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tarias das praças de pret ·para as 
Musicas dos Corpos . • . .. .. . • .. • . . .. 171 
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N.• 175. -FAZENDA.- Em 2 de Junho de 
i81>1.- .As justificações de dividas 
feita~; em Autos de Inventario não 

. estãQ · sujeitas ao imp<JSW de 2 por 
cento . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 173 

N.• 176.-Em 4. de Junho de 1851.- Ex
plicações sobre a achada de mais ou 
de menos ua conferencia das merca
dorias, á porta da Alfaudega, e sobre 
'fllestõcs de qualificação. . . . . . . . . . . . " 

N.• 1ii. -GUERRA.-Circular delt.de Junho 
de ·1851.- Aos Presidentes do Cearit, 
S. Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Rio 
Grande do Norte, Espir·ito Santo, 
Parahiba, e Scqc;ipe. Heme!te os mo
delos de n.' 1 a 21 dos pedidos de 
fardamento, armamento, equipamen-
to, &c ............................ 111, 

N.'' 118.- FAZE'íJH.- Em 5 de Junho de 
·183 I.- Nomeações de ··iscaes inte
rinos das Thesonrarias.. . . . . . . . . . . . 1 ii 

N.' 119. -Em ü de Junho de 1851.- Sobre 
o direito á fi.' parte dos ordenados 
dos Empregados <(Ue substituírem ou-
tros .. .................. · . · . · .. · · . " 

N.' 180. -1!\IPERIO. -!'orlaria de ü de Junho 
de 1851.-ApprOI'a a postura da 111m.' 
Camar·a 1\luncipal desta Curte, pro
hibindo edificar sotãos nos predios da 
cumieira para a frente . . . . . . . . . . . . 179 

N.' 181. -FAZENDA. -Em i de Junho de 
1851. - Prazo par-a os Collectores 
entrar·em com as rendas arTecadatlas 
nas Thesoura1·ias. . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.• 182.-Em 11 de Junho de 1851.-Sobre 
o pagamento por procuração a Em
pregados em lugar distante da The-
sourar·ia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·I HU 

~.'r183. -Em 1!l de Junho de 1851. -Cornu 

4 
":\ 
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. devem proceder os Lançadores quando 
· lan~rem por menos do · qUe: o an-
. ' ~rio r laDÇillllento os precfiO.: · : occu

·<padós · »eeds ·proprietluios; ••• · ••.•.. t8t 
N.' ~84. -· Em ~O· de· Junho de t85t,- Os 

attestados de frequencia doi Empre
gados não pagão Sello.. .. .. .. . . .. . f 82 

N.• t85. -Em 20 de Junho de t85t.- Tempo 
de prescripçio daa dividaa activas da 
Fazenda Nacional , quem deve tomar 

·· posee dos bens adjudicados , e como 
se ba ~de proceder antes da sua incor-
poraçao . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . . " 

N.· t86. -GUERRA. -Circular de 20 de Ju~ 
nho de t 851. -Marca o prazo , den~ 
tro do qual deverão os Officiaes apre
sentar 011 documentos de estudos e 
serviços para serem lançados nos Li-
YrcJS mestres . .. ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 84 

N.• 187.-FAZENDA.-Em 25 de Jnnho de 
t85t.- Sello que podem arrecadar 
os Escrivães dos Jmzes de Paz ..... t85 

N. • t88. -Em 30 de Junho de t85f.- Como 
se devem despachar molduras , que 
não são das denominadas " doiradas " 
na Tarifa . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ,, 

N. • 18!); -Em 30 de Junho de t 85t. - Altera 
o Regulamento do •~· de .Junho de 
t 850 sobre a' impteli!io , l! emissão 
das Letraa do Thesouro ............ t86 

N.• 190.-GUERRA.-Circular de 30 de Ju
nho de 1851.- Aos Presidentes das 
Províncias do Rio Grande do Sul , Ba
hia , Pernambuco , Mato Grosso e Pa
rá. Determina que nas respectivas Pa
gadorías . não existão em cofre quan
tiàs superiores ás necessidades do 
serviço .................... ' . • . • . . . . . t 87 

N.• 191. -IMPERIO. -Em 3 de Julho de 



---------- ----

-t 85t ; . ...;.; Declara ao Director da EsCola 
-déiilettitina dtsta •Côrte 11.ue na falta 

- • · _. .-de"Sa,lllltitllfD oa ·- respecuva Sec:ção , 
'~r · · ::•·de9'erál·a:l•fkllldade prop<~r ô Sub

. -- ·•li&ut.o ~i& -aotip•·dé &tUJla 1 em-
- · bora &eJa'· de · outra Seeção, para -

preencher a vaga de Lente; • -. ; . • • • 189 
N: 192. -FAZENDA.- Em ·li de Julho de 

1851.- Despezas do expediente,- ca
patazias e outras do Consulado pagas 
pelo Thesouro.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 90 

N.' 193.-Em 12 de Julho de t851.-Pro
videncias para a cobrança dos fóros e 
laudemios dos terrenos de marinha. » 

V.• 194.- Eni 16 de Julho de 185t....:.:.Sobre 
o serviço da Guarda Nacional feito 
pelos Guardas da Alfandega. . • • . • . • t 92 

N.• t95.-Em 16 de Julho de t85t.-O 
arrendamento dos Proprios Nacionaes 
arrecada-se pela Recebedoria •..• -... ·. » 

N. • -t 96. - Circular em 16 de Julho de 1851. 
Mappas que devem remetter iiB Con
soles do Imperio ás Mesas do Con-
aulatfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 93 

N.0 t97.-Em t7 de Julho de t85t.-Base 
para se estabelecer a fiança dos Col-

-- - leotores -da Província do Pará. • • . • • » 
N.• 198.-IMPERIO.-Em t7 de Julho de 

t851. -Declara que as Cartas dos es
'tUdántcs da actual Aula do Commercio 
dtm!in ser passadas na confoNnidade 
do modelo annexo ao Decreto N. 0 490 
de 30 de Dezembro de 1846.~ ...... 194 

N.0 t-99.-FAZENDA.-Em t9 de Julho de 
- t85t.- De rifas illegaes não se p6de 
'l1!1ee))er Sello .. ........•.. ·~ . . . . . . . . . f 95 

N.• 200.-- Eni 19 de Julho de t8lH.-,- Sello 
dos Alvarás de supprimento de cion-

j senso de mulher casada. . . . • . . . . . . " 

:\ 
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2!H, ,-Em 19 de Julho de. 1851. .,-:A di
:!:: vi!la .a@"!l':da. taxa dei40, .. téis.i,sobre 
. , . cap~·;i!l), aguardente :deve ser: àrre-

" ~ada ~pelps .Agentes da·· Illustrissima ·. !i 
. , Camara Municipal .....••... • .·• . . • . 196 

202.- Em 19 de Julho de 1851.-Des
pe~as da Typographia pagas no The-
souro . · ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . h 

N." 203.-Em 21 de Julho de 1851.:-Sobrc 
a entrega na Alfandega de volumes 
dirigidos aos Chefes das Legações com 
Sello Official.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 197 

N.• 20~.-Ern 22 de Julho de 18M.-Ad
vogados sujeitos ao imposto estabele
cido pelo § 1 O do Art. 2. • tio Regu
lamento de 15 de Junho de 1844. . . 198 

N.• 205. -Em 2~. de Julho de 1851.- Moedas 
de ouro de 4.'11'000 recebem-se nas 
Repartições Pulbicas ....... : . . . . . . » 

J'i'.• 206.-Em 24 de Julho de 1851.-Sello 
de licenças passadas pelas Camaras 
Municipaes , e das Provisões passadas 
aos Clerigos para Missa e Confissão .• 199 

N.• 20(.- Em 28 de Julho. de 1851.- Corno 
devem os Procuradores Fiscaes exigir 
informações e esclarecimentos das 
Thesourarias .. . . • . . . . . . . . . • • . . . . • . » 

N.• 208.- Em 29 de Julho de 1851. - Emo
lumentos da Policia , . e de • Títulos 
ou Guias de legitimação dos· estran
geiros arrecadados na Recebedoria ... 200 

N .• 209. -Em :lO de Julho de 1851.- Ins
cripção dos testamentos na Recebe-
doria .... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 201 

N." 210. -Em 30 de Julho de 1851. -Ares
peito. da arrecadação do imposto so
bre os ordenados estabelecido pela Lei 
de 30 de Novembro de 184.1 n.• 243. 202 

N.• 211.-Em9 deAgosto de1851.-Sobre · 
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• ·., ia ·-eD&regll"-áOS Ministtlls de volumes 
. o;; ~~ cttieMveiiblibtwt, Alfandega com so-

-~ · ·"• '~fAO'·IWIIIIes. :<. ~ ••••••••• ·,, •• ,. 20& 
N,li'212;""'-Em!!i2lda>Jtgosió dê 1851. '-' So-
(iiH •· :. :bré.'o direito •9ue •tem' ;o-s ~nspe~tores-

.. '"das Thesoorartas de·adverur >' :repre-
bender e SIIS(tender Empregados.... " 

N.• 213.-Em 12 de AGosto de ·1851.-· De
claração de que o Decreto de 4 de 
Julho de 1850 não compl'ehende mer
cadorias importadas com carta de 
guia, e que se IJUeiriio reenvia1· para 
as mesmas Províncias .••..•.•..... 206· 

N.• 214.-Em 13 de Agosto de 1851.-0 
Ajudante do Procurador Fiscal da 

. Administração dos terrenos diaman·
tinos não póde accumular os venci~' •·.' · 
mP.ntos pelo exercício das funcções 
de Secretario . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . 207 

N.• 215. -Em 14 de Agosto de 1851. -Sobre 
· . multa que se deve impor ao Juiz 

que sentenciar autos sem estarem 
sellados , e sobre revalidações. .. . . . . . " 

N.• 216.-Em 16 de Agosto de 1851.-Adi-
. antamento pela Thesouraria Geral do 

· Thesouro de quantias para despezas 
miudas a E\J1pregados que as tem a 
seu cargo . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 208 

N.• 217.-Em 18 de Agosto de1851.-Não 
se ·abona . vencimento a Empregado 

. · . jue nãO' se apresentar· na Repartição . 
finda a licença com qne se achava 
fóra do setl domitilio ... , , , .. ; , . . . . 209' 

N.• 218.-Em 18 de Agosto de 1851.-0s 
· atlestados de frequencia pal'a J"eceber 1 

·vencimentos não estão sojeitos ao séllo · " 
N.• 219. -Em 26 de Agosto de 1851. -Onde 

·· deve ser paga a Sisa dos bens de raiz. 21 Ü' 
N!• 220. -Em 26 de Agosto de 1851,- Os 

~ 
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pertences nos V.nhecimentPli e!D fôr
ma. paJ;saJios aos vendedores ,<Je ge

. neros · p.ara o~. Arsenaes, &c. ,, :·estão 
suje,tos ao· sello .... , ............ , ' . ' 21 () 

N.• 221.~Em 28 de Agosto de 1851.~0s 
depositarias particulares de dinheiros 
pertencentes á Fazenda Nacional, estão 
comprehendidos nas disposições do 
Art. 43 . da Lei . de 28 · de Outubro 
de 1848 .................•........ 211 

N.• 222. -Em 2 de Setembro de 1851.
Empregados do Juizo dos Feitos de 
Minas não tem porcentagem das. ar
recadações, por estarem no caso do 
Art. 5. • da Ordem de 28 de Abril 
deste anno ....................... 213 

N·• 223. -Em 2 de Setembro de 1851.- Os 
Viga rios·. Capitulares tem direito á 
gratificação de quç, trata o § 8 •. • do 
Art. 3.• da Lei n.• 555 de t5 de 
Junho deste anuo................. " 

N. • 224 • ...,.. IMPERIO.- Em 4 de Setembro de 
1851.. - Approva a solução dada pelo 
Presidente da Província .do M:aranbão 
á duvida proposta pela Camara Mu
nicipal da Villa de .Pastos. :Sons, de
clarando que á Camara Municipal a 
qu_e pertencer h frçg~Jezia . d;t,,. resi
dencia do Eleitor .. 'lllmtadP, . çompete: 
arrecadar o produc~o .das. multas im
P9f!tas pelo Collegio:~ )i:leitoral. .•.... 2U. 

N.• 225. -FAZENDA.- Em 5. de Setembro 
de 185'1. -Para a tomada das contas 
do Tbesoureiro da Alfandega deve 
elle rell)etter relações das ;procura
ções geraes existentes em 11en p9der. 215 

N.• 226.-Er.n 5·de Setembro de 1.851.-A 
despeza com .o sustento e curativo· 
dos africanos livres, ainda não dis-
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tribuidos'('odeve sahir do rendimento 
dos•<,...n&oidelles .... : ....... ' ... 216 

N.• 227 ;--tillll~ Settl!lbro de 1851.- O 
$_! ~ . Eaci-if*lrichdo< Advogado está sujeito 

·:ao'" imposto ;• Qluilo embora seja , elle 
. rromotor ... ·:; • ·• ,' .. ; . '. ,>; •••••• ,·. • • )) 

N.• 228. -Em 18 de Setembro de 185f.
Os herdeiros necessarios tem direito 
de c·emir as di,·idas da herança, sem 
o onus da sisa, sendo bens de raiz. 217 

:S.• 229.- IMPERIO. --Aviso de 19 de Se
tembro de 1851.- Declara que deve 
proceder-se á apuraçao dos votos para 
Vereadores e Juizes de Paz· da Cidade 

· tle Caxias , na Província do Mara
nhão, pelos respecti,·os li nos· 1 na 
fórma · ordeuada pela Presidencia ... 218 

i'l." 230. -FAZENDA.- Em 20 de Setembro 
de 1851.-0s Presidentes não tomão 
conhecimento de recursos de decisões 
das Thesourarias sobre restitnições de 
sisa·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

N.' 231.-Em 20 de Setembro de 1851.
Disposíções sobre as fianças que pres
tão os Thesoureiros, Almoxarífes, 
Pagadores e outros Empt·egados en
carregados de fazer pagamentos de 
despezas militares ................. 219 

N.• 232.-Em 20 de Setembro de 1851.- O 
Regulamento das Alfandegas deve ser 

, . religiosamente cumprido · pelos lns-
pectores, ··sem · que obste. as decisões· 
do Thesouro•· ·IJUe pôde attender; a 
certas circuDBtanéias;; e deliberar se- · 
gnndo: ·os principias de equidade ... , 220 

N.• 2a:t-Em''23 'Ue Setembro de 185t:- · 
.: Sisa por compra de bens Nacio'naes •• ; •. 221 

N.• 2:l,.-Em 23 de Setembro· de 1851;-..:....· 
! Sobre desconto por prestação nos ven-

:\ 
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'''·cimentos dos Empregados·• pane in-
. '· . : demni»ção,. dos ,Cofres·.Publiooli;i.; ••. 221 

N." 235.m'6.111;' ~~);,de Setembro,.~i)Ui$1'(7_.,!\, 
"*•isa .:de'flt\";ser•J paga :'lo ir\ ·~11;1~1:1 .. ao · 

' ' · ' preço da adjudicação ••... • .· ;.;.·,\•. ·. . 222 
N.• 236. -IMPERIO. -Em 27 de Setembrn de 

.1851.- Determina que o ~nno Muni
cipal na Córte seja conta<lo d'ora em 
diante do 1.' de Janeiro ao ultimo de 
Dezembro, continuando enll·etauto a 
vigorar o Orçamt•nto aclual..... . . . " 

N.' 237. -GUERRA.- Circular em a de Ou
tubro de ·1851. -Aos Presidentes das 
Províncias, e ao Com mandante das 
Armas da Côrte, declarando <jue as 
praças que acabarem o tempo de 
serviço podem ser admittidos a sub
stituir quaesquer individuas que per-
· tenderem exemptarem-se. :da, praça, 
h uma vez que as di tas praças· ten hão 
boa conducta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 

N' 238.- FAZENDA.- Em 4 de Ü!ltubro de 
de 1851.- Revoga a Circular de '25 
de Novembro de 1836 a respeito dos 
.-enciment<'s dos Membros das Ca-

. maras Legidativas; que ~o .Empre
gados Publicos da Administração. Geral. 226 

N;~ 2a9.. -.. Em 6 de. Outubro de 1851.""'·A!s le-
: , .. .tras .que,orGovflrna IO)mpra>· aos par-

ticulares são sujeitas ao sello ... ~ . . . " 
N.• 240.-Em 6 de Ourubro de 1851.-Sobre 

o exame nos Cartorios para-averiguar 
as faltas de pagamento do se)lo, &c. 227 

N.• 241.-Em 6de Outubro: de i8ãh....,Sobre 
o lugar onde deve ser. f~ito. o paga-

. mento da Siza <I e benS;,del raiz ...... 228 
· N: • 242 . ..,... Em 6 de Outubro de.18ól. -Sobre 

.o imposto de 2 por. cento das· Seu". 
tenças de preceito ' e justificações.. . 229 
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N:, 2~3;'.wJUSTIÇ1\;::A.Aviso de 6 de Outub\o 
l.- - · <l&•.f'S&f:t,••~>Deolara que a fiança as 

~ .-1k ·ediw!ldeftO.Ier:,_equerida ao Juiz da ,-
.': --:·::••1: -'diiii!IP'tyeoY.fii();< aos. Presidentes das R e-

'. :.:!:,;·,.,:,í:la\Ves';;· .. i··,t'Wt>-t· ... i·~·~-~.: ........... 230 
!\." 2V.;'""'4'AZE~DA . ..... Em 8 de Outubro de 

' ·-· ·.·Hiãt; -Não tem validade a procu-
r-ação pa>&ada pelo Secretario de hurna 
lllnan,Jade que não tem Compromis
so , ainda tendo o Secretario o pri-
Yilrr,-io de f"zer· procuração ........ :.n I 

i'i." :Há.-EmiO deOutubro de 1851.-0s 

N.• 

" o "· 

N.• 

N.• 

N.• 

lnspectores das Thesourarias ·dew~nt 
decidir as questões como entenderem 

·'de justiça, ficando saho :ís partes o 
direito de recurso ................ . 

246.-Em 10 de Outnlm> de 1851.
Sobre a lransfer-encia de Apoliccs in
dependente de inll'ncu~·ào Je Cor-
r·ctor ............................ . 

2~7.- GUERRA. -Circular de 10 de 
Outubro de 1851.- Aos Presidentes 
das Pr·ovincias marítimas, recommen
dando novamente a execução da Cir
cular . de 29 Novembro de 18f>O, que 
mandou relacionar em separado <los 
da Marinha os recrutas remettidos 
pam o Exercito .................. . 

248. -FAZENDA.- Em 1 t de Outubro de 
1851.- O Credito, posto que ajuiza-

)) 

232 

233 

do, deve ser r~\'alidado ........... 234 
240.- Em 11 de Outubro de 1851. -Os 

livros para o lançamento dos termos 
dos ·beus do Evento são sujeitos a 
sello ...•...•.............. _. ..... . 

250. -·;GUERRA.- C,ircular em 11 de Ou
tubro de 1851.- Aos Presidentes das 
Províncias e ao Com mandante das Ar-

/ mas da Côrte, remcttendo copi~ do 

)) 
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Aviso de 13 de Dezembro de 18f>O, 
dirigido- ao Presidente de Minas Ge

, .raes • sobre o reconhecimento de Sol-
.. dados particulares .•.•. , :• ••••. , •'·-~ •. 235 

N.• 251.-FAZENDA. -Em 15 de Outubro 
de 1851.- Sobre o direito de re
prehendcr, advertir c suspender os 
Empregados, conferido aos Jnspectores 
das Thesourarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:JG 

N.' 252.- Em 20 de Outubi'O de 1851.- Ex
plicações sobre a intclligencia dos A r
tigos 155, 15G e 179 do llegula
mento de 22 de Junho de 183ü .... 237 

N.• 253.- li\IPEIUO.- Aviso de 20 de, Ou
tubro de 1851. -- Declara ao Presi
dente da Província do Espírito Santo 
<lUe, visto já não haver tempo pam 
a confecção da Lei do Orçamento da 
referida Província, cumpre que, em 
quanto por acto legislativo não for 
expressamente determinado o contra
rio, se proceda na conformidade do 

.disposto no Aviso de 15 de Novembro 
de 183(;, mandando elle !'residente 
anecadar a renda no proximo futuro 
anno fioancciro pela Lei Provincial 
em vigor, ·e fazer dentro dos limites 
nella estab.eleciu11s todas as. (.iespezas 
que forem indispensaveis .... •, .....•. 242 

N.• 254. -FAZENDA.- Em 22 de Outubro 
de 1851.- Os Pai'Ochos são Empre
gados Geraes. Assentamento dos Offi
ciaes reformados. Guias de remessa 
de dinheiro para as ThesourariaL .. 243 

N.' 255.- JUSTIÇA. -Aviso de 22 de Ou tu-
•. bro ele 1851. T Declarando que a 
· despeza com a Guarda Nacional eles

tacada deve ser feita pelos Cofres 
Provinciaes, quando ella auxilia os 
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. ,. Corpo& I ·Policiaes, e pelo Ministerio 
· •·da1Guerra, ·quando o auxilio h e dado 

-;, •: "•tá.·iFowça>de •t.' linha .....•........ 244 
'';N.• ~-i&MPER.IO,·-'- Em 23 de Outubro 

,,,;.,"! /deé>iS5L -ordena. qtie a Santa Cam 
.. ,, ·da: Misericordia desta Cidade remetia 

~ Secretaria d'E,tatlo dos N<'gocios 
do lmperio a descripção e planta do 
lerTeno em rp!C se acha estabelecido 
actualrnente o Campo Santo do Cajú. 245 

N.• 257.- FAZENDA.- Em 25 de Outubro 
de tH51. -I'rocuraçào não he meio 
legal de constituir hum Despachante 
da Alfiwdega •..... ; ..........•... 246 

N.• :.!58:- Em 2~ de Outubro de H\51. -Di
reitos das cartas de lir,itirnação ..... 2i7 

N.•2ã!J.-Em 2ll rle Outnhro rle 1H51. -So
bre sello de escriptma de cOIIlJ><·a 
de heranças no Bra;;il, fcila~ em Paiz 
e~trar't~t:'h·o; e bisa Uos bt_:us <bsirn 
cornpr·ados, &c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,, 

N." 260.- GUEilRA. -Circular em 2~ de Ou
trobm de H!51.- Aos Presidentes das 
Provincias e ao Cornmandanle da3 
At·mas da Côrte, determinando que 
fação proceder contr·a os militares 
pertencentes aos Corpos do Exercito 
que IÍ\'erem acceitado, ou pura o fu
turo acceitarem Cornmissões alheias ao 
serviço dos mesmos Corpos sem pre
via permissão desta Secretaria d·Es-
tado. . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 24.9 

N. • 261.- JUSTJÇA.- Aviso de 29 de Outu
bro ·cte 485t. -·DeclaragrJo que para 
julgamento das suspeições postas aos.· 
Juizes Municipaes, quando substituem 

c os Tribuuaes do Commercio nos lu
gares onde os não ha ; nem existe 
Relação, he competente o seu sub-
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· · stituto, nos termos ila' Lei-'e :R.,gu
' lamentos· !!Xis tentes .•.••... ;:::··h•; ... 

N .• 262. ~'A'viso·.''de- 30 de. Outubro·· de>iit851. 
· Déclararido que , não obstante o -ãu~ 
r,mento ile 1 tiO réis diarios conceil.ido 
ás Praças de pret do Col'f•o MIIIIICI

pal Permanente, a contribuição para 
o Hospital deve co11tinuar a mesma 
(llle era antes do aurrménto .. ..... . 

N. • 263.- Aviso de :lO de Outubro de 1851. 
Determina c1ue se deve entetHler re~
lriclamente o Avisq de 5 de Mar~:o 
de 18Vl, no <Jual se declarou como 
objecto de deposito publico somente 
as peças de ouro e praia e outros 
melaes de valor, e as pedras precio
sas, não cornpreheudendo o dinheiro. 

N.• 26~·.- FAZENDA.- Em 5 de Novembro 
de 1851. -Sobre o Decreto n.• 675 
de 4 de Julho de 1850 .......... .. 

N." 265. -Em 7 de No,·embro de 18:11.
Pr·azo addicional do Exercício de 18fJ0 
a 18fJI ........................... . 

N.• 26G.-Ern 10 de Novembro de 1Rfíi.
A cessão por· diuheiro de heranças 
em bens de r·aiz, bemfeitor·ias e es
cravos de,·e pagar sisa e meia $isa ... 

N.• 267, -Em 12 de Novembro dé 1851.
Sobre o direito das filhas do&•mili
tares ao meio soldo de seus paes , 
'Iuando tendo sido r,ozado por suas 
mães os deixão por opção de outros 
mais vantnjosos . _ ......... ; ...... . 

N.• 268. -JUSTIÇA. -Aviso de 13 de No
vembro de 1851.- Declara que ao 
Juiz de Dir·eito compete tomar co
nhecimento dos recmsos interpostos 
da sentença dos Juizes 1\lunicipaes, 
nos cr·imes de <pre trata o Decreto n." 

249 

251 

253 

255 
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: . õOZ, de 12 _ •k Junho tle 1850 , amtla 
, , ~ · , ,-,quando,taes sentenças sejão prÓ feri-

- i • -~'~n,~a tent;Hiva desses_ crimes. 257 
N.•~260. -Ãi!ÍIIO'de:-1.3 tle Novembro tle 1851. 

.. .'_.l)edarando que ~s Capitanias dos Por
lOS> não se deve gratificação alguma 
pelo ser·viço 'l''c se lhes accumulon 
em execução do Cnclin-o Cornmercial. 258 

:-i.• 270.- 1.\ll'ERIO.- Em H de Novembro 
de I ::>51. - llecla ra que as pessoas 
condecoradas com o Titulo do Conse-
lho s<í r,ozào da precedcncia tle qnP. 
trata o AI vará de 20 de Novembro 
de 1186, quando Lei posterior não 
determinar o contrario. . . . . . • . . . . . 25!) 

l'l." 211. -FI\ZENDA. -Em lfl de Novembro 
de I ~51. - 1\ transfcrencia de A po
lices doadas sú tem lur,ar depois da 
insinuação da doação e pagamento 
dos respectivos direitos ............. 260 

N." 2.12.-Em ·15 de Novemeubro de 1851. 
Explicação do Regulamento n.• 590 

. de 27 de Fevereiro de 1849 a res-
peito de avarias ................... 261 

N.• 273.-Em 17 de Novembro de 18:>1.
Como se deve proceder no recebi
mento e entrega das <pmntias prove
nientes de mnltas impostas pelo• Con
selhos de Qualificação da Gnarda Na-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2G2 

N." 271>.- Em 18 de Novembro de 1851.
Explica o Art. 8.• das Instrucções de 
28 tle Abril tle 1851 •....•... ; .... 

N.• 275.- GUERRA.- Em 21 de Novembro 
de 1851.- Declara que os militares 
tia 1.• e 2.• Linha, quando Leu hão 
de ser processados, e jul~ados por 
crimes civis, não devem ser exce-

. ptuados da rer,ra estabelecida no Art. 

)) 



XL 

130 do Codigo do Processo Criminal; 
e que', na r.Jta das pri>ôes militares, 
devem ser os ditos recolhidos· a pr·i-
sãó 'eivil, ou á qualquer outro lull'ar 
qíre a Autoridade adrninistrativà in
diear sobr·c sua responsabilidade •... 263 

N.' 21G.- IMPEiliO.- Em 22 de Novembro 
de 18fl1. -A pprova a decisão dada 
pelo Pre;idente da Província de Goyaz 
ácerca de deverem as Camaras Mu
nicipaes assignar em Corporação os 
Officios que dirigirem ás Autorida-
des que lhe niio >ão subordinadas ... 2G4 

N." 277.- Avisu de '2:> de Novembro de 1851. 
1\pprova a deci:-.ão qlle o Presidente 
da Provineia do Hio de Janeiro dera 
ao Juiz de Paz mais votado da Fre
guczia da Cidade de Nicterolry a res
peito da com'•>cação de Eleitores e 
Supplentes para a reunião do respe-
cliYo Colkr,io Eleitoral ............ 2G5 

N." :ns. -JOSTH;A. -Aviso de 27 de No
vembro de ISél I. - Sol v c duvida -a 
re:-:peito da execução do DL·creto n. 0 

8'2',. de 20 de Setembro ultimo ..... 2GG 
N." :!79. -GlJEillli\.- Circular em 29 de 

l'iovembro de 1S51. -Aos Presidentes 
das Províncias, determinando · que 
não remettào · pai·a aqui Soldado al
gurn casado, e eom filhos ....•...• 2G7 

N." 280.- DIPEiliO.- Aviso ele 29 de No
vembro de 18;,r. -Approva a decisão 
que o Presidente da Provincia de S. 
l'aulo dera á representação dos Elei
tores de Ubatuba sobre a qualificação 
<los votantes, e declara revogada e 
de nenhum e/feito a Portaria da Pre
sidencia da dita Província de 2 de 
Abril ultimo, que declarando nullos 
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os trabalhos da Junta de Qualificação, 
mandou que se sob r' estivesse no seu 
processo ..•. ~ • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 

:-1. • 2;}1. -Em 29 de Novembro de 1851. -
Declara ao Presidente da Província 
de S. Paulo, <fUe bem resolvera a 
questão suscitada entre os Cidadãos 
Juizes de Paz eleitos de Curitiba 
Francisco de Paula Sousa, e Anto
nio José Pereira Tinoco Junior, na 
persuasão de que o 1 ." havia accei
tado e exercido o caq;o de Sup
plentc de Juiz Municipal, mas que 
provando-se que elle nunca exercera 
o referido carr,o, cumpre que seja re
formada aquella deliberação , e ad
mittido o dito Paula Sousa ao exer-
cício de Juiz de Paz .............. 270 

N." 282.- FAZENDA.- Em o 1." de Dezem
bro de 1 SG1.- !\I arca o tempo em 
que devem ser arrecadados varios im-
postos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

N." 283. -Em o 1." de Dezembro de ·1851. 
Os Collectores não estão comprehen
didos nas disposições da Ordem de 
20 de Setembro a respeito de novas 
fianças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 

N." 284. - Em 6 de llezern bro de 1851 . -
Pela Directoria do Contencioso podem
se passar guias pua pa~:;amento de 
impostos em debito. . . . . . . . • . . . . . . . " 

N .0 285.- Em 6 de Dezembro de 1851.- O 
gado e bens moveis, não estando 
reunidos aos bens de raiz no acto 
da venda ou anematação destes, não 
estão sujeitos á sisa ................ 275 

N." 286.- &n 10 de Dezembro de 1851.
Sobre a liquidação na divida activa, 
e modo de proceder-s;e á dita liqui-
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dação , e arrecadação amiga vel e j u-
dicial della ....................... 27:> 

N." 28.7. ~Em 10 de Dezembro de 1851.
lnstrncções para centralisaçào nas 
Thesourarias de Fazendas dos paga
mentos das despezas gera<'s que se 
fazem nas Províncias, c o modo pra-
tico de os ell'ectuar ............... 28:l 

i'i.' 288.- Em 10 de Dezembro de 1851.
Instrucções para a installaçào das The
sourarias de .Fazenda reoq~anisadas 
pelo Decreto n." !l70 de 22 ele No-
vembro de 1851 .................. 2!1 1 

N" 289. -Em 10 de Dezembro de 1851.--
Sohre os En1pref;ados das extinctas 
J>aaadorias i\li/ilarcs nas Pro\'incias .. 2!J5 

\." 2!)0.- Em 12 de Dezembro do 1851. --
1\Iouo de jul(;ar e liquidar as ap
prehensões decretadas no Artigo 155 
do 1\egnlarnento de 22 de Junho de 
·183G............................. )/ 

N.• 2[}1. -Jl!STIÇA. -Em J:l de Dezembro 
de I ~51.- Esclarecendo as riU\· idas 
propostas pelo YiF,ario Capitular uo 
Bispado do lllaranhao, ácerca uo con
cuno l>ar<J. as Prchendas vaf!'as na res-

" pectiva Catheclral. ................. 296 
N." 202. -A viso de 15 de Dezembro de 1 t\51. 

Ao Presidente da Proviricia de S. 
Paulo, resolvendo as duvidas susci
tadas sobre os seguintes pontos: 1." 
em que tempo passão em julgado as 
sentenças proferidas pelos Subdelega
dos em que lhe compete o julga
mento definitivo: 2." se he da sua 
competencia executar as Sentenças 
por elles pmferidas : 3. • qual be o 
:Escrivão competente para a execução 
de taes Sentençai: 4." qual he a fór-
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ma da liquidação das multas nas 
Subdele~acias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

N.• 293 .. ...,-.FAZENDA.- Em 15 de Dezembro 
de.t851.".- Sobre propostas para va-
gas>< nas Alfandegas, .Consulados e Ilc-

. cebedorias .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
N.• 294.-Eml:i de Dezembro de 18:\1.-So

bre os Arlir,os ~;;·,, 15G e 157 do Pte-
r>ulamenlo de :•·2 de .Junho de 1S:JG. " .. . 

'i" 2:1~,.- JI.ST((,:.\.- E!fl 17 de Dezembro 
de Hli> I. -Declara <1ue a r,ratifica
cão de .Iuiz de Direito he sempre dc
,-jda nO· Mafl'istrado f(Ue exerce o 

" cargo de, Chefe de Policia , quer seja 
Juiz de Direito <JUCr ~lunicipal, es
teja ou não no (r~rmo ou na Co-
marca da ma jurisdicção ........... 301 

i'i." 296. -I~IPE!UO.- Ern 17 de Dezembro 
de ·!i-)51.- DccLu·a que a censura 
das peças re\·iqas e JicenciadCls pelo 
Conservatorio llramatico Brasileiro de
ve ser respeitada tão sornente na 
parte litteraria, sem que de nenhum 
modo fique vedado ao Chefe de Po
licia e a seus Deleg-ado'i o exerclclO 

. da attribuição que lhe confere o Art. 
137 do Regulamento de :31 de .Ta-
nei r o de '1 ~!J-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30t 

N .' 297. - FAZEND \. - Em 18 de Dezem-
bro de 1851. -Como se deve pro
ceder a respeito dos Guardas das A 1-
fandegas, no caso do Art. 171 do 
Regulamento de 22 de Junho de 1S:l6. 304 

N.• 298. - JUSTIÇA. -Aviso de 22 de De
zembro tle 1851.- Declara que as 
Juntas dos Corretores podem func
c•onar, sempre que estiverem pre
sentes metade e mais hum de seus 
membro>......................... " 
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299.- GUERR,\.- Circular em 2;1 de 
Dezembro de 1851. - Recommenda 
aos Presidehtes das I'rovincias e Com
mandante das Armas da Côrte que 
se não addmitta o engajamento de 
indivíduos que não 'tenhão boa dis
posisão physica ...................• :30~ 

300.- FAZENDA.- Em 24 de Dezembro 
de 1831. - Sobre a approvação dos 
Estatutos do Banco de Pernambuco. " 

301.-Em 2:1 de Dezembro de ·1851.
Como se deve proceder a respeito 
de hum Collector <['Je,. sendo preso 
por se achar alcançado, obteve lla-
beas Corpus da Relação ........... :lO li 

302.- IMPEIUO.- Aviso de 2~ de De
zembro de ·1851.- lletermina que 
d'ora em diante, nas Administraçôcs 
do Correio da Côrte , Bahia , PtT

nambuco e Maranhão, em vez de 
se rernctlercrn os seguros avs clorni-

" cilios dos in di vir! nos a quem são di-
rigidos, se lhes envie h unta nota , 
pela <JUal conste <JUe elles os tem 
no Correio, a fim de os poderem ir 
reclamar ......•........ ; ......... 308 

303.- A viso de 2!l de Dezembro de 1851. 
l\landa que os Escrivães dos Juizes 
de Paz remettào certidões do registro 
dos nascimentos ao competente Pa
rocho; e declara que aos mesmos 
Escrivães não competem cmolmnen
tos alguns senão das certidões, de 
que trata o Art. 17 do Regulamento 
n.• 798 dé 18 de Junho ultimo ..... :J09 

30/f.- Aviso de 30 de Dezembro de ·1 H 51. 
Declara ao Presidente da Pmvincia 
do Maranhio, que para substituir o 
fallccido Doutor Gregorio de Tavares 
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Osorio Maciel da Costa, hum dos De
putados á Assembléa Geral Legislativa 

. com que ultimamente foi augmen
'.'f tada':a •. Jlepresentação Nacional por 

, ·' 'aqaella. Província, deve ser chamado 
o mais volailo da ultima eleição, em 
quanto pela Camara dos Deputados 
se uão deliberar o contrar·io. • • . . . . 31 O 

N.• 305.- GUEIHU.- Circular em 31 de 
Dezembro de -!8f1 I. -Eleva os ven
cimentos dos forçados á galés, que 
estão no serviço ria Repartição da 
Guerra,. quando são recolhidos ao 
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 

ADDITAMENTOS. 

JUSTIÇt\. -Aviso de a d~ Janeir·o de 1851. 
Declarando que emolumentos de,·e 
exigir o Auditor Geral da Marinha pe
los actos que ·praticar nos processos de 
contrabando por iutrodueção de Afri~ 
canos; <1ual o processo que deve se
guir na execução das Sentenças de 
presas; e quem deve executar as Sen
tenças de condemnação pelo mesmo 
crime. • . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Aviso de 15 de Janeiro de -1851.- Declaranclá 
que a Lei ele 20 de Setembro de 1830, 
por que se regulava o Processo nos de
lietos commettidos por meio da im
prensa.' &c., está revogada, e que taes 
delictos devem ser processados pelas 
Leis posteriores ... ; .....••.... · ..•.. 314 

Aviso de 17 de .Janeiro de 1851.-Declarando 
que os Bispos podem conceder aos Pa
rochos e seus Coadjutores licença ou 
dispensa ·de residencia por tempo limi
tado, ma~ sem congrua, que os.agra-
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ciados poderão requerer á competeníe 
Autoridade, devendo em todo:oo caso 
serem apresentadas taes lieençàs ao Po-. 
der civil.;.; ......•. ;,,,,,; .. ~ .... 328 

Aviso de 22 de Janeiro de 185L- Declarando 
como se deve proceder nas fianças exi
gidas pelo Decreto n.• i08 de -14 de 
Outubro de 1851. ................. 329 

Aviso de 25 de Janeiro de 1851.-Declarando 
que nos casos de r·ecurso ex-officio, 
quando tem de subir o processo origi
nal por força do Artigo 1,41 do Re
gulamento n.0 120 de 3·1 de de Ja
neiro de 1811.'2, de,·e ficar o traslado 
completo, de que trata o Artigo 27 do 
Regulamento das Relações de 0 de Ja
neiro de ·1833; e 'luando o Juiz ad 
quem pronuncia por via de recurso, 
deve o processo original ao Juizo re
corrido para ahi ser remettido se con
tinuar nos termos ulteriores da pro-
nuncia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

I'ortaria de 28 de Janeiro de ,Ül~1.- Appro
vando a gratificação provisoria consul
tada pam o Official Maior e mais Ern
prer,ados da Secretaria do Tribunal do 
Commercio da Côrte ............... 33·1 

Aviso de 28 de Jan~iro de 1851.-Manda que 
se proceda na avaliação e arrematação 
das embarcações apprehendidas por 
empregarem-se no trafico de Africa
nos, logo que sejão julgadas boa pre
sa, sendo o seu producto recolhido 

f bl . ,')32 aos co res pu •cos ......•.......... 
Portaria de 28 de· Janeiro de 1851.- A ppro

vando a gratificação provisoria con
sultada para o Olficial Maior e mais 
Empregados da Secr·etaria,do Tribunal 
do Commercio da Bahia, ...... , .... 33:~ 
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Aviso Üe 3i de Janeiro de 1851.-Arbitrando 
•... gratificação aos Officiaes de Justiça em
..,.,.,:,.~.nàa>diligencias da Auditoria 

~ t~~ ,. ,.c.· inha'm Cõrte. . . . . . • . . . • . . . 333 
· Aviso,.cdet~Jatieiro<de 18á1•• ~Declarando 

que;. ns F..scdvães elos Juizes de Paz 
podem faze•· c approvar testamentos 
nos seus dbtrictos, ainda que os tes
tadores tenhão ahi temporarimente sua 
residencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 

A viso de 8 de fevereiro de 1851. - Appro
''ando a deliberação tomada pela Pre
sidencia da Província de Santa Catha
rina, quando mandou que o Escrivão 
do Jmzo Municipal da Villa de São 
José e~creva nos autos que se proces
sarem na l'ro,·edoria ele Capellas e Ile-
sicluos ........................... , 335 

A viso Circular de 8 de Fevereiro de 1851.
Declarando o que devem provar os Ba
chareis que se quizerem matricular na 
fórma do Decreto n.' 687 de :.!9 de 
Julho de i 851 . ., ................. 336 

Aviso de 10 de Fevereiro de 1851.-Aprovan
do a decisão dada pelo Presidente da 
Província da Bahia, quando decla
rou que os Escrivães da Provedoria 
dos Resíduos, por serem privativos 
della, não devem entrar em distri
buição para os Inventarias e Parti
lhas, que se houverem de processar 
em Juizo diverso, sem por isso ficar 
prejudicada a disposição do Decreto 
de 13 de Março de 1844. Declara 
que o Aviso de 26 de Abril de 1850 
decidia a questão sobre incompatibi
lidade entre os Olficios de Escrivão 
e Tabellião, e o cargo de Vereador. 337 

Aviso de 11. de Fevereiro de 1851. -Decla-
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raodo que para .er imposta a. penà · 
~e, morte , nos casos da Lei. de t;O de 
Junho. de t83ã, deve bavu dou& ter
\'PIJ:dos .votos .do.Jul'f ,. nip iÍó .. a res
peito do facto princi~,-rilo~.de to
das as circunstancias que .a. Lei re
quer para que seja applicavel aquel
la pena, sendo bn~na dellas a exis
tencia de outra prova, alêm da con-
fissão do récl .......................... 338 

Portaria de 26 de Fevereiro de t8ãt. -Sol
ve duvidas, apresentadas pelo Tl'ibu
nal do Commercio da Bahia, .icer
ca do aluguel que se deYe pagar aos 
Trapicheiros c Administradorea de 
Armazena de deposito , pelos gene
ros, que nos Trapiches ou. Armazeos 
&e depositarem ••••••••..•••.••.• , • • 339 

Aviso de 26 de Fevereiro de t85t.-. Decla
ra que nem o Decreto de 28 dé No
vembro de 1 849 , nem a Lei a que 
elle se t"efere Lratão dos bens das Con
frarias, mas somente dos das Ordens 
Religiosas; e que somente noa casos 
de alienação forçada não ha para es
tas necessidades de licença previa , 
devendo-se com. todo dar ao Gover
no circunstanciada · informaçio oom 
oa. ~peotív• .. tloco'DftlU.·· para sua 
ec•eoe~a . ........... ·. . . . . . . . . . . . . . . 34t 

GUERRA. -Circular de 2S de Fevereiro de 
t Sã i. Aos Presidentes das IProvincias, 
ordenando que remettlo hama rela
çio nominal dos Sargentos., e Cadetes 
perten.dtea ·aos Gorpol'· do Exercito, 
que 141 · acharem · ·.-.· .einiúnstancias 
de íenim< prómevidoa'a eepádos Te
nen~ e Alferea: eo~~ o dispos-
to na· mesma eu·ealar" •.•. ·; . . . • • • • 343 



J\JSTIÇA.- i\ viBo de: 8 de Março de 1 851 . -
·'• ·Deehl'tando ·.que os Juizes de Direito 
;.,: •li6i'~t ... •ia ·de recurso_ po~en;t _pro

<·,•·. >:ill~'oo·•~ron'Urrctar md1vtduos 
'f!Mpi'líUmadiiS'êlb · uizo diverso, mas não 
·M~· éill~mrreição, porquê então só lhes 

· rompete mandar proceder ás diligen-
cias necessarias ou para se sanarem 
nullidades, ou para mais amplo co
nhecimento da verdade ..•......... 344 

Aviso de 10 de l\larço de 1851. -Declaran
do que o Oflicio de Solicitador , ou 
requerente dos Auditorias, nunca foi 
contemplaoo na classe dos empregos 
de Justiça em que 1em lugar a pro-
priedade, ou sen·entia vitalícia ...... 346 

Circular aos Presidentes das Províncias em 24 
de Março de 1 x;, 1.- Declara <[UC a 
Fazenda Nacional , assim como fica 
sujeita ao pagamento de cus1as nas 
demandas em que h e .vencida, deve 
exigi-lo das partes n'arjltellas em que 
for vencedora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3H 

Poria ria. de' 9 de Abril de 181í 1. -- Ueclarando 
isentos das 'rubricas dos livros dos 
Conimerciantes os Secrctarios dos Tri-
bnnaes do Comm!'rcio . . . . . . . . . . . . " 

GUERRA.- Circular de ·f f rle Abr·il rle 1851. 
Ao Commandante das Armas ria Cor-
te·; e aos l'resident<"s das Províncias 
de• Mato Grosso, S. Pedro do Sul, Pa-
t·á, Pernambuco, e Bahia. Declara que 
oos Apremitzes menores dos Arsenaes 
de Guerra';• quando passa rem para a 
Companhia de Artífices se nãn abra 
assenlamento de •·oluntarios.. • . . . . . 348 

JUSTIÇA,- A viso de 24 de Abril de 1851. -
.Dando soluif,i.o ás duvidas apresenta
das pelo Bacharel Antonio Marcellino 
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''Nunes Gonçalves, ex~Juiz Municip:ll 
. · · da Capitàl do MaranhàC) 1 áéer'& do 

• exereicio ül!cessario para ebterf' 'a h a-
. bilitaçãô ao lufar de Juiz' de Dil'é:ito .. 349 

Aviso· de 25 de Abri de 1851.- Mareando 
provisoriamente os emolumentos •1ue 
se devem levar no Tribunal do Com
mm·cio da Capital do lmperio, pelas 
cartas de registro e matriculas das 
embarcações brasileiras .... • ... ; . . . . 350 

Portaria de 26 de Abril de 1851.- Appro
vando provisoriamente a gratificação 
consultada para o Official Maior e 
mais ·Empregados do Tribunal do 
Commercio de Pernambuco ... , . . . . . 350 

Aviso de 26 de Abril de 1851.-Declara que 
ao Desembargador Presidente do Tri
bunal do Commercio de Pernambuco 
pertencem os emolumentOs da assi
gnatura dos títulos que se expedir"m 
por aquelle Tribunal , &e.; não obs
tante o Artigo 28 do Tit. iniico do 

. Codigo Co~mercial. ..... ; ..• :: .... 351 
Avtso de 30 de Abrtl de 1851.- Déclatamlo ' · 

que a divisão e demarcação de terras, 
que fazem os Juizes de Orphãos em 
execução de partilhas, de,·e ter lu-
gar somente entre os intere891!dos nas 
mesmas partilhas ; e não entre:: estes 
e os confinantes; que pelo Artigo 25 
da Lei de 3 de Dezembro de f 8~1 
ainda pertence aos Juizes de Direito 
instruirem os Municipaes e de Paz, 
mas nunca nos cásos que penderem 
de julgamento; que, sempre que pu
derem , devem os Juizes de Direi to 
communica~ aos diversos Empregados 
4a Comarea as ordent que receberem 
do GOverno., ..... , ' . . . . . . . . . . . . . . 352 
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estes não observarem as . Leis e Re
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res ·e obrir,ações, sem !(Ue d'ahi se 
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TO \i O 1;). c\ OFRNO 1. 0 

N.• t. - FAZE\ IH. - Circular e"' 2 de Ja
neiro _de_ 1 ~5 t. - p1:.'ilmú~/w.". .mfJ~·r. paqameufo , 

r ltqwdar-io de dtnr a.< ti c /:um no.< finrlo.•. 

Paulino José Soares de Sonsa, Pre:;ide11le inte
r iuo do Tribunal do Thesouro Nacional , ordena 
aos Srs. lnspectores das Thesourarias das Provín
cias: 1.• que suspenrlão os I"'G"IllCnlos de todas as 
dividas de Exercicius findos, ainda mesmo daiJUellas 
par·a que lenhão sitio autorisados por orde1n do 
Thesouro, com a unica excepçào das <JIIC res
peitão ao Credito de 16 de Setembro de ·1850, 
<(Ue já fi,rão ou tiverem de ser ordenados desta 
data em diante, o que vai de conformidade com 
o disposto nu Art. 13 do Decreto de 20 de Fe
\'ereiro de 18~0: 2. • <JUC remettàu com maior 
brevidade contas distinctas e separadas das des
pczas par,-as em cada Exercício por cont.a de cada 
hum <los Creditas de 18 de Outubro de 1 S~;J, 
18 de Setembro de t 8'1 ;, , 11 de Setembro de 
1846, 2 de Outubro de ·1847 e 1-l de Outubro 
tle 18/~g con1 a relação nominal dos credores, á 
que se tenhão pago, citando a data das Ordens, 
que para isso ti verão; de modo que se conheça 
a som ma da despeza desta especie, que figurou 
nos Balanços, que já ti,·erem dado, e nos qiie 
ainda tiverem de enviar ao Thesouro: 3." <JUC da 
mesma maneira e com as mesmas declarações en
'·iem tambern conta nominal dos pagamentos au
torisados pelo The50uro, <(lJe tiverem f,~:to por 
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conta dos saldos dos credito& de Exercícios findos, 
na fórma do Art. t5 da Lei n. • 586 de 6 de Se
tembro do anno passado; informando ee alêm da 
importaneia já despendida ainda ficárão por pagar 
credores, cujas dividas se tinhão mandado satis
fazer, enviando delles tambem relação com citação 
da Ordem respecti•·a: 4.• que informem porque 
maneir·a tem sido entendida a disposição do supra
di to Art. 15 da Lei n. o 586 , isto h e , se fizerão 
pol' conta. de taeli saldos outros pagamentos alêm 
dos autorisados pelo Thesour·o, e no caso affit·
mativo, que di~ão em quanto montou , sua na
tureza , o Exerctcio á que pertencião, e aquelle 
em que forão escripturados, se no de 1849-1850 
ou no de 1850-1851; devendo ficar na intelli
gencia que não podem fazer pagamentos desta 
natureza iem que proceda ordem iio mesmo The
souro : 5.• que procedão , na conformidade da 
Circular n. • 9 de 6 de Agosto de t 847, á liqui
dação da divida de serviços feitos alé o·· fim .do 
Exercício de 1849-1.850, que niio tenhão cabido 
em pres.cripção; fazendó pelos Jornaes annlincios 
desta disposição para inteiro conhecimento dos i.nte
ressados; remettendo ao Thesouro o resultado da 
liquidação, logo que ultimada IIE'ja, a firo de lhes 
serem abertos os correspondentes Creditos para 
pllgamento das que estão comrrehendidas na disi 
posição do Art. · 15 da Lei de 6 de Setembro do 
anuo passado ; e contem_pladas no Credito, que 
deve ser pedido ao Corpo Legislativo, as exceptua
das no Art. 6 da de 16 do mesmo mez, n.• 599.: 
6. 0 que fiquem na intelligencia jle que deverão 
d'ora em diante mandar com os Balanços defini
tivos .tabellas distinctas e nominaes dos credores 
Jlii80& por conta de qualquer Credito do Exercício 
finito, com declaração do. Exercício, á que perten
cia a divida , para desta sorte habilitar o Thesouro 
a liquidar taes Credito&, independente de novas ex
plicaÇ(íes; citando sempre a& datas das Ordens, que 
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tiverem autorisado taes pagamentos; e bem ueim 
outra relação dos credores que , posto estivésáem 
autori1111dos a receber suas dividas, as nio rece
bêrio no Exercício, em que forio aquelles pa
gamentos autori1111dos, pa• a se resólver a tal res
peito, visto que taes autorisações devem ser no
•·arnente confirmadas, huma vez encerrado o Ex
ercício, como h e expresso nos Arts. f 2 e t 3 do 
Decreto de 20 de .Fevereiro de t 840. · 

Tl:esouro Nacional em 2 de Janeiro de f 85t ~
Paulino José Soares de Souàa. 

N.• 2. -IMPERIO.- Aviso de3de Janeiro de t85t. 
Declara que o Goumo Itnpenal garante OI comraelol 
que se fizerem na Europa com 01 Cantores em fiOIIN 
da. Commiuão do Thealro de S. Pedro de A/cantara. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do lmperio em 3 de Janeiro de t85t. 

Tendo o ·Governo Imperial encarregado a 
huma Commissão a dirécção do Theatro de Sio Pe
dro de Alcantara desta.Côrte, e ponderando a mes
ma Commissão que póde acontecer que aS peiiSOa& 
por ella incumbidas de contractar na ·Europa o& 
Cantores, e mais Artistas necessat·ios para o dito 
Theatro, encontrem difliculdade no desempenho 
desta incumbencia , pelo receio que da parte dos 
contractados possa haver de falta de segurança 
do cumprimento de seus ajustes: Manda Sua Ma
gestade o Imperador declarar a V. S. que o Go
verno Imperial garante os contractos que se fize
rem em nome da Commissão1 cumprindo que V. S. 
faça, quanto for possível , vulgartsar esta deela
t•ação, a fim de que por este modo se removio 
os obataculos que possão dar-se áquelle respeito , e 
expeça neste sentido as Ordens e lnstrucçõcs con-
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venientes aos nossos Agentes Consulares em Geuo,·a 
e Milão: 

Deos Guarde a V. S. - Visconde de 1\font'a
legr·e. - Sr. Pedro Carvalho de Moraes, eucarre
gado de Negoeios do Brasil em Turim. 

N." 3. -fAZENDA. -Circular em 7 de Janeirll 
de 1851. - O(ficiaes Militares q11c ICIII cti,·cito a 

mçtics de ctape. 

Paulino José Soares de Sonsa, Presidente inte
rino do Tribunal do Thesouro Nacional, confor·mc 
o Aviso do l\Jinisterio da Guerr·a de 23 de De
zembro ultimo, declara aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias das Provindas que na conformidade 
do Art. 7. • do Decreto n. • M2 de 2·1 de Mar·ço 
do anuo passado, tem direito ás rações de etape 
os Officiaes do Exercito, que esti,·erem em effe
etivo serviço militar, incluídos nesta regra os doen
tes, os que se acharem em Conselho de Guer-ra, 
h uma vez que antes delle tivessem tal direi to, e 
os que estiverem prisioneiros, e na do Art. 9. • 
que o soldo dos Sargentos Ajudantes, Quarteis-mes
tres, e Primeiros Sargentos fica desde já augmen
tado com trezentos réis dia rios, os dos Segundos 
com cento e vinte réis, e o dos Forrieis com cem 
réis. · 

Thesouro Nacional em 7 de Janeiro de 185t.
Paulino José Soares de Sousa. 

' r 
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N.• 4. -ll\IPERIO.- A viso de 9 de Janeiro de 1851. 
Supprinw as Ay<•ru·ias do Cur·rrio Ju Cabo, ,<;e,·i
llhaem , e Riu Funnusu , na l'rurincia tle l'ernam
buro , e a /inllfl do CotTt'ÍO terresll·c entre esta Pr·o
riwia , c a das ,1/ayolf.•. 

;1.• Secção. Rio de .Janeiro. l\Jinisler·io dos Ne
r;-ocios do lmper-io em 9 de .Janeiro de 1851. 

Terulo nesta data sido snpru·irnidas as Agencias 
tio Con·cio do Cabo , Ser·inhacm, c Rio Formoso, 
"" Pr"'·incia de Pernambuco, bem como a linha 
tle Co...-eio ter• estre entre a dita Província e a 
das AJ.,goas: assinr o comrnuico a Vm. em· so
lução ao seu Ollicio de 2 do corrente. 

. Deos Gna•·de a Y m. - Visconde de 1.\-font'a
IP[p·e. -Sr. Jlirctor G("l'al do Cor-reio. 

Conununicou-se aos l'rcsidt•ntes das Provín
cias acima , c ao Ministerio da Fazenda. 

N.• 5. -Aviso de 9 de Janeiro de 1851.- Sup
prime a Agencia do Cor-reio da Povoarão do Riacho 
do Sangue na Provim:1a do Cear·á , e crea outra em 
a nora ViUa ela Cachoeir·a. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. 1.\-linisterio dos Ne
gocios do lmperio em 9 de Janeiro de t 51. 

Tendo nesta data . sido supprimida a Agencia 
do Con-eio da Povoação do Riacho do Sangue, no 
Ceará , e creada outra em a nova Villa da Ca
choeira , da mesma Província ; e sendo or·a no
meado Monoel Moreira Pinheiro para o respecti
vo lugar de Agente , com o vencimento de cin
coenta por cento do rendimento da dita Agencia : 
assim o communico a Vm. em solucão ao seu 
IJtJicio de 2 do corrente; p1·evcnindo:.o de qrw 
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acaba de remetter-se ao Presidente daquella P1·o· 
vincia a nota dos direitoe e despezas que o no
meado tem de alli pagar na competente Estação , 
em conformidade dos Regulamentos n. • 632 de 27 
de Agosto de 1849 , e n.• 673 de 15 de Junho 
de t850, a fim de se lhe expedir o seu Titulo. 

Deos Guarde a Vm. - Visconde de 1\lont'a
legre. - Sr. Diretor Geral do Correio. 

Communicou-se ao Ministerio da Fazenda c 
ao Presidente da Província do Ceará. 

N.• 6 -Aviso de 10 de Janeiro de 1851:- Or
della qne durante a estar-ão calmosa se reguem , ao 
menos lmma vez por dia , as mas c rn·aças desta 
Cidade. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do lmperio em tO de Janeiro de 1851. 

Sendo da mais alta conveniencia a bem da 
saude publica, que durante a estação calmosa se 
reguem ao menos hum a vez por dia, e na força 
do maior calor, todas as ruas e praças desta Ci
dade, com particularidade as que são mais tran
sitadas : Ha Sua Magestade o Imperador por bem 
que fique este trabalho a cargo da Inspecção Geral 
das Obras Publicas, !lando Vm. eom a maior ur
gencia todas as providencias , que julgar neces
sarias para que desde já se comece a executar esta 
medida; na certeza de que para este fim será 
posta á sua disposição a somma precisa no The
souro Publico, onde serão pagos as Folhas especiaes 
da respectiva despeza por conta da quantia con
signada para medidas de salubridade publica. O que 
communico a V m. pa1·a seu conhecimento e execução. 

Deos Guanle a Vm.-Visconde de Mont'alegre. 
Sr. Miguel de fl'ias c Vasconcellos. · 
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N.• i. - Portaria de 10 de Janeiro de 185L
Recommenda tião só a pomua.l obret-vancia das Pos
tura~ e promdenCial re1túivas ao aaeio das praças , 
ruas , e praias desia Capital; mas lambe!ll a adopção 
tk quaesquer Olllras te11dentes a melhorar aquelle serviço. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. l\linisr.erio dos Ne
gocios do Im per i o em 10 de Janeiro de 1851. 

Sendo incontestavel a influencia, que exerce 
sobre a conservação da saude publica o asseio das 
praças, ruas, e praias; e estando este sen·iço , pelo 
que respeita á Capital do lmperio, a cargo da 
lllm.• o-amara l\lumcipal desta Cidade: Manda Sua 
l\Iagestade o Imperador·, por esta Secretaria d'Esta
do, muito recommendar-lhe não só a e:ucta e 
pontual observaucia de rodas as Posturas, ordens, 
e pro,·idencias dadas a semelhante respeito; mas 
lambem a adopçào de quaesquer outras, que ten
dão a melhorar, corno convem, aquelle serviço; 
ficando ella autor·isada a faze-lo mesmo por ar
rematação; dividindo para esse fim a Cidade em 
diitrictos, se por este meio parecer que melhor 
e mais facilmente será fiscalisado; e devendo neste 
caso os contractos ser subrnettidos á approvação do 
Governo antes de serem executados. O que se com
munica á referida Camara para seu conhecimento e 
pr·onta execução; ficando na intelligencia de que 
pela quota consignada para dcspezas com medidas 
sanitarias lhe serão fornecidos os auxilios pecunia
r·ios, que na falta de suas proprias rendas recla
mar para a adopção de quaesquer medidas, que 
tendão a conservar desde já no maior estado de 
asseio e limpeza as ruas , praças, c praias desta 
Cidade , como h e do seu rigoroso dever, e se 
lhe ha por· muito recommendado. - Visconde de 
Monr.'alegre. 

,.._ 
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N.• 8. - fAZENDA. - Em 10 de Janeiro de 
185t. - Amplia a Onlm11 ,Je :n de llezetnúro tlP-
1850 para toda1 as Repartições de arrecadação ,, 
deipeza do Jlunicipio da Cdrte. 

Paulino José Soares de Sousa, Presidente in
terino do Tr·ibunal do Thesoum Nacioual, em 
additamcnto á Or·tlern de <11 de Dezembn> de 
1850, pela <Jnal fi>i ampliado por mais dou~ 
mezes o prazo addicional do exercício de 1849-
1850 mar-ca•lo no Decreto de 20 de fevereiro de 
1840 par·a a Receb,•doria do l\luuicipio, determina 
que seja tambem ampliad<i por igual tempo para 
todas as nepartiçOes de anecadação, e •despeZ& 
do J\lunicipio da Côrte o mesmo prazo addieio
nal do reter·ido exercício, a fim de que durante 
os dous mezes de Janeiro e t'ever·eiro se possão 
regularisar di,•ersas oper·açOes de Heceita e Des
peza e de movimento de fundos das ditas Re
partições , e fique em harmonia com a escriptu-
ração do Thesour· o. ' 

Thesouro N acionai em 1 O de Janeiro de 
1851. - Paulino José Soares de Sousa. 

N.• 9. - Em H de Janeiro de 1851. - Deler
milia o !Roda da mripluração do Lit>ro da Rereiltl 
r, Despeza da !. • Pagadorio. 

Paulino José Soares de Sousa, P1·esidentc in
terino do Tribunal do Thesouro Nacional, deter
mina que o Livro da Receita e Despeza da 2.• 
Pagadoría do Thesouro Nacional contenha unica
mente duas columnas, huma para Letras e va
lores semelhantes, e outra para dinheiro , sem 
distincção de especies, devendo encerrar-se a es
cripturação nelle feita até hoje , sommando-se a 
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Reeeita e Despeza , e transportando-se a somma 
de huma e outra para as paginas llefJI!ÍDtea. 
. . . ll'heso~to . Nacionàl em t f de Janeiro de 
t 85f. :._ Paulino JOII! Soares de Sousa. 

N.• to.-IMPERIO. -Portaria de f t de Janeiro de 
1 851 . - Prohibe a fundação de novas CIJitU de Saude , 
l6llt q11e aeja previamenle comultada a Jullta de Hy
giene Publica. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
gocias do Imperio em H de Janeiro de f85t. 

Manda Sua Maçestade o Imperador qlie a 
111m.• Camara Mumcipal desta Cidade informe 
quantas casas de Saude existem na mesma Cidade, 
onde situadas, e por quem dirigidas; ficando na 
mtelligencia de que não deverá d'orà em diapte 
permittir a fundação de alguma outra, sem que 
previamente consulte a Junta de Hygiene Publica, 
da qual he Presidente o Doutor FranciscO de Paula 
Can(iido. -. Visconde de Mont'alegre. . . 

Communicou-se ao referido Presidente; 

N.• H. - Aviso de f3 de Janeiro de t85f. -
Supprime .~ Age~ 4o Con-eio de S. Feliz! Amaro 
Leite , Cn~~:~~~,. S. Dorlltngol , Carmo , e n-aAinP , fi11 
Provineia de Goyaz, 

3.• Secção. Rio de Janeit·o; Minister1o dos Ne.. 
r,ocios do Imperio em 13 de Janeiro de f 85f. . 

Tendo nesta data sido supprimidas aa A~
cias do Correio de S. Felix, Amaro Leite, Cr1xás, 
S. Dominr,os , Carmo, e Trahiras, na Província de 

~ 
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Goyaz;. assim o ~orrinlunico a Vm. em resposta 
ao se4 ()flicio dé .9 deste rnez. · ' .. 1 

,, 

'' Deos G,u~r~e. a vm, ~ Vi~com!e)~ "MI:ibt"a
legre. - Sr. l>rrector Geral do Correro; 

Cornmunicou-se ao Ministerio da fazenda e 
ao Presidente da l'rovincia ue Go~az. 

N." 12. -Aviso de 1:l de Janeiro dé 1851.
Declara que, 11a fórma das Lei•, e Onlr.ns em vigor 
não pOde o Governo conceder licenças com vencimento 
de ordenado se nüo por .1cis mezcs, podimdo proro
ga-la por outros sc1s me;e., com metade do orde
nado só mente, e lia h i por diante sem Tcncimento ai
!/Unt, e que só ao Corpo Legislativo rompctc conceder 
licenças com todos os vencimentos por mais tempo. 

z.• Secção. Rio de Janeiro. J\linisterio dos Ne
gocias do lmperio em 13 de Janeiro de 1851. 

111m. c Exrn. Sr. Foi presente a Sua l\la-
.nestadc o Imperador, com n Ollicio de V. Ex. n." 
" '22\l de 25 ue Outubro ultimo, o re<íuerimento, 
em <JUC o Doutor Jonatbas Abbott, Lente de Ana
tomia da Escola de 1\Ieuicina dessa Provincia, se 
ofl'ercce para· com os seus vencimentos ordinarios, 
e pelo espaço de tempo. que se julgar converuente, 
ir it Europa estudar os melhoranlentos que a 
sciencia tem realisado no importante ensino a sen 
carfro: c o i\Jesmo Augusto Senhor Houve por bent 
Declarar que, na fúrma das Leis, e Ordens em vi
"Or, não pó de o Governo conceder licenças com 
g vencimento ue todo o ordenado sómentc' senão 
por seis mezes, pouendo proroga-la por mais seis 
mezes com metade elo ordenado, e da h i em 
diante sem vencimento algum ; sendo por tanto 
necessaria autorisação da Assembléa Geral Legis
la-tiva para que po::\~:1 por mais tempo e <..:Oni todos 
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os ..-encimentos conceder-se licença ao SupplicanL.e 
para realisar o seu o!ferccimento. O que commu
nit;o a V. E.x .. para seu conhecimento. 

· Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.- Sr. Preside~te da Pr0vincià da Bahia. 

N. o ·1 :l. - Aviso de 1 :J ele Janeiro de 18;11. -
Conceti<: :JO:ttlOOII annuucs para o aluguel da casa 
em que se acha co/locada a Agencia du Correio da 
l'il/!1 de Cantrrgallu, na Pmvincia do llio de Janeiro. 

3.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne-, 
r;ocios do lmperio em 13 de Janeiro de '1851. 

Sua Ma~estarle o Imperador, Attendendo .ao 
que representara Antonio de Aze,·edo Por·to, Agen
~~ do Correio da Vílla de Canlaffullo, na Prov\n
cra do Rio de Janeiro, e ao que Vm. informou, em. 
data de 28 de Novembro ultimo, e 10 do correrlte 
rnez: lia por bem Conceder-lhe 30<));000 annu;~es 
para aluguel da casa, em que se acha collocada 
a respectiva Agencia. O que communico a Vm. 
para .seu conhecimento e governo. . . 

Deos Guarde a Vm. -Visconde de Mont'a
legre. -Sr. Director Geral do Correio. 
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N.• ·J4. - Portaria de 13 de Janeiro de 1851. 
Ordena que a Commissão liquidaâora da ertincta So
ctedade do Theatro de Sàa Pedro de Alcantara entl·e
gue o mesmo Theatro á Cummissão incumbida pelo Go
rcrno da sua rlilwçüo, e dedara-lhe que nr/o lhe lw 
licito d'om em diante dar no dito Thratrn "'I'''clacul" 
algum pul>fi,.o. 

2.' Secção. !tio t!c Janeiro. ~Iinisterio do I'lr
{;ocios do lmpcrio em 13 de Janeiro de 18r>1. 

Tendo-se por Portaria de 7 d" Dezembro ul
timo, ordenado ú Directoria da extineta Sociedade 
do Theatro de São Pedro de Alcantara qnc tratasse 
de fazer liquidar quauto antes as contas da mesma 
Sociedade, a fim de que, de todo dc,cmbaraçado 
ac1uelle Estabelecimento, pudesse o Govemo pro
Yidenciar convenientemente sobre a sua direct;ão,.. 
em termos a que não ficasse de modo algum pri,·ado 
o publico da Capital tio lmpcrio de t:io util mei<> 
de diversão c recreio; e tendo c:-: la orclen1 sido cum
prida com a nomeação de huma Commiss.ão d'c:ntrc 
os 1\ccionistas a quem foi incnmhida aquella liqui
dação: Manda Sua ~Iagestade o Imperador, por e> ta 
Secretar·ia d'Estado, Heclarar· á me~ ma Commi~são 
que por Aviso de 17 do refer:do mez de Dezembro 
llonve por bem Confiar a direcção do mencionado 
Theatro a huma Commi,gão composta do Veador 
João Pereira Darrigue Faro, como Presidente, e dos 
Cidadãos João Pedro da Veiga, e Joaquim José dos 
Santos .Junior, a qual ua conformidade das ordens, 
que para esse fim recebera do Go\·enw, alugou j(t o 
edificio do mesmo Theatro aos repectivos proprie· 
ta rios, e trata de mandar faze•· nellc todos os re
paros e preparativos necessarios. E porque, para 
a poutual observancia das ordeus do Governo a tal 
J'f'sp;·ito, cumpre que ({tl:lnto antes seja entregue 
o Thcatro á Com missão Directora, Ordena outro~ 
sim o l\!Gsmo Angnsto Scuho•· :, Commiss•io liqui-



dàdora da exlincta Sociedade que assim execute; 
fieando na intelligencia de que lhe não he licito 
d'UN em' diante dar naquelle Theatro espectaculo 
~'til publico, já porque sua mi,são se deve 
]imitar á liquidação das co11tas da Sociedade, unico 
objecto para que fui nomeada; j:í porque, es
tando o referido Thratro alnP"aclo flOr ordem do 

" Governo, e elliiTP'tH:~ ú h11ma Com missão [>OI' elle 
" nomeada para dín;~i-lo, P in:3pcccinna-1o, a nin-

guem, se n~io a clla, em quanto u;io for orde
nado o contrario, será licito iufl:crir-se ern sna di-,, 
recçâo, e prol'idenciar sobre ns espectaculos. O 
<tue tudo se comnlunica á sobredita Commissào 
licpridadora para seu conhecimento e pontual exe
c•rção. - Vi•conde de 1\lont"alegre 

Communicou-sc ao Doutor Chefe de Policia, e 
ao Presidente da Comrniss:io incumbida da direcção 
do Theatro de São Pedro t!c !llcantara. 

N.• 15. - FAZE:"ijDA.- Ci'rculai· em 13 de Ja
neiro de 1851 . - Dá instrncçõcs sobre o asstmta
mento de - Pensionistas - nas Thesourarias das Pro
mncws. 

Paulino José Soares de Sousa ,.PreiJentc inte
rino do Tribunal do Thesour·o Nacional, re
conhecendo 'l"e he inclispcnsavel 'lue no The
souro hajão sempre os meios de reconhecer-se, 
o estado ;la despcza que se faz com a rubrica
Pen~ionisras -., e que não hc isso possivel á vista 
do que dispf>e o Decreto de '21 de Junho de 1840, 
pelo qual be permittido o augmenlo da despeza 
com meios soldos sem previa autorisação de Cre
dito, ordena aos Srs. lnspectores das Thesourarias 
que apenas se incluir na Folha de Pensionistas da 
respectiva Thcsouraria qualquer no,·o PcnsioHlsta , 
em virtude das disposi~·õcs daqucllc Jlccrcto, o 

"""' 
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CQmmuni<pJCm ao Thesot,~ro, .devendo declarar não 
só o, nome Jelle, e sua qualidade, istq he, se 
vi uva, filha, &c., de niilitar ;. a jmpqrtanci'a, da 
parte clq soldo qufi! receb.~~. ·e 'desde qu'ànqo t,.~JIS 
lambem o posto do .Official fallecido: e que .da 
Inesma fórma comrnuniquem â.s d,Ít),.innjções, qúe 
nella houverem por cessação de pav,amcnto, ou 
por fallecirnento dos Pensionistas, de que for·em 
tendo noticia, declar·ando a respeito dos fallecidos 
o dia do obito para se porem as competentes verbas 
no Li"ro do assentamento geral; o que os mesmos 
Srs. lnspectores prornptarnente d'ora em diante 
cumprirão. E ordena outrosirn <JUe informem com, 
a hrcndadc possi•·el: 1." qual era no fim de Junho 
de 1 H 50 a importancia da Folha dos Pensionistas 
do Estado, incluindo meios Soldos, Tença>', Pensões 
c ,\Jonte Pio, e comprovando-a com a relação no
mirwl delles; de modo <l'JC se conheça a qualidade 
da Pensão e a quantia que cada hum perceber: 
2." qual a irnportancia que accresceo com novas 
concessões , on por transferencia de pagamento 
ordenada pelo Th.esouro; e bem assim a som ma 
de que ti•·er diminuído por fallecimento dos Pen
sionistas, ou por· cessação de pagamento; demons
trando-a lambem com a relação nominal dos que 
houver·em fallecído, ou passado a receber pela 
}'olha de outraJ'rovincia a respectiva Pensão, em 
virtude de ordem do Thesouro; o que se lhes ha 
por muito recommendado. 

Thesouro Nacional em 13 de Janeiro Je 1851. 
Paulíno José Soares de Sousa. 
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N.• 16. - GUERRA. - De~lara que o Cap,it~ AjÚ
dante da extincta 2 .. • Linha Manoel Joaquiih 'ífe AI

' meida Coelh9 tem direito ao seu .~oldo, dtii'dn!e o 
'" tempo que exerceô' as (uru'{ões de lrfembro da A#em

bléa Provincial, por isso que não se acha cdmpre
hendido nas disposi~ões do Art. 2:1 do Acto Addi
tional. 

Rio Je Janeiro. !\liuisterio dos Nerrocios da 
Guerra em 1:1 de Janeiro de ·18;J1. 

Jllm. c Exm. Sr. -Havendo por hem Sua 
Magestade o Imperador por Sua immediatà' e Im
perial Resolução de 3Í IJe Uezembro proxurio· pas
sado, tornada sobre Consulta da Secção de Guerra 
e Marinha do Conselho d'Fstado, a quem foi re
mettido o requerimento do Capitão Ajudante da 
ex tine ta 2.' Linha ~lanocl Joaquim de Almeida Coe
lho, Mandar declarar uão se achat· este compre'
hendido no Art. 2:1 do Acto Addicional, por cuja 
disposição os Membros das Assembléas Provinciaes, 
'I"'' forem Ernpt·erratlos l'ublicos, uão podem, du
rante as Secc;õe~, exercer os seus en1prt>gos, 'nem 
accumular ordenados, tendo porêm a opÇão entre 
o ordenado do emprego, e o subsidio, ·que lhe 
competir como Membro das ditas Assembléas, 
cumpriddo nesta conformidade satisfazer-se áitnelle 
Capitão Ajudante o <piC se lhe estiver devendo; 
assim o participo a V. Ex. para Seu conhecimento, 
e para <]~le haja de expedir as ordens a tal respeito 
nccessanas. 

De os Guarde a V. Ex. -- :\lanoel Felizardo de 
Sonsa c Mello.- St·. Presidente da l'rovmcia de 
Santa Cathat·ina. 
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N.• t7. - Circular em t4 de Janeiro de t85t. 
· ÃOI Praidenta dtll Prot1Ít11:i411, ,.,., 1101 de. Gora 

e )ato Groao, r«())IUU'"""tmdo .a~~-·~ dtul'lll
t~ .de r.emalam~, •. ~ ~lidcmJO ,. 01 .rftl 

mfradoru. . . 
Rio de Janeiro. Ministerio dos Nrgoci01 da 

Guerra em 14 de Janeiro de 185t. 

lllm. e Exm •. Sr. -Sua. l\lagestade o Impera
dor Manda declarar a V. Ex., em additamenlo 
ás ordens. expedidas a essa Pretiidencia sobre a·e
crutamenlo para o Exercito,.que, sem que se deiu 
de continuar no mesmo com toda a acti.,idade, 
de'fe V. Ex. recommendar muito positivam.ente 
aos encarregados dessa importante Commissão que 
tiào capturem senão pessoas validas e robustas, 
e que estejão · nas circumstancias das lnstrucçõei, 
que regulão o modo de efFectnar-se este serviço ; , . 
cumprindo que V. Ex. não só não a·emetta oS re
crutas que não estiverem naquellas condições, 
mas ainda que os não retenha nas prislies, e que 
laça punir com toda a severidade das Leis ea re
crutadores, que abusarem. O que tudo o Memío 
Augusto Senhor Ha poa· muito recommendado a 
V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex • .,- Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. - Sr .. Pt·elid~te da Província de .•• 

·' 
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~· N.• f 8.- IMPERIO.- A viso de I~ de Janeiro de 185'f. 
!' "''..tpprow a despeza mensal de 6.)tl000, que· ar~rercc 

' . .,..,. a conducção da corn"pondencia do Correio . entre 
,· .,;GI A IrMa da Pedra, Santa Rita, c Cantagallo, e a 

me.~ma Aldêa c São F ide/i<, na Prorineia do Ri6 ,ft, 
J~Jwiro. 

· ·• :J.• Secção. llio Jc .l.tneiro. Ministcrio dos Ne
cocio; do lrnperio em 15 de Janeiro ele I gfi1. 

SuJ Magesladc o Imperador, it 'fllCHl !IJi prc
'so•nlc o Ollicio de Vm. de 2~ do ""'' passado, 
lia por· bem Appt·ovar a dc;fll'za mensal de G.J'tlOOO 
que aceresce cotn a condue\·ito da correspondencia 
®•Correio entre a Aldêa da Pedra., Santa llita, 
c Cantagallo, e a mesma Al<h\a c São Fidelis, 
ttulo na Pro\·incia do Hio dt~ .J~11,eiro, eonfnrme a 
alteração indicada narfltcll" Oflieio. 

lleos Guarde a V m. -- \ isco"'lc de Mont'a
l~gre.- Sr. Director Geral do Correio. 

N.• !ri. -Portaria de 1G uc Janeiro de 1851. -
A1tlorisn a Jllm.' CmtWJ'II il!unicipal d11 C•1rtc para 
fa=a ,·nnstntir· !Junw pnnl<' JUII'a dcsp~jo.~ na Praia 
de /)om Afanoel. 

z.a Secção. 1\.io de .Janeiro. ,\Iiuisterio dos Ne
Gocias elo lrnpcrio em l:í de Janeiro de 18:>1. 

Sna 1\Iar;estadc o I mpcrador, Tomando em 
consideração o que repre:-:enta a lllrn.a Cnmara 1\Iu
nicipal desta Cidade , em Ollicio de l:l do corrente, 
~obre a nrr,cnlc nece~sidade de CO!JStl'liÍr-st~ na praia 
de Dom Manoel huuw ponte para despejos: lia 
por hern Aulori:-a-la para l;1zcr construir a dita 
ponte, c despender co1n a rc~pcctiva obra até a 
quantia de seis ('nulos d1~ n'·i~ Prn qup ft)i nn_'õldn . 

. · 
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O qne Manda por esta Secretaria d'Estado com- ~ 
municar-lhe para seu conhecimento. -.-. Visconde 
de l\lont'aleate. 

N." 20. - Aviso de 16 dt Janeiro de t85t.
Ordena que seja rutituida pelo Viee-Praidtmte da PrO
víncia 1lo Rio Grande do Norte João Carlas Wan
derley a quantia , que , sob sua responsabilí4W, 
mandou gastar no calramenlo de lmma nra da Capital 
tia dita l'rorincia. 

3.• Secção. Rio de Janei1·o. l\liniste•·io jlqs .Ne
gocias do Imperio em 16 de Janeiro de. tkiít~i' 

Illm. e Exm. Sr. -Respondendo ao Avisó.:de 
V. Ex. de 12 de Novembro de 1850, que acompa
nhou a conta do excesso das despezas ~ue sob a 
responsabilidade do Vice-Presidente do R1o Grande 
do Norte , João Carlos '\Vanderl•y, forão feilall com 
o calçamento da rua da Conceição, na Capital 
daquella Província , cumpre-me, em consequencia 
de estarem as ditas despezas no caso das que trata 
o A viso deste M iuisterio de 9 de A~osto do sobre
dito anno, 1ogar uovamente a V. Ex. haja de ex
pedir ordem para qne seja pelo dito Vice-Presi
dente restituída a 1mportancia de todas as des
pezas por elle illêgalmente ordenadas , sob sua res
ponsabilidade, por conta do credito concedido para 
canaes, pontes, e estradas geraes. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.- Sr. Ministro e Secretario d'Estadt' dos Ne
r,ocios da Fazenda. 
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N.• 21.- Aviso de 16 de Janeiro de 1851.
Deelara que fllll'llluma pmvidenria se torna 11eccwria 
durca dM temu habitad111 pelos lndios tlf' l'ot·oarão 
de S. Benedicto, 11a P1·ovincia do Cearâ. 

4.' Secção. Rio de Janeiro. 1\tinister i o dos Ne
IJOCÍOS do lmperio em 16 de Janeiro de 1851. 

111m. e Exm. Sr.- Sua l\Iarrestade o Impera
~r, Ficando inteirado do que V. Ex., em obser
nocia do Aviso Circular dt·ste l\linisterio de 8 de 
No•·ernbro do anuo proximo passa• lo, e~ pende em 
seu Olficio n.• 92 de 10 de Dczemb1·o seguinte, 
áeerca .dos Indios d"ssa Provinda: Manda declarar 
a V. Ex. que nenhuma pi'Ovidencia se torna ne
ce5saria rclati•·amente ás terTas habitadas pelos 
lndios da Povoação de S. Benedicto; visto ttne, 
esl;rndo os mesmos hul i os de pos~e de lias, como 
iuforma V. Ex., não lhes he extensivo o set(nesti'O 
e a incorporação aos l'roprios nacionaes, orde
nado pelo A viso de 21 de Outubro do citado anno, 
o qual somente compr·ehende as terras, que forão 
dos lndios, a que não estiverem occupadas. E 
porque do referido Officio de V. Ex. se depre
hende, ou ao menos fica em duvida, posto que se 
al6rme o contrario, a existencia de lndios nos 
termos de serem aldeados, segundo o systema do 
Regulamento, que baixou com o Decrtito n.• 426 
de 24 de J olho de 1845, em vista da noticia, 
que V. Ex. dá dos lndios daquella Povoação; lia 
o Mesmo Augusto Senhor por bem, que V. Es. 
informe com exactidão sobre o modo de vida <IPstes 
indivíduos, declarando o systema, a que melhor 
lhe parecer que ell~s fiquem sujeitos. O que tudo 
communico a V. Ex. para seu conhecimento c 
execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\lont'a
legre. -Sr. Presidente da Província do Ceará . 

..... 
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N.• 2:2.- Avi~o.,de. 1G de Janeiro de 1851.
Autorisa ao Presidente da Província do .Mamnhão 
para contractar o 1\{U!Jucl de huma cq.sa para .~ua 
residencia em quahto d,urar o concertQ.: !lp . respectivo 
Palacio. ~' ' 

·~·.h' 

1.' Sectão. Rio de Janeiro. Ministerio dos ~!\; 
gocios do lmperio em IG de Janeiro de 1851., 1••, 

•• 
Jllrn. c Exm. Sr.- Em solução ao Officio u.•.~ 

de ·17 de Novembro ultimo, acompanhando o,,plano 
e orçamento das despezas a fa~er com os conoertos 
do Palacio úe,sc Gol'cmo: tenho de declarai' a 
V. Ex. que, <)IJanto ao,; referidos ~once•·tos, deve 
V. Ex. diriair-se ao ~li11isterio da Fazenda, a cujo 
carr,o 5e acha a conservação e reparo dos Proprios 
nacionaes; e pelo <JUe respeita a h uma casa para sua 
rcsidencia, fica V. Ex. desde já autorisado 11ara 
contractar o aluguel della, cumprindo que envie 
a esta Secretaria <J'Estado copia do respectivo con
tracto para que se possa providenciar sobre o pa
Gamenlo do dito alug·uel 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
ler,re.- Sr·. Presidente úa Província do Maranhão. 

N.• 2:1.- Aviso de 16 de Janeiro de 18ál.
Declara ao Juiz de Paz da Frcguezía da Lagoa que 
perante a Junta de Qualificarão deve elle produzir a., 
mzões que o possrio justificar pe/n falta das listas 
parciacs dos t·otantes, que dcixárão de remettcr-1/~c 
alguns Inspectores de (luartcinio. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
aocios do lmpcrio em ·16 de Janeiro de 1851. 

Em resposta ao Otncio de 1, do conente, em 
!(Ue Vm. pnrticipa que os lnspcctOI'CS dos /j .• o, 
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5.0
, 7.", s.~. !J." e 10." Quarteirões dcixárão de 

lhe enviar· as listas parciaes dos votantes dessa 
Freguezia, . apezar de em tempo as ter exigido; 

_tenlio de declarar· lhe, qué perante a .Tnnt" de 
,Qnalific:tção deve Ym. produzir· as razões, (ple o 
,ossão justificar·, e relent-lo da multa, que lhe 
cll;l póde impor na .confor111idade do § G.• 11." 3." 
.Ar:t, 1'lG da Lei u.• :JK/ de I~~ d" Ag·osto de JIH6, 
'CtMnpl'índo un em fanlo que V1n. prot~t·tla ~~ontra 
~referidos lnsprr:tore:~ ~ rc~:pnn~:thili::ando-o:; pela 
ttbil .._orui::;são. 

; Deos Guarde a Ym.- Yisconde de Mont'a
leffr~. -Sr. Antonio .Jannario da Silnt, .lniz de l'«z 
da· .Frefl'

1
"nczia ela La.rrn~. 

' " '}-· 

·.-4. ' 
~.24.- A•·bo de ·I I de .la11eiro de 1851. -

Solve duvidas npresentwlos pelo l'rcsidcnle da l'ro
vincia da Parahybn, úten·n da ntounulaç,io de varias 
empregos pul!/iro.•. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Minsterio dos Ne
&ocios do lmperio em 17 de Janeiro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua l\lagestadc o Impe
rador, á quem forão presentes os Ollicios dessa Pre
sidencia n." 3!) de 2~ de l\laio do anno proxímo 
pa.-ado, e n.• !J(j de 1 G de Dezembro do mesmo 
anuo, relativamente ás duvidas 'JIIC se lhe offe
recem na accumulação de varias empregos publi
cos: H a por· bern ~I andar· declarar a V. Ex : 

1.0 Que não ha inconveniente em que continue 
no exercício do emprego de Subdelegado de Po
licia o cidadão, que, merecendo a confiança de 
Sua Magestade o Imperador, foi elevado ao im
portante cargo de Vice-Prrside11le da Província, 
pois que arnbos os carr,os são muito honrosos, 
h urna vez (file ~naniCnlc scj<to servidos, corno 
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he de esperar do cidadão, a que V. Ex., se re
fere; existindo porêrn incompalilidade, ~egundo 
he manifesto, ern,que sejão exercidos .~,il9llltanea-
mente os dous empref1oS.·· .'i-F~ ~~l· 

2." Que a respeito da accurnulação dos em
prer,os de Subrleler,ado de Policia e de Vereador, 
se de•·e ob,cn·a•· o Decreto n." !,2\J de \J de Agosto 
de 'll'U.;l, segundo PxpreE-samente está delerm:nado 
uo Aviso de 2G de Abril de 18!,\J § 1.•, e n." 
158 de 1ü <le Junho do rne>rno anuo § 3.• 

3." Que se ohsen·e ácerca da accumnlação dos 
empreaos de Ye1 eador c l'rofe"or tio Lyceo l'ro-iJ ~ ... 

vincial o A•·iso dP 22 de .Julho tle IX~3, expe
dido ao Presidente da Provincia do Pará, no qual 
se de ela r a ser in com pa ti vcl o exercício sim ui taneo 
dos CHIJ.H'f'{jOS de l)rofe~sor publico e de Yercado1·, 
visto núo poderem ser ambos assint desempenha
dos satisfactoriamcnle; 'l"c por isso. tle•·e o. Pro
fessor pedir dispensa do carflO de eleição, nos 
termos da Lei do !." de Outubro ue H\'18, e que, 
quando não o faça, fica sujeito ao procedimento 
que competir ú Autoridade, que tivt'l' a seu cargo 
providenciar sobre o cun1primento dos seus de
veres no maffisterio. Que porêrn quanto aos Substi
tutos dos Profe;sores do dito Lyc<'O, cumpre que 
elles conser\'ern o seu luPar na Camara , onde 

" devem deixar de comparecer quando n exercício 
do seu emprego co111pliear com o serviço d\' mesm.a 
Camara. 

A." finalmente, que não po(lem accumular o 
emprego de fazenda os Escrivães do Foro, não só 
pül'<JUe por ntrios A visas tem sido tlcelarado que 
os EmJ'rerr:Hios de Faz.·nda não devem ser· dislra-,, 
hidos de suas obrif1 acões ()ara se CffiJll'e{rarern ,, ~ \] 

em funl'çôes estranhas e dia rias; como porque 
oulro>itn tem sido decidido que as obrigações de 
taes E~eri\'ães, sendo cotno são quotidianas, de 
todos os 1nomeutos, c de tanta extensão, não po
derião ser desempenhadas como pede a hoa admi-



nistração da justiç1 e interesse das partes, se fossem 
accumuladas a deveres tambeni diarios , r que 
pedem'toda a altenção c assiduidade, como são os 
doi! emp1·egos de }'azenda, quer sine-ulares, 'luer 
,de Reparliçãô. O 'lue tudo communico a V. Ex. 
l'lra Seu êonhccirnenlo e go\·erno. 

' Deos Guarde a V. Ex, - Visconde de Mont'a
W&'rc. -Sr. Presidente da Proviucia da l'arahyba. ,, _, 

N.• 25. -Aviso de 17 de Janeiro de IR;, I. -
Jllanda que se wio iuslitnn J!l'or-esso contra a Camara 
J/unicipal dn Citlade do ,lss/Í, que findou seu exer
cício em 7 de Janeiro de 18',!); bem como que con
tinue no dns finu:çiJe,~ , em que se ar,ha, a C amara 
Jfuniâpal 1wuru11cnre rh·ira. 
•!, 

-, 1." Secção. Rio de .lanei•·o. Ministcrio dos Ne
gocios do lmpcrio em I i de Janeiro de 1851. 

Jllm. c Exm. Sr. -Sendo om·ida a Secção 
do lmpcrio do Conselho d'Estado sobre os Officios 
dessa Presidencia de 8 e -1 G de Janeiro, 20 de 
Março, 2 e a de Abri I do an no proxirno passado, 
e doC"umentos que os acornpanhárão, relativos á 
eleicão de Vereadores c .luize,; de Paz da Cidade 
do Ã.ssú; e não esta11do pelos mesmos documen
tos suflicientemente pnn·;ulos todos os fundamen
tos da decisão da Viee-Prc=-ideneia dessa _Provín
cia de 2:-l de Dezembro de 1 ~H8, confirmada pela 
de 15 de Janeir·o de 1 x4!J; não comtaudo que 
essas ordens da Vice- Presidencia ti ve>scm sido 
intimadas competentemente; achando-se em exer
cício a Camara Municipal novamente eleita, que 
foi reconhecida legal pela Presidencia , apezar 
de sua defeituosa apuração; não sendo conve
niente revolver de novo hum negocio, que está 
assim findo com'Àanto tempo decorrido; não sendo 
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facil descobrir se exactamente a verdade no meio 
da confusão, , que reina em todos os· actos pm
ti.cados por occa~ião ~a referida eleiç~o,,"e não ~er
vmdo na actuahdade< os processos m:Wf,!ados ms
tatll'ar peb citada decisão de 28" 'de"'Dezembro 
de 1 tJ4,8 se não para dar mais corpo aos odios e 
rancores dos partidos, que aliás muito importa 
dis,ipar e extinGuir·: lia Sua l\J~rrestade o Impe
rador r>or hem Ordcuar o sef'tunte: ,, 

1." Que fique de nenhum ell'eito a decisão da 
Yicc-Presidencia dessa l'roriucia de 'ltl de De
zembro de 1~'18, couftltnada pela ue 15 de Ja
neiro de 18t,a, na parte em que manda instituir 
processo contra a Carnara Mu11icipal tia Cidade tio 
Assú , q uc findou Sl'U tempo de exercício em 7 
de .laneim de 18f,,V, assim corno na parte em 
<JUe a multou. 

2.• Que, approrada aquella decisão na parte 
em que annullou a apuraçào do dia 20 de Dezem
bro de 1848, continue 110 exercício tias funcções, 
em que se acha, a Camara Municipal novamente 
eleita, que foi já reconhecida legitima pela Pre
sidencia da l'rovincia. 

3." finalmente, que se proceda na confor·mi
dade da decisão datla em Aviso de 8 de Junho de 
18i9 ao Pr·esidenle da Província do Maranhão, pela 
falsilicn(ão do Livro das Actns. O que todo par
ticipo a V. Ex. para seu cuuhecirueutu e tle•'ida 
eJ<ecução; cumprindo que para este fim expeça as 
ordens necessal'ias. 

Deos Guarde a V. Ex. - Yiscontle de Mont'a
legre. -Sr. Presidente da Pro,·incia do Rio Grande 
do Norte. 

I 
! 

J 
I 
I 
'l 
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N.•.26.- GlJEIIRi\.- Circular em 17 de Janeiro de 
i'·M85t. -- Aos l'residcn/t's das Províncias, a fim de 
!~ rft.!ar, por abusira, a pratica de abonm·rm-sc mções 
· dr cltl!IC aos Of!iriacs, qw• sC(JIWil! de h umas pam outras 
Pmrinrins com tln.<mgt'l/1 1mra diffen•ntrs Corpos. 

1\io de Janeiro. "iniste•·io dos Ncr,ocios da 
Guerra em 17 de Janeiro de 1851. 

lllw. e Exm. Sr.- Não devendo subsistir a 
pratica de abonarem-se raçües de etapc aos Offi
ciacs, que serrucni de hurnas para outras l'rovin
cias com passagem para dilfe•·cntes Corpos, por 
isso 'fUC, se a viat:em hc por mar,' pagão-se-lhes 
comedol'ias, e se he por terra, ahonão-'Sé-lhes aju
das de custo: Determina Sua 1\lagestade o Impe
rador <pie Y. Ex. espcça as nccessarias ordens, para 
'file cc;se, por ahusi,·a, semelhante pratica. 

neos Guarde a V. Ex.- 1\Ianoel }'elizanlo de 
Sousa e Mello. -Sr. Presidente ria Província de ... 

N .' 27. -11\IPEIUO. - i\ viso de 18 de Janeiro de 
18~1. - Eleva n 480.))')000 a gratificação do 
Amanurmc nddido á Secretaria da Junta Vaccinica 
tia Cdrtc. 

2.' Seccão. llio de Janeiro. Ministcrio dos Ne
r<ocios do Ii:n[Jcrio em 18 de Janeiro de 1851 . •• 

.Sua Mágestade o Imperador Ha por bem que 
seja elevada a 'fUatrocentos e oitenta mil réis a 
~>ratifieá.ção annual de 'fUatrocentos mil réis, 'fUe 
~ctualmentc percebe o Amanuense addido á Secre"'
taria da .Junta Vaccinica desta Côrte, Lazaro Mo~ 
rcira Landeiro Camisão. O que comniunico a Vm. 
para seu conhecirotpto e execução. . ' 

Deos Guarde ~ Vrn.- Viscohde de Mont'a
ler<re.- Sr. Jacintho Rodri~>nes Pereira Reis. 

'' tJ 
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N.• 28. - Porta.-ia «Ae t8 de Janeiro de f85f. -
P~ fÚe llf ~ Fluminemel eatacionem d'ora 
m _., 11 em quanto o comrario não for deeer
tninado., r111 1'1111 Direit6 entre a do 0!111idor e a 
Igreja do Carmo. · 

4.• Secção. Rio de Jan.eiro. Ministerio des Ne
gocios do Imperio em f 8 de Janeiro de f 851. 

Sua Magestade o Imperador, Attendendo aos 
inconvenientes que resultão tia execução da con
dição. 2. • do Plano anne~o ao Decreto de f 7 de 
Outubro de t 838 , e em deferimento ao. que a e5te 
respeito Lhe tem sitio representado: lia por hem 
permittir que as Gondolas Fluminenses. estacionem 
d'ora em diante, e em quanto o contrario não 
for determinado, na rua Direita entre a do Ouvi
dor e a Igreja do Carmo. 

O qlle po~ eda Secreta.ria d'Estado se com
munlca á 111m. • Camara Municipal para sua. · intel>
ligencia e governo, e em solução á materia do seu 
Officio de f3 do corrente mez. -Visconde de 
Mont,'alegw:e. 

N.• 29. - Aviso de 21 de Janeiro de f85t. -
DetermiM que tU vmttU da Policia se (llflio em 61t:G1er 
que não 16]11 Q da m.ita da. &ulk. .. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do lmperio em 21 de Janeiro. de t 85t.. 

Illlm. e Exm. Sr.-Sendo impraticanl d'ora 
em, diante que o, escaler destinado ao: serviço, da. 
lnspec:çio de Sande do porto d-., Cidade IIIÚa des
viaao par. .. alpm ouJ«o serviço; 1'080 a V. EL haja: 
de dar com DIJI!neã. as p110vi.dencias· neeesearias 
para que 11 VÍII&al ~a Policia se façio em outro 
escaler. 
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Deos Guanle a V. Ex.- Visccinde de Mont'a
•· -Sr. Eusebio de QueiroZ ·Coutinho MaliAIIIO 
Cãmara. 

N.• 30. - Aviso de 21 de Janeiro de 485t. -
App1·ova o rontracto celebrado entre a Commiuão Di
rectora do Theatro de S. Pd.ro de ..tkantora; ê o 
Actor João Caetano dos Santor. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Miniaterio d01 Ne
pios do lmperio em 2t de Janeiro de t85t. 

111m. e Exm. Sr. -Tendo merecido a appro
vação de Sua Magestade o Imperador o conliulo 
da empreza da Companhia Dramatiea do Theàtro 
de S. Pedro de Alcantara, que por copia aeoat
panhou o Officio da Commi~o Direetora do mesmo 
Theatro de H do corrente, e por ella foi celebrá-. 
do com o Actor João Caetano dos Sántos: 1111im 
o communico a V. Ex. para coahecimento da rê
ferida Commissão. 

Deos Guarde a V. &. -Visconde de Mlint'a
legre. -Sr. João Pereira Darrigue Fan;. 

--
N.• 31. Aviso de 22 de Janeiro de 185t. -Per

miue o ingrerso a bordo dos r~~~lliol em ~ 
a IJUG!tlutr Mediro que a ellu IB dirija ojicialmente 
incumbido de flériflt4r alguma en(enMdade ~· 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Ne!Jocios do lmperio em 22 de Jaaeiro de f85t. 

Sua Magestade o Imperador Da por bem que 
Vm. permitta ~greaso á bordo doa nh'IOI em 
quarenténa a qdllquer Medico que a elles 1e di-
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rijll "o.llicia.hnente incumbido · de :verificar alguma 
enfer$idade, suspeita •. O qué lhe communico ·para ·. 
seu conhecimento e execução. ' ·· ' ·' · · 

Deoe Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a- · 
Iegre- Sr. Doutor Antonio Felíx Martins. 

:--~·· 

. . ' 
N.• 32.~Aviso.de,23.deJaneiro de .t851. __, Crea 

11Uma Agencia do CJJN'eio m1 Yilla ik Ttujuary, na 
Província de São Pedro . 

. ::· "·! ;' 
3.~ Secção •. Rio .de :Janeiro; 1\finisterío ocdos 

Negocios do Imperio em 23 de Janeiro de 1851. 
,, ''' ;.;!• 

·" Sua Magestade.o.Jmperador, á quem fot pre .. 
sente o Officio,de Vm. de tO .do 'corrente, Ha 
por bem · crear, b,uma , Agencia do Cóneio· na Villa 
de, ,T,aqu!U'y·, da P.r.ov.incia de:.:Siio.Pedl'(l>• e, para 
qJJPi·~;oolileal'-8e·•O.Apnte<pqúe iYml•propoeoi 
no·.cltado Officio~ Ordena o Mesmo ·Augusto Se.:. 
nhor · que Vm. declare qual será o rendimento 
provavel da referida Agencia. . , . . · . , 

, Deos· ·Gullr.de a Vm.'-Viscomle .• d~ Mónl'a-
legre- Sr •. DJrectf?l' ·Geral: do •Correio. ,.,. 

'. 

2. • Secção •. Rio de Janeiro. : Ministerio. ·dos' 
.Negocios do Imperio em 23 de Jimeiro de t85f. 
··:r ,, .. i : .P -_. . : ,; · · ~-·-: :, · 
,,., Tendo Sua, Magestade.o Impérador Approvado 
a .gratifi~ão de cein mil réis que, segundo 88 ve 
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1 cb Officios de V. S. de 12 de Janeiro· e 8 .de 
t Oaaubro do anno proximo passado, V. S, mandou 
í -..ar .. no· exercício de 1847 a 1848 ao Ajudante 
t · dcl ·Secretario dessa Escola: Manda com· tudo · o 
' Mesmo Augusto Senhor advertir-lhe' que muito ir-

regularmente procedeo V. S. em mandar abonar 
aq\lella r,ratificação sem previa ·autorisaçào do Go
verno, pois que nem o § 8." do Artigo 31 dos 
Estatutos da Escola, nem outra alguma disposição 
lhe conferem h uma tal attribuição; ficando por 
tanto \'. S. na intelligcncia de que d'ora em 
diante não deverá em casos semelhantes deliberar 
rem que para isso solicite do Governo a neees-
sa~:ia autorisaçào. , 

·. Deos Gtiarde a V. S. - Visconde de Mont"a
legre- Sr. Director da Escola de Medicina desta 
Córte. 

------~-

N.•. 31,. - FAZENDA;~ Em 23 rlc·, JAneiro de 
· A85L- A disposiçüo do, At·t.· 43 rla Lei de 28,.dc 

· Outubro 1848 hc app!icavel aos !Curador~ à. lwranrM 
jacentes. ·, : ' , , •. 

I -I I '! . '. : '·:. 

Participo a V. Ex. que por .despacho de 16 do 
corrente mez foi indeleriÜo· ·o requerimento .de 
Francisco Ráymnndo Correa de Faria, Sobrinho, 
sobre o qual informou V. Ex. por Olficio de 29 de 
Novembro ultimo; e em 'l"e, na qualidade de Çu
riulor á herança jacente de i\lauoel José Rodrigué1>; 
pedia· o mesmo .Faria não .se lhe contassem juros 
da: mora por, não lhe poder· ser applica•el, como 
Administrador de dinheiros meramente particu
lares, a disposição do Art. 43 da Lei de 28 de 
Outubro de 18!,8; por quanto, c alêm das razões 
por V. Ex. ex pendidas no seu mencionado Officio, 
a c cresce a de se~ inclui do entre os Artigos da 
Heccita Publica o producto dos bens de defuntos 
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e ausentes; com a declaração porêm de que lhe ,, 
devem ser abooadu as despezu feitas com 011 Advo- . 
gados, e subeíàtencia doe eseravoa , em quanto esli-- ·. 
verio em aua eua n011 leratos doe Arts. 8.• e ~ 
do Regulamento de 9 de Maio de f84~, e da Ordem I 
de to de Junho de t846. ~ 

Deos Guarde a v. Ex. -Paço em 23 de Ja
neiro de t851.- Joaquim José Rodrigues Torres. 
Sr. Juiz dos Orphãoe da Côrte. 

N.0 35.- IMPERIO.- Aviso de 24 de Janeiro de 
f 851.- OrdeM que em CIJIO de urgenei& 118 alugtH 
qualquer predio '"" im~ 44 1/Aa do Cajú 
psrn 118 aCrommod&rem or doente.. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocios do Imperio em 24 de Janeiro de f85t. 

SUa Magestade o Imperador, á quem .foi pre
sente o que Vm. expende no seu Ollicio de 23 do 
corrente, sobre a falta de capacidade do edi6cio 
em que se acha estabelecido o Hosl'ital da Juro
juba, para accommodar todos os doentes que a 
elle tenhio de recorrer, 1e a .epidemia ganhar al
gum incremento: Manda declarar a Vm. que no 
easo de urgeneia deverá alllflar qualquer Jlredio 
que exila naa immediaçilel da Ilha do Cajú, dando 
logo parte a esta Secretaria d'Eatado, para se 
mandar pagar ao proprietario o respectivo al11f1Uel. 

Deoi Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legre- Sr. Doutor Franciaco de Paula Candido. 



3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocios do lmperio em 27 de Janeiro de 486t. · 

Levei á Presença de Sua Magestade o lmtt&
~r o Officio de 24 do correnlie', em que VIIL 
solicita se ex~ ordem á 111m~• €:amara Muni
cipal da <:arte para fazer proceder ao caJçametlto 
da rua NoYa do €:onde á medida que se fOrem: a
sentando os encanamentos que tem de conduàw 
a asua das caixas do Barro Vermelho p&l'a difl'e
rentes ruas desta Capital: e o Mesmo Augusto SI!· 
nhor Ha por bem que Vm. mande quantO' antes 
concertar as calçadas daquella rult1 e repo-las no 
esado em. que se achavio, leYando a rapeetiva 
despeza á conta da som ma consipada pa• o enea
namento· do Maracanã,. por aer tal• despeaa p~~CJYe"o 
niente dessa obra, e não dever por •tanto ~ 
sobre o& Cofres da Municipalidade; cumprindo;4p10 
daqui em diante assim proceda Vm. a respeito· de 
quaesquer outras calçadas, que se desmancharem 
em consequencia de por ellas ter de paasar alpm 
encanamento. 

Deos Guarde a Vm. - Viacoude de Mont'il
legre - Sr. lnspector Geral daa Obras Publicas. 
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N.' 37. - FAZEND \.'-Circular em 29 de Ja
neiro de 185 h - Sobre as fianrns qne se presiüo 
nos Cot~mlados ; , em v·irtude do A t·t. 33 § 1. o do De

·, ereto n.• 708 de' U de Ottl!1bro de 1850. 

· Joaquim José Rodrir,ues Torres, Presidente do 
J:ribunal do Thcsouro Nacional, em conformidade 
do Aviso do ~linistcrio da Justiça de 22 do cor
rente, que declara não serem sufficientes as fian
ças que se prestão nos Consulados, em virtude do 
Art. 3:j § 1. o do Decreto n.0 708 de 1/, de On
tubro do anno passado, ordena, em additamento 
á Circular n." H de 26 do mesmo mez ,' que nas 
ditas fianças o prazo concedido para mostr'ár-se 
que o vasilhame teve o destino, que se indicoU' 
na occasião de o despachar·, nunca exceda o tétnpó· 
necessario para· chegar o na v·io ao por lo para onde 
se despacha, e' mandar o certificado de lhe haver 
dado. o· ,destino indicado; 'devendo ser a- pena, á 
que fica su,ieito o fiador, no caso de se ,não satis
fazer áquella obrigação, a perda do valor do navio 
e da carga, c não simplesmente ficar incurso na 
disposição do Artigo referido: cumprindo outro~ 
sim que os fiadores sejão pessoas reconhecidamente 
abonadas, devendo ai;signar-se duas testemunhas 
tambem abonadas·, 'que 'fiquem subsidiàriamente 
obrigadas aos terri'los da ·fiança. 

ThesQuro Nacionpl crn 29 de Janeiro de ;1851. 
Joaquim Jos~ Rod1·igues Tornes.· , 
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l!i; • 38. - 11\lPERIO. - Aviso de 29 de Janeiro de 
,~'.':i 851 • - 01·dena que se continue a fazer o serviço do 
w_Lazareto provisorio da Jurujuba pelas instrucções dadas 
"' pelo Presiden~e da Junta de Hygiene Publica, ern quanto 

não se orgamsar hum Regulamento para o dtto Esta
belecimento, e autm·isa o ajuste das pes.~oas nccessariar 
p6TU o seniço doq~tellc Estabelecimento com as diari_as 
e gratificações arbitrada.• nas !'C{cridas instntcções. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. J\linisterio dos 
Negocias do lrnperio em 29 de Janeiro de 1851. 

Ficando Sua l\lagesla<le o Imperador inteirado 
de S\l estar fazendo o serviço do Lazareto ptovi
sorio da Ilha do Cajú pelas instruções que acorn
panhão o Officio de Vm. de 25 do corrente, Ha 
por bem <JUe assim se continue a fazer o mesmo 
serviço, até que baixe u ller:ulamento para aquelle 
Estabelecimento, o 'lua! deverá ser <JUanto antes 
organisaúo pela Junta de IImiene Publica, e sub
JQettido á approvaçào do Governo; devendo no 
em tanto ajustarem·se as pessoas necessarias para o 
serviço pelas diarias e r:ratificações arbitradas nas 
referidas instrucções. O que commwüco a Vm. 
para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
egre. - Sr. Doutor francisco de l'aula Candido. 

N. • 39. - Aviso de 30 de Janeiro de 1851. - Dis
tribue os sessenta e oito A {ricanos livres , que pelo 
Min_isterio da Jnstiça (orão postos á disposição do Im
peno. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocias do lmperio em 30 de Janeiro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. --,lfua Magestade o Impe· 
rador Ha por bem que V. Ex., dos sessenta e oito 
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Africanos que 1 em Officio de 2i do corrente ('ar
ticipa estarem á disposição deste Ministel'io, mande 
entrrgar quarenta a José da Rosa Salgado para os 
temetter ao· Barão de Antonina, a fim de serem 
empregados na estrada de São Paulo para !\lato 
Gtosso ; vinte e sete ao Inspector Geral das Obras 
Publicas; e hum ao Dir·ector do Archim Publico. 

Deos Guar·de a V. Ex.- Visconde de l\lont'a
le§Te. - Sr. Juiz de Orphãos desta'Corte. 

N. • !,O. - Aviso de :10 de Janeiro de I 851. 
ContJm as Instmcçucs dadas pelo Goremo ao Com
missario nomeado para assistir por parte do Jmperio 
á exposição geral da industria, que dae ter lugar em 
Londres no mcz de Jlaio deste 011110. 

4. a Seccão. flio de Janeiro. l\lini;terio dos 
Negocias do. Imperio em 30 de Janeiro de 1851. 

Sendo Vm. encarregado por este Ministerio, 
segundo lhe ba de constar por Aviso expedido peló 
Ministerio dos N ef,ocios Estrangeiros, de as~istir 
por parte deste Imperio á exposição geral da in
<lustria que deve ter lugar na Cidade de Londres 
em o mez de l\Iaio proxirno futuro, cumpre que 
Vrn. nessa Commissão se rerrule pelas ~erruintes lns
trucções : 

1." Se apparecerem na exposição amostras de 
productos semelhantes aos do Brasil, como assucar, 
café, tabaco, algodão em rama, anil, baunilha, 
&c., em estado de perfeita manipulação e acondicio
namento, deve V m. informar sobre o processo e 
rnachinismo empregados para se obter aquelle re
sultado, transmittindo á Repartição á meu cargo 
e1emplares ou copias, havendo-os, dos relatarias 
e descripções que acompanhareln os •·eferidos pro
duetos, no proprio idioma em que forem escriptos. 

2." O mesmo deverá observar a respeito de 
quaesquer ptoduclos brutos novos dos diversos rei-
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DOI Üa natureza, principalmente uo mineralor,ico, 
eujo- conhecimento, ajudado pelos relatorios on ues~ 

l!'i' 'IQI'ipções que os acompanharem, possão gniat· e 
·~,.· ~~Uvir para o aproveitamento dos qne existirem no 

Brasil das mesmas especies; assim como noticiu 
sobre as applicações daquelles productos, e sobre 
as .novas que nos ultimos tempos houverem tido 
os do reino mineral já conhecidos. 

3.• Não sendo bastantes as dcscripções do ma. 
chinismo de <]Ue trata o ~ I .•, para se fazer delle 
ideia ajustada, deverá remettcr hum modelo, se 
o puder obter. 

4.• Deverá lambem enviar, qnando appareça, 
o modélo de <pwlqtwt· machina de nova invenção 
qne se repute a mais aperfeiçoada para descaroça•· 
algodão herbaceo, senar madeiras, descasca~ e 
poli•· arroz, café, &c. 

5.• Enviará a esta Secretaria d'E<t>do dons ex
emplares do catalor,o da mencionada exposição • 
. , , Sua l\lagcslade o Imperador confia <JUe Vm. 
uo,.desempenho dessa Commissào dará mais lmma 
prova do zelo e interesse com <(Ue costuma a em
pregar-se no serviço do Tirasil. 

Deos Guarde a Vm. - Visconde de Mont'a
lrgre. - Sr. João Diogo Sturz. 

', 

N.• 41. - FAZE'IDi\. - Em ;w de Janeiro de 
1851. - Sobre o Scllo que pa!JÜO as licen~as pas

sadas por particulares. 

Sobre a duvida de que trata o Administradot· 
da Mesa de !tendas da Villa de Itaguahy no seu 
Officio de H deste mez, do Sello que devem pagílr 
as licenças que os proprietarios dão aos sell!l)'q
reiros ou arrendatarios para VEl);!derem as he11,if~ 
torias, tenho de declarat· a V. 'tl que ao Selló 'llxo 
do Art. 48 do Regulamento de 10 de Julho do 
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anuo findo, verba- Qualquer outra licença não 
especificada- somente estão sujeitas as licenças . , 
concedidas por títulos ou despachos de Antoridadeí)"'! 
cônstituidas. As licenças dadas por particularesf ''· 
para qualquer fim que seja, só serão sujeitas ao 
Sello do Art. 35, quando forem juntas aos autos ou 
petições como documentos. 

Deos- Guarde a V. S.- Paço em 30 de Janei
ro de 1851.- Joaquim José Rodri~ues Torres.
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 

' . 
N.• 42. -Em 30 de Janeiro de 1851.- Não com

pete ás Thesourarias resolver questões entre foreiros' 
de terras zwrtcnc!'lltcs á Fo:::cnda :Yacional. 

Illm. e Exm. Sr·.- Em resposta ao Officio 
de V. Ex. de 20 de Dezembro ultimo, que acom
panhou o requerimento de Manoel Caetano de 
Gouvêa, pedindo remedio contra o despacho pro
ferido pela Thesonraria dessa Província na questão 
suscitada entre ellc e outros foreiros de terras do 
patrimonio outr'ora pertencente á Capella de Nossa 
Senhora d' Assumpção, e h(\je á Fazenda Nacional, 
tenho a significar-lhe, e V. Ex. o fará constar 
assim ao supplica11te como á Thesourar·ia, que 
sendo ela privativa competencia do Poder· Judi
ciario o conhecimento e decisão de semelhante 
questão, á elle e não aos Tribunaes de Fazenda 
he que deye o supplicante recorrer pelos meios 
proprios, a fim de hayer hum julgamento regu
lado pelas disposições do direito ciYil que em taes 
casos regem; considerando-se como de nenhum 
cffeito, pela razão indicada, o sobredito despacho 
da Thesour·ar·ia, á Gnal por esta occasiào cumpre 
lambem fazer observar que se abstenha >empre de 
resolver questões dessa natureza. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- l'alacio do Rio de 
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J3nciro em 30 de Janeiro de 1851. - Joa<1uim José 
... J\oclrigues Torres. -Sr. Presidente da Província do 
.... á. . ·w.j; ----

N.• 43. ·-Em 30 de Janeiro rle 1851.- Os edi
ficios comprados pelas C amaras Jllunicipaes, ainda 
qtw seja para demolir mio estão isentos do pa.ga
mcnto da siza. 

Tomando em consideração a duvida proposta 
pelo Collector das Rendas Geraes de Nova Friburgo, 
em Officio dirigido a V. S. com a data de 19 do 
corrente méz, tenho a dizer-lhe, para que Ih' o 

a.·faça constar, que sendo evidente haver a Camara 
Municipal daquella Vi lia celebrado hum verdadeiro 
contmcto de compra e venda de hnma casa com 
Maria Antonia de Medeiros, quando lhe deo a 
quantia ou preço certo de 150\1!) para a desapro
priar da mesma casa, tornando todos os materiaes 
della, e servindo-se do terreno para preencher .o 
plano da Vi lia, muito em regra procedeo aquelfe 
Collector, exigindo da Camara o pagamento da 
respectiva siza; convindo que se lhe recommende a 
continuação das diligencias precisas para haver tal 
pagamento, do qual nenhuma Lei isenta as Camaras. 

Deos Guarde a V. S. -Paço em 30 de Ja
neiro de 1851.- Joaquim José Hodrigues Torres.
Sr. Director Geral das Heudas Publicas. 

N.• /~4.- Em 30 de Janeiro de 1851. -Só compete 
ao Tribunal do Thesouro permil!ir o alfandega

mcnto de Trapiches. 

111m. e Exm. Sr.- Fica approvada a licença, 
cuja confirmação pedio Erico P~itextato da Fonseca 
no requerimento que veio acoliJlflanhado pelo Offi
cio de V. Ex. n." 3~ de 18 de Dezembro ultimo, 
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para Q. alfaod·ep·meoto do seu T.-.p~eb~.!ltmomi'7: 
l!fdo -· O®. ,& J.ulho -; mas cumpf!!}l!Je y. ~· 
fique ta!Dhi$DJ na iote~ligencia de que, meneie ,l;S j} 
piar fo1. ó seu proced&mento em eooceder: alo!~·· · 
qúe provlíPrâamente a dit.a licença, visto'~oe, ai&: 
gUndo a ~pressa disposição do Art •. t9~ l:io Rego~ 
lamento de 30 de Maio de .t 836, ~ acto be .só 
da competencia do Tribunal do Thesouro. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palaeio do Rio de 
Janeiro em :-10 de Janeiro de t85t.=Joa•luim José 
Rodrjgues Torres. - Sr· Presidente da Província 
de ~ipe. . '\ 

N.• 45.- 11\IPERIO. -Aviso de 31 de Janei,ro de 
. 485~. - Apl?'"Ot;a a proposta feita ~~~ Juma ~· 
Hyg~ene Publica do Doutor João José Vieira para sr 
á Pf'OfJincia do Espirilo Santo, · a fim de fleri{itar 
o canieter da febre alli reinante. . . . , 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio . J1fil 
Negoeios do Imperio em 3t de Janeiro de t85f. 

Sendo presente a Sua l\Iagestade o lmperadQ~ 
o Officio de Vm. de 29 do corrente, participando 
qne a Junta de Hygiene,Publica, em cumprimentq 
do. Aviso de t7 do corrente, propoem o Doutor João 
José Vieira, Vaccinador supranumerario da Junta 
Vaecinica desta Cõrte , para ir á Protincia do Es
pírito Santo, não só verificar o caracter da enfer
midade a Ui reinante, e informar com precisão a 
respeito; mas tambem ministrar aos doentes ne
cessitados os soocorros medicos; tendo a mesma 
Junta arbitrado a quantia de 400~000 mensaes, 
como gratificação razoavel por aquelle trabalb", 
e incumbindo .a Vm. a conFeição dali instrucções 
pelas quaes deverá aquelle Facultativo regular-se 
no. desempenho de sua Commissão : Ha o Me&mo j.· 
AugustO Senhor por bem Approvar o procedimento 

1 
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da referida Junta, Esperando que Ym. formule 
com urgenci:i as mencionadas insli'Ucções, a fim 
ile que o mesmo l'acultativo possa quanto antes 
partit· para aquclla Província. O 11ue communico 
a Ym. em resposta ao seu citado Officio. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de 1\font'a
ler,re. - Sr. Doutor Francisco de Paula C.\lndido. 

N.• .\.G. - Aviso de 31 de Janeir·o de 1851. 
A utorim a 1mtdanra da Administrarüo do Correjp da 
Província do Espirito Santo para ·alguma càsJ que 
tenha as accommodafÕCS nccessarias. 

3. • Secção. Hio de Janeiro. 1\linisterio dos 
Ner,ocios do Imperio em 31 de Janeiro de 185t. 

Attendendo Sua l\[ar,estade o Imperador ao 
que Vm. participa em Officio de 29 do corrente, 
Ha por bem Autorisa-lo para mandar fazer a mu
dança da Administração do Correio da Província 
do Espírito Santo para alt:nma casa qne tenha as 
accommodações necessarias, despendendo-se com o 
respectivo aluguel de seis a oito mil réis por mez 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Director Geral do Correio. 

.'··, 
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COLLECÇÃO DAS DECISOES DO GOVEI\NO DO 
BRASIL. 

1851. 

~.· 1,7. - 1:\'lPEPt!O.- Portada de 3 tle •'evereii'O 
de 1851.- Approra a Postura da lllustrisúma Cu
mura Municipal desta Cidade sobre escavarõcs c llesmo
ronamento de morros. 

2.• Seccão. Rio tle Janeiro. 1\linisterio doa Ne
gocios tio l~1perio em :3 de Fevereiro de 185t. 

Foi presente a Sua 1\lagestade o Imperador, 
com o Olficio da lllustrissima Camara Municipal 
desta Cidade de 30 de Janeiro proximo lindo, a 
Postura da mesma data, do teor seguinte: 

" Não se poderão fazet· escavações em •1•mlquer 
parte que excedão a duas braças de altura, nem 
eicavar morros em lugares proximos a qualquer 
habitação, ou sobranceims ao tramito publico, logo 
que a escavação em taes mo!Tos exceda a huma 
braça de altura, sem 'l"c pelo Engenheiro da lllus
trissima Camara seja determinado o respectivo talud, 
ou banquetas; ou o talud e banquetas em pro
porção da altm·a, do prso <las terras, e da maior 
ou menor tenacidade dellas; não podendo em caso 
algum ser alterado pm·a menos o talud marcado 
pelo mesmo Engenheiro, 

Os infractores soffrerão trinta mil réis tlc multa 
e oito dias de prisão. 

Pot· lugares proximos á habitação, ou iOhJ·an
ceiros ao transito publico, s\ enteuderào aquelles 
cuja medida de distancia do .,redio, Oll caminho, 
ao pé da escavac;ão, seja menor (1ne a altura para 
I J ('~IIHlfOna 1'-SP, 
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Qualquer pessoa que pertenda fazer alguma 
escavação dentro da balisa desta Postura, diri3irá 
hum requerimento ao Engenheiro da lllustriss1ma 
Camara, e et~te lançará no mesmo requerimento as 
condições do talud, das banquetas, e de tudo mais 
que julgar necessario para salvação dos viadantes, 
dos trabalhadores, e dos predios. » 

E o Mesmo Augusto Senhor Ua por bem Ap
provar a referida P01;tura. O que Manda por esta Se
cretaria d'Estado communicnr á mencionada Camara 
para seu conhecimento.- Yisconde de Mont'alegre. 

N.• ,8. - A\"iW de :í de }'evc•·eiro de 1851.
/lrdam que us cmiJttl"l"OJÜ''' l"indtu com colonos para 
o Jlal"lo de São Franl'i'fo, 1111 l'l"ovincia de Santa Ca
tluwüw, !!tio potlt111 tm::a lllslro de sal c carvão , 
nem a., q uc .•nllil·em do tlilo porto de São Fmnrivo 
Jlodem mrftrr lrt<lro de macleim. 

!,.." Secção. 1\io de Janeiro. Ministerio dos Ne
r,ocios do lmpeire em 5 de Fevereim de 1851. 

111m. e Exm. Sr. -Foi ouvida a Secção dos 
Negocios dÕ Imperio do Conselho d'Estado ácerca 
dos §§ 1. • c 2." do Olficio da Legação Imperial 
em Hamburgo , que por copia acompanhárão o 
Aviso de V. Ex. de 20 de Dezembro ultimo, nos 
quaes se expõe a duvida, em tple está a Sociedade 
Colonisadora ali i estabelecida se as embarcações , 
que levarem Colonos ao pm·to de São l'rancisco, 
na Província de Santa Catharina, podem metter 
lastro de sal c carvão , para os transportar para 
qualquer porto do lmperJO, depois de detem bar
cados os colonos; bem como se essqs embarcações , 
tendo de dirigir-se a outra part11 .do Brasil para 
tomar carga, }Jodern receber lastro de madeira na 
Colonia d!' São l'ran"i~ro. E Conformando-se Sua 
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l\lagestatle o lmpcmtlm·, pot• Sua inunctliala lteso
lnção do 1.• do cot'l'ente, com o parecer da mesma 
Secção, emittido em Consulta de 29 do mez ante
cedente, tenho de declarar a V. Ex. , a fim de 
que, se digne de o fazet· constai' á refet·ida Lega
ção , que não pó<lc ser permittido metter-se lastro 
tle sal e canão nas embarcações vindas da Europa, 
nem de madcir·a nas que sahircm do dito porto de 
São t'raucisco ; por·•1ue pela disposição dai Con
dicões 1. • e 2. • do Decreto de i 5 de l\laio de t 81'10 
se ·veda expressamente qual<tuer acto mercantil tanto 
no por·to da colonia, como a hot·do das embarcações 
que transpot·tarem os colonos, ás <JUaes he conce
dido somente desembarcar os objectos, de que trata 
a mancionada 1.• Condição. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de l\lont'a
legrc. -Sr. l'aulino .los<\ Soar·<Cs de Sonsa. 

N. • 4!1. - Aviso de 5 de t'evereit·o de 1851. -
Declara que 11CIIhUIIIa rwovidencia ha. a IOlllar ácerca 
<!e alglllu Actos ~isfativos da ,hse111bléa P1·ovincial 
da Pamf•1ba, publtcados por <·~ta e111 181•9, e a que 
a P1·esidel!cia neyara sa ncrão. 

1.• Secção. 1\io de Janeiro. l\linisterio dos Nc
(JOcios do lmperio em 5 de t'evercirn <le 1851. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido examinados 
pela Secção do lmperio do Conselho d'Estado os 
Actos Legislativos da Assembléa dessa Província n.•• 
1 , 2, 3, 4 e 13, mandados publicar pela mesma 
Assem bléa em 1849, aos quaes a Presidencia da 
Província negara a sua sancção, foi a referida Secção 
de parecer, em Consulta de 16 de Janeiro findo, 
que nada havia a deliberar sobre os. Actos n. •• 1 , 
2 e 4 por já terem sido revogados pelas Leis de 
n.•• 6 e 8 de 8 c 'l:J <le Mat·ço do corrrnte nnno; 
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mas pelo que rapeita aos de n ... 3 e 13 foi a 
mesma SeeiCio de pareeer que aio mui attendiveis 
e •ligoas de àWro'Vaçio do Governo IIS ta.ae& por 
que se negar& a saneçào , pois que a Presidencia mui 
razoavelmente pujplou pelas eo.n'!'enie~eias, e iu~e
reMI!s da Provmcra , da Admtlllstraçao e ser·vrço 
publico della; advertindo porém <JUC nenhuma pt'O
videncia ha a tomar, visto qne o St'rem Aetos te
gislativos, de que se trata, menos convenientes, e 
uteis á Província, não os constitue nas círcui\atancias 
de inconstitucionaes, e revogaveis, nos termos das 
Leis de 12 dé Agosto de ll~a4, e 12 de Maio de 
1840 : e Jla,·emlo-se Sua Ma~estade o lmpt,rador· 
Conformado com o referido par·eeer, por Sua imme
díata ll.esolução de 25 do mez passado: assim o 
commuuico a V. Ex. para seu conhecimento. 

Deos Gnarde a Y. Ex. - Visconde de 1\lont'a
legre. -Sr. Pr·esidente da Província da Panaltiha. 

N.• 50. ~ .FAZE~O.\. - Ern 5 de Fevereiro de 
1851. - As l'roviliies de tutela pa#ada3 pela Au
tmitlade judicial estão cmnprelwmlidas na dilpo~~o do 
.h'!. 35 do Reg11lamento ilc lO r/e Jrtlho de 18:>0. 

Sobre a duvida do Collector das Rendas geraes 
da Yilla de Magé, de •tue tr·ata no Officio que a 
Vm. dirigio em 24 de Janeiro, se as Provisões de 
tutela passadas pela Autoridade judicial estão com
prchendidas na ultima par·te do Art. 46 do Re
gnlamento de lO de Jnlho de 11150, quando diz 
Pr·ovisões de conlhmação na par·te Eeclesiastica , e 
qúalctuer outra não especificada; compre decla
rar-lhe que & refe1·ido Artigo trata de ~Mercês-, 
e hão tendo as Provii!Ões para tutela essa batureza, 
não estão comprehendidas ·no dito Artigo, mas 
sim na disposição do Art. 35 do dito Regulamento 
ondA diz-qnalquer outro documento ou fm.PCI. 

Deos Gu1arcl.e a Vm.- Paço em 5 de Feve
reiro de 1851. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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,&t. .5t. - Em 5 de t•evereiro de ·1851. - p,._ 
•·i• ,.;uc oo Trilluncl tio Cclmmercio arrecadar o Sei/o das .. ,.,.,.._dos Com~~~eroianta matrieultulo.t, e livros diario 
· . • ropiador k Mrfm. 

O Senhor Administr:tdor da Recebedol'ia do 
lllunicipio fique na intelligencia de que se per
mitte ao Tribunal do Commercio cnllocar na sua 
Secreta1·ia hum Sello tm•·a as ca•·tas dos commer
ciantes matdculados, e li nos dia.-io e copiador de 
cartas, com as clausulas e condi\'6es com que tal 
permissão se tem concediflo a outros F..stabeleci
meutos, devendo-se estabelecer a escripturação 
conveniente na fó•·ma do Regulamento de 10 de 
Julho do anuo passado, e recolher á llecehedoria 
a qua1otia que se arrecadar em cada mcz, enten
dendo-se sobre este ohjecto o !'residente da•Juelle 
Tribunal com o s.·. ,\dministradOI·. 

Rio em 5 de t•evet·ei•·o de ·1~51. -Joaquim 
José Rodrigues Ton·es. 

N.• 52. - Em 5 de J<eveJ-eiro de 4851. -.Sabre 
10 modo de ae (azm· o ponto ·dos Empregados. 

O Senhor Administrador da 1\ecebedoria, em 
solução ao que reprl'Sentou em 31 de Janeiro, 
fique na intelligencia de que: 1 ." a simples cir
cunstuncia de ser recebida deJlois de findo o quarto 
de hora, marcado no At·t. 59 do Decreto de 20 de 
Novemb•·o do anno pa.•sado, a participação do Em
pregado que fultu á Repartição por motivo de mo
lestia , não deve ser considerada como t-azão suffi
ciente para descontar-se-lhe o vencimento, por
que p6de a demora ser justificada JM!Ia natttreza 
da mesma molestia ou qualquer outra circuns
tancia imprevista: 2.• que recebida a participação 
verbal ou por escriJ•to, no mesmo llia do impe-
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dimento , ou ai_nda no immediato, deverá ·fazer 
notar no _ liyro elo ponto a falta como justificada 
ou ,não juatificafla, conforme as I.'&ZÕe&- que ocoor
rerém: 3. • que para ser e:&actamente oi:Niervada 
a regra antecedente, convirá que as notas relativas 
aos pontos de cada dia não s~jão logo lançadas 
no hvro proprio, mas sim no dia irumediato ,- á 
vista uào só das assignaturas de que trata o Art. 
59, mas lambem da participação que fizerem os 
Empregados impedidos: 4. • que tendo por fim o 
dito Artigo obrtgar os Empregados a serem pon
tuaes no comparecimento , impondo h urna multa 
aos <Jne cbegat"em mais tarde, e não podendo 
inteq>retar-se a sua disposição de maneil·a que 
aquelles, que se acharem neste caso, se considerem 
desobrigados de prestar serviço como se fossem 
mer·os jornaleiros, cumpre que se appliquem aos 
que por tal motivo se ausentarem da Repartição 
as mesmas penas eom que as Leis e Regulamentos 
mandão punir os desobedientes: 5.• que os ven
cimentos do Vigia do Imposto do Gado no litoral 
da Cidade; do Recebedor da dizima da Chancel
laria, e de Guarda-matas da Fazenda da Lagoa de 
Itodrigo de Freitas devem ser incluidos em folha 
para serem pagos como os dos outros Empre
gados da Recebedoria: 6.• finalmente, que os Fieis 
do Thesoureiro não devem entrar em ponto •. 

Rio em 5 de Fevereiro de 1851. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. 
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N.• 53. -IMPERIO.- Circular de 6 de Fevereiro de 

t 851. - Ordena IJ!Ml 01 Bepartipies •ubordinadaa ao 
Jliniaferio do lmpmo , remellão tlleiiiOlmente á mpec
IÍM Seerewna ri Ellado huma IÓ Folha para o flllfll
mento doa Empregado~ rom dou auatatlaa de (requemia. 

5.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmperio em 6 de Fevereiro de t 851. 

Sendo desnecessaria, segundo o Aviso da Fa
zenda do t. • do corrente mez, a continuação da 
remessa que costumava fazer-se ao Thesouro du 
Folhaa dos vencimentos mensaes dos Empregados 
que tem assentamento em Folha da t.• Pagailoria 
do mesmo Thesouro: Ha Sua Magestade o 1m pe
ndor por bem que, d'ora em diante, remelta Vm. 
mensalmente á esta Secr·etaria d'Estado h uma só, 
em vez de duas Folhas, como até aqui, dos ven
cimentos dos Empregados do Museu, acompanhada 
porêm de dons atwtados de frequencia, a fim de 
que seja hum delles enviado ao Ministerio da Fa
zenda, para proceder-se ao necessario pagamento. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr·. Director do Museu Nacional. 

Na mesma conformidade ás demais ReparliçOés. 

N.• 5i. -- Aviso de 6 de :Jievereiro de t85t. -
Declara ao Direclor do Curao Jurídico de Olinda 
que os Lentes Substitutos não Jão euluidoJ do numero 
d01 nove Lentes arguentes no acl() da sutcntar& das 
thescs. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Minísterio dos Ne
gocias do lmperio em 6 de Fe,•ereiro de 1851. 

Illm. c Exm. Sr·. -Sendo presente a Sua Ma
gesta•Je o Imperador o Officio de 12 de Dezembro 
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proximo findo, em que V. Ex. , pol' oecasião de 
participai' que na Congregação de encerramento 
deue Curso Juridieo limio offel'eCidos doua IDilÇOS 

de Tbeses juridicaa em nome de dous Estudantes 
ora formados, expõe as razõa por que entende que 
segundo a disposição do Capitulo !1. • dos respectivos 
Estatutos são os Lentea Substitutos excluídos do nu
mero dos nove Lentea argueutea no acto do su•ten
tação das Tbeses: Manda o l\lesmo Augusto St·nhor 
Declarar-lhe, que se nio de,·e segui!· a intelligeneia 
•1ue V. Ex. dá ao citado Capitulo 9.•, pois que 
tanto para os actos de que neJIP. se lral3, eomo 
para os dos exames ordinarios são admittidos os 
Lentes Substitutos na falta dos Cathedraticos. Se 
assim não fora, sendo no•·e as Cadei1'8s, e ma•·
cando os Estatutos igual nume1-o de Examinadores, 
como V. Ex. reeonbece, não dete•·miual'ia o ArL 2. 
daquelle Capitulo que a Congregação designasse nove 
Lentes para argumentarem, nem o Art. 5." 1 que 
o Director désse aos nomeados aviso de suas no
meações; nem finalmente o Art. 7 .• 1 que, acon
tecendo faltar ao acto algum on alguns dos Lentes 
por elle nomeados 1 pudesse effectuar-se o mesmo 
arto logo que se ach•Fsem reunidos sete. Em tal 
ca~o outl':l seria a f• ase, c ex pr essamen te estaria 
estipulado que estes actos erão da privativa e ex
clusiva competencia dos l.entes Cathedraticos. O 
que commuuico a V. Ex. para seu conhecimento 
e execução. ,, 

Deos Cuude a V. Ex. -'Visconde de Mont'a
legre. - Sr Directm· do Curso Jurídico da Cidade 
de Olinda. 
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tt.•-'55. - Sol11e durítlas 11 t•espeilo da ezecufJiO dt& 
.,,,..... Lri Re!lulamrl!tal' ria$ E/tJições. 
;, ... 

· f .• St·cção. Rio de Janeiro. 1\liniste•·io dos 
l!l~ocios do lmperio em t 5 de Fevereiro de t 851. 

111m. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o OIHcio de V. Ex. n.• t3 
ae 4 do corrente mez, ao qual ucompanhárão 
copias do Officio do Juiz de Paz Presidente da Mesa 
Parochial de Morrinhos da Prata, de M de Ja
neiro ultimo, e do Ollicio que V. Ex. em •·csposta 
lhe expedil·a no citado dia 4 do corrente, das 
quaes consta o seguinte : 

Que, tendo-se apresentado em Janeil·o do 
anno proximo passado no acto da qualificação dos 
votantes huma lista de reclamantes em numero 
de 156, a Junta, po•· desconhecl'l' a maxima 
parte delles, e por dm·idar até certo ponto de suas 
habilitações, dera po•· despacho que justificassem 
os requisitos da Lei e voltassem para se•·em defe
ridos : que porêm os reclamantes sem satisfazerem 
á este despacho recorrêrão para o Conselho M u
nicipal de Recurso, o •1ual os manda1-a inclui•· 
na lista dos votantes. Que, ap•·esentando-se taes 
indivíduos a vota•· no dia ·I 2 do ref~rido mez de 
Janeiro pat·a a eleição de Eleitores <plC tlevem 
eleger hum Senador por essa l'rovincia , cnmr•çon o 
povo a reclamar contra a sua idoneidade, por não 
terem as qualidades rer1ueridas pela Lei, e contt·a 
a illegalidade eom que f01·ão providos em recurso; 
mas que , sendo não obstante acceitas as suas ce
dulas, resolveo a Me•a sobr'estar na sua apu
ração , bem como nas demais entregues , em 
consequencia do clamor <(Ue houvera e que a 
puzera em coacção, fazendo no em tanto em massa r 
e lact·ar as cetlulas, as quaes, sendo recolhidas 
á respectiva urna, foi esta depositada em poder 
do Subdelegado de Policia até que V. Ex. resol
vesse o procedimento que deveria ter lugu . 
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' 9ue , estranhando V. Ex. aquelle illtigal li : 
crimmoso ~mportamento da Meia, que nem . a~ .

1
.: 

menos era apparentado com o pre~exto allegado, 
1 por quanto com o facto do receb1men~o das ce- · 

doias havião cessado as duvidas , ·e ó ãlvoroto 
que se levautárão, declarara ao Juiz de Paz Pre
Sidente da Mesa Parochial, que curialmente proce· 
dera o Conselho Municipal de Recurso, visto <Jue, 
segundo está decidido nos Avisos deste 1\linistel'io, 
de 26 de l\larço de t8U e 16 de Junho i:le 1848,, 
os despachos das Juntas Qualificadoras, exigindo 
documentos ou cJuaeSl(Uer outras provas em apoio 
de reclamações, devem ser considerados como in
deferimentos para ter •~-,ar o recorro nos termos 
da Lei; e que, alêm'''tl•sso,_ mesmo quando as
sim não fora, não tinha a l\tc>sa Parochial direito 
de conhece•· da justiça da t<'ICisão do Conselho 
Municipal de Recurso, e antes<ç.umpria-lhe, h uma 
vez que não tivesse ~ido •·evcwulo o recurso em 
~Jráo de appellação, unicamente receber as ce
dulas dos reclamantes providos pelo dito Conselho, 
e a pura r os seus votos, como he expresso no 
Aviso de 9 de Janeiro de 11!49. 

E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo intei
rado , e certo de c1ue a decisão de V. Ex. não 
chegará a tempo de fazet·-se a eleição de Eleitores 
em epocha <(UC elles pudessem dar os seus votos 
na de Senad01·, pelo c1ue 01-denou V. Ex. que a 
Mesa sobr'eslÍt'el!l'e em qualquer ulterior proce
dimento até que pelo Governo Imperial fosse re
solvido o que melho•· conviesse: Ha por bem, 
approvando a decisã" de V. Ex. , por ser fun
dada na legisla~'iio que cita , ordenal'-lhe que ex
peça as ordens p•·ecisas para que se conclua a 
apuração das eedulas, a fim de que os Eleitores 
que della resultarem possão votar em outra eleição 
de Senador que pot· ventura tenha lugar neste 
quadriennio na forma da Lei; procedendo contra 
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ti' • iofractores da Lei de 19 de Agosto de 184G 
,çpmo entender de justiça. O que cornmunico a V. 
~- para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
~~gre.- Sr. Presidente da Provincia de Minas Ge
raes. 

):';.• 56. - l'AZE~DA.- Em ·11 de fevereiro de 
·I 8:í I. - /úcripturaç,io da rrccita do Se/lo 

em do11s lu:ros. 

O Senhor Administrador da llecehcdoria do 
:\[unicipio faça d'ol'a Cin diante escripttuar em 
dou; livros a receita do Sello fixo, servindo o que 
j;i existe para os papeis da 1.' chsse, e outro 
para os da :2.", corno tlt.termina o § unico do 
;Art. 7:i do fl.egnl:unento de ·I O de Julho de 1850, 
c dcsir;ne hum Empregado dessa Repartição <JUe 
lhe parecer idoneo para servir de Ajudante do 
flecebedor, ficando na in tclligencia de <JUe de
\· c rã o apresentar-se-lhe dous Guardas do Consu
lado pa..a serem provisoriamente enearrer,ados da 
dita eser·ipturação. 

flio em ·17 de l'everciro de 1851. - .Joa<(Uim 
José Rodrir,ues Torres. 

N.' 57. - Em 17 de Fevereiro de 18~1. - Os 
barcos de conducção de JlCdm nào estüo s•~juitos 

a imposto. 

O Senhor Administrador da Recehedot·ia, em 
solução ao que represeutou em 3 do corrente, 
fique na intelligencia de <JUe os barcos úe con
úucção úe peÚ1'3 das pedreiras bem tem sido, 
e continuarão a ser, comprehendidos na gene
rica excepção que a respeito de barcos cstahelecf' 
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o Artigo 28 S t..• do Regulamento de 1lí de iành6 
de 1844, por ser sem duvida que a exploraçio 
e trabalhos das pedreiras pertencem a huma das 
industrias nelle mencionadas. 

Rio em 17 de Fevereiro de 1851. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

., 

N.• 58.- Em 17 de Fevereiro de 1851.- Approva 
a deliberação de ~e arrecadarem os direitos de 7 por 
cento de exporlaçiio dos r,()u.ros pelo calculo de 21 
libras os scr.cos, e 1le 62 libras os sal!Jados. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesoum Nacional, em resposta 
ao officio do Sr. Inspector da Thesouraria de S. 
Pedro de 30 de Dezembro ultimo, lhe declara 
para sua intelligencia , e a fim de 9:ue o faça 
constar ao ln•pector da Alfandega do R10 Grande 1 
que por deliberação de 1 :J do corrente mez foi 
approvada a providencia, que o lnspeclor da dita 
Alfandega tomou de mandar que do 1.• de Ja
neiro do corrente anno em diante se arrecadassem 
os Direitos de 7 por cento de exportação dos 
couros pelo calculo fixo de 27 libras os seccos, 
e de 62 libras os salgados , sem a distincção de 
couros de novilho e de vacca, e correspondente 
alteração de preços, como até então erào despa
chados. 

Thesonro Nacional em 17 de Fevereiro de 
1851. -Joaquim José Rodr·igues Torres. 
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N. • 59 - Em i 7 de l<'evereiro de i 851. - Di,-
' . reitos que pagiW os Juizes de Direito que 

passão a Desembargadores. 

Joàqnim José Rodrir,ues Torres, PresidPnte do 
Tribunaf do Thr~ouro Nacional , em solução á 
duvida proposta pelo Sr. Inspector da Thesou
raria da Provincia de Per·nambuco em seu Oficio 
de 30 de Janeiro passado sob n.• 12, declara que, 
conforme a litter·al e regular intelligencia da Ta
bella annexa á Lei de 30 de No•·embro de 1841 
e suas a•lver·tencias, aos Juizes de Direito que pas
•arem a Desern bargadores som eu te se de,•em levar 
em conta, nos direitos a pagar, os qnc tiverem 
par,o na conformidade <lo § 2. • da sobredita Ta
beiJa, por serem esses os direitos propriamente 
rios lugares; não se eontemplanrlo os rlir·eitos pa
go& pelas gratiticações, •tue intle•·idamentc tem 
sido cobrados na razão ( como diz o mesmo Sr. 
lnspector· ) de 30 por cento, qua11do o devião ser 
na de 5 por cento, nos termos do § ,4 .• • da mesma 
Tabella. 

• 

Thesouro Nacional em 17 ele Feverch·o de 
IS::i I. - Joaquim José Rodrigues Tor-res. 

N." GO.-lMPEII.IO.- Aviso de 18 de J<"cvereiro de 
1851. - Approva. as grati{tca~ões concedidas ao Medico, 
Administrador e Boticario do La;;areto dalurujuba, e o 
augmento de vencimentos de out1·os Empregados do 
mesmo Lazareto. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmperio em 18 de Fevereiro de 1851. 

Tendo Sua Magestade o Imperador Approvado 
não só a gratificação de eiocoenta mil réis men
saes 11ue alêm dos vencimentos marcados Vm. ar-
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bitrou tanto ,ao Medico, como ao Administrador e 
ao Boticario :do Lazareto da Jurujuba, mas tam
bem a deliberiação que tornou de ele~ar. a tlinta 
mil réis mensacs o ven.cimento de vinte cinco mil 
réis fisado ao Almoxarifu por Aviso de 29 de Ja
neiro proximo findo, e a vinte mil réis o de de
zoito mil reis mcnsaes na mesma data fixado ao 
Cozinheiro; e de arbitrar para o Enfermeiro , e.o 
Despemeir·o o vencimento de vinte cinco miLréís 
mensaes a cada hum, e o de vinte mil réis a, 
cada hum dos dois remador·es do escaler ao ser:.. 
viço do mencionado Laz:ueto : assim o commu
nico a V m. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a Vm. -Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Doutor Francisco de Paula Candido. 

N." 61. - Fc\ZENDA.- Em 19 tle Fevereiro d,e 
1851 . - Sello ~ue devem pagar os banhos 

01' denunciações 111atrimoniaes. 

111m. e Exm. Sr. - Em resposta ao Officio 
de V. Ex. de 2·1 de Janeii"O passado, sob n.• 5, 
tenho a declarar-lhe que os banhos ou denuncia
ções matrimoniaes são indubita\"elmente compre
hcndidos no Art. 35 do Regulamento de 10 rle Julho 
de 1850 , para o pagamento do sello de 160 r~;s, 1 
ou se , considerem como certidões quaesquer , ou 
como qual<tner documento oú· papel, antes de sua 
apresentação para produzirem o effeito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
Janeiro em 19 de Fevereiro de 1851. - Joaquim 
Josê Rodrigues Torres.- Sr. Presidente da Pro
víncia do Ceará. 
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N. • 112. - Circular ein '20 de t'ever~iro de 1851. -
Caniootes , thaouras e outros utenrilios dé emipta dão-se 
aos Ef!IPMJ4dos ~ delles car666111 , e mio an
nualmenle a titulo de propiMI. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, constando-lhe 
que em algumas Repartições de Fazenda se cos
tuma distribuir annualmente pelos seus Empre
gados canivetes , thesom·as e outros uteusilios de 
escripta , a titulo de propinas, ordena que cesse 
hum tal abuso, e que esses objectos só sejão for
necidos aos Empreçados quando forem pr·ecisoi. 

Thesouro Nacronal em 20 de t'evereiro de 
1851. - Joaquim José Il.odr·igues Tor·res. 

N.• 63.- i\IARlNIIA.- Aviso de 20 de Fevereiro de 
t 851.-Modifica o Artigo quarenta e Ires do Regu
lamento das Capitanias dos Portos numero quatrocenlol 
quarenta e sete de dezenove de Maio de md oitoeentos 
quarenta e seis. 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se 
com o parecer da Secção de Guerra e Marinha 
do Conselho d'Estado, de vinte e oito de Janeiro 
proximo preterito, e a infor·mação , que Vossa 
Senhoria dera em data de vinte e nove de No
vembr·o ultimo, soh numero setenta e tres, 
ácerca da representaç-ão , em que Vat'io• Mestres 
Calafates pedem pi'Ovidencias, <Jue modifiquem 
o Artigo •1uarenta e tres do 1\egulamento das 
Capitanias do• Portos, numero quatrocentos qua
renta e sete de dezenove de Maio de mil oito
centos quar-enta o seis, Ha por bem que o breu, 
pixe, &c. , de que trata o mencionado Artigo, 
possa ser· pr·eparado em fogões collocados em 
pranchas , ou escaler·es , que fiquem pela pôpa , 
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ou algum tanto af.u;taUos dos· navios; que · é!sti~' 
''erem em fabrico; empr·t>gaudo.-.f!Orêm ·as r1e
cessarias caurelas 1 a · b$lm de evit~i:f qlllalqtier· 
incendio : o que communico a :Ve111sa Senh~ia, 
para sua intellir,encia e execução. · 

Deos Guarde a Vossa Senhoria. Paço em 
vinte de Fevereiro de mil oitocentos cincoenta c 
hum. -Manoel Vieir·a Tosta. -Sr. Joaquim José· 
Ignacio. 

N.· 64.-ll\fPERIO.- Aviso de 21 de Fevereir·o de 
185·1.- Declara ao Tltcsoureiro das Loterias do Tlwatro 
de S. Petlro de A /cantara, que as Loterias mandadas 8J!

tt·ahir pot· .4 viso de 2 de Janeiro ultimo, não perlentffil 
á extincla Sociedade fio mesmo Tltealro, e que por tanto 
não stio embarga vcis pm· dividas daquclla Sociedade. 

2. • Secção. Rio de Janeir·o. Ministerio dos Ne• 
gocios do Imperio em 21 de Fevereiro de 1851. 

Não pertencendo á ex ti neta Sociedade do Thea~ 
tro de S. Pedro de Alcantara as Loterias do mesmo 
Theatro, que por Avi~o de 2 de Janeiro ultimo 
se mandár·ão extrahir· extraordinariamente dentro 
do menor prazo possi vel, pois que as pertencentes 
áquella Sociedade, que não forão ainda extrahi
das, só o po•lerão ser depois que, cumprido pela 
sua Commissào licJuidadora o que lhe foi orde
nado em Portaria de 7 ele Dezembro proximo 
passado, se expeção a Vm. por esta Sccr·etaria 
d'Estado as ordens ncccssarias: Manda Sua 1\la
gestade o Imperador que no caso de per·tender 
embargar-se o producto liquido de al~uma das 
indicadas Loterias, como pertencente á referida 
Sociedade, declare Vm. desde logo que não per
tence á Sociedade tal producto, e que não pôde 
por tanto realisar-se nelle o embargo. 

Deos Guarde a Vm. -Visconde de Mont'a~ 
logre.- Sr. João Pedro da Veiga. 
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N.• 65. -Aviso de 2t de Fevereiro de t85t. 
Approva o CO!Itmcto celebrs4o pela Com~~~isaão Dir8-
etora do 'lltealro fie S. PWfl tk Aleolara Jlllra a 
rompra do ~UMrie, gllllrlla roupa, e IIIGÜ obj«f01 
~ flfl dito TIIMtro. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Imperio em 21 de Fevereiro de 1851. 

111m. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador com o Officio da Commissão 
Directora do Theatro de S. Pedro de Alcantara, 
datado de hontem, a copia do contracto por ella 
celebrado com a Commissio encarregada pela So
ciedade finda da venda do scenario, guarda roupa, 
mobilia, musica, e mais objectos existentes no 
dito Theatro, para a compra pela quantia de qua
renta contos de réis de todos os referidos objectos, 
constantes dos inventarias apresentados pela men
cionada Commissão, e avaliados em setenta e noTe 
contos setecentos setenta e cinco mil réis: Ha o 
Mesmo Augusto Senhor por bem Approvar o 10-
bredito contracto, e Autorisar a Commissão Di
rectora para na fórma delle acceitar as respectivas 
Letras. O que communico a V. Es. para seu co-
nhecimento. · 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
legt-e. -Sr. João Pereira Darrigue Faro. 
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N.• 66.- G11ERI\A. -Circular.- Ão• Pmillentc1 
da ~ bR4e mo ~ ArieRclel de . GIJe1'riJ, 
e aó Cólli!Mndatrie da Anna da C6rre, ~lha 
que quando Oi CO!jior (orem fornecido~ de 110t10 , 
rejüo remellidor para o Ãrrenal de Guerra diJ Cdrte , 
o chapearntmlo e Olllf'O$ metaes que Je lheJ tornão 
irmle111, e que no mesmo Ânt~na1 podcrn rer apro
'l!eitados. 

Rio de Janeiro. Ministerío dos Negocias da 
Guerra em 2·1 de Fe,•ereiro de f85f. 

111m. e Exm. Sr. - Sendo conveniente que 
quando os Corpos forem fornecid03 de novo , 
sejão remettidos para o Arsenal de Guerra da 
Côrte o chapeamento , e outros metaes que se lhes 
tornão inutei~ , mas que no mesmo Arsenal po
dem ser aproveitados, de Ordem de Sua Mages
tade o Imperador pre.,ino a V. Es., que assim 
deve cumprir não só remetteodo já os obJCCtos 
4JUe estiverem nesse caso, como pa•·a o futUI'O os 
que possão h a ver. 

Deos Guarde a V. Es. - Manoel Felizardo 
de Sousa e l\lello. - Sr. Presidente da Província 
do Maranhão. 

N.• 67. - Circular. - Ao; Preftáentu tltu Pro
vineiat rewmmendando que 01 mappu tk artigO$ 
bellicos sejão remetlidor cmn llf necesmria1 deda~. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 2'2 de Fevereiro de f SM. 

111m. e Exm. Sr. - Continuando algumas 
Províncias a remetter os mappas de artigos bel
licos sem as declanu,.'Oes precillll!l , para que , á pri
meira vista , se possa conhecer do estado de 
taes artigos , não designando separadamente o 
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càlibre de arlilheriá, dimensliel dos morteiros , 
obuzes, &c , e nem deolarando esactamente o nu
mero de ~~ de fogo existentes não só em 
Deposito , como nas Fortilicaç6es, Corpos e Des
tacamentos , resultando da falta de esaetidão de 
taes mappas, graves inconvenientes ao serviço, 
por não poderem orientar o Governo <1uando 
tem de eonsuta-los: Ordemt Sua l\lagestade o 
Imperador que semelhantes mappas sejào sempre 
feitos com a maior exactidão e <'uidado pol!li
vel , para que se não reproduzão estas faltas; 
e que sejão remcttidos trimensalmente na fórma 
das Ordens já tantas vezes repetidas: o que com
munido a V. Ex. para seu conhecimento e go
verno. 

Deos Guarde a V. Es:. - Manoel Felizardo 
de Sousa c Mello. - Sr. Presidente da Província 
de Sergipe. 

N.• 68.- FAZENDA. -Em 22 de Fevereiro de 
i 851. - A1lelr1J1 do Theaouro devem ler pontualmenle 
~111 e f!Of111 tw fleiiCÜMnto rom pre(erencia a qual
q~~er outra t~apeza 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidénte 
do Tribunal do Thesouro Nacional, responde ao 
officio do Sr. lnspector da Tbesouraria da Provín
cia de S. Paulo de 8 do corrente, sob n.• tO, que 
exigindo o credito do Thesouro que as suas letras, 
sejão pontualmente acceitas e pagas no venchnento, 
com preferencia á qualquer outra despeza, cum
pria assim ha,·e-lo declarado ao lnspector da ~1-
fand~a de Santos, tanto mais que não resultaria 
prejUJzo de demorar-se por alguns dias a remessa 
da metade do rendimento, como se vê dos ultimos 
Balancetes. 

Thcsouro Nacional em 22 de Fevereiro de 
t85t.- Joaquim José Rodrigues Tones • 

• 
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rt• 69. -IMPERIO.- Aviso de24 de Fevereiro de 
. 18M.-DeclanJ que OI F-... .. c- •;:::m:: 

11io w~ para i~ 11 EI«Jltu . • 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Miniaterio dO& Ne
gocios do lmperio em 24- de Fevereiro ele t 85t • 

Sua Magestade o Imperador, a quem foi pre
sente o que V m. ex pende no seu Officio de til do 
corrente , sobre o que occorreo entre o Fiscal da 
Freguezia de Irajá e o Profeasor, Publico da Escola 
de t.•• Letras da mesma Freguezia, João Rodrigues 
da Fonaeca Jordào: lia por bem que Vm. advirta 
ao dito Professor , que muito irregularmente pro
cedeo deixando de ministrar ao referido F•acal 
todos os esclarecimentO& que exigira ácerca do 
estado daquella Escola; ficando d'ora em diante 
na intelligencia de que 08 Fiacaes sio pessoas com
petentes para inspeccionar as Escolas, e o modo 
~r que 08 respectivos Profeasores preenchem os 
aeveres do mag•sterio. O que communico a Vm. 
para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Joaquim José da Silveira. 

N.• 70. - Aviso de 24- de Fet"ereiro de t8!1t. 
Dedara que fiOI e11101 de BmpGte terá o Prefttknle da 
Junta de Hygiene Publiw o 11010 de qualidade. 

2 .• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dO& Ne
gocios do lmperio em 24- de Fevereiro de t 851. 

Accusando o recebimento do Officio de Vm. 
de 21 do corrente, participando ter ficado empa
tada a votação da Junta de Hygiene Publica sobre 
a designação do Doutor João José Vieira para chefe 
da Commissão que tem de ir á Província do Es-
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pirita Santo, e da gratificação mensal que deverá 
vencer eada hum dos outros Medieos que houve
rem de &er nomeados: tenho de declarar a Vm. 
que nos ea101 de empate terá o Presidente da Junta 
o voto de qualidade, e que por tanto nesta con
formidade deverá Vm. resolver ar1uelle emJlate. 

D~os Guarde a Vm. -Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Doutor l'ranci:;co de Paula Candido. 

ri. • 71. -GUERRA. - Circular. - Aos Pre~identes 
dal ProvínciaJ declarando que os roques provenienca da 
polwra11endida sejão feilosrobre o Thelõuro Nacional, 
e 11 favlfr da Pagadoría dal Tropas da Cdrte. 

Rio de Janeiro. l\lini1terio dos Negocios da 
Guerra em 26 de F evereiJ·o de 1851. 

lllm. e Exm. Sr. - Determinando Sua Ma
gestade o Imperador que os sa•tues provenientes 
ae pol v ora vendida , cuja importancia tenha sido 
arrecadada na Thesouraria dessa Provinda , &ejio 
feitos sobre o Thesouro Nacional, e a favor da 
Pagadoria das Tropas da Côrte, por isso que a 
Repartição da Guerra tem pago á Fabrica da Es
trella a importaucia da polvora remettida para 
as Provincias; assim o declaro a V. Ex. para &eu 
conhecimento e devida execução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo 
de Sousa e Mello.- Sr. Presidente da Província 
de Mato Grofso. 

• 
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N.• 72. -FAZENDA.- Em 26 de Fevereiro de 
t851. -Recoga a dilporipio do § .t• do &plamenlo 
de !8 _de Marp~ de t 83810bru fianpJ do &PriNo da 
..4gcncw do Imposto robre o Gado. ~ . 

Joaquim José Rodrigues Torres, President.e do 
Tribunal do Thesouro Nacional , revoga a dispo
sição do § 4. • do Art. 5. • do Regulamento de 28 
de 1\larço de i838 para a fiscalisação e a1-rcadação 
do imposto sobre o Gado, que impõe ao Escrivão 
da Agencia a obrigação de prestar fiança. 

Thesouro Nacional em 26 de Fevereiro de 
1851. -Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 73. - Em 26 de Fevereiro de 1851.- Os 
prOCI!IIO de lmbilitw;.ão para Meio soldos devem pagar 
romcntc o Sei/o de 60 réis. 

Joaquim José Ro•lrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesoum Nacional, vendo que 
nos processos de habilitação de vim•as ou filhos 
de militares para haverem o Meio soldo de seus 
fallecidos maridos ou paes, que tem sido re
mettidos pela Thesouraria da Província de Minas, 
se tem levado o Sello de t20 réis, á que estão 
sujeitos os autos de posse, tombo, inquirição , 
justificação de genere , e justificação de serviços, 
quando sendo taes processos de outra natureza 
apenas devião pagar 60 réis; ordena ao Sr. Ins
pector da referida Thesouraria que expeça as De
cessarias ordens para que cesse esse abuso, e se 
arrecade somente o Sello devido. 

Thesouro Nacional em 26 de . Fevereiro de 
1851 • -Joaquim José Rodrigues Torres. 



N.• i4. -Em 27 de Fevereiro de 1851.- Subre 
o tnodo. do pagametltO. de Empregado. da A l(andega 
pelo Thll30uro, e e;ephca!'iiu rob1·e ponto e t•emeua 
das Folhas. 

O Presidente do Tribunal do Thesouro decla· 
ra ao s.·. lnspectOI' da Alfuulega do Rio de Ja
neiro, em resposta ao seu Olficio n.• 1!!6 de 23 
de Dezembro ultimo: 

·1." Que Cotando os Guardas da Alfanderra in
dubita,·elmente comp•·ehendidos na disposição da 
O•·dem de 21 do dito mez, e havendo-lhe o Sr. Ins
pector dado esta mesma intelli~encia quando man
dou incluil-os nas primeiras folhas que enviou ao 
Thesou..o, cumpre <JUC continue a faze-lo nos me
zes serruintes. 

2." Que o ('ll{famento aos Empregados e tri
polaçóes das barcas e escaleres devet·á ser fdto 
pela 2.• Pagadoria em vi•·tude de outra ordem, que 
nesta mesma data se di1·i~e ao Sr. lnspector. 

3." Que havendo-se Já reconhecido a possi
bilidade de pagarem-se directamente pelo The
souro, e sem os inconvenientes ponderados pelo 
Sr. luspector, os vencimentos dos Empregados 
dessa Repartição, nenhuma outra deliberação eon
vem tomar a este res1•eito em quanto a experiericia 
não rnostr·ar sua necessidade. 

4.• Que não he necessario o modelo de attes
taçào de frec1uencia dos EmJll-egados, porque este 
documento ficará bem substituído por hnma cer
tidão do livro do ponto, semelhante ao que já foi 
enviado ao Thesouro. 

5.• Que tambem não he necessario hum novo 
modelo de livro do ponto para a Alfandega, porque 
o Art. 59 do Decreto de 20 de Novembl'O de 1850, 
não alterando o que se acha estabelecido em vir
tude do Art. 79 do Regulamento de 22 de Junho 
de t 836, só manda substituir o ponto que actual
mente faz o Porteit·o por outro lino, em que os 
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Empregados assignem os seus nomes á hora de 
começar e de findar o trabtlho diario, por ser este 
o melhor meio de .verificar a sua eutitidio no 
eomparecimento e a etrectiva usilteneia na Reparti• 
ção por todo o tempo a que lio obripdos. 

6. • Que para facilitar-se o cumprimento desta 
disposição convirá que, dividida cada pagina do li
vro em duas colunas, que tenhão por ti tu los, alêm 
da data do dia, as palavras " Comparecêrio até ás 
9 •;4 "Estiverão presentes até as 3 horas" assignem 
os Empregados na f. • os seus nomes por inteiro, 
e na 2.• em frente delles os appellidOa somente. 

7.• Que não podendo o lnspector executar pes
soalmente o Art. 59, dever·á o novo livro ser guar
dado pelo Escrivão da Alfandega, que tamhem 
assignará o seu nome e appP.Ilido, depois que o ti
verem feito os Empregados presentes às horas mar
cadas , não ficando entre as diversas assignaturu 
espaço algum em branco, onde outros poseio ser 
posteriormente lançados. 

s.· Que no dia immediato deverá o Escrivão 
lançar as convenienr.es notas no livro do ponto á 
vista das assignaturas, e da! participações dos Em· 
pregados que tiverem faltado, ou tamhem incum
bir este trabalho a hum t .• Escriptururio, se não 
puder faze-lo por si mesmo, como determina o 
referido Art. 79 do Regulamento. 

9. • Que o ponto dos Guardas den eontio11ar 
a ser feito pelo Guarda-mór conforme a disposi
ção do Art. 37 § 4. • 

40. Que competindo ao Sr. Inspector como 
Chefe da Repartição apreciar as razões das faltas 
dos seus Empregados, deTerá mandar botar DO 

Livro do ponto como não justificadas as de todO& 
aquelles que, deixando de compareeer por qualquer 
moth·o , não fizerem participação atg.Jma, e appli
car-lbes a pena do Art. 33 § 3.• do Regulamento, 
se as circunstancias do cuo exigirem. 

f f. Finalmente, que não convem que d'ora 
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em diante venhão organisadas, como as de Janeiro, 
as folhas dos Empregados da Alfandega, não só 
porque ·l:entralisados os pagamentos no Thesouro 
ahi se deverá fazer o calculo dos vencimentos, 
mas tambem para evitar-se a duplicata de traba
lho que no primeir·o caso haveria, eomo já acon
teceo, bastando por tanto que o Sr. lnspector re
metta no principio de cada mez os seguintes docu
mentos: 1. o demonstração da remia da Alfandega; 
para servir de base ao calculo da porcentagem! 
2.• attestação de frequeucia ou certidão do ponto, 
pela qual se conheça quaes os Empregados que 
devem solfrer descontos em seus vencimentos por 
faltas não abonaveis: 3. o relação nominal dos Guar
das que tiverem dir·eito a gratificações, com decla
rações da importancia do que competir a cada 
hum: 4.0 outra relação nominal dos Empregados, 
que tiverem de solfrer descontos nos seus venci
mentos, ou por haverem incorrido em multas, 
ou por estarem sujeitos a qualquer indemnisação, 
declarando-se a importancia dos mesmos descontos. 

Rio em 27 de Fevereiro de 1851 . - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N.o 75.-Em 27 de Fevereiro de ·1851, -Sobre 
re111eua das F olhar e t·elações para pagamento dos Em
pregados pelo Thesouro. 

Não convindo que d'ora em diante venha 
organisada, como a de Janeiro proximo passado, a 
folha dos Empregados do Consulado, não só porque, 
centralisados no Thesouro os pagamentos, nelle se 
deve fazer o calculo dos vencimentos de cada hum;· 
mas tambem para evitar-se a duplicata de tralla....; 
lho, que no primeiro caso haveria, como já acon
teceo; he bastante que o Sr. Administrador do 
mesmo Consulado remetta ao Thesouro no princi-
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pio de cada mez os seguintes documentos : i . • de
monstração da renda da RepartiçãO a seu cargo 

. no mez antecedente para servir de ·base ao cal
culo da porcentagem: 2.• attestade de frequencia, 
ou certidão do ponto, pela qual se conheça quaes 
os Empregados, que deverão soffrer descontos por 
faltas não abonaveis: 3.• relação nominal dos 
Guardas, que ti verem direito a gratificações , com 
declaração da importancia da que competir a cada 
hum : 4-. • outra relação nominal dos Empregados 
que tiverem de solfrer descontos nos seus venci
mentos, ou por haverem incorrido em multas, ou 
por estarem sujeitos a qualquer indemnisação, de
clarm•do-se a importancia dos mesmos descontos. 

Rio em 27 de Fevereiro de 1851. -Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

Na mesma conformidade o data á Recebedori.a. 

N.• 76.- Em 27 de Fevereiro de 1851.- &mula 
de contas de tlespe;ru do expediente, e outrru que 
tlerelll Bel" pagas pelo TIICBOUro. 

O Senhor Inspector da Alfandega fique na in
telligencia de que deverá mandar organisar e re
metter ao Thesouro , para serem pagas pela 2.• 
Pagadoria de Março em diante, a folha do expe
diente dessa Reparti~-ão, comprehendido todo na 
conta do Porteiro, o qual deverá receber a sua 
importancia para distribui-la ás diversas pessoas a 
quem pertencer; que deverá outrosim mandar 
organisar a conta das Capatazias, e a do pessoal das 
barcas e escaleres, bem como a do aeu forneci
mento , que deverá ser paga a cada hum dos for
necedores individualmente, continuando a serem 
feitas pela mesma Alfandega as despeiUUI com res
tituições, e com obras, em quanto não houver or
dem em contrario. 

Rio em 27 de Fevereiro de t 851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 
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N.• 77.- Em 28 de t'evea-eiro de 185t.- No 
11000 livro para a receita do Sello re deve estr!fllurar o 
dos papeis íellados em branco , conforme a dupo~o 
da 2. • parle do Art. 20 do r83Jieclivo Regulamento. 

O Senhor Administrador da Recebedoria do 
1\lunicipio fique na intellir,encia de •tue deverá ser 
tambern escripturada no livro, de que trata a 
ordem de H do corrente, a receita do Sello fis:o 
dos papeis que forem sellados em branco , confor
me a disposição da 2.• parte do Art. 20 do Regu
lamento de 10 de Julho de 1850. 

Rio em 28 de Fevereiro de 1851. -Joaquim 
Jos~ Rodrigues Tor•·es. 

N.• 78.- Em 28 de Fevereiro de 1851. - SeUo 
dos processos que findarem por haver campo~ diu 
parta. 

Em solução ao que representou o Collectol' 
das Rendas Geraes da Villa de Magé, em officio a 
V. S. dirigido em data de t 5 deste mez, se decla
rou que pela disposição do Art. 34 do Regulamen
to de 10 de Julho de 1850 são sujeitas ao Sello 
todas as meias folhas dos autos que findarem por 
baver composição das partes; e por isso quando, 
antes de conclusão final, se for pagar o Sello, 
se deverão com prehender todas as folhas do pro
cesso, ainda que algumas tivessem antes pago o 
de 60 réis, cuja importancia se deverá levar em 
canta. 

Deos Guarde a V. S. -Paço em 28 de Feve
~ro de 185'1. -Joattuim José Rodl'i~Jues Torrea.
Sr. Director Geral das 1\endas Pubhcas. 
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N.• 79. -IMPERIO.- Em28 de Fevereiro de t85t. 
Dá lflllrvtfÕ61 para a abmura da mrada dade Gtlara
puam, na~ de S. PauW, até ao Rio Paraná. 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocias do Imperio em 28 de Fénreiro de f 851. 

Pelo Roteiro e Cartas de reconhecimento do 
terreno comprebendido entre Guarapua va, na PI'O
vincia de S. Paulo, e a margem esquerda do Pa
raná, se vê que o espaço percorrido pelos ex pio
radares não tem maior extensão que a de 52 
legoas e meia, e pôde prestar-se a h uma boa 
entrada , removidos alguug obstaculos naturaes , 
fJUe apresenta o terreno na picada já aberta; e 
sendo obvias as vantagens da abertura de huma 
tal estrada, lia Sua l\lagestade o Imperador por 
bem encarregar a V m. da direcção desse trabalho , 
devendo nelle attender ás observaçOes que se lhe 
passão a fazer, e regular-se pelas Instrueçlles que 
neste Aviso encontrará. 

Do Roteiro e Plantas, que ficão mencionados, 
claramente se vê que de Guarapuava até os cam
pos de Chagú o unico obstaculo á abertura da 
estrada são as serras do Juquiá e Jerim. Convêm 
por tanto que dellas se desvie a estrada, e 
quando isto não seja possi vel , que nas mesmas 
serras se procure a direeção ma1s vantajosa. 

Dos campos do Chagú até ao ponto denomi
nado - Regresso - na ilistancia de pouco mais 
de quatro legoas, alêm de montanhoso todo o 
terreno, especialmente na serra de Silva Machado, 
e morro das Pedras, he cortado pelos rios Wo
ché, Goyochó e Cambucica, dos quaes deve .ne
cessariamente desviar-se a estrada P?r serem assu 
volumosos, e de corrente tão rap1da, que impe
dirá a passagem nas estações plu viaes. 

Do Regresso em diante até a serra de Mont'-a 
legre, distante do Chagú pouco mais de f f legoas , 
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he o terreno, alêm de montanhoso, cortado ptilos 
corregos do Regresso, Lageado comprido, Qaei
ma , rio dos Tigres e óas Marrecas, sendo a 
actual picada cortada por cada hum dos dons ul
timas em tres diversos pontos; e ha alêm destes 
os rios Bonito e Goyó-Capró, hum de 140 e ou
tro de 180 palmos de largo, que fazem mais 
avultar os obstaeulos qne alli apresenta o terreno. 
He pois para desejar que naquelle es1•aço se façio 
todas as diligencias por descobrir huma melhor 
direcção, que h e de crer se encontre mais ao 
norte da Cordilheira. 

Da serra de Mont'alegre até o rio Vermelho, 
ultimo confluente do Iguassú, a 21 legoas de dis
tancia do Chagú, nenhuns obstaculos olferece o 
terreno , a não serem os rios Manda-saia, lnba
pindú, o das Antas, e o das Piabas, bem como 
alguns morros, dos quaes se1·á facil desviar a es
trada, procurando as cabeceius do Goyó-Capró, 
e do rio das Palmeiras, que, a 20 braças do lugar 
por onde passa a picada , fórma hum salto, cuja 
quéda torna o passo perigoso. 

Do rio Vermelho em diante não se encontra 
outro obstaculo senão a serra de Pimenta Bueno, 
dividida a Leste pelo mesmo rio, e a Oeste pelo 
Rio das Guavirovas já confluente do Paraná. Des
viada pois a estrada daquella serra nenhum ou
tro obstaculo se achará na sua direcção até as 
margens do Paraná, por ser todo o terreno in
teiram ente plano, e coberto de palmeiras. 

Não offerece porêru o ponto do Paraná , onde 
termina a picada , proporções para o estabeleci
mento de hum porto, nem foi ainda convenien
temente explorada a margem deste rio ; mas 
consta que no augulo superior da foz do Iguassú 
já existiô h uma missão de lndios denominada·
Santa Maria -, e sendo por tanto provavel que 
seja essa localidade a mais apropriada para a fuu
da9ão do porto e Povoação, que ah1 collocada 
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dominará ambos os rios, enmpre verifica-lo, 
abrindo para esse fim huma picada desde o ponto 
em que termina a actual na margem do Paràná , 
e sempre costeando-o até a foz do lguassú. 

Ao mesmo passo muito convêm que se fação 
em boas canoas ignaes diligencias pelas aguas do 
Paraná, a fim de que p01· hum outro meio, ou 
por ambos conjunctamente, se proceda com a 
maior brevidade ao reconhecimento da barra do 
Iguassú, e se determine na maior pro~imidade 
possível da sua confluencia com o Paraná, e á 
mar!fem desre , o ponto que mais convinhavel 
parecer para a fundação do porto. 

Tanto mais facil será este trabalho, quanto 
he certo que achando-se a foz do lguassú na la
titude de 25• 35' e 36', consta do Roteiro da nova 
estrada que sahio esta na margem do Paraná na 
latitude de 25• 34' e 37' , donde se vê que he 
apenas de 1' a differença de latitude ; e não 
sendo talvez maior a de longitude, bem curta 
será a distancia entre os dons pontos. 

Certo pois Vm. de que deverá ser hum dos 
primeiros trabalhos da sua Commissão , o reco
nhecimento da barra do lguassú , e a escolha do 
local para a fundação do po•·to e Povoação á mar
gem do Paraná , regular-se-ha no desempenho da 
mesma Com missão pelas seguintes lnstru~: 

1.• Antes de proceder-se á definitiva abertura 
da estrada, tratara Vm. sem demora de alargar 
convenientemente a picada já aberta, fazendo 
nella os des,·ios necessarios para que se removão 
os obstaculos que ficão indicados , ou pelo menos 
todos aquelles que puderem evitar-se. 

2.• Na abertura desta nova picada terá Vm. 
attenção a que por ella de,·em transitar, por meio 
de animaes, os viveres, ferramentas, e todos os 
outros objectos que forem necessarios para os t•·a
balhos da definitiva abertura da estrada, e cons
trucção de canoas á margem do Paraná. 
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3.• Para facilitar o transporte daquelles obje
ctos1 de espaço em espaço, com intervallo nunca 
menor de t1·es legoas, levantará Vm. pequenos 
ranchos que sirvão de pouso aos viandantes, e 
fará roçu huma pequena extensão que será des
tinada paru pasto dos anírnaes. 

4." Logo que a no,·a picada tenha chegado á 
margem esquerda do l'm·aná 1 a partir della , 
ab•·irá Vm. buma outra picada, costeando sempre 
aquelle rio até encontrar o lguassú na sua con
fluencia com o mesmo Paraná, a fim de escolher 
na maior proximidade della o ponto que melho
res proporções offereça para a fundação de hum 
porto. 

5.• Simultaneamente fará construir no porto 
do Paraná canoas, por meio das quaes possa fàze
lo explorar até a foz do lr,uassú , e reconhecer a 
barra deste. Para este fim se prcmunirá Vm. dos 
instrumentos necessarios, e de operarias que se 
empreguem na construcção das canoas. 

6. • No lugar escolhido para a fundação do 
porto 1 fará levantar huma casa de páo a pique 
que sirva para quartel do Destacamento militar, 
que ahi deverá estabelecer-se; e bem assim le
.vantará hum rancho que sirva de pouso aos vian
dantes. 

7. • Reconhecida a barra do Iguassú, empregará 
Vní. todas as diligencias pa1·a verificar se a ella 
poderá directamente dirisir-se a estrada que parte 
do Chagú , e a ser poss1vel lhe dará desde logo 
essa direcção ; o que será de grande vantagem 1 e 
talvez não exija muito trabalho , attenta a pro
ximidade em que parece achar-se 1 pois que, se
gundo consta do Roteiro , de hum ponto da 
mesma estrada se avista bem todo o valle por 
onde corre aquelle rio. 

s.· Feitos Oil trabalhos que ficão indicados' 
dará Vm. delles immediata conta ao Governo, 
acompanhada das Plantas necessarias , para que 
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em vista de tudo se posão então expedi•· novas 
ordens; e para que o Piloto encarregado do levan
tamento das Plantas possa melhor figurar o paiz, 
muito convêm advertir-lhe, que o salto grande do 
Paraná fica na latitude de 24• 4' e 20'; que 
abaixo delle 12 lcgoas entra no Paraná o t·io 
lr,uaré, e 18 abaixo deste o lgua~sú , que vem 
a;sim conlluir cerca de 30 legons abaixo das Sete 
quédas, e 48 ou pouco mais acima da Candeia
ria, Povoação e pm·to do Paraguay, que fica na 
latitude de 27• 2G' e t,G·, com alguma dilfet·ença 
na lonr,itude, a qual he pelo meridiano de l'aris, 
de 58° 7' e :15~. 

Taes são as Inslrucções, por que V m. deverá 
regular-se na Commissão <JUe Sua l\Iagestade o Im
perador acaba de confiar-lhe, certo de que Vm. 
empregará todo o zelo e diligeucia no seu des
empenho; Ot·denando o l\lesmo Augusto Senhor, 
que em quanto durar a mesma Commissão sejão 
abonados a Vm. os mesmos vencimentos que per
cebia o Major Domingos José l\lonteiro , a quem 
vai substituir; e para a execução dos trabalhos, 
alêm das pessoas já engajadas pertencentes á ex
pedição acampada em t;hacú , que ficará toda á 
sua disposição logo que Vm. alli cl1egue, na fôrma 
das ordens que nesta data se expedem ao Presi
dente da Província de São l'aulo, poderá engajar 
todas as mais <pte fo,·ern neccssarias, dando de 
tudo immediata conta ao mesmo Presidente, a 
quem deverá apresenta r-se, e po•· cuja ordem se
rão postos á sua disposição os fundos, c recursos 
necessarios. -

Deos Guarde a Vm. -· Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Caetano Manoel de Faria e Albu
querque. 
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N." 80. - GUERRA. - Circular de 28 de :Fevereiro 
de 1851. -Ao Commandante t:hu Armas da Cdrte, 
e Prellidentes · t:hu Provincim , para mandar extinguir 
as Caiam particulares dos Corpos do Eureito, e (azm· 
recolher os fundos nella c:ristentes para as Pagadorias 
Jlilitares , e onde não m houver para m Thesourarias 
da Fazm1da ; e dando as ncccssarias providencias em 
I'Onsequencia desta medida. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ner,ocios da 
Guerra em 28 de Fevereiro de 1851. 

lllm. e Exm. Sr. -Tomando em consideração 
Sua Magestade o Imperador , que as Caixas parti
culares dos Corpos não são autorisadas por Lei al
guma , e que nem mesmo existe ot·dem 1ue lhes 
dê fôrma ou cstabelo·ça os meios de se hes to
marem contas, por que em alguns casos forão 
applicados os seus fundos em utilidade do ser
viço; mas não tendo esses fundos origem legal , 
por serem provenientes de soldos não recetiidos 
pelas praças mortas ou desertadas, e das sobras 
de J·ancho, quando he prohibido, mesmo por Lei , 
pass81'em-se fundos de. h umas para outras Caixas: 
Determina o l\Jesmo Augusto Senhor que todas 
as Caixas economicos ou particulares dos Cor·pos, 
hoje existentes, sE>jão extinctao; •rue seus fundos 
sejão recolhidos ás l';11•adorias .Militares, onde as 
houver , ou , na sua "falto , ás Tbesourarias da 
Fazenda, onde ficuão em deposito até se lhes 
dar destino ; que na Côrte o Governo , e nas Pro
víncias os resr.-ctivos Presidentes nomeem Com
missões presid 1das por hum Official Superior, e 
de dons Empregados das Pagadorias, ou, não ha
vendo t'5lcs , das Tl1esourarias , para tomarem 
conta dos linos e mais documentos pertencentes 
a taes Caixas , e examinarem a sua contabili
dade; fazendo J'estituir quaesquer à!uantias dellas 
distrahidus , e rtspollsabilisar os O 1ciaes que nas 
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ditas Caixas tenhão tido ingerencia, para paga
rem as faltas reputadas perdidas pela quinta parte 
dos seus soldos, dando quitação aos que se mos
trarem livres de responsabilidades ; e outrosim , 
pelo que respeita ás ferragens e forragens dos 
Corpos montados , a quem taes vencimentos se 
"bonem em dinheiro, que os respectivos rema
necentes sejão administrados pelos Conselhos de 
administração do rancho , sem confundir a re
ceita e despeza de huma com outra administra
ção, mas formando conta separada por cada ob
jecto diverso, que este~a ao seu ca••go, como 
scjão o Rancho, a l\lusiCa, e as Forragens: o 
que tudo communico a V. Ex. para seu conhe
cimento e pontual execução na parte que lhe 
toca , previnindo-o que deverá indicar hum Offi
cial Superior para Chefe da Comrnissão que se tem 
de crear na Côrte. . 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo 
de Sousa c l\lello. - Sr. Antero José Ferreira de 
f.rito. 

N. B. Na Circular ás Provincias supprimírão
se as palavras - prevenindo-o que deverá indicar
até ao fim. 
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COLLECÇÃO DAS DEClSÜES DO GOYEI\NO DO 
DRASIL. 

1851. 

TOJIO 1!) C.,\ O r. R NO a. 0 

N. • 81. -l'AZENDA. - l'm :l de 1\larço de 1851. 
Esta/Je/ecc a lotação tia Est;lma- Jryos- ao sci'IJiro 
da Al(i!wleyn tio Jlio tlc Janeiro, vencimento tlc suas 
!JI'Uf«.~, nomeçüo de Commamlantc, X r. 

O Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional 
declara ao Sr. lnspector da Alfande!Ja desta Cidade 
em resposta ao seu Ollkio n.• 2GI de 20 de Fe
\'ereiro ultimo : 

1.• Que a lotação da Escuna- Ar·gos --- devcr·{r 
ser regulada pela inclusa Tabella n.• 1. 

2.• Que os vencimentos das praças serão os que 
constão da Tabella n.• 2 lambem inclusa. 

3.• Que as nomeações de Commandante e Pi
loto-esm·ivão deverão ser feitas p<w Portarias do Mi
nisterio da Fazenda , e as do i\lcsiJ·e , Guudião e 
Car·pinteiro pelo Sr. lnspeclor, pedindo-se a neees
saria per·missão ao Sr. Ministro <la Mal'inha •1uando 
bajào de recahir sobre irulivuluos pct·lcnccntcs a 
esta Repartição. 

4.• Que fica o Sr. lnspcclot' aulorisado pat·a 
alistar as outras praças. 

5.• Que o fornecimento de,·erá ser feito por 
contraclo, corno está em pratica , podendo tarnbem 
o Inspector requisitar á Intendencia da Marinha 
as munições navaes e de guena, se fot• is~o mais 
conveniente. 

li." Finalmente, 'lue toda a despcza dever·á sm· 
mensalmente paga pelo '!'besouro, assir,uaudo o 
Sr. lnspeclor hurna folha dos vencimentos do Com-
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mandante (menos o soldo de terra se elle for Official 
d' Armada) e do Piloto-escrivão 1 e rubricando a 
dos que competirem ás outraa Praças depois de as
signada pelo mesmo Commandante. 

Rio 3 de Março de t85t. -- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

TADELLA N.• f. 

Lotapi.o da Euuna irgos pertencente á Alfandega do Rio 
de Janeiro, a que se refere a Portaria de S. Ez. 

o S1· • .Ministro da Fazenda datado de hoje. 

Commandantc........................... . . . i 
Piloto-escrivão. . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . f 
Mestre que servirá tambem de encarregado. . . i 
Guardião • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • • . . . . . . . . t 
Carpinteiros. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Marinheiros da classe superior.. • . • . • • • . • . . . . 2 
Primeiros marinheiros. . • . . • • • • . • . • . . . . • . . . .. 5 
Segundos ditos............................. 6 
Grumetes. . . . . . . . . . . • . . . . • • . • . . • . . . • • . • . . . • t 2 

Total. ...• 30 

Secretaria d 'Estado rios Negocios da Fazenda 
3 de Março de t 851. 
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TABIILJ.A N. • li. 

Yencimentof qm ~'" em armamenlo cÍI prSf~U 
abatlro declaradas. 

·* ~ ... il~ ; ~ 
:I 

-~ ~~ c 
~ i ~ li ~ 

-~ -~ 

"! ~ .., .. ~ .S& 
Commandante ...•. sosooo 1"0110 11200 ~~ • •• o •• o. 1161000 
Pilo~escrivlo ..... 201000 101000 •oo •••• o •• o 81000 liOIOOO 
Mestre-encan-egado 231000 101000 ........ 111&00 81000 &2Jl;GO 
Guardi!!io •.•••••••• 181000 ~ • o o o •••• 91000 . ....... 121000 
Carp~nteiro .... ..•. 301000 

:::::::r:::::: 
• •• o •••• ••• o •••• 301000 

Marinheiros de elas-
se supel'ior . •...• 188000 . ....... 191000 

J, OI Marinheiros •• • UIOOO . .. .... .! ........ ........ ........ 111000 
2. 0 ' Ditos •..•.•.•. ·- I ........ ......... 101000 
Grumetes ..• •..••.• 71000 ::::::::c:::: ········· '1000 

I 

Secrebnia d'Estado doo Negocios da Fuenda em 3 de Março de 1151. 



(78) . 
N.• 82. - IMPERIO. -Avi10 de 5 de Março de 

t85t • ..- l}etel"f!lina que a F-'dade de Medicina delta 
C/Jrle admiUa a ~ o Doutor João de ~ Santo 
Junior, para a 11m~ do lllV litulol de Doutor 
pela Unwersidade dé Erlan!lfM, 

2. • Secç.'io. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 5 de Março de 1851. 

Não procedendo as considerações apresentadas 
pela Faculdade de Medicina no Officio de V. S, 
de 5 de Dezembro do anno passado, ácerca do 
Aviso de '11 de No,•cmbro do mesmo anno, que 
deferira á pe••tenção de João de Sousa Santos 
Junior, ordenando que elle fosse admittido a 
exame para ''erificação do titulo de Doutor em 
1\Ic<liciua <(IIC lhe conferio a Univc1·sidade de Er
langcn; visto que nem os factos apontados no 
dito Officio, nem as disposições dos Estatutos que 
nelle se citão, contrarião aquella decisão, aliás 
em tudo conlorme com os mesmos Estatutos, que 
nenhum direito dão á Escola de 1\ledicina para 
recusar o mencionado exame á quem se apresente 
com titulo legitimo, ou para delle dispensar 
algnem; e isto pelas razões deduzidas 110 Parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
d'}::Stado, crnittido em Consulta de 23 de Janeiro 
ultimo, com o qual Houve Sua Magestade o Im
perador pm· hem Conformar-se por Sua imme
diata Resolução do 1. • rio corrente: assim o 
l\landa o l\Iesmo Augusto Senho•· communicar a 
V. S., remettendo-lhe inclusa huma copia da dita 
Consulta para que della tenha conhecimento a 
referida :Faculdade. 

Deos Guarde a V. S ....... Visconde de 1\font'a
leqre. -Sr. Director rla Escola de Medicina dest
Cort.e. 

.__, 
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N;• 83.-Aviso de 5 de Março de 1851.-Declara 
. que' !'ão lendO OI Ellafe~ empr!laadol do c~, 

fiiiU nm trabalhad&rcl ou JornaleirOI, IÓ tem diNliiO 
· á diaria, ou salario ajmtil.do rw1 dial em que efledi-

vamente trabalhão. · 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias .do lmperio em 5 de Março de t 85t. 

111m. e Exni. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
ryestade o Imperador o Oflicio de 28 de Novembro 
<lo anno proxirno passado, em que V. Ex. per
gunta se hum Estafeta do Correio, que adoece em 
caminho depois de meia viagem, tem direito a 
todo o seu salario, ou somente á parte delle, 
correspondente ao caminho percorrido: Manda o 
Mesmo Anr,mto Senhm· responder-lhe que, não 
sendo os Estafetas •·e~·dadeiros empregados do 
Corr·eio, mas sim trabalhadores ou jornaleiros, 
só tem direito á diaria ou salario ajustado, nos 
dias em que efl'ectivamente trabalhão; devendo 
quando adoecem , ou se acbão por outro qualquer 
modo impedidos, perceber essa diaria os que em 
aeu lugar fizerem o serviço. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a':" 
legre. -Sr. Presidente da Provinda do Piauhy. 

N.• 84.- Portaria de 6 de Março de t851. -Au
torúa a Illmtriuim.a Camara Mm1icipal desta Cidado 
a crear hum lugar de segundo Oflicial para a sua 
Secretaria. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Imperio em 6 de Março de t851. 

Sua Magestade o Imperador, Tomando em 
consideração o que representou a lllm.• Cun ar-a 
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Municipal desta Cidade em seu Officio de t I do 
mez passado, sobre a neceliSidade da creação de 
hum lugar de Segundo Official para a Secretaria 
da mesma Camara, pois que constantemente he 
ella coadjunda em seus trabalhos pelo Ajudante 
do Porteiro: Ha por bem Autorisa-la para crear 
o referido lugar com o ordenado de seiscentos 
mil réis anóuaes, ficando vorêm extincto o de 
Ajudante do Porteiro. O que Manda por esta Se
cretaria d'Estado participar á refer·ida Camara 
para seu conhecimento. - Visconde de 1\font'a
legre. 

N.• 85. - Jo'AZEND,\- Em 6 de l\Iarço de 1851. 
O Regulamento de tO de Julho de 1850 he upecial 
pam o despacho de 111erradorias que não tiverem va-
lor na Pauta. . 

Joaqnim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesonro Nacional, declara ao Sr. 
lnspector da Thesouraria da Província da Bahia, 
em solução ao Officio de ·18 de Janeir·o ultimo, 
sob n.• tO, que o Regulamento de tO Julho de 
1850 n.• 689, como se vê dos seus Arts. 1.• e 8.• 
he especial para o despacho das mercadorias , 
que não tiverem avaliação na Pauta, e por isso 
não p6de ser applicavel ao caso de duvida sobre 
a qualidade de mercadorias nella classificadas , 
de que trata o Art. 205 do Regulamento de 22 de 
Junho de 1836 , sal v o se a solução da duvida so
bre a qualidade da mercadoria importar dever 
ella ser ou não considerada , como classificada na 
Paula , e ter por tanto hum valor na mesma Pauta. 

Thesouro Nacional em 6 Março de 1851.
,Joaquim José Rodrigues Torres, 
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N.• 86. - Em 6 de Março de 1851. - C/1161 de 
animaes a lralo não ulão wjeitas ao impoltO. 

O Sr. Administrador da Recebedoria fique na 
intelJigencia de que bem fundado he o requeri
mento de José Antonio da Costa Cardoso, para 
não pagar o imposto do seu estabelecimento de 
Casa de animaes a trato na t·ua de S. Pedro n. • 
1f8, porque nenhum Artigo do Regulamento de 
15 de Junho de 1844 a elle o sujeita, nem lhe 
he applicavel a disposição do Art. 2.• § 2.• do 
dito Regulamento pela compra e venda de ani
maes, os quaes á vista de outras disposições do 
mesmo 1\egulamento não podem ser comprehen
didos sob a denominação generica de « generos. " 

Rio em 6 de Março de 1851.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 87. - Em 6 de Março de 1851. - Etcriptos 
á ordem sellados no lugar onde são passados. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Mu
nicípio lique na intelligencia de que procedeu em 
regra , não cobrando novo Sello , como diz em 
sua informação de 2f de Fevereiro, de hum es
cripto á ordem , da quantia de 1. OOO;fp já sei lado 
na Cidade de Campos , e apresentado nessa Repar
tição por Brandão e Machado, a 'toem se declara 
em despacho desta data, que a ctrcunslancia de 
ter sido o dito escdpto sellado no lugar, onde foi 
passado , não póde servir de obstaculo ao seu 
cumprimento nesta Côt·tc , como não obstaria lam
bem ainda que se tratasse de h uma letra, pois 
que a disposição do Art. 3. • do Dooreto de 7 de 
Outubro de 1841•, reproduzida no Art. 3.• do Re
gulamento de f O de Julho ele f 850 , qnc as man
da sellar no lugar onde se verificar o pagamento, 
não invalida as mesmas letras , nem o Sello 



( 82 ) 

quando aconteça ter sido paga a taxa no lug:lr 1 
em que forem sacadas , ou negociadas, mas teve 
unicamente por fim evitar a neces&idade .de pôr 
o Sello e verbas em mais de huma via da mesma 
letra. 

Rio em 6 de Março de i 851. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 88. - Em 6 de Março de 18M. - Sello, 
e revalidação de tmslados de csc1·ipf1n·as. 

Em solução a duvida do Collector das Rendas 
Geo·aes tia Yilla de Yalença, de que trata no Olfi
cio que a V. S. dirigio em ·13 do mez de Janeiro, 
se estão sujeitos ao Sello, o evalidação e muleta os 
primeiros traslados das escripturas que já tiverem 
pago o Scllo propo•·cional , expeditlos antes do 
Regulamento de 1 O de J olho do anno passado; 
cumpre declarar-lhe, que taes traslados devem 
actualmente gozar da isenção estabelecida no ,\1-t. 
52 do citado Regulamento. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 6 de Março 
de 1851.- Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.• 89. - Em 6 de Março de -1851. - As 
quantias arrecadadas eil'-ecu!ivamente pelos Juizos dos 
Feitos denem entmr integmlmente para os cofres, abo· 
namlo-se depois a porcentagem aos l'espectivos Empre
gados. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional , em solução 
ao que representara o Sr. Inspector da Thesoura
ria da Província das Alagoas em seu Officio de 
13 do mez passado, n. • 14, declara que as quantias 
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executivamente arrecadadas pelo Juizo dos FeitQs 
da :Fazenda, devem ser na sua totalidade levadas ao 
cofre para no acto do recolhimento ou depois 
delle, mediante a apresentação da respectiva conta, 
que então se verificará, abonar-se a porcentagem 
dos Empregados do mesmo Juizo. 

Thesouro Nacional em 6 de l\farço de f 851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.~ \lO. - Em 6 de l\larço de 1851. -Dos sala· 
1•ios dos A (ricanos lim·es deduz-re porcentagem 11am 
os Empregados das ReccbedoJ•ias que 91 m-rcr~dão. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Pr·csidente do 
Tr·íbuual do Thesouro Nacional , á \"ista do que 
expõe o Sr. lnspector· da Thesouraria da l'rov;ncia 
do Maranhão , em seu Officio de 12 de Dezem
bro ultimo, n. • 95, declara---lhe qne menos acer
tada foi a decisão negativa que diz ter dado á con
sulta que lhe fez o Administrador da Recebedoria 
de Rendas, ácerca de dever-se ou não deduzir dos 
salarios dos Africanos livres porcentagem para os 
Empregados incumbidos de sua arrecadação; por 
ljuanto constituindo actualmente os ditos salarios 
huma das verbas da Receita Geral, delles compete 
porcentagem aos mesmos Empregados, á vista do 
proprio Art. 20 do Regulamento de 30 de Maio 
de 1836, em que o Sr. lnspector diz haver ba
teado a sua decisão, e do Art. 76 § t6, -e que 
se estabelecêrão -. acha-se comprehendida a ren
da em quest.'ío. 

The!ouro Nacional em 6 de Março de t 85t. -
Joaquim José Rodrigurs Torres. 



( 84) 

N.• .!H.- Em 7 de Março de 185f.- Os docu
tnlll'ltos com que OI o,~ciacs Militares instruem os ICUS 

requerimentos pedindo pauagem para outra claue 
pagão Se !lo. 

Deseja V. Ex. saber no seu A'"iso de 2! de 
l'cvcrciro ultimo, para poder dar andamento a 
a lr,nmns pretençõcs pendentes, se estão ou não 
sujeitos ao pagamento do Sello os documentos com 
que os Officiaes do Es.ercito instruem seus reque
rimentos, pedindo passagem para a 3." e 4. • clas
se; em solução cumpre-me rl'sponder a V. Ex. 
aflirrnath·amente, ,·isto qne Ines documentos eotão 
sem duvida comprchendirlos na disposição do Art. 
35 do Regulamento de 1 O de Julho de 1850, sob 
a desir,nação geral cc qualquer outro documento» 
e não forão incluitlas nas excepções do At·t. 52; 
sendo que as Fés de Officio estão no mesmo caso, 
ou sejão considet·atlos documentos na generalidade, 
ou mesmo na especial qualidade de certidões. 

Deos Guarde a V. Ex. - Paço em 7 de Março 
de 1851.- .Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. 
Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

N.• !12. - Em 7 de Março de !851.- O qw• ·"' 
deve praticm· quando llum Deputado Provi11riaT, qm< 
Ire Empre!Jado Geral, optar o orde11ado do cmt»·eyo. 

Joar1uim José R01lrigue~ Tora·es, Pt·esidenle 
do Tribunal tlo Thesotn·o Nacional, ,em resposta 
ao Officio do Sr. lnspector tla Thesourat'ia da Pro
Yincia do Maranhão de 28 de Janeiro ultimo , n.• 
12, declara-lhe que, apezar ele não reverter para 
o Cofre Geral a importancia do subsidio que como 
Depurado á Assembléa Provincial deixou de percehel' 
o l'rocurador Fiscal dessa 'fhesouraria, por ter , 
optado o ordenado do seu emprego, com tudo 
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de,•em pelo mesmo Cofre ser pagos da quinta 
parte dos respecüvos vencimentos o Official-l\laior 
e os Olliciaes que, durante o impedimento do Pro
cUI·ador Fiscal, servírão o pl'imeiro no luga1· 
deste, e os serrundos no lugar do pr·imei1·o; con
forme o disposto nos Ar·ts. 4. o e 5.• do Regula
mento de 27 de Julho de I 8.~6, que em sua ver
dadeira intellit;eucitt •w•n explicita, nem implir.i
tamente a isso se oppõc. 

Thesom·o Nacional em 7 de 1\la•·c;o de 185-1. 
Joa<luim José Rodrigues Torres. 

N. o 93 - Em 8 de 1\larço de 1851.- Qua11do dt,Vmll 
ser recolllidas ás Thesoul'mias as muletas an·ecatlada• 

11elas CaJiitauias tios Portos. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesonro Nacional, em solução á 
duvida proposta pelo Sr. Inspector da Thesouraria 
da Província das Alar,oas, em seu Officio de 3 de 
Janeiro ultimo, sob n." 1 , declara-lhe que, per
tencendo á Renda Geral, na fórma da Circular de 
22 de Outub1·o do anuo passado, as muletas arre
cadadas pelas Capitanias dos Portos , h e obvio que 
estiio por essa razão su,jeitas ás regras geraes das 
ar'l'ccadações, e por tanto devem ser •·ecolhi<las 
mensalmente á Thesouraria. 

Thesouro Nacional em 8 de l\larço de 1851.-· 
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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ft, • 94. -Em 8 de Março de 185f. - Or Em
pregado. da Á:c::::a mtdlaàol , ou f'BIJJOfiii.IOOÜ por 
indemnilapjo apretentar 01 Conlleeiment01 dot " 
deleontol qve re fazem fiO 1'lleam.lro na occarião do 
pagamento de rem ordenados. 

Em solução ao Officio do Sr. lnspector da 
Alfandega de 20 de Fevereiro, n.' 268, se lhe de
clara que para conseguir-se que haja sempre na 
Alfandega conhecimento do estado da divida dos 
Empregados que são multados ou responsaveis pelas 
indemnisaçiles de faltas ou avarias adiantadas ás 
partes pelo cofre da Alfandega , e que os mesmos 
Empregados tem de pagar e indemnisar por des
contos meosacs que se deve fazer em seus venci
mentos pela 1.• Pagadoria, basta que o Sr. Inspe
ctor ordene aos ditos Empregados que lhe apa·e
sentem os Conhecimentos dos descontos que se lhes 
fizerem naquella Estação, para serem creditadas 
aos mesmos Empregados as mesmas, que forem 
dando por conta de seus debitas, nas contas cor
rentes, que devem existir abertas a cada hum 
delles, e nas quaes são debitados pela importancia 
das multas em que tiverem incorrido, ou pelas 
indemnisações a que forem obrigados. 

Rio 8 de Março de 1851.- Joaquim José Ro
drigu68 Torres. 

N.• 95. -IMPERIO. -Em 8 de Março de f85f. 
Declara nu/la a eleifão de Juizes de Paz da Freguezia da 
Caclweim do :Bn1matlo, fiO Pr01:>incia de Minas Geraes, 
e ma11da proceder quanto antes a. nova eleifão. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. Miuisterio dos Ne
gocios do Imperio em 8 de Março de f851. 

lllm. e Exm. Sr. -Sendo ouvida a Secção do 
Conselho li'Estado dos Negocios do lmperio, sobre 
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o Officio de V. Ex. n.• t18 de 5 de Novembro 
do anno pa88ado, e mais papeis que o acompa
nhárão 1 relativos á eleiçio á que se procedeo pm 
Juizes de Paz do Districto e Freguezia da Ca
choeira do Brumado dessa Província; e Confor
mando-se Sua Magestade o Imperador com o Pa
recer da mesma Secção exarado em Consulta de 
21 de Janeiro ultimo: lia por bem Declarar: t.• 
que tendo sido novamente creada a Parocbia de 
Nossa Senhora ria Cachoeira do Brumado pela Lei 
n.• 471 do L" de Junho de 1850, comprehenden
do-se no territorio ou dentro dos limites della o 
Districto de São Domingos, em que ba Juiz de 
Paz, e de,·endo proceder-se á eleição de hum 
Juiz de Paz do novo Dislricto da Cachoeira, séde 
da Freguezia, sem se destruir ou annullar aquelle' 
outro Vistricto já existente de São Domingos; h e 
competente para presidir á l\lesa Parochial na 
eleição de Juiz de l'az desse novo Districto o do 
Districto dito de São Domingos, como entendeo 
o Juiz de Paz do Districto visinho de São Caetano, 
que, convocado para a presidencia, a. passou ao 
de São Dimingos, e o entende V. Ex. como se 
vê na parte final do sobredito Officio: 2.• que 
fique nnlla a eleição de Juizes de Paz, a que se 
procedeu e consta da Acta, porque, supposto fosse 
Presidente della o Juiz de Paz do D1stricto de 
São Domingos, não houve a convocação dos oito 
Cidadãos, que devião concorrer para a formação 
da Mesa na fórma dos Arts. !,.• e 6.• da Lei, e 
nesta falta a que deo causa a lançar mão das 
providencias dos Arts. 1 O, 1 1 , 12 e 1 3 da mesma 
Lei, a que aliás não seria preciso recorrer. O 
que tudo communico a V. Ex. para seu conhe
cimento e execução; cumprindo que nesta con
formidade expeça· as necessarias ordens para que 
quanto antes se proceda á .nova eleição. 

Deos Guarde a V. Ex. -VIsconde de Mont'a
let~re. - Sr. Presidente da Província de Minas 
Geracs. 
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N.• 96. -Aviso de 8 de Março de t8:S1. -De
clara. que nenhuma inrompat~ 111 dá en_tre _o 
eurctcw das (uncções paroehUJeS e as do Jlagt~terw 
Publico , desde qüc o Parocho, como em g~al se 
pratica, obtenha do Prelado respectivo a nomeação 
1/e hum Cuadjutor. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. l\lini8terio dos Nc
r,ocios do lmperio, em 8 de Março de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. n.• 27 
de 2~ de Dezembro ultimo, em que, participando 
ter sido appi"Ova<lo no concurso para o provimen
to da Cadeim de Ensino pr·imario da Freguezia 

'de Ourêm, o Parocho interino da mesma Freguezia 
Diouizio Rodrigues Alliança, consulta se , no 
caso de não querer elle deixar o exercício deste 
emprego, deve prove-lo na dita Cadeira, por lhe 
par·ecer que ha incompatibilidade no exercício 
simultaneo dos dous empr·egos: e o Mesmo Au
gusto Senhor Houve por bem Declarar, que ne
nhuma incompatibilidade se dá entre o exercício 
das funcções parochiaes e as do Magisterio Pu
blico, desde que o Parocho, como em geral se 
pratica, obtenha do Prelado respectivo a nomea
ção de hum Coadjutor; e que ao contrario muito 
convirá que as funcções do Magisterio sejão exer
cidas, sempre que seja possível, pelo respecti
vo l'arocho, sobretudo nas pequenas Po,•oações, 
onde não he facil deparar com pe,soas tão ha
bilitadas pela sua aptidão, e mo1'3lidade para bem 
dirigir<Jm a instrucção da mocidade. O que com
mmiico a V. Ex. para seu conhecimento e exe· 
cução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
lc!Jr·c. - Sr·. Presidente da Província do Pará. 

l 
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N.• 97.- Aviso de 10 de Março de 1851.
Ma.nda executar delde já em todas as suas partes o 
novo A ccordo addir.ionál ao de U de Outuln-o do 
anno proximo pauado , para regularisar o sen;iço das 
malas transportada• pelõs Paquetes de Vapor da Com
panhitl Real da Gr·ã Bretanha. 

3.' Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
gocias do lmperio em 10 de 1\la..ço de 1851. 

Sua Magestade o lmr1erador l\landa rcmeltcr· 
a Vm. a copia inclusa da Nota nesta data diri
gida á Legação de S. l\1. Dr·itannica nesta Côrte 
pelo l\lini,ter·io dos r\er,ocios Estran!feiros, conten
do hum novo Accordo addicionat ao de u. de 
Outubro do anno proximo passado, acceito em 
identicos termos por huma reversal dar1nella Le
gação lambem desta data, para regularisar o ser
viço das malas tran~portadas pelos Paquetes da 
Companhia Real da Grã Bretanha: e lia por bem 
que V m. expeça sem demora as ordens necessa
rias para que desde já se execute em todas as 
suas partes esta nova Convenção, alterando-se na 
conformidade della o porte da correspondencia 
•1ue for conduzida pelos mencionados Paquetes, o 
qual para as cartas e mais papeis c1ue elles trans
portarem deste para os outros portos do lmperio, 
e vice-,·ersa, será d'ora em diante elevado ao 
dobro do que actualmerote se percebe, em virtude 
do l(ne se acha estipulado no Art. 6.• da mesma 
Convenção. O que tudo commurrico a Vm. para 
seu conhecimento c pronta execução. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legrc. -·Sr. Director Geral do Correio. 



( 90 ) 

Copia 'à que re re(~e ó At1ilo acima. 

N. • 22. Rio de Janl!ifo. Ministerio dos Ne
gocias Estrangeiros em Uf cfe Março de 1851. 

A fim de que o serviço das malas transpor
tadas pelos Paquetes de Vapor da Companhia Real 
da Grã Bretanha possa ser feito com a regulari
dade, que he indispensavcl, em beneficio dos dons 
Paizes; em additamento ao Accordo de 14 de Ou
tubro do anno proximo passado, havido sobre 
este assumpto, tem o abaixo assigriado, do Con
selho de S. l\1. o Imperador, Senador do Imperio, 
Ministro e Secretarto d'Estado dos Negocios Es
trangeiros , a honra de suhmetter, por parte do 
Governo ImpPrial, á consideração do Sr. James 
Hudson, Enviado Extraot·dinario e Ministro Ple
nipotenciario de S. M. Britannica, os seguintes 
Artigos, que resolvem algumas questões, que ap
parecem no modo de fazer-se aquelle serviço , e 
que são deste theor. 

Art. 1. • Alêm do peso fixado para a isenção 
da correspondencia official do Governo Imperial 
entre o Brasil e a Grã Bretanha , pelo Art. 6. • 
daquelle Accordo, será tambem franca de porte 
até o peso de trinta onças a que for transpor
tada entre o Brasil e Portur,al, e até vinte onças 
cada huma das malas com 1\lontevideo e Bilenos 
Ayres. 

Art. 2.• Não sendo pelos Correios deste Im
perio taxada a correspondencia official das Auto
ridades Britannicas transportada de hum para onu·o 
Porto do lmperio, de igual isenção gozará a cor
respondencia Official do Governo Imperial trans
portada para os mesmos Portos pelos Paquetes. 

Art. 3. • 0& Jornaes Brasileiros serão sempre 
francos de porte, · seja qual for a sua direcção, 
da mesma maneira por ·que o são os da Gt·ã llrc
tanha vindos para o lmperio. 
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Art. 4.• O porte das cartas transporta~~~~ 
para a Europa, .e vindas da Europa pelos ditos 
Paquetes , ficará reduzido a hum schilling, eJil 
vez de dons schillings e nove pences, taxa aC~!l* 

O valor de scliilling será o correspondéate 
ao valor monetario dado por Lei no lmperio, ou. o 
11ue fixar cada hum dos dons Governos á quem 
compita a sua percepção, na conformidade do 
que está estabelecido. 

Art. 5.• A Agencia Britannica receberá a 
quota, que lhe deve ser paga pelo Correio Geral 
por cada onça de cartas importadas da Europa, 
a razão de duzentos réis, em vez de quinhentos 
e cincoenta · e dous réis, como até agora. 

Art. 6.• O porte da correspondencia parti
cular deste para os Portos do Imperio, e vice
versa, será calculado pelo porte simples, que por 
sua parte recebe o Correio Geral dessa mesma 
correspondencia. 

Ar· r. 7. • As malas da correspondencia r.ar
ticular para os Portos do Imperio serão exc usi
vamente feitas no Correio Geral, e o seu porte 
será pago á Agencia Britannica, da maneira .por 
que f~r· aecordado pelo mesmo Cm·reio e aquella 
Agenma. . 

Art. 8.• As malas da correspondencia official 
do Governo Imp'lrial para aquelles Portos serão 
igualmente feitas no Correio Ger·al, para onde 
serão remettidas, e serão sempr·e separadas das 
malas de IJU" trata o Artigo antecedente. 

Art. 9.• Os Jornaes e as malas do Correio 
Geral serão remettidas á Agencia Britannica até 
as nove horas da manhã do dia . da sabida dos 
Paquetes. . . 

. Art. 1 O. Entre o Córreio Geral e a Agencia 
Britannica se regularão as contas, que serão pagas 
a esta na fórma do co>tume. 

Art. 11. Sendo os Paquetes considerados pelo 
Governo Impcrial 1 como navios mercantes, mas 



( 92 ) 

aendo ~e propriedade de huma Cocn~nhi~, r~ 
preeentada .. por. hum Agente resiÍIJDiaYel neata Ca-· 
pital~ o.,.GõvernoJ!Dperial, .a fial de .,pl'evenir 
41ualtJuer. demora pa IIQ . eabida . á hOra lisa, 
eoo•~ em qoe o dito Agente tique reaponeavel 
pelos direitos ou contribuições, que devio pagar 
os mesmos Paquetes, e pelaa multas, que, em 
virtude dos Regulamentos fiecaee, forem 1mpostas 
aos Commandantee dellee, ficando bem entendido 
que esta concessão não importa nenbuma alte
ração no processao estabelecido, ou que se houver 
de estabelecer nas Leis e Regulamentos do lmptl,. 
rio, para fazer elfectiva a responsabilidade dos 
Commandantes dos navios mercantes.; e qoe ces
sará logo que o Agente se recusar ao pagamenJI) 
de qualquer contril>uição ou multa, por que.~-
ver responsavel. · · 

Art. t2. Sendo enll'eiJUes aa malas a bordo 
dos Paquetes não poderão elles ser detidos sob 
qualquer pretexto nos Portos do Impe .. io, alêm 
da hora fixada para a sua partida. 

Art. i 3. Sendo reconhecida a responsabili
dade do Agente da Companhia dos Paquetes , terá 
elle nessa 'Jualidade de receber hum B!lnej»lacito 
lm~~t;rial, a requisição da Legação de S. M Bri
tanmca nesta C6rte. 

Conco1-dando o Sr. Hudson neste novo Aceor'.. 
do por l'!rte do seu Governo, e eJpediudo neSta 
conformidade as suas ordens para ser devidamente 
cumprido, o abaixo aasignado se apressará a ex
pedir lambem as ordens neCflll8l'ias a fim de que 
seja o mesmo observado em todas as suas partes 
pelas Repartiç6es Publicas deste lmperio. 

O abaixo aasignado reitera ao Sr. Hudson. as 
expresaGes da aua perfeila estima e d~qncta con
sideração.- Paulino .José Soares de Soíiaa. - Con
forme. - Joaquim l\laria Naseentes d'Azambuja. 
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N!• 98.-JUSTIÇA.-Avilo de tO de Mlitçô de tUI • 
..(o PrMlénle tia .Prooilleia tle &lo Paulo, dtda
mntlo ~ o Ofeio. tk ~, 011 repermte doa 

: '.fuditontlt, tumctJ (ol ciMiélllplado u elUie doa Em-
pref!'!_~f~~~~ file .... • IJ jti'oprietlatle. ou--..---· 

t. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio d01 Ne
gocios da Justiça em tO de Março de t85t. 

. 111m. e Exm. Sr.- Sua Magesta<le o Impe
rà:dor, á , .. em foi presente o Officio de V. Ex. 
n.• t33 de 8 de Outubro do anno passado, acom
J!RDhando segundo re~~ue•·imento • em que João 
Cle Ar.tujo t'eM'IIz pede a serventia vitalícia tio 
Officio de Solicitador dos Aoditorios da Cidade 
de Jacarehy, depois de Ouvir o Conselheiro Pro
curador de Coroa, Soberania e Fazenda Nacio
nal, com cujo parecer se Conformou: Manda, de
clarar a V. E~:. em rtsposta, .que o Officio de 
Solicitador, ou requerente d01 Auditorios, nunca 
foi contemplado na classe dos Empregos de Jus
tiça, em que tem lugar a propriedade ou &er
ventia vitalícia, mas sim consistio sempre em 
huma faculdade, ou licen~, para ser admittidos 
na qualidade de preposto, ou agente, das .l*i'tél 
litigantes, a requerer por ellaa naa aodienCiu, e 
em outros aetos judiciaes, accrescendo não haver 
Lei, que creasse, e désse a esse Emprego a ca
tegoria de vitalício. Subsiste por tanto em seu 
inteiro vigor o Aviso de 24 de Agosto do aono 
passado, declarando !lue a01 PresiClentes das Re
lações compete espedtr 01 Provimeotos de taél 
Empreg01, como a respeito d01 Solicitadores do 
numero he espresso no Decreto de 2t de Dezem
bro de t844-, e a respeito dos Advogados o Re-
gimento das Relações. . · 

Deos Guarde a V. E~:. - Ensebio de Queiroz 
Coitinho Mattoao Camatlll.- Sr. Presidente da Pro
víncia de São Paulo. 
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N.• 99.- .·FAZE~DA. -. Em. 1~ di! M&!'ÇO 1 .iÍ~ 
11{5'1 • ...,.,:.tflf'~ .. ·~ -~ -;ilo.t CI_J{r.flt 
· doi OTphãot . àf1l. Collectoreí 8 &mvdU, ; -. 

. ' 

Joaquim José Rodrigues Torres, Preaidentji_ ~o 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara qt1c a por
centagem pela arrecadação dos dinheiros do cofre 
dos Orpbãos he para os Colleetores de 2 terços, e 
pnra os Escrivães de 1 terço da eommissão de gue 
trata o Art. 5. • das lnstrucções de t 2 de Maio 
de 1842. ;.. 

Rio de Janeiro em 12 de Março de t 851. ...:.. 
Joaquim Jo&é Rodrigues Torres. 

N.• 100.- Em 13 de Março de 1851. -A letra, 
cujo endosso he anlerior aa tempo do velicí111811to, c 
ainda que neste haja alguma cltitiiUia , não está su
jeita a revalidação. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida, 
que V. Ex. trouxe ao conhecimento do Thesouro 
por Officio de 19 do mez passado, sob n.• 3, 
sobre dever ou não pagar o Sello da revalidação 
huma letl'a de terra·do valor de 8.000:tJ')OOO, de 
que ora he portador Mareellino José de Carvalho,, 
declaro a V. Ex., para que o faça constar á The
souraria dessa Província, e ao Juiz Municipal e 
de Orphãos do Termo da Parahybuna, entre quem 
foi suscitada semelhante duvida, que a referida 
letra não está sujeita a revalidação; por quanto 
sendo ella da data de 18 de Novembro de t 844 
foi nesse mesmo dia sellada, e o endosso, pela 
qual passou ella a pertencer ao dito Carvalho, 
visto ter sido feito ha mais de .dons annos antes 
do vencimento da letra , não obriga a novo Sello 
como se acha declarado pela Ordem de 15. de 
Janeiro de 1845; ultimamente confirmada pelo 
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~·Art. 23 § 9.• do Regulamento <le 1o 'dé Yulli~,.e 
t850; não Jl(ld'i!~do. servir de exeepção a clau,stlla 
cc por conta e r•sco, ficando-lhe pertencendo de 
hoje em diante " lançada no mesmo endosso, pois 
que por ella nem a letra de que se 'havia pago 
mudou de natureza, nem o endoss9 ou pertéhte 
deixou de dever ser considerado i&énto de novo 
Sello. · 

Deos Guarde a V. Ex.- Paço e0113 de l\far-
1.'0 de t 851. - Joaquim José Rodl'igues Tor•·es. 

J;r. Presidente da Província de S. Paulo. 

~.· t01.- Em 14 de Março de 1851. - Oque 
· ' ·Be deve praticar com os Vapores da Real Companhia 

Britannica a respeito dos volumes que tra:;cm or da 
Europa e liJ!II.Itlln nos da linka de A!onteviclco. 

O Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao 
que representou eril 12 do corrente , a respeito dos 
volumes que trazem os Vapores da Real Companhia 
Britannica, que tem de seguir nos· da linha de l\lon
tevideo, fique na !ntelligencia de que não se 
achando comprehendidos nas notas de 1.t. de Ou
lu bro do anno passado, e de 1 O do corrente pri>'
•Videncia alguma a esse respeito, cumpre qne se 
appliquem as disposições dos Regulamentos em vi
gor , sem exeepçào alguma alêm das especificadas 
nas ditas notas. · 

Ri.J em 14 de Março de 1851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 
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N.• 102.- Em U. de Março de 1851. - As li~ 
cenças concedidas a Collectores e seus Escrivães , não 
estão comprehendidas na disposição do Art. 55 do De
creto de 20 de Novembro de 1850. 

Em solução ao que V. S. representou em 13 
de~ te mez, sobre a licença concedida ao Escrivão 
de Resende, lhe declaro que essa licença , bem co
mo as que semelhanlemente se concedem a Col
lectores e seus Escrivães , não se comprehendem na 
disposição do Art. 55 do Decreto de 20 de No
vembro de 18:,o, visto que durante o impedi
mento são ellcs substituídos por Agentes-ajudan
tes pagos á sua custa e sob sua responsabilidade. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 2'2 de Março 
de 1851. - Joaquim José Rodrigues Torres. --'
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 

Jll.• 103. - Em 14 de l\larco de 1851. - Não 
se admitte nas Al(anrlcgas nova· arrematação de fa

zendas já arrematadas. 

O Sr. lnspector da Alfandega, em respeito ao 
seu Officio de 20 do mez passado, que acompa
nhou o requerimento de Hiedgard, Clegg e C.• pe
dindo-lhe que mandasse proceder a nova arrema
tação de fazendas que lhe pertencião , declarando
se de nenhum elfeito a que tivera lugar por ter 
havido lesão enormíssima; fique na intelligencia 
de que foi indeferido aquelle requerimento, man
dando-se ento·egar a Domingos José da Silva Lima 
as mercadorias que arrematara com todas as for
malidades legaes, visto não ser admissivel nas 
Alfandegas nova arrematação de fazenda l. a arre
matada, como se vê do Art. 277 do Regu amento 
de 2'2 de Junho de 1836, e da Ordem n.• 8 de 
21 de Fevereiro de 1848. 

Rio em 1 I, de ~Jarço de 1851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 
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N•• -104.- ,Em i.ã. de Março de -185-t. - .4· tJt.. 
, •lpf'OprWpw por utiliclade Provi~ ellá sujeiiiJ 110 

~da 11111. 

lll. e E~tm. Sr.- Tendo-me remettido o Mi
nisterio da Justiça , com o Aviso de 26 do mez 
passado, a copia do Olficio que V. Ex. lhe ende
r·eçara em 27 de D~mbro do anno passado , por 
pertencer a esta Repartição a decisão do mesmo 
Officio na parte em que solicita V. &. esclareci
mentos sobre dever ou não ter lugar o pagamento 
de siza na desapropriação por utilidade Provineial, 
declaro a V.&. que sendo taes desapropriações hum 
verdadt!iro cor1tracto de compra e venda , confor
we o explieou a Ordem de 29 de Mjlrço de -1842, 
&Íijeitas se achão ao pagamento da srza , visto co
mo nenhuma disposiÇ!lo legislativa existe que ex
ceptue o caso de desapropriação por utilidade 
Provincial, nada influindo que esta se faça con
vencional e amigavel, pois que por isso não deixa 
de dar-se huma verdadeira compra e venda. 

Deos Guarde a V. E~t. - Paço em -15 de 
Março de 185-t.- Joaq .. im José Rodrigues Torre&. 
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N.• i05.- IMPERIO.- Aviso de i5 de Março de 
185L - Declara 110 Director da EICOia de Jledi
cma deaiiJ Cdrle que, no MIO de lu&m-em viu de 
{aao entre oa eatuâantu dentra do edijcio da !!leSina 
E ~tola , deJJerá recorrer ál A utoridader Policúiel. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio d06 Ne
gocias do Imperio em i5 de Março de i8M. 

Sua 1.\Íagestade o Imperador, Ficando jutei
rado do que V. S. e~tpende no seu Olliei() de. 13 
do c<lrrente, po•· occasião de communicar que tem 
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havido. dentro do edificio dessa ~la v.ias de 
facto entre alguns alumnos. dOI! diverllll ·,innos e 
os do primeiro: Manda. declarar a V. S.," .. que 
em casos taes devet·á a;.ecorrer ás Autoridades Po
licia<'s para procederem na fórma das Leis contra 
os alnnmos que, refractarios ás admoestaçõeS, 
perturbarem as regras da disciplina da mesma 
Escola. 
. Deos Guarde a V. S .. - Visconde de Mont'a
legre.- Sr. Director da Escola de Medicina desta 
Côrte. 

N.• 106.- GUERRA. -Circular de 15 de. Março 
de 1851 . -Aos l'rcsidenter das Provincias 111andando 
t•emctter rcyularmenle as contas de polvora fornecida 
pela Repartição da Guerra a quaesquer outras. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos. Negocias da 
Guerra em 15 .de Março de 1851. 

111m. e Exm. Sr. -Determina Sua Magestade 
o Imperador q_ue V. Ex. remetta regularmente 
a esta Secretana d'Estado as contas de polvora 
fornecida pela Repartição da Guena a quaesquer 
outras, seJa pat·a exerci cios, diligencias, ou outro 
destino . 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo 
de Sousa e Mello. 

N.• 107- t'AZENDA. - Em 17 de Março de 
1851 • - O prazo lk 40 annos para. a prescrippro 
da Divida actwa. da Nat,:ão deve contar-se da t. • de 
Janeiro de t 843. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em confm·mi
dadc da deliberação tomada em Sessão do mesmo 
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Tribunal sobre indicação do Conselheiro d'Estado 
Procurado•· Fiscal , Director Geral do Contencioso; 
que , expoz a neee&&idade de fixar-se a epoea 1 
desde quando se deve começar a contar o prazo 
dos qua•·enta annos para a prescripção da Divida 
actí va da Nação , na fórma do Art. 20 da Lei de 
:10 de Novembro de 18111 , com referenda ao Ca-

l,irulo 210 do Regimento da Fazenda, por se 
tave•· a t•sse respeito suscitado duvidas e manifes
thllo diversas opiniões; declara que o mencionado 
prazo deve correr do 1." de Janeiro de 184-3 em 
diante. 

Thesouro Nacional em 17 de Março de 185t. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 108. -'Em H de Março de 1851. -l'elas Thc· 
,,ourarias se devern pagar os soldos rlos reformados 

do Exercito e Jlarinha. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, ordena <toe de 
ora em diante sejão pagos pelas Thesourarias das 
Província• os soldos dos reformados do Exercito e 
Marinha, que nellas residirem, do modo por que 
se pratica com os Aposentados e mais l'cnsionis
tas do Estado , devemln-se-lhes ahrir assenta
mento em vista dos títulos de suas reformas, e 
verificar-se nessa occasião se par;árão ou não o Sello 
e direitos de 5 por "(.. E áquelles que o não !.i
verem feito se marcará o prazo de seis mezes , pa
ra que paguem os referidos direitos, sc.m o que 
se lhes não abrirá assentamento, ficando porêm 
entendido que durante o fixado prazo de seis 
mezes , continuar-se-lhes-ba o pagamento dos 
soldos , ainda que niio hajão satisfeito aquelles di
reitos , nem tenhão a~sentamento. Concluído este 
remct.terào as Thosoural'Ías copias deite ao The· 
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souro com huma relação nominal de todos os re• 
formados , e declaração dos que já tenhio pago 
os direitos, e dos que só pagário depois desta or· 
dem. . 

Theaouro Nacional em 17 de Março de t851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 109. - Em H de Março de 1851. - lntelli
geucia que se deve dar á Orde1n de t 7 de Junho de 
1848 , sobre as despc;as que os Presi{lentu podei" 
autorism· sob sua l"csponsabilidade. 

Joaquim José Rodrip,-ues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, para prevenir a 
errada intelligencia que alguns Presidentes de 
Província tem dado á Ordem de 17 de" Junho de 
1848, n.• 73, entendendo que, em virtude d'ella, 
podem autorisar como urgentes e extraordinarias 
todas e quaesquer despezas nãiJ comprehendidas 
nos creditos abertos para as da Província, ainda 
que não sejão das designadas no Art. L 0 do De
creto de 7 de Milio de 1842 ; e bem assim que os 
ln~pectores das Thesourarias são obrigados a cum
prir as 01·dens, que para esse fim expedirem, hn
ma vez que (]esde logo as autorisem debaixo de 
sua responsabilidade ; declara que a referida Ordem 
de t7 de Junho somente se entende a respeito das 
despezas mencionadas no Art. 1. 0 do Decreto de 
7 de Maio rle 1842, isto he, que os Presidentes 
das Províncias podem dispensar as formalidades 
do Art. 2. o, declarando desde logo que tomão so
bre si a responsabilidade das ordens que expedi
rem para autorisar despezas designadas no Art. t.o 
do referido Decreto, e que em todos os mais casos 
se deverá observar rigorosamente as disposições do 
mesmo Decreto. 

Thesouro Nacional em t7 de Março de 185t . 
Joaquim José Rodrignes Torres. 
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N.• tiO.-GUERRA.-Aviso de tS de Março de 
f851.-l!emette ao Sr. Miniltro do lmperio ropia 
das lmtrucções por que se devem regular os OfPi;iaa 
Engenheiros na medição das terras que 16 distribui
rem aos indi1Mlros engajados paro o l6l'flir,o do Eur
ciro. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da 
Guerra em fS de Março de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo por bem Sua Ma
gestade o Imperador Dete•·minar que, na medição 
e demarcação dos terrenos que o Governo está 
autorisado a conceder aos indivíduos que se qui
zerem engajar para o serviço do Exercito se ob
servem as lnstrucções inclusas, as transmitto a 
V. Ex:. para seu conhecimento, rogando-lhe se 
sirva ordenar aos Presidentes do Rio Grande do 
Sul, Santa Catharina, e Espírito Santo <JUe indi
quem aos Officiaes Engenheiros encarregados das 
medições os lugares em <JUe devem demarcar os 
prazos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. -Sr. Visconde de Mont'alegre. 

lnltrucções por que se derem 1·egular os Of!iciaes de 
Engenheiros encarregados de medir e demarcar as 
lotes de terras destinados 1mra os individuas que 16 

engajarem para o servi ro do Exct·cito. 

Artigo f . • Logo que chegarem á Provincia 
para que forem mandados, apre!lentar-se-hão ao 
respectivo Presidente, para delle receberem as 
ordens e as Instrucções áccrca dos lugares, onde 
existem terras devolutas, 'lu e possão ser reparti
das; e bem assim os auxílios para poderem dar 
começo aos seus trabalhos. 

Artigo 2.• Nas Instrucções, de que trata o 
Artigo precedente , se indicarii.o , alêm dos I ur,ares 
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onde existem as terras, e as suas confroutaçoes, 
sendo conhecidas, o numero pouco mais ou menos 
dos indivíduos que ~e pretende accommodar das 
tres diversas classes, Ofliciaes Superiores, Capitães 
e Subalternos, e Praças de pret .. 

Artigo 3.• :Mnnid.os das. _ditas lnstrncções c 
Or·dens e dos necessar·ros auxrhos, proce<lcrão ao 
reconhecimento dos terrenos indicados; procu
rando saber que porção existe devoluta e proxi
mamente a sua extensão. 

Artigo !,__• l)ar·a esse firo vef·ifica.-ão ns t1ivi~as 
dos tcrr~nos occupado~ por l'at·ticulares, fazt:>ndo 
chamar os herens coufrontantt•s dos tel'renos de
Yolutos, convidar~do-0~ a aprrst"ularern os seus ti
tn!os para á vista delles pr·occderern á n-rificaçào. 

Artigo 5.• Se algnns dos possuidores dos ter
renos confl'ontantes não comparecerern ou n:ln 
apresentarem títulos, procederão os ditos Ollieim·s 
a colherem as mais exacras infor·mações sobr·e as 
divisas de taes po>ses.ões, a fim de poder·em pru
r,redir nos sens trabalhos. 

Artigo 6.• t'ei~o o reconhecimento do terre
no devoluto, e venficadas as •suas confrontações, 
procedP.rào irnmcdiatamente a leYantar· a planta 
do contorno de>se terreno, e das estradas •1ue por 
ventura o atrave:;sarern, notando nella todos os 
accidenles '!UC encont..arem, hem como os limites 
dos terrenos possuídos, IJUe o confr·ontarern, in
dicando os nomes dos posseiros. 

Artigo 7.• Conhecida a extensão do terreno 
disponível, e veri!icada a sua idoneidade para a 
agricultura, e a sua posição apta para o facil 
transporte dos produclos para as Povoatões visi
nhas, ou para as Provineias limitrophes, escolhe
rão e demarcarão huma posição que offereça as 
proporções necessarias para hurna Povoação, para 
a c1ual reservarão a extensão de t,o. 000 braças clua
dradas, mareando logo o local para a edificação 
de huma Igreja. 
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Artigo S.• Marca•·ão tamb~m as direcções das 
csu·adas ( que n:io terão menos de :10 palmos de 
la•·gura ) , que forem necessa•·ias pa•·a os Colonos 
se cornmuuica•·e1n com as Povoações 1nais imrne
tliatas, co1n a:; c.:;lrtHlas exi~tentes lnais pl'oximas, 
nu com os portos tttW hou..,·er, ou se pude1·em 
fazer nos rins que lhe th~arctn nas proximidades. 

Art.ir,o H. o lll'Lel'lniu~ula~ as dirccções das es
tradas aeima iudicadas, a clla:;, c itquellas 'lue 
já ex.i:;tin·m uo h'r·r·cuo, 1: dc,·,~•·etn !:ioer conservadas, 
rcfh·irào hutua das f1·cntes dos lott:'s th~ terra <IUe 
Jued1rcrn e dcmareat·l'm. 

A•·tir,o lU. Estes lotes Sl'rào l'l'[Jillados pelo 
muclo ~e!;uinte: - I '2:!. :.ou bc·aças qu:1d1·adas para 
'""la Ollic.ial Supc•·ior; li~ .r>lHI bmç"s <pmdradas 
para cada Capit<io ou Sulnltcmo; e :!2.!';00 bmças 
<jUUdraclas para '''"la pra~a ele prct. Para os Colo
nos porCtn (lHe se t~uuaja re1n c1n S~ Lcopoltlo, ua 
P1·ovincia de ~. r edro, se dett>1·m:uarão prazos 
ir,uaeS aos que p..Ja legi,Iação lhe são dados em 
circum~tancias ordinarias. 

Artigo ·11. Os lotes serão medidos pelo me
thodo de cultcllaçã<>, a fim de que a extensão 
conceclid" a cada individuo 11a5 respectivas classes 
seja proximamente da mesma snperficie horisontal. 

Artigo 12. Não serit contada na extensão 
destinada a cada lote a <(ue pela má •1ualidade do 
terreno não fo•· propria pa•·a alguma espccie de 
cultura usada 110 paiz, devendo nesse caso preen
cher-se esse lote com huma extensão addicional 
equivalente átluella 'l"c se achar de natureza 
impi'Oductiva. 

Artigo 13. Por êm se o terreno jnlgado im
productivo exceder em supel'licie á metade dos 
menores lotes, ficará reservado, e não se distri
buirá. 

Artigo 14. Cada lote será demarcado em 
todos os angulos do seu perímetro com marcos 
de madeira laVI'ada em 1111atro faces, c com as 
competentes tcstcmunlms. 
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Artigo t 5.. A~m destes mariioa, · q~ndo os 
Jade» Üyereni âté tOO braças, terão hum no meio; 
de 400 a "!!OO'''tiràt;ês terão dous; de 1200 a 3QO 
br.çU r.érão trea; e assim por diabte, de•endo 
estes marcos intermedios ficar equidistantes entre 
si , e dos marcos dos angulos. 

A1·tigo f 6. Os marcos dos angulos serão cal
locados com duas das suas faces contíguas nas 
direcções dos lados que fórmão esse angulo (para 
o que serão lavrados com sutamento igual a esse 
mesmo angulo ) , e os intermedios bem exacta
meute no alinhamento dos seus lados, para que 
a todo o tempo se possa reconhecer pelas direcções 
dos lados, e a sua extensão , não Só a do lote, 
como a falta de qualquer marco. 

Artigo f7. As direcções dos lados de cada 
lote serão quanto for possível perpendiculares áquel
le que for tomado para frente ( que será sempre 
de alguma estrada ou caminho). Mas quando a 
disposição do terreno obrigar a dar-lhes outra 
indicação, ou mesmo huma figura diversa da qua
drilatera, os Engenheiros o farão de fórma que 
cada hum lote tenha exactamente a extensão su
perficial concedida pelo Governo segundo o Ar
tigo 10. 

Artigo f 8. Na divisão dos lotes terão os En
genheiros cuidado de não deixarem nenhum sem 
sabida franca e desembaraçada, independente dos 
terrenos visinhos; para o que marcarão os cami
nhos necessarios, os qua:es não terão mais de 20 
palmos de largura. 

Artigo f 9. Na demarcação dos lotes e sua 
medição se notarão os accidentes do terreno, men
cionando os nomes dos rios, regatos , lagoas, pan
tanos, serras, montes, &c., que se encontrarem. 

Artigo 20. Todas as operações da medição e 
demarcação dos lotes se reduzirão a termo em 
que se notem todas as circunstancias locaes, os 
rumos a que demorão cada hum dos lados dos 
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lotes e a respectiva extensão linear, as coofroo-o 
taçOes, o numero de marcos que se collocárão, ,e 
as suas poaiç6es e qualidades, quanta& testemo·~ 
ohas os acompaohão; em fim tudo quanto em 
taes casos he costume mencionar para a todo o 
tempo se poder reconhecer a posição e extensão 
da propriedade. &te termo, que terá a classe e o 
numero igual aos ioscriptos na planta, servirá de 
titulo ao Colono. 

Ar·tigo 21. Na planta que se houver levan
tado no terreno a drstr·ibuir se marcarão não só 
todos os lotes em que elle tiver sido dividido, 
se não tambem o terreno que tiver sido reservado 
para a Povoação, as estradas que forem marca~ 
das, e as existentes, quer devão ser conserva~ 
das, quer tenhão de ser supprimidas, as peças 
de terreno que por improductivas deixão de ser 
distribuídas, e todos os accidentes do terreno. 

Artigo 22. Nessa planta, que será orientada 
tendo atteoçãp a variação da agulha ( sendo pos~ 
sivel ) calculada no lugar, ou por qualquer modo 
sabido, serão marcados os lotes por classes e ou~ 
meros successivos em cada classe, sendo de t .a 

cl&sse os destinados para Officiaes Superiores, de 
2. • classe os distribuídos pelos Capitães e Subal~ 
ternos, e de 3.• classe o das pr·aças de pret. 

Artigo 23. Desta planta, que será traçada na 
escala de 1 por 2. 000, se extrahir·ão tres copias, 
huma que deve ficar no Archivo da Secretaria 
da Presidencia da respectiva Província, outra que 
será remettida á Secretaria d'Estado dos Negocias da 
Guerra, e outra para o Archivo Publico, devendo 
o original ser recolhido ao Archivo Militar da 
COrte. 

Artigo 24. Para levar a elfeito os trabalhos 
do reconbecimento, levantamento da .planta, di~ 
visão do terreno, e mais operagOes e trabJlllos 
acima indicados, ·os Officiaes Engenheiros que deites 
forem encarregados requisitarão do Presidente da 
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Pr·ovincia os auxílios de ferramentas, e guarda 
neceuaria, e I> numem Je trabalhadores que 
forem precisos, que não poderão exceder de 
vinte. 

Artigo 25. Se for possível determinar a Ia~ 
titude e longitude de algum lugar nota•·el inclui
do na planta, os Olficiaes não dei xarào de o 
fazer. 

Paço em ·18 de Março de 1851.- Manoel 
Felizardo de Sousa e Mdlo. 

N.• H 1.-}'AZENDA.- Em 20 de l\larço de 1S51. 
Scllo de liccnra.! tlo~ Paroc/ws a Olti!'OS Sacerdotes pam 
administrarem Sacl'amcnto.!, como se entende a ex
pressão_-Clf''os urgentes- Sello tle licenças pam ex
Jm.maçao, ·Se. 

O Sr. Director Geral das Rendas Publicas, em 
solução ao Olficio do Administrador· da .Mesa de 
Rendas de S . .João da Barra de 30 de Novembro 
passado, dirigido ao lnspector da Thesoura1·ia da 
Província do fi i o de .Janeiro, propondo as duvi
das ser,uintes: 1." se as licenças dadas pelos Pa
rochos a outros Sacerdotes para adminislrarcm Sa
cramentos estão sujeitas ao Sello de 2;n';OOO, con
for·me a ultima parte i! o Artigo 48 do Regula
mento de I O de Julho do anuo passado, ou ao de 
4 60 réis: 2.• como deve ser entendida a expres~ 
são «casos urgentes n que -Yem na 1 ~a parte da 
Ordem de 26 de Setembro do anno passado á The
souraria do Parú : 3.• se as licenças ou Provisões 
dadas pelos Vigarios para exhumações pagão Sello 
de ~;n';UOO na forma do At·tigo citado ou o de 160 
réis: !,, • finalmente, se a errata publicada no Dia rio 
do Rio de 6 de Setembro n.• 8 . .t.!JU o fora olli· 
cialmente: deve declaJ·ar-lhc quanto á 1.• e 3. • 
cluvida qne lacs licenças por serem sobre objectos 
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ecclesiasticos, não classificados, estão sujeitos ,ao 
Sello fixo de i 60 réis na conformidade do final do 
Artigo 47 do Regulamento citado; IJUanto á 2.• que 
a expressão " casos urgentes " a respeito da autori
sação ou dispensa para Sacerdotes administrarem 
Sacramentos, se refere á necessidade de taes auto
risações, a qual h e reconhecida peles Bispos e mais 
Autoridades ecclesiasticas; e finalmente-, quanto á 
4. • duvida, que deve ter por oflicial a publicação 
daquella errata que depois foi communicada, em 
Circular n. • 20 de 18 de Dezembro do anno pas
sado. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 20 de Março 
de 1851.- Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.• 112.- Em 20 de Março de 1851. - l1Mc-sc 
deiiJiender mais ou menos por conta rlc ra11fr, ltumn 
da3 parcellas coniprehcndidiU fUI& rubrica& 1la diltri
buição dos Creditos, t{ln! lanto qnc .,c 1uio cxreda a 
quantia. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em solução á du
vida proposta pelo Sr. Jnspector· da Thesouraria 
da Província do Maranhão, em seu Olficio de H 
de Fevereiro passado, n.• 15, declara-lhe que pelo 
que pertence ao Ministerio da Fazenda, tem-se en
tendido que quando em huma rubrica da ordem 
da distribuição do Credito, estão comprehendidas 
e englobadas varias parcellas do Orçamento, pode
se despender mais ou menos por conta de cada 
huma destas, com tanto que não exceda a somma 
da quantia. 

Thesouro Nacional em 20 de Março de 185t. ,
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• t-13. -Em 2'1 de Março de 1851.- Os reque
rimelllol de"m aer dotad01 e aaigr11ul01 pelas par. 

te• os tem ProeuradOrel. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidenle do 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo observado 
que muitos requerimentos tem sido remettidos ao 
Thesouro pelas Thesourarias das Provincias e outras 
Repartições da Fazenda, sem que tenhão sido da
tados e assignados pelas partes interessadas, ou 
por seus Procuradores; recommenda aos Srs. lns
pectores das ditas Thesourarias, e aos Chefes de 
Repartições, que não admittão a despacho reque
•·imento algum, que não seja datado, e assigna•lo, 
como j(, se tem ordenado. 

Thesouro Nacional em 22 de l\farço lle 1851.
Joaquim Jooé Rodrigues Torres. 

----
N." H .I..- Em 22 de 1\larço de 1851.-Manda abrir 

de novo os Li v tos de Receita e Despe:za da f . • e 2. • 
Pagadorias do T/1esouro, e se COI'Itinuem os pagamentos 
tio exercício de 18-ill-50 até 30 de Junho. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, ordena que em 
execução do que se determina na Ordem Circular 
n.• 12 desta mesma data, se abrão novamente os 
Livros de Receita e Despeza da 1.• e 2. • Pagado
rias relativos aos exeteicios de 184~-1850, rece
bendo os respectivos Pagadores os saldos, que 
entregárão na Thesouraria Geral no ultimo de 
Fevereiro proximo passado , e que por ellll8, e 
pelas Folhas da 1.• Paga.doria se continuem a fazer 
os pagamentos, que íorem competentemente auto
risadas, de serviços feitos em virtude da Lei do 
Orçamento que regeo naquelle Exercieio. 

Thesouro Nacional em 22 de Março de 1851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 115.- Em 22 de Março de 1851.- Juire1 Mu
nicipaC1 reconduzido• nada pagão. 

O Sr. Administrador da Recebedoria, em so
lução ao que representou em 4 do corrente, fique 
na intelligeucia de que os Juizes l\lunicipaes, tendo 
pago os dir·eitos de 30 por cento, quando providos 
na conrormidade do § 2.• da Tabella annexa á 
Lei de 30 de Novembt·o de 18~1, nada devem 
pagar quando reconduzidos, nos let·rnos do § 3.• 
das advertencias sobre a mesma Tabella. 

Rio em 22 de Março de 1851. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

----
N.• 116.- Em 22 de Março de 11151.- Para que 

durante o pra:;o em que o Excl'cicio wntinua aberto 
no Tlwouro e Tlwwurarias, se csm·iplt!!'CIII lambem c 
pagttCIII os set·viços feitos em eucurão tla respectiva Lei. 

Joaquim ·José Rodt·iguea Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, reconhecendo que 
resultão incon,·enientes de que durante o pr·azo 
em que o Exercício continua aberto no Thesouro 
e Thesourarias para os fins determinados nas lns
trucções de t 3 de No,·embro de t 8/o3, e 12 de 
Fevereiro de 1847, se não possa lambem fazer es
criptm·ar nelles despeza elfectiva, e que pelo con
trario ha vantagem em que o Balanço de cada 
E~:erci~.io com~idleoda a maior somma possível 
de despeza fer• com o parmeuto de serviços 
prestados em virtude da Let do Orçamento res
pectiva; ordena que, alêm das operações que por 
aquellu lnatrucções he pet·mitt.ido .fazer e escriptu
rar nos Livros do Tbesouro e Thesourarias no 
tempo em que se conservão abertos, se .continue 
tam bem a pagar e escript11rar nelles todos oa ser
viços feitos em execução da mesma Lei. 

Thesouro Nacional em 22 de Março de 1851 . -
Joaquim José Rodrignes Torres. 
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N. o 117. -Em 22 de Março de 185t. - Delerlnina 
que os Lfvros e eonlas do Thelouro do Eurcicio de 
t 84!1-50 somente se encerrem no dia 30 de Junho. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, reconhecendo que 
as disposições da Ordem Circular de 30 de Dezem
bro de 1850, n.0 25, e lnstrucções annexas, as 
c1uaes tem por fim regularisar a escr·ipturação de 
moYimento de fundos 1 não podem ser exequiveis 
sem que os Livros e contas do Exerci cio em liqui
dação continuem abertos no Thesouro alêm do dia 
31 de 1\larço, em que nas Thesourarias são defi
nitivamente encerrados os Livros e contas delles, 
c devem ter lugar as operações prescriptas na dita 
Ordem e lnstrucções de 13 de Novemhr·o de 1843, 
que os Livi'Os e contas do mesmo Thesouro rela
tivos ao Exercício de 1849-50, somente se encer
rem definitivamente no dia 30 de Junho do cor
rente anno , a fim de que nesse prazo se possão 
cscriptm·ar as operações con·espondentes ás que ti
verem lugar nas Thesourarias para a indemnisação 
dos supprimentos feitos por hum ao outro dos 
Exercidos corrente e findo. 

Thesouro Nacional em 22 de Março de 1851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 118.-Em 22 de Março de 1851.-Modi~ 
da Ta bel/a dos emolumentos da Secretaria d! Es

tado dos Negocias 114 Fa.JenOO. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tr·ibunal do Thesouro Nacional, como explicação 
á Tabella annexa ao Decreto do Regulamento de 
19 de Abril de t 844 , n. • 348 , declara: 1. o que são 
isentos de emolumentos os Avisos, Portarias, ou 
Ordens, c1ne se expedirem por qual<tuer das Esta-
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ções do Thesouro, contendo a decisão de recursos 
interpos\os pelas partes: 2. • que são igualmente 
isentos os que tiverem por objecto o pagamento 
de dividas passivas do Thesouro: a.• que os ditos 
Avisos, Portarias, ou Ordens, não comprehendidos 
uos §§ antecedentes, que tiverem de ser cumpri
dos uas Províncias, pocler·ão ser· logo expedidos 
pela Secr·etaria se não houver <tuem ahi os pro
cure, lançando-se-lhes no verso huma nota que 
indique a quantia dos emolumentos para qne as 
partes inter·essadas os paguem antes do cumpri
mento nas Esta.ções de arrecadação das Capitaes. 

Rio de .Janeiro em 22 de Março de 1851.
Joaquim José Rodrigues Torr·es. 

N. • 119. - ll\IPERIO. -A viso de 2l de Março de 
1851. - Declara que, n~io estando ' annulladas as 
doações (t~itas ás ProvinC'ias pela Lei ti· • 5U ~e !8 de 
Outubro de 1848, são com tudo âora ~m dwnle ve
dadaJ novas concessões gmtuitas de tel"ras devolutas. 

4. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do lmperio em 24 de Março de t85t. 

Ilhn. e Exm. Sr. -Levei á Presença de Sua 
)Jagestade o Imperador o Officio de 8 do corTente, 
em que V. Ex. pergunta se, em vista do § t.• 
do Art. a.• da Lei n. • 601 de 18 de Setembro 
de 1850, lhe he permittido conceder a Mr. Fran
çois de Beauvais hum prazo de terras, que elle 
solicita para as colonisar: e o Mesmo Augusto 
Senhor Manda declarar a V. Ex., que a citada Lei 
não annullou as doações feitas ás Províncias pela 
outra Lei u.• 514 de 28 de Outubro de 1848, e 
que por tanto deve subsistir o que em virtude 
della está feito; mas que d'ora em diante são ve
dadas novas concessões gr·at ui tas de terras devo
lutas~ 
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Deos Guarde a V. Es.. - Visoonde de Mont'a
legre. -Sr. Presidente rla Província de Santa Ca
thilrina. 

N. • 120. - FAZENDA. -Em 27 1le Março de 185·1 . 
Lugar para ancoradouro de quarentena no porto da 

Cidade da Forlllleza no Ceará. 

111m. e Esm. Sr.- Communico a V. Es. que 
d'ora em diante deverá servir de ancoradouro de 
quarentena no porto dessa Capital o lugar que se 
acha a Norte-sul com o Cemiterio ou morro Croatá 
por dentro dos baixos, d'ahi para Leste até á baixa 
do mesmo mono, e para Oeste até o morro do 
Moinho, ficando assim alterado o Art. 20 do Re
gulamento approvado pelo Thesouro em 17 de Março 
de 1838. O que fará constar tamhem á Thesouria 

Deos Guat~c a V. Es- -Paço em 27 de Março. 
de 185t. - Joaquim Joosé Rodri~es Torres. -Sr. 
Presidente da Provincia do Ceará. · 

N.• 121.-Em 27 de Março de 1851.-Como 11! 

deve proceder na Reeebedoria 11a arrecada~ da 
ilWiâa acliva. 

Em ~ta ao Oflicio .do Sr. Administrador 
da 'Recehedoria de 7 do corrente, n.• 70, se lhe de
clara que se devem dar conbeeimento\1 estrahidos 
de Livros de Talão, aos contribuintes que forem 
eatregar na Recehedoria o que 1leverem de divida 
activa ;quer aeja voluntariamente com guias pas
sadas pela 3.• Contadoria do Tresouro Nacional , · 
quer por virtude de guias p3118&dBB pelo Juizo Pri
vativo dos Feitos da Fazenda ou pelo Procurador : 
delle, e se ordena outrosim que o Sr. Adminis- : 
trador mande preparar com urgencia os Livros de 
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Talão especiaes para esse fim, á semelhança dos 
de <JUe faz uso a mesma Recebedoria , com a unica 
dilferença que os •·especti vos conhecimentos deverio 
ter impresso no alto, alêm do Esercicio em que 
houve•·em de servir, a !le!Juinte declaraçio -Para 
a cobrança da Divida actlva-obeervando maia a 
semelhante respeito tudo quanto se determina nas 
ordens desta mesma data. 

Rio em 27 de 1\lar~'O tle 1851.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.• ·122.- Em 27 de l\lnrço de 1851.- lml1~ 
sobre os Liwos de Talão , de que fazem uso as Re

partir~cs arrecadadoras. 

Joquim José Rodrigues Torres, Presidente dct 
Tribunal do Thesouro Nacional, reconhecendo os 
inconvenientes que podem provir de não se làzer 
carga dos Livros de Talão ás Repartições arreca
dadoras que delle~ fazem uso , ord!lna 'l"e d' ora 
em diante se observe o seguinte: 

1. • Os Livros dç Talão, donde as Repartições 
arrecadadoras extrahem os conhecimentos que dão· 
aos Colletados , serão numerados e rubricados na 
Directoria Geral das Rendas Publicas por Empre
gados para esse fim commissionado§ pelo respe
ctivo Director Geral, e nas Thesout·arias pelos <tne 
forem cornmissionatlos pelos Inspectores dellas. 

Dos Livros de Talão se furá carga a cada huma 
das Repartições , a que forem entregues, em livros 
especialmente creados para esse fim, debitando-as 
pelo numero que receberem , com declaração dos 
conhecimentos que contiver cada livro , e credi
tando-as pelos que entregarem no fim do Eser
cicio, devendo igualmente declarar-se a somma 
dos conhecimentos extrahidos, e a porção que 
restar. 

2. • Os conhecimentos que por qualquer inci-
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dente se inutilsarem depois de cortados, deverão 
ser collados ao respectivo Talão. 

3.• Em cada hum dos conhecimentos se im
primirá, alêm da designação do imposto a que 
deve ser applicad?, a designação do Exercício· em 
que tem de serv1r. 

4. o Os Livros de Talão servirão somente du
rante o Exercício para que são destinados, e, fin
do elle, serão recolhidos com os mais Livros das 
Repartições referidas ao Thesouro e Thesourarias , 
para á vista de tudo se proceder á liquidação e 
ajustamento das respecti\·as contas. 

5. o A carga de que t1·ata o § t. • será feita, na 
Directoria Geral das Rendas Publicas, ás Repar
tições arrecadadoras do l\lunicipio da Côrte , e Pro
víncia do Rio de Janeiro; e, nas outras Provín
cias, nas respectivas Thesourarias; assignando a 
carga o Chefe da Repartição, a que forão entre
gues os referidos Livros de Talão , ou as pessoas 
por elles competentemente autorisadas. 

Rio em 27 de Março de 1851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N.o 123.-Em 27 de Março de 1851.-Determina 
o modo da arrecadação da Divida acliva 11a Rece

bedoria do Município. 

Joaquim José Rod.rigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, ordena que no 
Thesouro e na Recebedoria do Município se ob
servem provisoriamente as &e&uintes Instrucções 
relativamente á cobrança da D1vida activa. 

Art. 1. • Todas as vezes que na Recebedor ia 
do Município apresentar-se qualquer contribuinte 
para pagar o que estiver (levenclo de Divitla activa 
constante de Livros que existão no Thesouro, de
verá o Administrador tlella indicar-lhe que se di-
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rija á 3. • Contadoria, onde o ConLador mandará 
Jxaminar immedialamente quanto o contribuinte 
está devendo da renda lançada, e dar-lhe h uma 
guia com a qual irá fazer o pagamento na fui. 
cebedoria. . 

Nesta r,•Jia, que serã rubricada pelo Contador 
se fao·á declaração do debito total do contribuinte 
classilicado 1wr Exeo·cicios, devendo ser huma guia 
para cada imposto. 

Ao·t. 2. • Na Recebe<lm·ia de,·erá escripturar
se em livro especial , que 1•arn esse lim se man
dao·á prep:~rar, na conformidade do modelo junto, 
toda a divida activa que os contribuintes forem 
voluntariamente jtar,a•· com guias passadas pela 3. • 
Contadoo·ia do T 1esouro Nacional. 

Art. 3. • Da mesma fôrma se deverá receber, 
e cscriptorar a Divida activa •1ue os contribuintes 
foo·em (Jagar com guias passadas, tluer 1•elo Juizo 
em o·esultado de proces>o executivo, ttuer pelo Pro
curador dos t'eitos da Fazenda. 

Ao·t. 4. • Das quantias por esta fórma ••ecebi
das se dará á parte 1ecibo extrahitlo do Livro de 
Talão, licando na Reeebedoria as o·C~~pectivas guias 
para servirem de documento de 1\eceita. 

Art. 5." Da Receita assim entrada na .Rece
bedoria se não deduzirá porcentagem para os Em-

. po·egados della. . 
Art. 6.• No lim de cada rnez se p,rocederá 

pela maneil·a prescripta no modelo, e. remetterá 
para a Thesouraria Geral a importancia da divida 
activa, que por semelhante fórma tiver l!fll ..... 
na Recebedorm. A guia de remessa será •• ,. 
nhada das ttne se mencionão no~ Arts. t.• ~ 3.•, 
as quaes seo·virão de descarga ao Thesóureioio •. · 

Art. 7 .• Üd Livros de Talão para .a,. dividal
ac~iva serão CSJ>eciaes, devendo servir so'"-"n• ~'· 
o·ante hum Exercício, findo o qual serão·~~ 
ao Tbesoui'O conjnnctamcnte com os Livr~, d.a 1\e
ceit.\ da Divida activa anecadada duranté·b mesmo 
Exeo·cício. 
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Mt.- s:. • No• 1/.iw~ de Receiea da Dtvida activa. 
q'lle · <)t~ •se• manda· ·ercar, se es~ri(IIUrará toda a 
qwe• tiver éntrad>o nw R:euebedot"ia; desde o-1.• do cor
rente•·mez de·Mltrç0, ·pas~~a.ndo:pa!la·elle do·Caderno 
ou Livro em que se houver escripturado-.. 

R'i<l em 27 de :'llarço de·1·85>1. -Joaquim José 
Rodrigues 'fones. 

Receita da divida activa arrecadada no·exeroicio·de 1650-51. 

1850. 
Março~ 

• 

1\ecebida de 1:t ...... conforme a 
guia da a.a Contado1·ia, N. 0 1 
pela detima de seu predio 
N. 0 •.• rua d .••• dos seguintes· 
exercidos, a saber: 

Do2.0 !!emestre de IS~R a 
19 .••••••••••••••••.•• ISROO 

Do t'Xcrcicio de IM!J-50 9SGOO' 

, • Idem de F ••• conforme a guia dO 
l<);crivão do Juizo dos 1-'eitos da· 
Fazenda N.0 l-taxa de escra~ 
vos, como da sua matriculll 
na rua de ••• N.P,.asaher: 

Do exe1·cicio de IS~G-47 
8 escravos., ••.•. , ••.• 168000 

Dito de IR-\7-48 7ditos. 148000 
t>lto de 1848-49 7 ditos. HSO!lO' 

U6IOO 

---- 1!8000 
• ,. Jdem de F ••. conforme a guia do 

Procurador dos Feitos da. Fa
zenda N. 0 1-sello de legado 
deixado por F ••• a F ••• como 
da conta corrente aberta no 
livro respectivo do anuo de 
1847 -·· •••••.•.•••••••••• .• t.0608tJOd 1.0588000 

(Assig. do Tbes,) {Assig. do Esc.) 

• ; 2 Idem de F ••• conforme a guia da 
3.• Contadoria N. 0 2 -imposto 
de carruagem dos exetcicios 
18't7-48ede 1848-49 ..••••• 

Jmporta a Receita do mez de Março·achna naí quantia de~ ..... que 
foi ebtre_goe na· Thesounría Geral do Thesouro. e lançada a tl. do livro 
13 da caiu Geral do con-ente exercido, como constou dO conhecimento 
de taUio sob N. o 66 que roi· apresentado nesta !lata, 

1\ecebedoria do )lunicipio, &c. 

O Escri•3o F .•• 
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N.• 12,, -lMP.ERIO. _,..Aviso .de 2S de Mal!ço .te 
1851 . - A pprva a delibera~oo que tomoo o .DireW>r 
Geral do Correio de mandar que paguem porte como 
cartas os autos que tiverem de se~ui~ nos Paque(ea 
111f}lt~es desta Côr!e Jl"ra. ·as P100JI,IICUD do Nort.r., 
ou mee-ver·sa. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmperio em '28 de Março de 18-51. 

Teodo merecido a Imperial Approvação, a. 
ordem por Vm. dada para que aqaelles autos que 
tiv<;sscm de sq~uir nos Pa'luetes lnglezes desta 
Côrte para as Pr•ovincias do No1·te, ou vi.ce-versa , 
pagaS>em porte como cartas, e quando os porta
dores a isso se não <luizessem sujeita.r, fossem 
reser·vados para seguirem na 1.3 mala conduzida 
por ernbarçaçâo Nacional: assim o communíco a. 
v~n. para Sl'U conhecÍmCH(O, e em resposta ao SCII 

Ollicio de 2 '• deste mez. 
Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a

legre. - Sr. Directo~ Geral do Correio. 

N.• 125. -Portaria de 28 de Março de 18M.
Approva a Postura da Illrn. a C amara ~funieipal desla 
C~dade, relativa a aguadeiros nas oecasiões de mcendío. 

2.a Secç.1o. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
gocios do lmperio em 28 de 1\larço de H\51 . 

Tendo Sua Magestade o Imperador Approvado 
a Postura formulada no dia 18 do corrente~ 
Hlm.• Camara l\lunicipal desta Cidade, em,'•. · ·
tamento ao § 20 do Titulo 10 Secção 2.• das 
Pos•turas de 11 de Setembro de 1838, e do theor 
wguinte.- Os aguadeiros se apresentarão imme
diaitamente com suas pip&s no lugar do inc!ndio ;. 
e os que faltarem solfrerão a multa de vin~ mil 
réis, e se lhes cassará a licença : - assim o. Manda 
pot esta Secretaria d'Estado communicar á mesma 
Camara para seu conhecimento, e em resposta 
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ao seu Officio daq_uella data 
Viscllnde de Mont'alegre. 

sobre este bjecto. 

N." 126. - FAZENDA. - Em 28 de 1\larço de 
1851 . - Explicaçlies sobre o modo de cumprir-se 

o Art. 5\J do Decreto de '20 de Novembro de 1850. 

O Presidente do Tt·ihunal do Thesouro de
clara ao Sr. ln<pector da Alfan<le~a, em resposta 
ao seu Oflicio de 3 do corrente: I." que a Por
taria de 27 de Fevereiro s<í teve por objeeto no 
§ 13.' indicar o melhor modo de curnprit·-•e o Àrl. 
Ml do Uecreto de 20 de No,·emhro , sem alte
raç<io do •1ue se acha disposto nos Arts. 78 do 
Rer~nlamenlo de 22 de Junho de 1 ~:!6, e 58 do 
dito Decreto, e mais orden> em viP'ot· a respeito 
das hm·as em •tne devem começar o ~xpediente da 
Repartição , e o serviço das pontes c al'lnazens: 
2.• que para conciliar-se a disposição dmptelle Art. 
59 com as circunstancias peculia•·es da Alfan
dega sem prejuízo do serviço, deverá o Escrivão 
entregar o livro ao Porteiro a fim de que cada 
Empregado assigne o seu nome no acto da che
gada, com tanto '!"e o mesmo Escrivão encerre 
as assignaturas pela maneira indicada na dit:t l'ot·
taria, logo <1ne tenha passado hum quat't? depois 
da hora marcada para começar o expedtente, e 
quando findar : 3." que &e algum Empregado não 
puder assignar á hora marcada por achar-se den
tro ou fóra da Alfandega, em se•·viço <(lle não 
convenha inte•·romper, dever-se-ha lançar no livro 
hnma nota que o declare: !,.• finalmente, 'l"e a 
escripturação do livro do ponto poderá lica,· t•eser
vada para o fim de cada mez , devendo então o 
Sr. lnspector rever as pat·ticipações dos Em1•regados 
que ti ferem faltado, e <leclarar ao Escrivão se 
são ou não attendiveis as razões por elles allegadas. 

Rio em 28 de Ma..ço de I 85 I. - Joaquim 
José Rodrigues Ton·es. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES Do GOVERNO 00 
BRASIL. 

1851. 

TO!IIO 1.\. C,lDERNO 1,,• 

N.• 127.-FAZENDA.-Em 2 de Abt·il de t85L 
Sobre os EmprCiJados Pttblicos quanda stlo sorteados 

para o Jm11. 

Joaquim José Rodl'igues Tort·es, Presidente do 
Tribunal do ThesOUI'O Nacional, em solução á du
vida proposta pelo Sr. lnspector da Thesouraria 
da Província do Pará, em Olficio de 25 de Feve
t•eiro ultimo, n."l3, decla•·a 1pte, não se compre
hendemlo na disposi~;ão do Decreto de 16 de Abril 
de 1847 sobre o comparecimento dos Empregados 
Publicos nos Juizos, o caso de terem sido elles 
sorteados para o Jury, deverá, todas as vezes que 
o forem os de Fazenda, e que haja ao mesmo 
tempo necessidade urgente de sua presença nas 
respectivas Repartições, se~uir-se a pt·atica antiga, 
requisitando o Inspector da Thesouraria ao Presi
dente do Tribunal do Jury a dispensa dos ditos 
Em ()regados. 

Thesouro Nacional em 2 de Abt·il de I 851. -
Joaquim José Rodrigues Toncs. 

N.• 128. -Em 2 de Abril de 1851.- Nos IIJilU6I 
de feiras do 'I'hewuro de dias de wla deve preceder 
. á pala11ra " 11is1a " a pala!Jf'a « preciso•. " 

Joaquim José Rodt·igues Torres, Presidente do 
Tribunal do Tbesouro Nacional, declara ao Sr. 
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lnspector da Thesouraria da Bahia, em resposta 
ao seu Officio n.• 63 de 28 de Fevereiro ultimo, 
que já forão dadas as convenientes ordens r•ara 
que nos saques de letras de dias de vista do The
'ouro sobre as Thesourarias preceda á palavra 
" vista" a palavra «precisos » a fim de evitar-se 
toda a duvida sobre o prazo do pagamento; de
vendo por isso o Sr. lnspector pt-oceder de igual 
modo nas letras, que dessa Thesouruia sacar sobre 
o Thesouro. 

Thesouro Nacional em 2 de Abril de 1851.
Joaquim José Rodrirrues Torres. 

N.• '12!1.- 11\fPERlO.- Portada de 3 de Abril de 
1851. - Apprm:fl a deliberar-ão que tomou a 111m. • 
C amam Municipal desta Cidade de supPrimil· hum dos 
lugares de Ayente tia sua Procuradona. 

Tendo merecido a lmpel'ial Approvação a de
liberação 'l''e tomou a lllm.• Camara llunicipal 
desta Cidade de supprimir hum dos lugares de 
Agente da sua Procuradoria, que pet·cebia a por
ceutagem de meio pot· cento sobre o rendimento 
da Camara, e de , tendo nomeado o primeiro 
Ar;enlc par·a o emprego de Pmcurador , deter
mmar que o segundo Agente continuasse a exercer 
somente o lugm· de Agente, segundo de tudo dá 
conta no seu Officio de 18 de Março proximo 
findo : assim o Manda por esta Sect·etaria d'Estado 
participar á mesma Camara f.ara seu conheci
mento. - Visconde de Mont'a c!fire. 

' 
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N.• 130.- FAZENDA.- Em 8 de Abril de 18M. 
Contas e relaçõe8 de fornecimento• para 01 Hmpi

taes Militartl3 isento• de Sello. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. 
lnspector da Thesouraria da Província de S. Pedro, 
em solução á duvida apresentada em seu Officio 
o. • 283 de 30 de Dezembro do anno passado, 
que se achão comprehcndidos na isenção da dis
posição do § 7 .• do Ar·tigo 52 do Regulamento 
ultimo do Sello u. • 681 , tanto as contas diarias 
como as relações mensat·s dos fornecimentos de 
•·emedios feitos aos Uospilaes Militares. 

Thesouro Nacional em 8 de Abril de 1851.
Joaquim José Rodr·igucs Torres. 

N.• 1:\1.- Em 10 de Abril de 1851. -Soll!'c tles
flai'IIO de I"CSIIIIU dt• papel. 

Joal)uim José Rodrir,ues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesomo Nacional, ordena ao Sr. 
Jnspector da Thesomnl'ia da PrO\·incia de Per
nambuco que mande restituir a Avrial Irmãos o 
excesso de direitos <JUC injustamente forão rons
tranr,idos a pagar na Alfmrderra da mesma l'r·o
vinma, por conter· cada resma de !,. caixas de 
Jlllpel branco de machina para escrever·, que alli 
despachárão, não somente 85 mas ·1 00 cadernos. 
E por esta occasião lhe rccommenda que faça ob
servar na referida . Alfandega a pratica a seme
lhante respeito seguida na Côrte rle cobrar-se por 
cada resma de papel commum para escrever, 
azulado ou branco, comprehendido o db ma
china, os direitos estabelecidos na Tarifa, sem 
attenção ao numero de cadernos, com tanto que 
não contenha mais de 500 folhas. 

Thesouro Nacional em 1 O de Abril de 185 t. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• f32. -Em ff de Abril de f85f. -Pr~ 
wbre o JIIU)an&mlo. • ~ZM ilti ..tl(atldega (eitl; ..:1· 

· fiO Thetottro. 

O Presidente do Tr·ibunal do Thesooro Nacio
nal, declam ao Sr. lnspeclor da Alfandega da 
Côrte, em respost.~ no seu Olficio n. • 2:li de 3 de 
J\larço ultimo. 

1." Que dever·á remetter ao Thesouro no t.• 
dia de cada mez, pela maneira qne já se pratica 
a respeito do~ outros Empregados, a folha dOll 
das Ca1>alazias, e Trapiche da Ilha das Cobras, c 
das praças dos escaler·es e barcas do ser·vi~o da 
Alfandega a fim de serem J>agas pela 2.• Pagado
ria, indo par·a esse fim o respectivo Fiel a Alfan
dega no dia c hora que Fe designar. 

2." Que deverá igualmente remetler nos dias 
1 , e 16 de cada mez, as ferias das capatazias <!a 
Alfandega, e as dos trabalhadores dos da Ilha das 
Cobras, para •rrcm pagas pela maneira indicada 
no § antecedente. 

:l." Que ao pagamento das folhas das Praças dos 
escaleres e barcas assitirá o Guarda-mór, e ao das 
ferias dos trabalhadores das Capatazias o respe
cth·o Administrador·, e em falta destes os seus Aju
dantes, não só para conhecerem da identidade dos 
individuas, como para duem quitação ao Fiel 
da Pagador·ia nas proprias folhas e ferias da im
portancia total destas, e receberem deite as quan
tias pertencenlrs ás praças e trabalhadores que não 
comparecerem ao pagamento, entrando lo&o com 
as mesmas quantias para o cofre dos deposrtos da 
Alfandega, feita a competente escripturação no 
livro respectivo para serem entregues ás ditas 
praças e trabalhadores se as requer·erem dentro do 
exercício a que respeitar a despeza, findo o qual 
st:rão recolhidos ao Thesouro as que existirem em 
ser. 

4. • Que as contas do expediente e fornecimento 
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ifl~.,.tão ser apresenta1las na Alf~ndega no princi-
1,.o de .cada mez pelos rl!&pectJvos fornecedores. 
Hum Escripurario será ent,arregedo de ve1·i6car se 
estão exactas na parte a ri thrnetica , e se as addições 
de cada conta conferem com os pedidos, e neste 
caso lançará a st>guinte nota, que assignará -Está 
exacta nos preços, e conforme aos pedidos, e con
fere o calculo- feito o <Jne o Sr. lnspector porá 
o seu -Visto -, e rubo·icará. 

5." Que estas co11tas orir,inaes assim conferidas 
asoigna<las, e rubricadas serão juntaménle com os 
pedidos o·emeuidas ao Thesouro no principio de 
ca,la mcz, para serem pagas pela 2.• Par,adoria no 
dia e hora que forem po·eviamente annnnciadas. 

6.• Que com as contas do expediente deverá 
remetter lambem os pmcessos ''"" iurlemnisações, 
I{Ue tiverem de ser feitas ás parles pela verba
Capatazias - para sereno par,as pelo Thesouro 1 
e depois indemnisada a }'azeuda !''"los r~pectivos 
Rmprega<los, na fôrma do 1htir:o 5() do Regula
mento de 22 de Junho de tSa6. 

7 .• Que para ns despezas miudas a cargo do 
Porteiro manrlar-se-ha a•liantar-lhe pela 2.• Paga
daria a quantia que parecer sufficiente ficando 
elle obrigado a ajustar n sua conta no principio 
ele cada mez. 

s.• l'inahncnte, que haverá na Alfandegn hum 
livro de conta de creditos, no qual, antes de serem 
remettidos ao Thesouro as contas do expediente, 
fornecimentos e indemnisações; as folhas das tri
pulações dos escaleres e barcas, e as ferias dos 
trabalhadores das Capatazias, se debitarão as verbas 
rest•ectivas pela totalidade das despezas feitas por 
conta de cada huma dellas. 

Rio em 11 de Abril de t851.- Joaquim J~ 
.Rodrigues Torres. • 
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N.• t33. -IMPERIO • .:.,..Portaria de ti .. ·~~Ab~ 
de f85f. -A~ a deliberllfão que tomotill,Jlln4-, 
Camara Municipal derta. Cidade de mandar legurar o' 
edifieio da Praça do Mercado em qualquer d11.1 Com
panhia• de fogo de~ta Cidode, •crido o lllfJilrO pago 
pelos locatario3 do mesmo edíficio. 

Sua Malfestade o Imperador, a quem foi pre
sente o officto da 111m. • Camara Municipal desta 
Cidade de 6 de Março proximo lindo, em que 
pondera que os locatarios da Praça do Mercado 
reprcsentárão contra o At·tigo 29 do Regulamento 
de 18~4-. approvado por Portaria de 16 de Agosto 
do dito anno , que prohibe cozinhar e acender fo
go naquelle etlificio: Hou\·e por bem Approvar a de
liberação que tomou a mesma Camara de man
da-lo segurar em qualquer das Companhias de fogo 
desta Côrte, sendo pago o seguro pelos mesmos 
locatarios; ficando pat·a isso revogttdo o citado 
Artigo. O que por esta Secretaria d'Estado l\lan
da communicar-Jhe em solução ao ··eferido om~ 
cio.- Visconde de Mont'alegre. 

N.• 131..-J.'AZENDA. -Em 12 de Abril de f851. 
De quando se r,Qntão os Ires dill.l para averbllfão 
do• titulos de acquilição de dominw de predW. de 
que traia o A rligo 16 d{} Regulamento de t 6 de 
Abril de 1842. 

O St·. Administrador ela Recebedoria, em so
lução ao que representou em 4 de 1\larço sobre 
a execução do Artigo f6 do Regulamento de 16 
de Abril de f !!42, que impõe a pena flotabelecida 
no Artigo 1 5 aos proprietarios que dentro de 3 · 
dias não averbem o titulo de acquisição de do
mmto dos predios urbanos em virtude de herança, 
legado , successào ou troca, fique na intellígencia 
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. 4e flU!l o prazo só deve correr desde quando se 
{iverem preenchido as formalidade:~ indispensaveis 
para sua effecti v a execução. 

Rio em 12 de Abr·il de 1851.- Joa<prim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 135.- Em 12 de Alll"il de 1851. -Sobre o 
paaamento da siza de compras, arremataçóll3, e adju
dictliJÕBS anteriores á Lei tlc 28 de Ontubro de -11!48. 

Joaquim José Rodr·igues Toro·e.~, Presidente 
do To·ibunal do Thesouro Nacianal, declara ao Sr. 
lnspector da Tbesouraria da Província da Bahia, 
em resposta ao seu Olficio n." 75 de 4 do mez 
passado: 1. o que approva as lnstrucções dadas, 
em geral, pelo mesmo So·. lnspector ás l\lesas de 
Rendas e Collectorias a respeito do pagamento das 
sizas das compras, a .... emataçOes, e adjudicações 
anteriores á Lei de 2!1 de Outubro de 1848, que 
reduzio este imposto a 6 por cento; que nas hy
potheses fi~uradas nos §§ 2.0

, 3. o e 4. o do dito 
Officio a srza se deve pagar na razão de 1 O por 
cento, como era devida ao tempo em que as ar
rematações e adjudicações se fizerão , se na occa
sião da arrematação se pagou o preço della e se da 
adjudicação se passou a quitação na execução; 
por<tne neste cas() tendo fica<lo acabados e per
feitos os actos de 'lu e n siza era dc,•ida, desde 
logo ficou firmado o direito da •·azen<la Nacional, 
sem embargo das subsequentes 'luestOes, cuja de
cisão somente a prejudicaria, se por ventura an
nullar-sc os rcfer·idos actos de <Jue a siza era de
vida. No caso porêm de se terem movido as ques
tOes sobre as aro·ematações e adjudicações antes 
dos refel'idos actos do pagamento do preço dos 
bens arrematados, e da <JUitaçao na execução, e 
de serem as decisões a favor dos arrematantes e 
exe<1uentes posteriores á dita Lei, só serão obri-
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ga•los a pagar a siza de 6 por cento. ~r; sQÍ-'':~ ~ 
tempo, em que as arrematações e ajudailaQI)e,J~ 
derão tea· o devido elfeito; sendo applicaveia '•âõ. 
nso as decisões dO$ Artigod das sizas Cap . .&..• § 
4.• e 15. 

'fhesoui"O Nacional em 1 '2 •le Abril de I 851.
Joa!Jnim José Il.odri~ues 'foa-res. 

N.• 136.- IMPERIO. -Aviso de 14 de Ab•·il de 
1851.- !Jcdttl'l! que sendo os Adtlidos com vencimento 
verdadeiros Emprcyados do Correio, se considere como 
gratifica~·io 11 quat·ta parte do mesmo vencimeniO. 

3." Secção. Rio de Janeiro. Ministei'Ío dos 
Negocias elo lmperio em t 4 de Abril de 1851. 

Sendo presente a Sua Mage..tade o Imperador 
o Officio de 12 do corrente, em que Vm. a-efle
xionando sobre o vencimento com que tora <:oncedi
do hum mez de licença ao Esc1·ipturuio addido 
á Administração do Correio da Côrte Feliciano 
Zeofl'ido Il.augd Maia, pede que se lhe <leclare 
como se de,·e elle contar, á vista do que dispoem 
o Aviso de 7 de Outubro do anuo proximo passado: 
Manda o Mt.'Smo Augusto Senbm· a·esponder-lhe, 
que sendo os Addidos com vencimento verdadei
ros Empregados do Correio desde que, tendo-ee 
dado conta da sua nomeação ao Corpo Legisla
tivo, este os contemplou no Orçamento, cum
pre que ácerca delles se observe a regm que 
estabeleceo o Regulamento pelo que a·espeita ao 
vencimento, eonsidea·audo-se como gratificação a 
quarta parte do mesmo vencimento; e que nesta 
conformidade se entenda a licença concedida 
ao Addido de que se trata , descontando-se-lhe a 
parte que o Regulamento considera gratificação. 

Deos Guarde a Vm. - Visconde de l\lont'a
lega·e. -Sr. Director Geral do Correio, 



( 12i ) 

N.• 137.- IMPERIO. -Portaria de 15 de Abril 
i'?de 1851. - A pprova a dt·risão afTmnoJi cn dada zwlo 

·Presidente da Província do Rio de Janeiro solJ!'c '' du.
vida apresentada pelo Juiz de Pa:: mais votado drt 
F1·cguczút da Trindndc, se Jiodin continuar a .ler con
sidcrwlo Jwquclln qualidade wio obstante ter cllc estado 
em excrcicio de ./ui; Jfuniripal romo l'rcsidenle da 
Canwm da l'illa de Saulo Jntonio de Sd. 

·1.' Secção. Rio de Janeiro. i\linistcrio dos Ne
!'Ocios do Imperio em 1 ;, de Abril de 18f>l: 
" 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua 
~lagestadc o Imperado•·, com o Officio de V. Ex. 
de I O <lo corrente , sob. n. o 2'1 , a copia da Por
taria dessa Presideucia, expedida no dia 5 do 
mesmo, em solução it dnrida proposta pelo Juiz 
tle Paz mais votado da Frer,uczia da Trindatle, 
se potlia continuar a ser consiuemuo na<tuella 
qualidade, não obstante ter elle estado em exer
cício úe Juiz 1\Iunicipal como Presidente da Ca
mara da Villa tle Santo Antonio tle Sá, por fal
ta e impedimento tios legítimos Substitutos: Ha 
o Mesmo Augusto Senhor por bem Approvat· a 
decisão affirmativa dada por V. Ex. sobre a re
ferida duvitla, visto não comprchender a incom
patibilidade entre os carr;os de .Juiz de Paz e 
Substituto do Juiz Municipal o caso em 'l"e o 
Presidente da C amara houver, nessa qualidatle, 
tle supprir a falta temperaria dos Substitutos do 
Juiz Municipal. O que communico a V. Ex. pa
ra seu conhecimento. 

Deos Guartle a V. Ex.- Visconde de J\>lont'a
legre. - S1·. Presitlentc da Província do Rio de 
Janeiro. 
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N.• 138. -FAZENDA. -Em 15 de Abril de i85f• 
Sello de banhos matrinloniaer. 

lllm. e Exm. Sr. -Sobre o t.bjeeto do Officio 
do Vigario da Granja , que por corua me veio re
mettido com o de V. Ex. de 14 de Fevereiro ul
timo, n." 9, tenho a significar-lhe que, não sendo 
sufficiente o que expõe o dito Vignr·io para que os 
banhos matrimoniaes sejão em generalidade isentos 
do Sello, todavia he para que delles se isentem os 
dos casamentos dos pobres e ile consciencia; o que 
assim fica de hoje em diante determinado. 

Deos Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja
neiro em 15 de Abril de f 85-1. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. - Sr. Presidtl.te da Província 
do Ceará. 

N.• 139.- Em 22 de Abril de 185-1. -Nu guiai 
que re pa13armn aos Militares não se devem declarar 
as dividas que tenhão lit!o liguidadar pelar Therourariar, 
na (6r111a âa Cireular de 6 de Agosto de 1847. 

Joaquim José Rodr·igues Torres, Presidente do 
Tribuna[ do Tbesouro Nacional , ordena que nas 
guias que as Thesourarias das Províncias houverem 
de passar a Militares não deelarem as dividas, que 
tenbão sido liquidadas, nos termos da. Circular de 
6 de Agosto de 1847; porque sendo taes dividas 
contempladas nas relações das que ellas liquidão, 
pôde essa declaração dar lugar a duplicata nos 
pagamentos. 

Thesouro Nacional em 22 de Abril de 1851. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 140. -IMPERIO. -Solve du!7idas tmCIIIIIradas flll 

eucur.ão da Lei Regulamemar dat Elcifóes. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio llos Ne
gocios:do lmperio em 23 de Abril de 18M. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador , com o seu officio de 31 de 
Janeiro deste anno, sob n.• 50, a copia do que V. 
Ex. dirigi•·a ao Presidente da Camara 1\lunieipal 
da Villa do Puty solvendo as seguintes dU\·idas , 
lJUe elle lhe propuzera: 

1.• Se a dita Cama1-a devia acceilar a opc;ãe 
do Juiz de Paz mais votado do ultimo quadrien
nio, lJUe era Official da Guar<la Nacional , por ter 
t>lle renunciado ao exercício do posto quando se 
cmpossara naqnellc cm·ao. 

2. • Se os Em11regados , ou Officiaes da mes
ma Camara, cuja eleição fora annullada , podião 
continuar a senir debaixo do juramento ja pres
tado pe•·ante ella. 

3.• Se devião con~iderar-se nullos todos os 
actos praticados pela referida Camara, bem eomo 
ser ou não revogados aquelles cujos elfeitos ainda 
continua,·ão; e, no caso affirmauvo, se tinha lu
gar indemnisar-se aos prejudicados com taes revo
gações , ,·isto descansarem na boa fé, isto he, na 
approvação tacita do Governo da Província, cujos 
elfeitos durárão dons annos. 

Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem 
Approvar a maneira por que V. Ex. resolvera as 
ditas duvidas, declarando ao Presidente da sobre
dita Camara: 

1.• Que devia a Camara Municipal acceitar 
a opção do Juiz de Paz mais votado do ultimo 
quadriennio , visto como renunciou elte o posto 
de Official da Guarda Nacional, quando se empos
sou no referido cargo. 

2.• Que valia o juramento prestado pelos Em· 
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pregados, ou Officiaes da Carnara perante aquella , 
cuja eleição fora annullada ; por CJUanto a Lei re
conhecia a legitimidade do exerCJcio dos Verea
dores da Camara , em quanto não tinha sido jul
gada nulla sua eleição ; accrescendo que o jura
mento era hum acto de religiosidade, que não 
recebia a sua virtude da pessoa que a Lei tem 
designado para verificar se foi elle ou não prestado 
nos termos devidos , para o que podia hem ser
vir h uma Corporação, que, como drssera, adminis
trava legalmente a !llunicipa1idade. 

a.• Que' funccionanào por virtude da Lei 
a Camara 1\Iunicipal, que caducara por ter sido 
nulliticada a sua eleição, em quanto esta não 
havia sido julgada, e pela necessidade de haver 
quem administrasse o 1\luuicipio, todos os serts 
actos praticados com regularidade devião ser res
peitados, e bem assim todos os direitos que tives
sem sido creados ou originados delles; por quanto 
o contrario seria reconhecer na Administração 
Municipal huma interrupção que não linha havido, 
porque a lei preferia ( reconliecendo a necessidade 
do Gover·no do l\funicipio) entregar as funcções l\lu
nicipaes antes a Vereadores cuja eleição não se 
houvesse julgado, do que áquelles cujos poderes 
se houvessem extinguido pelo ter·mo de sua du
ração; não devendo por conseguinte ter lugar a 
revogação daquelles actos cujos elfeitos ainda du
ravão, por isso que àssentavão na autorisação legal. 

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

Deos Guarde a· V. Ex.-Visconde de Mont'a
legre.- Sr·. Presidente da Província do Piauhy. 
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N.• 141. -FAZENDA. -Em 26 de Abril de 1851. 
Augmento de guarnifão e e~o de salarios da 

Erruna-Argos. 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na intelli
gencia de que, conforme representou em seu Officio 
de 12 do corrente, fica augmentada a equipagem 
da Escuna- Argos- com mais 2 prime1ros Ma
rinheiros, 1 segundo dito, e 2 Grumetes, e que o 
vencimento destes ultimos he elevado a s;mooo 
mensaes, como percebem os da Lindoya. 

Rio em 20 de Abril de 1851.-Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 1lo2. -Em 28 de Abr·il de 1851.- Isenção do 
&!lo dos livros de as.,enlo tios obilos de JleUoas que se 
entc!-rcm c111 Ccmitcrios a cargo tlc Camaras Afuniripaes. 

Cumpre que V. S. responda no Officio que lhe 
dirigio o Agent.e do Collector de Valent,:a de 9 deste 
mez, <JUe os livros de <)Ue trata, destinados ·para 
o lançamento dos obitos das pessoas que se enter
rarem nos Cemiterios a cargo da respetiva Camara 
Municipal, tendo só por tiro o regular expediente da 
administração dos mesmos Cemiterios, e por ventura 
o de servir a prestar a noticia cstatistica relativa á 

. mortalidade naquelle l\funicipio , são livr·os proprios 
da referida Camara por serem comprebcndidos na 
isenção do Sello , decretada no Art. 52 § 8. • do Re
gulamento de 10 de Julho de 1850; accrescendo 
que taes livros se não podem considerar substitu
tivos dos de assentos de obitos das Parochias e Cu
ratos sujeitos ao Sello pelo Art. 37, pois que con
tinuão a existir. 

Deos Guarde a V. S.-Paço em 28 de •Abril 
de 1851. - JoD<JUÍm Joeé Rodrigues Tor-res. 
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N.• 143. -Em 28 de Abril de 18át.- Provi
dendàr 10bré a effectiro robra11pJ da di'!Ma aetiro. 

da Nafã{}. ·. 

Joaquim José Rodl'igues Torres, Pr·esidente 
do Tribunal do Thesonro Nacional , reconhecendo 
pela expel'iencia, e continuadas representações 
dos Juizes, e Procuradores do Juizo dos }'eitos da 
Fazenda, a urgente necessidade de providencias, 
que removão os embaraços , que principal , e 
mais effectivamente obstão a pr·onla cobrança da 
divida activa da Nação pelos meios judiciarios, 
a que se recor·r·e quando todos os outros se tem 
tornado improlicuos; e inteirado de que se mal
logrão as mais das vt'zes os bons resultados das 
medidas tomadas , por falta do supprimento de 
quantias adiantadas para a promoção das dili
gencias neceS!arias, que não he possi,·el effe
ctuar sem despeza : ordena que , em quanto por 
Acto Legislativo se não decretarem mais amplas 
pro\·idencias, se observe o seguinte : 

Art. 1. • Os Juizes , Escrivães, Procuradores 
e Officiaes de Justiça do Juizo dos Feitos da }'a
zenda , que vencem ordenados , não receberão sa
larios, assignaturas, e braçagens dos actos e di
ligencias, que fizerem nos l?rocessos promovidos 
meramente ex-officio, por· mteresse da Fazenda 
Nacional , como são os de inventa rios, demar·· 
cação , e descripção de terrenos e predios nacio
nacs , e de sua encorporação , e quaesquer ou
ros de exames, vestorias, sem opposição , ou 
contestação de partes. 

Quando porêm esses actos e diligencias fo
rem feitas fora da residencia do Juizo, se lhes 
abonará huma diaria para caminho, e estada, 
por metade da estabelecida no Regimento de 10 
de Outubro de 1754; regulando-se as dos Pro
curadores pelas que nesse Regimento se estahele
cêr·ão para os Jurzes de Fóra e Orphãos. 
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Art. 2. • Nos processos conl.enciosos de qual
quer natureza , os ditos Juizes , Escrivães , e Olli
ciaes de Justiça , não receberão os salarios , u
signaturas , e braçagens que lhes forem devidas 
dos netos e diligencias, que requererem , e pro
moverem os Procuradores do Juizo dos Fettos, 
ou outros Agentes da Fazenda Nacional; mas nos 
mesmos processos lhes serão averbadas para a 
final lh'as pagarem as partes vencidas; nada 
h a ,·endo da Fazenda Nacional , se for ella que d~ 
cahir. (L. de 28 de Outubro de 18.\8, Art. 50. ) 

Art. 3.0 Se os actos e diligencias tiverem de 
ser feitas fóra da residencia do Juizo, percebe
t·ão , bem como os Procuradores, a diaria para 
caminho , e estada na fórma do Regimento de 
tn de Outubro de t7M. 

Art. 4.• Os Juizes, Escrivães e Olliciaes de 
Jnstiça, que não vencem ordenado, serão pagos 
pela Fazenda Nacional , dos salat·ios, assignaturas 
e braçaj;ens, que lhes forem devidas na fórma 
do Regtmento , á medida que 1 requeridos por 
parte da Fazenda Nacional , praticarem os actos, 
e diligencias de seus officios, tanto nos processos ex
officio , como nos contenciosos de qualquer natureza. 

Art. 5. o Quando para ta~ a c tos e diligen
cias tiverem de sahir para fóra da residencia do 
Juiz perceberão, bem como os Procuradores, a 
dia da na fórma do At·t. :J. o 

Nenhuns destes Juizes, Escrivães on Officiaes 
de Justiça terão tireito á porcentagem. 

Ar·t. 6.• Em cada hum dos l\lunicipios, em 
que não estiver o Juizo dos Feitos, o respectivo 
Juiz Municipal designará hum Escrivão. e dous 
Olliciaes cle Justiça para servirem em todas as 
cansas e diligencias da Fazenda Nacional , c;~ue no 
mesmo l\lunicipio se tratarem em cum.prtmeqtQ 
de precatorios , e que serão promovidas p,el!IS 
Collectores das Rendas geraes segundo as intrucções , 
<)Ue lhes derem os Procuradores do J nizo dos Feitos. 
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Art. 7 .• A respeito dos 1111larios, assignatu
ras e braçagens dos Juizes Municipaes, Escrivães 
e Officiaes de Justiça, no caso do Artigo antece
dente, diarias de caminho , e estada, se obser
vará o determinado nos Arts. 3.• e ã.• 

Art. s.• Serão feitas pela Fazenda Nacional 
as clespezas necessuias pua extracção elas senten
ças e precatorios , a seu favor, e o transito da 
Chancellat'ia, para serem levados a deposito os 
bens penhorados , ou removidos de hum para 
outro; bem como as das avaliações de praça e 
outras diligencias judiciaes. 

Art. 9." Para se fazerem regularmente es
tas despezas , o Thesouro e as Thesourarias en
tregarão no principio de cada mez huma quan
tia mzoavel aos Procuradores do Juizo dos Feitos, 
os 11uaes deverão primeiramente apresentar a 
conta do recebido e despendido no mez antece
dente : e, quando não tenha sido sufficiente a 
quantia dada, se poderá augmentar á requisição 
justifica1la dos ditos Procuradores. As diarias po
rêm serão pa~as directamente pelo Thesouro e 
Thesourarias a vista das contas feitas e lançadas 
nos respectivos processos, e constantes das cet·
tidões com o visto dos Juizes. 

Art. 1 O. As despezas mencionadas, que se 
fizerem nos Municípios fóra da residencia do Jui
zo, serão pagas {>elas Collectorias das Rendas ge
raes desses Munictpios á vista de ordem do The
souro ou Thesourarias, que se regularão pelo 
que fica determinado. 

Art. 11. Em todos os 1\lunicipios haverão 
seis homens bons e peritos , designados annual
mente pelos Juizes dos Feitos e Municipaes, á 
proposta dos Procuradores do Juizo dos Feitos, 
ou dos Collectores , para delles se escolherem op
portunamente os que devão avaliar os bens pe
nhorados, vencendo os salarios e diarias , con
forme o Alvará de 1 O de Outubro de 1754. 
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1\i-t. 12. As .Porcentagens para os Emprega
dos do Juizo contmuarão a ser fixadas em 6 por 
cento, na conformidade da Ordem Circular de 3t 
<le Outubro de 4843; c terão direito á percepção 
dellas em todos os casos, em qne o pagamento 
das dividas, cuja cobrança lhes for encarrll!f<lda, 
se ciTectuar em resultado de suas diligenmas. 

Art. 13. Entender-se-1m que o pagamento 
se eiTectuou por dilige!1cia dos Empt·egados, to
das as vezes que se tiver dado começo ao pro
cc~so executivo pela passagem do mandado, e 
em virtude deste se tiver eiTeetivamente citado 
u deve<hw e inlima<lo para pagar. 

J\rt. 14. No Thesouro e Thesourarias, no 
principio de cada mez, se fará a conta das por
centauens, <JUe forem devidas aos Empregados 
do .Jnizo dos Feitos, das <Jilantias que tiverem entra
do nos "oft·es no mcz ant.cccdentc em virtude de suas 
diligencias, formando-se a folha para serem pagas. 

Art. 15. Quando os Collectores entrarem 
com as <[Uantiots, que tivm·ern arrecadado em 
virtude dos precatm·ios llo Juizo dos Feitos, e 
diligencias pot• elles promovidas , se lhes lenrá 
em conta o que ti verem despendido á vista da conta 
feita nos processos, ou por cet·tidões e das quitações. 

Art. 16. Alêm do conteúdo nos Artigos an
tecedentes, ficão em vir;or, pnra serem observa
das, as <lisposiçõcs das seguintes Ontens do The
souro Nacional. 

N.• 76 de 14 de Outubro de 1843, 
N.• 86 de 31 de Outubro de 18/>3, 
N.• 71 de 26 de Agosto de 1844, á excepção da 

ultima parte nas palavras- ficando sujeitos, &c. 
N.• 1.V, de 29 de Dezembro de 184-5. 
N.• 89 de 3 de Setembro de 18q.6. 
N.• 133 de 9 de Novembro de ·1846. 
N.• 15 de 28 de Janeiro de 1848. 
N.• 54 de 28 de Fevereiro de 1849, excepto o 

final nas palavras- observamlo-se a respeito, &c. 
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N. • 182 de 24 de Outubro de t 850, á excepção • 
das ultimas palavras - devendo porêm, até o • 
fim, &c. ' 

Lll.• t94 de 6 de Novembro de 1850. 
A ri. 17. Fi cão revogadas todas as demais Or

<kus em contrario. 
Thesouro Nacional, 28 de J\br·il de 1851.

Joaquim José Rodrigues Torres. 

nJSPOSIÇÕES llAS LEIS F. ORDF.XS .\ QI'E SE IIEFEREII 

AS 1:'\STilt:eÇÔF.S DI' 28 DF. ADIIIL DE 1851. 

A lral'á de 1 O de Outubro de 175.1. 

OUVIDORI!S DAS CO!IARCA.ll. 

De cada vestoria da Cidade, ou Villa , dons 
mil e quatrocentos réis; e sendo no Termo, ou 
Comarca, levarão o caminho a seis legnas por 
dia, quatro mil e oitocentos réis, e o mesmo 
vencerão por dia nas diligencias indo fóra da 
terra a requerimento de parte. 

JUIZES DF. FÔRA F. ORPIIÃOS. 

De cada vestoi'Ía na Cidade, ou Villa, dous 
mil réis , e sendo fóra no Termo, levarão por 
dia , a razão de seis leguas , tres mil e seiscentos 
réis. 

ESCRll'lES E TABELLJÃES IJO JUDICIAL. 

De caminho , nas inquirições e mais diligen
cias , a que forem a requerimento de parte, le
varão por dia dons mil e quatrocentos, contando 
as seis leguas por dia , e por legua a quatrocen
tos réis ; e sendo menos a distancia, ae lhes cOn
tará por legua. 
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liEIRINROS E .U.CAIDES. 

De cada prisão levarão seiscentos 1-éis , e o 
mesmo de cada penhora, embargo, ou sequestro; 
de cada citação, •tue por estilo fazem, terão o 
mesmo, que os Escl'ivães e Tabelliães do Judicial, 
passando certidão com fé tlella: de caminho , as
sim no Juizo da Om·idoría, como Üt·dinario, le
varão r.or dia mil duzentos réis; c indo fóra a 
mais dtligencias do que h uma, ratearão por to
das a importancia do •tne vencerem tle caminho. 

PARTIDORES DOS ORPUIOS. 

Os Avaliadores dos bens nas Cidades, ou 
Villas, serão os mesmos Partidores juramentados, 
havemlo-os, c levarão tlc avaliar os bens, •1ue 
se inventariarem, cada hum seiscentos réis; se 
porêm se gastar hum dia inteiro no inventario , 
levará cada hum mil e duzentos réis, e assim 
os mais dias, que gastarem a esse resJl!lito, po· 
rêm sendo o inventario distante da Ctdatle, ou 
Villa , serão os A ,·aliadores visiuhos do lugar, 
onde estiverem os bens , por terem mais razão 
de sabP.r o valor delles. Não havendo visinhança 
perto, se contará a cada hum a mil duzentos 
réis por dia, <lestlc •1nc subirem de sua casa 
até se recolherem, contados os dias a seis leguas 
cada hum. 

LEI 11.0 5f4 Dll 28 Dll OUl'UBRO DE 18.1-8. 

ArL 50. Nas demandas, em que decahi1· a 
Fazenda Publica , ficará esta sujeita ao paga
mento das custas devidas á parte vencedora, ex
cepto as que competirem aos Officiaes do Juizo , 
que em tal caso nada perceberão. 

Ficão supprimidas as pot-centagens chamadas • 
de execuções vivas. 
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N.• 76. -- Etn U de Outubro de 11!43.- A Ftt
zenda Publica não 1w obrigada a pagar 1!$pccie al
guma de custa aos Officiaes do Juizo dos Feitos, 
e ar porcentagens 3Ó deve111 ~e~· cob'l'(tdas das quantias 
/iquid/1., J11'0.:CIIimltes dar I!XCC!tf.Óel, 

Joa•1uirn Francisco Vianna , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional , em con
for·midade de deliber·ação tornada em Secção do 
mesmo Tl'ibunal, em vista do Olllcio do Sr. lus
pector da Thesourria da Pr·ovincia das Alagoas 
de 22 de Abril deste anuo, sob n.• 23, e tio 
parecer do respectivo Procurador Jo'iscal, juuto 
por· copia a respeito do pagamento <Jue pedir·:io os 
Olllciaes do Juizo dos Feitos das custas da execução 
de hum de,·edor, cujos bens se achão csqotados, 
declar·a ao mesmo Sr. lmpectot·, •1ue, na lor111a da 
Legislação antirra e moderna, suflieientementc ex
plicada na Circular de 21 de Dezembro do armo 
passado, a l'azenda Publica não he obrigada a pa
gar espccie al~ruma de custas aos Ofliciaes do J ni
zo , os quacs aliás della recebem ordenados c 
gratificações; e que taes custas, só de.-em ser 
cobradas das pat•tes , que com ella litigão, e re
pu tão-se pet·didas, quando as mesmas pat·tes se 
constituem em estado de insolubilidade: quanto 
á porcentagem de que trata o dito Procurador 
l•'iscal, tarnbem he muito clara, e exrressa a le
gislação que a estabeleceo, e a manda deduzir 
das quantias liquidas provenientes das execuções ; 
e por tanto só depois de arrematado , como man
da a Lei, o predio adjudicado na execução, de 
que trata o mesmo Sr. lnspector no dito OUi
cio, he que terá lugar a deducção da por
centagem da quantia liquida , que ella produ
zir, e que elfectivamente entrar nos Cofres Pu
blicos. 

Thesouro Publico Nacional em U. de Outubro 
de I 813. - Joa<fUim Jo'rancisco Vianna, 
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N.• 86. -Em 31 de Outubro de 18!o3.- Estabe
lecendo a porccnlii1JCIII ele 6 por cCl!to pam os Em
pregados diJ Juizo privativo do Feitos da Jfa;;enda. 

Joa'luim Francisco Vianna, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional , declara 
no Sr. lnspectur da Thcsoraria da Província de ... 
<JUC a porcentagem de <(Ue trata o Art. 16 § 3.• 
da Lei de 29 de Nnvcmlll'o de 1841 , para os 
EmJlrer:ados do Juizo privativo dos :Feitos da Fa
zenda , clc\'e ser de 6 por cento. 

Thesou•·o Publico Nacional em 31 ele Outubro 
de 1 tlfo3.- Jnac1uim Francisco Vianna. 

N.• 71. - Em 2G clc \r,nstn de 18Vo. - As Tl&e
sourarias podc111 rcnJbt·r dos tlcrt'llm·cs 'JIW SIJ aduio 
executados 113 quantias a IJUC estão obrigc((los. 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao Officio 
de V. Ex. de 3 de Julho, sob n.• 20, com as 
copias dos Officios do Juiz dos feitos da Fazen
da , em que pede prnvidencias contra a pratica 
adoptada pela Thesonmria ela Província , de re
ceber ,Jos devedores, que se achão executados, 
as quantias a que estão obrir;atlos, pmtic.l abu
siva e coutmri:t ao cli,-eit<> tio:; Emprcr,:u\os do 
Juizo de perceberem " commis;ão da Lei de 2G 
de Nonw, bro de 18!, I , cumpre-me dize•· : 'lu e , 
quanto á primeira <(Udtào, bem respondeu V. 
Ex. , fundando-se prindpalmente nas dis(JOSições 
do Tit. 3.• § 10 da Lei de 22 de de Dezembro 
de 1761 , que está em vigor , em virtude da de 
4 de Outubro de 1831 , Art. 88, e que he ter
minante para o caso, declarando não ser abusiva 
tal pratica, e bem pelo contrario apoiada em ra
zões valiosas : e a respeito da segunda, devem~ se 
conside1·ar arrecadadas por diliGencias dos Empre-
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gados do Juizo dos Feitos todas aquellas quan
tias qne os devedores da Fazenda pagarem dire
ctamente ao Thesouro ou Thesouranas, depois de 
terem sido requeridos, e penhorados ou ~ues
trados, em execução de mandados do sobredito 
Juizo , expedidos em consequencia das contas en
viadas á elle das Repartiçõe.~ }'iscaes ; para o fim 
rle se reputarem os mesmos Empregados com di-· 
rei to á po1·centagem que estiver estabelecida na 
conformidade da Lei de 30 de Novembro de 1841 
Art. 7 e 16 § 3 , por conta da Fazenda Nacio
nal; ficando sujeitos ás di• posições da Legislação' 
existente, que só lhes concedem a porcentaçem 
havida dos ~xecutados nos casos de execução nva. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro em 26 de A~osto de 1844. - Manoel Alves 
Branco. - Sr. Pres1dente da Província do Ma
ranhão. 

N.• 144. - Em 29 de Dezembi'O de 1845. -De
clarando co111o se deve proceder a respeito da eom
miuão recebida pelos E111pregados do Juizo dos Fei
tos , qua11do as partes sejão t••ncedoras , e tenha túi 
se restitui!· a quantia entrada para o cofre ; e •obre 
o pagamento da dizima da Chancellaria. 

1\Ianoel Alves Bmnco, Presidente do T1·ibunal do 
Thesouro Publico Nacional, em vista dos quesitos 
propostos pela Thesouraria da Província da Bahia 
em Officio de 30 de Setembro deste anno, sob 
n.• 131: 1.• se as partes devem satisfazer como 
custas a mesma importancia da commissão que 
já tinhão recebido da Thesouraria os Empregados 
do Juizo dos Feitos, quando a final as mesmas 
partes sejão vencedoras , e se lhes haja de resti
tuir a quantia entrada para os cofres da Fazenda 
por via de execução do Juizo: 2.• se a dizima , 
c1ue segundo o uso do foro contencioso , he in
clui ela na som ma ele custas, tendo ella sido a ver-
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bada por conta da Fazenda, ou paga pelas parte& 
antes da sentença final, de,·e ser satisfeita por 
quem for condemnado nas custas, qnando não 
seja a Fazenda vencedora : responde ao Sr. lns
pector da mesma The;ouraria : 1 • que IJUando 
aconteça por causa de reforma ou revogação de 
sentença que a Thesourar-ia tenha de restituir ás 
partes o que dellas se tinha havido por execu
ções, deverão restituir lambem os Empregados do 
Juizo o que tiverem recebido de porcentagem da• 
quantias, que cnt1·adas no cofre em vi1·tude de 
procedimento judicial , tem de ser restituídas pela 
sobredita razão ; porque, neste caso nem a Fa
zenda Nacional de•·e ter o prejnizo de pagar com
missão do que elfectivameute não recebe, nem 
se deve lançar a cargo das partes vencedoras o 
IJUe ellas a nenhum titulo tem ob1·igação de pa
gar , e muito menos em beneficio de vencimen
tos indevidos de Empregados : e he demais de 
necessidade esta restituição feita pelos Emprega
dos, para os advertir da circumspecção e •mpar
cialillade com que lhes cumpre proceder nas exe
cuções movidas por pari e da Fazenda Nacional: 
2. • que no caso de ser ,·encida a Fazenda, nas 
causas em que seja autora ou ré, a dizima da 
Chancellaria se não deve pa~ar se tiver sido aver
bada , e se h a de restituir a parte vencedora, se 
já a tiver elfectivamcnte satisfeito. 

Thesouro Publico Nacional em 29 de De
zembro de 1845. -Manoel Alves Branco. 

N.• 89.- Em 3 de Setembro de 1846.- As tlQfll

miuôel oo Juiz e o Ofliciaes do Juizo doi Feitos ró 
são devidas dos quantim q11e se cobrnrem pelas cial 
e diligencias da I !ISiifa. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Ca- , 
valcanti de Albuquerque, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacioual, responde ao Offieio 



n.• 58 do Sr. lnspector da Thesouraría da Província 
de Minas Geraes de 4 de Julho ultimo, que a Lei 
de '29 de No•embro de t841 só concede ao Juiz 
e Olficiaes do Juizo dos Feitos da Fazenda com
missões dos rpumtias , que •e anecadarem por 
suas diligencias, nlêm da que lhes competir na 
confor·midade das Leis das execuções vivas ; e 
por tanto não basta <JUe o; rlevedor·es sejão re
queridos e executado~ , para que o Juizo adquira 
direito á commi•são de turlo o que elles deverem 
e houverem de par,ar; he indis(Jensa•·el que 
a cobranr;a seja obtida pelas vias e diligencias 
da Ju.tiça, e •Ó dessas quantias he 'que se deve 
deduzir commi>sào , nunca 1•orêm daquellas, com 
que os executados livremente entrarem para os 
cofres, a conta 011 por saldo de suas dividas. He 
esta a expr•ps;a disposição da legislação antiga, 
a que po,itivamente se refere a sobredita Lei , 
que instaurou o foro da }'azenda , tanto a res
peito das commissões, como a respeito das multas 
das execuções vi ••as, as quaes só podem recahir 
em casos muitos especiaes, e revestidos de todas 
as circunstancias que exige a citada legislação 
antiga. As commissões e as multas não Sllo con-

1 

cessões graciosas, são gratificações pro labore, e · 
só são devidas nos precisos termos da Lei , en
tendida muito restrictamenle em sua letra, tendo 
a cllas direito o Juiz e Officiaes, que estão em 
effectivo serviço ao tempo da entrada das quan
tias provenientes das execuções, dos Cofres l'u
blicos , como já por vezes tem resolvido o Tri
bunal do Thesour·o. Se pois, pelo que se conclue 
do citado Officio, o executado Antonio ,le Mi
randa 1\lagro pagou a sua divida , entrando es
pontaneamente com o saldo della, independente- , 
mente das vias do processo judicial , e das dili- . 
gencias do .Juizo; e se ao tempo da en~rada nin- i 

guem ser·vta o lugar de Procurador F1scal, se- i 

gue-se que não lie devida commissão alguma 1 

ror tal ent.r·ada , e (JUe ainda que ella fos.<~e de-
1 
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\·ida , a ninguem caberia a quota respecth·a ao 
lugar de Procurador Fiscal. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Setembro 
de 1846. - Antonio Francisco de Paula e llollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N.• 133. - Em !l de Novembro de 1846. - A 
porctmlagcm dos dinheiros recolhidos pelo Juizo dos 
Feitos pcrlm!Ce aos Ernpregados qiiC se achão em exer
cício ao te111po da e11trada dos dinlwiros 1ws cofre'. 

Antonio Francisco de Paula e Hollanda Ca
valcanti de Albu~uerque , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Pubhco Nacional, respondendo á L• 
parte do Officio do Sr. lnspector da Thesonraria da 
Provincia da Bahia de 23 de Outubro do anno 
passado, sob n .• t1 , a respeito do qual se lhe 
expedio quanto á 2.• parte a Ordem de 17 de Ja
neiro deste anno, sob n. • 1 O; declara-lhe quanto 
ao direito , que se suppoem ter o respectivo Pro
curador dos Feitos ás porcentageus das quantias 
cobradas por intermedio daquelle Jnizo, a que 
tivera elle dado andamento , e cujas entradas nos 
Cofres Publicos , forio depois reasiladas por seu 
substituto, por se achar o mesmo Procurador 
dos Feitos na Assembléa Geral Legislativa, que 
sendo a especie inteiramente semelhante á da 
cobrança de 1linbeiros de ausentes , be-lhe appli
eavel a providencia dada a respeito destes na 
Ordem de 5 de Novembro de 1844, que estabe
leceo - que a porcentagem deduzida do producto 
liquido aos bens compete aol Empregados que 
se achão em actual exercicio ao tempo da entrada 
do dinheiro no respectivo cofre- e isto em razão 
da impossibilidade de fazer-se a repartição entre 
todos os que promovêrão as arrecadações, que 
quasi sempre durão por largo tempo, por ser ' 
impratieavel repartir a paga em proporção do 
u·abalho de cada hum , não se fazendo assim 
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completa justiça, e deixando aliás h uma aberta 
a questões que podem retardar as entradas dos 
dinheiros , em que nenhum interesse tenhio os 
que não ultimárão as execuções. O que allega o 
dito Procurador flos Feitos he pouco fundado, 
porque se o seu supplente tira proveito do traba
lho delle , tambem elle o tira do trabalho do 
supplente , assim não ha razão de queixa , e todos 
serão mais solícitos em activar as entradas, e 
que não fiquem os dinheiros nas mãos dos Offi
ciaes do Ju1zo. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Novembro 
de 1846.- Antonio 1:-'rancisco de Paula e Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

N.• 15.- Em '28 de Janeiro de 1848.- Os Em· 
pregadOs do Juizo dos Feitos de hUIM Prooimia, 
onde se tenha arrecadado dividas por precat&rio do 
Juizo de outra, rem direito á parte da porcentagm. 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional , em vista da du
vida que se apresentou de deverem ou não os 
Empregados do Juizo dos Feitos da Província em 
que ti ver sido arrecadada a importancia de divi
das , em virtude de precatorios do Juizo de outra 
Província , perceber a porcentagem das dividas 
por e\les cobradas; ordena que quando se deman
darem devedores da Fazenda Nacional no Juizo 
dos Feitos em h uma Província, e tiverem as sen
tenças de ser executadas no Juizo de outra Pro
viucia , no todo ou em parte , se reparta pelos 
Officiaes de ambos os Juizót as porcentagens cor
respondentes ás sommaá apuradas pela execuÇão 
em dilferente Juizo do da causa pnneipal. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Janeiro 
de 1848. -Manoel Alves Branco. 

I 
1 



( 1 <1.5 ) 

N .• 5<1.. - Em 28 de Fe,·ereiro de 1 S49. - ltloclo 
de pagar m commiuõcs ao1 Empr·IJ9ados do 

Juizo dos Feitos. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional , res
ponde ao Officio n. • 72 do S1·. lnspector da The
souraria da l'rovincia de !\li nas Geres de t 2 de 
Dezembro ultimo , que a intenção da Ordem de 
H de Julho de 18<1-á, e dos pareceres d' onde 
ella se extraloio, foi, e assim se entendeo no 
1\lunicipio da Côrte, que se par,assem as com
missões ao Juizo dos Feitos ao passo, c1uc fossem 
entrando para os Cofres Publicos as quantias a•·
t·ecadadas por conta das execuções, pois que al
guns JuizeF. pertendêriio tira-las anticipadamente 1 
da totalidade da di\· ida ajuizada , logo que en
trassem com a pl'imeira parcella por conta ; mas 
~'Omo o enunciado da citada 01·dem, de confor
midade com o parecer Fiscal , deo lugar a en
tender-se que, so depois de totalmente embolsada 
a }'azenda Nacional de lmma di v ida , tinha o 
Juizo direito a receber a porcentgem della, in
telligencia de que com razão se queixa o Es
crivão dos }'eitos da dita Província; declara que 
os Empregados do Juizo dos 1-'eitos, na fórma da 
Lei , tem direito haver as commissõcs estabéle
citlas , de quaCSt(uer quantias das di vidas liscaes, 
que por sua diligencia se arrecadat·em, e entrarem 
nos respectivos cofres, ainda que por ellas se não 
eft'ectue o inteiro pagamento e extincçllo das execu
ções; observand'l-lle a respeito daquellas quantias, 
que se arrecadarem de letras provenientes de con
cess6es de pagamentos a prazos ; depois de feitàs as 
penhoras ou sequestros, o disposto na Ordem de 9 
de Dezembro de t8-'7, que man~ou deduzir meiade 
da porcentagem a f"vor do JUIZO, a qual deverá 
também pagar-se 9uando se cobrarem at letras, 

Thesouro Pubhco Nacional em 28 de Feve
reiro de t84!J. -Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 182. - Em 24 de Outubro de 1850. -Sobre 
a porcentagem doi Empregado~ doi J.U01 doi F citas 
pertencer ao1 que promovem ~ , ou a01 que 
(a::em as enti'C!IUI doi produt101 della • 

. foa<(UÍm José Roth·ir,ues Torres , Presidente 
tio Trihunal do Thesouro Publico Nacional, á vis
ta das duas questões que se contêm no officio da 
Thesouraria da Província de Sergipe de 10 de Ou
tubro do anuo paesado, sob n. • 37, e nos reque
rimentos dos Empregados do Juizo dos Feitos da }à
zcnda que estavão em exercício ao tempo em que 
a Thesouraria nndeo o En~enho - Pombinha -
que tinha sido adjudicado a Fazenda Nacional, em 
ultimo resultado da execução promovida no dito 
Juizo contra o proprietario delle, José Pinto de 
Carvalho, devedor á me8ma Fazenda; isto he : 1." 
se da <Juantia dos quatorze contos de réis por que 
se effeetuou a venda, muito tempo depois da 
execução ultimada pela adjudie:~ção, se deve a 
porcentagem aos Empregados do Juizo: 2.• se , 
sendo devida, a e lia tem direito os actuaes, ou 
a<1uelles Empregados, que em exercicio ao tempo 
da execução promovêrão o andamento della até 
o ponto da adjudicação: declara ao Sr. Inspector 
da mesma Thesouraria , de conformidade com as 
Ordens de 26 de Agosto de t8.V., 3 de Setembro 
e 9 de Novembro de 1846, 13 de Outubro e !J 
de Dezembro de t 847, t!!nto á L •, que a por
centagem he devida aos pregados do Juizo dos 
Feitos, por isso que a adjudit".ação do Engenho , 
com que a Fazenda se deo por paga de sua divi
da, foi resultado das diligencias, e serviço delles 
na respectiva execução, que .rromovêrão e fizerão 
terminar pelos meios judie~arios e Iegaes; e a 
venda depois de feita, ainda que o fosse admi
nistrativamente, não pôde deixar de considerar
se consequencia immediata dessas ;dilligencias e 
serviços: e quanto á 2. • que a esta porcenta
r,em rem direito os aetuaes Empregados , e os 
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que o forem nas occuiões da efTectiva entrada das 
quant.ias das letras respectivas 1 visto que a ven
da foi feita a prazos, nio podendo os actues Em
pregados ou os futuros pretender pagamento al
gum a titulo de pon:entaRilm , se não na occa
sião do vencimento das letras do contracto, e 
f)Uando se verificar a efTectiva entl'oda da impor
tancia de cada huma dellas ; devendo porêm esta 
porcentagem ser reduzida á metade, nos termos 
das ditas Ordens de t3 de Outubro e 9 de De
zembro de t84-7 1 visto que o Engenho não foi 
arrematado pelo Juizo dos Feitos. 

Thesouro Publico Nacional em 24 de Outu
bro de t850. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 194.- Em 
JUWcenlmpm• 

6 de Novembro de 1850. -Sobre 
dos Procuradores Fiscaes pagos 
a aeus substitutos. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional , de
clara ao Sr. lnspector da Thesouraria da llahía, 
em resposta ao seu Offieio de 8 de Outubro ulti
mo, sob n. • 265, que a questio suseitada pelo 
respectivo Procurador Fiscal , versando sobre o di
reito que pertende ter á porcentagem de quan
tias cobradas de devedores da Fazenda Nacional , 
que furão dadas ao seu substituto , em quanto es
teve no desemp(lnho das funoçGes de Deputado á 
Assembléa Geral, está terminantemente decidida 
~la Ordem de 9 de Novembro de t846, em caso 
1dentico. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Novem
bro de t850. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 144.- Em 30 de Abril de 185t. -Letra~ pas
llldiJI a fa'OOr da Fazenda Promncial não são isentos 

lk Scllo. 

Joaquim José Rodrigues Tor. res Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao 
Officio do Sr. Jnspector da Thesoura1·ia do Piauhy 
de 16 de Janeiro ultimo , n. • 4, em que partici
pa que aobre consulta de Collector das Rendas 
geraes da Capital da dita Província decidira, 
que na fórma da Lei n.• 317 de 21 de Outubro 
de 1843 e Regulamento de 26 de Abril de 18~~, 
as letras passadas a favor da Fazenda Provincial 
não são isentas do Sello proporcional ou da reva
lidação , quando aquelle se não tenha pago nas 
epocas marcadas, guardando-se todavia as exce
pçGes a este respeito estabelecidas no Artigo 23 
do Regulamento de 10 de Julho de 1850; e bem 
assim que no tocante aos papeis sujeitos ao Sello 
fixo, sobre que lambem consultara o referido 
Collector, se regesse pela disposição do Art. 36 
desse mesmo Regulamento; declara-lhe que ace•·tada 
foi a sua decisão tanto em hum como em outro coao. 

Thesouro Nacional em 30 de Abril de 1851. 
·Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 145.-Em 30 de Abril de 1851.-Medifão pra
tica dor liquidas fiiJI Alfandegas. 

Em deferimento ao requerimento de Amaral 
Filho, e Reis , aobre que o Sr. lnspector da Al
fandega informou em o 1 .• do corrente, cumpre 
que o mesmo Sr. Inspector mande proceder á me
dição pratica das 20 pipas de vinlio em questão , 
a fim de por ellas se fazer o despacho, porque 
embora a medição pratica dos líquidos só seja ex
pressamente permittida pelo Art. 1 O do Regulamento , 
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1le 28 de Agosto de t 8.\9, nos casos de vestoria não 
se póde sem manifesta injustiça deixar de recorrer 
n ella sempre que se reconheça que a par·te terá 
de ser prejudicada pelos erros ou enganos dos 
encarregados da medição theol"ica, assim como se 
recorre quando os seus calculos parecem prejmli-
cines {o }'azenda Nacional. . 

llio em 30 de Abril de 1851.- Joa•tnim José 
Rodrigues Torres. 

' 
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COLLECÇÃO DAS DECISOES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1851. 

TOMO 1~. CADERNO á.• 

N.• 146. -FAZENDA.- Em 5 de l\laio de 1851. 
&/lo elas emancipar~. 

Joaquim José Rodr·igues 'for-res, P1esidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em r·esposta ao 
Officio do Sr. Inspector da Thesouraria do Pará 
de 24 de Março ultimo, n.• 20, declar·a-lhe que 
acertadamente decidi o, sobre consulta da Rece
bedoria de Rendas e da Collectoria da Villa de 
Turyassú , que as simplices emancipações devem 
pagar· de novos e velhos direitos não 201/t> como 
as por supprimento de idade; mas apenas 1 1/!>080 
conforme a Tabella que pela Ordem de 16 de 
Outubro do anno passado se mandou observar. 

Thesouro Nacional em 5 de Maio de 1851. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 14i.- Em 5 de l\laio de 1851. -Carros, 
carrinhos , e caf't'Ua9e11s não se podetn comiderar 
co1no alfaias para a 'sen~ão de direitos de que trata 
o Ar!. 1.' § 18 do Regulamento de !28 diJ Agosto 
de 1849. 

lllm. e Exm. Sr·. - Em r·esposta ao seu Olfi
cio de 29 de Março ultimo, n.• 14, que acom
panhou o requerimento em que Domingos da Silva 
Porto , Negociao te dessa Praça, r·ecorria da de· 
ci<ão <la Thesourai'Ía , •1ue con6rmamlo a da AI-
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fandega , o julgou obrigado a pagar direitos de 
hum carrinho , que de Lisboa troux!l~· para seu 
uso , tenho a declarar-lhe que o dito requeri
mento foi indeferido , á vista da letra expressa 
do Art. I. • § f M do Regulamento de 28 de Agosto 
de 18MJ, que isentando dos mesmos direitos as al
faias, não podia neste termo, contl·a n usual signi
ficação delle, comprehender -carros, carrinhos, 
e carruagens de qualquer qualidade que sejão, 
como erradamente allegava o supplicante. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro 5 de Maio de 1851. - Joaquim José 1\o
drigues Torres.- Sr. Presidente da Pr·ovineia do 
Maranhão. 

N.• 148. -Em 5 de Maio de f851. -Sobre tiza, 
meia siza e sello proporcional dos CO!Itractos de com
pra e venda de direito e arção de heranças, cujo valor 
mio he conherido 

Joaquim José Rodrit:nes Torres, l'residente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, attendendo ao 
que representou o Co usei beiro d'Estado Pr·ocurador 
Fiscal sobre a necessidade de remover as duvidas 
que occorrem a respeito dn 1•agamento da siza, 
meia siza e sello proporcional dos contractos de 
compra e venda de direito e acção de herança, 
cujo valor não he conhecido ao tempo da cele
bração dos mesmos contractos, e conformando-se 
com a opinião do mesmo Conselheiro d'Estado 
Procurador Fiscal , declara quanto ao parmento 
da siza e meia siza que sendo applicave o que 
dispõe o Capitulo 4. • § 15, e Capitulo 45 dos Artigos 
das sizas 1 deverá averbar-se com as declaraçGes 
necessarias a summa de taeil contractos nas Es
tações fiscaes, cobrando-se depois , quando se 
verificar a entrega dos bens , as quantias em que 
importarem os impostos; e quanto ao Sello propor-

j 
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cional que será o elo prec;o da compra , devendo 
restituir-se o que demais se tiver pago quando na 
entrega dos bens se conhecer o valor dos de raiz 
de que não he devido o sello. 

Thesouro Nacional em 5 de Maio de 1851.
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 149.- GUERRA.- Circular ele 6 ele Maio de 
1851.- Aos Prelide7ltes de Ptovincias, e ao Com
mandante das Armas da Cllrte. - Reduz a dous 
annos o tempo de pra~ cxi!Jido para os Cadetea e 
Sargentos set-em admittidos aos exames ordenados JKI" 
A viso de !8 de F ooereiro ultimo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 6 de Maio de 1851. 

llhn. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua Mages
tade o lmptrador, dedaro a V. Ex. que deve 
mandar admittir aos exames ordenados pelo Aviso 
de 28 de Fevereiro proxi mo passado, os Cadetes e 
Sargentos , que, alêm das mais circunstancias nelle 
prescriptas, tiverem dons annOll de praça effectiva 
no Exercito, na conformidade do Regulamento, 
que baixou com o Decreto n.• 71'2 de 31 de 
Março ultimo ; ficando revogada a parte daquelle 
Aviso , que exigia quatro annos de praça para 
os Cadetes e Sargentos , que não possuíssem es
tudos da Escola Militar. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. 

.,. 
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N.• 150. -FAZENDA. -Em 7 de Maio de 1851. 
Direitos de 5 por cento doi Empregados 

· apomttador. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente 
do Tribnal do Thesouro Nacional , reconhecendo 
inconveniente a pratica seguida de se não exi
girem os respecti,•os direitos de 5 por cento dos 
Empregados aposentados senão depois de terem 
sido as aposentadorias approvadas pelo Corpo Le
gislativo, o que he contrario a disposição do § 4.• 
da Tabella a <JUe se referem os Arts. 2·\ e 37. da 
Lei de 30 de Novembro de 1841, declara re,·ogada 
a Ordem de 2!1 de Fevereiro de 1840 que estabe
leceo tal pmtica , e ordena: 1. • que a nenhum 
Emprrgado da Côrte que for aposentado se abra 
assentamento, e se inclua em Folha, sem que te
nha pago o respectivo SeUo, e direitos na fórma 
da Lei : 2.• que os que já tem assentamento e estão 
incluídos em Folha dentro de hum anno deverão 
fazer aqnelle pagamento por inteiro ou pela duo
decima parte, apresentando na 1.• Pagadoria os 
respectivos conhecimentos que serão remettidos á 
3.• Contadoria para liquidação da divida desta ori
gem : 3.• que· nas Thesonrarias das Províncias se
melhantemente se procederá tanto a respeito dos 
Empregados <Jne forem aposentados, quando em 
seus títulos não bajiio as notas do pagamento do 
Sello e direitos na Côrte, como dos que já tem 
a~sentamento em Folha. 

Thesonro Nacional em 7 de l\laio de 185 I. - : 
Joa<tnim José llodrigucs Tones. 
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N." 15t.- Em 7 de Maio de 18M.- A t·evalidapio 
do Sello não he eztentiva aos tituloa da 3. • Claue 

do Sello proporcional. 

Joaquim José Rodr·igues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional , em vista das 
1luvidas que tem occorrido a re.qpeito da revali
dação do Sello dos títulos de nomeação de Em
pregados e Patentes de Militares, que o não pa
gár·ão antes do assentamento, posse e exercício 
dos respectivos Empr·egos e Postos , declara: 1. • 
que a revalidação não he extensiva aos títulos da 
3.• Classe do Sello proporcional: 2.• que no§ 2.• 
do Art. 87 do Regulamento n.• 681 de 10 de Julho 
de 1850 está detP.rminadn a pena em que incor
rem os Empregados que fizerem assentamento dos 
títulos de nomeação que não tiverem pago o Sello 
competente. 

Thesouro Nacional em 7 de Maio de 1851.-
Joaquim José Rodrigues Torres. 

).'i.• 152. -Em 7 de Maio de 1851. -Sobre a1 

licenças 'Vigorão 111 disposÍfiie$ do An. 55 do Dureto 
de 20 de Novembro de 1850 depois de sua publieapjo. 

Joaquim José Rodr·ignes Torres, Presidenoo 
do Tribunal do Thesonro Nacional , declara ao 
Sr. lnspector da Thesouraria da Província de S. 
Pedro, em solução ao seu Officio n.• 143 de 8 
de Março ultimo, que depois da publicação do 
Decreto de 20 de Novembro do armo passado, 
deixou de vigorar a disposição do Art. 93 da Lei 
de 24 de Outubro .de 1832, e passárão as li
cenças a serem regidas pelas disposições do Art. 
55 do mesmo Decreto, que assim comprehende 
todas as licenças, quall)tter· que seja o motivcJ de 
sua concessão, estando IDL'Smo sujeitas ás diposi-
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ções do dito Artigo as licenças que o& Srs. Presi
dentes podem conceder na fórma do Deeteto n.• 
247 de 15 de Novembro de 1842. 

Thesouro Nacional em 7 de Maio de t85f. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 153.-GUERRA.-Circular lle 12 del\'laio de 
1851.- Ao Commandan~ das Armas da Cdrte, e 
aos Preridentes das Pmvincias.- Declara que aos pre
sos sentenciados, o" e111 processo, não se !Úlve per
mil! ir que snião das prisões, ou cstejrio (óra deltas. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da 
Guena em t ·2 de 1\laio de t 851 . 

111m. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua Mages
tade o Imperador declaro a V. Ex., para sua in
telligencia e governo, que aos presos sentenciados 
pu em proce•so não se deve permittir que saião 
das prisões , ou estejão fóra dellas , salvo o caso 
de terem de comparecer os segundos na presença 
de seus Juizes, quando assim o exigir a marcha 
do processo ; e que a pratica em contrario he 
abusiva e iiJPgal, e por isso a nenhuma autori
dade he licito segui-la. 

Deos Guarde a V. Ex. - Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. 

N.• 154.- FAZENDA. -Em 14 de Maio de 1851.. 
A tara das caizas de assucar he relati~m ao peso • 
bruto , e não timplesmente ao do assuear. , 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do i 
'l'•·ibunnl do Thesouro Nacional, declara ao Sr.! 
lnspector da Thesouraria da Província da Bahia,: 
em solução ao seu Officio n. • t 1 O dó mez pa1-1 

' 
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sado , que a dift'erença de tara tolerada pelo Art. 
20 do Regulamento de 31 dP. 'Março de 1840 na 
verificação do peso das caixas de aaaucar , he re
lativa ao peso bruto das mesmas caixas, como o 
entendeo o Dr. Procurador Fiscal de~sa Thesoura
ria, e não simplesmente ao do assucar nellas con
tido, segundo a prati~a adoptada na Mesa do Con
sulado dessa Provinda, <p1e cumpre seja por isso 
alterada. 

Thesouro Nacional em U <le l\laio de 1851. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 155.- Em I 5 de l\laio de 185 I. - Como lll de
vem orga.niaar as conta~ de de•peza do ezpediente 
da Al{andega para rc t·rmettemn ao Thesouro. 

O Sr. lnspector da AlfaD<le~;a fique na intel
ligencia do! que por despacho desta data se manda 
pagar a conta do for·necimento para o expediente 
dos mezes de 1\far·ço e Abril, feito por G. Leusin
ge•· , de que trata o seu Oflicio de 8 do cor·rente , 
ilirigido ao Conselheiro Director Geral da Despe
za: e como seja inutil e mesmo embaraçoso que 
venhão ao Thesouro os pedidos parciaes, cumpre 
que na Alfitndega se organise á vista deite hum 
pedido geral assigna•lo por· hum Empregado que 
o Sr. lnspector designar , o qual pedido, com a 
conta original do fornecedor, com que deve con
ferir , serão os unicos documentos que devem vir 
ao Thesouro, rubricados pelo Sr. lnspector. 

Rio em 15 de Maio de 1851. - Joaquim José 
Rodrigues Torres. 
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N.•156.-Em 15 de Maio de 1851.-Sobre o modo 
de le1Jantamento de poreentagem e custas. 

O levantamento de J.lOrcenlagens e custas póde 
d' ora em diante ser feito independentemente de 
Precatorios, como a V. Ex. parece conveniente no 
seu Officio de 8 do corrente , diri~indo esse Juizo 
para tal fim hum Officio, acompanhado de huma 
Certidão que, alêm de se•· subscripta e assignada 
pelo Esc•·ivão, seja lambem escripta por elle. 

Deos Guarde a V. Ex. -Paço em 15 de Maio 
de 1851. - Joaquim José Rod1·igues Torres. -Sr. 
Dr. Juiz de Orphãos da Cõrte. 

N.• 157. -!\fARINHA.- Aviso de 17 de Maio de 
1851.- Manda obmvar as lnslf'UCÇiiel sobre a admis
são de aprendizes nas Casos do Apparelho, e dos Velas 
do Arsenal da Jlarinha da Cr1•·te. 

Sua 1\lagestade o Imperador lia por bem que 
se observem as inclusas Instrucções, assignadas 
pelo Official-maior desta Secretaria d'Estado , sobre 
a admissão de aprendizes nas Casas do Apparelho, 
e das Velas desse A1·senal: o que eommunico a 
V. S. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 17 de Maio 
de 1851. -Manoel Vieira Tosta. - Sr. Joaquim 
José Ignacio. 

· lnstrucções sobre a admissão de aprendizes nas 011141 
do Apparelho , e das Velas do Anenal da Ma

rinha da Cr1rte , a que se refere o A viso 
desta data. 

Art. 1.• Da Companhia de menores, addida 
ao Corpo de Im periaes l\farinheiros, se escolherão 
vint.e e IJnatro praças, que tenhão a idade de 
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doze a quinze annos 1 a fim de aprenderem , doze 
na Casa do Apparelho quanto diz respeito á arte 
de marinheiro, e doze na Casa das Velas o <JUe 
pertence á factura destas; devendo , quando es
tiverem promptas no ensino de huma Casa , passar 
para a outra, de maneira que fiquem habilitadas 
nos trabalhos <le ambas. 

Art. 2.• As ditas praças serão aquuteladas 
no mesmo navio, em que se acharem os aprendi
zes do Arsenal, e SUJeitas ao lnspcctor, ~em <JUe 
por isso liquem desligadas do respectivo Corpo. 

Art. :3." Vencerão pelo pr·et do seu •1uar·tel, 
e terão direito ao fardamento no tempo marcado 
por· estas lnstrucções; abonando-se-lhes pela fei'Ía 
do Arsenal huma gratificação corr~spondente ao 
merecimento do seu trabalho, a •1ual nunca ex
cederá á terça parte do vencimento, que tive
rem pelo quartel. 

Art. 4. o As ngas, que occorrerem no numero 
das praças indicadas no Ar·t. 1.", serão preenchi
das com outras praças destacadas do mesmo Cor
po, de sorte que o numero esteja sempre completo. 

Art. 5. • Do ensino dos aprendizes, tanto de 
h uma, corno de outra Casa , serão encarregados 
os respectivos 1\lestres, ou os oper·arios competen
temente habilitados 1 sob a direcção de hum dos 
Ajudantes <la lnspecção, nomeado pelo lnspcctor. 

Art. 6." O Ajudante da ln.specção 1 que for 
para isso nomeado, apr·esentará ao Inspector, den
tro de hum prazo por elle determinado, o me
thodo 1 que se de,•e adoptar para tal ensino , a 
fim de ser pelo mesmo lnspector ampliado , ou 
modificado, conforme entender. 

Art. 7. o De tres em tres mezes o mesmo 
Ajudante dará por escripto informações ao lns
pector, ácerca do adiantamento , e conducta dos 
aprendizes, para este pro•·idenciar a respeito. 
· Art. S.• Sempre qne se tiver de appa,ett.ar 
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<JualtJuer· navio, para se lhe passar mostra de ar
mamento, ou virar de <1nerena, destacar·ão da Casa 
do Apparelho todos os aprendizPs para bor·rlo do 
navio , a fim de se instruirem nos trab;.lhos, que 
nellc se fizerem, e coadjuva-los ao mesmo lempo; 
e nestas fain:ts Jiearão sob as onleng do Patrão-rnôr, 
OU rpH'lH H11.S \"CZt'S fi:'er. 

Art. !J.• Os _:~[ll't'iHiizcs, quando se achare"? 
promptos, pas:-arao por lunn exame, que scra 
presidido pelo lnspcctor, ou por· a<prcllc Empr·e
gado, que cllc desirp,:>r para tal fim: neste exa
me respomkrão ao rnodo de lirzcr toda; as obr·as 
de marinheiro; apparelhar, arrear· e ab;trar hum 
navio; cortar o appardho fixo e de laborar·; o 
panno latino e redondo, <JIICI' o na vi o esll'ja rnas
trearlo, <IUer peJo f>( ano de SUa construcçáo; Cll

tralhar e palombat' pela cóxa c redondo; e final
mente effeetuar concertos de panno de todas as 
qualidades. 

Art. 1 O. • Os referidos aprendize', á propor
ção que forem appro,·ados em todos os trabalhos 
das mencionadas Casas, rer,ressarào ao seu qua1·t~l, 
e serão substituídos por outros, na confor·rnidade 
do Art. 1.0 

Art.• 11.• Ü> aprendizes de cada hurna <las 
Casas, <JUe dentro de dezoito mezes não mostrarem 
aptidão, ou for·crn omissos, e delcixados, serão 
trocados por outros 

Art. i 2. • Quando o l\iestre da Casa das Velas 
tiver de ir á bordo de <JUalqurr navio do Eslado 
tornar as medidas, para cortar velas, toldos, ca
pas, &c., levará sempre em sna companhia metade 
dos aprendizes, que o ajudarão neste t..abalho. 

Art. 13.• Alem da instrucção marcada no 
Art. L", os aprendizes serão obl'igados a fre
quentar as aulas de primeiras letr·as, de geome
tria, e de desenho linear, confor·rne a vocação, 
que mostrarem para qualquer destas materias. · 

Art. H. • Alêrn dos aprendizes, deBtacar·á do 
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C01·po de Imperiaes Marinhcir·os para as reli!ridas 
Casas hum marinheir·o da pt·imeir·a, on segunda 
classe , por cada Companhia; a fim de praticarem 
nellas, obser·vanrlo-se a respeito destes o que se 
acha estabelecido no Art. 2." para os aprendizes 
IUCIJOI't'S. 

Art. '15.• nc li'C3 em trcs mez('S rer,r·es>at·ão 
ao seu qnnrlrl os Inariuheiro~, d:~ f(' I e trata o 
Arl.~go antecctknv~, c ser:lo suh:lituidos por outros 
de tgnal classe. 

r\rt. IG,' 'fnnto as praças elo Corpo de Im
fWr·iaL'S Marinheiros, cotuo os apt•t•ndizes, e•n (tuauto 
toe :tchar·ern empi'Cfj-ldos no Al'."t'nal, serão pelo 
t·e~pPcliYo Inspcctor col'rir,itlos, pelos crimt~s, cuja 
punição couhm· c1n sua alçada. 1 

Art. 17 ." As p:·aça', por esta f('u·rna educa
das no t\rsl'nal, se1·ão pn·fC•·illas nas vurrns de 
Oflici:u~s ~lal'inheirn~ da Annatla, t~nrn tanto ([Ue, 
alêm desta instntcção, tcnhtio cinco annos de em
bai'<[IIC de bana fó:-a; fazcmlo-se-lhes em seus as
seu lamentos, para esse fi1n, as notas necessarias. 

Secretaria ti'Estado dos Ner,ocios da Mar·inha 
cru 17 de Maio de 1851.-- J.'ranciico Xavier· Bom
tempo. 

N." ,IG8.- FAZgNJH.- Em l!l de 1\laio de 18ríl. 
Sobre o modo tlo {ol'll!'t'ÍIIII'IIIo <11' !JCIH'I'OS purn o e.r
pedientc, Capatrmas c olmts tf11 .·ll[nmleaa. 

O Sr. Inspector da Alf.mdega, em solução ao 
seu Olficio de 6 do conente, fit[Ue na intelligen
cia de que o fornccirncnto de vive1·es, tnateriaes 
e outros objeclos Jmra ns Barcas de vigia, expe
diente, Capatazias c obras da Alfandega de,·e con
tinuar, ern quanto o contrario se _não ordenar, a 
ser feito como até agom, com·indo porêm <[ll,e o 
prazo das arTemataçiJt!S uào exceda a 3 nwzes, 
por que msim poder-se-lut obter maior vantagem 
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para a fazenda Publica; e que a Typographia Na
cional seja incumbida das impressões e mais tra
balhos •1ue lhe são proprios. . · 

ltio em 1_!) de Maio de 1851.- Joa'luim José 
f{odrir,ucs Torres. 

N.• ·159. -Em 19 de l\laio de 1851.- Sobre o.! 
/in-os e tttWes para a entrada lUIS Al!ministra.~tii!S 
dt! llemltts e Cullcclorias dos dinheiros tn·uc:cnientes 
tle l•cns de ,/,•{untos e ausentes , e porcentagem . 

.loa•tnirn José Itodrigues Torres, Presidente 
do T•·ihnnal <lo Thcsonro Nacional, determina <JUe 
nas Admiuistracões de lteudas e Collectorias se 
estabeleça hum ·livro de •·eceita e talões e<peciaes 
para as IJUantias provenientes de bens de defun
tos e ausentes, po•· cuja remessa se deduzirá I po•· 
cento, sendo dons terços para o Admiui>tratl01· 
ou Collector, e hum te•·ço pam o Escrivão. 

Thesouro Nacional em 19 de l\faio de 165-1. 
Joa<Juim José ltodrir,ucs TOITCS. 

N.• WO.- Em 19 de l\Jaio de 1851.- Sobre rc
~;a/idctçtio ele Scllo de lmma carta part·icular que se 
atn·esenta como clocumento para confirmar a prova 
dtt tlirida. 

Sobre o rc<tucrimeuto do B<u·ão da Guaratiba 
a respeito da revalidação do Sello de huma carta 

I • . 
part~eu ar, 'lue JUntou ao processo em <JUe con-
tende com os herdeiros e testamenteiros do seu 
liua<lo devedor Ger·aldo José da Silva , como do
cumento para confir·mar a prova principal da di
vida constante de h urna letra, e de hum recibo 
•tne se achiio juntos ao mesmo processo, cnmp•·e 
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•1ne V. S. declar·e ao Colkcwr· das Rendas Gcr·acs 
da Cidade de Campos , 'I"" se o Sup(1liea111e paaou 
o devido Sello da letra e recibo, que apr·c,entou 
em .I uizo como titulo da divida, não pódc ser 
obr·igado á revalidação d.r carta (Jarticular á vista 
da expres"a di,;po>iç:'io do Art. li do llegnlamcnto 
de lll de Julho de I ~~.11. 

Deus Gmmle a V. S. - Paço em I !J de l\Iaio 
de l K;'l I. - Joaqni1n .Jo::;Ú ll<Hh·ir;nc:; Torres. - Sr·. 
Uir·ector Geral das llen<h; Publicas. 

N.' 161. -Em 19 de ~lain de 1X51. -Sobre a cn
tratla para os Co{rt'.' tlu Tltesom·o c Tlte.•ouraritu, dOI 
tlinlwiros pr·ocenientcs d<' lw11s de dt·fnntos c rru.•cntes 
arrct:adadu., na.• Culledurir~s, lir:ros c 111/tJes 1111ra a 
cscrÍJI!IITOfâO , c purce/1/t/(JCIIS ous Cullectures tJ Es
erivães. 

Em resposta ao Olficio do Collcctor das Ren
das Geraes de Nicterohy, de 2!J do mez passado, 
a V. S. dir·igido, cumpr·e declarar·-lhe, em solução 
aos 'lllesitos que propõe; quanto ao f.•, <)IIC deve 
recolher ao 'fhesour·o , acompanhadas da respe
ctiva guia do Juizo as <pmntias provenientes de 
bens de defnntos e ausentes no mesmo prazo em 
que tem de entrar com as <tne procederem de 
outras l"endas; c <Jnanto ao 2.", 'lue ora se deter
mina que se estabeleça nas Collector·ias hum livro 
de receita e talões espcciaes para a mencionada 
renda , por cuja remessa compete aos Collectores 
a com missão de dous terços, e aos Escrivães a de 
hum terço de hum por cento. 

Deos Guarde a V. S. -Paço em 19 de Maio 
de 1851. - Joaquim José Rodr·igues Torres. -Sr. 
Director Geral das 1\cntlas l'ublicas. · 
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N.• 162. -Em 20 de l\lain <le 1851.- O Art. 3G 

do Regulamento de 1 O de Julho de 1850 não /te exten
sivo aos 1n«.ndados e outros papeis fm·enses,. rcqutn-i
tlos c expedidos a. favor da Fn:enda Provincial. 

111m. e Exm. Sr·.- Em snlur;io á duvida que 
Y. Ex. lronxc ao cnnheciruenlo <lute ~lini•tt:rio 
por Ol:icio de 7 do mcz paõsado, curnpre-mc 
sir;nifkar· a Y. Ex., qne a disposi~fio <lo Art. 3ti rio 
He,.nlamcnto <le lO d,, Julho de n;;,o, não hc 

" cxleasi,~a ao:; 1nandado,..; c ontr·ns papei:' li.>rcnscs, 
rccpwrido::; e expedido;-; a fa,·nr· da Fazenda :•ro
Yint'ial; Yi~tn ('OttiO, não l!·IHio havido (leclaração 
e~~prc~:·a (-'IH eonlrario pelos Fi::eaes, de t(lH.~ tr·ata 
o Oito .·\rtirr(•, ::-ú se [lUdetn e devem enteude1· os 

" da Fazt•nda (;nal. 
!h-os (;nanlc a Y. Ex. - Palat•io do Rio de 

Jarwiro em 20 de Maio de w:, I.- Joaquim José 
Rodrirrnes Ton·es. - Sr·. Presidente da l'rovincia de 
Santa Catharina. 

N." IG:J. -Em 20 de ~laio de 1 f; 51. - Sdlo das I'C-

1/III(''ic.• tlus Jub·., ilfuuiriprtcs. 

Jorup.1irn .Tosú llod•·ir;ucs To1'rcs, -Presidente do 
Tribunal do Thl'snuro i'iacional , declara ao Sr·. 
Jnspcctot· da 'I'he;onraria da Província de S. Pe
(lro, em soluç;lo á cluvilLt mcncinnada no seu 
Ollicio, n.' I:,() de I:; <le \lar-<;o ulrimn, que no caso 
de rcmoçõe:; os .Juize . ..; l\Iunicip~u.s, deverão pagar 
cnmo att~ n:~ora se teru praticado, Scllo do ntc
llwl'amcnlo do5 YOncimcutos, e1n que dias impor
Larean, c que a out1·o L:1ulo estão sujeitos oatr·os 
qu:tP><(IICr Ernprerrados '(llando passào a vencer 
fp·atific:Jç;lo, alêrn de !::eu:; ordenados; de,·rndo o 
§ ()." tio Art. 2i do ncaulamcnto de lO de Julho 
do amw passado ser comidcrado cornprehensivo 
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tão somente das apostillas de .remoções dos Juizes 
de Direito, cujos ordenados forão tudos irrualados 
pdo Decreto n.• 5GO d<•. 28 de Junho aulcriot·. 

Thesoum Nacional em 20 de Maio de ·1851. 
Joa<Jnirn Jooé Rodrigues Torres. 

_, l'' I''"'!''' IJ''I I ··--~.,." b I··- '..til -·-> (C .,:•:n ~ '-~ \:···' . -. fll'iJ1t1Slf110 

rlc .frufil'f'g o titulo tk b~-,~~p~·;t lw n'l'rladártt frrmsft~
rcuria. i!wn!:t- du Se/lo JH'f)JJUrt:ional, iiW~ wio dos di
I'Ciln< de qunli'U por <'<'1110 de Cluuwdlrtrin rl<'·' lw
rançn.• abittlextado. 

O S1·. A<lministt·ador tia Recehedoria ela Côrte 
ll<[ne na intellirrencia ''" 'l"e a ac<Jnisição de Apo
lices da Di,-ida l'nhlica ., titulo cl" hcmu~a, isen
tando-a do St·llo prnp~lreioual, vistn qrw !"eme
lhaute ac.:tuisiçào inq::,rta a traw·ft~r-encia delias, 
não as isenta tod:n·ia do par;-amcnto dos direitos 
de <Jlmtro por Ct'nlo de Chancelhu·ia das hemn
ças ahinteslado <Jll:lll<lo llzct·cm (l'll'te dellas. 

l'.io em 23 de Maio <le 18;,1, -.loa•Jnim José 
Rodriaues Torres. 

N .'1 ·1 6:J. - Em 2 '•· de "aio Uc ·1 S."H. - l'rflridi'Hf'ÍtL 
sobre a 1'CIW'ssa d(}.) Tiruios dos Emln'.":_tr:dtJs tlr1s .Me
sas de llcndas, c lifTJ:•:<fs rmu·,r!i'.!l.~ a Emprc!Ja!los 
das l'rovincins. 

Sendo inconn:~nicntt~ dcruorar a remessa dos 
Títulos dos Empt't'l'a<ios das l\ll's,ts <Je Hendas, e ,, 
as licenças concedidas a Empn::~aclns das Pt·ovin
cias por· falta do pa;pmcnto do respectivo Sello, 
que deve ter lugat· :mtes do r·cijistro, na fórma 
do Art. 53 rio Rc~;n!amcnt" do I." de .Julho do 
anno passado; v. :i. nr~h·nr~rú <ple pela s('('f('l:tria 
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d'Estatlo sob sua direcção , se registem e remettão 
os ditos títulos ás respectivas Thesourarias, pre
venin<lo-as de qne não lhes devem dar cumpri
mento sem que tenhão pago o competente Se.llo, 
emolumentos e direitos, os que os deverem:· 

IJeos Guarde a V. S. - Paço em 24 de l\laio 
de 1851.- Joa<JUim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Dircctor Geral da Despeza. 

N.• 166.- Em 2'• <le 1\laio de 1851. - 0& tm7n0s 
1le (lmwu cseriptns nos Lir•ros das llcpartirücs Pu
blims mio cstliu sujeitos ao Sei/o. 

Em solução ao que Vm. representou em 21 
do corrente se lhe d.eclara <)tle os termos escri
ptos nos LiVI'OS das Repartições Publicas pot• que 
se lo mão as fianças ao Thesonreiro , Pagad01-es e 
outros reS(>onsaveis á Fazenda Publica, não se po
dem comider·ar escrÍJilnras, e por tanto não estão 
essas fianças sujeitas ao pagamento do Sello. 

Deos Guarde a Vm. - Paço em 24 de Maio 
de 1851. - Joaquim José Ro<II'Ígues Torres.- St·. 
Director Geral interino do Contencioso. 

N .• Hi7.- Em 27 de 1\laio de 1851. -Adiantamento 
de qwmtins pro·a ns dcspe::a~ mttol·ismlas pelo Arl. 
8. • da Onlem de 28 1lc Alwil proxi1no passado. 

Conforme a sua resposta de 2'2 do corrente 
suhre o Olficio do Procul'ador do> Feito~ da t'a
zcntla de 1!), nesta data expedi ordem para que 
~c lhe atlianta~se pela 2.• Pagadoria HIO;ttl men
salmente para as dcspezas autorisndas pelo Art. 8." 
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da Ordem de 28 de Abril , de que prestará con
tas ; e para se abonar a cada hum dos Officiaes 
de Justiça do mesmo Juizo, além do seu orde
nado, a gratificação annual de 3001/l'>. 

Deos Guarde a Vm. -Paço em 27 de Mai" 
de 1851. -Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Ajudante do Procurador Fiscal. 

N. • t 68. - Em 28 de Maio de t 851. - Sobre a 1iz11 
1uu tr~~em de IJe111 de raiz por ootr111 tmnbem 

de miz. 

Em solução ao que representou o Collector 
do 1\funicipio da Estrella em Officio de 7 deste 
mez dirigido a essa Directoria Geral, se declara 
que a Lei de 31 de Outubro de 1835, At·t. 9.• 
§ 9. •, he bem clara e expressa quando diz que 
nas trocas de bens de raiz por outros tambem de 
raiz se pagará somente a siza da diiFerença : 
quanto ao Sello proporcional de taes eontractos 
deve ser pago na proporção de cada hum dos 
valores permutados; devendo tambem pagar Sello 
proporcional respectivo as letras de siza <JUando 
tiverem de ser ajuizadas, sem revalidação. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 28 de 1\faio 
de 1851. - Joaquim José Rodriçues Torres. -Sr. 
Director Geral das Rendas Pubhcas. 

N.•169. -Em 28 de Maio de 1851. -Sobretnedi
çõe$ pratica~ dos líquidos nm A lfandegm. 

O Sr. Insp!'ctor da Alfandega, em solução ao 
~ue representou em 2 deste mez, fique 11a intel
bgencia de que a Portaria de 30 de Abril esta
beleceo regra , mas não he de presumir que fre- · 
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fluentemente se reclamem me<liÇiies praticas , H 
os Stereometras forem mais cuidadosos nas medi
ções , pois que por pequenas diffe~enças não que
rerão as partes expor-se á perda do desconto que 
lhes concede o Art. 7.• do Regulamento n.• 63!, 
de 28 de Agosto de 1850 nas medições stereome
tt"icas , e que não tem lugar nas praticas. 

Rio em 28 de l\Iaio de 1851.- Joaquim José 
llodrigues Torres. 

N. • no. - Em 28 tle 1\l.tio de 1851. - Avm·
haçüo das aui!Jnal!lms para terern andamento nas RB
/ações os lli'Ocessos em que a Fa:enda Pt~hlim te111 

J>"rlc tmr appellaijãll. 

111m. e Exm. Sr.-· Determinando o Art. 50 da 
Lei de 28 de Outnbro de 18!•8, que nas demandas 
em que decahir a Fazenda Publica , ficará esta 
sujeita ao pagamento das custas devidas á parte 
Yencedora , com cxcepção <las que competirem aos , 
Officiaes do .Tnizr,, <JUe em tal caso nada perce
berão, c parecendo por ism a cHe Ministerio que 
podem, sem incom·cniente, ter o devido anda
mento nas Hclaçõps do Uist•·icto os processos em 
que a Fazenda Publica tem parte por appellaçào 
interposta ex-offici:J, independentemente do pa
gamento tias assignaturas , sendo estas averbadas 
para as satisrazer a parte que com a Fazenda de
mandar, se for vencida ; solicito de V. Ex. a 
expedição das convenientes ordens aos respectivos 
Presidentes das Relações para que proeedão nessa , 
conrm·midade, e assim cesse o inconveniente de ' 
serem retardados nas Relações os referidos Proces
sos por falta de pa!f:lmento de assignaturas. 

Deos Guarde a v. Ex.- Paço em 28 de Maio 
de 1851. -Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. 
Euzebio . de Queiroz Coutinho Matlot~o Camara. 
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N." 111. -Em 31 de Maio de 1851.- Oddlninil
tradol"lll de Retida~ e Collectore~ deve111 perceber pelo 
encargo de promover a~ execuções por parte da Fa
zenda 1 pcn· eento, e feia C$CI'iplumção e l"emew ! 
terço&, e os Esct-ivães terço pot· cento. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente du 
Tribuna[ do Tbesouro Nacional, determina: 1.• que 
os Administradores de Hendas e Collectoo·es perce
bão pelo encargo de promoYco· as execuções pot· 
parte da l'azenda Nacional ·I poo· cento das som
mas arrecadadas: 2. • rtue pereebão tambem 2 
terços por cento pela esco·i11turação e remessa das 
referidas sommas; e 1 terço os seus respectivos Es
criYães. 

Thesouro Nacional em 31 de Maio de 1851. -
Joaquim José Rorlo·i(ptes Torres. 

N.• H2. -Em 31 de Maio de 1851. - As habili
lações feitas nos Juizos de Orphãos 11ara receber he
ranças de bens de defuntos c ausentes estão COinJlre
lwndid{ls no § 42 da Tnbclla an1wxn á Lei de 30 
rle Novem&•·o de 1841. 

Em J'eSJ>osta ao ollicio do Collcclor das Ren
das Gemes de Valcnça de 2!1 do mez passado, cum
pre declao·ar-lhe: <JUanlo ao primeiro quesito, que 
o § 42 da Tabella anuexa á Lei n.• '.!lo3 de 30 de 
Novembro de 1841 se refere ás habilitações feitas 
no Juizo dos Orphiios para receber her·ança arre
cadada como bens de defuntos e ausentes, na con
formidade do At·t. 1. o do ltegulamento n. • 160 de 
\1 de Maio de 1842: quanto ao 2.•, que, segundo 
o Art. 26 do citado Regulamento , aos Collectore$:· 
somente como representantes dos PI'Ocuradores' da 
Fazenda nos respectivos l\lunicipios , compete a 
com missão de 1 poo· cento, e não a de 1'/, por 
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cento , devendo-se deduzir pela escripturação , 
guarda e remessa das quantias provemen tes dos 
mencionados bens a porcentagem marcada na Cir
cular n.• 16 de 19 do corrente : quanto ao 3.•, 
que fica a dO\· ida resolvida pela Cir·cular n. • 7 de 
1 t de Março ultimo : e linalmente quanto ao 4.", 
•1ue nesta data se expede ordem para que aos Ad
ministradores de Rendas e Collectores, pelo en
carr,o de promoverem as execuçõet da Fazenda 
nos respect1vos termos, se abone a com missão de 
·I por cento das sommas anecadatlas, por cuja es
cripturaçào e remessa se deve1·á deduzir igual por
centag<ml , sendo 2 terços para o Administrador 
ou Collector, e 1 terço para o Escrivão. 

Deos Guarde a V. S.- Paço em 31 de l\laio 
de 1851.- Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.• 173.- Em 31 de l\laio de 1851.- 01 Pt-oprie
llwior dos ten·enos de marinha tem pre(ereneia ao• 

que estão no gozo do dominto tltil. 

Illm. e Exm. Sr. - Em solução ao que V. 
Ex. me representa em seu officio de 28 de Abril 
ultimo, n.• 23, sobre o embaraço occorrente na 
execução da Lei e Ordens relativas ao aforamento 
dos ten·enos de l\larinha, pretendendo varios par
ticulares, que a outros tem já aforado alguns 
desses terrenos , por se Jlllga•·em delles senhores 
directos, ter preferencia aos que estão no gozo 
do tlominio o til, ainda mesmo com bemfeitorias 
valiosas : declaro-lhe que bem fundada he a pre
tenção dos primeiros , á vista da litteral disposi
ção da Ordem Circular de 30 de Janeiro de 1836, 
em additamento ás lnstrucçôes de U de Novem
bro de 1832 , e a outra Circular de 20 de Agosto 

·,te 183!1, pela qual a preferencia em questão a 
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tàvor dos que se acharem de posse pacifica dos 
tel'renos , na supposição de serem propriE'dade sua, 
estende-se áqudles que os ti verem arrendado 1 

em todo ou em parte , para serem preferidos aos 
arrendatarios, amda que estes já tenbão edificado 
ou de qualquer maneira aproveitado os mesmos 
terrenos ; não podendo pelos segundos ser posta 
em duvida a boa fé dos que figuravão de senhores 
directos, visto que por taes elles mesmos os reco
nhecêrão , com o facto de se constituírem foreiros. 

Deos Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Ja
neiro 31 de Maio de 1851.- Joaquim José Rodri
gues Tones. - Sr. Presidente da l'rovincia de Per
nambuco. 

N.• 174. - GUERRA. -Circular de 31 de Maio 
de 1851. - Ao Cotnmantlanle das Arma& da C8rte, 
e aos Pre&idenle& tia& Províncias do Ceará , S. Pedro, 
S. Paulo , Bahia, Jlinas Geraes , Goya::, Maranhão, 
Pará, Alagoas, Pernambuco, e Mato Grouo.- Pro
hibe expreuamentc a& contri~ rolunlariu da1 
prllfllS de prel para as Mmica& dos Corpos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 31 de Maio de 1N51. 

IIm. e Esm. Sr.- Sua Magestade o Impera
dor Manda muito expressamente prohibir as con
tribuições voluntarias das praças de pret para 
as Musicas dos Corpos; o que declaro a V. Es. 
para ter liel esecução. 

Deos Guarde a V. Es.- Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. 

' 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES Do GoVEI\NO DO 
BRASIL, 

4851. 

TOliO v. CADI!RII'Õ 6. 0 

N.•175.-FAZENDA,-Em 2 de Junho de 1851. 
As justificaç{Jes de dividat feita~ mn A uto1 de Inven
tariO, ntio e~tão sujeita4 ao imposto de 2 por cento. 

111m. e Exm. Sr.- Em solução A duvida, que 
V. Ex. trouxe ao meu conhecimento por seu Ofli
eio n.• 16 de 17 do mez passado, cumpre-me de
clarar-lhe que as justificações de dividas fe.itas em 
Autos de Inventario, não estiio sujeitas ao paga
mento do imposto de 2 por cento, visto nellas 
não haYet sentença tlondemnatoria, mas hum 
simples mandado de preceito, que na fórma do 
Regulamenta de 9 de Abril de 18421 Art. 9.• § 
4. •, não está sujeito á esse imposto. 

Deas Guar·de a V, Ex. - Palacio do Rio de 
laneiro em 2 de Junho de t 85t. - Joaquim José 
Rodrigues Torres. -Sr. Presidente da Província 
de S. Paulo. 

---~ 

N.• t76. - Em 4 de Junho de t85L- Ea:plir.açõea 
sobre a aehada de mail ou de merwf M con(ermeia 
dal mereadorias , á porta da A l(andega, e sobre ques
tõe~ de qualificag®. 

. Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional ; declara ao 
8r. lnspector da The110uraria da Província da 
Bahia, em resposta ao seu Officio n.• H de 12 
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de Abril ultimo, que a questão de que se trata 
na especie sujeita, sendo huma restituição de di
reitos por se verificar na conferencia da porta da 
Alramlc!!a h uma dilferença, para menos, na quan
tidade 'd,. mercadoria despachada, não póde sea· 
considerada corno huma questão de IJUalilicação 
de mercadoria, e sim de numero achado de 
mcuus antes da sua sabida da Alfnndega, e como 
tal está cornprehendida na 2.• parte do Art. 227 
do Regulamento de 22 de Junho de i 836; mas 
que no caso de se suscitarem 1\uestões sobre qua
lificações da mercadoria, detera considerar subsis
tente o Art. 228 do mesmo Regulamento com a 
unica excepç:io da parte relativa ao processo do 
Art. 207, visto que o Regulamento de 17 de No
vembro de 'IS.H só nessa parte alterou o citado 
Art. 228, mandando que aquclle processo fosse 
substituído pelo que ellc estabeleceo. 

Thesom·o Nacional em lo de Junho de 1851.
Joa11uim José Rodrigues Torres. 

N.• 117- GUERR!\.- Circular de 4 de Junho de 
1851. - Aos Pt·esident~ do Ceará, S. Paulo , Minar 
f]emiJS, Goyaz, llio rJmnde do Norte, Erpiriw S4nl0, 
Parahiha, e Sergipe. llemette os modelos de n.• 1 a !1 
dos pedidos de (anlamcnto, 4rmatncnw, equipamen
to , ~·c. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da 
Guerra em !,. de .Junho de 1851. 

111m. e Exm. Sr.- Convindo fixar-se buma 
regra certa e invariavel na distribuição do far
damento, armamento, equipamento, e utensis, 
que se devem fornecer aos Corpos , em virtude 
da Tabella que acompanhou o Decreto n.• 547 de j 
' "" ''""'" "" '"'· om.~ Sn .......... ' I 
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lmper·ador, <JUe V. Ex. expeça as mais termi
nantes ordens, para que os pedidos, •tue tiver 
de enviar á esta Secretaria rl'E•tado para tal 
fornecimento, sejào feitos confonr.e os modelos 
u.•• 1 a 2·1 , tendo muito em vista o que dispõe 
os de n." 1 e 11 , que mar·cào os vencimentos 
de fat·damento em certos e determinados períodos 
para as Ar·mas de Artilharia, Cavallaria e Infan
taria. E porque pódc resultar que, uo intervallo 
da remessa do pedido ai é que elle seja distribuído, 
occorrão alterações pam menos por morte, deser
ções, baixas, passagens, e reformas <las pt·aças do 
Corpo ou Companhia fixa, V. t:x. remetterá com 
o pedido seguinte hurna relação do <JUC deixou 
de ser distribuído para se abater deste pe<lido, 
ficando V. Ex. na intelligencia, que os arligos 
de armamento, equipamento, utensis, &c. , sÍI 
poderão ser trocados pm· outros, quando se con
cluir o tempo do seu vencimento, responsabili
sando V. Ex. não só o respectivo Commandante 
da Companhia pelos at·tigos que deixar arruinar, 
fazendo-os pa:;at· pelo seu soldo, <JtHHHio isto 
aconteça, co1no obr·ir,ando-o á que suas prn~~as sa
tisfação pelo mesmo soldo os damnos e extr·a\·ios 
causados nas armas, munições e petrechos que 
lhes forem enh'C{lnes; por isso que uão lte ndmit
tida desculpa de perda ou extravio dos ditos ar
tigos, senão no caso de serem perdidos ou arrui
nados no serviço. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo 
de Sousa e Mello. 
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11. • I. -llelação do fardammlo que, tia coa[orrnidade da 1"aklla que 
acompanhou o Ihcreto N.• 5!7 de 8 de lmltiro de 18~8, e tem 

de distribuir nas epochas abaixo declaradas ál prll(las do& CIWJI06 
• Companhias Fiteas de Caçadoros • Artilharia, 

EI'OC4S 
llO VENCUIENTO. 

á esta peça de fardamento as pt'a~ que ae aclaarem contempla
,t;j~-·~iré;;~;~· ;tté 28' de Pevereh-o, ao de Juqbo e 3t de Qptubro de cada 

marca a maneira de se razer o pedido. 
praças que se acharem no Estado effecth•o até 31 de Março e 30 de Se
cada anno, tem dil·cito a este SCIII(':õll-c; seguindo-se para o pedido o mo-

di•-eito á esta Fat•deta e ao sc.•uwstrc do artigo antecedente as pracas que 
no Estado cflectivo até ao flm de Jnnho de cada anuo ; para as q'ue en

d~e o Lo de Julho até 30 de Setcmbm se lhes ti1-ará somente o semestre. 
o modelo n. o 4 p;ua se fazer o pedido. 
A disposiçlo do artigo ;tntecedeqte hc apelicavel ás praças que tem direito ã 
e se.IQeltre de cada anno P*r, com a ddferença que ~ra aquellas que se 
no Estado effectivo até 31 de Qezembl'O de cada anno impar se lhes tirará 

e ltUIJl!l maqta de 13. O modelo p." 6 ma•·c;~. a maneira de se 

de rardamento at praças que se acharem no Estado 
cada anno ra·· civif, "qf'ja...SC o modelo n.0 6 para se 

OI recrutas, c as praças que se recolherem da deser~o e de cumprir senteuca ; 
tem assim quaesquer outras em circunstancias es.traoritinarias serão rornecidu ·dC 

de rardamento a vencer· em qoalquer epocha que seja neceuario, descontando
DOS rutoros vencimentos o que tiverem t-cccbJdo anticipadamente , porêm de 

que nJo haja inconveniente no serviço. 



N.• 2. - COMI'ANHI,\ FIXA DA I'ROVINCIA I>E 

l'l'ccisa-Me para tu praças abaixo declal"adaB, l'ara &er distribuido no m' 
vencimento em 30 de Abril de 1851, a peça de fardamento seguinte. : 

NOliES. 

~o oito pares de sapatos. 
Qtmrtcl ~11) 

ASSENTA NEM TO 

DE PnAÇ.\. 

OBSERVAÇÕES. 

N. R. lgu;d pcliido RC f.-n'i. da llll'SHla Jlt'('a de f;.ll'damt•ulo para ser dish·ibui (b 
31 de Agosto: a IJltC se deve dislt·ibuil' l'nÍ 31 de llt·zcmln·o \'tti iuduida uo 
1lcst:t clat•'· 



N.• 3.-COMP.-\NHIA FIXA DA PROVINCIA IlE 

Prrcisa-se para as praças abaixo drclarad<U para ser distribuído no ••" 
l'tmcimento em 30 de Jcmlw de f85t , as IJ#!f'OS de (a,.damento 1tgreintes. 

I 
ASSENTAMENTO SF.liESTB:I. 

' 

DE Pll·U,:.a., 

.I i 
NmiES. OGSERVAÇÔES. !! ·-·- .. 

~ .s <; 
~ {l ... 
"' .; 

-~ .; 
-~ ~-'< c _; . ., ~ .; ~ " E ~ :E = •i ~ .:i 

c::l ~ =: .::; ·- <!5 <!5 ..:: ~ '"' z ~ ~ ~ 1":-:::-- -- ------ --- ------ -------
I.•Saa·g , I F • ••••• •• • . . 1849. Fc,·c•·., .Jr2 ................ 1-1 -;I I I 

~ 
)~; 

t 

.. 

"":""":"-:--- --:- ------- -------- r-:-- f-j" 2.' llito.. 7 F • • •• • • • •• • 1"8!i0. Dezcmb .,12 .•• , •.•••••..••• I 

:~ ,...-:·--- ------ 1---------- -------- --
~,~=~~~,,r== I I· --1--- -j' Cabo .••• 2s F . . .• • . •.. . • •s:,o. i"iu' Puth.. o ••.•.••.....•• I I I 
r----1-- ------- ------- -- -------- r--r-- -

· 38 F • . .•• .• •• • . 1850 .• l:wcko •• Jf; ncconduzido da 
. d<.."Serçiio. , ••• I I I I . r::- -------1---------1-------- 1-; i~ ~?__ F • • • . • • . • • . • 18M. Março •• ·I ~~ :.::..:.: ........... I I t 

.;! 97 F.,......... 1851. Mao·ço •.. E ................ I _:.1_~ I 
õ --c-·---- ~:----- ------ -- r--

~ 
Cl) 126 F •• •• •• • •• . • 18á1, l\Jat·co.,. 31 Reconduzido da 

"I • dese~o •.••• I I 

Somma ••• 8 si 8 8 

SSo oito camisas, oito calças de hri111, oi lo 11;u-cs de polaiuas, c oito l'Slckas. 
Quartel em 

• 

' 



N.• 4.-COMPANHI! FIXA DA PROVINCI! DE 

l'recisa-se para as praças abaixo declaradas , para sno distribuidD no se" vencimento em 31 de Dezembro dt 1851 , as. peçtU 
de {ardtlmento sef11Ji111es. 

ASIENTAMENTO 

D& Pa.AÇ&o 
FAI.DETA .. U.MDTI.Bo 

I 

" I . 5 Q :=I I..: 
' : 
; 
• .... 

NOMES OBSERVACÜES. i .; § 
~ 1 

• .. • __, :E l 
·= . ~ ....;:) .:> :,;.. 1111 ~ • Q,) ., 4 

" ~ ~ • ....: 't "' .SI , .. 
"'" I~ 

= lol ~ .t. ~"'~e.i.l 
: ~ =: ~ .s: Q a ·'= "i a 
~ " ~ ... ~ ~~~"'"' 

~-:-::---- - ----- ------f---'- '--1 
~·o Sargento. _• !' ......... ~.:.:.:: .. •••• 1i8-l9 ,!evereiro •. Jl ................... .•.•••.• •.• 1 _• I 1 1 1 1 ._~j-1 

2.0 Dito....... 7 F ............................. 1850 . ......... ......... t I I I 1 1 1 tj 1 
I - --------11---1 

Forriel...... IS F ........................... 1861 Março...... . .••••.•••••. u.. I I I 1 1 1 t •I 1 
- -- ------ 1-- . ----
Cabo •••••••• 28 F .••••.••..•••••••••••••••• 1860 Novembro. O ·············•············~··· 1 1 1 1 t 1 1 1 I 1 1--- --- -- ---

38 F". u, ..... , ..... , • ,, , , , ••• 1851 Janeiro ... · 10 Reconduz-IdO da. de&ei'Ç'dO.,, •• I I 1 I l I 1 J 1 
f! G1 F ••••·. •••••• .•.• ••••••••. 1860 Ma~ •••• IR ••••••••••.•••••• ·•• •••. ...... I I I ' I I I I 1 
"!!! 97 F .••• ,"''....................... 1851 Junho..... 30 .......... , • • .... • • ... • • • . • • ... .. I I I 1 l l I 1 1 
-ê to• J.\...... . •• . •. ... .. • . ...... .... 1-8&1 Julho...... 4 . .. • • • • • ... • • • • • • .... • • • • • • • • ... • ... • • • • • ... • • .. ... t t t t 1 ! 101· t"......... ......... ..... . ... .... 1851 Asosto .. ,, . JO ................................... •••• •••••••• ••• t 1 1 1 1 

120 F............................ t8lt1 Outubro. •• 18 ... ••.• .• . . . • . .. .. . •. .. ....... ...... •. ...... ..... ..... • ••• .• •. ...... l 

I :.----1-- -. --
somma .. :.1 1 1 'I 'Z t · 9 9 tlto 

... ,_ ... __ de panno, sete. ditas da brim,. sete calças d& panno,, n,oye camlza.t,, IIIA'e calç_as de brim,. nove pares de 
·-,.- cte;ÇNI dil Aptol. . ' ,. Sht'~ , ____ , ......... L.~"-_:·.:-__ . .:,..,. ..... ~ .• ~ .. ----



a ... u;, ·-· i:~ &..:::COIIBK~âOtíRéíl'DF"~-... :--.• .. I:Z-

Prui_,• para a1 praçtu a/HJJzo dtclaradal , para ur rlillrilluido 110 ••u emcimet~lo t111 31 d• D•=•mhro de 1852 , tU peças 
.... de (arrlamelllo ••guinus. 

J.SIEl'I'TAIIIfrlO FUDITA. S.IIU'lBE. 
DE Pa&ÇAo 

"' -~ ~ .; 
.§ ! 

NOMES. OBSERVAÇÕES. g_ .§ "' " .! t = ~ .); !. .); 
&. "" .!! ~- ,; s ~ ~ .i {! 

-~ < Q {! ~ p c .,; ~ ~ -ª' "' ~ a .. ;.o ,; " -~ 
... 

~ < ~ " .si " "' ~ ~ 
.. ~ .. 

• p "' ~ i: "' >:i "' "- o!! ~ .l: " ~ ~ .., >:i :.. <.:> -= -.:;s;;;;;.l-,- --------- -- ·--
F.. .................... 18.9 Fc,·ereiro •• 12 ••••••••••••••.••••••••• I I I I I I I I I I I -·------- -· - -

:2.0 Dito •••.• j 7 F ...................... 1850 Dezembro .• 12 ......................... I I I I I I I I I I I 
---,---~ ~ -- -
For1ie1.... •. 111 F ...................... Março ••••• 10 • •••••••••••••••• •••••.•• I I I I I I I I I I I ------ -· 

I I Cabo........ ;?g F ..................... 1850 N o\·embro • 6 ........................ I I I I I I I I I I ------ -------- --.--------
38 F ...................... JRáO Jane&ro, •. , 10 ......................... I I I I I I I I I I I c 67 F ...................... Ul~O 31arço ••••. 18 •••••• ................... I I I I I I I I I I I 

~ U7 F ...................... JS!JO Junllo ••••• ao ........................ I I I I I I I I I I I 
:!l IOB F ...................... J8!,2 Março ••••• 10 ························· I I I I .... .... I t I I I o 108 F ...................... J8á2 Julho •••.•• 30 I I I I I "' ........................ .... ••••• o ••• o o o ooool•••· 

128 F ...................... 1852 Ontubro ••• 20 oooooooo•• •••••••• 0000000 ••o· 

::~i::;: .. ~. ;..:;·, .. ~· .. •• •••o I -- D 9 DI 9 iõ Somma •••• 8 J 
í 



N.' 6. -COMPANHL\ FIXA DA PROVINCB. DE 

Precisa-se para as praças abaixo declaradas, para ser distribuido no M 
vencimento em 31 de Dezembuo de 1852, as peças de fardamento seguintes. 

ASSENT A.MENTO 

DE PRAÇA, 

~ 
'§. á NOMES. OBSERVAÇÕES. = 
õ;) a:l õ !-o 
~;i 1:: ti~ 2 
a:: ::. I:: ~ ·- ~ 

1-.::--~- ----- _:::_ ___ "'__+':_ --------------..::. 
~-o Sarg., I F .•••...•.... ~~~-=~~_:_: 12 ............. _:~_:_:_·~~~_:_:_~!~ 
2.0 Dilo.l 7 F .•.•.••.•••. 1850. Dczem 12 ............................ I 
------ ----- ---- 1-
Forriel .. J 10 F............ 1850. Marco. 10 ..........•...............•. 
--------- --- __ __:____ i-

Cabo •.. ·I 28 F ..•..• , .... , J850. Nov,., 6 •. , .......... , ..•.... , ..••.. 
------- ----- --- ------ ~--------------~-11 

~
-=~ ~=~~~ ~~~ ~~l~~ ~~ •••• o ••••••••••••••••••••••• 

~ ~ !.:..:.:..:.:__.::..:..:.:..:. ~850 . .:~~~-=~ .:..:..:..:.:..:..=:.._:..:..:..:.~~1-
õ 93 F ••.••••••.•. 1850. Nov ••• 4 .......................... . 

oo iõ7 ~~~ 1850D-;;;~30 ~~~~~=r-

São (oito capotes. 
Qn;uld em 

~omma .. 



~.' 7. -CO)IPANHIA F!X,\ DA PROVINCIA DE 

.1recúa~se para ser conserrado em deposito, a fim de serem distribuidos aos 
• rtcrutas que assentarem praça na dita Companhia, as peças de farda

mento seguintes. 

PESS.\S DE FAI\ llA~IENTO. 

j 
l 

hrdetas de pam~~-~:-:-.~~~=~~~~~~~.-::-~=~- ....... --;;;-
. -·--------------1--

IJitas de brim .•••••••.••••••.•••.•••.•..•••••..••••••.••. , ••••••••••••.••••• lO 

lonets ..••...••....••.•....•...............•...•.•......•.•••..••....•.•••••.. 10 

~-;-de ~ola ~-~~-~~~~~~~-~~~~~~=~-~:::~.~~--;; 
~------------------------------
Calças de brin1 •••• , ••••.••••.••••••••••••••••••.•••••••••• , •••••••• , ••••••.•. tO 

~;~~~~ ..................... :~ ... ~ ................................. ~-~ 
Pares de polainas de panuo preto .•.........••••..•.•.....•.•...•••...••••••.• 10 

Pares de sapatos .•..•... ,, ••..•. , . , .•...• , , .•.•....•••.•.. , • , .•.•••.•.•..•••• 10 

~------------------------------
lb.ntas de lã ••••••••••••••• , •••.••••••••••• , ••••.•••• , • , ••••• , • , •••• , •••••• , , • 1 o 

l--
Esteiras ...•••.••..•.•.•.•..••...•.•...........•....... , ...•..........•••••• , , 10 

Slo d~z fardctas de pa1mo, dez ditas de brim, &c. 
Quutél em 



N." S. -.C(I)II'M\II!A FIB JH l'J\UI'INL:L\ DE 

Pn·ci.~a-sr· pant as JII'((('OS dr1 dito (umpanlúa, por se haverrm j(t rcnrid• 
os antcriurlllmle rccrhidrJ8, os artigos de armamento seguintes. ' 

Esping;U'(bs cutll h:tiotwfa.-; d1' :td. li .. 

Dantlnldras de sol.t,., .. ,., ......... . 

l'atrouas CIIIH t·arlul'lwira<> de folh<l ••. 

Correias de sola para as ditas ..•. , •.•. 

~------------------
E~covinh;lS t' ag:ulhct<Js, .• ,,,, •... ,,,. 

Guarda-fe!'hos ...•• , .• , . , , .••.••.• , . 

IUarteHiuhos c saratr;lpos ....... ,, ... . 

CinlurlH·s I'OIII c;ul<\nas ...•..••...•.•. 

lO 

U\T,\S DOS RECEBIMENTOS 

AN'I'EIIIORES. 

:{] 
•O ~ 

c ~- ~ 
~ - -
~ ~ ~~ = ~ 
... ::: ~ -2 ~ § 
~ ~ ~ .::::; o o 

------ ------- --- --
100 llfl\0. AL•·il_ ••• ·I • '"' 
[,0 18il. Janen·o .. 3 

------f------ ---1·-
~1) ~~~!~ Jan~·-iro. ·I 7 I :..O ,o l.'i•8. ·"a•ço ... 10 

----- ------- --- --
IW I Hl·íi. Janeiro, ·I 1 150 

-~ --,"1---;~.~ J~;;~:i~~~-,-- --- -~JO 
70 1 H dL ,,Jarco.. . 10 -- ________ _: _____ ---l--

i J.)O ]11:\·ii .• Janeiro .• j 1 I~ 

-;- -;5or-;;;~ J~ci~~~-7 --- 15o 
-- sol--;~s J~lri~~~-,- --- -~o 

;} 7() IS.f8. :'!larm .•. lá ___ , _____ ...:. ____ 1--- --
150 j Pi\7. Janei•·o.. I 1!!0 

----- ------- --- ---
1[>0 \ JS'li:L .Janeiro., 7 IJO 

São cerl!o c cirwot•nt;: c~t~ing-;q·d,rs l:Uill baionetas tlc ~lllarmc 17, ceHLO c cio
··ncrlla bandokiras ~!e ~11la, .'c. 

(_lrt.rr!cl r·rr1 



~-· !1.- COMPANIIIA ~'IXA DA PI\OVINCIA DE 

PrtciMI-•• para a1 praças da dita Compa11hia, par ,. l~tn:er.,.. iti t:eftridii 
01 tmteriormtnte reccbid01, 01 artigos de equipamento stguaftlel. ,.,. 

• r. ·r 
~- DATAI JIOS I'IC:PIIN.Itn'OI li 

! ~ .KTIIIOIU. 
gj li 

~ . ... 
{I 

~ t· ' {I :§ I 
c 5 ~ "" ~ ,; e ~ .s cl i .:: ~ ~ ~ "' 'I; .. Q 

I áO 1841 Julho .• 2 
. ............. 1 •oebifao de brim oleado ••••••• 3 &O 1811 !)cz •••• lO 1st 

I áO m• Janl'irf' 1 ,, - :-· 
.............. 1 

. &O 1811 Julho. 2 
f.orreias de sola para as ditas. 3 50 18U l>cz •••• lO 1110 

~· &O 1848 Jaueir( 7 

lllannit.ás de folha para 1 prac;a. I I &O IMO Dez •••• 16 .. ............ ! 160 
--

Correias de sola para as ditas. 3 "o 18t7 lJPZ.,,. lO .............. , 1110 30 IMR J;UU!Írt 7 

-i2o lm -;--
Dilu de ditas para capotes .• 3 Drz .•• lO ...... · ....... 1 1110 

; 30 1818 Janeirt 7 I 

caQtiz de madeira ••••.•••.•••. 3 100 1847 Agosto 2 ............. j 160 

eoiTeias de sola para os ditos •• 3 lóO 1847 Agosto 2 .............. j 160 

T 
-:--

loroaes de brim .a. •••· •••.•••• 1849 Dez. ••• 15 .............. , u.o 
Ac •••••••••••••••••••••••••••. I 

8lo cento e clncoenta mochilas de brim oleado, cento e cmcocota correias de 1011. 
·· fila as ditas, &c. Quartel en1 

, 



N. • 10. -COMPANHIA FIXA DA PROVINGIA DE 

DATU DOS :a.CUI
III.l'IT08 Al'fTit

aiOaU. 

Slo, homa mesa de rancho, quatro ballCOI para as ditas, &c. Quartel em 



. N.• 11.- Relação do [ardaw,nto que,, 1111 cnn(orm.;dnrle da 1'a1H"IIa que acOIIIJ>Ilnlwu o /)ecrelo N.• 5H dt 8 dt 
.fllntóro de 1848, ·••. tem de distribuir nn.< rpnchn• a/mixo declaradas á.• praças dos Corpos 

e Cnmptmhi'~' fiaxts de Cavallaria. 
r· 
~~~-------------------~~~-~~~~-~~~.~~ 

e ci ~ ~ • e · 

,, 
' 

1· § ~ ~ ~ ~ ~ =· ·~ . 
"' • 'l..:E:: S..:~;( i~gs 'ª . <:,) .s :;: ~ ::. .~ õ ~ ';::; 'U >O 

~ . -::s.. ::::: :.. t,) ..., ~ ~ <.;• 
.; EPOCAS DO YENCI~IE"iTO. . ~ ~ ~ :: ..::) '-.1 ~ ~ I:! < 

~ !: ~ ==~ 0:: ~ .::; ~ ... • t-i • "= ~ j,.o 

~ i ~ ~ ... ~~ ·~ ~ : ~ :! ~ .::: ~ Co) ·= ~ E ::::: := ;.. .;:; :...~ ::: ...:::· ..:::: .. lo. ~ ..'::; ~ ~ t: f.l:l 

~ ~ G ~ ~ a ... a ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ a ~ 
~--------------------------------- --~-- ---- ------------- -------- -.~--

~ !~~~~~~~_:__!~~-~~~~~~~~:_~~~.:..:~::~.:.: ~~,:.:..:: ~::. :::..: :.:.:.:.:..: -~ :...:.~ -~ :.:.:.: ~.:..: ~::. -~ :.:..:..: .:..:.:..: :..:.:..: ~'l.. 
I meze9. Em 31 de Agosto tle anno 11<11", an du A.bl'il, c 31 tle Dezcm-

~-- --b~~..:..:~:_~~~~~~.:.:.:..:.:..:.:.:.:.::.:.:.:~:.::.:::::.:.::..:.:.:.:.:.:: :.:.:..:.:.:~ ~.:.: :.:.:..: ~.:..:~ .:..:..:.: .:..:.:..: .:..:.~ .:..:~ -~ .:..:.:..: .:..:: .. : .:..:.:...: .:....:...:. .:.:.:.: !..~, 
8 mezcs. Em 31 de Agosto de anno impar, ao de Abril, e 31 de De- I 

zentbro de cada anno par .................................................................. I .... : .•• ............... (c) ------------------·-------------- ---- ---- ----- -·-- ------ -------- ____ , 
I anno. Em 31 de Dezemb1·o de cada anuo............................ I 1.. . 1 I .. .. . . .. • I . .. . . .. . .. • .. .... , . . .. • 1 1 (d) ------------------------------ --~-- ---- --------- ·---- ---- -- -- ____ , 
2 annos. En1 3t de Dezembro de anno (lar. • • • ••• •• • • .• •• •• • • • . • • ••• . • • • l . . • . . . . . . .• . • . .. • . . . . . . • . . . . . . . . . . l •..• , , •.•••••••• (e) 
~-- ---------------------------- ---- ---- ---------~---- ---- -- -- -- ,__. 
t .annos. Em 31 de Dezembro de cada 4 annos .......................... ·I·... . .. . . . . . I ...... ·• • · • .... ·J· · · .... · .. · · l · ....... (() 

{1} Tem direito a este seme"tre as f!l'aças que se acharem contempladas no Estado cffccti\"0 atC 31 de ~lal"<;o c 30 de Setembro de cada anuo. 
O modelo u. 0 12 marca a mauewa rle se faT.t>l' o pedido. 

(b) As praças que se acha•·cm no Estado ell"t!el.ivo até 30 de Abril c 31 de nczemhl'O de anuo r~u·, c 31 de Agosto de aono impar, tem 
dirCJto a esta p('ca de fardaml'nto. Vt•ja-sc o modelo n. 0 1:1 ptH"a se rar.el' o pedido. 

{t) As que se acha1·ém contem\>ladas atê :10 de Ahl'il e 31 de nezcmbro de anno impar, c 31 de_Agosto de anuo pa1·, tem dil·cito á esta 
peça de faL·damento, segui .u o-se r;a1·a o pedido o modelo n. 0 11. 

fd) TeQl direim á Fardeta e ao scmcsll'C tia nnbL (a) as Jll'at·as que se ach~ll'em no Esl:uln t•ll"cclim alt~ :10 de .Tunho t1c cada anno; para 
as que entrarem desde o 1.0 de Julho :.1tê ao de Sdcmhl'O ,'se lhes timd somente o St~mestre. O mndclo n.0 lá marca a mancit·a de se 
fazm· o p•~d ido. 

(e) A disposição do artigo antecedente lw applica\'cl para t~stc caso, com a diiTm·cnça que, para aqudlas praças qnc se achart!lll no Estado 
eiTectivo até 31 de Uezcmbro de anuo impat• 1 se lhes Lirat'á mais luuna g1·avata e hmna manta de lã, couful"IIW rnaL'ca o modelo n.u 1H 
para o pedido. 

tl) Tem dil'eito a estas pecas de fanlamemto as pntcas qne se acharem contempladas no Estado cffcctim att.! Jl •lc 11c1.cmbro de cada anno 
Jlar ci\'il. Vej:1-se o mÚdc\o 11, 0 17 para se Fazer' o pcdi1lo. 

Oi recL·utas, as p1·acas que se recoltiCI"CIH de rlescrcão, e 1k enlnJll'ir s1·ntem;a, assim <·omn quasq1u'J' nnii.Ls t'll! t'll runst.mcias cxt1·ao1 dina
Ns serão fornecidas de' pee1s tle fanlanwuto a H'ut'Ct' {•m qualqut:r t•pocha f(IIC st•ja nceessano, descontantlo·sc-lhcs nos f11tiii"OS \CBcimculos o 
que tinr~m recebido <lntic1padamt•ntc, pm·t:·m t\e modo qne uiio haja incnnvcuicutc uo scniço. · 



N.' 12. - COlJPANHIA FIXA DE CA VALLI.RLI. DA PROVJNCIA DE 

Pr«i6tv!e para os praças abai:ro declaradas 1 para ser distribuido no seu t•en 
cimento de 30 de Junho dt' 1851, as peças de fardamento seguintes. 

~F.MESfRES. 

A.SSENTAJI.IENTO = DE PRAÇAS. -e 
'§- ~ NOMES. OBSERVAÇÕES. I! ~ ti 
;:J ~ • u tS -~ 

~ l ~ ~ ~ ~ ã' ~ 
2.o dito. i F .•••••..•••• IR~!l. Ue7.emh. 12 ••••...••.•••••••••. I ti J 

I. o Sarfr. 1 ~~~ ~;HO. ~eve~~ ~=-~~::.:.:~.:_:::~=~~_:_I_:_ 

l Foniel.. 1fl r .••••••••••• JR&o. Março ••• 10 ................. -, ~-,-f-1 

~ ~bo .. ·-~~ ~~=~ 18&0. _!~~-6 .:..:~.:..:.:..:.:..:.:.:.:..:.::...:.:: t--;-1-•1 1 

I • 

38 F........... 1 R50. Jam.·u o .• ,JG r:econ~uzido da de- I I 
scn;ao ..... ,..... 1 I 1 

671~~ -;850. ~:;~~r--,s ~:-:-:--:~=-:-::::- -, 
1
-,-1-, 

192: ~~~~:::::: ~~ ~:::~~~:::::: ~~~~ ~;c~n;~;~,;~ ·~~ ~~~--(~~-~ 
scrçao ••..•. ,.... t I 1 

Somma... si 8 8 

&:lo oito camizas, oito calo;:~s de brim , c oito esteiras. Qllartd em 



N." 13.- CO~IPANIIIA FIXA DE CAVALLARIA DA PROVINCIA DE 

Prrcisa-.r;c para a.'i praça$ abai.ro drclarada.'i, para ser distdhu.ido no seu ven .. 
âmcnto nn 31 th Aynsto de 1852, m; JH'ças de fardamento seguintes. 

~ 
~ 

•O N0.1!ES. 

ASSENTAMENTO 

DE PllAÇAo 

OBSERVAÇf)ES. 
:.;- .;, 
... o ~ 
à : c "' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

--------- ------- --- -----r-------------- --
1.0 S.11g [ 1 F ..••••.•..• ISHI FPVC'I',, 12 ..•..•••••• .•.•••••••••••••• I 

~~~~='=;~ ~2===== ~~::. ~~~ffi~ ==-?.=:=:~~~=~~~~~ ·~ 
Cabo •.• , 2H F........... IS!,o 1-"t'\'CI' •. I G ...........•.• , •••• , , • •• •• • . I 

--~--=~~ ~-=~==~~ ~~~ ~~~~~~~ =-:-:.-:.=·=~-. -_:_-:__· :: ...... -~ 
.g G7 F... . . . •• •. • IH.',O. 1\lart;o. JS ............ , •••• , •••• , ,, •• . I 
"' ------- -------- --

:::: U7 F ............ IH5J. !Uai'CO. 21 .................... , •••••. I 
j5 ------- _____ ..:, ___ ----------------

1213 r............ 1s:-,2. Ahl"il •• 20 ..•••..• •• •• .. • .. . •• • .•••••• 1 

Somma ... 

S:io oito pan•s de sapatos. IJu;utcl em 

]'(. B. Ignal pedido se far;i da mesma peça de fardamento para ser distribui~ 
em 30 1lf~ Alwil de l'ada annn impa1·, a que se 1le\C distdbuil' em 31 de Dezembro di 
anuo imp.u· 1 \"ai indnida 1111 pedido desla dat;l. · • 



~-· H. -CO~ll'ANHIA FIXA 111: LIYAI.I.AIIL\ H.\ PI\OYil'iCU ))}; 

Pru iNt-::e para as praças abai:ro df•claradm;, para srr rli:;lribuido ro seu tcn
,·iurr:tto tm 31 de Agosto de Jt{jl , a prra de fardamrn(l) ,;;ryuintr. 

~ 
• • o 

NOMES. 

ASSENl'AliiE!'iTO 

DI!: PR.\ÇA. 

c 
I:: <,) j 
~ ~ .... 

OllSEI\VM;tlES. 

----- --------- ----------------
•.• S;wg. F............ 18~!.1.! Fe\'t'L, 12 ...... , .................... . 
r:-:-------------------------------------
2.• llito 7 F............ IH{)U.IIwz ..•. 12 .••.. •. . • . . •. •• . • . • . • . • . • . • . 1 

: .. rid.. 1R 1:~~~~~~- ~~~~~~~~o=~~=~·-:-=·=~~=~:~~=:=~ 
C-1to.... ~8 

Somma... R 

S.lo oito pares de cothut·nos. Quartel em 

tr. R. Igual pedido se fará dc~sta pe<;a de fanlamenlo para se1· distribuida em ao 
~.Abril de cada anno par: a que se dn~· disiJiln;ir t'IH ;a .!1' lkzt·utlwo dt• am10 Jlal' 
"iaduitla no pC'tlido desta da la. 



N.• 15.- COniPANHJ,\ FIXA DE CAVALLARIA DA PROVINCIA DE 

Precisa-se para as praças abaixo dct:laradas. para srr distribuído 11~ :~eu rencimento em 31 rlt! /Je:embro dP ·JS3t, 
as pt'{'Wt de fardamento segumtmr. 

ASSENTAMENTO 

DE PUÇA• 

,; NOMES. .. ·s. .; 
• Q 

" • é .. .; .. "' .! • • " ~ .. " ~ <::l c " .... 
~rgeo.to. F ....................... liMD FeYereiro •• 12 l -- --

2.0 Dito ••••• 7 F ....................... 1850 Dezembro. 12 -
Forriel ••.••. 18 F ....................... 181>1 Março ••••• lO 

Cabo ........ 28 F ....................... l8ó0 Novembro. 6 
f--· 

38 F •••••••••• p•••········· 1851 Janeiro •••• 16 
~ 07 F ....................... 1850 lla:J::, ..... 18 

i D7 F ....................... 1850 Jun ••••. 30 

== 
IM F ....................... l8ól Julho ...... 4 

Q 107 F ....................... l8ól Agosto .... lO 
"' 120 F ....................... l8ól Setemdro .• lO 

~no 11ntc honcts, sete rardetu de panno, sete ditas de brim, & c. 
•.to .. rt•l ..... 

é 
"' OBSERVAÇÜES. "' "' "' ~ 
" oi ';: 

1: :: 
~ " r... 

························· l I 

o o ••••••• o ••••••••••••••• l l -························· l I - -························· I I - --Reconduzido da deserç5o. I l 

························· l l 

························· I l ......................... .... .... ......................... .... .... .......................... 
Sontma •••• 7 7 

FARD.KT.\o SEMESTRE. 

~ 

.§ ... ..; 
é 1:! ... ~ .§ "' "' .§ 
i "' ~ §-" ... - . ~ ~ ... ~ .. .! ~ ~ -1! ... ~ .. ~ .~ "' ... a .:: -~ E! .. 

l -~ E E .!;-

~ ~ ~~ <::l (;i (;i c -- -l l I l l l l ~ 
l l l l l I l l -l l l l l I l l' 

-....J 
l l l l l l l l ' 

~-;~ I l l l l l 
l l I l l l l l 
l l l l l l I I .... ... ....... . . . . l l l I' .... .... :::::::;::: l I I l 

l l l 

7 7 7 7 lO lO lO D --



N." 16. -COMI'Ai'iiiiA l'IX,\ DE CAVALLARU fl,\ l'ROYINCIA DE 

Prr•t·i.•ut-xe para a~ prnras abai.ro dt•claradas , para .'fer distribuidtl no seu t•encimenlo em 31 de D~:emhro de 1852, 
as peras ·de fardamento seg11intes. 

ASSENTA~lEN'l'O 

DE PI\AÇAo 
FARDET.\, 

Q '"' -- • ~ #::: ê . § ~ ·;;: 
Nm!ES. OBSERVAÇÕES. 't .~ § ~ ~ 

"'~ loll ~ ... "':::: '1::1 ~ ~ 
~ ~ ..:. ....:'t~r:::..,~·~ 
~ ; ~ ~· ~ :; ~ ,;:: ~ t 5: 5 

SBJIESTRE, 

s ~ 
~ ~ . I ., ~ .::: . e "'= t:S "' 

~ s -~ E .:: ~ 
~::~=e-~"" 1., r: 1::1 ~ ;::: 
~:=~c....~.:. 

I I 

-~ I . .:§ ~ ~ :; ~ ~ 

= ;;;:; o: ...;;;. j ;;- ~ ~:::: ·- .:: ~e ~ ,.~ 
~ i!: - ""=' -. -~<:~-------,-------- --r::-- -- --------- --1--f-1----1--l-'-1-~ I 1· 

1.0 Sa1•gento.-~ F ................ 1840 Fevere1ro .. 12 ••.•••••.• .............. 1 1 1 J 1 
----- -- - - -- --r--r---
2.0 Oito..... 7 F ............... Hl50 Dezen1bt'O .. 1.2 ........................ l I I J 1 I I 1 1 
------ - ~ -------::- 1-- --1-:--- ---1- --1-f--·++-+-1 
Forriel.,..... 18 F •.• , •• ,., ..••. , J8!}J !Inço, •... (0 . , • ., , , , •• , .•• , .•••. , • , • I I I I 1 I I t I t 1 I 
---- - ---------r------
Cabo ........ , 28 F , . , ••• , • .. • • • • • t8SO Novembro . G ..... , ••• , , •.••. , • • . • . • . 1 1 1 I 1 I I I I I 1 I 
______ ,. -- -1-·-1--+--1---ll--~--1--- _, 

. H as F .............. o 1850 Janeiro .... 16 ....... o ....... o........ I I I I l I I I I 1 1 I 
!! I G7 F o .. o........... t850 Março ••••• 18 ••• o ... o .....•.. o o...... I 1 1 I I I 1 I I I I I 
~ I' 97 F· •• • .. ••• ...... 

1

1fi&O Junfio ..... 30 , ........ , •••• , ........ , 1 1 1 1 1 1 t t 1 J 1 1 
-: 108 F............... 18&2 llarco ...• ·j 10 ••• , •. , • , ..•.....• , , , . •• 1 1 t t 1 1 . , , . , • • . J I I 1 
] 107 F .••••••••.•••.. _ t8á2 JulhO .•.••. _ 30 • , • , •.•.• , • , ...... , , ••.•• , • , , • , •• , • , , , ...•••• , . • . • • . • • • • • • 1 I I 1 

128 F............... J8b2 setembro. ·I :!O .•••....•..............••••. , . • . .• • . • . .. . •• . . • . • . . . • . . .• •• 1 t t 

I -- I 

São oito !Jonets, oito fardctas de panno, oito ditas de b1·im, &c. 
Quaa·tel em 

somma •.••• ft s s s H s s 7 10 10 i to o 



N." 17. -COMPANIIL\ l'l:'<A UE CAVALURIA DA PROVJNCIA DE 

Prrrisa-sc para as praças abai.ro der·larada.ç, para ser distribuído no seu rru
f'imcnto tm :H de Dr:.cmhro de 18!")2, as pPças de fardamento scyuin!r.•. 

~------~---:--------~------------~---------r~~-

\O~IES. 

AS.~ENTA.l.\IENTO 

DE PRAÇA. 

1--:---:·-
OTISERVMJÕES. ~ 

~~~~~~~!==~:r==~===~~~~~~~:~=~~~==~=====~~=~ 
2. 0 llilo ... ··1 i L ....•. ,.... H!)O Dezcmbm •• 12 • •• • •.• ••• •••. I I I 

~-~~~~==!=~~ !=~=~~~ ~~~=~~~~~=~~ ~~~====~ =~=~ 
C:du) ..•...•• 1 :.!R F............ 18!)0 No\'cmb!'o. G .••.•• , ., . . •. •• . I I 

I as r .......... ), 1850 Janeim .... IG ••••••• ••••.•• 1 ;-

~ ~=~~ ~===~==~~~~~~~~~~=~ ~~ =========~c~ 
~ \ _ _:~ !.:..:~~:.:.:.::.:~~~~~!~~~b~~ -~ :.::.::.::.:~:.:.:..:.: -~ -~ 
cr. 1 1117 r ............ 1850 I Dezembro .• 30 •.• • .•• .•• •• . • l I 

---------- -------------------------- ----
Sonuna... 8 R 

...;,in ••il•l 1:;11•nf1'~. I' nil.n IIII.I'C~ ole l'flJTPilf(•s J•ara as fartl~·tas Qnartcll'DI 



N.' 18- COMPANHIA FIXA DE CAV.\LL,\IIL\ IH PIIOVINCIA DI' 

Prrcúa-se para a.~ praras tln dita CmnponMa , por .~;e /t((·t'frtm já 11rn
cido os antcrionne:,·te recrbidfJs, m• artigos de anmtmnlfo srauintes . . ------------~~--------~--~~ ci ~ 

~.. JIATA~ Oll U.CI!!BUif!'ITOS 
l:l A!'l'l"IOIOOti. 

~ --------
ARTIGOS IJF. AI\)1.\JU::'HO. _. 

-~ .. " • { 
,; 

-~ " " " "' :::: ::: 

li 
'8. ;:; 
&i 
"' "' o 

~.--:--- --------- ~--- -~;:,·-;~;;----;.-:;-.~~~~---;.;- ----------
Ua\"lll;!S d1~ :ufai'UJe 12.... •••• 10 ·in 18 , 1 .lam;ir. G RP 

----------------------------------1---
rortf•S ele !tola p:u-:1 as ditas.... 1 1'1•1 /rsw Jand•· G t:P. __________ l ___ ------ ----1-- ------- ---
Fia~l't'S de ~ih1 ~~~~s~~~:. _:__ -~~~~~~ ~~:.:.=.: ..!_~ ------- -~~~; 
o· t 1 Ml IRHI )larro, 10 
r·IS n as. , • •. • .•.••••• • ••••• " • • • 111 :10 nH I .l;.uu.!'i•·- fj SP 

1---------------- --- ----------------1---
Es d l -, 1 1 20 n:w :\l:nco. 10 pa as cona ml.tms ,,. rer•·o.. s nn IIH'l Ht·7..'... r, g11 

r------------1------r----------------r--
&~ ' 

1--------------------1--- ---r--- ----r-----------

S1ío oitenta clavinas rJe adat·mc dnt.P, oitenta pill'tes tlc sola 11ar<' as dit~'llli, &c. 
Quartel l'lll 



N.• 19. -COMPANHIA FIXA DE CAV ALLARIA DA PROVINCIA DE 

Precisa-se para as praças da dita CompanAia, por u hat,erem já ve11cido 
. os anteriormrnte l"ccebidos, os art1go• de equipanumto 1eguintes • 

j 

\1 

.; ~ .. PATAS DOI l&cUIMI!ITOS ~ o. • A'ITJ:IIOIU. 

f!Í 
§ ... 

-i! --------~ --.. .. 
'8- -li ARTIGOS lll: EIJUIPA!Uf.NTO {I 

~ .. 
~-i • ~ ~ 

... .; 
~ ~ " .$ "' •• 

~ ..\: ~ .. 6 .. - "' ::0 o -------------------
tn j•Rn -- f--

Cantiz de madeira •• , .• , ..••.•• 3 Oe1..... D lO 40 IIHS Julho. 7 ,----------------:--- ------ ------c------- ---
Coneias dt• couro l.lrauco p;u·a •• I 1840 as ditos... . , . . . . . . . . • . • ... 1 Dez ••. 9 80 ,--------------- r--·- --;;-1-;;8 -- -- ---
Bornaes de bt"im para ,·h·eres .• 2 Março. lO 20 6U 18t9 Agosto. á -----------------

"sõ· r:·~~ 
--r--r------ ----

Marmitas de folha P.'U'a I praça I Fcver .• 10 80 --------------- --------1----------
Cot·rcias de couro branco tJal·a f I 

10 1816 Ot>z • •• JIJ I 80 as ditas .••••••.••••.•..••• 40 1847 Jaueit"Oj 20 ----- --,-- -· t' &c. 

----------------1--- ---,- --- ,--------
&:c. 

Sito qnarcnt.a cantiz de madcit·a, oitcnla cOl'I"L'ias de couro branco para os ditos, 
&c. Qmu·tel em 



N.• 20.-CORPO I'IXO m: CA VALL\1\U D.\ 1'110\'I~CU DE 

Precisa-s• para as praças ria dita Compa1111ia , por ·" lravrrtm jrí mu:idO · 
os anteriormente I"C(~ebidu.lf, os artigm~ de tltrrios tu•guinlt~, 

D.l'l'AS DOS J.ECEBI)IF.'S· 
tos 

.; .\NTEII.IORES • 

Al\TIGOS DE A\11\EIOS. l 
~ .,. 
~ .. .; S. il "' . ; 

~ !l " ~ ~ "'l 1---·------------ - - ---
Sellins ••• , •••• , • , •••••••••.•••.•.•. , • lO 1852. Df'%emb. 

lO 1843. Ma•'tifl ••• 1---------------. ~ 'ão --
Silbas de liga de algodJo •••.••••••.•• , 1847. Março ••• 

ru:-· d d' . 18!8. i-Abril .... 1ta mestra e •to com 4 gmas ...••• 2 80 
1--· 

P.tres de estribos de fen·o ••• , • ~ 1842. Dezetnb. ....... 30 IRU. Janeiro •. 
1--------

I &c. 1----------------
I 

--
,'\c, 

1--- -
&c. I 

São oitenta sellins, oitenta silbas de liga de allfOdão, &·c. 
Quartel em 
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l8 & o --- r-
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50 



N.' 21.-CmiP.\"íHL\ FIXA DE CAYAI.I-AliiA DA 1'110\"Jl'iCIA lll~ 

Preci~>u-$c pura f1S praçn.'f da dita Companhia, por 1e hat·erem já t·eucitlo 
f o.( f1ntuim·mcntP receMdos, os a,.tigos de utewu·s seguintes. 

.. 

! 
~! 

'I t 

DATAS DOS UCIBUit:NTOS 
A~TKRUJIIS. 

!!i 
'8 -li 

~ ~ ~ ~~ 
J~~ ~-li~ H. 

1-·---------------- "' 1---1--"' c:: o c __ 
M' s I' . n ho o O I I 1840 Oe7. •• ·i 4 I c!óa r c 1.1 t •••• ·•·••• •• •• 1 HJáO Julho.. o 
r--------------~~-~-----,-----------

nancos para as ditao:.......... 111 I 4 IR~U I Dt•z •• . ~ I L 4 

Caixâ~-;;r;~b;~~~~~~~W~--,-~iliJ;.;i;:-~------- -;-
-:c-·------------- H---------

Dito pa1a fanlomu nlo.. ... ...•. 10 I 1 1841 Jaueir 10 I 1 
-------------- -:---------

Uilo para milho., ••••.• ,...... lO I I UH I Janeil' I 11 I J 

-;;::\S Jlt'fJlH_'UaS r•ara Saq~ento I -----:~---------
c lorrid.. .•. ...•. .. . ..• ••.• 10 2 ISH Janein to 2 

-----------~~--1--------j-----T--

UTI::~SIS. 

Sflo lnnna mesa de rancho, tJtmlro b:mcos J•ara a dila 1 &c. Quartel em 



( 177 ) 

N." 178.-FAZENDA.-Em á de Junho de 1851. 
Nomeariics de Fiscaes interinos das 1'hesoumrias. 

111m. e Exm. Sr. - Em solução á duvida 
apresentada em seu Officio de 25 de Abril ulti
mo, n.• 18, declaro-lhe que, tendo de ser no
meado pela Presidencia para servir interinamente 
de Procurador Fiscal da Thesouraria da Fazenda 
algum outro Emp•·egado da mesma Repartição, 
nenhum inconveniente ha, pelo lado da Renda 
Publica, em ser elle designado por simples Por
taria, visto que, mesmo quando se lhe passasse 
titulo de nomeação interina, o Sello deVIdo não 
seria o proporcional , po•· não estender-se o es
paço daquella a mais de hum anno; e por outro 
lado, he até de equidade a dispensa do titulo, 
que po•· Ld uão he expressamente exigido em 
semelhante caso, a fim de uão sobrecarregar-se o 
nomeado com emolnrnclotos da Sec1·cta•·ia por 
huma interinidade ás vezes de poucos dias. 

Deos Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
Janeiro em 5 de Junho de 1851. -Joaq.uim José 
Rodrigues Torres. - S1·. l'•·esiden te do R10 Grande 
do Norte. 

N. • 179.- Em G de Junho de 1851. -Sobre o rli
l"eÍto á 5.' parte dos m·dcnaclos dos Empregados que 

substituil·em outros. 

Illm. e Exm. Sr. -Haja V. Ex. de mandar 
pagar ao Official maior da Thesouraria dessa Pro
víncia , lgnacio Tolentino José Frazão, conforme 
por elle foi pedido no requerimento que veio 
acompanhado pelo Officio de V. Ex. de 6 de 
Março ultimo, n.• 10, a <JUinta parte do orde
nado e mais vencimentos legaes, que, na fôrma 
dos Arts. 2. • e 4. • do Decreto de 27 de J olho 
de 1846, lhe competem pelo exercício interino do 



( t78 ) 

lugar de Contador da mesma Repar·tição, no im
pedimento do respectivo Propr·ietario, !(Ue lambem 
interinamente exerce o de lnspector , por· achar
se o P.-oprietario deste com assento na Assembléa 
Geral Lt·gislativa, e durante os inter·•·allos das 
Sessões desta licenciado com vencimento de orde
ll<Hin: ((rzcmlo ao mesmo tflmpo observar á 'fhe
souraria, pela qual foi anteriormentt: denegado ao 
wpplicaute o referrdo pagamento, na snpposição 
de não ser legal a sua exigencia, que, posto na 
leu·a dos citados Ar·tigos applicados ao caso ver
tente só se compr·ehenda claramente o Contador 
com direito á 5." parte dos vencimentos do lns
pector• a que substitue, com tudo ao sen es
pírito não repugna, antes he delle consequencia 
rigorosa, sob pena de grave e manifesta iujus
tiça, que tanto o supplicante, corno todos os 
demais Empr·e1;ados que, por elfeito do i111pedi
mento do ln>pector, deixárão os seus lugares pro
prios, a fim de t·xercerenr intei'Ínamente a!(Uelles, 
para que, segundo a ordem gradual das substi
tuições, tiverão de ser- chamados, percebão lambem 
a 5.• parte dos vencimentos do Empregado, a que 
cada hum ddles substitue, h uma vez que a seu 
respeito se não realise o caso unico de excepção 
a esla regm previsto no Art. 9.• do referido De
creto; sem senir de obstaculo a t.aes pagamentos 
a circunstancia de cnnlirruarcm lodos os Empre
gados impedidos, exce(lto o lnspector dur·ante o 
tempo das Sessões da Assemblea, a receber os 
seus respecti,·os ordenados, e não poder·-se da in
tegra destes tirar a ti.• parte para os substituido
res, por quanlo, em hypoth~ses taes, clla deve 
ser paga mebmo por conta da Fazenda, como do 
sobredito Ar·t. 2." claramente se deprehende. 

De os Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
Janeiro em 6 de Junho de t851. -Joaquim José 
1\odt·igues 'forres. -Sr. Presidente da Província 
do Maranhão. 



( 11\J ) 

N .• 1 tlO. -·- UIPERIO. - Portaria de 6 de Junho de 
1851 . - App1·ova a Po~tura da /1/111.' Camom J/uni
cipal desta Cdrte, pmhibindo edificai' sotãos nos pre
dws da cwnieira pam a frente. 

2." Secção. Rio de .Janeiro. Ministerio dos Ne
r,ocios do lmperio em li tle .Junho de !851. 

Sua 1\la~estade o Imperador, Attendcndo ao 
que representou a 111m.;' Camara 1\lunici[lal desta 
Cidade em Olllcio de 16 de Jancii'O ultimo, e 
Conformando-Se, por Sua immediata Resolnção de 
4 do corrente mez, com o parec~r da Secção dos 
Negocias do lrnpel'io do Consell!o d'fo:s.tado, exa
ra<fo em Consulta de 7 de Abnl pi'Oxtmo passa
do: lia por bem A pprovar a l'oshH·a da refer·ida 
Camara cJo teor Sí'ffiiÍnf.c. 

" Não he permittitlo edificar· sotãos nos pre
dios da cumieira para a frente. ,, 

O que Manda por esta Secretaria d'Estado 
communicar á mesma Camara para seu conheci
mento. - Visconde de Mont'aler,re. 

N.• 181. -FAZENDc\,- Em 7 de Junho de 1851. 
Prazo para os Collectores entrarem com as t·endas 

an·ecadatltrs !ll!S 11wsourarias. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta 
ao Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
vincia do Rio Grande do Norte de 8 do mez pas
sado, sob n. • 16, approva o seu procedimento em 
espaçar, na conformidade da Circular de 16 de 
Dezembro ultimo, wb n.• 18, até 6 mezes, alêm 
dos dias mar·ca<los na de 20 de 1\farço de H!43, 
o prazo crn que de,·em ellectivamente recolher aos 
Cofres as quantias anccadadas os Collector·cs da~ 



( 180) 

Freguezias da Imperatriz, Portalegre, PJ'incipe , 
Acary, Apody, Campo Grande, e Mossoró; e nem 
assim em elevar na mesma conformidade a p01·
centagem para esses Colleclores a 22 por cento, 
alêm dos 8 por cento marcados para os respecti \'OS 

Escrivães. 
Thesouro Nacional em 7 de Junho de ·1851.

Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. o 182.- Em ·li de Junho de 1851. -Sobre opa
gamento por Jli'Ocumçdo a Empreqados e111 lugn·r 

distante da Thesoural'la. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thcsouro Nacional, em resposta 
ao Ol!icio do Sr. lnsJ•ector da Thesouraria da 
Província do Pará de H de Abril ultimo, n.0 24, 
ácerca do embaraço que tem privado ao Com
mandante da Colonia 1\Iilitar do Araguaya de re
ceber os seus vencimentos, pot· não pOder, attenta 
a grande distancia do lugar e a necessidade de 
sua presença constante na Colonia, ir pessoalmente 
busca-los ao cofre, nem disso encarregar a outrem, 
por não haver alli , nem nos lugares proximos , 
Tabcllião por <JUem mande passar a l'rocuraçiio 
bastante, que de seu proprio punho lambem niio 
póde fazer; declara-lhe que em taes circunstancias 
approva a medida tomada pelo Presidente da 
mesma Província de mandar pagar os vencimentos 
do referido Commandante á pessoa por este in
<licada mesmo em simples Oflicio, podendo por 
tal meio, ou á vista de Procuração particular re
conhecida por Tabellião, continuar-se-lhe o pa
gamento. 

E ontrosim lhe observa, para seu esclareci
mento, que na disposição do Capitulo 1 \l9 das 
Ordenações da Fazenda de 17 de Outnbt·o de 1516 
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niio se acha contida, como snppõe, a possibili
dade de em tudo supprir a falta de Tabellião o 
Escrivão do Almoxarifado da Colonia, por quanto 
o 'lue a taes Ese~·ivàes no mencionado Capitulo 
se permitte he apenas fazer escripturas publicas de 
an·endamento, vendas, e outros •1uaeS<J.uer con
tractos relativos ás rendas e direi tos naCJonaes. 

Thesonro Nacional em I I de Junho de 11!51.
Joaquim José Rodrigues 'fones. 

N.• 183.-Em ·t6deJunho de 1851.- Corno de
vem proceder os Lançadores q~~ando lanrare111 por me
tiOS do que o anterior lall!'lllllt!I!IO os predios occupados 
pelos proprietm·ios. 

Em virtude do que representou D. Maria 
l'rancisca de Jesus, pmprictaria da casa n.• 1-t
•la rua das i\Iarrecas em •1ne actualmente reside, 
e das informações do rcspccti\·o Lançador· e do 
Escrivão da Recebedoria, exat·adas no documento 
•tne juntou, se declara ao Sr. Administrador da 
dita Repartição que o tht 2.• do Regulamento 
de 16 de A bt·il de 1842, em que fundou o despa
cho de que a supplicante recorreo não tem appli
cação ao caso, porque clla não reclama contra 
o lançamento, mas 1im contra a alteração feira 
sem sua sciencia na Reccbcdoria, e por isso está 
no caso de ser deferida. 

E J•or esta occasião cumpre que se advirta os 
Lançadores para 11ue no caso de lançarem os 
predios occupados pelos proprietarios por menos 
do que o lançado no anuo antecedente, se decla
rem sempre no auto do lançamento as razões que 
ti verão para a diminuição; e quando esta não for 
approvada pelo Sr. Administrador, seja isso inti-' 
mado ao pt·oprietario, para poder em tempo in
tet·por a sua reclamação, se assim o entendet·. 

Rio em Hi de Junho de 1851. - Joa•1uim 
José Rodrigues Torres. 
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N." 18<1-.- Em 20 de Junho de 1851.- Os allestados 
de (requencia dos Empregados não pagão Selto. 

Joaquim José Rodrigues Torres, P•·esidente 
do T•·ibunal do Thesouro Nacional, em solução á 
dnvida p•·oposta pelo s.·. lnSJ>ector da Thesouraria 
da p,.o,·incia do Pa1·á em Officio de 1·1 de Abril 
ultimo, n. • 25, decla..a-lhe <JUe, posto desde o 
Regulamento de 26 de Abril de 11'l<!-lo se lenha ge
ralmente entendido que os attestados de fl'e<JUen
cia dos Empregados Puhlicos desligados de <JUalquer 
1\cpartição estão suj•·itos ao Sello fixo de 160 réis, 
e as>im se lt•nha l"'aticado, com tudo, depois do 
Regulamento de W de Julho de 1::150, deve seme
lhante pratica cessar, considerando-se os referidos 
attestados como isentos de todo e qu•lquer Sello, 
visto que, sendo necessarios para a legalisação das 
despezas, que com os mesmos Em pregados se 
fazem, e entrando por isso na ordem dos docu
mentos pertencentes ao expediente da Repartição, 
onde aquellas se realisào e escripturão, a chão-se 
comprehendidos na disposição do Art. 52 § 7.• 
do mencionado Regulamento de 1 O de Julho. 

Thesonro Nacional em 20 de Junho de 1851.
Joaquim José Rodl'igues Torres. 

N.• 185.-Em 20 de Junho de t851.- Tempo de 
prescripç<io elas divida$ acticas da Fazenda Nacwnal, 
quem deve tomar posse dos bens adjudicados, e como 
se ha 1le proceder antes da sua incorpora~. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesom·o Nacional, ordena ao Sr, 
lnspector da Thesouraria da Província do Ceará 
que, em resposta ás consultas que em Olficio de 7 
do mez passado fez no Conselheiro Procurador 
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i'iscal do mesmo Thesouro o da refei'Ída Thesou· 
mria, cornmunique a este o seguinte: 1. • que ten
do-se determinado na Circular de 1 i de Março do 
presente anuo, <(IJe só do ·1. • de Janeiro de 1843 
começas~e a correr· o prazo para a prescl'ipçào das 
dividas activas do Estado, consequente he que se 
não con~i<kre 111ais prescr·rpta quai<(Uet· dessas di
vidas que tenha sidt~ dennuulada em Juizo, em
bor·a sem se fallar ao tl:ito haja decotTido o es
paço de mais de <pmrenta a unos: 2." que na falta 
de Agente }'isca I, <(Ue torne posse dos bens ddiniti
vameute adjudicados á fazenda, deve o Procura
dor fiscal delegar para isw poderes a alguma 
outr·a pessoa: a.• 'I''"• depois de incorporados aos 
Proprios Naciouaes, a Th,·souraria a quem deve 
ser apre•entada a seurença da incor·poração, no
me31'á qu•·m administre os refcndos bens até 
scr-c1n arrendados. 

E outrusim recommenda ao dito Sr. Ins
pector: 1. • que sempre <tU e á }'azeuda Publica 
sejão adjudicados definitivamente alguns bens , 
dê logo parte ao Tribunal do Thesouro, para re
solver sobre a sua venda, ou iucor·poração aos 
Proprios Nacionaes: 2.• que se ainda depois de 
ba,·er recebido ordem do Thesoui'O pat·a incorpo
ra-los, e antes de esta•· feita a competeute C~~cri
ptnmção, apparcccr algucrn 'l"c oflercça f'elos beus 
maior· preço 'l"e o da adjudicaç.IO, deverá >O· 

b,.'e~tat· na incorporação dt lics, e d:u· inunediata
mente pallc ao Thtsom·o, a fim de ddibcrar-se 
como parecer mais conveniente aos interesses da 
Fazenda Nacional. 

Tlle50lii'O Nacional em 20 de Junho de 1851.
Joa<Jnim José llodrigues TmTes. 



N.•186.- GUERRA.- Circular de 20 de Junho de 
1851. -Marca o prazo, tk11tro oo qual deverão os 
Officiaes apresentar os documentos de estudln e scr
vi~os p(lra serem lançados nos Lim·os mestres. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocias da 
Guerm em 20 de Junho de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido creada, nesta 
Côrte, huma Commissão composta de Officiaes 
Generaes para examinar os trabalhos relativos ás 
Promoções do Exer·cito, declaro a V. Ex., de 
Ordem de Sua 1\Iagestade o Imperador, para que 
o faça publico, que todo o Official de qualquer 
das armas, que possua documentos de estudos , 
serviços, ou de outras circunstancias dignas de 
se mencionarem nos seus assentamentos 1 póde, 
por intermedio de V. Ex., remetle-los á esta Se
cretaria d'Estado, <1ue os devolverá depois de 
examinados pela Com missão referida; prevenindo 
a V. Ex. de que se não acceitarão attestados gra
ciosos, nem publicas fórmas em substituição de 
títulos originaes. E porque convenha marcar 
hum prazo dentro do qual se apresentem as re
clamações desta ordem , fica estabelecido para a 
Província de !\lato Grosso o de seis mezes, de 
quatro para a de Goyaz , de tres para as mais , 
e de hum para os l\lilitares residentes na Côrte, 
e Província do 1\io de Janeiro. O que commu
nico a V. Ex. para o fazer devidame?~ constar. 

Deos Guarde a V. Ex.- l\lanoel Fehzardo de 
Sonsa e 1\Iello. 

J 
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N.• 187. -FAZENDA.- Em25 de Junho de185f. 
Sello que podem arrecadar os Escrivães tios Juizes 

de Paz. 

Sobre o que consulta o Collector das Rendas 
Geraes do 1\lunicipio da Estrella, em seu Officio · 
de 3 elo con·eute mez, de,·o decla1·ar a V. S. 
que os Escri,·ães dos Juizes de Paz são competentes 
para arrecadar o Sello <los títulos que lavrarem 
como Tabclliàes , em vi•·tude da Lei de 30 de Ou
tubro de ·1830. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 25 de Junho 
de 1851.- Joa<tuim José Rodril{ues Torres.- Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.• 188. -- Em 30 de Junho de 1851. - Como se 
devem despacha1· molduras, q11c nlio stlo tias dCIIo

tllinadas " doiradas " tla Tarifa. 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na intel
ligeneia de que não podendo as molduras de que 
trata o requerimento de Glazer e Aurnheimer ser 
comprehendidas nas que são designadas na Ta
rifa sob a denominação de " doiradas " devem 
ser despachadas na fôrma do Decreto n.• 588 de 
27 de .Fevereiro de 18MI; procedendo-se assim 
em casos semelhantes. 

Rio em 30 de Junho de 1851. ::= Joaquim José 
Rodrigues Torres. 
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N.• 189.- Em 30 de Junho de 185-1.- Altera oRe
yulameilto elo 1. o tle Junho r1e 1850 sobre a impr·es
slio , e emisslio elas Letras do Thesorn'O. 

Joaquim José Rod•·igues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , ordena que o Re
r,ulamento do 1.0 de Junho de 1850, seja execu
lado do 1. o de Julho do corrente anno em diante 
com as seguintes alterações. 

Art. 1 • o A lêm dos valores já estabelecidos 
para a emissão de Let1·as do Thesonro, ficão crea
dos os de 500~000 e 50. ooo;mooo; e as mesmas 
Letras poderão ser em i Ui das pelos prazos de 1 , 2 , 
:J ou 4 mezes, segundo o exigirem os tomadores. 

Art. 2. o O numero das estampas de cada vo
lume rios talões será de 360 para as de 500;;tl000, 
I.OOO;;tlOOO e 2.000;;tlOOO; de 21,0 para as de 
;; . ooo.)'booo, 1 o. ooo;mooo e 20. ooo~ooo, e de 120 
para as de 50. ooo;mooo. 

Art. 3." Da referida epocha do 1. • de J olho 
t>m diante, o exercício que estiver em liquidação 
continua1·á a emittir por sua conta as Letras que 
forem necessarias para o resgate das vencidas , ou 
pagamentos de suas despezas, se para isso não lo
rem sulficientes os fundos que tiver. 

Art. t., o Para ser levada a elfeito a dispo
sição do Artigo antecedente haverá na Tbesoura
ria G.e•:al hum joao de Livros de talão para cada 
cxerctc1o. 

Art. 5.0 A numeração de que trata o Art. 
ã.• do refe•·ido Regulamento do 1.0 de Junho de 
1850 será distincto pBI'a cada exercício , e conti
nuará seguidamente e sem interrupção até o seu 
encerramento. 

Thesouro Nacional 30 de Junho de t851.
Joaquim Jo!é Rodrigues Torres. 
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~.· 190. -GUERRA.- Circular de 30 de Junho de 
1851. -Aos Presidentl!l dal Províncias do Rio Grande 
do Sul , Bahia, Pernambuco , Mato Grosso e Pará. De
temlina que nas !'espectiras Pagtularias não existão 
•'111 cofre quantias superiores ds neCI!Isidtules do servira. 

Rio de Janeiro. 1\linísterío dos Negocios da 
Guerra em 30 de Junho tle 1851. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua l\fagestade o Impe
rador Manda muito recommendar a V. Ex. a re
ligiosa execução da Ordem do Thesouro n. • 58 
de 21 de Junho do anuo proximo passado, a fim 
de que a Pagadoria Militar· dessa Província não 
tenha em seu cofre quantias superiores ás indis
pensaveis para as necessidades occorrentes do ser
viço. 

Deos Guarde a Y. Ex.- :Uanoel Felizardo de 
Sousa e l\lello. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1851. 

Tmto f4. C,\ DER NO i .• 

;\". • 1 fl I - li\IPERIO. - D•~dttm ao I>ireclm· dn Escola 
de Jlfedicina desta Curte q11r na {t~lta de Subrliltll() 
nct 1·espectiva Secçã(), tlevm·á. a Faculdtulc pmem· o 
Subslituw mais aniÍ!JO da Esmla, e111bm·a &I!JU de 
o111ra Serrão , 7Jara preenrhrr a vU!Ja de Lente. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
r,ocios do lmpcrio em 3 de Julho de 1851. 

Sendo presente a Sua 1\lagestade o Imperadot• 
o Olficio de 30 do passado , em que participando 
V. S. o fallecimento do Dt·. Domingos Marinho de 
Azevedo Americano, Lente da Caileim de Partos 
dessa Escola , pergnn ta se deve ser proposto para 
preencher a vaga o mais antigo Substituto ela 
Escola, embora não pertença á Secção Cirurgica, 
de que faz parte aquella Cadeira , visto não haver 
actualmeule na dita Secção Substituto algum : 
Manda o Mesmo Augusto Senhor Dcclarat·-lhc, que 
não podendo alguem , tanto nos termos do § t .• 
elo Art. 13i dos Estatutos, como na conformidade 
do disposto no Art. 15 <la Lei N." 511• de 28 de 
Outubro de 1848 , ser promo••ido a Lente da 
Escola sem que ell'eti\·arnentc tenha sido Substi
tuto , e não ba,·endo na Secção, em que ora se 
dá a vaga, Substituto alr;nm, deverá a Facul
dade pmpor para pret•nchc-la o mais antigo Sub
stituto da Escola, como he de Lei nas demais 
Academias do lmperio, e conforme com o disposto 
no citado Art. 15 da Lei de 28 de Outubt·o. O 
que communico a V. S. para >eu conhecimento e 
execução. 
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Deos Guarde a V. S. - Visconde de 1\lont'a
legre. - Sr. Director inter·ino da Escola de Me
dicina desta Côrte. 

N.• 192. -FAZENDA.- Em ·li de Julho de 1851. 
nespe:ms 1/0 expetlienle, capatazias C OUiras do 

Consu(udo pagas prlo 1'/wsouro. 

O Sr. Administrador do Consulado fique na 
intelligencia de que as dcspezas do expediente, ca
patazias, cscaler·es e outras d'ora em di•nte devem 
ser pagas pela 2.• l'agadoria do Thesotu·o para o 
que cumpre CJliC remetia em tempo as respectivas 
l'olhas. 

Rio em 11 de Julho de 1851. - .loar1uim José 
Rodrigups Torres. 

N.• 193.- Em 12 de Julho de 1851.- Pr01;idencias 
7>nrrr. "· robrmlflt 1/os /aros c lawlemios dos let'

,·enos 1le mrtrinlw. 

Jon<Jnim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesourn Nacional, reconhecendo 
a necessidade de providencias para a cobrança 
dos fóros c lautlemios dos terrenos de mar·inha 
da Província do Rio de Janeiro, depois da ex
tincção da respectiva Thesouraria, ordena que a 
esse respeito se observe o seguinte : 

Art. 1. • Haverá na Directoo·ia Geral das Ren
das Publicas hum assentamento geral de todos os 
terrenos de marinha da Província do llio de Ja. 
neiro, numerados pela antiguidade das concessões. 

Art. 2.• Até ao fim de l\laio de cada anno 
a mesma Directoria extrahirá do referido assenta
mento tantas folhas de foreiros, quantos os l\lu
nicipios da Provincia , e as remetterá aos respecti
vos Administradores de Rendas c Collectores para 
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por cllas cobrarem 110 mcz de Julho seauinte os 
foms ahi contemplados. 

Art. 3. • Os fóros arrecadados serão lançados 
em hnm Livro de fieceita especial, e os Conhe
cimentos que se derem ás partes serão cortados 
de hum Lino de t•lào, aver·bando-se o recebi
mento na folha. 

Art. !,,• Ko mesmo Li no, mas em columna 
distincta, serão lançados o3 landernios, e os Co
nhecimentos serão cortados do Livro de talão es
pecial. 

Art. G. • Na arr·ccadação e escl'ipturação destas 
r·cndas ser,uir·-se-hào as regr·as geraes estabelecidas 
nos Her,ularncntos r·elati•·os ás outras Rendas in
temas. 

Art. 6.• A cnbranm deslas Rendas far-se-ha 
por exercicio como a de 'rodas as outras, ha,·cndo
sc por· vencida o Iom no fim de Junho <lc cada 
armo, devendo esta nlreração começar já com o 
cor-rente exercicio. 

Arl. 7.• Os A<lministrn<lores c Collectores só 
poderão arrecadar no semestre a<ldicioual de Julho 
u Dczem bro, os fóros não paaos do anno finan
ceiro findo em Junho, e terminado o semestre ad
dicional recolherão ao Thcsouro Nacional as Folhas 
c Livros de Receita para se prnredcr na :J.• Con
tadoria á liquidação do que tirou em di.-ida, e 
pron1over-sc a cobl'atu;a cxcculivanlcnte. 

Art. 8.• Como cxccp<;ãn será cobra<la ami
gavelmente pelos Exacton's até o ultimo de De
zembro do corrente anno a divida de fóros ven
ciclos até Junho de ·1850 , e em quanto se não 
conclue a liquidação des~a di vida será ella paga 
com guias passadas .pela J)irector·ia Geral da Con
tabilidade. 

Thesouro Nacional em 12 de Julho de 1851 • 
.Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 194. - Em 16 de Julho de 1851. - Sobre o 
serviço da Guarda Nacional feito pelo• 

t;uardas da Al(andega. 

O Sr. lnspector da Alfandega fique na intel
ligencia de que d'or·a em diante , quando os Guardas 
dessa Repartição forem avisados para qualquer sttr·
viço da Guarda Nacional, nos dias em <iue tenhão 
obrigações indispensaveis a cumprir na Alfandega, 
deverão munir-se de hum documento, pelo mesmo 
Sr. lnspector ou pelo Guarda-mór passado, pelo 
qual provem e~sa impossibilidade ; e outrosim que 
os mesmos Guardas ser·ão obrigados a apresentar· 
ao Guarda-mór os A visas que receberem para en
trarem de serviço na Guarda Nacional, a fim <le 
não serem detalhados para o da Alfandega, nos dias 
marcados para o daquelle. · 

Rio em 16 de Julho de 1851. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N." 195.- Em ·!ti de Julho de 18ál. - O arrcndll
mrnto dos Proprio~ Natinacs arrecwl11-sc 11cla 

llccclJcrloria. 

O Sr. Administrador da Recd>edoria do Mu
nicípio, em solução ao seu Oflicio n.0 656 de 6 de 
Maio do corrente nono , tique na intellir,encia de 
•tue qualquer que se,ja o Ministerio por· onde se 
tenhão arrendado os Proprios Nacionacs do Mu
nicípio da Côrte de,·c o arrendamento ter lugar· 
por essa Repartição; ~cndo que nesse sentido se 
oflicia aos dilferentcs Ministerios por onde até 
agora se tem feito algum des•es arrendamentos, 
e cobrado a impor·tanci~ do preço delles. 

Rio em 16 de Julho de 18M. -Joaquim José 
Jl.odrir,ues Torres. 
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N.• i!J6.- Circular em t6 de Julho <lc IS:íl.
Mappas que devBm rcmettm· os Con.mlex 

do Impcrio tis Jfcsas do Comulado. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente <lo 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo solicitado 
do l\tinisterio dos Negocios Est•·anr,eims a expe
dição das necessarias ordens , para <JUe d'om 
em diante os Consoles llrasileiros, nos portos es
trangeiros, remettão de tres em tn·s mczes ans Ad
ministradores das 1\fesas de Consula<lus nas P•·o
vincias os mappas das embarca~'iles procedentes <los 
pm·tos de cada h uma dellas, com a especificação dos 
seus carl't·gamentos; assim o par·tidpa aos SrS. Ins
pect.on·s das Thesourarias de t'azencla, para que 
o fação constar á• respectivas Me; as <I e Consulado , 
ás •1nacs incumbe o confmnln ent1·e a descarga 
com o despacho c rnauili.!slo, para <JIIC, no caso 
de qne sejão encontmdas dilfe•·cnças, o commn
ni<)nem á Thesouraria , a lirn de •111e esta as leve 
ao conhecimento do 'f•·ihnual <lo 'J'hesouro, para 
providenciar como fm· conveniente. 

Thewnro Nacional em 16 de .Julho de 1851.
.Joaquim .José Rodrigues Torres. 

N ." 1 !li. - Em H de .Julho de 185 I. - Tln•r JliiTII 
si! estabelecer 11 fiauçn dos Cullertorcs dn 

PI'Ovincin tlo Pará . 

.Joaquim José Rodrianes Torres, Presi<leutc do 
Tribunal do Thesouro ~acionai , tendo em vista 
o que em seu Officio de 3·1 de !\{aio ultimo, n. 0 4-5, 
representa o Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
víncia do Pará, sobre a conveniencia de ado
ptar-se o termo mc<lio dos rendimentos annuaes 
das Collectorias de renda geral dessa l'rovincia <ln
rantc os E•ercidos de 18!,7 a 1850, 1•ara servir 
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de base ao arbitramenlo das lianças, que dc,·cm 
prestar os respecti\·os Collcctores; ordena que (JOI' 

essa fórma se proceda, exir,indo-se com tudo o 
1·eforçamento das fianças , á proporção que se fo1· 
reconhecendo augrnenlo consitlcra\·e( nos r·cndi
mentos das Collectorias. 

'fhesouro Nacional •·rn ·17 d" Julho ele -1Hfl1. ·-·
,lmu(nirn José Hodrit"llt'~ Torn·s. 

" 

N." 1!18. - 11\IPERIO - /1,.,-/{!ra 'JII<' us Curtas dos 
,,g~,tfnn/rs tl11 lll"luul .lu/o. do fummr·n·io derem .w· 
J>ns.•arlas "" roufiwmidrlllt tio modelo umw.ro tW /Jc
tTcto l'í. • .HJO de :JO de Dezembro de I Mti. 

2.' Secção. flio de .Janeim. Ministerio dos Nc
r,ocios do lrnpcrio crn n de .Julho de lttf>l. 

Foi prc~cnte a Sua l\la&estade o Imperador o 
Oflicio de Y. S. de 8 do cor1 ente, em •1ne, re
ferindo a pr·atica que se lern segui<lo a respeito 
da expedição das Car·tas de a ppm\"ação dos ai u rnnos 
da Aula do Comrnercio desta Côrte, solicita Ir urna 
decisão qne estabeleça em r••gra <(Ual a Autori
dade que as c(e,·e mandar· passar: e o l\lesrno 
Aur,usto Senhor, :Ficando de tudo inteirado, llou,·e 
por bem Declarar·, <JUC cl'm·a em diante deve se
r,uir->e exactarnente o <1ne está ordenado no De
creto N." !,\lO de 30 de Dezembro de Ui46, que 
ele modo algum podia ser· rlero&ado pelo A ,·iso de 
21 de l'evereiro de 181•8, o <tua! estabeleceo huma 
excepção io regra dada no dito Decreto somente 
<(Uanto ás Cartas, que se houvessem de passar 
não aos estudantes da Aula do Commcrcio actual, 
mas unir.amente aos da antiga Aula ; devendo 
por tanto as Cartas dos estudantes da actual Aula 
do Commercio ser passadas na conformidade do 
modelo que foi dado com aquelle Decreto, e as-
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signadas somente pela Congr·egação dos Professores, 
c não pelo lnspector da Aula, 'luc na fórma do 
respectivo Retprlarnento não faz parte da mesma 
Congregação. O <fUe communico a V. S. para seu 
conhecianento e execução. 

IJeo< Gu:,..lc a V. S. - Visconde de Monl'a
lel"re.- S1·. Dinr.o Soar<'> da Silva de Divar·. .. ~ 

N.• J!l!l.- FAZE~ O.\.- Em 19 de Julho ddR:íl. 
TI:• ri {ir.• illrfJifi'S nio ·''' 1"'"" '/'l'rdwr· Sdlo. 

Joaquim José llodrigucs Torr·cs, Presidente <lo 
Tr·ibunal do Thcsonro Nacional, em solução á du
vida Jli'OJWSLa pelo Sr·. lmpector· da Thesour·aria da 
Pro\'Íncia dn J'nní·, em Oflieio de .'• dn mr;.o; pa.:. 
sac.lt), ~uh u." AH, dt.·dal'a-lhc 'fiW tias rifhs u:in Hl
cultaJas pelo Po,ler Lc:;islaiÍ\'o nenhum imposto se 
deve cobm•·, porque sendo cllas illcgaes, não 
podem constituir hum el~mento de l'l'mla legal. 

Thesour·o Nacional em I!) de .Julhn de llli'íi.
Jnaquim José Rotlrigne• Torrrs. 

N." 200.- Em 1!1 <lc Julho •le 1851.- Se/lo 1/os 
Alwrás dr· .111pJ11'imcnto ,t,. m11scmo de mulher l'ttslltlu. 

Joa•1uim .José Rodrir,ues Torres, Presidente do 
Tr·ibunal do Thesouro Nacional, em solução á du
vida proposln pelo Sr. Inspector da Thesoumria da 
l'r·ovincia do l'ar·ú, em Ollicio de 4 do mcz pro
xirno passatlo, sob n.• '•7, declara-lhe que por hum 
Alvar·á ele supprimeuto ele consen8o de mulher ca
sada nenhum outr·o direito he tlevido alêm do Sello 
de tllO réis. 

Thesoum Nacional em l!l de Julho de f851.
Joaquim José Rodrigues 'forres. 
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N.• 201. -Em 19 de Julho de 1851. -A divida. 
t~rli Vll ela taxa tk 40 reis sobre canada de aguartknle 
de1Je ser arrecadada pelos Agentes da lllmlrissima Ca
mara Jllunicipal. 

O Sr. Administrador da Recebedoria d.o Mu
nicípio da Côrte fique na intelligencia de que 
d'or·a em diante a cobrança executiva da taxa de 
1,0 réis sobre canada de aguardente não deve ser 
comrnettida no Juizo dos }'eitos da }'azenda; o que 
se communica á lllusll·issinm Camar·a Municipal a 
<JUem compete J>romo,·er por· seus Agentes proprios 
as causas em 'lue he interessada. 

Itio em lU de Julho de 11:!51.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

1'0." 202.- Em 1!J de Julho de 1l:li11.- Despezas 
tia 1'yflO!Jl'aphin pa!JaS no 1'hcsorn·o. 

O Sr·. Administr·ador da Typographia Nacional 
fi<(IIC na intelligencia de que d'ora em diante tocfas 
"" despezas del!a hão de ser pagas dir•ectamente 
pelo Thesouro na fórma seguinte: o pessoal ,re 
uorneaçãn do Governo pela }'olha da Fazenda, e 
pela 1." l'agatlnria, devendo o mesmo Sr. Admi
nisL!'lldor enviar ao Tlrcsoui'O huma relação no
minal delle para ser· incluido na dita }'olha; os 
jornaes dos operarias hão de ser pagos ele 15 em 
15 dias, ou semanalmente, se assim está em pr·a
tica , á vista de Folhas processadas na mesma Ty
pographia, c assignadas pelo respectivo Escrivão, 
com o visto do Sr·. Administrador; as quaes Folhas 
remeltcrá acompanhadas de officio seu ao The
souro, que mandará fazer o pagamento na pr·opr·ia 
casa da Typogra phia. As despezas com papel e 
mais ohjectos do expediente, e material necessa
•·ios para o serviço serão directamente pagos pela 
2.a PagadoJ"ia nos fornecedores á Yista de contas 
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por elles asaignadas, conferidas pelo Escrivão , e 
rub1·icadas pelo Sr. Administrador, que da mesma 
fórma enviará ao Thesouro assim preparadas no 
principio de cada mez a do anterior, para depois 
de serem alli conferidas , mandarem-se pagar pela 
2. • Pagadoria em dia previamente annunciado. 
Para as despezas miudas , que de\·em ser pagas 
á vista, receberá o Sr. Administrador no Thesouro 
em cada mez , á vista da requisição, que deve 
fazer por escri pto , a quantia que se julgar ne
cessaJ•ia, da qual prestará contas para poder re
ceber nova prestação, devendo apresentar docu
mentos, e recibos das <Jnantias que despender, ex
cedentes de t ~000. Finalmente o Sr Administrador 
entrará, no principio de cada mez, no Thesouro 
com a renda integral da Typographia a seu cargo 
arrecadada no mez anterior. 

Rio em 19 de Julho de 1851. -Joar1uim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 203.- Em 21 de Julho de 1851.- Sobre a 
entrega na A l(andega de 11olumer dirigido. aos Che

fes dar Legações com Sello 0/licial. 

O Sr. Inspector da Alfandqp, para satisfazer a 
requisição do Aviso do t\linister1o dos Negocias Es
trangeiros de 12 do corrente, mande entregar sem
pre, sem serem abertos , ao Correio da Secretaria 
d'Estado daquelle 1\linisterio, que para esae fim 
se apresentar munido de huma autor1sação do Offi
cial maior da mesma , e com as precisas decla
rações , quaesquer volumes que contenbão ou se 
presuma conterem papeis , jornaes ou brochuras, 
dirigidos aos Chefes das LegaçGes ac1ui residentes 
com o competente Sello Olt.cial , e em seu ca
racter publico. 

Rio em 21 de Julho de 1851.- Joaquim José 
·Rodrigues Torres. 
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N. • 204-. - Em 22 de Julho de 18ã I. - ,Mvoyml"s 
sujeitos ao imposto erlabeletido pelo § 10 do Art. ~." 

do Regulamento de 15 de Junho de 18U. . 

111m. c Exm. Sr. - Recebi o seu Officio n.• 
11 de 17 do passado, e em resposta sou a decla
r·ar-lhe que os Advo~ados provisionados, embora 
não rr.-aduado~ em Direito, estão sujeitos ao im
posto estabelecrdo pelo § 10 do Art. 2. • do Regu
lamento n.• 361 de ! 5 de Junho de 18H-, h u
ma vez que fação uso de suas Provisões, nada im
portando que tenhão escriptorio aberto ou não , 
e que as vantacrens d'ahi procedentes sejão gran
des ou pequenas. 

Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro em 22 de Julho de 1851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. - Sr. Presidente da Pr-o
vincia de Minas Geraes. 

N.• 205.- Em 2/f de Julho de 1851.- J[oedas de 
OIII"O de HbOOO recebem-se nas Repa1·tições Pnblicas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em solução á 
duvida constante do Officio do Sr. Iuspector da 
Thcsouraria da Provincia da Pará de 27 de Maio 
ultimo, n. • 44, declara que as moedas de ouro de 
4:;);000 do antigo cunho Portu(ruez continuão a 
ser admissi v eis nas Estações Publicas, pelo padrão 
da Lei de 11 de Setembro de 1846, Art. 1.•, e 
valor marcado no Decreto de 28 de Novembro de 
mesmo anuo. 

Thesouro Nacional em 2" de J ulbo de 1851 . -
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 206. - Em 24- de Julho de 1851. - Se/lo de 
licc11ç~s piUIOdas pelas C?m~ras Mrmiri~cs , c das 
l'romsiies passadas aos Clertyo& para nitsa c Con
pssão. 

Joaquim José Rodt·igues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, em t·esposta ao 
Officio do Sr. lnspectot· da Thesouraria da PI'Ovin
cia do Ceará de 12 de .Junho ultimo, n.• 25, decla
ra-lhe que acet·tuda he a intelligencia que dPn ao At·t. 
48 do Ilegulamento do Sello de lO de Julho de 1850, 
mandando em virtude delle cobrar de Nacionaes a 
taxa de I ;rt>OOO, e de Estr·angeiros a de 2;rtlOOO pelas 
licenças que obtiverem das Camaras 1\funicipaes para 
o exercício da industria commercial; e bem assim 
que pelas Pt·ovisões passadas aos Clerigos para Missa. 
e confissão, o Sello devido h e o de I GO réis marcado 
no Art. 1,7 do citado llegulamcnto. e pela do Vi
gario da Vara , alêrn desse Sello , a imposição de t 
por cento da lotação que exceder de 50;rtlOOO. 

Thesouro Nacional em 24 de Julho de 1851. -
Joaquim .José Rodrigues Torres. 

N.• 207.- Em 28 de Julho de 18:íl.- Como dr>
t•em us 11rowrrulores Fisr:ar.• c:rÍ!JÍI' infiJrlllfi('Ôt'.' r• 

csdareeimentos rias T/rcsuumria•. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Pt·esidente do 
Tribunal do Thesout·o Nacional, declara ao Sr·. Ins
pector da 'fhesouraria da Província do Espírito 
Santo, para que o faça sciente ao Procurador Fiscal 
da mesma Thesouraria, que tem ellc o direito de 
cx•g•r quaes<tuer informações, e esclarecimentos de 
que careça para o bom desempenho das fu111~ções 
a seu cargo, mas que isso não importa o direito 
de revolve•· e tirar papeis da Repartição, 'l''e cs
t<;jão arrhivados ou all'cctos ao Sr. lnspl'Clor·, e a 
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outros Empregatlos, sem consentimento e audiencia · 
tle pessoa alguma. 

Tbesouro Nacional em 28 de J nlbo de 1851. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N. • 208. - Em 2!) de Julho de 181íl.- Emo/mnmtos 
da l'ulicia, e de Títulos ou Guias de legitimaçllo dos 

estrangeiros an·ecaclados na Recebedoria. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do 1\Iuni
cipio fique na inlelliç-encia de que, d'om em diante, 
hão de ser po•· alu arrecadados os dons Artigos 
da receita que constituem a rubrica da l.ci 
do Orçamento- Emolumentos de Policia, e que 
constão de 2.)i)200 por Portaria de sultura dos es
cravos recolhidos á Casa de C01-recção pelas Anto
l'idades Policiaes, e 1.)i)600 por Titulo ou Guia de 
legitimação dos estrangeiros, que viajão para den
tro ou fóra do Imperio. A arrecadação do p•·imeit·o 
imposto set·á feita na occasião em que as partes 
intct·essadas apresentarem as Portarias de soltura 
passadas pela competente Autol'idade, mas não as
signadas, devendo-se nas mesmas lança1· huma 
verba do pagamento do dito imposto. A arrecada
ção do segundo (o dos Ti tu los ou Guias de legiti
mação) te~:á lugar na mesma occasião, em que 
taes papeis forem ap•·esentados para ~atisfazerem o 
respectivo Sello; cumprindo que sejão, hum e ou
tro escriptnmdos pela mesma fôrma por que o são 
os demais impostos cobrados nessa Repartição; e 
finalmente o Sr. Administrador dará inteira execu
ção ao <JUC determina o Art. 22 do Regulamento de 
11 de Ah•·il de 1842, n. • 151, não pondo a verba 
mencionada nas Portarias de soltura, sem que o 
senhor do escravo esteja quite para com a Fazenda 
de impostos da taxa e meia siza. 

IUo em 29 de Julho de 1851. -Joaquim José 
Rodrigues Ton·es. 

j 
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N.• 209. Em 30 de Julho de t851.- /11rcripr-ão 
tios testamentos na llcccbe•loria. 

Joaquim José Rodrigues Torr·es , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , em solução ao 
que representou o Sr. Administrador da Recebedo
ria do l\lunicipio da Côo·lc , sobre o modo de se 
inscl'everern os testanlCU(O!->, onlena (tne se obset'\'e o 
seguinte: 

1.0 Os testamentos serão in>co·iptos nos Livros 
que servirem no Exeo·cicio em que forem apresen
tados, qualquer que seja a cpocha do fallecimcnto 
do testador·, e da abertura do testamento. Oa Li
vros de inscripção serão rubricados pelo Director 
Geral das Rendas Publicas, ou pelo Suh-Director, 
sendo por elle commissionado, e deverão servir 
unicamente durante o Exercício a que forem desti
nados; findo o 'lual SI! rã o recolhi<los ao The
souro a fim de se proceder á liquidação da divida 
acti,·a. :Feita a liquidação voltar·ão os Livros á 
Recebedoria se contiverem testamentos inscriptos, 
cujos prazos se vençào em aomos subsequentes , 
para. se promover a arrecadação da taxa dos res
pectivos legados. 

2. o A taxa de herança e legados será conside
rada renda do Exercício, em que se vencer o prazo 
mao·cado na Lei , ou pelo testador para satisfação 
dos legados e cumprimento do testamento, ou em 
que se fizer o inventario e partilha antes <lo re
ferido prazo, e será arreca<lada amiga,·elmente a 
escriptuo·ada até o encerramento do Exercício, oomo 
qual<1uer das Rendas a caqJo da Recebedoria. D'essa 
epocha em diante será considerada divida acti,·a, co
b•·ada executivamente pela mesma fóo·ma por que 
se pratica com todas as mais Rendas de quall)ner 
origem não arrecadadas dnrante o tempo em que 
o Exercício está aberto , nos termos da Ordem de 
22 de Março do corrente anuo. 

3. o Se os testamenteiros ou Jegatarios , <tnizc-
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rem anticipar o pagamento da taxa, será esta con
siderada renda do "Exercido em que se effectuar o 
referido pagamento, e como tal escripturada. 

'•· o No caso de se findar o prazo marcado no 
Art. 2. o , e não se poderem pagar os legados por 
depender a ultimação do im•entario e partilhas de 
liq'lidações testamentarias anter·iores, ou da decisão 
de pleitos nascidos do proprio invcntar·io , reputar
sc-113 vencido o prazo, quando terminarem taes 
liquidaçôes ou pleitos , e se ultimar o inven
tario. 

5.0 Serão inscriptos pela maneira determinada 
no § 1.• os testamentos que não o forào ainda, 
<Juai<Jncr 'JUC seja a epocha em que tenhão falle
cido os respectivos testadores , devendo-se consi
derar \'encida e devida a taxa dos legados e proce
der á respectiva cobrança pela fórma prescripta 
nos §§ anteriores. 

6.• Para boa execução das presentes lnstrucções 
o Administrador da Recebedoria prestará todos os 
esclarecimentos necessarios ao Procur·ador do Juizo 
dos l'•·itos da Fazenda par·a promover o andamento 
dos inventarias pendentes, em que a Fazenda tiver 
interesse. 

Thesonro Nacional em 30 de Julho de f851. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 210.- Em 30 de Julho de 1851. -A 1·espeito 
rld' arrernda_r,io d? imposl~ sobre os ordenados cstabelet;i
tlo 11ela Le~ de .10 <1c i'orcmlll'u de 18-H , n.• 2"-3. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tr·ibunal do Thesouro Nacional , ordena aos Srs. 
lnspectores das Tbesourarias de Fazenda que , a 
respeito da cobrança do imposto sobre os orde
nados estabelecidos pela Lei n.0 2"-3 de 30 de 
Novembro de 18'• I , a contar do Exercício de 1850 
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a ·1851, ainda aberto c em littuida<;<io, se observe 
o seguinte : 1.• que podendo o imposto ser· pago 
pela duodecirna par·te em cada mez seguidamente, 
deve ser consider·ada renda de cada Exercício a im
portancia das quotas que se pagarem durante elle: 2.• 
que quando o imposto se não pagar integralmente 
em hum Exerci cio por decot-rerem menos de t 2 
mezes, contados da data da nomeação até o fim 
de Junho de cada anuo , dc,·er·á encen-ar-se a 
conta corTente aberta ao Empregado no Livro respe
ctivo, •1ue tiver servido no Exercício, que entrar 
em liquidação , e tr·ansportar o saldo que ainda for 
devido para ir,ual conta, que se abrir·á uo Livro, 
•1ue houver de servir no Exer·cicio seguinte: 3.• 
e finalmente, que todas as vezes que hum ou mais 
Empregados deixarem de pagar, em hum mez, 
a quota correspondente ao anterior , de,•e.-ít ser 
remettida pdo Chefe da competente Estação , ao 
respectivo Pagador , hnma relação nominal delles, 
classificada por l\linisterios e Repartições, para que 
lhes não pague o respectivo ordenado, sem que 
mostrem por documento, passado pela referida 
Estação , estarem quites do que devião. 

Thesouro Nacional em 30 de Julho de 185t. 
Joaquim .José Rodrigues Torres. 
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COLLECC.ÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
·' 

BRASIL. 

1851. 

TOMO 14. CADJliiNO 8." 

N.• 211.- FAZENDA.- Em !l ele Ar;ostodc 181íl. 
Sobre a entrega aos Minisl!·os, de t•oluuws qnc n•

n/lão á Al(ande!Ja 00111 sobrescripto a cl/cs. 

O Sr. luspector da Alfandcrra, em soluc,":io 
ao que expoz em seu ollicio de houtem soh•·e a 
entrega de hum volume, vindo no Vapo•· " Te
viot" que lhe foi requisitado pelo Ollicial maior 
da Sem·etaria d'Estado dos Nc~'oeins Estranfl'cii'Os 

u ~~ ' 
tique na intelligencia de «JUC deve cumrn·ir as 
ordens que a esse respeito lhe tem sido expedi
das; quando porêm os volumes vierem com so
brcscl'ipto a qualquer dos :Ministros, em sua quali
dade official, os mandará ·entregar directamente a 
elles sem abri-los. 

Rio em !l de Agosto de 1 851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N.• 212. - Em 12 de Agosto de 1851.- Sobre o 
direito que tem 01 lnspectores das Tliesourarias de 
advertir, t•ep•·ehender e mspendcr Empregados. 

Joaquim José Rod1·igues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesolii'O Nacional , em solução 
ás duvidas constantes do officio do Sr. lnspectot· 
da Thesouraria da Província do Pará de 7 do 
mez proximo findo, sob n.• 50, declara-lhe: 1.• 
que o direito de adverl.ir, rettrehende•· e suspen-
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der, conferido pelo A.-Li(l<> ti3 do DeCI·eto n." i3ti 
de 20 de Novembro de ·1850 aos lnspectores das 
Thesonmrias de Fazenda , h e sú rei aLi v o aos Em
pregados dc,L'.s, excluindo ainda o Contado•· c 
Procurador Fiscal, por serem membros da J\lcsa: 
2.·• que da Sllo'Jll'llSàn dos tlitos Emprq~ados pelos 
Jnq)"clores não ha reeurso pal'a a l)t·csidcncia, 
nem por lant.o desta p;.ua o Thc!:iouro, ficando 
com lttllo sah·o ao Ernprcgado suspenso o direito 
''" qncixa•·-sc de <pmhptel· injustiça, qnc jnl(~lle 
ler-lhe sido feita. 

Th~sonr·o '\aein~tal em 12 de Ag·n~.lu de 1K!jJ. 
lnanni1n .Jo-51: Hodrigul's Torres. 

\." ·1::1- Em l'! de ,\r,osto rle 1:;;:,1.- /ledn
ra·:;io dl' tí"~' o !h•t ri'/ o d~-~ ·'• dr Julho tlll J8jO 
il,in t'Ollljll'í'/H'wlr• mcJ'nuloriml imporluda,ç com curta 
de y•tin, c que .!C qucirâo recnriar pm·n as mesmas 
1'rorinf'ias. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
dn Tribunal do Thcsouro Nacional, em solução· 
ás dnddas <rne tem occonido na execução do De
creto de ·l de Julho de 1Hií0, n.• tiiã, declara 
<[UC nas di"posi<;iics do referido Dccrcl<l não se 
comprehendc a prohibição de reenYiar para as 
nlc:'Sma~ J.>rovincias, d' oncle sahirão, as mercado
rias d ahi remet.tidas com cartas de ljllia, c <rue 
se acharem ainrla depositadas nas Alfandcgas im
portadoras; devendo neste caso as ditas merca
dorias ser acompanhadas das mesmas cartas de 
r,uia com que forão importadas, conveniente
mente a vcrbadas pelas Alfandegas, e l\lcsas do 
Cnnsnlado respectivas. 

Thesoum Nacional em 12 de Ar,osl.o de t!l:íl. 
ln.utuirn .In~{- 1\odl'irrne~ T(lrt·e~. 
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N. • 21!1. -· Em ·13 de ;\rrosto de ·1851, - n lju · 
dante tio l'rontmdo!" Fi~··a/ tlct ..ttlmini•ll'llnio dos lt'l"· 
reuns diamantinos ·mio f!ádt• •rcrumttlar "" "rmrin"''''"' 

pdu c.rcrâ•·io das f•wr!·•it•.ç de S•·rrl'lario. 

111m. e 1\xm. Sr •. - Em resposta ao seu ollicio 
n." ·IIJ de 17 de Julho ul!imo, tenho a declarar-lhe 
qnc o 1\e::nlamcnl.o n." '!li~) ,]e I 7 de 1\1~osto t.lc 
1 NI,.G sorncntc crcou o l'IU[HT!l'O de Porteiro da ,, 
lnspcctoria Geral dos tci'I'Cnos tliamnntinns, c pol' 
isso n;lo pOde ter lugar a notncaç~lo de ouii'OS 
Porteiros alêrn des5e; c ir,nalmentc (ll1C não P'jdc 
rlar-sc a accutnuhu~ão do Ycncinicntos na pessoa 
do Ajudante do Pt·ocurador l'iscal pelo exercício 
das funcções de Secretario porque o mesmo He
r,nlatnento não marca rcrl'ibuiç:lo a]p,-nrua para 
este caso. 

Dcos Guarde a Y. Ex. l'alacio do 1\io de .Ja .. 
ncit•o em 13 de Ar,oslo de ltlr>L -· .loaquilll 
José Rodt·ic;ues Torres. -- Sr. I'resitlculc th l'ro
viucia de Minas Geraes. 

1'1." 21rí.- Em H de Ar,oslo de 185·1. -· Solne multa 
qw• se tlere impnr no ,/t~i-:: 'f!W !U'Ilff'lll ior "/l/IH ~1'11! 
I'S/!11'•'111 ~dfmln.<.;, ,. :mlwt• 1 ,•r o f idtti 'it·~ 

llcsolvendo a duvida cxpendida no ollicio du 
Collectot• das Rendas Geracs tla E~l.t·eUa de 'l'l de 
.Julho ultimo, sob n." 2H, scicntiflco a V. S. de 
•1ue a multa, <[UC se deve impor ao .Juiz, <pte 
tiver sentenciado autos sem estarem dcvi,Iamente 
sellados, hc a do Artigo 87 § 1.' do llq~nlamcnto 
de 10 <le Julho <lc H;C.!l, tendo-se em vista a 
disposição do Artigo 11l0 da Lt·i de :l de Jlezcm
bt·o de ·18!d , c a cxplim~>iio conlida no A risn dn 
Minister·io da Ju:;tic" de ·n tlc l'everl'im de ·1''\~l. 
1': pdn tpte l1w;; ,;~ n·;·:did:v::iP. ··~nnpn· ·r~·· ·~ 
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Collcctor· exija sempre que se apresentarem autos 
IJn outr·os titulos, que nella tenhão incorTido, 
recebendo-a da parte que tiver interesse em fa
ze-los valer, e que tenhão andamento. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 14 de Agosto 
de f8jf.- Joaquim José Rodrigues Torres. -Sr. 
nirceror Geral das Rendas Publicas. 

1\." 216. -Em IG de Agosto de 18:Jf. -.ltliantll
mcuto pt·la 1111'-"Jil/OI'Ío t;l'ral do Thcsouro de quantias 
!'''~'~~ tft'-'P'';tt.~ 111iudas '' /:'tlljn'l'(Jados que as tem 11 
SI' I( f'l{ I'!JO, 

O Sr·. Dircclor Geral da Contabilidade do 
Thesonro Nacional fique na intelligencia de qnc, 
approvando as medidas que aponta na sua l'<'fll'e
sentação de 1 do corrente para que se f<~ção pela 
Thesouraria Geral, e não pelas Pagadorias, todos 
os adiantamcnros, que tiverem de receber os Ern
prer,ados que tem a seu cargo dcspezas miudas, 
e outras que não devem solfrer demora para re
gularidade do serviço publico, e bem assim aqucl
la, <JUC por vezes se concedem a algum Empre
gado das Secretarias d'F..stado , cumpre que na 
escripturação da mesma Directoria se abr·a conta 
a cada hum dos ditos Empregados debilando-se a 
todos pelas quantias que tiverem recebido, cre
ditando-se áquelles pela reentrega das quantias 
adiantadas depois de feitas todas as despezas do 
I~xercicio por onde se li,·er elfectuado o adianla
mcnto, c a estes pela• quantias que forem dando 
á conta do que hom·ercm recebido até o encerra
mento do dito Exercício, em que entrarão com o 
saldo que deverem para que possão ser encerradas 
as rontíls rct-pecti,·a~. 

The,onro ~acionai em 1 G <I c ,\~nsto de 18~>1 . 
. 'narptitn .lr':::t: nnrlri';Hr:: Tnrrr:::, 
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Expedir·ão-se as ordens precisas na mesma data 
a Thesouraria Geral, e a 2.• Pagadoria do The
souro Nacional. 

N." 217.- Em 18 rle Agosto de 1851.- Não se abona 
veneimento a Empregado que não se apresentar na 
Repartição (Inda a liml('" rom que se arhara (óra 
do seu domicilio. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesonro Nacional, para evitar 
abusos com que se póde illudir a disposição do 
Artir,o 55 do Decreto n." 736 de 20 de Novem
bro de 1850, ordena que a nenhum Empregado 
da Repartição da Fazenda, que se achar com li
cença fóra do lugar do seu domicilio, se continue 
a abonar os resl>ectivos vencimentos de110is de linda 
a licença, sem que se tenha apresentado na )\e
partição competente, quaesr1uer que s•·.1ão os mo
tivos que alleg-.tr para deixar de faze-lo. 

Thesonm Nacional em 18 de Agosto de 1851 
Joa<Jnim .José ltodrigues Torres. 

N·" 218.- Em 18 de Ar,osto de 1851.- Os nttestados 
dc {r"'l"""ria }'lira receber vencimentos 11<io rstrio 

sujeitos ao sel/o. 

Sobre a duvida exposta pelo Collector das 
Rendas Geraes da Villa de Marica no officio de 
9 do corrente a V. S. dirigido, cumpre respon
der-lhe que os attestados apresentados pelos Em
pregados Provinciaes pam receberem os seus ven
cimentos não estão sujeitos ao scll~, visto que 
rle,·em ser consi<lcrados como papeiS do cxpt;!
rlienf.e das Reparliçücs Provinciaes, os qnacs não 
<'slão ohrir,ados no referido i1nposlo. 
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lleos Guarde a V. S. l'aço em 18 de 1\go:;to 
de p;;-,r. - Joa<tuim José fto<h·i((Tues Torres. - Sr. 
llircctor Get·al das Rendas l'u h icas. 

N." 21 !1. - 1\m 26 de 1\r;oslo de p;;, I. n1111•' 
d1'fC S<'l' JIII:Jn a Si:n du., bens de r ai~. 

Em solucão á dll\·ida do Collector das Rendas 
Gentes de Ca"pimry no officio qtie a V. S. ende
•·cçou em data de G do cort·cnlc, cumpre decla
rar-lhe, 'fllauLO :í ·l.a parte, <(IJe a siza de bens 
de •·aiz de1·e se r P"lfa na Collectoria do lugar onde 
cst:io si luados os bens, ou na daquelle em que 
se ti •·e r cclchrado o contracto, se nenhum dos 
contrahentcs rc;idit· no luF,:n· da situação da cousa; 
c de,·e por lauto proceder nesta conformidade na 
cohmnça do referido imposto; e <JUJ.nto á 2.•, 
que os contractos feitos por escripto particular na 
mrma da I,ei, dos quaes se paga siza, siio isentos 
do sello proporcional. 

Deos Guarde a V.. S. Paço em 26 de Agosto 
de 1851. - Joa<tuim José Rodrigues Torres.- Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.• 220.- Em 26 de Agosto de 1851.- Os per
tences nos Conhecimentos em (órma passados aos ven
dedores de f!CilCI'OS pal'll OS .'ÍI'SCnacs, Se., estão sujeitos 
ao se/lo. • 

Em solução a duvida do Administrador da 
Hecchcdot·ia do l\Iunicipio em o !fiei o de I G do 
corrente, se os pertences nos Conhecimentos em fór
ma, <JUC aos Yend<,dorcs de gcneros para os 1\rse
nm~s se p::\s~fi.o poH"a haverem o sr.u tlnf!nmcnto, são 
. I I " r__;cnlo::; 1 n ~~-· In pt'nporc-inual, eurnrn·t~ re:;pontlcr-
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lhe <JUe não pr·evalece a n•spcito dos prr·ll·nccs, de 
<JIIC tmta, o fundamento "" isenção concedida pelo 
llcr,ulamento de 10 de Junho de H;;>O aos refe
ridos Conhecimentos; esl••s são tilulos <le di,·i•la 
passados por hnma Repartição l'uhlica, e a<Jnclles, 
lransferencias desses títulos feitas pelos crc<lorcs 
do Estado: cnmn toles e::.l:in compreh{'nclidos na Ta
hclla ela ·l.a Clas:;c do \.rli{~o J .n do eirado He
gnlarncnlo, e sujeitos pnr l':lll:"ot'trtink :~ rt~,·~didaçào 
fJUUIHio não se· tenha s:.tlisll·ilo o imposto no de
\'i<lo tempo. 

Dcos Guarde a V. S. Paço em 2!i de Ar,nsto 
de I s;; I.- Joa<JUÍm José R(l(h·ir:ucs Toi'I'CS. - Sr·. 
Dir·ector Geral das Rendas Publicas. 

N.• 2'21.- Em 28 de Armslo de ltl~ I. --· lls "''l"'~i-
" (lli'ÍOS Jltli'Úrttflii'CS tfe r/iufii'Íl'OS /II'I'(I'IH:<'Jift.< IÍ Jlnzl'l!r/(t 

Nacimml , estão comprdwudidos 1111s tlisposi!·•ics do 
Art. 43 ela Lei de 2t> d•! OutulmJ de 18~1'!. 

Sobre a duvida apresentada pelo Administrador 
da Mesa de Ilendas de 1\langaratiba em oficio de 
18 deste mez, cumpre-me declarar a V. S., que 
o Art. 43 da Lei de 28 de Ont.nhr·o de 181,8, como 
se deduz das snns palaHas - mr. /'''"·""'·' 11 l'lljo 
fiii'[JO t'.>ltdtio diuhciros JIIIUims- c·ompr·<·hcrule os dc
posital'io3 particulares ele tlinhcir·os pcrlcnccnlcs 
á .Fazenda Nacional; dc\'cndo porc\m ser conside
rados sujeitos ao juro annnal de \) por cento so
mente depois 'lliC tcnhão sido notificados por 
mandado do Juiz, por onlcm de <(nem recchcrão 
o deposito, para fazerem a sna entrega, e quan
do e(fectivamcnte essa pena lenha sido imposta 
pelo mesmo Juiz. 

Deos Guarde a V. S. Paço em 2B de Agosto 
de 1851. -Joaquim José llodrir,nes Torr·es.- s, .. 
Direcfor Geral das Ren<l:'" l'uhlicas. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOYER.NO DO 
nnASIL. 

TlHIO 111 C:.-\IH:R"n fl. 0 

N.• 222.- l't\ZENlH. ---- Em 2 tle Setembro u~ 
18G I. - Empregados du Jui=o dos Feito• de .Uitw.ç 
não tem 1Jorcentoycm das aiTemdaçõt•s, por estan'ln tw 
rl!$0 do Art. 5.• d(t Ordtm de 28 dr Abril dcstt• anno. 

Joaquim José ll.odrir,ues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, declara á 
Tbesour·aria da ·Pr·o,·incia tle l\Iinas Geraes, em 
resposta ao seu Ollicio 11." 28 de 2l de .Julho ul
timo, qne o Art. 5.• <la Ordem do Thesouro de 
28 de Abr·il deste anuo, contempla precisamente 
os Juizes, Escrivães e Offieiaes de Justiça, que 
servem nos Feitos da }'azenda , sem que por isao 
J>ercebão ordenado, e por tanto o Juiz de Direito 
e os mais Officiaes de Justiça dessa Província não 
devem ter porcentagem das !'rrecadações, visto 
como se achão naquelle caso. 

'fhesouro Nacional em 2 de Setembro.- .Toa
•tuim .Jost: Rotll'ir,nes Tones. 

N.• 223.- Em 2 de Setembro de t851.- Os J!-i
gal'ÍOS Capitu/m·e& tem di1·eilo á . gratificar<io de qu~ 
trata o § 8.• do .4rt. !l.' da Le1 n.• 555 de Hí dP 
Junho de&te amw. 

Joaquim José Rodrigues 'l'ones, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional , em resposta 
ao Offi,in rln S1·. Jnspertor .. da Thesouraria da 
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l'roviucia do l\laranhão de 11) de Julho ultimo, 
n.• 50, declara-lhe que, com quanto a expressão 
de <JUe se usa no Art. 3.• § S.• da Lei n.• 555 
tlc 15 de Junho de -181.0, seja a de cr Vigario Ge
ral " e por tanto J>&reça que só sob el!te titulo se 
poderá exigir· a gr·atificação de 24~000 annuaes, 
alli marcada; todavia como o emprego de Viga rio 
Capitular - Sede vacante - he em substancia o 
mesmo IJUe de Vigario Gemi - Sede plena -, 
distin&uindo-se apenas pela diversidade de ori
gem <las nomeações dos seus serventuarios, que 
lambem só por essa cansa se denorninão dilfe
rentemenle; e não se podendo nem presumir que 
a Lei, por· ••ssas simpliees dillb·enças, tão acciden
taes, <JUÍzcsse excluir· a hum do beneficio que ao 
ontm coucedia, quando ambos exercem funcções 
idcnticas, cujo lucr·o sen·e de fundamento a esse 
mesmo beneficio; razoavel hc <Jile aos Viga dos 
Capitulares se par,ue t~n1bem a gratificação refe
rida. E por tanto acertadamente proccdeo o sobre
dito Sr. Iuspcctor, mandando satisfaze-la ao desse 
Bispado, confor·mc participa em o seu mt~ncio
nado Officio. 

'fhesouro Nacional em 2 de Sctembr·o de 
181\1. - Joa•tuim José 1\odriF,nes Torres. 

N.• 224. -IM PER lO.- Appi'Om a wlução dada pelo 
1'1·esidente da Provincia do .Mamnhiio á duvida pro
po~ta pela Camara Muniriplll da YiUa de Parto• &m1 , 
declatal!llo q11e á Camara M11niripal a que pertencer a 
Freguezia da I'Biidmcia do Eleitol' mulladó , compete 
arrecadar o l'rodtlcto dar 11111/tas impa1ta1 pelo Col
le!JiO Eleitora . 

1 ." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
&ocios do lmperio em 4 de Setembro de 1851. 

111m. e Ex. Sr. - Tendo sido prt'sente a Sua 
1\(nr,t>~ladP o Imperador , com o Officio de V. Ex. 
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<.le :lti de Julho ultimo, a copia do que lhe diri
gira em 31 de 1\laio deste anno a Camara 1\luni
eipal da Villa de Pastos Bons, detlla Pro\'incia, 
consultando a es:~a l'residencia se pertencia a arre
cadação das multas impostas pelo Collegio Eleito
•·al dos Eleitores 1111e falt:\o sem motivo justificado 
:i. Cama1·a do ln~ar onde se reune o Colll'gio ou 
á do districto da' Frer,nezia da •·esidencia do Eleitor 
multado: llom·e o Mesmo Augusto Senhor por 
bem Approvar a solução dada pm· V. E:t. úquella 
dmi<la, declarando que dispondo o A1·t. 127 da 
Lei de 19 de Agosto de ·18!•6, que as multas de
cretadas J>ela •·eferi1la Lei fa1'lio !•arte da renda 
municipal do Termo em que residir a pessoa 
mult:ula, he manifesto 1111e á Camara l\lunicipal , 
a que pert11nce1' a t'•·er,nezia da re~idencia do Elei
tor multado c niio e~clusivamenlc á do luga•· onde 
se reuniu o Coller,io Eleitoral, conlJ>Cte an·ecada•· o 
J ... oducto das multas imJ>OSias pelo mesmo Collcgio. 
O que communico a Y. E:t. para seu conhecimento. 

Deos Gum·dc a Y. E:t. - Visconde de Mont'a
lcr,re. - Sr. Presiticntc da Pm\·incia tio Maranhão. 

N." 225. - }'AZENDA.- Em 5 de Setcmb•·o de 
185·1. - Pam a tomada tias conllts tio 1'/te•ottrcú·o 
t/11 A l(a.ndega dere elle I'CIIWIIcr reltzr<k.' tlas l•romm
rrlcs ycnws existentrs em seu 1•odcr. 

O Sr. luspeclor da Alfander,a, em rc.;po.;ta ao 
seu Officio n.• i2 de 21 tio mcz lindo , fique na 
intcllir,cncia de que pa•·a se conhece•· no 'fhcsom·o 
tia leffalidade com IJUC forão feitos os pagamentos. 
pelo respecli\'O Thcsourciro, basta rcmctlc•· fiildos 
os pmzos por que se lhe devem tornar as suas 
contas, h uma relação das procu•·açõcs gemes ,. 
cx.istentcs em podet· delle ; devendo sez· pelo 
mesmo assignada, e I'Ubricada pelo Sr. lnspcctor. 

1\io em 5 de Setembro de 1851.- Joacp1im 
José Rodl'ir,uc:; Torre<. 
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N. • 22G. -Em ;, de Setembro de ·1851. -:I tlcs
lkspeza wm o sustento c c11rativo dos africanos lim·es, 
aitula não tlislrib1titlos , de1•e sahir do rcmlimrnto dos 
salarios de/les. 

Joar[uim José Hodrir,ucs Torres, Pa·csidenlc 
rio Tribunal do Thcsoum Nacional , declara á 
Thcsourar-ia da PI'Ovincia da Bahia, em rcsposht 
<LO seu Officio u.• ·I !li de 31 de .Julho deste anno, 
que a despeza com o SU5lento c curativo dos afri
canos livres, ainda não distribuídos, dc.-e sahir dos 
t·endimentos dos salarios delles, corno já foi ele
terminado por Ordem do Thesouro n. • 155 de 
28 de Dezembro de 181,!), de conformirlade com 
o A \'Íso do ~linistcrio <ht J nstiça de 20 do mesmo 
mcz, e por tanto cumpre que se restitua á verba 
da " Curadoria » o que deites inde,·idamenh! foi 
tirado pal'a o sustento elos Afl'icanos, toanando -se 
por isso desneccssai'Ío o augmcnto do credito pc
•lirlo no sobredito Ollicio. 

Thesouro Nacional em 5 de Setembro ele 1851 • 
.l•)<li[Uim José Rodrir,ucs Torres. 

l'i. • 227. - Em I I de Setembro de 18ãl. - O 
Il'sctiplotio do A drogado rstá sujeito ao impnslrJ, 

muito nnbora srja ellc Promotor. 

IlcYo declarar a V. S. que regularmente pro
cedeo o Collector das Rendas Geracs do Rio ,Bo
nito, incluindo na collccta do imposto de lojas o 
escriptorio do Bacharel Carlos Arthua· Busch Va
rella , Promotor da Comarca, corno participou em 
,,eu Officio de 25 do mez passado , huma vez que 
o me~rno Dr. não se limite aos actos do seu Olli
<>Jo , e exerça a profissão de Advogado; porque 
o imposto he lançado sobre o Escriptorio pelos 
~ucrn:•, <(11~ t•<'ll~ >e procura obter como Advo-
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gado, e não pela utilidade <ptc c li:~ p<'ulc pr<'star 
ao Promoto1·. 

Deos Gunr<lc a Y. S. - P:u;o em I I <I e Se
tembro de I !:!51. -Joaquim .fosé 1\odril!ncs Torres. 
Sr. Director Geral das !lendas Puhlic::~. 

i'\.• 228. -- Em I~ de ~Hemhro de 1~51. - Us 
ltenlciros nrcr'<nrios telll direito de rr111i1' a.• dir.,idas 
ela hcmnra, sem o on11s da sisa scudu bens de mi=. 

A du,·ida <JUC o Collcctor d:~s 1\cnda< Geraes 
do :Município de l'irahy, SIIJ<'ila pot· seu OlHei o 
n.• 32 de 16 <lc Ar;osto ullirno á consideração 
de V. S. , .i•í se acha re;ohitla na {kdt·m de 23 de 
Agosto do anuo passado, expedi< la :í Thesouraria 
1la l'ro,·iucia do llio de .fanei1·o, da qual se nõ 
(1ue antl'S de constnnrnnda alr,,uana CXt'r.nç:1o contra 
a mesma he,·auça , ou de parttlhados os seus bens, 
quai<Juer herdeiro tt.·m o <lireito de n·mi•· as di
,·idas da hemuça, como leria o JH'Oprio de,·edot· 
t\ «tUCITl 811CCt>tlt•nt, e c111e por· Í:i:<O f-Ó poslei"ÍOI'
IDCille a <ptalque•· daquelles f.1ctos se de,·erão con
siderar sujeitos ao imt•osto d" sisa as adjudica
ções de bens da herança em fa,·or <le herdeiros 
da mesma, por já então ter cessado o direito ele 
remissão, c se ''erilicar hnma verdadeira tmnsacç:io 
com os credores; cumprindo-me porêrn preveni-lo 
de que a citada Ordem tlc 23 de Agosto só con
templa os herdeiros nccessat·ios, e de que no 
caso de não p~gamento de sisa por não serem 
os bens de raiz, ou por se comprebendcrcm as 
adjudicações respectivas na especie acima men
cionada, dever-se-ha cobrar o imposto do Sello 
proporcional. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em 1 S de Sc
tem'hro de 1851. -Joaquim José Rodrigues Torres. 
Sr. Dircctor Geral das Rendas Publicas. 
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N.• 22!).-BJI'EIUO-Aviso de lU de Setembro de 
i 85 I. -Der/ara que dccc prow.ler-IIJ á tJpUTfl?io do1 
votO& para l"e•·etUiorcr c J11i:et de Paz da Cidllde de 
Caxias, na l'rovincia do ;llaranllêw, pe/01 retpeclivos 
lirros, na fiírma 01·denada pela Pretidencia. 

f .• Secção. Rio de Janeiro, 1\linistl'rio <los 
N!'l>-ocios do lmJICo-io em Hl de Setembro de 1851. 

" 
111m. e Exrn. S1·. - Sentlo ouvida a See<:;iio do 

lmperio do Conselho d' Estado sobre o Officio da 
Presidencia •lc•sa l'rovincia de 30 de JaneiJ-o do 
anuo proximo passado, c P"j'eis que o acomrmnhá
•·ão, rclati •·os :í làlsifreaçãn 1 :os A c tas da eleição de 
Ycre"•lorcs e .Juiz"s de l'az, a que se procedeu 
ua Cidade de Caxias no mez de Outubro de 
·18!,.!): llou•·e Sua ~I .. r,csla<lc o lmperadur por bem 
Dcclamr· <I li C, não cstandt> provad:t a arguida fal
sifrcaç:io das 1\clas, nem influin•lo, 'lu ando real
mente existisse, no resultado da •·otaçào, deve a 
Cólmarn 1\Junicipal proceder á apuráção pelos li
nos respcctiYos, corno lhe fom ordenado pela 
l'resitlencia da l'rovincia em Ollicio de 7 de Dc
zemb•·o de Hi'I!J. O qnc commnnico a V. Ex. Jla!'a 
sen conhecimento e execução; 

Deos Guanle a Y. Ex. - Yi~contle de 1\Iont'a
Icr,rc. - Sr. l'rcsirlcnte da r,·o\·iucia do 1\Iaranhão. 

N." 2:JO.- fAZENDA.- Em 20 de Setembi'O de 
·1851. - O.• l're.Yidentc~ não tomão co11lwcimento Ae 
1'eL'lli'SOS de dcás<ies das 1'/wsollral'ial sob1·e rutil!riçõer 
de sisn. 

lllm. cExm. Sr.-Constando dos documentos 
<[UC acompánharão a petição de Luciano Leite Ri
beiro, e oul!'OS her·deiros do Car1itão Antonio 
Leite Ribeiro, requerendo restituição de quaJrlia 
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que de mais pagár·ão de sisa, haver rssa Pr·esi
dcncia conhecrdo do recurso •1ue sobre o mesmo 
assumpto for·a para ella interposto •la dcciSlio da 
Thesouraria da Pt·ovincin, cumJll'e-me declat'ar a 
V. Ex. que á referida Pre;idcncia, nos termos 
d•t legislação que vigora, não compele tomar co
nhecimento deste recm·w, poriJne não h a dispo
sição tJUC o aulorist>. 

Deos Guar·de a \'. Es.- Paço em 20 de Se
tembro de 1851.- Joaquim José Jlmlrir;ucs Torres. 
Sr. Presidente da Pro,·iucia de Minas Gcracs. 

N.• 231.-Em 20 de Setembro de 1!\51.-Di.•po
sifiies sobre as fianr-as qw' presttio os Thesoureiros , 
A/moxari(es, l'agadore.• c outro.! Emprt'!JIItlo.• mcar· 
l'r.gatlos ele fa::cr IIII!JfllllWios tlc tlcspe::as milit11res. 

Joaquim José fiodritptes Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, considerando 
IJUC algumas duvidas tem occorrido sobre os ver
dadeiros limites , tanto das fianças, que são obri
gados a prestar os Thesoureiros, Almoxarifes, Pa
gadores e todos os Empregados encar-regados de 
fazer pagamentos rle despezas militares, como da 
responsabilidade dos proprios afiançados, declara 
aos Srs. lnspector·cs das Thcsom·arias tlc l'a
zenda : 1. • que a fiança , a que estão sujeitos os 
referidos Empregados, antes de cnu·ar no exercício 
de seus empregos, do valor de 10 annos de seus 
vencimentos, deverá se•· considerada certa e li
mitada somente a respeito do• fiadores, qualquer 
que seja o alcance dos afiançados : 2." que ve•-i
ficando-se o alcance e pagamento pelo afiançado 
da quantia equivalente ao computo da fiança , e 
mesmo excedente, se a mais montar o alcance, 
não desobriga os fiadores de preencher o que 
ainda falta•· até a concorrente quantia de fian~a , 
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por tlevcr ser csra considerada corno caução a 
f'a ,·o r da fazenda Nacional pela satisfa\:ão do ai~ 
cance, a 'lu c não baHarem os bens do aliauçado. 
E porque convem que todas as fianç.as que ti
'·erem p•·estado os sohrediros Ernpret;ados, sejão 
ralilicadas ou suhstiluidas por outms com as de• 
clarat'ÕCS mencionadas a Hrn de se obviarem dn· 
\"idas- de futuro, auto1 i::;a aos scnlwres luspectores 
a marcarem os prazos, deutro dos quacs se devem 
apresentar as novas fim11.:as, suspendcndo os <lUC 
não as npresentareru nesses prazos, c exoneran
do-os mesmo se o não fizerem em outros de no· 
,·anJcntc tnarcados. 

Thesonro l'\acional 20 de Setnuhro de 1851.
Joaquim José l\od1 irrues Torres. 

N .• 232. - Em 20 <le Setembro de 18ií I. - O Ile
gulumento das A lfantlegas tlere ser !'eli!Jiosamente 
rump1ido pelos hz3pectores , sem que obste as decisões 
do 11resou!'O que pode attender a certas circunstancias , 
c delibcrm· scyrmdo os Jli'ÍI!cipios de eqtticl{tde. 

O Sr. lnspector da A lfandrga da Córte , em res
posta ao ~en·Officío n." 77 de 29 de t\gosto, fique 
ua intelligencia tle que he do seu deçer continuar 
na religiosa obsenancia do Regulamento de 22 de 
Junho de 183li, e Ordem de 10 de Junho de 1850, 
applicando as penas do Art. 159 do pt·ecitado Re
P,Ularnento nos casos indicados no seu citado Offi
cio : sendo que járnais a isso deve obstar a' ex
cepção c1ue em hnma ou outt·a hypothese se (lossa 
dar de na presença de justas razões resolver o Tri
bunal do Thesonro o contrario, visto como he inne· 
ga,·el que ao mesmo Tl'ibunal pela suprema inspec
ção que exerce em todos os negocios fiscaes cabe 
em certas cit·cunstancias guiar-se a deliberar se
gundo os princípios de equidade; 

Rio em 20 de Setembro de 1851.- .Toaqnirn 
José 1\odrit;ncs Torres. 
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N.• 233. -Em 23 de Setembro de 1851. - Sisa 
por compra tle Bens Nacionacs. 

Joaquim José Ro<lrigucs Torres , Presidente 
do Tribunal do Thesoni'O Nacional, resrronde ao 
Sr. lnspector· da Thesonraria da Província da Ba
hia, t·m solução á duvida que trouxe ao conhe
cimento do Th<•sour·o por seu Ofllcio n.• u.r de 
!,. de .Junho deste anno, <(IIC não havcrulo Lei es
pecial para o casu de sis:t por cumpr·a de bens 
Naciouacs, devetn estas reger ·se pela lerrislação 
cornmurn, e po•· isso pa~a o compr·ador, na falta 
<lo contracto, a metade tão somente do imposto, 
ficando a outra metade a cargo da parte vende
dora, •rue neste caso nada por,a flor ser a pr·opria 
:Fazenda. 

Thesmu·o Nacional em 23 Setembro de 1851. 
Joacprim José J\odr·ír,ucs Torr·es. 

N .' 234. - Em 23 de Setembro de 1851. - Sobre 
desconto por presta~ão nos vencimentos tios Empre
gados para intlemnisarlio dos Cofres J>ublicos. 

Joaquim José Rodrirrucs Torres, Presidente 
do Tr·ihunal do Thesouro Nacional, faz saber· aos 
Srs. lnspectores das Thcsoumrias de f'azenda I(Ue 
Sua 1\Iagestade o lmpm·ador por Sua immediata Re
solução de 23 do rnez proxirno findo, sobre Consulta 
da Secção de Fazenda do Conselho d'Estado, Houve 
por bem Ordenar <Jile de hoje em diante seja obser
v.ada corno regra fixa a pr·atica seguida no The
souro e em outras Repartições do lmperio , de 
descontar-se dos vencimentos futuros dos Empre
gados, por prestações proporcionadas, e ordinaria
mente pela quinta parte , quaCSI(uer quantias , a 
cuja reposição sejão obrigados para indemnisação 
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dos Cofres Publicos. O que se lhes communica para 
a devida observancia. 

Thesouro Nacional em 23 de Setembro de 
1851. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

N." 23ií. -Em26 de Setembro de 1851.- A sisa 
dcrc ser f!U!Ja com relaç<io ao pt·eço da. wijwlicação. 

Como parece a V. S. , a sisa deve ser paga 
com relação ao preço da adjudicação dos bens, e 
não da sua avaliação, por ser esse o valor real da 
transferencia do dominio. Cumpre por tanto que 
nessa conlormidade V. S. soh-a a duvida que ao 
conhecimento dessa Directoria trouxe o Collector 
das Rendas Geraes de Valença no olficio junto de 
2!J de Agosto ulr.imo, sob n." 12. 

Deos Guarde a V. S.-- Paço em 2!J de Se
tembro de 1851. -Joaquim José Rodrigues Torres. 
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 

N. • 236.-- IMPERIO.- Determina que o anno Municipal 
na Cdt·tc seja contado d' ora em diante do 1. • de Ja
neiro · ao ultimo de Dezembro , continuando entretanto 
a t>igorm· o Orçamento aclual. 

2.• Secçii.o. Rio de Janei.ro. 1\linisterio dos 
Ner,ocios do imperio em '27 de Setembro de ·1851. 

I 

Devendo d'ora em diante o anuo l\lunicipal 
>cr contado do ·1.' de Janeiro ao ultimo de De
zembro, e o Orçamento annual da Receita e Des
peza da 111m.' Camara !\lunicipal desta Cidade ser 
cpre,enta<lo ao GoYerno até o fim <lo mez de 
1\utubro, como he expreseo no Artigo !,S da Lei 
n." t;·2s de 17 do corrente • mandado executar 
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desde já pelo Auigo 50 da mesma Lei : Manda 
Sua 1\lagestade o Imperador devol'l'er á referida 
Camara o Orçamento que clla havia já submct
tido á approvação do mesmo Governo , a fim 
de que lhe faça os additamentos e correcções ne
cessarias no sentido da nova Lei; e o reenvie 
assim correcto a esta Secretaria d'Estado até o 
lim do mez proximo futuro ; ficando na intelli
gencia de que até o ultimo de Dezembro do cor
rente anno continuará a reger o Orçamento Mu
nicipal vigente. -Visconde de l\font'alegre. 



PÁGINA ORIGINAL 
EM BRANCO 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1851. 

TO)IO 14 CADERNO 10,0 

N.• 237.- GUERRA.- Circular em 3 de Outubro 
de 1851.- Aos p.,·esidcntes das Pl'o!;iucias, e ao 
Commandante das Annas tla Clirte, declal'a11do que as 
pl'aças que acabarem o tempo de sei'VÍfO podmn ser 
admillidos a substituir quac~quer individuas que per
tendel'em eumptarem-sc da pra~a , lmma 11cz q11e 
as ditas praças tcnhão bott conductn. 

Rio de Janeiro. l\liuisterio dos Nesocios da 
Guerra em 3 de Outubro .!e 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impe
rador Ha por bem mandar declarar que as praças 
do Exercito, logo que tiverem concluído o tempo 
de serviço , a que for·em obrigados , poderão ser 
admittidas como substitutos de quaesquer indiví
duos, que per·tenderem exemptarem-se da praça; 
huma vez que sejão de boa conducta, e tcnhão a 
conveniente robustez: o que communico a V. Ex. 
para sua devida intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel F'elizardo de 
Sousa e Mello. - Sr. Presidente da Província de ... 
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N.• 238.- FAZENDA.-Em 4 de Outubr:ode J85t. 
Revoga a Circtdar de !5 de N-bro de t836 .a· 
respeito dos tleflcillleriiOI dos Jlemlwos das Camaral 
Legialativas, que lào Empregados Puhlirol da Admi
nirtra~ão Geral. 

Joa<tu>m José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, considerando 
que cessárão os motivos da Circular de 25 de No
vembro de 1836, dirigida ás Thesourarias de Fa
zenda nas Pro,·incias, a respeito dos vencimentos 
dos l\lembros das Caro aras J,eçislativas, que são 
Empregados Publicos da AdmiDJstnu,;ão Geral, de
clara aos Srs. Jnspcctores das referidas Thesoura
rias que fica de nenhum effeito a citada Circulur 
no § 1. •; e no § 2.•, na parte em que compre
hende nas circunstancias do Art. 33 da Consti
tuição do lmperio, para o efl'eito expresso no. 
mesmo§, os l\lembros das Camaras Legislativas que· 
residem nas Pro,·incias alêm do Cabo de S. 
Hoque. 

Thesouro Nacional 4 de Outubro de 1851. 
Jo~<(Uim José Rodrigues Torres. 

l'i." 239.- Em 6 de Outubro de 18M. -As letras 
que o Governo compm aos par·ticulares são 

mjeitas ao selfo. 

A representação da Thesouraria Geral do 
Thesouro Nacional, sobr·e a pratica de se ju,ga
rem comprehendidas na iensção do Art. 23 § 1.• 
do Regulamento de 1 O de Julho de 1850 as le
tras que são tomadas pelo Governo e seus De
legados aos Negociantes da Praça, fica respondida 
declarando V. S. que, segundo o rigor scientifi
co dos termos, accorde com a pratica do com
mercio, não se podem dizer- negociadas- e 
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por tanto comprehender na isenção do refel"ido 
iAJ'tigo, as letru que o Thesouro ou o Governo 
compra aos particulares ou que estes lhe vendem, 
cedem ou traspassào; sendo aquelle favor para 
as que o Thesouro vende 1 cede, e traspassa , 
que são os negocia<Jas por elle. 

Dcos Guarde a V. S. - Paço em 6 de Ou
tubro de 1851.- Joa<p1im José Rodrigues 'for
res.- Sr. Director Ge1·al da Despeza l'ublica. 

N.• 240. -Em 6 de Outubro de 1851. - Sobre 
o e:r:ame Ms Cartorios para averi!Jual· as faltas de 

pa9a111C11Io do sello, ~t:c. 

Declaro a V. S., para que o faça constar ao 
!(:ollector de Pirahy, em resposta aos quesitos con-

." 8tantes do seu Ollicio de 6 de Setembro proximo 
passado: 1.• que actualmente rege o par,lamento 
do scllo o Regulamento de 10 de Ju ho de 
1850, no Art. 35, no qual encontrará a con
veniente resposta ao 1. • quesito de sua consulta: 
2.• que os Collectores, ou quaesquer outros eu
carregados da arrecadação do sello , não estão 
autorisados para fazer exame nos Cartorios dos 
Escrivães, ou em outras Repartições pBI"a averi
guar as faltas de pagamento do sello, pois que 
semelhante fiscalisação he encarregada pelo Art. 
55 daquelle Regulamento aos Juizes de Direito 
em suas correições; sendo-lhes entretanto per
mittido, e mesmo do seu dever, quando tiverem 
noticia de tacs faltas, requerer ás Aut01·idades 
competentes, para 'Jue, feitos ·os necessarios exa
mes sobre a mater~a possão solicitar a imposição 
das multas contra quem nellas tiverem ioconido 
na fórma do Art. 37 e seguintes do supracitado 
Regulamento : 3.• que os encarregados da at·rcca
dação do sello não podem appt·ehendcr e reter os 
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papeis , que lhes forem ápreieóllido$ , a pretexto 
de revalidação , pois que nio lhes be dado obrigar 
os possuidores de taes papeis, que aliás pelas faftas 
que commettem ficão sujeitos ás penas da Lei. 

Deos Guarde a V. S.- Paço 6 de Outubro 
de f85t.- Joaquim José Rodrigues Torres.- St·:~ 
Director Geral das Rendás Publicai, 

N.• 241.- Em 6 de Outubro de f8á!.- Sobre 
o luym· onde dm:e 1e1· feito o pagamento da Siza 

de ben1 de rmz. 

A ttendendo ao que representou o Collector de . 
Valeuça, em Officío de 29 de AIJosto proximo fin
do , declaro a V. S. para Ih o fazer constar, • 
que, tendo corrido a execução, de que trata no 
referido Officio, naquella Villa onde tambem sio 
situados os bens adjudicados ao Commendador. 
Francisco de Lacerda Verueck, como se mostra da 
Cer·tídàv que juntou, he fóra de toda a duvida 
que a respectiva siza devia ser paga na Col
lectoria de Valença, e nio como foi na de 
Vassouras, cujos Empregados certamente devião 
abster-se de recebe-la, para que a parte a fosse • 
pagar convenientemente. E porque, conforme já 
se tem resolvido em casos semelhantes, ao Co!'<l.: 
Jector de Valença e a seu Escrivão he que com"'' 
pele a respectiva porcentagem, deverá ella ser-lhes 
abonada, quando entrarem com as rendas, do 
quartel co !'rente, dentro do qual foi paga a siza 
em questão, cuja imflOrtancia total cumpre seja 
entregue pelo Collector que indevidamente a co
brou para della deduzirem aquelles a que justa
mente lhes compete. 

Deos Guarde a V. S.- Paço em 6 de Outu
bro de f 851. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
Sr. Director Çcral das Rendas Publicas. 
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N.• 242• ..- Ein 6 Outubro de 185t.- Sobre o 
im]IIJIIO de 2 por cellto das &iltençar tk preceito , 

e jmtificarhtl. 

Declaro a V. S. , para que o fo1ça constar ao 
Collector de Resende, em solução á Consulta exa
rada no seu Officio de 4 de Setembro proximo 
passado, (JUe o Art. 8.• do Decreto de 10 de 
Julho de 1845, refer·indo-se somente ao Art. 10 
do Regulamento de 9 de Abril de 1842, apenas 
alterou o que ahi se estabelece a respeito das 
pessoas isentas do imposto de 2 por cento das 
demandas, sendo por isso evidente que das sen
tenças de preceito, bem como dos outros men
cionados no Art. 1. •, sejão quaes forem as pes
soas que figurem como parte, não se paga tal 
imposto. 

Quanto ás justificações, de que trata o mesmo 
Collector·, não sendo e lias verdadeiras demandas, 
pois que se limitão ao r·econhecimento de divida do 
casal pelos interessados, nem havendo sentença de 
condemnação ou absolvição, não estão certamente 
sujeitos ao imposto de dizima da Chancellaria, não 
só em vista do citado Rer,ulamento, como ainda 
do que foi explicado na Ordem de 30 de Julho 
de 1844. 

Deos Guarde a V. S. - Paço em G de Ou
tubro de 1851.- Joaquim José Rodrigues Torr·es. 
Sr~ Director Geral das Rendas Publicas. 
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N.• 243.- JUS~IÇA.- Aviso de 6 de Outubro 
dé t 851 • - ~Jee~Ma que a fia7!fa til CUIIal dtroe 
1er requerida ao Iuiz dã cama, e não aos Presidentes 
das Re/IJfÕel. 

1\linisterio dos Negocio& da Justiça. Rio de 
Janeiro em 6 de Outúbro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. - Devolvendo o requeri
mento do Capitão Thomaz da Silva Paranhos, 
que acompanhou o Olfic!o dessa Presidencia n.• 
58 de t8 de Agosto ulumo, he do meu dever 
declarar a V. Ex., para fazer constar ao Conse
lheiro Presidente da Relação dessa Cidade , que o 
Decreto n.• 564 de 1 O de Julho do anno proximó 
findo , declarando necessaria a fiança ás custas , 
quando as demandas são propostas por autores 
reajdenles fóra do lmperio, ou qne delle se. au.o. 
sentão durante a lide, faz dependente essa ne
cesidade de ser requerida, e os sujeita nesse calo 
a- absolvição da instancia do Juizo ' - o qué 
por si só demonstra que taes requerimentos IIÓ 
aos Juizes da caul!ll podem ser dirigidos , e nio 
aos Presidentes das Relações, o que se torna 
mais evidente desde que se rellicta que aos taes 
•·equerimentos se póde oppôr justificação de im
possibilidade por pobt·eza, e que da decisio do 
Juiz sobt·e esse ponto cabe recuno de aggravo1 
o que a respeito dos Presidentes das Relações he 
inadmi!;si,·el. 

Deo; Guarde a Y. Ex. - Eusebio <I e Oueiroz 
Coitinho :O.Lttto;,, Camara. - Sr. Pre;ide~te 1 da 
Pro~incia da Bahia. 
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N.• 24!..- FAZEND.\.-Em 8 de Outubro det85f. 
Não tem Validade a procumção panada pelo Suretario 
de huma Irmandade que não tem Compromillo, ~nda 
tendo o Suretario o privilegio de fazer procurapio. 

~ , Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta 
ao Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
víncia do l\laranhão do ·1." de Agosto do corrente 
anuo, sob n." 63, relativo a huma pt·ocuraç9 
escripta pelo Secretario , e usignada pelo Juiz da 
Irmandade de Santa Philomena, autorisando em 
nome desta, a dous membros da respectiva Mesa 
para receberem dos Cofres publicas dinheiros que 
lhe são pertencentes; declara que semelhante pro
curação não póde ser admittida, visto que, não 
tendo a referida Irmandade Compromisso devida
mente approvado, e em virtude deste, Procurador 
que daquelle objecto se encarregue, não póde 
ella por outro modo constitui-lo, se não por Ta
bellião; não obstante o privilegio de fazer pro
curações pelo proprio punho- de que gozão o 
seu Secretario e Juiz, bom como Advogado, e 
outro como Magistrado, porque não são elles os 
unicos que re11resentão a mesma Irmandade., .e 
nem todos os que collecti vamente a represeiltão, 
gozão do sobredito privilegio . 
.,, Tbesouro Nacional em 8 de Outubro de 1851. 
.Jdaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 245. - Em tO de Outubro de t85t. - 0• 
Impeclores das Thesourarias devem decidir as que.
lões como entenderem de jtutir,a, ficando .alvo ás 
partes o direito de recurso. 

Joaquim José Rodt·igues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesonro Nacional, em resposta 
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ao Officio do Sr. Inspector da Tbesouraria da 
Província do Pará de 9 de Julho ultimo, n.• 
f>6, relatÍ\·o á questão de deverem ou não ser lan
çados como cambistas, a 6m de pagarem o res
pectivo imposto , os mercadores dessa Praça, 
José Antonio da Costa Tinta, e José Antonio de. 
Azevedo , por ser publico e notaria que ambos 
negocião com dinhetro a juros, e sacando letras 
contt·a os seus devedores, apezar de não terem 
casa aberta, nem apresentarem escriptnratão re
gularmente feita, e nem tão pouco terem feito 
annuncios pelos Jornaes; lhe declara que a The
sonraria cumpre decidir semelhante questão eonio 
entender que he de justiça, á vista da Lei , e do 
facto, ficando salvo ás partes o direito de recurso 
para o Tribunal do Tbesouro. 

Thesouro Nacional em 1 O de Outubro de 
1851. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 24.6.- Em 10 de Ontubro de 1851.- Sobre 
a tramferencia de Apolictl$ independente de inter

t'enr-ão de Corretor. 

Respondendo ao seu Officio de 7 do corrente 
em. que expoe a duvida se, á vista do At·L 24 § t.• 
do Regulamento de 1 O de Novembt·o de 18491 combinado com o Art. 29 do Regulamento de 2ti 
de Julho do corrente anno, se podem realisar as 
transferencias de Apolices, independente da inter
venção dos Corretore~, '(Uando não intervierl!m 
as proprias partes, mas sim sens agentes, cai
xeiros, ou procuradores, como foi declarado em 
A viso de 5 de Fevereiro do anuo passado; tenho 
a declarar-lhe: 1. • <(Ue dos Regulamentos expedi<los 
para o serviço dos Corretores, o que está actual
mente em vigor he o de 26 de Julho ultimo, 
não podendo obstar por tanto ao seu exacto 
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• 'tnrnprimeilto; segundo a lil!eral intelligcncia daJ; 
• ~disposições nellé contendas, o <1ne se achar em 
- êpntrario Gstabelecido nos Heftulamcntos an,teti()

'· ·''rês; c· 2.• que /''em virtude do Art. 29 desse 
· Regnlamé'i\lo," de conlbtrnidade com o. Art. '•·"' 

·>"'tio Codigo do· Comrneréio, qtwl<lllCt' propriet.ario 
de Apolices dá' Divida Publica poder<• nq;ociar, 
-e fazer a sua transfercncia imrnetlial<imcntc por 
si, seus agentes, c caixeiros, st>m nccessid~tlé 
de .intervenção do Corretor Comrncrcial. ~ 

#-. \;Deos Guarde a Vm. - l'aço e111 ·1 O de Olt~ 
1ilb}o 1de 1851. - Joaquim José T\odrigucs Torret 
'!sr·. lnspector Geral interino da Caixa d~'i\mor
'iisação. 

-Ã~t 

N.0 21,7. -GUEHPu\.- Circular· cru 10 de Qd,fu
' hro de 1851.- .tos l'l'n:i:leu!<'.< ,,,,, l'•·o•iinrias"'ih;a
~ ',·itimas, TCtomnu'wlando nu!_·rw1cult a ('.rer~trlio drl Cl"r
. cu/ar de 29 de. !Vovcmlm> d<" l ~r.o, <JIIC mandou 
·-. relacionar em 'sçparado do.< d" Jlorinho '" )wi:uras 
"~·1·cmetridos pará o E.urr-ito. . · 

·' . . ' 
Rio de Janeiro. i\liuistcrió <los Ner,ocios da 

·Guerra em 1 O de Outubro de 18G 1. 
~ . 
' ; ' . - ' "I' 

. 111m. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua Ma!!es-
' • r • , • J t1 ·, • 

.~ade o Imperador llOYU!llCiltC I ccomrnctHIO a v. Ex. 
quê,. em conformidade do que jit se determinou 
ern._Aviso Circular de 2fl de Novembm de :18.~0, 
quando V. Ex. remcttcr recrutas para o Excre\fo, 
os mande relacionar em separado dos da l\larinlia, 
e>.pedindo neste sentido as Ordens sobre o embar

·que dos mesmos nos Vapores, por assim ser muito 
conveniente, a fim de se evitarem confusões que 
ha cóntinuamenle na entr·cr:a de hnns e de outros. 

" · 'Deos Guarde a Y. Ex.- l\lanoel Felizard.:l de 
Sonsa e Mello. - Sr·. Presidente da Provincia de ... 



N." 21,8.- FAZENDA.- Em !I de Outubro de 1851, 
O C!'cdito, posto qtw ajniz11tlo, deve S61' !'evalidado. :· 

' -·, . 

Declaro a V. S., em solução á duvida offéJ 
recida pelo Administmdor da !\lesa das R~ndas dé 
l\Jacahé no seu Olllcio de 18 de Setembro pasa
s;~tlo, <jUC devolvo, que o Credito, de <jUe trata, 
posto que njuziado, está no caso de ser revali
dado, na fórma do respctivo Regulamento, 
apresentando-se porêm, para esse fim o original 
que a parte requererit ao Juiz competente. 
De,·o ainda Si[~nificar a r. S.' para que o faça 
tambctn consl:lr :J(' referido Adrninistrador, que 
niio dcria dlc adrnittir o requerimento para a 
re,-alidaçào, que rcmellco com o seu Olllcio, 
sem que a parte tivesse pa(;O o sello fixo do do
cumento. 

Dcos Guarde a V. S. -Paço em ·11 de Ou
tudro de 1851.- Jo<H(Uim José Rodrigues Torres.' 
Sr. Dircctor Geral das Ren<las Publicas. 

~.' 
' ' 

~' -' .. 

N." 2/rO.- Em 11 de Onlubro de 1851.- Os 
livros para u lanr;amcnto dos termos dos bens do 

l'ccnto sâo s1~jcitos a scllo. ·' ' 

Declaro a V. S., em soluç.io ao seu Officio 
n." 7 de 22 de Setembro ultimo, <[Ue os Livros, 
<[UC a Thesouraria Provincial remetl.e aos Escri
vães do Juizo i\lnnicipal c r! e Orphãos para nclle'l se 
lançarern os tcrrno . .-, de qnc tr·ata o Regulamento 
sobre os bens do Evento, estão mjcitos ao sello,· 
como o estão outr·os semelhantes, em virturle dif· 
Art. 37 do Rer,ulamento de 10 dcJulhodc ·1850,' 
devendo as des1wzas rio mesmo ficar· a carP'o dos ,, 
Escri\'11es, quando por Lei ou Hc~ulan1ento Provin
cial >c uão determine que seja ella feita por conta 
da- Fazenda, corno a da compr~t (tos Livros. 
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Dete . G.ua1-de a V. Ex. - Palacio do Ilio de 
~!.Janeiro em. H de Outubro de 1851.- Joaquim 
· José RodrigQet Torres.- Sr. Presidente da Pro
~incia.~Bio de:.Janeiro. 

·-!1,_'~ -~$~. . . j ~-

··:~ ~-'---

N. • 250. - GUERRA.- Ci•·cular em 11 de Ou tu
, bro de 185L - Ao• P1·esielentes das l'rovincias e ao 

1" Commanelante ela~ Annas ela Ct1rte, l'emcttenelo copia 
. do Avilo tle 13 de Dezembro de 1S50 , elil·igido ao 
Pretidente de Mina~ Gemes , sobre o !'econlwcimento 
de Soldados partie~dares. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 1t de Outubro de 1851. 

·,111m. e Exm. Sr.- Tendo-se suscitado duvidas 
sobre as habilitações que devem prevalecer para ó 
reconhecimento dos Particulares, nos te•·mos do 
Decreto de 4 de Fevereiro de 1820, Manda Sua 
Magcstade o Imperador remetter a v. Ex., para 
que sirva de regra em casos semelhantes, copia do 
A viso dirigido em ,data de 13 de Dezemllro de 
1850_.~ l'fllSidente· da Província de Minaa Geraes. 

Dêos Guarde a V. E:>t. - Monoel Felizardo de 
Sousa e Mello. -Sr. Presidente da l'rovincia de ... 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgoeios da 
Guerra em 13 de Dezembro de 1850. 

·. 111m. e Exm. Sr.- Sua 1\fagestade o Impe
ra~or, á quem foi presente o seu Officio, n. • 
tJ3 de 4 de Novembro ultimo , que ''em acom
panhado do requerimento do Soldado da Compa
nhia fixa de Cavallaria dessa Província Hippolyto 
Dias dos Reis Coutinho, pedindo ser reconliecido 
Soldado particular, Manda dccJarar a V. Ex. "qut:, 
visto ter o •pae do suplicante gozado de alguma 
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consideração civil no emprego ·de Collectdl'ptque 
exercia, e ter direito á ser 2.• 'Càdete como filho;r,i 
legitimo de hum Ajudante de; 4':*lt.inhâ, • pMil o , 
mesmo suplicante ser· favoravelment~ deferid~ 

Deos Guarde a Y. Ex. -Manoel 'Féliziltdo de 
Sousa c 1\Iello. --Sr. Presidente da' PrÚvirtoia de 
,\Jinas (;el·nc~~-

N ." 251.- L\ZE'i IJ,\ .-Em 15 de Outubro de 1851. 
Sobre o direito de rrpn·hcndc;·, m!rcrlir c SUS)Jcnder 
IJ< Ewpr''U"d"' , 'onfiTi<ln nos [ll<JlCr/orcs das Tht
,~;n lfl'ff/'1 u <.:. 

Joaquim José llodriaucs Tones, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional , em solução ás 
duvidas otlerccida:; pelo Sr. Inspcctor da Thesou
raria da Província da ll:1hia em seu Officio · n.• 
223 de 13 de Setembro ultimo, lhe declara: t."
quc no senticlo ele djversas disposições do Decreto 
de 20 de Novembro de 1850 se não podem compre
hender sobre a denominação especial de Emprega-. 
dos das Thesourarias o Contador e Procurador Fis
cal, que, como membros dellas, constituem com 
o Inspector a parte superior administrativa, a que 
cslit encarregada a a 'ccrir;uação, decisão, c expedição 
definitiva dos ncl"oeios de sua cornrJetcncia: 2.' •• que snpposto o lnspcetor de buma Thesouraria seja 
o Chefe superior della, e por tal deve ser reconheci
do pelos outros membros, estes não são seus subor
dinados no gcnuino sentido da palavra para pqde
rem ser reprchendidos, c adrerlidos por clle, nos 
termos do Art. 3GfJ tlo Codit;o do l'rocesso: 3.• 
<]U<mdo os lnspcctorcs das Thesourarias uo uso da 
allrihuiçi'ío <JUC lhes confere o Art. G3 do Decreto 
de 20 de Novembro de 1K50, reprchcn<lcr, auvcr
tir ou suspender tclnporariamcnte al!~Ulll En1prc
gado pur tempo f(llC não exceda de ~1niuze dias, 
1dlo calwr;i dc~!cs :n'fo:-: rr'C'IJr,..::o :1 lg-um onlinario; 
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pod~ndl),, todavia ,o Empregado . reprehcndido ou 
~ su$pens~ .u~a~QP;·~m?io, que a. to~l~ citla<.l~o ga
I'a!l~ o .'~.J1;J\li!S ,30 da Çonshtmçao l'oht1ca do 

~'!;he~i~~· ·N~~i~11al em 15 de Outubro de 
1851. <-.Joaquim Jos.é Hodrir;ues 'fones . 

• 
. N. • 252. - Jim 20 de OutuiJro ,/, 18011 . - Explicafões 

sobre a iutcll!gcncia das Artigos 1 :;;, , 1 [>{) c 17\J do 
llcyulamento de 22 de Junho de ·18:lü. 

Recebi o officio n." 148, do 81·. Inspector 
d'Alfanderra da.Cô•·te, no qual, •·efcrindo-se {, Pm·
taria de !,. do mez corrente, uão só expende as 
razões por que se deo de suspeito no julr,amenlo 
da apprehensão de cinco snrrões com chapcos do 
Chili, importados no Jlrir;ue Americano Nebo, mas 
tambem apresenta di,·ersas observações sobre o modo 
por que se mandou distribuir o producto da mesma 

•. apprehensão, apoiando-as na intelligencia que dá 
-laos Artigos 155' l.'\6 e nn do ltPgulamenlo de 
"22 de Junho de 1836, combinados com o 35 § 5." 

do ·tnesmo, e com as !lisposiçües relativas do de 19 
de J;f.neiro de ·1838, na pratica tolerada em outros 
casos anteriormente jnln·:Hios pelo Thesouro, e fi
nalmente em di,·erEas hypothescs, 'l'w lhe pare
cem excentricas do principio em 1111e se fundou 
a tncncionada l)orLari:1. 

A intcllig·encia que aos referidos 1htigos dá o 
Sr. Inspector não foi a<lrnittida pelo Tribunal do 
'f besouro, porque h e conti·aria á evidencia !!UC 

•·esnlta d:t propria combinação delles com as dispo
sições do Decreto de 19 de Janeiro, c da l'ortaria 
de 9 de Maio de 1838, qnc marcárão o modo 
pratico da sua execução, c os suhordinárão ao Art. 
.35 § 5.0 do mesmo Reçnlarneuto de 22 de Junho 
d" 1 ~:!(;. Esses dom Art•r;os tem inlci•·a correlação; 
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são da mesma natureza; e constituem am_~9fJ!uma 
só especie, embora figurada em ~ypotpeses tnve_rsas, 
como era imlispensa~el; o que :~ew, .. se ~~j.:~:'p'er 
do facto de haver-se estabelecufo hm,l~íl ,'l!,~'i@a 
sancção penal para ambos os c(ls~s fig~ri\dcis. ~&sii,n 
pois , se todas as apprehensõrs de_ (JUe Jrata o 
At·tir:o 15G, estando já recolhidas as mercadorias 
á ti lfillalr1F ou á arrnazem a) fandegado, de\'e!)l 
ser feitas, na ~rma do Artigo 35 § 5.•, pelos 
Escripturarios, que são os unicos Empregados com.' 
pclentes para conferirem manifestos com descar_; 
f~as, quer intearal que I' parcialmente; o mesm~ 
deve praticar-se com as de que trata o A1tigo 155. 

E sobre a applicação especial que o Sr. lns-. 
pcclor rnleude dever fazer-se das disposições men
cionadas á hypothese do Artigo 155 somente em 
acl.o e resultado de conferencia do manifesto com 
a descarga, cumpre ainda observar que, se para 
rcconhecct·-se a existencia de qualquer mercadoria 
fóra do manifesto, indispensavel se torna recorrer 
it este documento, e proceder á huma conferencia 
qualquer, he ainda inquestionavel serem os Escri
pturarios encarregados do livro mestre os unicos 
competentes para semelhante acto do expediente 
da Alfandega; e nem a doutrina do Artigo 1_79, 
cilada pelo Sr. lnspector como hum obstaculo á exe
cução da Portaria de ~.do eOI'renlc, difficnlta esta 
conf'et·encia, que tanto púdc e deve ser feita par
cial c designadamente sobre certos volumes de 
iHlllla descarga, como sobre toda ella, por com·e
nicncia do expediente da Il.epartit;ào, e das partes 
no pronto despacho de suas mercadorias, que !Je 
outra sorte ficaria dependente da conferencia final, 
por não lhe ser exlensh·a a disposição do Artigo 
G.• do llegulamento de Hl de Janeiro de 1838. 

I'ara sustentar <pte o ArliP:o 156 he especial. ás 
faltas de mercadorias, recorre ~Sr. lnpector ás pala
vras- ainda que de outro modo senti o prorc o extravio-. 
ponderando ')lle ellas excluem a ideia de accresci-
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mo; '1b :~~· l.Íe. se l ~.·. ~âó. e. xcluisse' então dar:~e-ia. que 
a pe~a ara o·, ~,c.ro ')la achada de maiS . serm a 
pérdíf . o valolr" ;e' não a perda da propna mer
'càlt<ii!fa aécrescida, não tendo por taqto lugar a 
a'p'Pfelíéhsi,i~'Üeterôiinada pelo Artigo 155. 

·c\lmpit·'porêm observar que quando mesmo 
se pudesse deduzir argnment?s contrarias das pa
lavrás citadas, sem altcu<ler as que as precedem
pelo simples facto da achada de ma i.• on de menos-, 
nem á ligação que h a entre os dons Artigos; ainda 
quando fosse licito duvidar da applicaçào da pa
lavra: extravio no sentido !Isca! dos Artigos ·155 e 
156 ao facto de trazer o Capitão de hum navio 
tnercadorias não incltiiflas no maúifesto, mas que 
por· circumstaricias independentes de sua ,·ontade 
furão descarregadas para a Alfandega, depois que o 
mesmo Artigo 156 capitulou este facto como extra
vio, nas pa!avras- e estas condemnaçõcs (isto hc 
a dos Artigos 155 e 156 ) terão lttgrrr pelo simples 
facto da achada de mais 011 de menos, ainda que se 
não pro\'e de outro modo o extr·avio; quando 
finalmente não fosse claro <[Ue, se no Artigo 

, 155 se impõe a pena de pel'(limento da mcr
cadorià, e no Artigo 156 o do seu valor, pontue 
o primeiro suppõe a existencia da mercadoria, e 
o segundo elfectivo extr·avio della, todavia estas 
duas penas não dilferem h uma da outra, nem se 
applictío a factos de dilferente natureza c gravida<le, 
e por tanto não podem fazer variar as regras que 
se tem de segui1' na applicação dellas; todas es
tas duvidas ficá1·ão resolvidas desde a promulgação 
do Decreto de 1 (),de Janeii'O de ·1838; por qnanto 
diz~ndn o, A,rtig~;~. •- as penas_ estabelecidas no 
Arhgo 15ti a respe•to do sal terao lugar quando 
a ditferença for para mais ou menos da quanti

. dade manif~stada- e o Artigo 2.• -na conferencia 
da carne secca a bordo terão lugar as penas do 
Artigo 156 quando a dilfercnça para mais on 1mnr 
mc1w.• exceder·, &c. - claro !leu que quando C'5e De-
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<Teto usou da cxpress:iiiL- p~s ·,jiJ !ll·tigo,<ff)s':__ 
teve em vista ·indicar talllo"!ílt''q"tte ·síió 'applil\ana~ 
pelo Ilermhunento tlc 2iU'tie'•';Junhll<"'ftõ'"·~tV lle 
achar-se "excesso comó'•fat*ls ··Hé'mêt'élidonasl~ 0 

hc tanto it h)pothesc do •Art~:15/t/~&lltb a·dd 
Artgo ·J:,;,, cujà dnutrit\a''iiliás l1ê'·<1'i'e"petida' H1f 
final do rucsmn Ar'ti{~O 1 ;,(). ; :d~ 

E ponpte u;lo se dcn~rn dar-ás mesmas e~prês~ 
~lH_~~ l'epdidas ua mes!lla Lei diverSas .sign_iflcat;õ.t·s:,t 
:-::et~th~-se que as pala \Ta:--- os ]U!11fl"f; do· 1 A 1;t·igrr·,1-fiG ~ 
rcpco<luzidas "" Artir;o ~L" do citado Decr'I!'Ell corri-li 
prcltcll(lcm tanto as disposições pcnaes 'dê i\rti!N' 
1 ;-~;,, rot11o ;1:; do ;\ rtir;-o ·1 5U. Da doutrir1a ·! :expe~ 
di da pelo Se. lu<p<'cloc rcwltaria a· perf.íJrba~ 
d~ts formulas cstahelt'eidas pai' a ex~éhção dos ~:.;-N~.:..• 
li.rros 1:1;J c 1rllj, sulwrdinados, como ,·~t se r'r6to'ó~4 " ' .... 
ao Artirro a~. C;,:', a de hum direito consarr,i'ado'···•a' 

'' .._y • ' 

e c rl<" e d etew i nados Em prer;ados ,.·e a 'destruição' 
do pl'incipio cardeal da competencià ," tão···hecessa-' 
rio ~'t rq~nlal'idaclc <lo sprviço, como proficuo:~á n_s-J 
et~lis:Jçiio. T, .,.,1P' 

Nem po<liiío al3nns casos antcriórrnentc juiL; 
r;ados pelo Thcsonru, por serem rcpntailós' i11eirtiJ 
c os pelo Sr. lnspectot·, firmar regra'' il!>'ariavl!É' 
contra o que se acha disposto' nos Regulâ~riW~ 
fiscocs: outras circurnslancias devião ter''militadõf 
para qnc assim os jnlr;asse o Thesonrn; .<J''eirtté! 
cllas sem dnl'ida liu·ia peso a de 1\,[o haver nâ'í\lfarti<' 
•lc{~a cscripturnçào do livro rnes;lre (o que·:acttiál._, 
mente_· se não dá) c ser por isso necessa}ío· ldleraf 
OS <tetOS HH'IIIJS l"(>[~llfili'CS ;-·-à··· íjúc·· aiJude" 0 s~·:_ --~JS-
peCIOI'. - · 

Qnanto ús diversas hypothcs,es fii}UI'adas P.eiÔ' 
Sr. lnspcctor, bastará pnuderar' <JIIC 'e! las estão 'çla-T 
ramcnle definidas c acauteladas nns próprias, dis:_-. 
posiç1Jcs dos H.egularncntos í{UC cita, e que a dJ;tt!i1 

trina da Porlaria de /1 do corrente sc'1 se rl>ff'rc ans 
cJ:-Jos dos ArtiP·os I;,;) r 1-rlG dii li.crrulan1!'Jlfn ;éle 0'2l' 

., ,, - > 

dt~ Junho d1' JR'H;_ · 
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' ,Dando !l- Trib®al do Thesouro aos Artir,os 

_155 e 1 :J6 a intelligencia que fica exposta, c co11stan· 
do qos-.pa.peís·ijlle Jhe,.forão presentes, que o Sr. lns· 
pector.-,,,$e i,JQ.wa ,,!h!ldo dA! suspeito, pois qnc não 
56.no ter~O;c<l~ _ S~llJl.çaJez declara•· IJIIC 111ín 1"'
dia ,iulrta~ conséienci0$amenw a apprehen.<rio, mas ain
da em seu Officio n.' 6ll ele 14 de Agosto expli
cou. qne ha-:e•1do-a ma!Hlaclo fazer na fórma do 
J.l-egulamento,. c assim '""'"'lo nc/la parte, entendeo 
que ·não dcrerta Utlert·u· rnmo .Jw::;, claro parecia 
q~e 9 .!flotivq da suspeição consistia em conside
'ij!.r-se parte dircctamentc interessarl:I , tornan
d_p.se por is~o necessaria a advertcncia feita na 
l'.Qrtaria. de 4 do_ corrente, a fim de <ftiC, rcsta-
belecida a gen_qina observancia das disposiL:õcs rc
gulamenta•·es, fosse o prod neto distri lmido prlos 
Emprqpdos á quem de d1reito pertencia. Declaran
do, ,~porêm, ~gora o Sr. lnspector, qu~J nZ!o se 
considerou por modo alr;-um como parte intcrc5sada 
na _apprehensão, não só reconhecerá a .iustiça corn 
que em- face Ua lrgislação em vigor se lllandou 
fazer a distribuição, mas tambem <Jne dcverajulrrar 
~ apprehensão; por quanto pela simples razüo de 
}j11ver,, como Chefe da !te partição feito applicar as 
di~pos,içpes do Regulamento ao caso de <rue se Ira
la, não .. podia _o._~r. lnspector dar-se de suspeito 
p11ra julga-lo, por ser-lhe isso cxpressmncnle vc
d~do• pela disposição do Decreto n." G de I G de Ja
neiro de 183ti. 

Observarei finalmente, que estando persuadido 
de haver o Sr. Inspector escripto o scn Officio com 
a unica intenção de justificar o seu procedimento, o 
que he sempre louvavel, (embora nada houvesse na 
Portaria que pudesse prejudicar sua reputação) 
nenhuma duvida tenho em annuir ao seu desejo, 
mandando publicar o referido O!l1cio na foiJ.a O!Ji
cial, sem todavia eslabcJccer como rcp,ra ((UC hc 
permittida scmclJ.ante discussão das delil)('ra<:<irs 
do Thesouro ao.-; Emprcr;-:-ultl!" incumhido.o; df' ('\ITII

Ia -bs. 
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fi i o e.m 20 tl_e Outqbro'de· 18M.- Jo~qllill! 
Jo•é l~o~lrigq~ Torres. · í' ····,. · 'l.i:·· 

->:,_,, .. ,,.4:.\j~ -~'":.~·i; ~~· -~""'~;:...;,r_

.. ~~-~--..,.~~ _.:, . Í:· .~(1'-#'..tl!f?~J 
'--~~n ."- '·:l'~> ~'!._-~p-~· -··· 

N." :2:,:J. -- Bli'ERitl'--Aviso de 20 de' Outubro ·de 
·1851.- - /Jalam ao Presidente da Provincia do Espí• 

. ,-i to Santo rptc , 1•isto jâ nr/o ltarer tempo para n con.
fi·,·,·rio ria Lei rio Orçmwnto da referida Pro1Jincia, 
CUIIIJ'I'<' que, Cllt !jllalltO 710r acto fegisfativo não for 
r.rprcssamcnte drterminrulo o contrario, se proceda>-· na 
r·onformirladc do rli.spo..Co no Ariso de 15 de Novembtlo 
de IS:I(i , "'"'"lawlo c//c Presidente llrrccadar a renda 
no /'i'n.ri111o f'uturo rnuw financeiro pela Lei Provi,_ 
•·i o/ r'/JI rú;or, e fuo<T dentro dos limite.< nclla estabí:~ 
/,•,·ido.< todas us de.spr:os qnc forem indispensmJeis. . 

1 .' Secção. fiio de Janeiro. i\linisterio dos Ne
r;ocios do lmpcrio em 20 de Outubro de 185-1. 

lllm. c Exm. Sr. - Levei á Presença de Sua. 
~lnr,cstnde o Imperador o Officio de 7 do corrente,, 
em que Y. Ex. participa que a Assembléa Legis-, 
lati,·a dessa Provincia encerrara os seus trabalhoa-: 
scrn ter confeccionado a Lei do· Orçarnento·o, ca.,.. 
hinrlo por empate os projectos apresentados r-oft 
cada hum dos dons lados ir,uaes, ern que se ach~; 
cliridida a mesma Asscmbléa. Em taes circnnetancils 
consulta Y. Ex. se deve proceder a hulllll convoC~t- 1 

ç:to cxtraonlina..ia, ou antes se deve orde'nar·que I 
no proximo futuro anno financeiro se continue:-a• ob- \ 

L . I . I scrvar a CI que actua mente v1gora, tanLo .~o ·que 
toca á reccila, como á despeza. E inteirado o Mes
mo Aurrusto Senhor de tudo o que V. Ex. expende 
no mencionado Officio, Manda declarar-lhe que, 
tendo ja sido infructnosamcnte prorogada a S~<JÇãn 
da .<\"embléa P•·o,·incinl para se occupar da Lei do 
On.~amcnto, e n5o havendo esperança alr,uma de que 
por lluma convocação extraordinaria ge obtenha no 



pou~o tempo, que re~ta elo actu~l anno financl'iro 
t>I'Ovincial o que. inultimente se tcntptt ,por meio 
-Ja pror_ogaçã~ci,unpre que, ern quanto ~or Act.o 
jL~gtslatt v o nao •f,b_~ exprcssalllente detcrrrn nado o 
-contrario 1 se proceda. na conformidade do disposto 
•àm•Aviso•·de· 15 ·de. Nove~t~P.J10: de JS:lG, man
-dando V. Ex. arrecadar a renda no proximo futuro 
.. anno Hnanceiro pela Lri Provincial que artual-
menfe vigora, e fazer dentro dos limites nella 
estabelecidos todas as despczas 'l"e foretll indispcn

..saveis. O que comrnunico a Y. E'<. para seu co
~~cimeuto e execução, 
·~· : Deos Guarde a V .. Ex.- Visronde de ~lollt'a
-legre. - Sr. Presidente da l'roviucia do Espirito 
-San.to. 

N.' 251,.- FAZENDA.-Ern 22 de Outul>w uc JSG·J. 
Os l'arorhos são Empregados flcracs. Asscntall!rnlu do-< 
Of!iciaes reformados. Guias de remessa de dinheirr> 

._. . para as Tlwsourarias . 

.; ~'1.Joaquim José Rodrigues Torres, i)rcsicf~·ntc 
tdo Tril>unal do Thesouro :\acionai, em soln~ão 
,.ás duvidas ofl'erecidas pelo Sr. lnspector da The
~ouraria.. '<lo Cear· á em O !fiei o de 5 de Agoôto deste 
~uno, o." 3!!, declara-lhe: 1." que hoje os Pa
~chos devem ser considerados como Ernpre1;:ulo' 
,..Geraes: 2." que o assentamento dos Otfrciacs re-

formados . devê ser feito em I,ivro separado, c 
distincto dos de Pensionistas c A poscntados: ;:. " 
que .as guias. de remessa c entrada de dinheiros 

• das Alfandegas, Collectorias, e putras quaes<[Ucr Es
< tações subalternas, que tenhão de envia-las it Thc
..... souraria, não só a Lei não exi~e que sejão CTH 

oonplicada, mas tarnl>cm nenhum'a necessidade lt:l 
disso. 

Thesouro i'iacional em 22 de Outubro de 1 W' I 
Joaqninl José r\odrip,-IIC'S Ton·f.':'. 
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~lilliskrio dos l"er;oeios da J usti~·a. Rio de 
J<l!H·iro e1n 'l'l de Üt1luhro de 1851. 

!IIm. e Exm. Sr.~ Respondendo ao Qtfl!li9• 
'I'Ie V. Ex. me dirigia na data de 'li do m,~. 
nllimo, dando parte de ter mandado destaciwt 
"" \'illa de ltapemerirn, para ohstm· o dcscrnbar-: 
que de afi-ic:lllOS boçaes, e q~e. seja alterada ·a 
tranquillidade publica,. 1'2 praç~s, e hum Inferior 
da Guarda Nacional, com o~ venéimcntus rcs
pccti vos abonados pela rubr·ica " Guarda Nacio-
nal, » tenho a declarar .,a \'. Ex. que, sendo o 
credito votado para a mesma Guarda destin;ulo 
unicarncute á COillpra de àrwatncn.lo, con·c_a,.Jner,t; 
e<tuipameuto, c pnt~amento de soldos Ú<pielles ... :(l_ue:~ 
us venccn1 na Gua1 da Nacioual como ~.Cornel'as, 
Clarins, <.\:c~·, uào pôde pQr essa ,rubrica' ser paga) 
a dcspez:1, 'l".E? V. Ex. a!)torisun .. O Art. !li da l.ej.'l' 
11." lill'Z de 'i\) de Setembro proxirno lindo.,he ter,-..: 
lllillalltc; se a Guarda rot destacada par•a auxiliar~; 
a l'ul i c ia, as dcspezas deverão ser fl<i las por· !:91.Wll~ 
da l'rovincia, portjUC QS.· Corpos Policiaes -~ãq't 
l'rorincíaes; se para aux,ilii~" a ·l'or~ de prirne1ra 
Linha, entao correrão as 4~pezas pelo Miuistcrio 
da Guerra, a que1n V. Ex. deve1·á solicitar'<{~,.ap
l"'"''açüo dcllas., se niio entender .<l.!>lel> serem' 
Proviuciacs, c~nno. parcc~lu. ~:·-:. 

lleos Gu<ú:de .~ V. Ex.- Eusebio de Queiro>;;~ 
Coitinho Mat!oso Camara. - Sr. Presidente d.aq 
P1 urineia do· Espírito SautLl, "~-
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N.• ~56:- L\fPERI\)· :- Ordena ~u~ a Sm~l<t Ca.~a dtt 
' _M'. rer1CO. rdw ~ta l,u/ade rcmclt.lt a Sccrctana _d btudo 

d!I$ Negocias ' 'Jmpcrio a dcsaipr.ão c p/a1!ta do 
. lef'Í'enO Clll 'q .:r sC acha cstabc{ccido aclutt[II!CII(C Ó 

~ll'!fPO 'Sanro' ilii''Vajú. ·"::,~:. 

2.• Secção. 1\io de Janeiro. Ministcrio dos 
Né3ocios do Im perio crn ~Z:~ de Outu!Jro de 18Cd,. 

Ficando Sua l\laf'cstadc o Imperador inteirado 
(leJ.(j~lQflieio de Vm:' de 21 do corrente IIICZ, e 
ctYpiá a clle nnncxa da Aeta da Mesa c Junta 
da ·f·rinandade da Santa Casa da Misericunlia des
ta Cld:ule cclcbriula em o dia 20 do n;esmo mei, 
de ler nesse dia li dita Irmandade acceitado a 
Com missão, <JUC lhe fora rlada pelo Uecreto N.• 
~I-:! de 18 da'luclle rncz, de se cncf11·rq;ar ella 
da full!!ação e administr>•ç:io dos Cemiterioo Publi
eos, e do fornecimento dos ol>jPcl.os relativos ao 
~erviço :dos c~lerros, pelo tempo de ciucoenta 
annos ·, contadôs' da<[uélle dia '20 do corrente, 
debaixo das coudi~'ôes exaradas no mencionado 
Decreto: assirn o eomn1unico a \'rn. pal'a couhe
cirncnto <la referida Irihàndade, e devida execu
ção nà parte'qb'c lhe~toca; lieandõ::na iíitclli
gencia'·•de·•que !testa rlata se manda ·dat' to~la a 
pnblicidàde ao citado Decreto, c ~se expedem as 
pf'ê_cieas ordens para 'a sua Jll'lltual execuç:'io. 
:E.,-< porque, para se ob\'iarcm futmas duvidas 
ácerca do estipulado nà' condição \I." uo mesmo 
Decreto, muito importa 'l"e conste desde já da 
1narieii'a- a mais -~ulhent'ica quaes sã9 os preciso& 
limites do terréno €rn <tne aétualrfiete se acha 
estabelecido o Campo Sartfo do''Caj~'; sua cxlcu
sào, e todas as rnais circunstancias que o Lornern 
perfeita c elaramcnle assir;nalado, lia o Mbmo 
AuGusto Senhor por hem que Vrn. rcrnctta a 
t:::;la Sccl'etaria d' Estado eom a possivd hrevidadc 
~ minuciu::;a dl'~icJ ip1Ji'o do di!!) fel n·11o. ;l('(IIH· 
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panhada' da respectiva planta, para· sdt .tudo 
cornpelenternente archivadó . .- · -. · 

Deos Guarde a Vm. --Visconde de Mou~:àle
{;rr .-:-: _Sr: Proveã<'J~ interino .• d.~Saiüa !]a!a:;d~ 
!lt.se!1cí:ihlia dcsla CHlade. ·· •'' .. ~" ~,;!;til .. 

'I" :67.- FAZENJl:\. -Em '2:·, de Outubró de 
I S51.-- l'rocumr•iu 1uio lu: meio legal de· r:aiistitüir 
hum lh·spndwntr 'da Al{nndcga. ·, ,,., . .., 

" ·l .... 
.loa(luirn Jo:-;l; Hodri3ues Torres, PfÍisitle·nt:e 

do Tribunal do '['besouro Nacional, em it'f'posta 
ao Ol!ieio do Sr. lnspcctor· da Thesouraria de 
Serr,ipc de 28 de Agosto ultirn·a,· n. 0 GO', em·Aue 
eouununiea barer contra despacho ant~rio1· ·do 
luspeclor da respccti,·a Alfandega, deferido a pre
t.,uç:io de Casirniro de 'Abreo Freitas, para ser 
admittido, ua qualidade de Procurador ·IJàstarite 
de l\lanoel -'\ntonio l\Jachndo , a tlt'spachar ·na 
Illesma Alf:ualq~a {;cueros pcrten~entes a este; 
declara-lhe que meuus acertado foi em seu acto, 
e a decisão do lrrspcctor da Alfhnder,a dcre subsis
tir, obstando á prrteução do Supplicante, ~ser 
l'lla absolutarnentn inadmissível, á vis tU doS) '1:er
ruos explícitos e restrictos dos Arls. 19·1' e"''192 
do 1\egulamento de 22 de Junho de n::lG, e Arts. 
1.", 2. o e 3. o do Rerrulamento de 27 de Fevereiro 
de 18/r'J, que especlficadarnente desigriào as pes
soas a quern he perrnittido agenciar negocias da 
Alfandega, rpmes as habilitações <pre se lhes exi
gem, e a rnaneira por que hão de ser autorisados 
e tilrrlados, e dos 'luaes bem se deduz que não 
he lruma Procuração meio lcP:al de constituir hul,h ,, 
IJrs paclran te. 

Thesouro Nacional em 25 de Outubro de 1851. 
.lnaflllim José RodrirriHS Torres. ,, 
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N.• :lií8.- .Em :2~) de Outubro de 1851.- /li
. ,.,. . ·· !'eiÍos das Cartas de lc~itiltwç,lo. 

~,~"",$']! solução ás duvidas propo~tas pdo Cot~ 
l~ctor do 1\lunicipio da E,trella em Officio de 2:l 
<lo corrente, declaro ao Sr. Bircl'tor Geral das 
flendas Publicas, para que Ih' o f:tça constar, 
C(UC OS llOYOS direito~ d~· ;~!\.'~()()() de que trata O 

!) 38 da TaiJC·IIa """'''" ,·, Lei de :lo de No,·em
bro de ·181, I , só silo dnidos das Cartas de Jc,i-,, 
timaçào ou ndop~·ão conceditlas pelos Juizes de 
1.' Installcia, nos termos do Art. :2." § 1." da Lei 
de 22 de Setembro de 1828, quando ha processos 
de legitimação, e se passão tacs ~ai'! as;. fican<,lo 
subentendido que das cscriptaras e verbas testa
mentari~•s, que te1n de servir· de prova nos mesmos 
processos, não se devern cohrar· aquclles díreitos. 

Dcos Guarde a V. S.- l'aço c:n ~!) de Ou
tubro de ·185·1.- Joaquim .José 1\odrir,ucs Torres. 
Sr. Direetor Geral das flcndas Publicas. 

N.• 2i'>G. - Em 2!) de Outubro 18ilf.- Sobre 
se/lo de escripll!ta de compra de heranças no JJrasil, 

. -Jrit~ .. c1n l'aiz estrangeiro; r sisa dos ben~ as.1im 
· 'tOmpmdos , 1\ c. 

Consnltatulo o Colleclor do Mnnicipio da E<
trella em Olficio rlc 21 do corrente se as compras 
feita<; em Pai~ estrangeiro de heranças existentes 
I to Brasil, tendo dias sido arrecadadas como de 
ausentes, e o seu producto recolhido ao Thc
souro, devem paear o sello proporcional corres

.pqnrlente á importancia da herança c os in)pos · 
tos correspondentes aos nbjectos ele c1ue co~star 
a mesma, não obstante achar--se reduzido o di
nheiro por terem sido arrematados taes ohjecto~ 
pelo Jnizo compr1rn1e, f' pnrro os impo~ln::. d:t ar-



t ernalação; - cumpre 'l"e o Sr. Director Geral 
das ltcnúas Publicas lhe faça constar em solu~·ão 
á sua duvida: 1. 0 qne das cscripturas de com
pras feitas ern Jlaiz estrangeiro se não deve o 
se! lo proporcional' vis lo rrue este he imposlo sobre 
as escl'ipl11ras ou títulos, c nfto sobre os contra
elos por clit-s eelehrarlos, ainda r1ue os ohje
etos comprados cxi~t<io llO Bra~il, devendo so
mente par,a1· o sello fixo de doemncntos f]Uan
do fm·cm nprcscntados para produzir' o seu ell'eito: 
2." que quando a con1pra fOr de bens de que se 
deva sisa, deverão em qn:1lqner caso paga-la os 
flue apn·scnlarem as cscripturas para poder ha
Ycr os bens comprados: 3. 0 que se a compra 
for de hcranr;as, <JUC lenhão sido arrecadadas jn
dicialm.eutc c atTcmatadas, deverão os comprado
res, quando r· si ;,·crem competentemente habilita
dos para as receber, pagar a sisa dos bens qtl6 

a dia forem snjci tos , correspondente aos valores. 
que lhes tiverem sido dados nas respectivas ova-~ 
linçõcs dos inventarios, salvo o caso de se ncha~ 
rctn e~pceifieadamcnte dcsinnados os preços dos 
tnesrnns bens na rcsprcti va cscriptura de compra 
e venda, por<[UC em tal caso a sisa he cobrada 
na proporçáo desses preços. 

De os CnarriP a \ . Ex. -!'aço em 29 de O.utn
bro de 1R;>1.- -Joaquim .losl~ nodrigues Torres. 
Sr. llircctor Geral das Hcnrlas Publicas. 
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N.• 260.- GUERPtA.- Circular em 2() de- Outu
bro de 1851.- A os Presidente.~ da.~ Prorincias c ao 
Conunandante. das Anuas da C11rtc, determinando que, 
{ação proceder ~ontm os milirm·es pcrt''""cnlcs aos.} 
COI]JOS do Exerciro que tirrrcm nu:itado, on pam o, .. 
futuro acc1· ta rem 1'01/UII issrJn; alheias ao serviço. , dos 
mesmos Cotpos "''111 Jll'l!l'io fH'I'IIIi.ss,io dest11 Sccrclai'Út 
d'Fstado. 

Rio de Janeiro. \linisterio dos Nel'ocios da 
" Gueua ·em 2!) de Outubro de I N:í I. 

Illm. e Exm. Sr. - Constando 'l'le alguns mi
litares·pertoocentes aos Corpos do Exercito tem acei,,, 
tado,, ~em! previa permissão dcsl" Secretaria d'E~~ · 
tado.,· .!jmpt·egos· .e commisslies al!,cias ao serviço 
doSc·mesn\os Corrlos: Determina Sua ~inl'cstadc o ,, 
lmp~rador l]llC V. Ex. mande prncedcr contra os 
([u.e·:tivcrcm aceitado, ou para o futuro aceitarem, 
taes. empregos c com missões sern autoT·isaç;\o do 
1\Iinistcrio dà Guerra. 

Deos Guarde a V. Ex. - ~lanncl Felizardo 
ele Sousa e i\lello.- Sr. !'residente da Prrnincin 

f'' •' .. _. "'" 
N.• 261:-' JUSTIÇ>\.- Aviso de 2() de Outubro 

de 1 R,-,].- Da/o modo '!"" !"'~'" julyrwu·tllo da., 
su.lpcicDcs postas aos Jrri:rs Jl11uiripocs, frwndu 
sttbstitucm os Trilnmars do l:omtlli!l'f'io nos ugarc.s 
onde os 111io ha, nem ,•.ris/r· Hclaçüo, hc cmttpctcnli> 
o '!,PU sul,stituto, nos IITIIIOS dr! Lei c Hcgn/anwlltos 
cxtslcntcs. 

Ministcrio dos Negocios da .T usliça. !li o de 
Janeiro em 29 de Outubr·o de 18C,J. 

111m. e Exm. Sr·. - Em resposta ao Officio 
11. 0 117 rle 10 de Setembro ultimo, com que Y. 
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Ex. me ~asmittio por eop.i1l o que lhe diritrira o 
.Juiz Municipal do Termo da Capella, solicuando 

• sabea· quem seja ·a Autoridade competeme ~ :aos 
jtermos do Art: ·S·k'§ 3.• do RegUlamento n.•:;37 
•de:21í<de Novembro do anno panado, para• cio
nbeoer das suspeições oppostas aos· Juizes Muni-
cipaes , quando substituem os Tribunaes do Com
mer·cio nos lugares onde os não ha, nem existe 
Jlelação; tenho de communicBl' a V. Ex. que 
Havendo Sua llfagestade o Imperador por hem 
ouvir, sobre a materia em questão , o Tribunal 
do Commer·cio da Capital do lmperio, e Diguan
do-se Conformar-se com o parecer por elle dado, 
:\landa declarar a V. E~:. que no caso de aérem 
postas suspei~'Ões ao Juiz Municipal de· qualquer 
Termo, comtH!te ao seu substituto conhecer' del
las , nos ter·mos da Lei , e dos Regulamentos 
existentes. O que \'. Ex. fará constar ao referido 
Juiz Municipal em solução á duvida por ·elle 
proposta. · 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queit,oz 
Coitinho Mattoso Camara. -Sr·. Presidente da Pro
víncia de Sergipe. 

N.• 262. -Aviso de 30 de Outubro de 1851.- De
clarando que, não ollltante o augmento de 160 réi1 
diari01 concedido ds prarllJ de pret do Corpo Mu
nicipal Permanente, a conlribuijão para o HOipital 
dere continuar a mmna qtle era anlt~ do augmento. 

1\linisterio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Jaueiro em 30 de Outubr•o de 1851. l 

I 
Communico a V. S. para sua intelligencia , :e 

em rl'sposta ao seu Officio de 22 do corrente , 
que a contribuição para o Hospital deve conti
nuar a ser a mesma que até agora ·se deduzi11 

t 
' l 

l 
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das Jlraças ali i recolhidas, pois o augmento . de 
160 réis diarios teve por fim beneficiar as praças 
de pret, e não augmr.ntar as rendas aliás suffi
cientes do Hospital. E para que isto aBBim se 
pratique, não he necessario alterar o Art. i t 8 d<> 
Regulamento do i .• de Julho de -1842. 

Deos Guarde a V. S. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Cama•·a.- Sr. Polidoro da Fon
ceca Quintanilha J01·dão. 

N.• 263.- Aviso de 30 de Outubro de '1851.
Detet·mina qne se deve ent~mder restrictamenle o Avi$" 
de 5 de Março de 18!9 , no qual re declarou eomo 
objecto de deposito publico somente m peÇM de ouro 
e prata e outr01 metaes de t1alor , e U$ pedrm pre
ciorM , não romprehendendo o dinheii'O. 

1\linisterio dos Negocios da Justiça. Rio ele 
Janeiro em 30 !le Outubro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Ao seu Officio de 19 de 
Setembro do corrente anno, em IJUe V. Ex sub
mette á decisão do Governo huma representação 
que lhe foi dirigida pelo Depositario Geral da 
Cidade de Campos, o qual pretende ter direito 
a exigir que em seu poder se fação os depositos 
de dinheiro, tenho de •·esponder que o Aviso de 
5 de Março de 184\1, no qual se declarou que 
erão objectos de deposito publico somente as 
peças de ouro , prata e outros metaes de valor , 
e as pedras preciosas , deve ser entendido res
trictamente , e não comprehendendo o dinheiro, 
porque o fim da Lei de -17 de Julho de 1778 
foi restringir e não ampliar os objectos a re
colher nos Depositos Publicos, sendo o e&)lirito 
de nOBBa Legislação sempre muito favoravel á~ 
partes litigantes todas as vezes que estas con-
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cordão em se fazer os deposito& «em mãos de 
pessoas de sua ecmfiança. · , . : l!t~~ . , " · • 

Deos Guarde a y, Ex.-... Eusebio de llJiei~ 
Coutinho Mattoso Camára. _: Sr. President~ 
Província do Rio de Janeiro. ··.·::1 · 

i'. 

, ..... ' 
(!!, 
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COLL~ÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
.. ' BRASIL. 

··~~:·' .,, .. 
18ã1. 

TOMO t 4 CADERNO H , 0 
• 

N.• 264.- FAZENDA.- Em 5 de Novembro de 
1851.- Sobre o DtlC1'elo n.• 675 de 4 de 

Julho de 1850. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, em addita
mento á Ordem de 1~ de Agosto deste anno, de
clara que as disposições do Decreto n.• 675 de 4 
de Julho de 1850 não comprehendem os objectos 
que, posto sejão de manufactura estrangeira, se 
achem incluidos na letra do Art. 318 do Regu
lamento de 22 de Junho de t836, ou que sendo 
reconhecidamente de uso particular e carecendo 
de conce1·to , sejão para este fim remcttidos a al
gumas das Provincias, entre as quaes ficou limi
tado o despacho de mercadorias estrangeiras com 
cartas de guia; cumprindo para que as Mesas do 
Consulado, quando tiverem de as expedir, nos 
casos acima expostos, fação especilicar os objectos, 
o seu estado, e destino; c que na Alfandega em 
que elles se importarem , precedendo os exames 
convenientes, o respectivo lnHpector marque prazo 
razoavel para serem reenviados, ficando entretanto 
goarcladas as guias na Alfandega. E qnando houver 
de verificar-se o retorno de taes objectos acompa
nharão as mesmas cartas de guia com qoe vierão 
averbadas pelo Inspector, e novamente rubricadas 
e cancelladas pela Mesa do Consulado, com as mes
mas formalidades exigidas ()BI'a as cartas de guia 
ordinarias. As mercadorias estrangeiras assim na-



( 254) 

ve~:adas não são . sujeilas ao e1pediente de 5 por 
cento doe respeetivoe direitos de consumo ·A.en~f*f
da , e só pagario a armazenagem quando ·ftr .de
vida '• mas ficario sujtitoe. aos · direitoe de ~ 
na forma do. supnmenc•onado Decreto.~ i01Íd6 
o prazo nio. forem reenviadaa; salvo se por mo
tivo justificado perante o ~.napector d~ Alfandega 
for por esll! prorogado , o que podera fazer por 
Jmma só vez , e nunca por maior tempo da· me-
tade do L• prazo. A<· •• 

Thesouro Nacional em 5 de Novembro de 
t851.- joaquim José Rodrigues Tot·res. 

N.• 205.- Em 7 de Novembro de 185t.- Prttzo 
atltliriollal do Exenirio de 185o- 51. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente 
do Tribunal do. Thesouro Nacional , declara aos 
St'S. Inspectores das Tbesonrarias de Fazenda que 
por ,·i•·tude da disposição do Art. 34 da Lei n. • 
628 de 17 de Setembro do corrente anno, o Exer
cício de 4850- 51 deve continuar aberto até o 
dia 30 de Julho ele 1852 r:ra os Iins indicados 
no Art. 15 da Lei d~ 6 l e Setembro de 4 850; 
e que por tanto no novo prazo .addicional po
dem ter lugar não só as opcraçiies designadas 
nas Instruc:ÇÕeS de 13 de Novembro de 1lf43 n. • 
92 e de 42 de Fevereiro de 1847 n.• f3, mas tam
bem a liquidação, paçamentos e escríptnrac;ão nos 
livros do dito ExercíciO ele todoe os serviços feitos 
em vÍJ·tude da respectiva Lei do. Orçamento, e 
ele qu. aesquer outros que a The&~?urari.a for auto-··· 
risada a fiizer , não ohetante o que est4tva .deter
minado no Art. 4. • d~ Instrucções referidas • de 
t3 de Novembro de 1843.. , .. 

Thesouro Nàclonal em 7 de , Novembro de 
t 851. - Jotiquim José Rodrigues Torres. 
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N;• 266. - 1É1m 10 'de Novembro de t851.
."14 ~ por dinMiro de ~ em. bem d~ ro!:, 

·bmll/!ifril e eJmJt!OS ,deve pagar ma e tne1a 111«. 
· •. tt-&ie?· · ~L: 

' ' Declaro à "'S.; para q~e o faça ~ns~ar ao 
Collector das Rendu Geraeà de Saquaremà , érn 
solução á Consulta exarada no seu Officio de 2· 
de Ontubro ultimo, que, consistindo a herança de 
Domiilgos José da l\loua em bens de rait, lie!ll:-' 
l'eitoria& e escravos, he fóra de duvida que da 
cessão por dinheiro, feita por seus herdeiros, 
do direito e acção á mesma herança em favor 
de Antonio José da l\lotta em t 846 , •lever-sc-ia 
ter cobrado a sisa e meia sisa , e não o sello pro
porcional, como aOirma o mesmo Collector; ao 
<)Ua) conveni recomrneurlar que promova o paga
mento da sisa do valor correspondente das terras 
e bemfeitorias, que pertence á Renda Geral. · 

Deos Guarde a V. S.- Paço em tO de No
vembro de 11!51;- Joaqnim José Rodrigues Torresj 
Sr. Director Geral das Rendas 'Publicas. 

N.• 267.- Em t 2 1le l'(ovembro de t85t.- Sobre 
o direito das filhas dól tnilitaru ao meio 101do ·de 
S8lll fHJC$, qiMJrulo tendo sido gozado por suai irlãei 
or deixão por opção de outros mais tJantiljoiOI. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, á vista Ho 
Oficio do Sr. Irlspector da Tbesouraria . da Pro
víncia de Santa Catharina de 21 de Dezembro 
do anno passado , n. • t 65 , em que coníidta ~ 
se deve considerar pr-escripto .o direito que el*~li,
de ter a filba de hum Ofi01al a succeiler a. iua 
mãi ainda em vida desta na percepção do ·.meio 
soldo dtl seu fallecido marido, visto que por mor
te de hum seu filho tambem Oficial se habilitou 
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a dita viuva a haver o meio soldo deste eomo 
mais vantajoso, e. duraale o prazo de 5 ann1111 
contado do f.• de.laoeire·•de t843, nunca a filha 
do dito Officialae.·.lllliiliilitou para receber o meio 
aoldo de seu pae, led!brando-ae >dé\•o fazer pouco 
antes _,,falJecimento<·de sua mãí ; mais já depois 
de expirado aquelle prazo, declaro· ao mesmo Sr. 
lnspector que na ea~íe, sujeita se não dá pres
cripção, porque neillíuín direitq . ~inhJl a filha, 
de que se trata pará poder perce~·.o soldo de 
seu fallecido pae .ainda ; em vida da iiliãi pará: que 
pudesse preacre•~~' porque o facto da dita 'Viuvà 
habilitar-se para haver o meio aoldo de seu filho 
não importa a llubstituição des~ pelo do marido, 
de que gozava, de jlfa'nei'ra :'CJDà o primeiro se 
devesse considerar como abandonado; mas e 10~ 
mente a acquisição do direito á maioria do se~' 
gundo, sendo que por isso, e.-ilm virtude da Ot·· 
dem n. • f 05 de 30 de Out'Ubro , de f 844, que 
declara q~ae o soccorro conferidootpela Lei de 6 
de Novembro f'827 não be devido conjunctamente, 
mas por escala, nadá •podia requerer a filha ~ 
do fallecimento de sua mãi, epocha, de que.
o direito que tem_la percepção do meio soldblillo'l 
fallecido pae deJitlllf dCí. competentemente Jal&ili-

tadoAssilfi polê deve;!!.:: Sr. Inspector proceder 
de futuro em casos semelhantes, e de conformi-
dade fazer os respectivos assen~entos. ' 

Thesouro Nacional em t2 de Novembro de 
t85t. - Joaquim José Rodrigue&•.Torres • .. ;;:'· 
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N.' 268. -JUSTIÇA.- Aviso de 13 de Novembro de 
·1851 . - Declttra que ao Juiz de Direito rAJinpete to
mar conlwcimento dos recwrtOS interpostos da sentenra 
dos Juizes Jllu.tlici~, nos crimes de que trata o Dt~
creto n. • 502 tlé .2 de Junho de i850, aináa quando 
taes sentenças sejão profmáa~ por mera tenlaltea des
ses crimes. · •. . ' · 

1\Iinist.erio dos Ner,ocios da Justiça. Rio, de Ja
neiro 13 de Novembro de 1851. 

Illm. e Êxrn. Sr·. - Accuso a recepção do 
Officio n.• 174 de 22 de Outubro ultimo, que V. Ex. 
me dir·igio, bem corno do que a elle veio junto, 
por copia, no qu:,~.l y. Es:. resolvere a duvida em 
que se achava o .Juiz de Direito substituto da 3.• 
Comarca dessa Provincia, sobre a sua competen
r.ia pará tomar conhecimento dos recur·sos inter-, 
postos da sentença do Juiz Municipal, a respeito 
da tentativa de crimes, cnjo jul~;amento lhe com
petia pelo Decreto n.' 502 de 2 de Julho do an
uo proximo preteri to; e tendo levado este negocio 
á J1"'sença do Governo Imperial, manda responder 
a iV~Ex., que bem decidio quando declara aquelle 
Magistrado, que era sem fundamento a duvida 
por elle proposta, e que a jprisdicção para conhe
cer do crime em razão da ~na qualidade , com
prehende a tentativa delle péla mesma rar;ão por
IJUe he o Promotor competente para accusar as ten
tativas dos crimes, cuja accusação lhe incumbe 
o Art. 37, e para a denuncia nas tentativas da
quelles em que ella tem lugar, segundo o Art. 74 
do Cod. do Processo. Por quanto o que caracterisa 
a jurisdicção criminal he a quali~ade elo crime, 
ou a alçada, e não a maior ou menor culpabili
dade, corno a tentativa ou cog~pliciclade. O que 
comrnunico a V. Ex. para sua Btelligencia. · 

Deos Guarde a V. Ex. ÊÍÍsebio de Queir·oz 
Coitinho i\lattoso Cumara.-Sr. Presidente da Pt·o· 
vincia de S. Paulo. 
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N, 0 2ü!J.- Aviso cle ·13 de Novembro Je 1851.
Dec/ara!ulo, que ás CapiJaniqs dos Portos não se deve 
gratificaçãQ qjgumo.,~-~,lerviço ~ue se lhes accwnulou 
em execucão do · , Commcrcia4, ,(!)>_·: .. ,,, 

1\linisterio dos Negoclós da Justiça. Rio'di;'Ja-
neiro 13 cle No1·embro de 1831. ,;· 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente ao 
Governo lrnpl'riíll o Oflicip guc V.·~· me dirigiu 
em data de 'lO di'!,Nq.vejp~rq ultimo, com repre• 
sentação a elle annexa. do. Capit:"ío do Porto dessa 
Cidade, pedindo h urna gratificação pelos serviços 
<JUe se accumulárão ás Capitanias dos l'ortos,•-em 
eonsequencia cla organisação do Cod. Commercial, 
resolveo o mesmo Go1·ert10, em conformidade com 
o parecer do Tribunal do Cummercio da Capital 
do Imperio, mandat· declarar a V. Ex.· para sua 
intelligencia, que nenhuma. applicaçào póde tet• 
ás Capitanias dos Ponos a Tabella dos emolumentos 
provisoriamente estabelecidos para as Secretarias 
dos Tribunaes do Commercio, visto que e lia foi 
organisada em virtude da expt·essa autorisaçào'dada 
ao Govet·no pelo Art. 2!J do Tit. unico do Cod. 
Commercial, e mandada cumprir com o fim es
pecial de constituir hum fundo que servisse pam 
occorrer ás despezas das Secretarias Jos Tribunae; 
do Commercio, e as gratificações dos seus Empre
gados, e dos l\lembros dos mesmos Trihunaes, que 
nenhum ordenado percebem pelos empregos <ttte 
servem; caso em que não estão as Capitanias dos 
Portos, cujos Chefes e Ernprer,ados, errados por 
Lei anterior, tem vencimentos decretados pot· seu 
respectivo Regulamento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho ~Iattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
vincia do l\laranhão. 
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N. • 270.- 11\IPERIO. -Declara que as pessoas conáe~ 
coradas rom o 1'illllo do Cônselho só gozão da pre
cedencia de que trata o A /~df-á 'de 20 de Novembro 1/e 
178,6, quando Llfi posterior nàlf ireiermintlr o contrario. 

' . 
2.• Seccão. Rio d!! · Jané1ro. Ministerió dos 

Negocios do 'Irnperio em 1 t de No•·cmbro de. 1851. 

111m. e Exm. Sr. - Forão presente3 a Sua 
1\lagestade o Iriiperador, com o Olficio de V. Ex. 
dll· 8 do corrente, as copill.s''do que em () do mes
mo mez lhe dirigira o Conselheiro Doutor Joa
quim Vicente Torres Homem, Lente de Química 
dessa Escola, c dó • que V. Ex. expédíra ao Lente 
de Anatomia Doutor José Mauricio Nunes Gar
cia, e aos demais Lentes da Escola sobre a pre
cedencia que em todos os actos Academicos en
tende competir ao Lente condecorado com o Ti.!'· 
tu lo do Consella~; como tambem a represe.ntação 
<JUe em data de' 7 lhe diriaira o referido Lente 
de Anatomia, e o protesto •1ue nesse mesmo dia 
fizera· contra aquella delibera~·ão de V. Ex., visto 
que :ella o esbulha do direito que lhe confere o 
Artigo 91 dos Estatutos de presidir aos exames 
escolares, quando a so•·te para isso o designar: 
e inteirado o l\Iesmo A ugu~io Senhor de tudo 
quanto se ex pende a tal respeito, 1\Ianda decla
rar a V. Ex. <Jue, supposto pelo Alvará de 20 
de Novembro de 1786 prccedão nos Tribunaes e 
Juntas os que gozào do Titulo do Conselho áquel
Jes que o não tem, toda via só h e applicavel a 
disposição do mesmo Ah·ará nos casos em que Lei 
posterior não tenha expressamente determinado as 
precedencias; mas que no caso occorrente, sendo 
como hc expressa a disposição do Artigo 91 dos 
Estatutos organisados em virtude da autorisação 
conferida no Artigo 3~ da Lei de 3 de Outubro 
de 1832, e mandados executar pelo Aviso de 26 
de Outubro de 181•2, a <fual conf'erc ao Lente que 
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a sorte designar, seja ou não Conselheir~, A'Jt!·e
sidencia dos exames. escolares no anuo respeliq
vo, cumpre que em··qnanto pelo P. oder comp!feli
te não forem revogados os mesmos Estatutq~; ~e 
continue como até aqui a observai'· aquella~~pÕ
sição, sem embargo do disposto no citado Alvará, 
que não he applicavel á especie vertente, serido-o 
ainda menos o Aviso de 20 de Fevereiro de 1832 , 
a que V. Ex. se refere, por isso que quando foi 
expedido não existia a· Lei de 3 de Outubro do 
mesmo anuo, nem os Estatutos em virtude della 
promulgados, e <JU~ tanto estes! como a mesma 
Lei se devem respe1tar e cumpnr em quanto ex
pressamente não forem revogados. O que commu
nico a V. Ex. para seu conhecimento e pontual 
execução; cumprindo que nesta conformidade de
clare de nenhum effeito a delibel'ação que tomara. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Doutor José Martins da Cruz Jobim, 
Director da Escola de Medicina da Côrte: 

., -, 
. ' 

N.• 271.- FAZENDA.- Em 15 de Novembro de 
1851. - A tmn~fcrcncia de Apolices doadas só tem 
lugm· depois da insinuação da doarão e pagamento 
dos n<pectiro~ direito~. -

Em resposta ao seu Officio de 2!) do mez 
passado, a respeito da t1·ansferencia de h uma Apo
lice da Divida Publica de conto de réis, com 
clausula de doação a Maria Luiza Rato ré, tenho 
de declara•·-lhe que n:io se deve admittir a trans
ferencia de Apolices doadas, em quanto a doação 
não tiver sido insinuada, e da insinuação se não 
tiverem satisfeito os respectivos novos direitos, 
pois que, conforme a direito, não valendo ;as 
doações não insinuadas, não podem servir de fim
danwnto a transferencia, salvo se esta for de ai-
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guma Apolice doada do mmor Yalor llomiual de 
400,)')'l , que pelo corrente não exceder a taxa da 
Lei , . por não serem as doações nesse caso obri
ga\!~, á insin"ftÇ~o, nos. (erm?s da OnL L. '•·' 
T,,a2, e AI vara de lG de Setembro de 18lii. 

··Quanto ao sello das dnn.çõc:; dcvl~-sc sonicn
te ·o fixo das escriptura~ re:::pccli \·a~, e não o 
proporcional, a t{tW não c.;tú. S!ljl'ita a transfe
rcncia das Apoliecs da Uil'it!a l'ublica. 

Dcos G uardc a Y n1. P.1cn ('ill I;) 1\c Noveln
bro de 1851.- Joa<(u.im )u;é ltodrir,ocs 'for-,, 
rcs.- Sr. lnspcctor Geral lute• in o da Caixa da 
Amorlisação. 

N.' 2/:l.- Em t;, de Nçvembro de 1831.- Jo'x
JIIira~'io do Ht'filllamellfo n." ;,\)il de 2'i de Fcrcrei

ro de I S/1~l a n· . .-.:l,,.ftu de ar11rw:;, 

Respondo ao Ollieio do Sr. lnspector da Al
fandcga da Corte n." 172 "'' :Jo do mcz findo, 
declarando-lhe que não scntlo admitti,[o pelo Re
gulamento n. 0 590 de 27 de Fevereiro de ·18~9 
a avaria extrínseca se não por occurrencia no 
mar, verificada desde o embanp!C da mercatlo
r·ia até a sua descar~a, e a intrinscca se não por 
vicio proprio, as que provierem de ontl·as causas 
fór·a das cspcciticadas., corno silo as <pie se finu
rão nas 5 hypothcscs do seu Ollicio, nCío podem 
ser attcndidas, excepto o caso de damno, e tão 
somente para indernnisação das partes, e da l"a
zenda nos direitos que lhe pertencem.- E 'flHlll
to ao modo de reconhecer a avaria de c1ne tra-· 
ta a ullima parte do citado Ollicio, não são pro
cedentes as duvidas ofl'erccidas pelo Sr. luspecto•· 
na p•·esença das disposiçües do §:L" do Art. 2.", 
c do Artir,o tí." combinados como § :l." do dito 
Regulamento, os qnacs o autorisão " decidir a:::: 
questões J baseado nas informa~·tles dos prritos , 
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ou no rcmltarlo de novas diligencias a que tenha 
mandado proeerle•·, se as julgar necessarias, quer 
seja a rCijllerimento <le partes, quer ex-officjo,:. 

Rio em l:J de Novembro de 1851. -JQJUWim 
.los& Rodrir,urs Tones. 

i'\." 273.- Em 17 de Novembro de 1851.- Co
mo se decc Jii'Otedcr no recebimento c entrega das 
q1.wntias .. provenientes de multas impostas r.clos Con
w:flws rf,: l)na!i(imr,io drt Guanlrt Xaciona • 

.loar1uim José ltodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thcsonro Nacional, ordena aos 
Srs. 111Speclorc;; da5 Thesourarias das Prnvincias 
t{lW fação euust.ar :'ts Collectorias e mais Estações 
de arrecadação das tncsrnas Províncias que, quan
do lhe::; for'Cin entreGues alfjLHnas cptantias pl'o
venientes de nmltas impostas pelos Conselhos de 
Qualilica1;:io c ltcrista 1la Guarda Nacional, nos 
térrnos do ,\rt. 9G das lnslmcções n." 722 de 25 
de Outubro de 1S:,o, deverão entrar com ellas 
nos cofres das Thcsoural'ias por occasiào da re
messa das rendas d<> quartel, declarando a sua 
origem a 11m de que a escripturação da entrega 
seja feita debaixo do titulo- Depositas- para sa
hircm pela verba- Repartições c restituições. 

Tltcsouro Nacional em 17 de Novembro rle 
!R!íl. -.loa!j11Ífll José nodrigucs Torres. 

:>1." 2H. -Em 18 de Novembro de 185·1.- Explim 
n Art. 8." das Instrurçõcs de :28 de Abril 1lc 1851. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Tltesouro Nacional, considerando 
q•w mal ~ntcndida tem sido a disposição do Art. 
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8. • das ln&trucçOell de 28 de Aln·il deste anno, 
11oh não se attendqr a do Art. 2.•, a que he 
sullbrdinada, declara que o que se teve em vista 
côft,ili'aquella disposição foi unicamente lançar a 
cargo da Fazenda Nacional as despezas neeessa
rias para o andamento das causas, que não po
dião ou não devião ser feitas á custa dos Em
pregados do Juizo dos Feitos, mas nunca pagar 
aos Empregados, que vencem ordenados, os seus 
salarios, assignaturas e bmçagens, •tuc se devem 
averbar na fórma do Art. 2.• Out1·osim declara, 
que a despeza com a extracção das sentenças e 
precatorios, que se deve abonar aos Escrivães do 
mesmo Juizo, que tem ordenado, be somente 
da quarta part'l da importancia da escripta de 
taes papeis, por ser a que os Escrivães pagão 
aos seus escreventes, nos termos da Ord. Li v. 
t.• Tit. 24, § 15, e do Alvará de Hl de Ja
neiro de 17 76 § 6.• 

ThesouPO Nacional em 18 de Novemb1·o de 
1851.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.• 275.- GUERRA.- Em 21 de Novembro de 
1851. - Declara que 01 militarei da 1. • e !. • Li
nha , quando lcnhão de ler proce~~ados , c julgados po1· 
crimes ci!1U , não delletn ser eueptuados da r~ra es
tabelecida 110 Art. 60 do Codigo do Proce11o Cnn~inal ; 
e que, na (alta dal prisões militares, dellem 1er os 
ditos recolhidos á fl!'WO cit-il, ou a qualquer outro 
lugar que a A uwridade administrativa indicar sobre 
sua mponsabilidade. 

Rio de .Janeiro. - Ministerio dos Negocios da 
Gnerra em 21 de Novembro de 1851. 

111m. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua Mages
lade o Imperador declaro a Y. Ex., em respos-
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ta ás tlnvidas que V. Ex. propõe em seu Offi
cio n." llo5 de 21, de Ü~&tubro ultimo, á cerca do& 
pri •·ilcgios que compitãu~oaos militares da 1:• !l e:i,t.. 
ti neta 2." Linha, quando tenhão de ser proceliiiititos 
c julgados por crimes civis, que, sendo todos 
os cidadãos iguaes perante a Léi,. não ha nzão 
para que sejão os Officiaes do Exercito exceptuados 
da regra estabelecida no Art. 60 do Codigo do 
l'rnce~so Criminal, segundo o qual todos os réos 
:;c devem le•·antar quando tiverem de dirigir·-se 
ao Juiz ou Tribunal, bem como que, na falta 
de prisões militares, rleYcm os ditos Officiaes e 
Sohlados ser recolhidos á prisão civil, ou a qual
<JUCr outro lugar, <(Ue a Autoridade adrnini:;-
traliYa sobre sua responsabilidade indicar. " 

Dcos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de 
Sousa c ~lcllo. - Sr. Presidente da Província do 
Espírito Santo. 

N." 2i6.-BIPEIIIO.- Em 22 de Novembro de 185t. 
Jpprora 11 decisão titula pelo Presidente da Provín-
cia de Goyaz âccrca de dcve1·em as Camaras ii'Iuni--1 i, 
cipacs assignar em Co1·pm·nção os Of[icios que dirigi
rem ds J utnridarlcs que lhe não são subordinadas. 

1." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Ncr,ocios do Imperio em 22 de Novembro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr·. - Levei á Presença de 
Sua 1\lagestade o Imperador o Olficio n.• 88 de 
2 de Setembro ultimo, acompanhando não só os do 
.I uiz de Di•·eito da Comarca de Carolina e da Ca
mara 1\Iunicipal da Vi lia do mesmo nome, consul
tando a V. Ex. sobre a in telligencia do Artigo 64 
da Lei do ·I. • de Outubro de 1828, mas tambem 
por copia as decisões que V. Ex. dera á referida 
consulta, declarando-lhe que os casos em que as 
dclib('rações elas Carnaras Municipaes devem ser 
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11S6ignadas· pelo respectivo Presidente e Secretario , 
estão bem definidos na •!ftmda parte do citado 
Artigo, e que não podenito as mesmas Camaras 
dar' •ijtódens á Autóridades que de nenhuma ma
neira lhes são subordinadas, he evidente que de
vem 11S6ignar em Corporação os Ofiicios que lhes 
dirigirem. E merecendo a Imperial Approvação 
a mencionada decisão: assim o commuinco a V. 
Ex. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'-a
legre. - Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

N.• 277. -Aviso de 25 ele Novembro de 1851. -
Approva a ilecisão que o Pruidente da Protn"ncia 
dO Rio de Janeiro tlira ao Juiz de Paz maú vo
tado da Freguezia da Cidade c!e Nicterohy a rupeilo 
da convocação de Eleitoru e Supplentes para a ,·eu
nião do rupectivo Collegio Elettora~. 

' t .' Secção. Rio de Janeiro.- Ministerio dos Ne-
ftcicios do lmperio em 25 de Novembro de 1851. 

lllm. e Exm. Sr. - Levei á Presença de Sua 
Magestade o Imperador o Ofiicio de V. Ex. n.• 
76 da data d'hontem 1 acompanhando por copia não 
só o que lhe dirigira o Juiz de Paz mais votado 
da Freguezia dessa Cidade , participando ter convi
dado para comparecerem no respectivo Collegio 
Eleitoral em o dia 30 do corrente os Eleitores e 
os tres p~imeiros ·Sapplentes; mas tambem a Por-· 
taria de V. Ex. declarando ao dito Juiz ele Paz 
que procedeo na conformidade do Artigo 65 da 
Lei de 19 de Agosto de 1846 quanto á convocação 
do t. • Sopplcnte para substituir hum Eleitor fal
lecido, c quanto a do 2. • para preencher a falta 
do Eleitor que mudou de residencia, huma vez que 
se ache provada a dita mudança para outra Pro-
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vincil; mas não aasim quanto ao 3. • que não po
dia convida-lo por nlo ser Rfplicavel ao r~
ctivo Eleitor a dispoaiçio do Arllgo citado, viltiS' se 
não dar da parte dl'.ste nem ausencia 181 quê' ve
de o seu comparecimento no dia da ele,içio, nem 
mudança de Província: e merecendo a lmJ;érial Ap
provação esta decisão de V. Ex. assim fh' ó coni
munico para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'-a
legre. - Sr. Presidente da Provinciá do Rio de 
Janeiro. 

N.• 278.-JUSTIÇA.-Aviso de 27 de Novembro~ 
1851.- Solve duvida a reqeilo d4 ~ IÚJ IJI;, 
ereto 11. • 824 de 20 de SetBmbro ultimo. · 

Minlsterio dos Negocios da Justiça. Rio de ·Ja
neiro em 27 de Novembro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Recebi o seu Officio de 
27 do passado, sob n. • 98, propondo a duTida que 
se lhe olferece sobre a execução do Decreto n;• 
824 de 20 de Setembro ultimo, a qual não pareéÍe 
procedente, pois que a hypothese de ser incompa
tível o exercício das attribuiÇões de Chefe de Po
licia com a Presidencia de huma Sessão do Jury, 
somente tem lugar quando o Chefe de Policia se 
ausenta da Comarca da Capital; e nesse caso V. Ex. 
sabe que passa ao seu· substituto o exercício do 
cargo de Juiz de Direito, na fórma do Aviso de 
9 de Agosto de 18'•"-· Quanto ao lugar de Juiz 
dos Feitos, não ,•ejo como possa apparecer incom
patibilidade de seu exercício com a Presidel\cia de 
huma Sessão. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da Pro
víncia do Espírito Santo. 
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N.• 279.-GUERRA.- Ci1·cular em 2!1 de Nqjem
bl'o de 1851 • - Aos Presiclmtea das Pt·ovi!ICÜJI, tle· 

. lmninando que não remettãu para aq11i Soldado algum 
ro~ado, e eom ~lhos . 

. , , Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias da 
Guerra em 29 ,de Novembro de 1851. 

lllm. e Exm. Sr.- Acontecendo serem algu
IJlaS vezes envia dos para a Côrte Soldados casados 
e com filhos, e sendo muito prejudicial ao ser
\'Íço dos corpos moveis, que as praças de pret 
tenhão família , e one•·osa á Jo'azenda Publica a 
t)espeza que se faz cnm o transporte das mesmas, 
:Determina Sua Magestade o Imperador que V. Ex. 
~ão remet~a para aqui S~ldado al!fum em t~es 
c•rcunstancms, por ser ma1s convemente que Slr
vão ahi. 

Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. Presidente da Província do 
Pará. 

,. 
N.' 280.-IMPERIO.- Aviso de 29 de Novembro de 

1851.- Approva. a decilão que o Prelidente da ProvÍfl· 
cia de S. Pa11lo dera d repreaentação dos Eleitores de 
Ubatuba sobre a qt~tdi~cação dos votanlea , e declara 
revogada e de nenlllltll efleito a Portaria da Preai
dencia da dita Provineia de 2 de Abril ultimo , que , 
declarando t111llos os trabalhos da Junta de Quidi~
cação, mantloll que se sobr' estivlliiC no seu proceaso. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Mioisterio dos Ne
gocias do Imperio em 29 de Novembro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Ma
gestade o Imperador, com o Officio de V. Ex. de 
14 do corrente a representação dos Eleitores de 
Ubatnba sobre a qualificação de votantes nh.ima-
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mente ali i feita, e a copia da Portaria de V. Ex. de 
12 tambem do corrente, contendo a soluçio dada 
por essa Presidencia áquella representação. Pedem 
os representantes que se revogue a Portaria do 
antecessor de V. Ex. de 2 de Abril ultimo, que 
declarando nullos os trabalhos da Junta 'de Qua
lificação de Ubatuba, mandou que se sobr'estivesse 
no processo da mesma qualificação, para se ins
taurar de novo sobre a presidencia de Juiz de Paz 
competente, visto não considerar como tal o Sn(l
plente Doutor Januado José da Silva, que hav1a 
presidido ao acto, por entender que na falta dos 
quatro Juizes de Paz respectivos se devia recorrer 
não aos Supplentes, e sim ao Juiz do districto mais 
visinho, nos termos do Aviso de 8 de Março cl.e 
1847, e Artigo 4.' das Instrucções de 28 de Julho 
de 184.!); decidio V. Ex. favoravelmente á esta 
representação mandando pela soa citada Portaria 
de 12 do corrente que continuasse o processo da 
qualificação já feita, reunindo-se para esse fim o 
Conselho Municipal de recurso, que em virtude 
da anterior Portaria dessa Presidencia (a de 2 de 
Abril) ficara suspenso; e procedendo-se na con
formidade do § 4. • do Aviso do 1. • de Fevereiro 
de 184 7, e mais disposições em vigor; baseando 
V. Ex. esta soa deCJsão nos tres seguintes fun
damentos : 1. • no facto allegado pelos representan
tes de que os Juizes de Paz do qoadriennio syste
maticamente se tem recusado a pre\idir á qualifi
cação não só no anuo corrente, como nos de 1849 
e 1850, com o proposito de que cootilmasse a re
ger e vigorar a qualificação de t848, na qual tem 
interesse , ficando assim privados de seus direi toa 
políticos muitos cidadãos que os tem adquirido no 
decurso dos Ires annos de 1848, 49 e 50: 2.• em 
que no caso presupposto , e fundado no facto de 
não ter havido qualificação nos annos de 1849, 50 
e 51 , não devendo o exercício dos direitos políticos 
dos cidadãos, f)lle depende do acto da qualificação 
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ficar á mercê do capricho e vontade dos Jilit& de 
Paz mais votados, força h e reconheeer como legi
tima e competente a presidencia do Supplente DoCI
tor· Ja'!uario . para. presidir á qualificação, cbmo 
o fora Ja reoonheetda pela Camara dos Deputados 
para presidir á eleição de 184!!: 3. • finalmente, em 
ter o Doutor Januario presidido á qualificação tan
to porque nenhum mais ,·otado compareceo, co
mo porque o Juiz em exerci cio José Claudiano da 
Veiga, allegando molestia, e a ausencia do Juiz 
de Paz mais votado, passou-lhe a vara como consta 
da participação offimal respectiva. 

E inteirado o Mesmo Aur,usto Senhor de todo 
o expendido, Houve por bem Approvar a decisão 
·de V. Ex., e Declarar revogada e de nenhum effeito 
a Portar-ia dessa Presidencia de 2 de Abril ultimo ; 
por'lue alêm das procedentes razões em que se funda 
a decisão de V. Ex., accresce que com indubitavel 
legitimidade e competencia recabio no Doutor Ja
nuario José da Silva a presidencia da Junta pelo 
impedimento do Juiz de Paz em exercicio José 
Claudiano da Veiga, por isso que quando este lhe 
passou a vara já elle se achava juramentado pela 
CamaraMunicipal, na conformidade das lnstrucções 
e ordens do Governo, e por tanto habilitado como 
Supplente, na falta dos Juizes de Paz respctivos, que 
por· differentes casos se tinhão dado pai' impedidos, 
para fazer as suas vezes, e entrar em exercido, 
quándo preciso fosse; e por conseguinte constituído 
no caso, como Juiz de Paz ordinario, de tomar o 
exercido do cargo, e com elle a presidencia da Jun
ta de Qualificação, na falta dos mais votados, sem 
necessidade de recorrer-se ao Juiz ·de Paz do dis
tricto mais visinho, como providenciou o Artir,o 4.' 
das Instrucçiles de 28 de Junho de 1849 para a falta 
total dos Juizes de Paz do districto da Matriz. O 
que tudo communico a V. Ex. para seu conhe
cimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\font'a
legre.- Sr. Presidente da Provincia de São Paulo. 
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N' 281. - Em 29 de Novembro de 1851. -
Declara ao Presidente da Província de S. Paulo, que 
he111 t'esolvera a questão swcitada en1re os Cidadãos 
Jui~es de P~ eliitos de Coritiba Framúco de Pau
la Soma., e Antonio José Pereira Tinoco Junior, na 
persuasão de que o 1 . • havia acceitado e eurcido o 
rargo de Supplente de Juiz Jfunicipal, lliiU que pro
rondo-se que e/le mmca exercera o referido cat·go 
rnmpre que seja t•e(ormada aquella deliberação, e 
admittido o dito Paula Sousa ao eurcicio de Juiz 
de Paz. 

·1.' Secção. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Ne
r,-ocios do lmperio em 2!! de Novembro de 1851. 

lllm. e Exm. Sr. Foi presente a Sua 1\lages
ta<le o Imperador o Officio de ·15 do corrente, em 
•tne V. Ex. expõe qne suscitando-se duvida entre 
o Cidadão Francisco de Paula Sousa, e Antonio 
José Pereira Tinoco Junior , Juiz rle Paz de 
Coritiba, por querer aquelle mais votado reassumir 
o lugar depois de haver obtido escusa do cargo 
de Juiz Municipal Supplente, que o impedia de 
exercer o de Juiz de Paz, resolvera V. Ex. a fa
''ot' do 2. o por ter sido informado que o 1. 0 exer
cera o dito cargo de Juiz Municipal; mas que 
allegando depois Francisco de Paula Sousa que 
nunca exercera aquelle cargo, posto que prestasse 
jummento na ignorancia da incompatibilidade, 
pois 11ue logo l!edio demissão para continuar a 
exercer o de Jmz de Paz, parece a V. Ex. que 
não tem neste caso applicação o Aviso de 6 de 
Outubro de 1847, em que firmara a sua resolu
ção , mas entende com tudo que as expressões 
delle dão lugar a duvidas, porque no § 2." se 
referem ao exercício e no § 3. • á acceitação, e por 
isso pede se lhe declare se o referido A viso corn
prehende tambem o e.aso figurado de haver o in
dividuo acceitado, mas não exercirlo o cargo de 
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COLLECÇAO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
BRASIL. 

1851. 

TO"O 11,. CAIJEUNO ·12.• 
------- ·-------· ·-·---

N". 282.- FAZENDA.- Em n I.• de Dezembro de 
185 I . - Alarm o lmnpo mn 'I'~~' derem ,,,.,. 

arrecadados v11rios impostos. 

Joaquim .José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, para dar execução 
ao§ 17 do Art. 11 da Lei n.• G28 de H de Setem
bro do corTente anuo, ordena •1ne se observe d'o..a 
em diante o seguinte, ficando revogadas as dispo
sições em eontrar·io dos respectivos R~ularncntos: 
1." que a cobrança dos impostos de deCJma urbana, 
da da Jegua alêm da demarcação, e da das Corpo
rações de mão morta, se realisará nos mezcs de De
zembro, Janeiro, Junho e Julho: 2.• que os impostos 
de Patente sobre a a~;uardente e lojas se cobr·arão nos 
mezes de Fevereiro e Agosto: 3.• <JUe os impostos 
sobre casas de leilão e modas, barcos do interior·, 
especialmente sobr·c casas de moveis estrangeiros, e 
sobr·e as segcs, e quanto pet·tcneet· á renda 1:cral, 
e finalmente a taxa dos escravos, se arrecadarão 
no mez de Setembro. 

1\io em o 1.• de lkzcmhro de 18r>t.- Joaquim 
José Rodr·igucs Torres. 
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N.' 283.- Em o 1.• de Dezembro de 1851.- Os 
Collector·es não estão comprehendidol nas d~osifijes 
da Ordem tlc !O de Setembro a respeito de novas 
panças. 

Joa<tuim José Rodrigues Torres , Presidente do 
Tribunal do Tbesouro Nacional, em resposta, ao 
Officio do Sr. lnspectm· da Tbesom·aria do 1\lar·a
nhão de 25 de Outubro, n.• !13, declara-lhe ~ue os 
Collectores, considerados nessa simples quahdade, 
não se achão comprehendidos na generalidade da 
Ordem circular de 20 de Setembro deste anno, 
para serem obrig:ados á prestação de nova fiança, 
como o são os 'fhesoureiros, Almoxarifes, Paga
dores, e mais Empregados incumbidos de fazerem 
pagamentos de despezas militares- e como elles 
mesmos o serião, se por ventura ao seu encargo 
proprio reuniss~m alguma vez o de fazer taes pa
-;amentos. 
' Thesouro Nacional em o 1. • de Dezembro de 
1851.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

----
N.• 28l.- Em 6 de Dezembro de 1851.- Pela 

Direcloria do ContencilJso podem-li! passar guias 
para pagamento de impostos em debito. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Prt'sidente do 
'1\ibuua\ do Thesouro Nacional , ordena que as 
guias de que trata o Artigo 1." das lnstrucções n.• 
·123 de 27 de 1\larço do anno corrente, possão tam
bem serem passadas pela Directoria do Contencioso, 
com tanto que os collectados que quizerem pagar· os 
seus debitos lh'os requeirão antes de serem r·emetti
dos para o Juizo dos Feitos da Fazenda as certidões 
ttue devem acompanhar as relações enviadas á dita 
Directoria pela de Contabilidade. As guias passadas 
pela Directoria do Contencioso serão rubricadas pelo 
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Ajudante do Procurador Fiscal, e devolvidas á Dir·e
ctoria de Contabilidade as certidties respectivas com 
a nota de- deo-se guia. 

Rio em 6 de Dezembro de 1851.- Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

N.• 285. -Em (j ele Dezembro de 1851.- O gado 
e be1u moreis, 11ão estam/o 1·eunidos ao,, bens de mi: 
no acto da venda ou m-rematar,io dc&les, não estrio 
sujeitos á sisa. 

Conformando-me com o parecer do Sr. Conse
lheiro Director Geral do Contencioso declaro que a 
Or·dem de 4 de Outubro de 1847, e disposições 
anter·iores em que se ella funda, não comprehende 
os casos de qne trat:1 o Officio da Collectoria de 
Cantagallo, n.' n de 27 do mez passado, que in
cluso dcvoh·o, visto como aquella e mais disposi
ções anteriores, quando exigem o pagamento indis
tincto do imposto da sisa, suppõe Cl'tarem o gado, 
bP.ns moveis e semoventes reunidos aos de raiz, 
no momento da venda ou arrematação, e não já 
anteriormente arrematados , como na especie suJeita. 
Cumpre por tanto que V. S. nesta conformrdade 
officie á refer·ida Collectoria. 

Deos Guarde a V. S. Paço 6 de Dezembro de 
1851. -Joaquim José Rodrigues Torres.- Sr. Dire
ctor Geral das Rendas Publicas. 

N.' 286.- Em 10 de Dezembro de t851.- Sobre 
a liquida;;& da divida activa , e modo de proceder-se 
á d~ta liquidafáo , e arrecadarão amigavcl e judicial 
del/a. 

Joaquim JoSé Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. 
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luspector da Thcsoura.-ia de _Fazenda de •••...•. 
<JUC ponha em cxccuç~o na mesma Thesoural"ia aa 
disposições da Ordem de !• de Dezembro do anuo 
passado, explicada pela de 26 de Março do correutc 
anuo; c bem assim as Instrucções provisorias de 
27 do dito mcz de l\larço. e additamento de 6 do 
corrente, a<1ni juntos, pelas quars se determino•• 
'l"c a litpri<lação da tli,·itla acr.iva pr·n,·euienle de 
imposto;, <pte siio arrecadados pela llccclw<l<ll'ia tio 
Município, S<ja fi~ila na 3.• Contadoria do Thesoum 
:"!acionai; c St! prcscren•o o rnndo pratico de pro
ceder-se ,i dita li<tUidaçiio, e arnca<lllçiío amiga,·cl 
on judicial della; dncrulo o mesmo Sr·. lnspcctor 
llcar na infclli~cncia: 

I." n,~ •1ne :•s :Estações de arrecad:rção somente 
tlcvcr·ão fazer o lançamento e cobrança amir,avel <las 
r·crulas, cnja arrecadaç:io lhes está incumbida , art; 
a epoca, ern f"lne para dias se encer1·;u· o l~xt•r·cicio; 
cxccptuanclo <esta r·egra geralnnicament.e o caso de 
presumpç:io de fallirnento do collectado, c outros se
mélhantes, em que com·cnloa segurar· em qual<JUCr 
tempo o3 direitos da f'azenda, porque então dever·ão 
os Chefes de taes &tações <:ornmunicar ao lnspector· 
da Thcsom·al'ia de Fazenda as cir·cumstancias domes
mo collectado para mandar-se proceder executiva
menfP-, ainda dentro do prazo marcado para a co
brança amigavel. 

2: Que enccn·ado o Exercício serão recolhidos 
à Thesouraria os Livros ele lançamentos de Receita , 
" tmlo5 os mais <tue tiverem relação com a r·enda 
do Exer·cicin para proceclcr·-se irnmediaramente á 
li<(IIÍ<Iação da <li vida ua Sccçiio respectiva, findo o 
qual se extrnhirão as Certidões J'ara proceder-se á 
cohnmça executÍ\·a pelo .Juizo os }'eitos. 

:J.' Que liquidada a di,·ida se abr·•io contas cor
r·clltt's aos devedores em Livros por ordem alpha
hetica , na conformidade do disposto no Art. 15 § 11 
do Decr·to n.• 870 de 22 dç Novembro do corrente 
~nrw, e dos Moddos ,juntos; procedendo-se seme-
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llmnl.ementc a respeito de to< la activa já liquidada, 
pa•·a desta sorte couheccr·-SC com cxactidào e faci
lidade o activo do Estado na l'•·ovincia, e prover-se 
sua cobrança. 

4.' Que as tlisposições das referidas Ordens e 
lnstrucçõ<"S c desta mesma Ortlem, serão executadas 
não >Ó relati,·aonente ao Exercício de 1850-51 logo 
que estPja CllCCTTatlo pat·a as Estm;ões arrecadadoras, 
'"' cnnformidade <lo l),•.,rl'lo •le :211 de Fevereiro de 
U~H); nms tamLem a re::.peito tlc todos os anter·iores 
jú lindos, <ujos Livros dcvl'rão se•· recolhidos pam 
n ~obtt.•dito lina á Thesotll';•ria de l:azetula, no caso 
d" 'I'"' ainda o não t·sujão; devendo começar a li
<JIIÍthu;ào pelo Exercício de ll:\i>U-51 , partindo d'abi 
pant os 111ai~ t't'IUotos. 

!í.' Que ~erá dcs~mp<·nhada pelas Secçües de Di
,· ida, e do Contcnciosn, o que no Thesouro com
pele faze•· a :1.' Cnntadoria e a ))irectoria Geral do 
Contencioso pelas refcri•las lnstrucções. 

H. • Que semelhantemente, c pua o mesmo fim 
indica riu no § 3.' se esc1·ipturuá todo o pa>sivo da 
Pt·o,·iucia que estiver liquidado, e o que se for 
d'ora em diante liquidando, na conformidade do 
Decreto citado, e l\lodelo junto. 

7.' Finolmente, que ticão revogadas as Ordens 
de 24 de Outubro de 1845, n.' 118, e de 3t de 
Dezembro do mesmo anno , n. • 145, e quaesquer 
outras disposições em cont.ral'io. 

Tbesouro Nacional em 1 O de Dezembro de 185·1. 
Joa<JIIÍm José Rodrigues Toncs. 

O S•·· Admini~tmdor da Recebcdoria remetta 
quanto nntes para a respecti,·a Directol'ia Geral 
todos os Livros, talões c papeis tendentes ao pro
cesso da Recebedm·ia, a fim de se tomaJ'l!m as con
tas, e pa•·a a liquidação os Livros de Lançamento.· 
e dos impostos que com elles ti verem relação, e· 
de contas eorrentes dos devedores, <JIIC não são lan-· 
çados, como novos ))ireitos, &c. 



l :W:!) 

Rio em 4 de Dezembro de 1850.- Joaquim 
José Rodrigues Tor-res. 

Respondendo ao Officio do Sr. Administrador 
da Recebedor·ia do Municit•io de 4 do corrente, n.• 
68, no qual pergunta se deve considerar revogadas 
as disposições dos A ris. ·I \J a 22 do Regulamento de 
H de Abr·il de 184'~ n.' 151, as dos Arts. 14 a 
17 do de I G do mesmo mez e anno, n.• ·15'1, e bem 
assim as correspondentes do de 4 de Junho de 1845, 
n. • 411 , em virtude da Or·dem de 4 de Dezembr·o 
do anuo passado, pela 11ual se determinou que 
fossem recolhidos ao Thesouro os Li \'I'OS de Lança
mento, Receita e Dest•eza, que sen·írão na 1\ect!
bedor·ia em Exer·cicios já encerrados , para proce
der-se alli á liquidação da Divida activa, ou se 
deve exigir· huma declaração Official do Thesouro 
de que nada devem os collectados para então ter 
lugar o pagamento da Sisa, !\leia sisa, Dccima de 
legados, e a averbação da lransferencia dos escra,·os; 
declar·a ao mesmo Sr. Administrador, que erraria ao 
comprimento dos seus deveres, se entendesse revo
gados aquelles Regulamentos por huma Ordem que 
apenas determinou que fosse feita pela 3. • Conta
doria do Thesom·o a liquidação que até aqui eslava 
á cargo da Recebedoria, não sendo fundadas as 
razões expostas pelo Sr. Administrador: 1." porque 
essa Ordem não tornou impossíveis, nem mesmo 
difficultou os exames que são precisos fazer em exe
cução dos Regulamentos citados para verificar-se se 
o collectado deve, ou não os impostos da Decima 
urbana, e da Taxa dos escravos: 2." porque se da 
existencia daquella Ordem se pudtlsse deduzir seme
lhante intelligencia, seguir-se-ia o absurdo de que 
nunca se pouerião tomar contas á Recebeoria, por 
<Juauto para isso he necessario qne os Livros I]Ue 
uella senem em cada Exercício , sejão depois do 
encerramento delle remettidos ao Thesouro, como 
hc expresso na Legislação em vigor·. 
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Cumpre por tanto que o Sr. Administrador, 
ficando nesta intelligencia, obsei'Vc pontualmente 
tudo quanto naquelles Ar·tigos se determina, exi
gindo par·a o poder fazer, que as partes interessadas 
mostrem , por guia passada pela 3. • Contadoria, 
IJUanto devem de Taxa de escravos e de Decima; ou 
por declaração da mesma l~stação IJlle nada devem 
de tacs imrlosl.os dos armos, cujos Li nos já esti
verem recolhidos ao Thcsouro. 

Rio em 26 de l\larço de 1851. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

Inslrucçõcs provisorias de 27 de Alal'fO de 1851 , deter
minando o modo da liquidação e arrecadafào da Di
vida acliva proveniente de impostos , c11ja cobrança 
csld a cm·go da Reccbcdoria. 

Joa<Jnim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional , ordena que no 
Thesouro e na Recebedoria do Município se obser
vem provisoriamente as seguintes Instrucções rela
tivamente á cobrança da Divida nctiva. 

Art. L" Todas as vezes que na Recebedoria 
do Município apresentar-se qualquer contribuinte 
para pagar o que estiver devendo de Divida activa 
constante de Livros que existão no Thesouro , de
verá o Administrador· della indicar-lhe que se di
rija á 3.• Contadoria, onde o Contador mandará exa
minar immediatamente 1pmnto o contribuinte está 
devendo da renda lançada, e dar·-lhe huma guia 
com a qual irá fazer o pagamento na Recebedoria. 

Nesta guia, que ser·á mbr·icada pelo Contador , 
se fará declaração do debito total do contribuinte, 
classificado por exercícios, devendo ser h uma guia 
para cada imposto. 

Art. 2.• Na Recebedoria deverá escripturar-se 
em Livro especial , IJUe para esse fim se mandará 
preparar, na conformidade do Modelo junto, toda 
a Divida activa que os contribuintes forem volun-
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tariamente pagar com guias r.sEadas pela 3.' Con
tadoria do Thesouro Naciona . 

Art. 3.' Da mesma fórma se deverá receber, 
e escripturar a Divida activa que os contribuintes 
forem pagar com guias passadas, guer· pelo Juizo, 
em resultado de processo executivo, <1uer pelo 
Procurador dos Fertos da Fazenda. 

Art. 4.' Das quantias por esta fórma r·ece
bi<las se duá á parte recibo extrahido de Livro de 
Talão, ficando na Recebedol"ia as respectivas guias 
para servirem de documento de lleccita. 

Art. 5.' Da Receita assim eutrada na Recc
bedol'ia se não deduzirá porcentagem para os Em
preGados della 

Art. 6.' No fim de cada mez se proceder·á 
pela maneira pr·escl'ipta no Modelo, e remetterá 
para a Thesom·31'ia Geral a imporlancia da Divida 
activa, que por semelhante fórma tiver eutmdo 
na Recebedoria. A guia de remessa será acom
panhada das que se mencionào nos Arts. 1.• e 3. •, 
as quaes servirão de descarga ao Thesoureiro. 

Art. 7.• Os Livros de Talão para a Divida 
activa serão especiaes , devendo servir somente du· 
rante hum Exercício , findo o qual ser·ão recolhidos 
ao Thesouro conjunctamente com os Livros da Re
ceita da Divida activa arrecadada durante o mesmo 
Exercicio. 

Art. 8.' No Livro da Receita da Divida activa, 
que ora se manda crear, se escripturará toda a 
que tiver entrado na Recehedoria tlesde o 1 .' do 
corrente mcz de 1\larço, pu>saudo para clle do 
Caderno ou Lino em <1nc se hom·cr escripturado. 

Rio em 27 de l\Iar·ço rle IS!íl.- Joaquim José 
Rodrigues Tor-res. 
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Jleet'ita tlu DiL•ida aclivt' mTecatkula uo /,";rt•rcicio tle 

1850-1851. 

18á0. 
ltf;srço •• F.C(ebida de F ••• confo•·me a guia 

da3.11 Contadoria n. 0 1, pela de
cima de seu predio n. 0 ••• rua 
d •••• dos seguintes exercidos, 
a sabet•: 

Do 2. 0 st·mcst. d1~ Jfl.\8-49. USOO 
Vo cxcrl'icio de J!IW-f,IJ. !18600 

,. Idem ele ..... ,(;onforuw a gnit~ do 
Escrh i\o do Juizo clns h·ítoo da 
}'azcnda n, 0 I, ló1xa de cSCI'aVOS, 
como da sua malrknla na rua 
de •.• n.0 

••• , a sabt•r: 
Do exercício de HH6-n, !4 l~SCI'a • 

vos ..••.• o •••••••••••• 16,)000 
Dito de 1847-48,7 dilos. 141000 
l>ito de IS-\8-~!l, 7 ditos. 148000 

J-ifliOI} 

HSOOO 
,, ,. Idem de f .•. conforme a guia do 

• 

Procurador dos t'eilos da t'a-
:wnda n. 0 1, scllo do legado dei· 
xado por F ••• a F •• , como da 
COUhl COI'I'Cille abcrla DO lino 
rcspl'clh·o do anuo de 1847-48. 1,000$000 

f------- t .or,R,)-íthJ 
(Assign. tlo Thcs.) (Assign. do Esct•.J 

» Idem de F o o. coulorme a guia da 
3.• COntadúl·ia n. 0 2, impt?stode 
canoagem dos exerc1cios de 
1847-"8 c de 1848-49 o ..... o 2á8tlOO 

ImpOI'La a Receita do mez de l\Iar·ço acima 
na quantia de ..• que foi entregue na Thcsouraria 
Geral do Thesouro, c lançada a 11. do l.ivro 13 
da Caixa Geral do conentc exercício, como coustou 
do conbecimento de talão soh rr." liti, •1uc foi apre
sentado nesta data. 

Recehedor·ia do Município, &e. 

O Escrivão }', .. 
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Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
'fribunaf do 'fhesouro Nacional, ordena que as 
guias de q uc trata o Art. 1. • das Instrueções n." 
123 de27 de Março doanno corrente, possão tambem 
ser passadas pela Directoria do Contencioso, com 
tanto que os colleetados, que quizerem pagar os 
seus debitas lh'lll! requeirão antes de serem remet
tidas para o Juizo dos Feitos da Fazenda as cer
tidões, que devem acompanhar as relações enviadas 
ít dita Dircctoria pela de Contabilidade. As guias 
passadas pela Directoria do Contencioso serão ru
bricadas pela Ajudante do Procurador Fiscal; e de
,·olvidas á Directoria de Contabilidade as certidões 
respectivas com a nota- deo-se guia. 

Rio em 6 de Dezembro de 1851.- Joaquim 
José Rodrigues Torres. 
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N." ~87.- Em 1 O de Dezembm de 1851. - Ins..:. 
I ii r·N~rçõef: para ccntralisaçãq nas Thcsourar·ias de Fa

. 1 '~das (los .pagamentos das despezas geraes que se {~Wf'Jin 
fia~ Províncias, e o modo pratuo de os effectuar.t: · 

Joa(fUim José Rodr·igues Torres, Presidente do 
Tribunal· do Thesonro Nacional, ordena <JIIC para 
centralisação nas Thesourarias (le Fazenda dos pa
gamentos das despezas aeraes, que se fazem nas Pro
víncias, c modo pratico de os efl'ectuar·, se observem 
as seguintes lnstrucçõcs. 

Art. 1. 0 As despezas geraes de cada Província 
5erão pagas pela respectiva Thesouraria ou pela 
Pagador ia. 

Art. 2. o Compete á Thcsouraria o pagamento: 
§ 1. 0 De todo o rnatcr·ial cornpmdo para obras, 

expediente das Itepartições, fomecimento dos Arse
naes, fardamento da tropa, e para qualquer outra 
applicação a que for destinado. 

§ 2. o Das Folhas e ferias, de jornaes, ou sala rios 
de operarios c senentcs, <(Ue com qualquer de
nominação se empreguem em obras, ou no serviço 
interno ou exteruo das Repartições, sem titulo 
que lhes dê caracter publico. 

§ 3. 0 Dai aratifica~·ões e ajudas de custo con
cedidas a Empregados Jlublicos, embora com a5sen
tameuto em folha quando sejão tladas por huma 
vez somente. 

§ 4. 0 Das reposições e re:;tituições que se fi
zerem ás partes, cujo direito se reputar liquido, 
á vista das informações e exames, a t[UC se proceder 
nas Repartições, onde se liver dado o facto cau
sador da reposição. 

§ 5.0 finalmenlc, de qualquer· objecto não in
dicado nos paragraphos antecetlentes, se nào for 
da natureza daquelles, que tlevão ser feitos pela 
Pagado ria. 

Art. 3.° Compele â Parradoria o pauamcnto: 
§ 1. o De todos os ordenados , pcmõcs, lcnc:as, 
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-§~ l'nwe11icncia 1"cmpn a lmpm·lancia 

t NOMF. DO CREDOR. o ~ da divi•la. que rc.fpeita. rcdamada • 
<:f .. 

------------ ------
Antonio Fet·t-eira Alves, Jo'ornecimento 18~7-1818 G2DI~tl 

de gcneros 

2 naldoino José Ferreira dl' Agni:u· • ftlaiorias. lfH6-t!U7 78t)30 

" r.actomo rimcntcl do V;1bo. flcus.1o. J81i2-IS·i3 1208000 

.f José Maria l1alharcs. Fornecimento 18t9-18ft0 liO,JOOO 

f. Pcdt'O Dias raes Leme. Soldo. 18Hi-JS~Ii 3008000 
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monte pios, meios soldos, gratificações, e qnail8tJuer 
outr·os vencimentos permanentes de Empregados ge
mes, <Jue tenhão sido lançados em Folha. 

§ 2.• Dos soldos dos Olflciaes effectivos do Exer
cito e d' Armada tanto dos Corpos existentes na 
Capital da Província e dos navios estacionados em 
seu porto , cbmo dos Ofliciaes de clasSt>s ou outros, 
<JUe ahi se acharem em Commissão, e ele vão ser 
pela mesma Província 1•agos. 

§ 3. • Do Jll"ct da tr·ot•a existente na Cat•ital da 
P•·ovincia , e dos infcrior·es e muinhagem embar
cados em navios d' ,\rmada estacionados no porto 
da me•ma; observarulo-se a semelhante respeito a 
I..egislação em •·igor e a pratica actualmente seguida. 

§ 4." Dos soldos dos refot·mados <:los Ministerios 
da Marinha e da Guer·ra. 

§ 5. • Das dividas de Exercícios findos c1ue for 
ordenado pelo Thesouro. 

Art. 4. • Para desempenho do § I. • do Art. 
2." se observará o seguinte: 

§ t .• O mate•·ial comprado pam obr·as deverá 
constar das contas dos vendedores, por· elles lissi
gnadas, rubricadas pelo Official Engenheii'O Director 
da obra, ou pelo r·espectivo 1\Iest.r·e na soa falta, 
depois de conferidas com os pedidos. Estas contas 
serão remettidas officialmente ao lnspector, qne as 
fará examinar· na Contadoria, e .-er·ific:u· se ha cre
dito 11ara o seu pagamento, enviando-as então com 
o seu despacho á Thesouraria para ahi serem .J>ur,as 
aos pt·oprios vendedores, ou a seus procuradores. 

§ 2.• O material comprado p>ra o expediente 
elas diversas Repartições será por estas mensalmente 
relacionado, e a relação acompanhada das respe
ctivas contas assignadas pelos vendedores, confe
ridas e rubricadas pelos Cbefes das ditas Repar
tições, serão igualmente r·emettidas com Officio no 
lnspectot· para segttirem o processo designado no§ 
antecedente. As des11Czas miodas serão feitas 11elos 
Porteiros das ditas Repartições, <(ne aprcseuluão 
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mensalmente huma conta de taea deapezas, compro
vando com recibos todas as que excederem de 1 :t/J : 
esta conta terá o mesmo deatino e proeesso, que 
o do demais expediente, depois do que seni paga 
aos ditos Porteiros, que receberão todos os mezes 
da Thesouraria a importancia della. A fim de que 
estes Hmpreg~dos se achem sempre habilitados para 
taes desprzas deverão as Thnourarias abonar-lhes 
por adiantamento, e como movimento de fundos 
por h uma s6 ''ez, no principio do Exercício, a 
quantia , em que se calcular os gastos pt'O\'aveis de 
hum mez, debitando-os nominalmente por essa im
portancia, e creditando-os pela entrelfa que della 
fizerem no fim do Exercício, quando ja não tenhão 
mais despezas que fazer por conta delle; e tornan
do-se a proceder semelhantemente no novo Exercício. 

§ 3. • Do material fornecido roara uso dos Ar
senaes se passarão conhecimentos aos fornecedores, 
assignados pelo Official competente , e rubricados 
pelo Director respectivo, designando-se nelles os 
objectos fornecidos, suas quantidades, preços, pra
zos da venda, se os houver, importancia dos co
nhecimentos , e as rubricas a que devem ser le
vadas as mesmas importancias. Estes conhecimen
tos serão passados a medida que se for·em veri~ 
ficando os fornecimentos durante o mcz, e en
tregues ás partes; mas s6 no principio do mez se
guinte , e depois de remettida ao Inspector da The
souraria pelo Chefe da respectiva Estação, huma 
•·elação circumstanciada com as declarações acima 
ditas, a fim de proceder-se na Contador·ia á neces
saria conferencia della com os mesmc:.s conhecimen
tos, que abi deverão ser pelas partes apresentados, 
Ire que se mandarão pagar os que estiverem legaes. 

Exccptuão-se os fornecimentos que tenhão sido 
feitos com a clausula de immediato pagamento, caso 
em que o Chefe da Estação competente o exigirá 
do lnspector por Officio seu, acompanhado dos co
nhecimentos c mencionada r·clação. 
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Ao·t. 5.' O § 2. • do Al-t. 2." se~·á desempe
nhado do modo seguinte: 

§ 1. • Os jornaes dos olficiaes e seo·venles das 
obras, se forem livrL'S, serão lançados em feo·ia, 
assiguada pela pessoa competente , e rubricada 
pelo Direcior da obra, com declaração do peo·iodo, 
a que peo·tence a feria, e contendo os nomes 
dos operarias , os dias que trabalhiu·ào, o preço 
de cada dia , e a impm·tancia vencida poo· a.da 
hum , conforme o Modelo n." 1. E como póde 
acontecer qne não sPja paga de huma só vez toda 
a importuncia de cada feria , deixar- se-ha á di
reita de todas estas circumstancias h uma columna, 
na qual, c em frente de ca•la nome, o Esci"Ívào, 
ou quem suas veses fizer, a vnb.,.á o pagamento , 
á medida que se for elle fazendo aos propo·ios, do 
set;uinte modo : " Tantos de ...•.... de i 85 ..• 
F ... Dos olnciaes e ser•·entes escravos se fará hum a 
feria com todas as circum>tancias ja referidas , 
mas com suppressão d:t colnmna dos paga
mentos, p01·qne em seu lugar se deixao·á de hum 
á outm nome a distancia de duas linhas , para 
que nellas dê quitação o Senhor do esco·avo ou 
seu autorisado , dizendo : llecebi em tantos .. F . 
~Modelo n." 2). A importancia que de cada vez 
se pagar seo·á declarada no fim da competente feria 
pela seguinte nota posta , datada e assignada 
pelo Escrivão. " Paga hoje poo· conta desta teria 
a quantia de ...... •'IP • • • • • • tantos de •... 
de 185 . • . . . . )<'. " E será esta importaucia a que 
nessa mesma data se lançará em despeza do res
pectivo Thesoureiro ou Pagador, poo· meio de 
buma Guia as~ignada pelo Escrivão da Thesotll"a
•·ia ou Pagadoria , que declare semelhante impor
tancia, até que se tenha completado o paga
mento de toda a fe1·ia, para qnt; seja esta então 
emmas.'lada como documento de despeza. 

§ 2.• Para os serventes internos e externos das 
Reparti<;õcs se farão ir;uacs folhas , rubricadas 
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pelos respectivos Chefes, com as distancias acima 
ordenadas , onde alllilJnarão os interessado~ , ou 
alguem á llt'U rogo• . , 

§ 3. • As Folhas e ferias de que tratão os dons 
§§ anteeedentes , serão remeuidas cc.::::J Ollicio ao 
lnspector da Thesouraria , e depois de examina· 
das pela Contadoria , e vel'ificada a esistencia de 
cred1to para een p~>gamento , serão enviadas com 
o conveniente despacho á Thesom-aria respectiva. 

Art. 6. • As gt-atificaçàf's e ajudas de custo 
concedidas por huma ~ó vez pelos ,Jilferentes 1\ti
nisterios, e cujo p:rcarnento for or·denado pelo 
Thesouro, serão por escripto communicadas pelo 
respectivo Inspector· á Thesouraria, a qual as pa· 
gará por eloSe documento, independente de qual
quer outro. 

Art. 7. • O pagamento das repo>içôes, de que 
trata o § 4. • do Art. 2. •, será feito á vista de or
dem do lnPpector á Thesou raria, ou de despacho 
seu exarado em re<Jnerimento da parte, depois de 
informação das Repartições competentes, em qne 
claramente fi<Jue demonstrado o direito do recla
mante 

Art. 8. • No pagamento dos soldos e mais \'eu
cimentos dos Olliciaes do Exercito, e d'Armada e 
do pret da tropa, de <Jne trarão os §§ 2. • e 3. • do 
Art. 3.", se observarão as Leis, Regulamentos, Or
dens e praticas aclnalmente seguidas, sendo as 
notas e conferencias previamente feitas pela Secção 
respectiva. 

Nas Pro\·incias em que existirem Contadorias 
de Marinha compete-lhes o reopecti.-o processo, 
cabendo ás Thesour·ar·ias de Fazenda uuicnmente 
o pagamento. 

Art. H." O pagamento dos ordenados e outros 
vencimentos designados nos§§ 1." e /o." do Art. 3.• 
será feito assignando os estipendiarios nas }'olhas, 
<JUe se fizerem , de confOI'midadc com o que de
termina o 1\er,ulamcnto de 20 de Junho de liÍ~O. 
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Ar·t. 1 O. O pagameuto dos vencimentos, de 
que tr·aliio os §§ 2.• e 3.• do precitado Art. 3.•, 
será feito pelos mesmos documentos e títulos actu
almente em pratica, ou <JUe pelos respectivos Mi
nisterios forem depois estabelecidos. 

Art. 11. O pagamento de dividas de Exerci
cios findos será feito em Li no distincto, abrindo
se em cada hnma pagina conta especial para cada 
hum tios Cr·editos autol'isados: estas contas se irão 
transportando para as primeiras paginas seguintes, 
á medida que for sendo necessario ; mas ae modo 
que nunca fiquem de permeio folhas em branco. 
Sob cada lmma destas contas se lançará por titulo 
o 1\linisterio a que pertencer a despeza paga, e 
por baixo em columna á esquerda da pagina, a 
data de tal pagamento; descrevendo-se em segui
da, em a rugo claro e laconico, a Or-dem do Tbe
sour·o que o autorisou, o despacho do lnspector 
que o mandou fazer·, e a proveniencia de seme
lhante divida, levando a sua importancia á pri
meira eolumna á direita, que no fim de cada mez 
se sommará , sahindo com a totalidade dos paga
mentos nelle feitos para outra columna , que se 
irá lambem sommando e transportando para as 
seguintes paginas da conta do mesmo Credito, até 
o encerr·amento do Exercício. Cada hum destes 
artigos de pagamento será assi"nado pelo credor 
ou o seu antm·isado c pelo Escrrvào. (As procura
çOcs ter·ãiJ huma numer·açào propria para cada 
Exerci cio, notando-se á margem do lançamento o 
numero que se lhes houver (IOSto ). As primeiras 
folhaa deste livro (o que se i:lcclarará no termo 
d' encerramento ) serão reservadas para nellas se 
lançarem as relaçGes das dividas '.file pelo Theaou
ro forem enviadas á Thesourarra autorisaodo o 
seu pagamento, com declaração dos Creditas por 
que se deva este fazer. No fim doExercicio fechar
se-ha o livro, e faz-se-ha o recenseamento dos 
pagamentos feitos, recapitulados pelos Creditas e 
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1\liniste•·ios a que pertencerem, e declarando-se abi 
as dividas que ficárão por pagar. (Modelo n.• 3). 

Art. 12. Todos os pagamentos feitos pela The
souraria nas Províncias, em 11ue houver Pagadoria, 
serão directamente lançados no respecth·o Livro 
Caixa; mas os que o forem por esta outra serão 
previamente escl"ipturados nas respectivas Folhas, 
das quaes se passarão para o Livro de Receita e 
Despeza, conforme o disposto no Regulamento N.' 
H1 de 3 de Dezembro de 1846. 

Exceptuão-se os de que trata o Art. 1 O , que 
não sendo feitos em Folhas serão escripturados ea
pecificadamente no dito Livro de Receita e Despeza, 
conforme o systema do mesmo Regulamento, re
ferindo-se ahi aos correspondentes aocumentos ou 
ti tu los (folhas dos Corpos, pret, recibos, &c.,) 
em virtude dos quaes forão feitos semelhantes pa
gamentos. 

Art. 13. Nas Tbesourarias de Fazenda em que 
não ha Pagadoria todos os pagamentos, de que 
tratão os Arts. 2.' e 3.' destas Instrucções, se1·ào 
feitos pela Thesou1·aria, desempenhando esta cu
mulativamente as mesmas funcções commettidas 
áquella, com a unica modificação de supprimir-se 
o Livro de Receita e Despeza do Pagador, func
cionando como tal o Livro Caixa da Thesouraria, 
em cujo credito se lançarão diariamente as despezas 
constantes das Folhas e mais documentos, do mesmo 
~odo 1111e para as Pagadorias se determina no Ar
tigo antecedente. 

Art. 14. O pagamento dos Empregados das 
Repartições que funccionão diariamente , e bem 
ass1m o dos opera rios ou quaesquer trabalhadores, 
far-se-ba nas proprias Repartições e lugares, em 
que h uns e outros trabalharem, pelos Fieis dos 
Thesoureiros e Pagadores, ou pelos proprios The
soureiros nas Thesourarias de Fazenda, onde não 
ha Fieis, indo acompanhados de hum Empregado 
da Contadol"ia para se•·,·ir de Ese~·ivão, quando 
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este serviço não possa ser feito pelo proprio Es
crivão. 

Art. i 5. A' excepção das Alfandegas, Mesas 
de Rendas e Collectorias, que não estiverem situa
das nas Capitaes das Províncias, nenhuma outra 
Repartição poderá fazer despezas por seus cofres , 
sol> pena de lhes não ser abonada. &ceptuão-se 
as restituições de direitos, que continuarão a ser 
feitas, como até aqui, pelas Alfandegaa e Consu
lados mesmo das Capitaes. 

Art. i 6. A centralisação doa pagamentos nas 
Thesourarias d!l Fazenda , determinado por estas 
lnstrucções, começará desde que as mesmas forem 
installadas. 

ThesouroNacional em i O de Dezembro de t851. 
Joaquim José Rodrigues Torres. 



i\IOOELO N.• 1. 

(Rub1·ica do Uiredor dn obn.l 
F. 

OBRAS PUBLICAS. 

Fr.ria da obm dal caixfu fk puri/iellçilo 1111 Tijuet~ , relalà <UH ditlf 
que dccotrb-1~~ fk 16 a 30 fk N01111"116ro de 18111. 

Clc~ues. 

l'l'itnn•s .... 

l'edn:ko .•.• 

C:mll'iro~.,. 

ea,·pintdro. 

C.11'1'CÍI'O, ••. 

r.ondnctor •. 

S('I'\'Cntes .•. 

lfome.'f, 

------
Manoel Jacinlho de 
Sampaio, inclusive 
a 11-atiOc-açlo de áOO 
réiS dia rios ••••.•••• 

Joaquim Luiz de Brito 
Antonio Paula, Cou-
tramestrt• ••....••••• 

Antonio Alves, Cou-
t.ra1nesh-c ..••••.•.•• 

Bernardo Nogueira ••. 
tino José de Freitas •. 
Manoel da Silva Fcr-

nandt..>s •••••.•••• , •• 
Manoel Ribeiro •• , •.•. 
M.moel da Costa Le-

lllOS. ,,.,, ···•·••••• 
Antonio Pe1·ci1-a, .•.•. 
Manoel Joaquim de 
Sousa •.•...•••.••• 

.\Janoel Tcllcs de No-
ronha ••..•.•••.•••• 

lliguel de Drito Vil-
lar ••••••.•.••••••• 

Joflé Gnedes, inclusive 
o~ !lias Sa~!-tos, por 
'''gt:n· as catxas •.•••. 

Gt·atHicacão pelo ml'S· 
mo sm·,·ico de noite. 

Gt>a-ahlo dei Va!tcouccl· 
lns e Sousa, id. id .•• 

,\ntonio l'ranc. 0 Mal'-
tins ••...•.•••.•..•• 

llanoel José dos Sau-
tos .•••••••.•••••••• 

Dias. 

---

1& 

12 

l2 

12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 

lO 

1& 

I& 

lb 

15 

I& 

12 

12 

Pl'l!fOS Total d4 Pugumeuln, 
despe:.u. 

----------------

11&00 221&00 F.m 3 de Dez. 18ál. F. 

11000 121'000 
(al~~lidodo Escrl\ão.) 
t.:m3deDez.l8ól. f. 

11800 21,!800 • a do dito dito. F . 

11800 211800 • 3 do dito dito. F • 
1.18CIO Ul1200 • 3 do dito dito. F . 
11000 191200 • 3 do dito dilo. F . 

11'000 191200 
1160f, 111000 

11800 ló.I8CIO Km G de Dez. J85J. F. 
18200 141400 

ISIOO 118000 

18000 1&1000 

18200 181009 t:m 6 de Dez:. 1851. r. 

1900 } 201250 mo 
18350 208250 EIR 6 de Dez:. 18ál. r. 
1900 101800 

1900 108800 
1---

Rs. 2928100 I L-___ , 

Importa E'Sta Feria na quantia de duzentos noventa c dous mil e 
quall·oceutos réis. Rio 3U de Novembl.-o de 1851. 

{Assignatura da peaoa competente.) 

N. R. Cada obt-a deve ter sua Feria separada da de qualquer 
ont1·a , h•to h e, não devem ''ir em huma mesma folha de papel duas 
ou trcs Ferias de obt·as diftet'entes. 

ll{ota dos pagatnelllos parciaes no fim da Feria. 

hoje por conta desta Feria ••••••.•.•••••••....•.. , •. 
Rio 3 de Dezembro de 1 Kb 1. 

I JGSIIlO 

(O Escrh·ão) t'. 

I 
I 
! 



1\IODELO N: 2. 

OBRAS PURLICAS. 

(1\ublica 1Jo llircclor tia obra . 
••• 

Feria dos operarios escravos, IJUe trabalhárão na obra das caixas de 
purifictiçào na Tijuca, relatit~a aos dias IJU• decorrê rã o 

de 16 a 30 de NO'rmlbro de 1851. 

Classes l\om1'.f. Ditu /'n!('O.f Tntnl da 
~ de.,pe:.a.. -----------------------------------

J'cdl'ciros .•. 

Carpinll'iro . 

SM...,'rlltf'S ••• 

Scipilío, csc•·a,·o de D. Rosa Casimira •••••••• 12 11300 ~~~-Floriano, ide1u ident ••• , •••••.••• , •••••••• 12 18300 Jf.ISGOO 
Rt.'l·ebi. Rio 3de Uezen~b1'0de 1851. 

D. Rosa Casimira. 

Gemeniano, escravo do Cap.• Manoel de Ft•ias. 12 
Recebi. Rio 8 de Dezembro de 18M • 

11300 I~GOO 

.llanoel de Frias. 

Tobias, csc1·avo de D. Joaquina da C.unara ••• ~ 18300 os~ 

Jos~. escra.,.·o do C.,pitão llanOf'l df' Frias ••• 12 
1\l'cebi. Rio t:: de Dezembro dt~ 1851. 

18200 UBlOO 

llanoel de F1·ias. 

Miguel, escravo de Jo5o Ant. 0 da Costa Braga. 11 ssoo 88800 

Affonso, escravo de D. Maa-ia Paes •••.•••. 12 1800 98600 ------ns. 868100 -----
Importa l'Sta Feria na quantia de oitenta e seis mil e cem réi!l. Rio 

30 de Novembro de 18bl. 
(Assígnatura da_pessoa comprtcntc.) 

Nota dos pogamrnto• par·riae~ no fim <la Feria. 

l'ago hoje por conta desta Feria •.•.•• , .•.•...•..•.••....•.. 
Rio 3 de Dezembro de ISiál. 

31S20o 

{0 EScl'i\'50} t·. 

ldcn1 idctn •••.•••••••.••••.•.•••••••••....•........... 
Rio 6 rlc Dezembro de HIM 

(O Escrh·ão) t-·. 



MOIJI<:I.O N." 3. 

LlVUO 

DR 

PAGAMENTO DE DIVIDAS 
.~· 

DE 

IXIIflKIOS fiNitS. 



Re/aÇtio das diri.las 111a11dadus pagw· pelo 17tei0Uro. 

L 
Cretlilos que Nonu:r tios Cred01·es. Miiristc- Exerci- •l! 

.IJ~ lmpo,... 
autorUiltl 11 I r·ios. cio.r. d tancias. 

thspeza. i-·· ... ,.; 

Por ordem do Tbesoarocle 

Da Lei n.0 5tJDde 
ele 25deAptodel81il u.•a&. 

1850, ......... Joio AutODio da Sll•a ....... lmperio 1838-44 , t.Ot61676 
• .&ntooio Jóté Guimarles ••••. Justiça 1841-42 , 841381 
• Laia Antouio remu ......... Guerra 1811-45 2 111730 
• - Bodtigaa Pralà ....... • 1831-42 • • o ••• 501000 
• lleveriDO AotODio da Silva e 

mais berclel,_ dq T-te 

' COrooeJ.-.-lolo&u-
tODio da Silva ............. • 1835-13 2 4.71711116 

• Camilla da Silva ............. Fazenda 11147-48 2 4201000 
• LDil Ribeiro Feijó ........... • 1842-44 3 3871869 
• -oela Gomeo lloreira ••••• • 18411-t7 3 141000 
• Ricardo Joaé Pinto .......... • 1849--60 3 1201000 

-:-
6.8biiG15 

Por ordem do TbeJOuro de 
30 de Setembro de 1861 n.0 8t. 

IioA.rt. •sdaLei 
n.• 586 de J8b0. l'eiiJ>JI!> de Si Vieira ......... lmperio 1817-48 4 1031761 

• Aotõõio JOié ~ ....... • • Justiça 1848-49 • • o ••• 1751000 
• Fn.ncilco EsteYes de Sá • •••• • 1844-tS • o o ••• 81855 
• Joio Pereira de Keilo ••••••• • 1811-18 o ••••• 2512'17 
• Beoto JOié da eoota ......... •arinba 1114&--40 . ••• o. 1.00818U 
• Joaquim da SU.a Lisboa ..... • 11145--46 4 2191!10 
• MaoOel. J"relre de CVYaJbo •• Guerra 18111-t7 .. .... 141010 
• Francisco Ferreira Vianna . ••. Fazenda 18111-19 801000 

1.60017W 

N. 8. Na columna do foJio dos pagamentos se irlo averbando os que se forem I 

r~, a fim nlo a6 de facilitar o receoseamento no fim do esercicio, como de se I 

......, ..... , de bum lmço d'olbos sobre esta relação, aqueiles credores que nessa mesma · 
f"(lf)('a ftdt-lo ror papr. ' 



Credito da Lti n. • 599 de lG de Sete111ln·o de 18511. 

18&1. IIINISTEBIO DO IIIPEBIO. 

Setembro 18 Pago a Joio Antonio da Siln, ea virtude ela 
ordem do Thesouro o. • a& de 2i de Apito 
e despacbo elo sr.l~ .._ Tbelou
raria de H de SetemiWo de 11$1, a .... u.. 
ficaçlo que veoceo ~ _eserek:lo q11e teYe 
de Protessor de primeira; letras clã Cadeira 
desta Cidade, desde 4'de Junho de 1838 
até 13 de Agosto de Ul-t3, na i.mportalt-
cia de.................................... I.OiêltTG 

Joio Antonio da Silva. {A.ssignado o Escriv5o} 

IIINISTEBIO DA JUSTIÇA.. 

• 23 Pago ao Bacharel Antonio JOié Gtti1111.rlea, e111 
virtude da ordem do Thetouro o.• a5 de 25 
de Agosto e deapacbo elo Sr. IDtpe<tor delta 
Tbesouraria de 1'7 de Seternbro de J85J t o 
que venceo como Juiz de Direito da CO.. 
marca de Par.acatú, de a· ao ftm de Abril de 

rroc.n.0 J 1842, nahnportaociade ••.•••••••.••...•• 

Como Procurador 
José Baptista Coelho. (Assignado o Escr.) 

IIINISTERIO DA GUERRA. 

• 28 Pago a Luiz Antonio Ferraz, em virtude da 
ordem do Tbetouro o.0 3& deU de~ 
e d_espacbo do Sr la~tor desta 1'bel,c»o 
rana de 21 de Setembro de 18$1 , a illlpOI"
tancia de medicamentos fornecidos para o 
Hospital Militar em Apode 1815..... ••• Ul"l30 

..... !'(" 
,. 1! 

!---- i.IUJ7Utl 
Luiz Antonio Ferraz. ( Assignado o Escrivlo). 

outubro 

• 

9 Pago a Severino Antonio da Silva, e mais her-
deiros do Tenente COroóel rerornuado Joio 
Antonio da Silva , em "irtudc da ordem do 
Theaouro n.• 3$ de 2!. de Agosto e despa
cho do Sr. lnspector desta thesouraria de 
21 de Setembro de 18&1, os toldos que dei
xou ds receber o mesmo Tenente Coronel 
Silva, desde o 1.0 de Agosto de 1836 até li 
de Maio de 1Si3, oa importaocia de •••.•• 4.'717IJGG 

Como Procurador 
José Pereira da Silva. (ASBignado oEscrh·ão). 

MINISTERIO DA FAZENDA. 

29 Pago a r.amilla da Sil\'a, em virtude da ordem 
doThesouro n.• 3D de 2á deAgoa,to, e des
paC'.ho do Sr. rnspector desta Thesourarla 
ile 2t de Outubl'O de 1861 , a im~l'taocia 
do -.eio-soldo qoe venceo como Yiowa do 
llaJor Bento JoSé daSih•a ' todo o ex.er-
cicto de 1847-48.... •• • • ... • .. •••••. 4201000 

Camilla da Si1va. {.\ssignado o E~H:r·h·Uo). !------- 5.117IUIG 

6.279-. 



• 

Tra01porte. J ...•...... 
Pago a Luiz llibelro F~, em •lrtade da 

Ordem.doTbeooaro n. I& de26 de.le\1110, 
e~odo&r._r_T._. 
rarla de I de l'I'XS:oliro de 11&1, DI -
-derta .,, PilallcleltaT-
rarla o que .e-. de i de ApoiO de 18U 
a a de Set...- de 1841, na Importao-
ela de • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18711150 

Luiz Bibelro Feijó. (Aaipado o Eacrido). 

29 Pago a Manoela Gomes Moreira, em 'Yirtode 
da ordem do Tbeoouro n. 0 a& de 25 de 
-o, eclesuocbo do Sr. 1-tor desta 
Tlieoonrarla de 10 de J!lo._.,..., tndo de 
JSSI , a teoça que YeDCeO em o mez de 
Setembro di IMO, na importancla de.... 111000 

llanoela Gomes Moreira. (Assignado o Escr). 

l>czcmbro 22 PaF a Ricardo José Pinto, em Yirtode da or
dem do Tbeeooro n.• a. de 25 de A~, 
e despacho do Sr. lnapector desta Tlle" 
souralia de 18 de Dezeaibro 1861 , a peollo 
que venceo em o exerclcio de 18419-60.... 1201000 

Ricardo Jooé l'into. (Aaipado o Eoc:rido). 

G.2'1tl* 

401IGó7 • 

1281000 . 

6.8011115 



Cretlito do Jrt .. 15 da Lei 11.' 586 de 6 t.le Selcmbm de 1850. 

18$1. 

Outubro 

" 

IIIINJSTERIO DO JIIIPERJO. 

26 Pago a FcUpPe dé Sá 'Vi~, em •irtude da 
ordem do Tbesotlro n. 0 8t de 30 de Se
tembro e despacho do Sr.~ desta 
Thesouraria de 14 de OUtu de IMI , a 
grati6caçlo ~ue venceo COJDO . . IÍI.lssario 
vaccinador dã Villa de Santa í bel , de 25 
de llt.'1.Cinbro de, Í84T até 30 de Junho de 
t 848 , a razão de duu. .. ttos mil réis no-
ntmcs •.••• , . • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 10~1783 

Felippc de Sá Vieira. (Assignado o F.scrivão). 

JIINlSTERlO DA 3IAR1NIIA. 

29 Pago a Joaquim da Silva Lisboa, em \'irhtde 
da ordem do Tbcsouro n.0 M de 30 de 
Setembro c despacho do Sr. Jnspector 
desta Thesonrana de t t de Outubro de 
18&1, a importancia de generos fornecidos 
para a t.• Seccão do Almoxarifado de Ma.-
rinha desta Pt-bvincia ••••.••••..•••••• ,... 2191240 

1-~--
Joaquim da Silva Lisboa. (Assignado o Escr). 

IIINISTERIO D~ F~ZENDA. 

Dezembro 29 Pago a Francisco Ferreira Vianna, em virtude 
da ordem do Thesouro n.• 84 de 30 de 
Setembro e ~bo do Sr. Jnsprctor 
desta Tbesonrarlã de 19 de Dezemtiro de 
1851 , a pendo qne 'fenceo de Janeiro a 
Junho de 1849 .••.•••••• o o o ••• ••o• •o o o•• o. GOIOOO 

Francisco Ferreira Vianna. (Aasignado o Escr). 

GOBOOO 

383,1003 ..__ __ _ 



tlerC/!~CU!/ICI!IO, 

Jmport!to~ os (lagamcntos mandados fazer pelo Thesouro, como se vê de fol11as I 
deste LhTO , a sabee·: 

Por conta do Credito da Lei n. 0 699 de 16 de setembro de 1860 .•••••• 
Idem do dito do Art. 15 da J,ei n.0 680 de 6 de setembro de 1850 •• 

O.BiiD,. 
I.IJOIIm 

8.t61lt12 

Pago por conta do Credito da Lei n.0 599 de 16 de Setembro de 1850, o sepúate: 

Alinisterio do 11opcrio .••••••.•.••••••••••••••••••••••• , •• 
» da Justica .••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
n da Guerra ..•••.••••••••••••..•••••••••••••••• 
" da Fazenda ••••• , , •••••• , •••• , ••••••••••••• , , •• 

Ficou por pagar: 

J\linistcrio da Gucr1-a .• , ••..•••.••.•••.••.••.••.•••.••••• 

Pago por conta do Credito do Art. t.IJda Lei n.0 586 de 
6 de Setembro de I R 50 : 

~Iinisterio do lmperio •.••••••.•.•..••••• , .••••••••••••••• 
" da lllarinha •••.•.•.••••• , ...•.••••••••••••••••• 
11 da Fazenda •••..•••....••••..•••••. , •• , •••••••.• 

Ficou por pagar: 

lllinisterio da Justiça. ..•• o ••••• o •• o ••.••••••• 
» da .llarinha ••••••••.•• o ••••••• , o •• 

,. da Gue•·ra ••. ••·o••••··•o••·•·••• 

203~832 
1.0081822 

lto!OtO 

I.OIGI8'78 
841384 

4.1&818118 
Otl,l8ó9 

G.801661b 

1031103 
2191240 

601000 

3831003 

1.2261194 
1.6091111 

lls. 8.4GIItft 
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N.' 288. -Em tO de Dezembro de 1851. -Im
trucçóel para a inltallação tlal Thl'souraritu de Fa
zenda reorganiladal pelo Decreto 11." 870 de 2l! de 
Novembro de 1851. 

Joaquim José Rodrigues Torres , Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. 
lnspector da Thesouraria da Provincia da Bahia, 
o seguinte: 

1 .' Logo que receber o Decreto u.' 870 de 22 
de Novembro proximo passado, installat·á a Thc
souraria dessa Provincia em Secção da Junta, e 
empossará os Empregados nos lugm·es para quc 
forão nomeados, depois de haverem pago os di
reitos e emolumentos, e de prestarem juramento 
na fórma da Legislação vilfente. 

Feito isto, distrihuira os di los Empregados 
pelas diversas Secções, conforme o sen·iço de cada 
huma dellns, e os furá entrar em exercício. Os 
papeis relativos aos negocios da competencia da 
Thesouraria serão logo classificados e distribuidos 
ás Secções a que pertencerem. 

2. o Tendo nesta data ordenado ao Sr. Presi
dente da Província que mande addir á Thesoura
ria de Fazenda os Empregados da Pagadoria 1\lili
tar, extincta pelo Decreto n.' 871 de 22 de No
vembro deste anuo, com os vencimentos que ora 
percebem , convêm que o Sr. Inspector os empre
gue de preferencia nos trabalhos da Secção dos 
objectos militares , para os quaes estarão prova
velmente mais habilitados. E porque o Decreto n.' 
872, tambem de 2:t de Novembro deste anuo , per
mitte que esses Empregados sejão nomeados inde
pendentemente de concurso para as Thesourarias 
de Fazenda, deverá o Sr. Inspector, logo que eS:. 
teja convenientemente habilitado para faze-lo , 
informar quaes os lugares para I}Ue devão ser no
meados os da extincta Paaadoria dessa Província. 

Cumpre outrosim <JliC n Sr. h'"J"'<:tm· faça J'l:-
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colhe1· e arcbi v ar na respectiva Secção todos os pa
peis da dita Pagadoria 7 ilepois de classificados de
vidamente. 

3.• Convindo que os lugares das Thesourarias 
lile Fazenda, que se achão vagos, sejão preenchi
los por quem tenha· as habilitações precisas para 
bem desempenhar os diversoF trabalhos de que es
tão encarregados, cumpre que, no concurso a que 
tem abi de proceder·-se, se observem rigorosamen
'e as disposições do Decreto n.• 744 de 18 de De
zembro de ~850, a fim de que o mesmo concurllo 
não sej"a mera formalidade. 

E importa declarar ao Sr. lnspector, qne óS 
primeiras nomeações, que tem de fazer·-se para 
preenchimento das vagas existentes no quadro 
prosisorio do pessoal marcado para o serviço da 
Thesouraria de l'azenda, podem recabir em indi
víduos que não pertenção a ella, com tanto que 
passem pela pro,·a de concurso, e se mostr·em n' elle 
habilitados; e que para os lugares de mais eleva
da categoria convêm preferir quem já tenha pra
tica do ser·viço das Repartições de Fazenda , quer 
pertença ou tenha pertencido ás referidas Repal·ti
ções. 

Se alguns dos in di viduos que se propuzerem 
a entrar· em concurso, quizerem servir gratuita
mente na Tbesouraria de }'azenda para adquirir· 
pratica do serviço, o Sr. Inspector os poderá ad
mittir. 

4. • Reconhecendo-se pelas informações remeui
das pelas Thcsourarias de Faz~Jnda á Directoria 
Geral da Contabilidade, <JUC ha. trabalhos <JIIC estão 
em grande atrazo, e ontms <JUC nunca se fizer·ão; 
e não sendo possível fixar defioitivamellte desde já 
o numero dos Empregados precisos para o regular 
desempenho dos referidos trabalhos, deve o Sr. 
lnspector considerar como provisório o quadro qúc 
Ol'a se lhe remette, o qual tem especialmente por 
lir!l hahilitar o Sr. Jn,pcctor para poder informar 
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acérca dos in~~ividuos que derio ser nomeados para 
os diversos Jogares que flcão vagos: se porêm dé!Jois 
preenchido o dito quadro reconhecer o Sr. In .. 
pecttir que o pessoal ora marcado be insulliciente 
para o serviço da Tbesouraria de Fazenda, di!Verá 
solicitar do Thesouro o hécessario augmen'to• 
expondo ci•·cumstanciadamente as razões em que 
se fundar; e tendo em vista que todos os traballlos 
de cscl'iptm·açào e contabilidade , relativos a cada 
exercício , devem andar em dia, ns contas ser 
tomadas, e a respectiva divida liquidada nos prazoll 
mat'Cados nos Regulamentos. 

5.• E porque nas Tbesourarias de t .• ordem 
devem habilitar-se os Empregados que tem de 
servir nas da 2.•, deverá o Sr. Inspector reservar 
metade dos lugares de P•·aticantes , marcados no 
quadro p•·ovisorio , para serem preenchidos pot 
pessoas das PI'Ovincias limitrophes, que prefirão 
fazer o seu tÍI"ocinio n'cssa Thesouraria. 

6." Sendo da maior importancia os serviços, 
que ficão a cargo da Secção dos objectos milita
•·es, cumpre que o Sr. lnspector empregue todo 
o seu zelo, e esfo1·ços pa1·a <JUe a dita Secção 
seja convenientemente montada, e r.egulado O 
trabalho d'ella , por fôrma que possa desempenhar 
os fins , com que foi e~·eada ; o primeii'O dos 
quaes consiste na mais severa fiscalisaçào dà8 
despezas que se fazem por conta dos Ministerios 
da Guena e 1\larinha. Assim, pois, be indispen
savel que a escripturação, contabilidade e mais 
trabalhos da competencia da referida Secção andem 
sempre em dia, não só po•· ser esse hum dos 
meios de pode•· conseguir-se a•tnelle fim , como 
"para <tue a Thesouraria possa sati•fazer com 
"promptidão as exigencias e •leterminaçõcs dos 
ditos Ministerios, e remetlcr-lhes opp01'lunamente 
os trabalhos , Cfue deve enviar-lhes em tempo 
certo "C determinado, corno sejão o orçamento e 
as tabellas mensacs , c annuaes da' respectivas 
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despezas·, a demonstração de insufficiencia dos 
creditos abertos, e do estado d'elles, e outras 
semelhantes. 

7 ." Sendo de reconhecida vantagem centralisar 
na Thesouraria todos os pagamentos, que ahi se 
puderem fazer, sem faltar-se á pontualidade a qne 
tem direito os credores elo Estado; e mostrando 
a experieneia do Thesouro, que h e possível con
segui-la, recommenda ao Sr. Inspeetor a maior 
exactidão no desempenho desta parte de serviço , 
fazendo com que seja rago ' nos primeiros dias dos 
mezes, todo o pessoa aetivo e inactivo ; o pret 
da tropa nas epocas marcadas na Legislação em 
vigor; as ferias dos opera rios e trabalhadores de 
15 em 15 dias, ou semanalmente, conforme es
tiver em pratica. Pelo que toca aos pagamentos 
do material deverão elles ser feitos com igual 
pontualidade, a fim de que não haja pretexto para 
custarem ao Estado mais caro de que aos parti
culares os objectos que comprar. Para conse
guir-se o fim proposto, deverão ·os indicados pa
gamentos ser feitos simultaneamente pelo The
soureiro, Pagador e seus Fieis, tanto dentro como 
fóra da Repartição , observando-se as Instrueções 
impressas que juntas se remette ao Sr. Inspector. 

Thesouro Nacional em 10 de Dezembro de 
i 851. - Joaquim José Rodrignes Torres. 

Semelhantes para as Thesourarias de S. Pedro 
e Pernambuco. · 

Idem com a suppressão dos §§ 2. o , 3. o e 5. • 
para as de Goyaz, Espírito Santo, Santa Catha
rina, l'arahyba, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Piauhy. 

Idem com a snppressão do § 5.• para a do Puá. 
Com a suppressão do§ 2.• para a do Maranhão. 
Com a suppressão dos§§ 3.• e 5.• para a do 

J\tato . Grosso. 
Com a suppressão dos §§ 2.• e 5.• para as 

<lc S. Pau lo e Minas. 
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N.• 289.-Em 10 de Dezembro de 185t.-Sobre 
os Empregador dar Erminclal Pagadoriar Militares 

nar Provincial. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido extinctas, pelo 
Decreto n. 871 de 22 de Novembro ultimo, as 
Pagadorias Militares das Províncias, e ficando, em 
virtude delle, os Empregados das mesmas á disposi
ção do Ministerio da Fazenda; cumpre que V. Ex. 
mande addir á Thesouraria dessa Província os re
feridos Empregados, continuando a perceber os seus 
actuaes vencimentos , até que se lhes d~ conveni
ente destino. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neiro em 10 de Dezembro de 1851.- Joaquim 
José Rodrigues Torres.- Sr. Presidente da Pro
víncia da Bahia. 

Semelhantes aos (>residentes das Províncias do 
Pará, Pernambuco, S. Pedro do Sul e Mato Grosso. 

N.• 290.- Em 12 de Dezembro de 185f.- Moáo 
de julgar e liquidar as appreltensões deeretadar IW Art. 
155 do Reguliunenlo de 2í! de Junho de 1836. 

Respondo ao Officio do Sr. lnspector da Alfan
dega da Côrte, de 6 do coneute, declarando que na 
Ordem que lhe foi dirigida em data de 17 de 1\far
ço de1849, sob n.• 74, acha-se asolução das du
vidas que propoz , em quanto ao modo de julgar 
e liquidar as apprehensõcs decretadas no Art. 155 
do Regulamento de 22 de Junho de 1836, e fir
mada a regra que se deve observar a respeito de 
outras de que trata o mesmo Regulamento. 

Rio em 12 de Dezembro de 1851.- Joaquim 
José Rodrigues Torres. . 
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N.• 291, ~.JUSTIÇA.- Em 13 de;! Deze!llbi'O de 
185'1 • - E~reundo 111 duvUlal prop03tas pelo Yi
gario Capitular do ~ do ,flaranM.o , dcerca do 
concurso para at Prebendas vag111 na respuliva Ca
thedral. 

1\linisterio da Justiça. Rio de Janeiro em 13 
de Dezembro de 1851. 

Em solução ás duvidas por Vm, propost11s em 
seu Officio de 2 de Julho proximo passado, ácerc;a 
do eoncurso par:t. as Prebendas vagas na Sé desse 
Bispado, tenho a (leclarar-lhe: 1. • que o Decreto 
de 20 de Setembro de 1850 , com quanto tenha 
por fundamento a representação de alguns Bene~ 
ficiados da Sê de Olinda , não !leve reger somen
te para ella, mas para todas as que tiv11rem os 
bene6ci08 conhecidos como meias prebend~: 2.• 
que o citado Decreto, ordenando que o concul'SQ 
p:1ra as prebendas deve ser feito para quelles que 
já tiverem meias prebendas, não alterou nem o 
Alvará das Faculdades, nem a Provisão de 30 de 
Agosto de 1817 ; somente exigio maiores habili
taçi)es n' aquelles que quizerão concorrer para as 
prebelJdas inteiras. 

Deos Guarde a Vm.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso C!lroara. - Sr. Vigari() Capitular 
do Bispado do Maranhão. 
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N.• :.!92.- A,·iso de 1 ií de Dezembro de f851. -
Ao Presidente da Prot•itttia de S. Paulo, resolvendo 
n.~ duvidas smcitadas sobre os segui11tes pontos : 1. • 
em que tempo pauão em .i ul!Jado as sentenças pro
(eridiu pelos Subdelegados em que lhe compete o jul
ynmcnto dt·finitiro : 2." Nc hc da '!'a competencia 
executar as Srlllenrtfs I'"~" rllt•s pro(aitlas: 3. • qual 
he o Es<Tinio t:ompr.I••Jtft• !'"~'~~· 11 r.reruçtio de tacs 
Selenças: 4." qual fi,, " {-'irmo tia liquirlaç,in rias 
muitos nas Subdclrgat·ias. 

:ta Secção. Ministc1·io dos 1_\\eG'ocios ela Justiça. 
Hin Janeiro ern H\ de Uezcmbro de 18iíl. 

111m. c Exm. 81·. -- Tendo sido prc~entc a 
S. M. o Imperador· o Ollicio ele V. Ex. , sob n.• 
17!) " data de 'lR de Ont.uhro ultimo, expondo as 
dnvid:IS pm[IOStas a l'8Sa l'residcncia relo Suhde
lega<lo de Policia da Cidade de t\logy-mirim, so
bre o tempo em qne devem passar em julgado as 
Sentenças por elle proleritlas nos cr·irnes em que 
lhe compete o julgamento llnal ; sobre a sua com
petencia para eltecutar as St•nt~nças por elle pro
feridas; sobre o F.serh·ào <(UC he competente para 
a execução <I e taes Sentenças; e finalmente sobre 
a fórma da li<Jnidaçào dHs multas no seu Juizo, 
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem Appi'Ovar 
a mancir·a por· <(IIe \'. Ex. """nr.iona haver· resolvido 
as referida;; duvidas, declarando áquclle Subdele
r,ado: 

1." Que as Sentenças p<ll' elle proferidas, nos 
casos em que lhe compete o julgamento final, 
passão em julr,ado dentro de oito dias, segundo 
o Art. 451 do ltcgulamenlo n. • 120 de 31 de 
Janeiro de 1842, g1•nerico , e evidentemente com
prehensivo de todas as Sentenças de que tratão 
os Artigos que lhes são antecedentes. 

2.' Que a execução tias Sentenças por elle 
Suhdeleffado proferidas, lhe compete á vista do 
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l•rincipio geral que o Juiz que profe1·e a Sentença, 
1e competente para executa-la, salva a disposição 

em contrario, sendo que ao Juizo Municipal so
mente compete a execução das Sentenças proferidas 
pelos Juizes de Direito e Tribunaes, á vi.ta do Art. 
221 § 9.• do citado Regulamento, cuja expressão 
litteral he a mesma do Art. 35 § 2.• do CodiP,o 
do Processo, sob cujo regimen era incontesta~el 
a competencia dos Juizes i:le l'az 1•ara execut&~·em 
as proprias sentenças ; e não obsta o ugumento 
deduzido das palavras , " seis mezes , " do Art. 
418 do mencionado Regulamento n." 120 , po•·
quc essas palavras, se referem não só ás proprias 
Sentenças dos Juizes l\lunicipaes, cuja alçada he 
a mesma dos Delegados, e Subdefegados 1mra 
julgarem a final, como lambem aos casos, entre 
outros, de tentativa, cornplicidade, em os quaes, 
ou pela 'lualidade do crime, ou pela connexão, os 
Juizes de maior alçada podem conhecer e julgar. 

a.• Que o Escrivão competente para a exe
cução das Sentenças que elle Subdelegado proferir, 
h e o do seu Juizo, corno exp•·essamente decidio 
o Aviso n. • 32 de 1843 . 

. ~.o Que a Jiquidaç.'io da multa deve ser re
gulada pelo Artigo 421,. c seguintes do Regula
mento n. o 120, e pelo Regulamento de 18 de 
J\larço de ·18/•\1 , n. • ã95, cujas regras são geraes 
e communs á todos os Juizes Criminaes. O que 
communico a V. Ex. pua sua intelligencia, e em 
resposta ao seu supracitado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattow Camam. - Sr. Presidente da 
Província de S. Paulo. 
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N.• 2!13.- FAZENDA. -Em tá de Dezembro de 
1851. - Sobre pmposlas para vagas nas Al(at~drgar 

Consulàdos c Rccebcdorias. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. 
lnsllectorcs tias Thesouradas de Fazenda que fação 
conHnr aos das 1\lfandt·(las c aos Adminisll·ador·es 
das 1\fesas <In Consnlarlo e Il.ecebedor·ias IJUC, 'luan
do vag•u·- por qnal<tner motivo al~;um lugar nas 
ditas llepartíçties, deverão indicar ao Thesouro, 
por intermedio da Thesouraria, o Empt·egado da 
classe immediatamente inferior, que por sua ap
tidão, antiguidade, e bons ser\·iços, parecer mais 
digno de accesso, observando tambem esta disposi
ção a r·espeito dos Gnar·das, quando se tratar· de 
preencher as vagas de 1\mauuense. 

Thesonm Nacional em 15 ele Dczembw de 
1851.- Joacptim .José llodrigues 'JioHes. 

N. • 294. -Em 15 de Dezernbm de 185 t. -Sobre 
os Artigo1 155, 156 e 157 do l!eglliamento 

áe 22 de Juulw lfe 1831i. 

Joa1fuim José Il.odri~;ues Torres, Presidente do 
Tribuna do Thesouro Nacional, commnnica ao 
Sr. lnspector da Thcsouruia de Pazenda da Pro
vincia de S. Paulo, em resposta ao seu Officio de 7 
de Novembro pt·oximo passado , que o requerimento 
de Theodoro ''Vil e & Companhia, em que reconêrão 
da multa imposta pelo lnspector d'Alfandega de 
Santos ao Commandante da Escuna Dinamarqueza 
Molly, consignada ao;; Slll>plican tes , foi deferido 
pelas seguintes razões: acha-se ,Plena!"~nte pro
vado pelos documentos annexos a petu;ao de te
cm·so sob n."' 1 c 2, IJIIC não Ir ouve falta de 
volume manilestaclo par·a ,,,,. lur,ar, como teve 



( :JOO ) 

a iiiJposi~·ãu da nauha, de <piC ll'ala o Artino 
156 do llegulamento de 22 de Junho de ·JS:lti, 
mas sonu·nte differeu~a de <Jualidade IJUe hc 
punida com a pena do Artigo 157: pois que, 
mencionando o manifesto 129 gigos c meios gigos, 
c 9 bnnicas com I onça, e referindo-se a folha 
de dt·~caq;a a I :~o r,ir.os e meios gigos, e ~ bar
ricns corn louça, ,·crilica--~c en1 hu1n c outl'o caso 
o nnnWJ'O total de 13K \'o lumes, não ob&tante a 
troca de nome a J'espeito de hum dclles. l'am 
h a 1·cr l'Ohercucia da parte do lnspectoJ' d' Allim
dcr;a, quanto á intellir,cncia <jlle dera ao citado 
Al·Liuo ·I r)G f (-~In relaç:io ao easo l"l'l'tenle t preciso 
fom te1· applicado a disposição do ihtit•o H>5 ao 
{~igo 1 CJUC excedt"'O ao3 manifestados, c uuào per
mittiJ· o seu despacho, corno permittio; J'OJ' quanto, 
para prevalecer a asserção da f;.lta e hum \'O

lume- barrica - em in<lispcnsavcl admittiJ· o 
accrcscimo de outro- gigo-; e assim tornar-> c
ia inutil a di•posiçào do Artigo 15 7, por nunca 
pode1· se•· applicnda, incorrendo-se sempre nas dos 
citados 1\J'tir,os 15;, c 156. Se á differença de 
<Jualiuade de \'olume acompanhassem outras cir
cunslancias, rnmo a dh·crsic.lade de rncrcadoJ"ia, 
c de "'arca, ou do numero total do manifesto, &c., 
cntiio hem c.•hida seria a intelligencia dada pelo 
luspectoJ' d. Allimder,a; mas quando apenas existe 
h uma difl'ereuça de marca, ou da fúrrna, ou qua
lidade de \'olumc, con1o no caso presente, sem 
alterar de sorte alauma a importancia real da 
carga, semelhante intelligeucia torna-se inadmissí
vel, por ser claro que o 1\l'r,ulamento consef\'ando 
a pequena multa do Art. 157, quando se .dão taes 
differenças, só teve em l'iota facilitar o expediente 
c a fiscalisação, e nunca punir tão limitada falta 
como tentativa de extravio. Finalmente, se como 
diz o lnspector d'i\lfandega na sua informação, 
houve omissão da parte do Commandante da Es
clma em não· reclamar nn occasião da descarga, 
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peh simples <lillcrcnça <!'JC depois accusou então 
maior omissão houve da parte do Esm·i,·ão da 
llescao·ga quando deixou de nol<ll' essa dilfeo·ença, 
como lhe incumbe o Arti(f" 181, lauto mais quando 
dellc der>endc principalmente a cxt•cução do Arti
go 157. Cumpo·e ptH' tanto que o Sr. lnspector 
coiiHnowi<(UC esta or~c<n á. All<uuh·r;a para· que 
uos r·ccor·t·t•ntes se reslltna a 1nport.ancia. da tnulra, 
<JUC lhes llu·a imposla, <lt,.luzindn-se somente a 
<fOWntia de 2·))'0011 na lúrrua do :\rtif"o 157 do 
I . I " H'f{ll arnl·nto. 

Thesnur o [';acionai •·m I 5 de llezelllbro de 
tlP 18;",1, -~ .fo:tt(lliln .loH': llotlritrut•s Torrt.'s. 

" 

N .• 2!15. -- .fl7STIC·\. - Em I 7 de IJezemhro de 
·I ::!51. -- /)cc/ara ·,,,, " (tllllifir:arào de Jui:: de Di
reito IH' sr·mp;·c rlcrirla "" Jlrtyislnulo que e:rerm o 
mryu ,/c Chefe <lrJ l'olir:i" , q11er srj" Jui: ,/,, Direito 
qncr JUunicipul, e.'itejn ou ltti.u 1w Tt:rnw mt ur.t Vo
llla!'<'tt 1/a SW! juri•dÍrf<l<J, 

1\linisleo·io dos :'\''G"ein< da Jn,tir;a. f\io de 
Jauciw ·I i de Dezembro ri e I li :i I. 

lllm. e Ex m. Sr. - Sendo 1)1'esente a Sua Ma
gestade o Imperador o OJiicio de V. Ex., do pl'imeiro 
de 1\larço ultimo, em <JUl! npresent<t as seguintes 
duvidas: 1• se o Juiz Municipal que exerce in
terinamente as funcções de Juiz de Direito da 
Comarca da Capital, e as de Chefe de Policia da 
Província, por impedimento do Magistrado pro
po·ietario d' esses lugares, passando-se por Oo·dem 
do Governo, como Chefe de Policia, para hum 
ponto da mesma Província fóra da Comarca , em 
que serve de J niz de Direito interino, deve per
der a gratificação <JUe he só concedida ao exer
cício destas funcções, por isso que deixa <I c as 
exercer , &c. ; 
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2.• Se á face das disposições dos Arts. 1.• rio 
Dccr·eto n.• 51i0 de 28 de Junho do anno proximo 
passado , c 21i do de n.• G87 de 26 de Jullro do 
mesmo anno, o Juiz de Direito de h uma Comar
ca ,,~hamarlo p<'lo Pr·e•i<lente da Provineia a sub
stituir· o Chefe impedido, de•·e ir;ualmente per·der 
,a r,ràtificação de Juiz de Direito, por·que no caso 
figurado , só cxer·cc as de Chefe de Policia , on se 
a favor dtlles milita a disposição do Ar·t. 27 do 
mencionado Decreto n. • litH elo a11110 fin1lo: o l\Ics
mo Au~usto Senhor !\I.,,.da dl'r'I:IJ'ar· a V. Ex. c1ue 
a r,ratiheação de .Juiz de Direito Ire sempre clevuht 
á<111elle Mnr:i~trado que tenha o exer·cicio <!e Che
fe de Policia, on s•-ja Juiz de Direito, ou Muni
cipal, estc,ja ou mio no Termo ou na Comarca de 
sua jurisdicção, ponJne em hnma e outra hy
poll•e~e o i\Jnnistraclu está exercendo funt·tõe-os de 
.Juiz Dir·eito, e aosim ticão soh·idas as dll\·idas 
propostas por V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. - Ensebio de Queiroz 
Coitinho l\Iattoso Camara. - Sr·. Presidente da 
Província de Gopz. 

N.• 2!Jii.-ll\IPERIO.- Em 17 de Dezembr·o de 1851. 
Dcdara que a censum das prças rev-istas e licenciadas 
pelo Consen;atm-io Dramatico Brasileiro deve ser res
peitatla t<io somc11te na parte litteraria, sem que de 
nenhum modo fique veclado ao Chefe de Polirna e a 
seus Delegados o curcicio da attrbuição que lhe c01r(ere 
o A1·t. 137 do Regulametllo de 31 ile Janeiro de 
18~2. 

2.' Secção. Rio de Jancir:o. Ministro dqs Nego
cios do Imperio em 17 de Dezembro de J85t. 

Não tendo sido alterada, e menos ainda revo· 
r,ada pelos Avisos de 25 de Setembro de 181~!1, e 
18 de .Julho de 1851 a disposição do Artigo 137 
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do Regulamento de 31 de Janeir·o de 1842 na par
le em I)Ue dett:rmina <[Ue a •·epresentação de ne
nhuma peça (JO!!Sll ter lugar sem que obtenha o -
visto - e approvação do Chefe de Policia ou da 
pessoa por elle delegada para inspeccionar os Thea
tros; e podendo inferir-se u contrario da doutri
na dos citados Avisos na pa•·te em <}tie prescrevem 
que não he licito ao me>mn Chefe 1 e Policia , e a 
seus Delegados lnspectorcs dos Thcalros instaurar 
itm·a censura nas peças rpae tenhão já sido revistas 
e licenciadas pelo Conservatori() Dramatico Brasi
leiro : lia Sua l\Iagcstarle o Imperador por bem 
Deda1·a•· <JUe a censura do Conservatorio Dramatico 
tão somente deve ser respcilada na parte litteraria, 
não sendo nessa parte licito ao Chefe de Policia, ou 
a seus Deler,ados desfazer as correcçõcs feitas pelo 
Conservatorio, ou permittir <Jue se r·epresente aquil
lo I(Ue elle tiver suppr·imi< o em l[nah[UeJ' peça; 
mas '[IIC de nenhum modo fica vedado ao mesmo 
Chefe de Policia e a seus Delegados o exercício da 
attribuiçào 1111e lhe confere o citado Artigo do Re
gulamento, e antes cumpre 'lue continuem a exer
ce-lo em toda a plenitude, devendo para esse fim, 
mio obstante as suppressõcs e emendas cu correc
ções feitas pelo Consel'Vatorio na parte Iiuera•·ia, 
fazer •1uacsquer outras <[UC sejão reclamadas pelas 
publicas conveniencias; porlcndo nesse caso negar 
a sua approvação ás peças j:'a revistas, c até pro
hibir· CJUe se ellas repr·esentem, embora tenhào sido 
approvadas pelo Conscrvatorio na par·te Iitteraria. 
O que communico a Vm. para •eu conhecimento 
e execução. 

Deos Gum·de a Vm. - Visconde de Mont'
alegre. - Sr·. Chefe de Policia da Corte. 
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N.• 2\H.- FAZENDA.- Em 18 de Dezembro de 
1851. - Como 1e deve proceder a respeito d01 Guardas 
d01 Alfandegar, no c111o do Art. 17 t do Regts/anumto 
de !! de lun/lo de 1836. · 

ilesp~ndo ao Officio n~sel'\'ado do Sr. lmpeciOr 
da Alfandega da C<\rtc n." 20!! do 1.• do cor·r·erlle , 
declarando-lhe <JIIC na hypol.hese do Art. 1 i I do 
Regulamento de 22 de Junho de 1836, soh1·e que 
no dito Olficio solicita csclueeimento, póde e de,·e 
expulsar do ernprc~o o Guarda 'l"" commelter a 
falta ou delicto de que o mr•mo Artigo tr·ata; cum
prindo nn Sr. lmp<'<'tor mandar lav•·:u· o Auto dessa 
su:\ determinação, e dar· pa•·te ao. Thesouro pa•·a 
haver a derniss:io, nos tennos e pelos meios Jegnes. 

Rio 18 de J)ezemhro de 1851.- Joar1uim José 
Rodrigurs Torres. · 

l'i." 298. -JUSTIÇA.- ;\.iso de 22 de Dezembro 
de 1851. - Declara que 01 Juntlll dos Corretores 
podem funccimwr, SCI/lpre que estiverem presentes me
tade e ma.is hum de seus mm11bros. 

3. • Secção. Ministerio rios Negocios da Justi
ça. Rio de Janeiro ern 22 de Dezembro de 1851. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao Officio, 
que V. Ex. me dirigio com data do 1.• do cor
r·ente, consultando , por pute do Tribunal do 
Comrnercio dessa Província -se a Junta de Cor
•·etorcs, de que trata o Art. 3.t. do Decreto n.• 
806 de 27 rle Julho ultimo, pôde funccionar nes
sa Praça, sendo composta somente de tres Cor
retores, que ora existem, em quanto se não ju
ramentão outros, que completem o numero de 
cinco; lenho de communicar-Ihe, que tem todo 
o lugar essa medida provisoria, á vista do Art. 
:19 rio mesmo Decreto, segundo o qual a Junta 
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de Corretores póde funccionar, sempre que se 
char presente metade e mais hum dos seus niem· 
hros. 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusehio de Queiroz 
Coitiuho l\lattoso Camara. - Sr. Barão dos ~;aes. 

'. 
N.• 299.- GUERRA.- Circular em 23 de Dezem

bro de 1 83i.- Recommenda am Prerilkntu du Pro
víncias e Commandantc du Arma• da Cdrte que 111 
ruio admitia o engajamento de individUOI que não te
nhão boa di~ pi•1Jiica. 

Rio de Janeiro. 1\finislerio dos Negocios da 
Guerra em 23 de Dezembro de 1851 . 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo-se admittido no 
Exercito, como voluntarios engajados com premio, 
indivíduos que depois não podem continuar no 
serviço por falta de saude, o que se torna oneroso 
á Fazenda Publica por perder a Nação serviços, 
para que havia despendido dinheiro; Determina 
Sua Mllfleslade o Imperador que V. Ex. não admitta 
o engaJalllento de indivíduos, que não tenhão boa 
disposição phpica. 

Deos Guarde a V. Ex. - l\Ianoel Felizardo de 
Sousa e Mello.- Sr. Presidente da Província de ..• 

N.• 300. - FAZE:SDA. -Em 24 de Dezembro de 
t 851. -Sobre a · approf}IJfiio do1 Estattllm do BatiCO 

de Pernambuco. 

111m. e Exm. Sr.- Remetto a V. Ex. a in
clusa copia authentica da Lei o.• 888 de 22 do 
corrente, •1ue approva, com as alterações delle 
constantes, os Estatut.os do Banco dessa Província, 
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os quaes com o requerimento da respectiva Directo
ria acompanhárão o Officio de V. Ex. n.• 41 do 
1. • do cm-rente; e observarei a V. Ex. que o A •·t. 
15 foi alterado para harmonisar a sua doutrina com 
a do Art. 290 do Codigo do Commercio, bem 
como <JUe a ultima disposição do Decreto tem por 
fim consena•· no Govemo a faculdade de fis~alisar 
as operações do Banco, de conformidade com a 
dou trina estabelecida não só no Decreto n. • 5 i 5 de 
10 de Janeiro de 1849, como ainda nos Estatutos 
dos Bancos organisados dessa epocha em diante. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Palácio do Rio de 
Janeiro em 2!o de Dezembro de 1!151. -· Joaquim 
José Rodrigues Ton·es. - 81·. Presidente da Pro
víncia de Pernambuco. 

N.• 301.-Ern 29 deDezemhrode 1851.-Como 
se deve proceder a t•espeito de I! um Collector que, sendo 
1n-eso pot· $e acl!m· a lcanrado, obteve Habeas Corpus 
da Relarão. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presi<lente do 
Tribunal do Thesonro Nacional, tendo presente 
o Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
vinda da Bahia datado de 4 do con·ente, no qual 
participa <JUe tendo conseguido, depois de muitas 
dilir,encias irnproficuas, a prisão administrativa do 
ex-Collector das Rendas Geraes da Cidade da Ca
choeira Francisco Pt:ixoto Mascarenhas, alcançado 
para com a Fazenda por conservar em si algumas 
arrecadações , <JUe fez , fora elle mandado soltar 
pela Relação a que recorrera, com o fundamento 
de estar bem garantida a divida com os sequestro& 
ti-i tos em seus bens e dos fiadores; e que sendo 
novamente preso por se achar compromettido com 
a cobmnça tle ce•·ta Precataria, que lhe fora en
viada no tempo tle seu exercício, de •1ue não ha
via dado contas , requerera llabl.'as Corpus á Re-
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!ação que lhe deferio, e o f.,z soltar· ; declara 
ao mesmo Sr. lnspector, IJUe taes actos e decisões 
da Relação são manifestamente injuridicos, irregu
lares, e p•·acti<'.arlos com olfensa da independen
cia das Autoridades Administratrativas encarrega
das da Administr·ação da Fazenda no exercicio de 
suas attribuições, enl!-e as <JUaes se comprehende a 
de deter·minar a prisão contra os r~sponsavcis 
omissos ou remissos até o pleno cmbolôo da t'a
zenda Nacional ou até quando o julguem preciso, 
conw he estabelecido, alêm de outras, nas dispo
sições do Alvará de 28 de Junho de 1808, rlo De
creto de 5 de Dezembro de 18"9, do de 20 de 
Novembro de 1850, e do Art. 36 da Lei de 16 de 
Setembro deste anno; exer·cicio que as Autorida
des Judiciarias devem respeitar, abstendo-se de 
os embaraçar e empecer: e ordeno ao Sr. lnspector 
que, se o dito ex-Colleetor ainda não estiver 
desonerado de suas responsabilidades para com a 
Fazenda pela prestação das contas , e pagamento 
da divida,. o faça intimar para no prazo qnc lhe 
designar, effectuar a prestação das contas e paga
mento do que dever; e na falta or·dene novamente 
a prisão na conformidade das sobreditas disposi
ções; e se elle por ventura recconer á Relação, ou 
IJUalquer outra Autoridade .Judicial, o r<'presentc 
sem demora ao Pre;idente da Provincia, a quem 
nesta data se recommcnda a vir,ilancia sobre este 
objecto, para proceder nos termos do Regulamen
to de 5 de Fevereiro de 18V.!, At·t. 24, :l5 c 26, 

Thesouro Nacional em 2!J de D<·zembro de 
1851. - Joartuim José Rodrigues Torres. 
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N.• 302.-IMPERIO.'- Aviso de 29 de Ddembro 
de t851. -Determina que d'om em diante, na1 Ad
miniltr~ do Correio da Cdt·te, Bahia , Pernam
lmeo e MaranhOO , em vez de 1e remetterem 01 JegU
rOI atn domiciliai doa itlditiÍdUOJ a quem llio dirigido~, 
ae I~ envie huma nota , pela qual con1te que e/lei os 
tnn no C01·reio, a fim de os pOderem ir reclamar. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne-· 
gocios do lmperio em 2!) de Dezembro de 1851. 

Sua Magestade o Imperador, Attendendo ao 
que Vm. pondera em Officio n.• 310 de t6 do 
correu te mez, sobre os inconvenientC<~ a IJUC dá 
lugar a disposição do Art. 151 do Regulamento de 
21 de Dezembro de 184~, lia por bem que d'ora 
em diante, em vez de se remetterem os seuuros 
aos domicílios dos indivíduos a quem são dirigi
dos, se lhes envie huma nota, pela qual conste 
<JUe elles os tem nn Correio, a fim de os poderem 
ir reclamar, sendo isto applicayeJ unicamente ás 
Administrações da Côrte, Bahia, Pernambuco e 
Maranhão, não comprehendidos os IJUe pertence
rem ás Autoridades, os quaes contmuarão a ser 
remettidos aos respectivos domicílios. O que com
munico. a V m. para que neste sentido expeça as 
convementes ordens. 

Deos Gnarde a Vm.- Visconde de Monfale
ure. -Sr. Director Geral do Correio. 
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N.• 303.- ;\\·iso de 2!1 de Dezembm de 18ãl. -
J!Ianda qiM os Escrivtie~ dos Juizet de Paz re111Citào 
certidiiel do regiltro dos nascimentos ao c01npeten1c 
Paroclro; e declam que aos IIIC31110S EICiivtieJ filio 
collll'eleln e~~~olumenlos algum ~emio du eertidões, 
de que trata o A1·1. t7 do RC!TIIlnmclllo n.• 7!18 de 
18 de l11nlro ultimo. 

4. • Secção. Rio rlc Jancir·o. l\linistcrio dos Ne
r;ocios do lmpcrio em 2!1 de Dezembro de 18id. 

lllm. e Exm. Sr·. -Sua Magestade o Impera
dor, á quem fiz pre:~ente o OIHeio de V. Ex. de 
13 do corrente, Houve por· bem Approvar a pr'O
videncia, que, par-a execução do Regulamento 
annexo ao Uecr·eto n.• 7!111 de 18 de Junho ultimo, 
V. Ex. tomou, ordenando aos Juizes de Direito dessa 
Província que quanto antes fação constar ao:r Es
crivães dos Juizes de Paz •1ue, logo •1ue lançar·em 
no livro competente o termo dos nasci meu tos, 
tl'ansmittão ( ex-oiHcio) huma Certidão do registro 
ao respecth-o Parocho, a fim de que este possa estar 
habilitado para baptisar o recem-nasddo 1 •1uando 
lhe seja apresentado; não competindo aos mesmos 
Escrivães emolumentos alguns, senão das certidões, 
que lhes forem requer·idas pelas partes 1 na fórma do 
Art. 17 daquelle Decr·eto. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Monl'ale
gre. -Sr. Presidente da Província das Alagoas . 

• 
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N.• 304.- Aviso de 30 de Dezemb1·o de 1851.
Dulara ao Presidente da Promncia do Jfaranhão, 
que para rubltituir o {alleci.do DouúJr Gregorio de 
Tavares Osorio Maciel da Colta, hutn dos Deputatros 
á A~~embléa Geral Legislativa com que ultimamente 
foi augmentada a Representaç.io NaCIOOill por aquella 
P1·ovincia, deve 1er cliamado o mai1 votado da ultima 
eleição , em quanto pela Cmnara dos Deputados se n1io 
deliberar o co11traria. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocias do Imperio em 30 de Dezembro de I 8ã1. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a 
Sua l\fagestade o Imperador o Officio de 7 do cor
rente, sob n.• 99, em que V. Ex., dando parte 
do fallecimento de hum dos Deputados, com que foi 
augmentada ultimamente a Representação Nacional 
por essa Província, o Doutor Gregorio de Tavares 
Osol"Ío Maciel da Costa, pergunta se deve ser cha
mado, para o substituir, o mais votado dos sup
plentes de ambas as eleições, tomados elles englo
badamente, e considerados como taes sem nenhu
ma outra distincção, que não seja a da maioria de 
votos; ou tão somente o m<.is votado da 2. • eleição, 
isto he, da que teve lugar por occasião do au
gmento, •·indo assim a haver duas turmas de sup
plentes: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem 
1\landar declarar a V. Ex. que deve ser chamado 
o mais \'otado <la nhima eleição, em quanto pela 
Camara dos llcputados, a quem exclusivamente 
pertence a verificação de poderes de seus Membros, 
se não deliberar o contra1·io O que communico a 
V. Ex. pa•·a seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'ale
r,re. -Sr. Presidente da Província do 1\laranhão. 
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N.• 305.- GUERRA.- Circular em 31 tle De
zembro tle 18:.1. - E/em os vencimentos dos for
çados á galés , que estão tw seviço da .llepartifão da 
Guerra , quando são recolhidos ao Hospital. 

Rio de Janeii'O. Ministerio tios Negocios tia 
Guer-ra 31 tle Dezembro de 1851. 

Illm. e Exm. Sr·.- Sendo insnfficiente a dia
ria de 120 réis <Jne vencem os forçados a galés, 
que estão empregados no serviço do l\linisterio tia 
Guerra , par-a fazer face ás tlespezas que com elles 
se fazem, <JUando são recolhidos ao Hospital, Sua 
Magestrde o Imperador , Conformando-se com o 
parecer do Conselho Supr·emo Militar, exarado em 
Consulta sobre o que representara o Presidente da 
Província da Bahia em seu Ollicio n.• 633 de !7 
de Março deste anno, cobdndo copia do que lhe 
dirigira o Com mandante das Armas, e da infor
mação do Inspector da Thesouraria da dita Pro
víncia, Ha por bem Determinar, que á cada hum 
dos referidos sentenciados, quando forem para o 
Hospital, se abone, alêm da refer·ida diaria, a 
quantia neceAsaria para prefazer a somma do sol
do e •·alo1· da etape de hum Soldado de Infanta
ria do Exercito. O que communico a V. E~:. para 
que assim o tenha entendido, e faça cumprir. 

Deos Gum-de a V. Ex. - l\lanoel }'elizardo 
de Sousa e Mello. - Sr. Pr·esidente da Província 
de ..... 
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ADDITAMENTOS AO CADERNO 1.0 

JUSTIÇA. - Aviso de 9 de Janeiro de i 85t.
Declarando que emolumentOf deve mgir o Auditor Ge
mi da Uaritt.ha pe/Of aciOI que pratiear 1101 proceasos de 
contrabando por introducr-ão de AfrieallOI; qual o pro
ceuo que deve seguit· na execução das sentenças de pre
sas; c qttCIII deve executar as senlellfas de condemna
çãv pc/v IIICSIIIO CI'ÍIIIC. 

1\linisterio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 9 de Janeiro de 1851. 

Recebi o Officio que Vm. me dirigio em 
data de 23 do passado, no qual consulta: t. o quaes 
os emolumentos que deve exigir pelos actos que 
praticar nos processos de contrabando por intro
i:Iucção de escr·avos, prohibida pela Lei de 7 de 
Novembro de 1831 : 2.0 qual o processo que deve 
seguir na execução das Sentenças de presas; e 
3.0 ftnalmcnte, quem deve executar as Sentenças 
de condemnação pelo crime de contrabando pela 
referida introducção. Em resposta tenho a declarar 
a Vrn: quanto ao 1.• ttuc, sendo os Auditores 
de Marinha Juizes de Direito, COI!lpetem-lhe os 
mesmos emolumentos que para estes mareou o 
Regimento de 10 de Outubro de 17M e mais 
Legislação a respeito, não obstante que o di
ploma que se lhes dá declare que não terão emolu
mento algum, por quanto essa declaração não se 
póde referir a hum processo e attribuições "ue 
de novo lhes forão conferidas por Lei posterror 
áquella em virtude dá qual foi dado o diploma: 
quanto ao 2. o, que a respeito do modo por que 
deve executar as Sentenças de julgamento ile pre
sas, arrematações, &c., deve srguir-se, no que for 
applicavel , o mesmo processo "ue se segue a 
respeito das presas feitas ao inimrgo: quanto ao 
3." ponto finalmente, que, sendo a Auditoria de 
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Marinha, em taes processos, juizo privativo e es
pecia I , deve ella ser o d!!. execução criminal. 

Deos Guarde a Vm. -. Eusebio de. Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. Sr. Auditor Geral da 
Marinha. 

Aviso de 15 de Janeiro de ·t85t. - Dularando 
que a Lei de 20 de &lembro de t 830 , por que IC 

regulava o Pl"oeeno 1101 1lelíct01 commcUid01 por meio 
da imprensa, ~c., ettá revogada , e 9ue Iaei delíctOI 
elevem 1/Jl" pr01Wsad0$ pelas Leil p01terwre~. 

l\linistel'io dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro t5 de Janeiro de t85t. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo o Supremo Tt·ibu
nal de Justiça concedido revista em hum Proccaso 
por crime de liberdade de imprensa, julgado de
fmitivamente em L• inst.ancia por hum Chefe de 
Policia, fundado nllS SCIJuintes raz6es : 

t.• Por serem oa J.. ulgamentos dos crimes da
quella natureza regi os por huma Lei especial , 
qual a de 20 de Setembro ile 1830, entendida e re
salvada pela de 26 de Outubro de tt!3t , Artigo 
5. •, não se devendo, confonne o- direito, enten
der alteradas as Leis especiaes por Lei Geral pot~te
rior, senão quando o são expressamente, ou quan
do se tornão com ella incompatíveis: 

2.• Porque o Ar tiRo 4. • § 1. • da Lei de 3 de 
Dezembro de. 1841 apenas tr.msferio paraoi Che
fes de Policia, Juizes Municipaes, &c. , a jurisdic
ção e alçada , que pelo ArtiGo t 2 § 7. • do Codigo 
do P1'0cesso Griminal erão éoncedidas aos Juizes ae 
Paz, e . estes até a data d' e&ll8 Lei nunc;a se reco
nhecêrão competentes para o julgamento final do 
crime de liberdade de imprensa , por. menor que. 
fosse a pena correspondente ; 

E como o Presidente do Supremo Tribunal , 
communieaódo este aresto, pede esclarecimento .e 
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a necessa•·ia decla1-ação a respeito , Houve S. 1\1. (l 
Imperador por bem Mandar que a Secção de Justi
ça do Conselho d'&tado consultasse com o seu pa
recer scibre materia tão grave, com o qual se Di~ 
gnon conformar por Sua immediata Resolução de G 
de Dezembro de t 850 , e em conseqnencia Orde
nou-me recommendasse a V. Ex. que no caso de 
apparecerem revistas concedidas com o mesmo fun
damento, ou appellaçõe• •tue nelles se estl'ibem, 
deve V. Ex. sustenta•· a regula•· ob;ervancia das 
Leis, dando-lhe· sua genuína intelligencia, e com
batendo a fal~a doutrina adaptada naquelle jul
gado pelo Supremo Tribunal de Ju~tiça , por quan
to não póde entrar em duvida que a Lei citada dP. 
20 de Setembro de t830, em que principalmente se 
firmou, se acha revogada , como V. Ex. verá das 
juridicas razões expo<tas pela Secção de Justiça do 
Conselho d'Estado , que se remettem po•· copia. 

Cumpre que V. Ex. 'communique a esta Secre
taria d'Estado qualquer julgamento, que haja em 
gráo de appellação ou revista sobre este obJecto , 
remettendo copia authentica do julgado. Deos 
Guarde a V. Elt.-Eusebio de Queiroz Coitinho 
Mattoso Camara.- Sr. Francisco Gomes de CampoS. 

Na mesma · conformidade aos Procuradores da 
Coroa das Relações da Bahia, Pe•·nambuco e Mara
nhão. 

A Consulta a que se refere o A viso acima he li 
seguinte: 

Senhor. -Por Aviso de 20 de Agosto do cor
rente anuo foi Vossa Magestade Imperial servidt; 
Mandar remetter á Secção de Justiça do Conse. 
lho d'Estado, para consultar com seu parecer so
bre o objecto , hum ollicio do Presidente do Su
premo Tribunal de Justiça datado de 11 de Fe• 
vereiro do corrente anuo, no qual expõe que, tell-! 
do havido recurso para o Tribunal da decisio 
da Relação do Maranhão, que confirmou a senten
Çil definitiva do Chefe de Policia do Pará proferida 
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em hum Processo sobre o crime de abuso de li
berdade de imprensa, e entran~o o mesmo Tribu
nal em du~da se o Cltefe.de Policia era com~ 
te para semelhante julgamento, se vencera pela 
negativa por quaai unanimidade de votos; porêm 
que informado elle Presidente de que alguns Jui
ze3 criminaes desta Côrte se considerão autorisa
dos para sentenciar definitivamente o referido 
crime, julgara de seu dever não deixar desaper
cebido o dito aresto, e por isso solicita do Gover
no Imperial os esclareCimentos e necessaria de
claração a semelhante respeito. A Secção tendo 
examinado esta materia com a circumspecção que 
exige a gravidade d'ella, e a consideração em 
que deve ser tida a sciencia e luzes do~ Membros 
do Supremo Tribunal de J usliça, julga do seu de
ver transcrever aqui não só o officio do Presidente 
do Tribunal que chamou a attenção do Govei'Oo 
Imperial sobre o objecto , e que foi remeuido á 
Secção pelo mencionado A viso de 20 de Agosto , se
não tambem o proprio Accordão do Tribunal, e o 
da Relação revisora, que foi posteriormente envia
do á Secção com o Aviso de 30 do mesmo mez e 
anno. O officio do Presidente do Supremo Tri· 
bunal de Justiça he do teor seguinte : 

Illm. e Exm. Sr.- Levo ao conhecimento de 
V. Ex. huma decisão do ·supremo Tribunal de 
Justiça, concedendo revista por nullidade em certo 
Processo Criminal formado e julgado definitiva
mente em primeil"ll instancia pelo Chefe de Poli
cia do Pará , pelo crime de abuso de liberdade de 
imprensa, e confirmada a sentença pela Relação do 
Maranhão: entrando em duvida se aquelle Juiz 
era ou não competente para proferir a sentença, 
venceo-se pela nega ti v a por quaai unanimidade 
de votos, não obstante calier na alçada estabele
cida no § 7.• Artigo f2 do Codigo do Processo 
Criminal a pequena p«;na que ao crime corres
pondia. Fundou-se o Tribunal nas seguintes •·azões: 
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. t .• Que os· julgamentos dos crimes•daquella na• 
tureza erào regidos por huma l...lli especial •tual a 
de 20 de Seteml>ro de t 830, entendida e res8.1vadà 
pela de 26 de Outubro de t831, Artigo á.•; e 
que na conformidade do direito nio !e devem en· 
tender alteradas as Leis especiaes por Lei Geral 
posterior , senão quando o são expressamente; 
ou quando se tornão com ella incompatíveis, De
ereto de G de Junho de Hi!J:J; e com este presup-
posto se denominão excepções da Lei Ge1-al. · 
· '.l.' Que o § ~." do Artigo lo.• da Lei de 3 de 
Dezembro de t 8/•1 nada mais fez , que Lt·ansferir 
para os Chefes de Policia, Juizes l\lunicipaes, &c., 
a jnrisdicção e alçada que pelo citado Artir;o do 
Codigo do Processo Criminal erão concedidas aos 
Juizes de Paz, e que se estes até a data dessa Lei 
nunca se reconhecerão competentes para o julga
mento final do crime de abuso de libe•·dade de im
prensa, por menor que fosse a pena corresllOD
dente , da mesma manei1·a deverião ter procedido 
os Juizes que se substituirão. Como porêm sou 
informado que alguns Juizes Criminaes d'esta C6r
te se considerão autorisados para sentenciar de
finitivamente o referido crime, por isso julgo ser 
do meu dever não deiur passar desapercebido 
aquelle aresto do Supremo Tribunal de Justiça, so
licitando de V. Ex. esclarecimentos, e necessaria 
declaração a respeito. 
. Deos Guarde a V. Ex. Rio de Janeiro H de Fe
vereiro de t850.- 111m. e Exm. Sr. Eusebio de 
Queiroz Coitinbo Mattoso Camara, Ministro e Se
c•·etario d'Estado dos N~ios da Justiça. - O 
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Fran
cisco de Paula Pereira Duarte. 

O Accordão do Supremo Tribunal be o seguinte: 
Vistos, expostos e relatados os presentes autos 

crimes entre partes, recorrente Luiz Antonio de 
Seixas, e recorrido Antonio da Silva Castro, con
cedem a revista por nullidadc manifesta do Accor-
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dão de R. 5T v. , que confirmou a sentença de i1., 
por quanto , versando o presente Processo BObre 
crime de injuria commettido por abusO de liber
dade dé imprensa no. Periodieo ·de R. 5, conlpe~iá 
ao Tribuóal de Juradoa em virtude da Lei de 20 
de Setembro de 1830, entendida e resalvada n'es-: 
ta parte pela Lei de 26 de Outubro de 1831 , Ar
tigo 5.•, e não ao Chefe de Policilt, o seu julga
mento final. E snpposto pareça que o contrario 
se acha sanccionado pela Lei de 3 de Dezembro de 
18.\1 , Artigo .\.• § t.• e respectivo Regulamento, 
Secção 2.•, Artigo 3. • § '•· •, todavia como esta 
Lei na•la mais alli fez , <Jne transf~rir para 111 
Chefes de Policia a jurisdicçào confer·ida aos 
Jnizes de l'az pelo § 7. • Artigo 12 do Codigo 
do Processo Criminal , par-a julgar crimes , a que 
correspondem pequenas penas, he manifesto que 
n'essa generalidade de crimes não er·a comprebeo
dido o de abuso de liberdade de imprensa, por me
nor que fosse a pena corr·espondente , visto ser· es
te hum crime de particular natur·eza , regido por 
huma Lei especial que, segundo os princrJlios de 
direito, nnnca se entende alterada t)()r Lei p~ 
terior , senão quando se toma com ella incompa
tível, Decreto de 6 de Julho de 1693. Remettão
se por tanto os autos para a Relação de Pernambu
co, que designão para revisão e novo julgamento 
na fôrma da Lei. llio de Janeiro 22 de Agoato· 
de 1848.-Dr. José Bernardo de Figueiredo, Pre
sidente. - Cirne.- Pinto. - Almeida • ...;. Siqueira. 
llarreto Pedroso, vencido, porque julguei válido o 
processo e neguei a revista.- Carneir'O.- Duarte.
Veiga.- Per·digão Malheil'Os. - Nabuco.- Campoa. 

O Accordão da Relação de Pernambuco, desi
gnada revisora, he do teor siguinte : 

· Accordão em Relação, &c.- Que vistoa e rela:a.
dos estes autos de revista crime, entre partes, re
corrente Lniz Antonio de Seixas, e recorrido An
tonio da Sill'a Castro, julgão nullo ~rProcesso, pois 
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o seu julgamento final era da com,eteneia pri• 
vativa do Jury, e não do Che(e de Policia, por. 
ser o crime de folhas seis de injuria ·impressa , á 
vista da Lei de 20 de Setembro de t830, Artigo2•" 
§ 13, instaurada pela Lei de 26 de Outubro de t 831 ,. 
Artigo 5. •, sendo esta nullidade prevista e fulmi
nada pelo Artigo 68 da citada Lct de 20 de Setem
bro de 1830, par,as as custas pelo recorrente. Re
cife 20 de 1\lat·c;o de 1849.- Azeredo, Presiden
te. -Ponce.- Ramos.-Villares, tambem por ou
tros fundamentos. -Leão. - Rebello , vencido. -
Pereira Monteiro 1 vencido.- Nabuco de Araujo 
Junior, vencido. 

O Conselheiro Procurador da Coroa, sendo ouvi• 
do ácerca do objecto contido no officio do.Presi
dente do Sopremo Tribunal de Justiça, já trans
cripto, emittio a opinião ~ue se acha escripta á 
margem do mencionado ofhcio, que h e a seguin
te: -"O julgamento de que se faz menção, fun
da-se, segundo se informa, no supposto de não ter 
sido revor,acla pelo Codigo do Processo Criminal a 
Lei de 211 de Setembro de 1830: intelligencia esta, . 
que parece não ter sido sustentada nos Auditorios 
de Justiça desde a p•1blicação do mesmo Codigo. 
São em •·erdade de grande peso as razlles com tjue 
argumenta o Supremo Tribunal, e póde por con
sequencia este ar·esto produzir no fôro hum Yerda
den·o scisma, prejudicial á Administração da Justi
ça. Penso por tanto com o Presidente do Tribunal 
ser indispensavel alguma providencia, fixando-se a 
verdadeira intelligencia da Legislação a tal respei• 
to. Rio de Janeiro 30 de Jufho de f850.- C&m
pos .. " . 

A Secção de Justiça do Conselho d'Estado sente 
não poder ádoptar a juriserudencia que se contêm 
no aresto do Supremo Trtbnnal de Justiça , e no 
Accordão da Relaçao revisora, e he com pezar que 
ella se vê na necessidade de dizer que as razões 
que servírão de fundamento ao Supremo Tribunal 
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de Justiça e ã Relação revisora, áquelle para con
éeder a revista por incompetencia de Juiz, c á elta' 
para annullar o Proceeeo;.hio lhe parecem de~ 
nem sulltentada na regular intelliJJCilcia das Leis 
em vigor 1 e por i!so não póde deJJ;ar de admirar. 
que com tanta facilidade se tentasse destruir huma 
pratica e intelligencia constante e contraria 1 ad
mittida não só nos Auditorios da Côrte', mas em 
todo o Imperio, desde a publicação do Codigo do 
Processo até a .data de 22 de Agosto de 1848 , em 
que foi publicada a sentença dó Supr-emo Tribu
nal, isto he , por mais de I 5 annos! Estas razões 
em que se funda o Accordào do Supremo Tribu
nal , e que forão adoptadas pela Relação revisora 
são as seguintes : 

1. o O julgamento sobre o crime de injuria com
mettido por abuso de liberdlide de imprensa com
pete não ao Chefe de Policia, mas sim ao Tribu
nal de Jurados, em vil·tude da Lei de 20 de Se
tembro de 1830, entendida e resalvada n'esta par
te pela Lei de 26 de Outubro de 1831 § 5.0 

2. • Supposto pareça que o contrario se acha 
sanccionado pela Lei de 3 de Dezembro de 1841, 
Artigo 4. o § 1. • e respectivo Regulamento Artigo 3. • 
§ 4. •, toda via esta Lei nada mais alli fez que trans
ferir para os Chefee de Policia a jurisdicção con
fericla aos Juizes de Paz pelo § 7.0 do Artigo 12 
do Codigo do Processo Cr·iminal, para julgar .cri
mes, a que corresponder pequenas penas, e n'essa 
generalidade de crimes não era comprehendido o 
de abuso de liber·dade de imprensa , por menor 
que fosse a pena correspondente , visto ser este 
lium crime de particular natureza , regido por 
h\tma Lei especial. · 

3. • H uma Lei especial ·nunca se entende revo
gada por Lei posterior, senão quando he expres
samente , ou quando se torna com ella incompa-
tível. Decreto de 6 de J olho de 1693. · 

Estas razões produzidas pelo Supremo Tribunal 
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,Je- Justiça, 'parecem partir da opinii'io de que trá~ 
ta a Lei de 20 de Setembro de t830; pelo menos 
ria parte· relati"V;a ao Processo se acha em inteirO: 
vigor." porêm ·a opinião contraria , no entender da 
Sect;ão, he a unica exaeta em · que se sustenta :í 
vista de hum rellectido exame dos Codigos Crimi
nal e do Processo. 

Quando foi publicada aqnella Lei em 20 de Se
tembro de 1830 , achava-se ainda em discussão o 
Codigo Criminal , e o seu projecto originario não 
mencionava os crimes de abuso de liberdade de 
imprensa , a respeito dos quaes se pretendia fazer 
h uma Lei espeetal, que effectivamente foi publi
cada antes da adopção do Codigo Criminal ; mas 
pro~redindo a discussão do mesmo Codigo prevale
ceo na Camara dos Deputados a ideia de encarre
gar n sua rcclacção a h uma nova Com missão, a 
•tnal julgou dever compilar e alterar no mesmo 
Codigo toda a parte penal relativa aos abusos da 
liberdade de imprensa ; e a final passou o Codigo 
Criminal em amoas as Camaras com as alterações e 
addições feitas por essa Com missão, resultando ·pbr 
tanto licar a Lei de 20 de Setembro de t 830 com
pletamente revogada e alterada pelo referido Codi
~~o Criminal na parte relativa :ís penas. 

Subsistio porêm a Lei de 20 de Setembro de 
·1830 na parte em que regulava a competencia ex
clusiva rio Jury especial e electim crendo por ella, 
para o .iulgamento de todos os crimes de abnso de 
liberdade de imprensa , até a publicação do CodÕ!fo, 
do Processo Criminal , mas que essa competencta 
exclusiva cessou pela publicação do dito· Codigo 
em fins do armo de i 832 , he o que se não póde 
duvidar. · 

Pela disposição do Artigo 68 da Lei de 20 de Se
tembro de 1830 erão em ·verdade nu lias todas 11!1 
sentenças <(Ue em causas de abuso de liberdade de 
imprensa fossem proferidas por outro Tribunal ou 
Juize~, <ple não fossem os do .Jnr)· competente, 



( 322) 

mas esta disp~ição caducóu ·em parte pela publi· 
cação do Codigo do Processo. 

A competencia do Jury, dós Juizes de Paz eJiin· 
tas de Paz para o julgamento dos differentes deli
ctos, não se acha regulada pelo Cod. do Processo com 
nttenção á natureza dos crimes, foi regulada em re
lação <In r;ravidade da pena, e de sua dm·ação maior 
ou menor. Não póde a semelhante respeito haver a 
menor duvida, quando se examina sem prevenção as 
uisposiçõcs do dito Codigo relativas a este objecto. 
l'eloArt. 12§7.•, compete ao Juiz de Paz: 1." jul
gar as coutrnvençõcs das Posturas das Camaras Muni
cipaes: 2." julgat· os crimes a que não est~a im
posta pena maior que a multa de cem mil réts, pri
são, degredo ou desterro até 6 mezes, com multa 
cort·espondente á metade do tempo, ou sem ella , 
e ;~ mezes de Casa de Correcção, ou Officinas Publi
cas onde as houver. O modo pelo qual os Juizes 
de Paz devem proceder, quando ha denuncia de 
contravenção de postura ou queixa de crime, cu
ja decisão final lhe comp~te, se acha definido aos 
Artigos 205 a 211 , e ~ competeilcia das Juntas de 
Paz para conhecer dos recursos d'elles interpostos 
se estabeleceo n'este ultimo Artigo· e nos seguin
tes até o 227. E pois que o crime de injuria com
mettido por meio de papeis impressos, lithogra
phados ou gravados , distribuídos por mais de 15 
pessoas contra particulares , ou Empregados pu
blicos , sem ser em razão do seu officio , tem, se
gundo o § 3." do Artigo 237 do Codigo Criminal, 
a pena de prisão por 2 a 6 mezes, e de multa 
correspondente á metade do tempo; he evidente que 
durante o tempo em que vigorou a disposição do 
§ 7.• do Artigo 12 do Col,ligo do Processo aos Jui
zes de Paz competia julgar com recurso ás Juntas 
de Paz este crime, sem embargo de ser de abuso 
de liberdade de imprensa, visto que sua competen
cia se regulava não pela natureza dos crimes, mas 
sim pela gravidade da pena e sua duração , con-
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A exclusão do Jury para o julgamento de seme

lhante crime he consequencia d'~ disposição e 
da contida no Artigo 228, que ordena somente a 
remessa d' aquelles -processos que versarem sobre 
delictos, cujo conhecimento não competisse ao Juiz 
de Paz. 

Demonstrado •1ue aos Juizes de Paz competia o 
julgamento definitivo do crime, de que traia o§ a.· 
do Artigo 237 do Codigo Criminal, segue-se que 
esse julgamento compete hoje aos Juizes Munici
paes, Delegados e Subdelegados, com recurso para 
o Juiz de Direito, e aos Chefes de Policia com re
curso para a Relação do Districto, por vi.rtúde do 
disposto na Lei de 3 de Dezembro de 184t e Regu
lamento n. • 120 , c segue-se lambem que o aresto 
do Supremo Tribunal de Justiça, e o julr,amento 
da Relação revisora que fazem objecto d'este Pare
cer , são exorbitantes , e apartão-se da ofiilervaneia 
das Leis em vigor. 

Pretende o Supremo Tribunal de.Justiça, que 
na generalidade com que se estabelece a competen
cia dos Juizes de Paz no Artigo 12 § 7." do Co
digo do Processo não está comprehendido o crime 
de liberdade de impremla , por menor que seja a pe
na correspondente, pela razão de ser este crime de 
particular natureza e regido por huma Lei. espe
cial. Para que esta razão fosse precedente e a dou
trina exacta , era necessario que o Supremo .Tribu
nal de Justiça demonstrasse que o Co<ligo do Pro
cesso não era applicavel aos crimes de abuso de li
berdade de imprensa, e para esta demonstração se
ria preciso apontar o Artigo expresso do Codigo em 
que esses crimes fossem resalvados, declarando-se 
não estarem comprehehdidos nas regras geraes es
tabelecidas no mesmo Codigo , quer para regular a 
competencia dos Juizes c sua nomeação, quer para 
indicar a marcha dos processos. 

Ora , longe d~ se encontrar '"' Codigo Aritgo 
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expresso em· que os crimes de abuso de liberdade 
de imprensa foseem exeeptuados e resalvados da· ob
servancia das. regras nelle estábelecidas, para ooll
tinuarem a ser regidós pela Lei especial de 20 de 
Se~mbto de 1830, encontrão--se pd;o· contrario 
muitos Artigos positivos para demonstrar que o Co
digo quer que esses dehctos fossem regulados pe
las suas disposições , tendó o particular cuidado de 
transorever, compilar e reproduzir todas as dispo
~ições especiaes da citada Lei de 20 de Setembo·o 
<JUe não quiz que caducassem por virtude das re
gras geraes n' elle estabelecidas. A SecÇão limita
:IC a citar simplesmente sem transcrever, os Arti
gos do Codigo do Processo, que contêm legislação 
relativa á imprensa , legislação já em vigor pela Lei 
de 20 de Setembro de 1830, mas reproduzida ahi 
l'ara continuar a vigorar, o que era ncessario visto 
•tue o Codigo legislava sobre a generalidade dos pro
cessos em todos os delictos sem excepção dos ·de 
imprensa. Estes Artigos são o 252, o 273, o 21:!0, 
c hnalmemte o 3·12. 

O Art. 324 em que se determina que continuem 
a ter vigor os Processos marcados na Lei de reS
ponsabilidade dos Ministros e Secr.etarios d'Estado 
c Conselheiros d'Estado, e na do Supremo Tribu
nal de Justiça, assim como as do Fôro militar , em 
causas• meramente militares , e as do Fôro eccle
siastico, . em causas puramente espirituaes, . era ó lu· 
gar apropriado para se resalvar os delictos da im
prensa, se por ventura quizeise o Codigo que conti
nuassem a ser processados , e regidos segundo a Lei 
de 20 de Setembro de 1830 ; mas longe de ahi se 
achar semelhante excepção, acha-se no Arti~o se
guinte a regra : -" Ninguem he isento da jurisdic
ção do Juiz de Paz , excepto os privilegiados pela 
Constituição, &c. "· 

A citação que faz o Accordão do Supremo Tri
bunal da Lei de 26 de Outubro de 1831 § 5. • , ai
legando 'lHe clla entendeo e resalvou a Lei de 20 de 
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Setembro de 1830; he completamente 'improceden
re para esclarecimento da questão ; por qnanto não 
se duvida que esSa Lei de 26 de Outubro de 1831 
somente declarasse Policiaes as injurias e calumnias 
não impreSsas , e que as injurias impressas con
tinuarião a ser pa-ocessadas de conformidade com a 
citada Lei de 20 de Setembro até a publicação do 
Codigo do Processo, que a revogou n'essa parte, co
mo já fica demonstrado. Não &.e pela natureza do 
delicto que , segundo o dito Codigo, se ha de re
gular a competencia do Jur~, e a do Juiz de Paz; 
e hoje a dos Juizes que os substituirão em virtu
de da Lei de 3 de Dezembro de 1841 ; he pel,a gra
vidade da pena, e de sua maior ou menor duração. 
Assim o crime Policial de que trata o Artigo 300, 
não obstante ser Policial, não póde ser jufsado se 
não pelo Jury, em razão de ter pena maaor que 
seis mezes de prisão ; ao coull'ario os crimes par
ticulares de que tratão os Arti_gos 207, 209 , !1 O 
e 237 § 3. • , e mesmo os pubhcos de que tratào 
os Artigos 1 06 , 128 e 177 não tem de ser j alga
dos por J ury se não pelos Juizes Municipaes, t}e
le~ados, Subdelegados e Chefe de Policia que sub
statuirão aos Juizes de Paz. A razão que dá o Su
premo Tribunal , em quanto allega que hu~a Lei 
especial nunca se deve entender revogada por Lei 
posterioa·, se não quando o he expressamente, ou 
quando se torna com ella incompatível , poderia 
ser contestada quando exige revogal;ão expressa 
das Leis especiaes; visto que a maior parte das 
Leis do Corpo Legislativo não fazem expressa men
ção das Leis que revosão, <: con"tentão-se com a 
formula " ficão revogadas as Leis em contrario "; 
entretanto escusada se torna a contestação huma 
vez que o Supremo Tribunal concorda em que 
huma Lei especial qualquer se entende revogada 
quando se torna incompatível com hnma Lei pos
tcriua·. Ora,· incomJ~&Iivel hc o § 7.• do Artigo 
12 do Codir;o do l'rncc~so corn. o A rlir;o fi8 da 
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Lei de· 20 de ·Setémbro .de. tS:,O, e por taqt.o a· 
Cl!ncluaio ~~~~ _..,r CJu,e oa. ,déJictoa _de ime~ 
nao . estavao· · • ..., •n,ettot, 4: eua Lei e&peclal: ••. e 
que devião ser processados na fôrma do Cocljgo 
do Processo , e que erão por tanto competentes· pa~ 
ra os julgar e punir os Juizes de Paz, e depois da 
Lei de I de Dezembro de 1841 os Chefes de Po
licia, Juizes Municipaes , Delegados e Subdelega
dos , em todos os casos em que esses delictoa não 
tiverem maior pena que a estabelecida no referido 
§ 7.• do Artigo 12 do ·Codigo do Processo. 

A Secção não deve deixar de observar que, se 
as razões em que o Sopremo Tribunal de Justi
ça fundou o seu aresto fossem exactas e verda
deiras, nullas terião sido todas as sentenças pro
feridas em Processos de abuso de liberdade de im
prensa, desde a publicação do Codigo até ao pre
sente, ainda mesmo as proferidas pelo Jury, em 
todos os delictos , cuja pena excede a seis mezes de 
prisão , por ~uanto desde a publicação do Codigo os 
delictos de Imprensa forão processados pelos Jui
zes de Paz na fôrma estabelecida para os outros 
delictos , e os de imprensa que tinhão mais de seis 
mezes forão sempre su&mettidos ao Jory do Fô
ro commum estabelecido pelo Codigo do Proces
so. Ora, se a Lei especial de 20 de Setembro de · 
1830 não tivesse caducado em virtude do Codigo 
do Processo, em quanto este lhe he contrario , mil
lamente se teria procedido em todos os delictoa 
de abuso de liberdade de imprensa , por '\uanto 
nos termos da dita Lei o Processo não deVIa ser 
formado pelos Juizes de Paz, nem hoje pelas Au
toridades que os substituírão depois da Lei de 3 
de Dezembro de 18i1, mas sim pelo Jury de accu
sação nos termos dos Artigos 20 e 21 da sobredi
ta Lei de 20 de Setembro; o Juiz de direito não 
seria o das Comarcas, senão o Juiz territorial com 
.iurisclicção criminal ; o Jury não seria o do Fôro 
commum senão hum especial c electivo, tal qual 
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o estabelecia a citada Lei 1 que em mui~ de Bllail 
disposições não concorda nem com • o Çodigo .do 
ProceiSó , beni com a Lei de 3 de DeZetnliro de 
1841. ' ' 

Hê natural que mais de hum Processo por de
licio de imprensa chegasse ao Supremo Tribunal 
por meio de revista, e sendo sua opinião emitti
da no Accordão de 22 de Agosto de 1848, que estes 
delictos se regem não pelo Codigo , e Le1s poste
riores , senão pela Lei especial de 20 de Setembro 
de 1830 , deveria elle tet· annullado todos os ou
tros Processos , ainda os julgados pelo Jury, por 
que o não forão pelo Jury da dita Lei, ma& sim 
pelo do Codigo. Não constando porêm que assim 
procedesse o Supremo Tribunal em outros PJ'OeeS'. 
sos, he visto que o dito Accordão de 22 de Agósto 
de 18/•8 não he sufficiente para abalar a intelli
geocia e applicação regular que tem tido o Códi
go do Processo, a Lei de 3 de Dezembro de 1841 , 
e os Regulamentos do Governo, e por tanto a Sec
ção não julga ainda necessario ped1r ·a respeito hu
ma intérpretação ao Corpo Legislativo, e he dé 
parecer que por em quanto bastará que o Gover• 
no trate de instruir aos Procuradores da Coroa das 
Relações, para que no caso de apparecerem nas Re
lações revistas concedidas em causas de abuso de.Ji
berdade de imprensa pelo mesmo fundamento, ha
,jão de sustentar a regular observancia das Leis, 
combatendo a falsa doutrina estabelecida no citado 
Accordão; e somente quando ,julgados semelbantés 
ao que proferio a Relação de Pernambuco em data 
de 20 de l\larço de 1849, se · reproduzão , cumpri
rá então recorrer ào Corpo Legislativo para a in
terpr·etação , se por ventura não parecer efficaz o 
meio da r~poosabilidade dos Juizes. · 

Tal he o Parecer da Secção. Vossa Magestade 
Imperial resolverá o que parecer mais acertado e 
justo. Paço em 17 de Novembro de 1850. -Ho
norio Hermeto Carneiro Leão. - Antonio Paulino 
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Limpo de Abreo.- CaNano Maria Lopes Gama. 
Como parece. ; Paço· em 6 de Dezembro de 18:.0. 
Com a Rubrica de Soa Mage5tade o Imperador._.. 
Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso Ca~ara. 

Aviso de H de Janeiro de 18ãL- Declarando que 
os Bispos podem cooceder aos Parochos e setU Coad
jmores I~ ou dispema de re~idencia por tempo 
limitado, más iel1l congrua , que os agraciadOs poderão 
requerer á competente .tutorif1ade, devendo en1 todo o 
caso serem nprese~~tadas tacs lirenra.Y ao Poder civil. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 17 de Janeiro de 1851. 

111m. e Exm. Sr. - Em resposta ao Officio, 
IJUe V. Ex. me dirigio com data de 5 de Dezem~ 
nro passado, em qoe consulta se pôde o Reveren
do Bispo Diocesano licenciar os ParocbO&, e Coad- · 
jutores com a respectiva coogrua, e se o pôde fazer 
por tempo indeterminado; devo declarar a V. Ex. 
que, sendo os Parochos e Coadjutores empregados 
Eeclesiasticos, como taes pôde o Reverendo Dispo 
conceder-lhes licença, ou dispens."l de residencia por 
limitado tempo, na fórma dos Alvarás de 15 de Ja
neiro de 1774 e H de Outubro H86, porêm sem 
eongrua, que poderão os agraciados requerer á A!l
toridade competente, e em tõdo caso apreseullt.• a 
Presidencia a licença, que obtiverem de seús Prela
dos, sob pena de serem responsabihsados, como já 
foi declarado pelo A viso de 18 de Abril de 1844.. 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. - Sr. Presidellte da 
Província da Parahiba. 
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A viso ,de 22 de Janeiro de t 85t • - Deelarando eo111t1 
re deve~ ruu fitmt;a~ ~ pelo Deerew 

"·. 708 de u de Outubro de 185t. 

Ministerio áos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 22 de Janeiro de t851. 

lllm. e Exm. Sr. - Não sendo as fianças que 
se prestão no Consulado, em virtude do Artigo 33 
§ t.• do Decreto n.• 708 de t4 de Outubro, sufll
cientes, em vista da disposição do mesmo Decreto, 
rogo a V. Ex. que expeça as ordens necessarias 
para que, nae ditas fianças, o pra10 concedido para 
mostrar-se que o vazilhame leve o destino que se 
indicou na ocoasião de o despachar, nunca exceda 
o tempo nece...-io para chegar o navio ao porto 
para onde se despaelia, e mandar certifJ.Cado de lhe 
haver dado o destino indicado, devendo ser a pena 
a que fica sujeito o fllldor, no caso de se nio sa
tisfazer aquella obrigaçio, a perda do valor do 
navio e dã carga, enio simplesmente ficar incurso 
no disposto do Artigo refer1do. 

Os fiadores devem ser pessoas reconhecidamen
te abonadas, e devem igualmente auignar duas 
testemunhas tambem abOnadas, que subsidiaria
mente fiquem obrigadas aos tel"IDOI da fiança. 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mauoso Camara.- Sr. Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Fazenda. 

• 
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Aviso de 25 de Janeiro. de t 851. - Deelaraiulo que 
nas casos 4e reewr10 1'4Hllieio, .~ lem de aibír 

, o procmo. o.ri!litllll·por (tlf'PJ .do Ât:#go. -141 do ._ 
la111ento n.• 1'!0 de 31 de Janeiro de 184!, dct"6 ,_, 
o waslado C011ipleto, de que trata o' Anigo 2'7 . do &
gulmllento das Relaçõe$ de 3 de Janeiro de 1833; e 
•ruem do o l1tiz acllf'l!l"' pronuncia por 'Via de reeurro, 
det-e o processo m:'lginal ao .Juizo r~ fát" ahi 
ser remeltido se continuar 11(11 termor. ulten!Jfel da 
11ronuncm. 

· 1.\iinia\erio dos Ne&ocios da Jnstiça.. 1\iiJ. de 
Janeiro em 25. de Janetro .de i 851. 

lllm. e E~m. Sr.-. Recebi, os .. Offieios dessa 
Presideneia de 30 de Março e 3 de Julbo passàdos, 
n. "f 43, e 97 transmitindo-me o requerimento. 
que lhe dirigia José. Mauricio da C:011ta. Pestana., 
pedindo para mandar seguir no trulado os. te•"oa 
ao pro.cesso de responsabilidade do.. supplil:Ute., 
em <JUe ja. existe decisão do recnrso, de não pro ... 
nunma. Pede essa Presidencia «;scla.r.e11i.~e~ sobre 
a especie , de que trata o mesm11 •requerimento; 
e igualmente parecendo-lhe que a inlflll~b. da 
recurso de J!ronuncia ou não prommeia 11011 ori~W'B 
de t-esponsabilidade não tem effeito sQIIpoG&Í:JI• · e 
que se. deve proseguir nos termos IJC!!lliriort~ do 
respecb v o processo,. como se reçurso. ww. iwJJ.vilra,. 
entra em dul!ida se, remettidos os. au~ imJOedia-. 
tamente depois do despacho de pronuncia ou não 

· pronuncia ao Superior a quem compete a decisão 
do mesmo recurso, deve ficar no Juizo a quo o 
traslado de que trata o Artigo t67 do Codigo, do 
Processo, on o de que faz menção o Artigo 27 do 
Regulamento das Relações de 3 de Janeiro de 
18:13. -·Devo em resposta declarar a V. Ex. que 
no caso de haver rec:urso ex-officio, e ter de su
bir o processo original em conformidade do disposto 
no Artigo <l·i1 do Regulamento n.• 120 de 31 
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de Janeiro de 1842, o . traslado 'lue deve fiélir 
no tartàrio he o completó de que tralll o· R'éjpda" 
inento ·das <Rélações <le 3 de Janeiro de Ul33 no 
Artigó. 27, pbis de: outra sorte não se•·ia possível 
conseguir o fim que' a IJel teve em ,.Jsta, quando 
inanda deiur traslados dos proceslios que se remét.o 
tem em original: e por tanto, na hypothese figo-" 
rada , deveria o t..aslado que ficou no Cartorio con·.:. 
ter a integra do r.•'Occsso, nssim como devéi'ia a 
Relação do 1\faran IãO tCI' mandndo baixar ao Juizb 
da culpa o processo original, a fim de se poderelii 
nelle seguir 03 lermos da pronuncia por ella de
cre.tada, como rec:onheceo o Presidente daqueUe 
Tribunal, no Offieio que o Antecessor de V. Ex. 
me remetteo pol' copia, mandando neste sentido pl
terilr 'a pratica an~~riormente seguida. Quanto· ,po
rêm á outra duvida proposta, e lie, se a disposição 
do Artigo .U5 do Regulamento de :H de Janearo .de 
1842 he lambem applicavel aos crimes de responsa
bilidaile. ou se somente aos eomómns, a iiolução 
pende ainda da decisão que se tomar. sobre tronsirl .. 
ta da Secção de Justiça do Conselho d'Estado, a 
queln semandou íiúvir por Aviso de f6 de Outubro 
proxiíbo passado. . 

. Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattosó Gomara. -Sr. Pri!sidente da Pro
víncia do Piauhy. 

• 

Portaria de 28 de Janeiro de i 851. - Approvando 
a grtJtifieafão prooüoria oomultada para · 11 O{ftcial 
Maidr . e mair Empfegtulol da Seerctaria do Tribunal 
db C6mmercío da -C6rte. 

Manda S. M. o Imperador, pela Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça, Declarar ao Tribu
nal do Commercio d'esta Côrte, que Conformando
se com a sua proposta, feita em Consulta de Hl 
oo corrente mez, Houve po•· hem approvar, <(UC o 
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Official Maior da Secretaria do mesmo Tribunal, 
perceba annual~ente a titulo de ordenado a grati6-
caçio provisoria de do~,cootos e '<fUilro centoe mil 
réis, cada hum dos Officiaes a de hum conto e 
duzentos mil réis, cada hum dos Amanue01e1 a de 
oitocentos ·mil réis , o Porteiro a de oitocentos mil 
réis, e o Ajudante d'este a de setecentos e vinte 
mil réis. · 

Palacio do Rio de Janeiro em. 28 de Janeiro 
de 1851. - E~bio de Queiroz Coitinho Mattoao 
Camara. 

' 
Ministerio dos Negocio& da Justiça. Rio de Jà

neiro 28 de Janeiro de t 851. 

Accusando o recebimeuto do Officio ,que Vm. 
me dirigio com data de hontem se me olferece 
responder-lhe, que o Governo Imperial appron 
a medida por Vm. proposta, de fazer proceder a 
avaliaçio e arremataçio de qualquer embarcaçio 
que for appre'be. ndida por emr;:r-te no trafieo 
de Africanos, logo que for jo · boa }Ires& por 
esse Juizo, sendó o seu prOdocto recolhido aos 
Cofres Publicos. : 

Deoe Guarde a Vm. - Eusebio de Queiros ~ 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. Auditor Geral de ' 
Marinha. · ·· · · .j 

:! 



( :1:.13 ) 

Portaria de 28 de Janeiro de 1851. -'-Approt~Gndó a 
gmtifitar,ão . · . eonmltad& o OI!Ml Maior 
e fiiiiÍI E~ Secretaria ~Tribunal do c,._ 
fllmi6 dà '&ilaia. . .. 

Manda Sua Mageatade o Imperador, Pê)a Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Justioa, beclanr 
ao Tribunal do Cominercio da Província da Bahià, 
que conformando-se com a sua proposta, feita em 
Consulta de t3 do corrente mez, Honve por bein. 
Approvar que o Official Maior da Secretaria dq 
Tribunal do Commercio perceba annualmente a· 
titulo de ordenado a gratiHoaçio provlsoria ·. de 
hum conto e quinhentos mil réis, cada. huÍD cl!JI 
Eacripturarios a de hum conto de níis, oailli; ........ 
dos Amanuenses a de seiscentos mil réis, o : Poro:-' 
teiro a de seiscentos mil níis, e o Ajudante · elo 
Porteiro servindo de Continuo a de quatrocento. 
mil réis. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Ja~ro. de. 
t85t.-Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso C~ 

.----
Avlsode3t de Janeiro de t85t.-Arbitnmdo~ 

rão ao~ o~ de lwlifa ~ 11111 ciUigenr- ·. · 
. ria~ âa Auditoria da Marinha da C6m. · . · ·. 
Minlsterio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja-

neiro em 3t de Janeiro de t851. . . 

Dê Vm. as necessarias providencias para CÍ~· 
aos dons Officiaes de Justiça do Juizo Municip&l, 
que forem indicados pelo Auditor Geral da M'ari
nha para aerem empregados aomente nas diligep
cias daquella Auditoria, seja abonada por essa Re
partiçio da Policia huma gratiftcaçio . igual a qult 
percebem os Officiaes do expediente da mesma Re-
partição. · 

Deos Guarde a Vm.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sa·. Chefe de Policia 
da Côrte. 
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AviSo de a.f de '.J&nei..O de: f&5t. '..:.._ Dedarànio ·9flt: 
ót EM'Iiãbi dos Jai.ztt di.~~ fuer e IIJIP'~ .,~--~·-:·iWJ·.~ oa Ai%. 
lenhão 'iílai teínporariainmie :00 r~: ·· . 

. Ministerio dos Negociós da Jiutiça: Rio de Ja~ 
neiro em 3·1 de Janeiro de 1851. 

· · 111m. e E:tm. Sr. -Foi pres~te a So• Ma
gestade o lmpPtJLdor o requerimento de Olavo Jose 
·Rodrigues Pifuellta 1. &crivão db Juizo de Paz do 
Gutaw· da Sé da Hahia, que V. Ex. me dirigio 
I!Om !leU Officio de t 3 de Agosto paS&lldo, no qiial 
Sóllcita que se declare l!e os Escrivães. dos Jodi!S 
dE! Paz podem fazer e app rpvar testamentos somen
te das peBSOliB domicilianu nos 11eos districtos , ou 
se esSa fàculdade se entende a respeito daquellas 
qui!, setil terem domicilio, se acharem voluniaiia~ 
mente ou por necessidade com residencia sem~ 
p~rarlá, e Conformando-se o Me&mo Augusto Se
nhor· com ó parecer da Secção de Justiça do·· 
Conselho d'Estado, que Houve por bem ~uvir , 
M~nda responder a V. Ex. que determin~ndo a 
Ll!1 de .. t5 de Outubro de t8!7 no Art. 6.• que oi 
Escrivães dos Juizes de. Paz sirvão igitalmente de 
Tabelliães de Nota& , para poderem fazer e approvar, 
watamentos, nenhuma limitaçio pôz. a essa facul
dade, se não a do lugar, nas palavràa -.no seu 
districto somente -e por tanto deve-se reconhecer 
nelles o direito de lavrar raes actos q11andó para 
ino forem procurados por pessoas que, nas con
diçõeS da Lei, éstejão residindo, ainda que telnpo• 
ra:riaménte, em seus districtos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camata. -'"Sr; Presidéntc da Pn~
vinbia da Bahia. 
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ADDITAMENTOf\ AO CADEJ\N().,~ .... " . . . . ' . 

Av~. de 8. de· Fev~rciro de f85f., . ..,., A~ a 
deliberapio tOiMdiJ pela Preridertcia " ~~ de 
Santa Catharina , qUIJflllo fJIIIflllou que o EtcritJão do 
lwo Municipal da Yill4 de Siio 111M ~ fiOI a., 
toa q11e 1t1 pr.oémarem na PrrnJedoria · de Càpellaa . e 
Besiduo1. · 

, Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio·de'J.-
neiro em 8 d.e Fevereiro de t 85t. · , ' i 

llhn. e Exm. Sr.- Respondendo ao· Ofi!liO 
dessa Presitlencia sob n. • tt e data de f 9 de ru;. 
vereiro de f849, a que acompanhou , o requeri~ 
ménto de Francisco Xavier de Oli"eira Camarajl 
Esorivão dos Orphãos da Villa de S. José, petli&t 
do,-lhe seja restituída a serventia do Officio de· :S.. 
cri vão de Capcllas e Resíduos do 1\lunicipi&; ~aho 
de .communicar a V. Ex. •para aeu conbecimen"', 
que o: ·Góverno Imperial. a· quem ·foi. <preeébte. o 
referido Offioio , approva a deliberaçio tóinada: :iJót 
essa Presidencia de mandar que o Escrivão doiJai,. 
zo Municipal escrevesse nos autos pertenC!llltes ao 
Juizo de Capellas e Resíduos, visto ser esta deU~ 
beração conforme ao que se acha dispciltO no 
Aviso de 8 de Junho de f848. 

Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia de Santa Catharina. 

,. 

, 
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A viso Circular de 8 de Fe•ereil'o- de t 85t.- IHJ
clarllllllo o f"~! ~ _prtnJtJf', oi 1JGcluWeil que 11 qui
serem IJIIIhofeu/or 1111 (f)nilf lo Det:rdo n. • 687 ll!i .. !9 
de l..zho de 1851. · .. ' ' 
- ' . 

·' Rio de Janeiro. Mioisterio, dos N(,gocios da 
Justiça em 8 de Fevereiro de t85t. 

Illm. e Exm. Sr.- Determinando o Art. t.• 
§- 2. • do Decreto o. • 687 de 26 de Julho ultimo, 
que nenhum Bacharel será despach.,to Juiz de Di
reito antes de matriculado, coovêln que V. Ex. 
fàça saber aos que se quizerem matricular , que 
deverio apresentar nesta Secretaria d'&tado do
cumentos por onde provem o dia em q_ue eotrário 
em exercic10 dos lugares de Juiz Munietpal, de Or
phãos, e Promotor Publico; que oio esercêrão ou
trO emprego , ou commissão; e que oio tiverão in
terrupção por licença, ou molestia , excedente de 
seis mezes durante o quadrieonio. 

Deos Guàrde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitioho Mattoso Camara.- Sr. Presidente cfa Pro
víncia de ... 

• • 
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A,·iso de lO de I<'evei·eiro de 1851.- :lpprovi11iifo 
a deâsão dada pelo Pr·esidente da Província da Bahia, 
quando declarou que os E~rivães da Provedoria dos 
Re.tiduos, por serem privativos delta, não devem en
trar em distribuição para os lnvtmtarios e ,Partilhas , 
que se '/wuverern de processar em Juizo ditJerso, sem. 
por isso ficar prejudicada a disposição do Deereto de 
13 de Jlarço de 18H. Der/ara que o Aviso de 26 
de Abril de 1850 decidia a questão sobr·e incompa4i-. 
bilidade entre os Of!i.cios de Escrivão e Tabellião , ·e· 
o cargo de Vereador. · 

1\linisterio dos Negocias da Jnstiça. Rio de 
Janeiro em 1 O de Fevereir·o de 1851. ' 

111m. e Exm. Sr.- Recebi o Offido n.• 362 
de H de Abr·il do anno pa>sado que V. Ex. me 
dirigio, solicitando do Gorcrnn Imperial h uma de
liberação explícita que ponha ler·mo ás dnvidas; 
que, não obstante o Aviso de 21 de Outubr·o de 
1833, se tem suscitado a r<'speito da competencia 
do Escrivão privativo da Provedoria de Residuos 
e Capellas para escrever 11os Inventarias em que 
não ha herdeiros menores, hum a vez que as partes 
assim o queirão: e ·tendo sido presente a S. M. o 
Imperador o referido Officio , com ns copias a cllc 
juntas da decisão dada por V. Ex. sobre o Offi
cio do Juiz Municipal de Nazareth, c dos Pare
ceres do Conselheiro Presidente da Relação dessa 
Provincia; Manda o Mesmo Augusto Senhor· com
municár a V. Ex. lJne acertadamente decidio ·v. 
Ex., declarando que os Escrivães da Provedor·ia dos 
Residuos não devem entrar na distr·ibuição dos ln
ventarios e Partilhas que se processarem em Juizo 
diverso do da Provedoria , porque são privativos, 
deste, e como taes só podem escrever nos proces-
5os que nelle correrem , sem <Ille por isso se julgue 
perjudieada a disposição do Decreto de 13 de Ma~ço 
de 18!,.~. que declarou o Juizo da Provedoria cnrr-
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petente para o 'julgamento dos lnventarios e Par· 
tilhas 'que ile titerem' entre herdeiros maiores. 
Quanto á qite&tão:ee Oí~iãea e'Eacrlvães·'~ 
derem àertlr os car!loé· de Vereador, 'achá~ já 'de
clarada a incompatibill'ilade d'esses ~mpregos pelo' 
Aviso de 26 de Abril de 1850. 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho 1\lattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia da Bahia. 

Aviso de V. de Fevereiro de 1851.- Declarando 
que pa m ser i mposltr a pena de nwrte ,. 1101 CIJIOI da 
Lei tlc 1 O tlc Jtmlw tle 1835, deve haver tlous lerfOI 
tloR rotns tio l!try, não só a r~lo do facto princi
pal, como tle todas as ci!·cumtatlcias que a Lei requer 
rara que srja applicavel aquella pe11a , sendo huma 
tlel/as a e:ristenria de outra prova , aMm da tonfiuão 
tio n!o. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em U de ·Fevereiro de 1851. 

Ilhn. e Exm. Sr.- Entrando em duvida se, 
na conformidade da Lei de 10· de Junho de 1835, 
deveria ter sido imposta a pena de morte a hum 
réo escravo , autor de homicídio praticado . na 
pessoa de seu Senhor·, visto ter o Jury decidido 
por maioria de dous terços de votos ser elle o au
tor do crime, e por maioria de sete votos so
menl.e exi•tir· outra prova àlêm da sua confissão; 
Houve S. 1\I. o Imperador por bem Mandar ouvir· 
a Secção de Justiça do Conselho d'Estado, e sen
do esta de parecer que debaixo das palavras do 
Art. 4.• da citada Lei de 10 de Junho" em taes 
delictos a imposição de peria de morte será ven
cida por dons terços » deve-se comprehender o com
plexo de todas aquellas circunstancias, que a Lei 
requer para que a pena de morte seja applicavel; 
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e sendo buma das essenciaes a decla••açào da esc~ 
tencia de outrá pt:on alêm da confissão do réo, 
Digno!Hé o .Mesmo .. Auguato Senhor, -por Sua im
mediata Reloluçào de .to. de_,fevereiro de 1849 
Decidir .que a sobredita> declaração; de que existe 
prova alêm da confiuão do réo , deve ser vencida 
por duas terças partes de votos , para <JUe poua ter 
lugar a imposição da pena de morte, devendo a 
simples maioria somente obrigar o réo á pena• im
f11ediatamente menor. E Jlara que a~sim S!! obser
ve, V. Ex. o deverá fazer constar aos Juizes de 
Direito dessa Província. 

Deos Guarde a V. Es. -· Ensebio de Queiroz 
Coitinbo Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia do Rio de Janeiro. 

Portaria de 26 de Fevereiro de 1851.- Solve du
vidai , apre~~mtadal pelo Tribunal do CoJntnercio da 
Bahia , ácerca do aluguel que 1e deve pagar aos 'lra
picheiro• e Adminútradorer de Armazenr de ~, 
pelo• gmeror , que nos Trapiche• ou Ânnazcns se de
palitarem. 

Manda Sua Maiestade o Imperador, pela Secre
taria d'Estado dos_ Negocios da Justiça, declarar ao 
Tribunal do Commercio da Província da Bahia , 
em resposta ao seu Officio de 16 de Janeiro do 
anno corrente, que o Art. 96 do Cod1go Commer
cial reconhece nos Trapicheiros e Administradores 
de Armazens de depos1tos o direito de exigir o 
aluguel que for estipulado, e IIÓ na falta de esti.,. 
pulação manda recorrer ao admittido por uso ... E 
declara por tanto, que os Trapicheiros tem como 
quaesquer outros proprietarios a faculdade de ahi
guel que mais lhes convier , huma vez que fàção 
de mOdo que o dO!JO dos generos recolhendo-os ao 
Trapiche tenha conhecimento desse pedido, e mà-
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qifeste piJr consequeneia haver·ae submettido ao 
Piwo. i#(lulado. · Somen~ J& reSpeito doa T~ohea 
alfan.oe:a eSdpàtijÇiQ:;.\j)'Preço aeria 'illüilória, 
~t·. nã~1 bávér da P.rtf! ·~. &ooa' dbe ~Íl~ros o 
~ire•tl,i de .escolher otiti'O '\oal'flier depc!Üt"·' ma~ 
oontra o abuso desses Trapteheuoa o remedm esta 
no Art. t!15 do R('~lamento de 30 de Maio de 
t 836, que não admttte nos Trapiches e Armazena 
alfàndegados alteração nos ~ eatllbelecidos sem 
consentimento do Tribonàl do Thesooro, e das 
Thesoorarias nas Províncias. Nem esta disposi\,-ã'o 
se póde considerar revogada ~lo Art. 196 do Co
digo Commercial, que, admittindo a liberdade da 
estipulação nos Trapiches em geral, nio podia sem 
absurdo comprebender os alfandegados, os qttaes, 
em todo o que se refere a esta CJ.Ualidade, não 
podem dei:I.D.r de dirigir-se por prinetpios espeoiaes. 

Quanto aos meios coercitivos de que póde lan~ 
çar mão o Tribunal contra os aboi!O$ e infracçôes, 
ó Codigo Commercial em alguns casos o aotorisou 
expressamente, como a respeito dos Trapicheiros 
se vê no Art. 89. Fóra desses casos os Tribunaes 
devem recorrer contra os que lhes ~bedeeerem 
no exercício de suas attribuiçiles' ao mesmo ~~~ 
cedimento a que recorrem todas as A otoridades , 
Juizes e. Tribonaes do Imperio em id~nticas cir~ 
cunstanctas, salvas de maiS ü {lllrtes mteressadai 
as. acções cíveis ou crimes, qtte lhe• eompetirem 
cóntra esses infractores das ordens dos Tribunaes. 

Finalmente, quanto a juriadiéçio dos Tribonaes 
do Commercio com telàçlb aos Trapiches , e para 
evitar eonOictos com as Estações Fiscaes, devem 
011 Tribunaes limitar·-se á inspecçio e imposição de 
lboltas nilfl caso. declarados nos Arts. 89 e 90 do 
Codigo, e a psíllar os titolbs dos Trapicheiro& e 
Administradores de Armazena de depoSito& , que 
tiverem satisfeito ao disposto no Art. 87 , e isto 
i!ldcpen~erite de intervenção quai<Júer. das Uepar
llçiles Ftscacs, •tne entretanto contmoao a ser· as 
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unicas competentes para allàndCIJar 011 que j~ 
con.venientea. E· para. que haja mleira éoheré~!t 
nas dia~· relativas á eseripturaçio t ~ da~ 
ta BOiiçi.&o do Sr ~ . Ministro da FazeiKil . a e&j)edi'! 
ção de in11rucções, que harmonizem com o Arti 
88 do Codigo Commereial * o Regulamento de .. 29 
de Janeiro de i 839 , e as ordens JIOSleriores · réla~ 
tivas . á escJ·ipluraçào fbcal. . · . 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Fevere.~ 
de 1851.- Ensebio de Queiroz Coitinho Matt~ 
Camara. 

Aviso de 26 de Fevereiro de 1851.- Deelt~ra.~ 
nem o Decreta de !8 de No1mmbro de 1849 , lleill 
a Lei a que elto •IC refere tralào dos bem dtJs ,C~ 
{rari111 , 111111 10mente doi dWl Ortlem Religiow ; e p 
10mente n01 c1110s de alünação (orçada não ha para 
estas neceuidade de licença prerJia , d~ ~ 
tudo dar ao Governo circumtanciada in{!lf'fllllflio com 
OI ~IÍIJOI documentO$ para ftla ICÍ8nCIIJ. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de la._ 
neiro em 26 de Fevereiro i 851. 

111m. e Exm. Sr.- Solicitando V. Ex. do GQ.. 
Yerno Imperial, em seu Oflicio n.• 574 de 27 de 
Dezembro dó anno proximo passado , esclarecimen
tos sobre a marcha que deve seguir, quando for 
p•·eciao convencional ou judicialmente desaproP':iar 
alguns terrenos, ou pequenas propriedades de Or.o. 
deus Religiosas:, e de Confranas, para serem rlé
molidas, e dar p81aagem á ruas, ou estradas, 
mandou o Governo Imperial ouvir ao Conselheiro 
Procurador da Coroa ácerca de semelhante objecw; 
e conformando-se com o parecer deste. jlec~ilio 
que, nem o Decreto de 28 de Novembro de t849, 
nem a Lei a que elle se refere, tratão. das aliena
çGes dos bens das Confrarias , mas somente dos das 
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Ordens. Rego_!~~ .. em p!!J"ticular ; e ~- ~pei~. d~s-
tes • que se a ahenaçló ou desapropnaçao ror l'elta 
pô'li. rmitúO ~;· , e ~ · intervençio doi' meios 
ooabtivol;· i*e preeiicl~ lieelíça•'i!o Governo, nos 
teriÍlOs .do referido 'Decreto • porque dá-se então o 
casó 'de hnma alienação voluntaria, qual a que 
con'siderou a sobredita Lei , se porêm for feita com 
reluctancia da Ordem 1•roprietaria , e somente por 
força da Autoridade, não ha lugar a licença pre
via , por ter cessado à razão da mesma Lei , cum
prindo nesse caso q_ue em tempo competente se 
remetta ao Governo mrcunstanciada informação com 
os respectivos documentos para sua sciencia, e 
para as providencias que entender dar, bem como 
para os registros a assentos que se julgarem pre
cisos , na fórma do Decreto em ·questão. Quanto á 
segunda proposta de V. Ex. sol:ire dever ou não 
pagar-se sisa no caso de taes desa{'ropriaçõe~, he 
negocio da competencia do MinisterJO da Fazenda, 
ao conhecimento do qual levo ne&ta data a refe
rida proposta para que por elle seja decidida : o 
que communico a V. Ex. para sua intelligencia, 
e em resposta ao seu citado Ollicio. · 
· Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 

Coitinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia da Bahia. 
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GUERRA.- Circular de 28 de Fevcrei•·o de ts5'J~ 
A.a~.Pr~dot~iar. ortlmlanilo~.!;~ 
huma. relapio IIOIIIittGl doi. SarqeniOI e ·Cadete~·~ 
~ , 11111 CorJIO.I f/Q Eun:t~o, qw ae ~· 
nas eircum~anciar de """"' promollidol a aegundoi 
Tenente~ e Alferes , conforme o dilpOIIo . ftll lllllllll4 
Circular. 

Rio de Janeiro. Miuiste•·io dos Negocios da 
Guerra em 28 de Fevereiro de 1851. 

111m. e E:lm. Sr.- De Ordem de Sua Ma~. 
gestade o Impe•·ador remetia V. Es. com a pos
sível brevidade, á esta Secretaria d'Estado, buma 
relação nominal dos Sargento~ e Cadetes J>C"'I.IIn· 
centes aos Corpos do Exer·cito nesaa Provincra 9is
tentes, que •e acharem nas circun~tancias de ~e
rem promovidos a segundos Tenentes e Alreres, 
reuniurlo para esse fim as seguintes condições: ap
provação plena em dous armos de estudos pela 
Escola Militar, com igual tempo de praça, pelo. 
menos, e dobrado não possuindo estudos: dezoi
to annos de idade completos: conveniente robus
tez: boa conducta civil e militar, devendo os Ca
detes ter servido, pelo menos, seis. mezes como 
inferiores. A lêm de todas estas circunstancias cum-' 
pre que os Sargentos e Cadetes sejão approvados 
em a nomenclatura das dilferentes partes da sua 
arma, seu uso, suas especies , e manejo , eserci..l 
cios de fogo, escola de pelotão a pé ou a taval:.: 
lo, e~prego das peças de campanha e de bater, 
pontarras ao alvo segundo a natureza da arrila -
a que cada· hum pertencer; para cujo esame V. Ex. 
nomeará os necessarios Officiaes Superiores,. man
dando pela Junta Militar de Saude, e na sua: fti.,. 
ta por .Facultativos Civis, verificar a robustez dós 
proponendos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de 
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Sousa e Mello.- Sr.: Presidente. da Província· de S. 
Pedro.. . . 
• N. B. ·Para • ~ mais · Pi'oYincias. com o 114'

guinte · augmento que, no caso de uio haverem 
n'essa ProYincia Officiaes Superiores para o re
eommendado exame, irão á mais proxima onde 
os haja. 

r\DDITAMENTOS AO CADERNO 3.0 

JUSTIÇA. - A viso de 8 de l\larço de 185t • - De
elarando que os Juizes de Direito IÓ por 11ia de re
curso podem pronunciar ou despronunciar indi11Íduol 
proceuãdoa em Juizo diverso, fiiiU não em correipio, 
porque então IÓ lhes compele mandar ~ át di
ligencias necenarilll ou ·para .e 1111111rem nullidades , 
ou paro mais amplo conhecimento da IJerdade; 

Ministerio dos Negoeios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 8 de Março de 1851. 

111m. e Exm. Sr.-Recebi o Offieio n.o· 153, 
que V. Ex. me dirigio em 31 de Dezembro, 
cobrindo o que a V. Ex. escreveo o Juiz de 
Direito de Pastos Bons, sobre a despronuncia por 
elle dada ao ex-Commandante Superior Francisco 
Dias Carneiro por hum provimento em correição. 
Por elle se vê que o referido Juiz declarou 
illegal, nu lia e insubsistente a pronuncia sustenta
da contra o dito ex-Commanilimte Superior por 

·crimes de morte e tentativa de morte perpetrados 
na Fazenda Carnaúba! , assim como as diligencias 
e actos judiciaes, que a preeedêrio, pratieailos no 
mesmo processo instaurado por aquelles crimes, 
e no qual tinha havido anteriormente pronuncia 
sustentada contra outros réos. E porque a .in
risdicção qtie o mesmo Juiz se arrogou de an
nullar processos e revor,ar despachos de pronuncia, 

• 
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intromeuendo-ae até · no merecimento dfll.-pro'f~ , 
não .tem fundamento algum ,.em Le~, que lhê 
perm1Ue. sqmente. conhecer d 1110 . ordmar•a•nte 
por meio de recurso, como he · espreaao no ArtiAo 
200 § t5 do Regulamento n.• t20. de 3t ite 
Janeiro de f 842, cumpre que . V. Ex. faça aentil· 
ao mesmo Juiz a irregufaridade de seu pro
cedimento que, como pretende, não pÓde fun
dar-se no Artigo 25 § 3. • da Lei de 3 de Dezem
bro de t 84·1 , porque a attrihuiçào que esse Ar
tigo , e os 200 e 354 do respectivo Regulamento 
n. • 120 conferem aos Juizes de Direito não Só 
em correição, mas quando por qualquer maneira 
lhes he presente algum processo, nio autoriBà 
se não as diligencias necessarias, ou para se •.sa
narem nullidades, ou para mais amplo conhe
cimento da ''erdade e circunstancias que possão 
influir no julgamento, o que he cousa diversa 
de annullar processos e revogar despachos in
dependentemente de recursos, contra a disposição 
do citado Artigo 200 § f 5 do Regulamento n. • 
t20; devendo por tanto V. Ex. expedir ordens ao 
Promotor Publico da respectiva Comarca para 
usar dos meios comtH:tentes, a fim de fazer re-
vogar huma tal dec1são. ' 

Deos Guarde a V. Ex . ....., EUJehio de Queii'OI: 
Coitinho Mattoso Camara. -Sr. Presidente da Pro
víncia do Maranhão. 



( 346 ) 

A viso de tO d!! - Março de t 85t. - Declaraflllo que 
·o o~ diSolitiliador, ou~ t1tn Auditoritll, 
nunc;a foi· ~ na • élaae t!o' ~egot ·de 
Justlfi(J _11111 qut tem !Vgor a 71"~, ou •-

• tJflfltja mtalicia. . 

1. • Secção. 1\iÓ de Janeiro. Ministerio dos Ne
p,ocios da Justi~a çm tO de Março de t85t. 

111m. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Impe
rador, á quem foi presente o Oficio de V. Ex. 
n.• 133 de 18 de Outubro do anno passado, acom
panhando segundo requerimento , em que João 
de Araujo }'erraz pede a serventia vitalícia do 
Officio de Solicitador dos Auditorio& da Cidade 
de Jacarehy, depois de Ouvir o Conselheiro Pro
curador de Coroa, Soberania e Fazenda Nacio
nal , com cujo parecer se Conformou : Manda de
clarar a V. Ex. em resposta, que o Officio de 
Soli!litador, ou requerente dos Auditorios. nunca 
foi contemplado na classe dos empr·egos de Jus
tiça, em que tem lugar a pro{'riedade ou ser
ventia vitalicia, mas sim eonststio sempre em 
h uma faculdade, ou licença, para ser admittido 
na qualidade de p•·eposto, ou agente, das partes 
litigantes, a requerer por ellas naa audienctas, e 
em outros actos júdic•aes, accrcacendo não haver 
Lei, que creasse, e désee a ease emprego a · ca
tegoria de vitalício. Subsiste por tanto em seu 
inteiro vigor o Aviso de 29 de Agosto do anno 
passado, declarando que aos Presidentes das Re
lações compete expedir os Provimentos de taes 
empregos, como a respeito dos Solicitadores do 
numero he expresso no Decreto -de 21 de Dézem
bro de 1844, e a respeito dos _Advogados o Re
gimento das Relações. . 

Deos Guarde a V. Ex. -Eosebio de Queiroz 
Coitinh& Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia de São Paulo. 
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Cit·cular aos Presidentes das Províncias em 24 'de 
Março de 185t. -Dedara que a Fazenda lf~,
afSÍili CQIIW fica IUj~ila IJO pagtJfJiellk) • :~,,pll.l . 
•marlllal. em que he muidiJ, deU uigi-lo . das ~ 
n'aquelltu em que ftn' ~a. · ·•·· 

Determinando o Artigo 50 . da Lei de 28 de 
OnLubro de hl48 que nas demandas em qne decahir 
a Fazenda ~acionai ficará esta sujeita ao paga
menlo das custas devidas á parte vencedo.~; foi 
por· isso revogada a disposição da Ord. Livro 
3.• Tit. 67 § 3.•, que isentava .de custas os prD
cessos c i v eis, em, que o Proeurl!-do,r · ~a f~nda 
fosse autor ou rco; e porque se deve çO~v., 
a r·eciprocidade sempre observada na ~~J~~·, 
he íncontcstavel que rio mesmo modo· qui! Ai',fa'
zenda Nacional he obrigada a pagar cuStai. ás 
p:u·tes, quando vencida, nos termos da Onl.' Li
vro 1 .• Tit. 91 princ., assim tambem as. d~rve 
exigir das partes quando t'encedora. E par.a que 
em todos os Juizos se harmonise. a pratic!! .na 
contagem das custas, cumpre que V. Ex. com-
munique esta decisão acs respectivos Juizes. ' 

Deos Guarde a V. Ex. -Eusebio de Queiroz 
Coitínho Mattoso Camara.-Sr. Presidente da Pro-
víncia do Rio de Janeiro. · 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 

Portaria de 9 de Abril de 1 851. - Dedarando ile,llos 
dtU rubrieiJI dos liflf'OS dos Ctmainen:iaflles OI 8ecre- . 

tarios dos Tribunties do Commercio. , L . 
Manda S. M. o Imperador 1 pela SeÇçjjlP~ia 

d'Estado dos Negocios da Justiça, declarar ~ 'tri
bunal do Commercio da Capital do Impeli() que, 
á vista dos motivos apresentados pelo referi1lÔ Tri-
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bunal na Consulta que fez subir á Sua Augusta 
Presença, com data de :,H de l\larço ultimo, Ha 
por bem que os SeeJ·,e~rios, dos Tribunaes do Com
merCi.o do. lmperio se.jio isentos das rubricas dos 
livros dos Commereiantes. . 

Palacio do Rio de Janeir·o em 9 de Abril de 
1851. - Eusebio de Queiroz Coitinho ~iattoso Ca
mara. 

Na mesma conformidade aos Tr·ibunaes do 
Commercio das Provincias da Bahia e de Pernam
buco. 

GUERRA.- Circular de 11 de Abril de H\51.
Ao Cmnmandante das Arm1M da Corte, e aos Presi
dentes das Províncias de Jfato Grosso , S. Pedro 
do Sul, Pm·á, Pernambuco , e Bahia. Declara qrte 
aos aprendizes menores dos Arsenaes de Guerra, 
quando passarem para a . Companhia de A rtifices se 
não abra assentamento de voluntarios. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 11 de Abril de 1851. 

lllm. e Exm. Sr. - De Ordem de Sua 1\la
gestade o lmper·ador declaro a V. Ex., que deve 
providenciar para que aos aprendizes menores 
do Arsenal de Guerra, quando passarem para a 
Companhia de Artífices , se não abra assenta
mento de voluntarios, sendo, pelo contrprio, de
clarados nas guias Soldados obrigados, e indican
do-se a epoca , em que completárão 18 annos de 
idade, a fim de que possa cumprir-se a dispo
sição do Artigo 1 O do Regulamento N .• 113 de 
3 de Janeiro de 18lt2, evitando-se abusos prejudi-
ciaes ao serviço. . 

Deos Guar·de a V. Ex. - 1\lanoel Felizardo de 
Sousa e . 1\lello . 

• 
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JUSTIÇA.~ Aviso de 24 de Abril de 1851.- Dando. 
solução tis duvidas apresentadas pelo Bachal"el Anton~ 
Jfarcellino Nunes Gonçalves, ex-Juiz Municipal dB .Ca" 
pital do .Maranhão , dcerca do exercieio necessario pará . 
obter a habilitação ao lugar de Juiz de Direito. 

:Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio dé 
Janeiro em 24 de Abril de 1851. 

111m. e Exm. Sr·.- Recebi o seu Officio n.• 43 
em que V. Ex. submette á decisão do Govemo 
as duvidas suscitadas pelo Ilacharel Antonio l\lar
cellino Nunes Gonçalves, que perguntara a V. Ex. : 
1.• se o Decreto n.• ll87 de 26 de Julho de 1850, 
quando exige no Artigo 1 .• § 1.• effectivo êxer
cicio do car-go de Juiz Municipal durante os qua
tro annos, para os habilitar a >er·em Juizes de Di
reito , tem applicação ao tempo de serviço anrerior 
ao mesmo Decreto: 2. • se neste caso os Juizes 
1\lunicipaes que tiverem tido interrupção durante 
o seu quadriennio devem continuar a servir, findo 
elle , o tempo necessario para obter a habilitação 
ao lugar de Juiz de Direito: e em resposta tenho 
a declarar que lll! disposições dos ci lados Artigo e 
§, na parte em que se estabelecem regras novas , 
somente r.em applicação depois que forão publica
das, devendo entretanto V. Ex. observar que em 
f{rande parte essas regras são a simples reproducção 
o:ta Imperial Resolução de Consulta de 27 publi
cada em 29 de Maio de 1!l49 pelo Aviso n.• U.5 
desta data, a qual sendo apenas explicativa da Le
gislação existente, vigora desde a data dessa Legis
fação, isto he desde 1842. Quanto a 2.• duvida, he 
claro que as disposições do citado Oecreto não im
portão huma prorogação do quadriennio em favor 
dos Juizes Municipaes, que durante elle interrom:... 
pêrão seu exercício, qualquer que fosse o motivo. 
Se por essas intenupções, findo o quadrienri1o não. 
se achão habilitados para o cargo tle Juiz de Di-
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reito, devem solicitar novo lugar de Juiz 1\lunici
pal ou de Promotor, e servirem o tempo necessa
rio para. completar essa habilitação. · 

Deos Guarde a V. t:x.- Eusebio de Queir·oz 
Coilinho 1\lattoso Camara. -Sr. Presidente da Pro
víncia do Maranhão. 

Aviso de 25 de Abril de t851.- Mat·cando proviso
riamente os emolumentos que se devem levar 110 Tri
bunal do Comrnereio da Capital do ltnpcrio , pelas car
tas de regiltro e lllatrinda das embarcariies brasileira. 

1\linister·io dos Negocios. da Justiça. Rio de 
.laneir·o em 25 de Abril de t8"t. 

111m. e Exm. Sr. - S. M. o Imperador, a 
quem foi presente o Officio que V. Ex·. me diri11io 
com data de t 5 do corrente mez, H a por bem 
que no Tribunal do Commercio da Càpital do lin
pel'io se le\'e de emolumentos, provisoriamente, 
pelas cartas de registro e matricula das embarca
ções brasileiras, sendo de Escuna para cirlia, ·a 
metade do que se leva pelas carla8 da matricula 
dos Commerciantes; pelas Sumacas meta!le do que 
pagarem aquellas embarcaçiles ; e pelas Lanchàs a 
quarta parte; e pelas averbaçiles futuras mil réis: 
tudo na fórma proposta no citado Officio de V~ Ex. 

Deos Guarde a V. Ex.-Eusebio de•Qulliroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. JbSé Clemente Pe
reira. 

Por·taria de 26 de Abril, de t 851. - AppN)WmdO 
provisoriamente a gratificação consultada . para ll O{ft
cial Maior e. mail Empregado~ do Tribooal do Com
mercro de · Pernambuoo. 

1\tanda S. M. · o Imperador, · pela Secretaria 
d'Estado dos Negocios da Justiça, declarar ào 'l'ri-
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bunal do Commercio da Província de Pernambuco, 
que Houve por bem approvar a tabella organi11a,da 
pelo referido Tribunal , e ·que acompanhou a suá. 
Consulta datada de to do corrente mez, para coe 
vencimentos dos Empregados da respectiva Seere.., 
taria, e que por con&e<Juencia o Official Maior de
,·erá per·ceber annualmente, a titulo de ordenado, 
a gr·atificação pr·ovisoria de hum conto e duzen
tos mil réis; cada hum dos dons Escripurrari01 
a de novecentos mil réis; cada hum dos dons 
Amanuenses, a de setecentos mil réis; o Porteiro 
a de quatrocentos mil réis. 

Palacio do Rio de Janeiro em 26 de Abril de 
i851. - Eusebío de Queiroz Coitinho Matto10 Ca
mara. 

---. 

A viso de 26 de A br·il de 1851. - Declara que 
ao Desembargaoor Presidente dAJ Tribunal dAJ Com
mercio de Pernambuco pertencem 0$ emolumentot da 
alligootura dos tilulos que se e:llpedirem por aq~ 
Tribunal, ~c. , não ohstante o Artigo !l! do Tit, 
unico tW Codigo Commercial. 

Miniaterio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro 26 de Abril de 1851. 

Accuso a recepção do Officio que Vm. me 
dirigio em data de 11 do corrente, mencionando 
haver-se suscitado a duvida, se os emolnmentos .da 
assignatura dos Títulos que esse Tribunal do Com
mercio expedir , e os provenientes da assignatura 
das dístribuiçOes, e termos de abertnra e encer
ramento. dos livros dos Commerciantes, pertencem 
a Vm. como Presidente do mesmo TJ'ibunal, a f~ 
do Art. 28, tit. uni co do Codigo Comme~eial, 
visto ter Vm. elfectivo exerci cio na Relação dessa 
Cidade; e em resposta tenho de declarar-lhe q!Je 
deve continuar a perceber taes emolumentos , por-
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q~e as expreSIÕe& do:Art. 28 , .-: mas aó. perceberá 
o- seu: ordWdo 1e t1ver I!XI!fCICJO eft'ect1vo na Re-
1/!Ção' &c. i...J tem' ror1fim impedir que hum ~m
bargador, · a pretexto de estar 1erviodo o lugar de 
Preaidente do Tribunal do Commercio; reclame o 
ordenado , a que só tem dirdto se ao Jogar ci
tado accumolar o elfectivo exercício na respectiva 
Relação. Deus guarde a Vm. -· Eosebio de Queiroz 
c;!oitinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente do Tri
bunal do Commercio de Pernambuco. 

Aviso de 30 de Abril de 1851. - Declarando que. a 
, divisão e demarcação de !erras , que fazem os Juizes 

de Orphãos em ea:eCUfAiO de partilhas , deve ler lugar 
somente entre os interessados fUU mesmas partilhas , e 
fláo ootre estes e os con~nantes; que pelo Artigo 25 
áa Lei de 3 de Dezembro de 184t aitláa ~ aor 
Juizes de Direito imtruirem · os MuniciiHJCS e de Paz , 
mas numa nos casos que penderem de iUI!Jamento; que , 
sempre que puderem, devem 01 Juiúr de Direito com
muniear aos di1161'101 Empregados áa Comarea ar or
dens que receberem do GOvemo. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro 30 de Abril de 1851. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conheci
mento de S. M. o Imperador, com o Officio de 
V. Ex. de!, de Dezembro do anno p. p. , sob n.• 
161 o que a elle •·eio annexo , do Juiz de Direito 
da Comarca do Rio Verde, dessa Província, expon
do varias duvidas que se olferecem na Adminiatra
ção da Justiça, e sendo o Conselheiro Procurador 
da Coroa ouvido sobre este objecto, o Mesmo Au
gusto Senhor, Conformando-se com o parecer deste, 
Manda declarar a V. Ex. pelo que reàpeita ás doas 
primeiras duvida.•, que prevalecendo a opinião do 
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referido Juiz' de Direito, quanto a competir 'ao de. 
Orphãos a divisão de terras que tiver ue ser feiía 
em execução de partilhas por elle julgadas; sejio 
ou não apresentados os Formaes, com tudo deve 
essa divisão e demarcação ter lugar entre os pro
prios interessados em taes partilhas, e não entre 
alguns d'elles e terceiros confinantes, na confor
midade do Artigo 20 da Disposição Provisoria, e 
segundo a mente das Decisões do Governo, cons
tantes dos Avisos de ·I a de ,\gosto de 183 ~ c ·15 
de Fevereiro de ·1838. Pelo <JUe toca á 3.' duvida:
Se os Juizes de Direito ainda tem obrigação, á vista 
da Legislação actual, de in8truir as demais Anto
r·idades de suas respectiva!! Comarcas-, que o Ar
tigo 25 da Lei de 3 de Dezembro de ·18l1 nas pa
lavr·as alêm das attribuições, &c.,- longe de dero
gar, confirma todas as fuucç<1es, (JIIC o t:odigo mar
cam aos Juizes de Direito, continuando, por con
sequencia, a obrigação de instruirem elles aos Jui
zes Municipaes e de Paz, sem <[ne resultem os in
convenientes que o refel"ido Juiz de Direito pondera, 
por que no desempenho deste devet· cumpre-lhes 
limitar-se á genuína intelligencia e ios raias da Lei 
que lhes impOe a obrigação de inspeccionar actnel
les .Juizes, instruindo-Oll nos seus de•·er·es, quando 
careção, o que não quer dizer que os Juizes de 
Direito exerção as ••ezes de HcessoJ-cs, preceptores, 
ou directores de tae$ Juizt·s no e~e•·cicio de cada 
hum a de suas funcções, c ta•·cfas individualmente, 
n.as que os esclareção sobr·e algum ponto de Direito 
que lhes seja duvidoso, principalmente sobre a mar
cha dos processos; isto porêm em these e em abs
tracto, e nunca em especial sobre os casos occor
rentes e pendente~ de julgamento. E relativamente 
á l.• duvida : -Se os Juizes de Direito são obri
gados a communicar aos diversos Empregados da 
Comarca as ordens que receberem da Presidencia ,
que posto não pesem sobre os referidos MagisltA
dos semelhante obrigação, não deve com tudo eon-
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cluir-se que estejão exonerados de se prestarem-. 
podendo, . a esse onus, quando as eircunataneias 
assim o exiçem: o que V. Ex. fará constar ao 
sobredito J111z de Direito. 

Deoa Guarde a V. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho 1\fattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
vinria de lllinas Geraes. 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 5.• 

A vis~ do I. •. ti~ l\la~o de 1851.- D~clarando ~ue aos 
Jw:es de Dtmto nao pertence ralarto ou grallficapiio 
pela numeração e l'ubrica 'tios livros , que servem para 
us actas e termos de mu/tqs das Sessões do Jury. 

l\linisterio dos Negocios da JustiÇa. Rio de 
Janeiro L• de Maio de 1 ti 51. 

lllm. e Exm. Sr.- Respondendo ao Officio que 
V. Ex. me dirigio sobre n.• 31 e data de 31 de 
l\larço ultimo, a que acompanhou o da Camara 
Municipal da Villa da Ayuruoca dessa Província, 
consultando se deverá ou não deferir hum reque
rimento do Juiz de Direito Substituto da Comarca 
do llio Verde, o qual pede o pagamento da nu
meração e rubrica dos Jivr·os que servem para as 
actas e termos de multas das Sessões do jury da 
mesma Villa , tenho de sir;nificar a V. Ex. , para 
que o faça consta•· áquella Camara , que não so he 
pratica seguiria pelos Juizes de Direito nesta Côrte 
fazerem esse serviço ex-officio, como tambem o 
Art. 230 do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842, 
que incumbe essa formalidade a taes Juizes, ne
nhum salario ou gratificação lhes arbitrou por isso. 

Deos Guarde a V. Es.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia de l\linas Geraes. 
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Aviso do 1.• de Maio de 1851.- Dtdaralldo ~não 
he comJ)ativel o ea;ercicio do emprego de E~mflão do 
Jury e "E~ crimiMu com o de Solicitador de cau
llll civeis perante or Juizos Municipal e de Orphãor. 

:Ministel'io dos Nt>gocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em o 1.• de l\laio de 1851. 

111m. e Exm. Sr. - t\ccuso a recepção do seu 
Officio n.• 66 de 9 do mez lh11lo , <JUC acompanhou 
o requerimento de Caetano José da Silva Costa 
Pessoa, Escrivão do Jury e Execuções ct·iminaes da 
Cidade de Campinas, em que pede se declare se he 
incompatível, como V. Ex. decidio, o exercício 
daquelle emprego com o de Solicitador de causas 
cíveis perante os Juizos Municir.al e de Orphãos do 
respectivo Termo ; e respondendo direi que o Go
,·erno Imperial approvou a decisão por V. Ex. dada, 
quando declarou, <JIIC o supplicante não podia 
accumulat• os dons empregos. 

Deos Guarde a V. Ex.-- Eusebio de Queiroz 
Coitinho l\lattoso Carnara. -Sr. Presidente da Pro
víncia de S. Paulo. · 

Portaria de !) de :Maio de 1851.- Declnm os emo
lumentos que se devem /era1· prot•isoriamcnte no Tri
bunal cfo Commercio de Pernambuco Jlelas cartas de 
regisll·o e matricula das embarcações brasilcims. 

S. M. o Imperador Manda, pela Sect·et31'Ía d'F..s
tado dos Negoeios da Justiça, communicar ao Tri
bunal do Commercio da Província de Pernambuco, 
para sua intelligencia , e para que assim se ob
serve no referido Tribunal, que sobre proposta 
do Tribunal do Commercio da Capital do lmperio, 
Houve por bem Decidir que nelle se levasse de emo
lumentos , provisoriamente, pelas cartas de regis
tt·o e matricula das embarcações brasileiras, sen-
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elo. de Escuna para cima, a metade do que se leva 
pelas cartas de matricula dos Commerciantes; pe
las Sumacas, metade do qoe paguem as refe· 
ridas embarcações ; pelas Lanchas a quarta par
te, e pelas averbações futuras mil réis. E entran
do' o Tribunal do Conimercio da Bahia em duvi
da , se devia levar-se emolumentos pelos jura
meu tos que são ob1·igados a prestar, os Correto
•·es , Agentes de leilões , e os Proprietarios arma
dores de embarcaçiies brasileiras e por outros ob
jectos : Manda o Mesmo Augusto Senhm·, remette1· 
a inclusa copia da informação que a tal respeito 
acaba de dar o Presidente do Tribunal do Com
mercio da Capital do lmperio sobre o que nelle 
se pratica, e que deve se•· observado nos demais 
Tribunaes do Commercio , a fim de que haja uni
formidade. 

Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 
1851. - Eusebio de Queiroz Coitinho Mattoso 
Camara. 

Aviso de 13 de Maio de 1851, - Declara que a lo
cação de serviços feita por estrangeiros regula-se pela 
Lei de 11 tlc Outubro de 1837, que não (oi revogada 
pelo Cotli!fO ('ummerrinl. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro 13 de MaiiJ de 185 I. 

Em resposta ao ~eu Ollicio de l\larço ultimp, 
em que Vm. expoz as duvidas que se lhe offere
cião, em consequencia de lhe ter sido requerida, 
por parte do ,locatario, a execução da Le1 de 11 
de Outubro de 1837, a respeito do contracto de 
locação de serviços prestaveis nesta Côrte 1 ·celebra
do em Hamburgo com hum estrangeiro official de 
segeiro; tenho de declarar-lhe qué a locação de 
serviços feita po•· estrangeiros be •·egulada ainda 
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pela citada Lei de H de Outubro de 1837, a 'luill, 
sendo especial para os estrangeiros, no interesse da 
colonisação, não podia o Cooigo Cornmercial ter 
em vista revoga-la. . 

Deos Guarde a·Vm. - Eusebio de Queiroz Coi
tiuho Mattoso Carnam. - sr: Juiz de Paz do 2.• 
Districto da Fn•r,nt'zia de Sant'Anna. 

Aviso de :JI de l\laio de Hl:\1. -- IJt•cfamtulo que os 
Delcyatlos de Policia , na (ormar)io da NJipa por cri
me de rlllp01lsabilidade, tltmetn rll!J!Úar-sc pc101 pre
ceitos estafle/eCÚÚJs nas Leis e Regulamentos para Q 
processo dos e~·imes tia mc•ma natat·e:;a, recorrer ez
offieio 110 mso de ntio Jll'mnuu·ia, sendo o Juiz de 
Direito 11 .lutot·itlarle mmJwlcntc pttm conliecer do re
curso; que aos Juizes A/uuiciptws, Delegados e Subdele
gados compete (or111ar culpa aos se111 sttb01·dinados , 
sempre qw estes não observarem as /.eis e Regulamen
tos, qw marcti.o seus deveres e obrigações, sem ']IIB 
d' ahi se possa deduzit· qtte ~ i111iibidos de lhes (ar
mar culpa por crimes itidiviáuaes. 

l\linisterio dus Negocios da Jnstiça. Rio de Ja
ueiro em a I de !\[aio de 1851 . ... 

lllm. e Exm. Sr. }'oi presente a S. l\1. o Im
perador o Officio n." 20 do 1.• Março, em que V. 
Ex. apresentou as duvidas propostas pelo Juiz de 
Direito da Comarca do Alto Amazonas, cousultan
do: 1. • qnal a ordem de procenos que devem se
gnit· os Delegados na formação da culpa por cri
mes de responsabilidade: 2. • se o Delegado deve 
recorrer ex-officio do despacho de não pronuncia: 
3.' finalmente,. para •1ue Autoridade deve ser in
terposto esse recurso. Igualmente foi presente a 
duvida do Jui3 de Direito da Comar·ca da Cat!ital, 
perguntando se os Juizes Municipaes, Delegados c 
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Subdelegados podem formar culpa aos seus su~r
dinados em todos os crimes de responsabilidade, 
ou se somente em alguns. Pelo que respeita ás du
vidas ·apresentadas pelo Juiz de Dil'reito da Co
marca do t\lto Amazonas, Manda o Mesmo Au·
gusto Senhor responder a V. Ex. que, não tendo 
a Lei marcado or·dem de proc<'sso CSJICcial pam os 
crimes de reSJlonsabilidade, em que são compe
tentes os Delegados, exigem os principios geraes 
de Direito que taes crimes sejão po·ocessados se
gundo as rego·as estabeleci<las para 03 da mesma na
tureza, ainda que da compett·ncia de outros Juizes. 
A genet·alidadc do Art. 7'.1 da Lei de 3 tle Dezem
bro de Hl.t.l , •1nando manda inteq>or cx-officio o 
recurso de não pronuncia, demonstra clal'umente 
<(Ue todas as Autoridades competentes pam a for
mação da culpa nos crimes de responsabilidade, 
não estão isentas desse de,·eo· que a Lei muito ter
minantemente lhes impõe; e sendo os Delegados 
Autoridades iuferiores dos Juizes de Direito, não 
h e duvidosa que para estes, e não pam as Rela
ções de,·em taes recursos ser inteo·postos, como he 
lambem expresso no referido Art. 70 ola Lei de 3 
de Dezembro de ·18t I , e Art. 410 § 20 do Regu
lamento n. • 120 de 31 de Janeiro de 18!,'2.- Quan
to á dnvida proposta pelo Juiz de Direito da Ca
pital dessa Po·ovincia, Mandtt S. M. o lmpeo·ador 
responder a V. Ex. que os Juizes l\iunicipaes , De
legados e Subdelegados podem. formar culpa aos 
seus subordinados em todos os crimes de respon
sabilidade que estes tenhão commettido, isto h e, 
sempre que não guardarem as Leis e Regulamen
tos que lhes ma reão seu3 deveres e obrigações, 
pois he esta a genuína intelligencia que se deve 
dar ás palavras do Art. 4.• § 10 da Lei de 3 de 
Dezembro de 1841-em que cumprão os seus Re
gimentos- e não foi outro o sentido do Aviso do 
1." de Setembro de 1849. Nem dahi se pôde dedu
zir •1ue elles fiquem privados de formar cul(•a nos 



( :!59 ) 

crimes individuaes, pois essa attribuição lhes resul
ta do § 1.' do citado Artigo, que o Aviso do t .• de 
Setembro de 1849 não mencionou, porque limi
tou-se a explicar o sentido do § 4. • e não do § f. • 

Deos Guarde a V. Ex.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho lllattoso Carnara. - Sr. Presidente da Pro
víncia do Pará. 

ADDITAMENTO AO CADERNO 6.' 

A ,·iso de /~ de .Junho de 185-1.- Declam que or Jui
zes Alunicipaer quando mbstiluem os Juize~ do Civel 
não devem perceber a gmtipcação de eurcicio , mar
cada pelo Decreto u.• 68i de 26 de Julho de 1850 
aos Juize.ç de JJireilo. 

lllm. e Exrn. Sr.- Accusando a recepção do 
Officio que em 17 de Março ultimo me dirigio o 
antecessor de V. Ex., apresentando-me o reque
•·imento em que o Bacharel João Francisco Coelho 
Bitaucourt, Juiz l\lunicipal e de Orphãos do Termo 
do Limoeiro, reclama o pagamento da gr\Lificação, 
marcada aos .I uizes de Direito pelo Decreto n.• 
687 de 26 de Julho .do anuo passado, por ter in
ter·inamente servido o lugar de Juiz do Cível, e as 
razões apresentadas pelo lnspector da Thesouraria 
pnm se oppor a esse pag•rmento; cumpre-me de
clarar a V. Ex. <(ire muito bem procedeo o re
ferido lnspector, ''i>to <(lle a.; attribuições cíveis são 
proprias do Juizo :\Junicipal e inherentes ao seu 
officio, e por isso nenhum drréito tem o sup(tli
cante ao percebimento do que requer. 

Deos Guarde a V .. Ex. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. -Sr. Presidente da Pro
víncia de Pernambuco. 
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ADDITAMENTOS AO CADERi'iO 7.• 

Aviso de 8 de Julho de t85t.- Declara que o Co
digo Commercial não cGncede morawrias ao.s Nego
r.iantes não matriculados em algtrm dos Trilnmaea do 
Commerrio do lmtJCI'io. 

Miuisterio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro 8 Julbo de 1851. 

Tenbo presente o Officio que Ym. dirigio em 
data de 26 do passado a esta Secretaria d'Es
tado, e no <JUal, fundando-se no Art. 185 do Re
gulamento n." 7;18 de 25 de Novembro do anuo 
passado, dá como motivo de não haver procedido 
a abertura da fallencia da eaaa commercial não 
mar·ticulada Hobkirk \Veetman e C. • o não haver 
ella apresentado declaração de fallimento em . fór- · 
ma, nem apparecido para e•se lim requerimento 
algum de credor, entretanto que V m. reconhece 
haverem r·equer·ido a esse Juizo huma moratoria 
fundada em cessação de pagamentos; mas hum tal 
requerimento constitue huma declaração do estado 
de insolvencia pela maneira mais formal ljUe se 
poderia exigir, e deveria Vm. ter-se delle senido 
para proceder as diligencias que lhe incumbem 
os Arts. 1~5 e 186 rlo citado Regulamento, e ad
mittir· ao de~is o pt·oct•sso da concordata e con
tracto de umão que , segundo o Art. S.\8 do Cod i
go Commercial e 187 do Regulamento > não pode
rião ter· tido lugar sem que ti•·essem sido pt·e•·ia
mente praticadas essas diligencias e a instrucção 
da fallencia, que interessa não só aos credores, mu 
até a Justiça Publica, cuja acção della depende 
( Cod. Comm. Art. 820 Reg. Art. i86 ). Em vista 
do exposto já Vm. terá reconhecido que a solução 
da duvida que propõe sobre a çoncessão e JUl
gamento da mora to ria, cuja petição já mais deveria 
ter admiltido em vista da ex11ressa disposição do 
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Art. 187 do Régulamenlo, pois enumerando elle 
as disposições do Codígo Commercial, que são 
applilllloveis ao3· Commerciantes não matriculado&, 
deixou' de mencionar as moratorias, e pelo con
trario, fazendo remissão ao Codigo Commercial, 
cita os Arts. 842 ·a 892, e Vm. terá visto que das 
moratorias tratão os Arts. 898 e segnintes; · nem 
poderia o Regulamento ontra consa dispor em ,·is· 
ta dos Arts. 809 e !l09 do Codigo. · 

He alêm disto principio corrente, que as mo
ratorias consti.tuem hum favor, e a protecção que 
o Codigo liberalisa ao Commercio não aproveita 
aos que se. não tem matriculado· em algum . dos 
Tribunaes do Commercio , como h e expresso .. no 
Art. 4. • do mesmo Codigo. . · 

Fiqne por tanto V m. na intelligcncia de que> 
em vez de admittir a convocação de credores pa
ra a concessão da moratoria, deveria ter consi
derado os re11uerimentos para esse fim apresen
tados .como declaração de insolvencia e baSe para 
proceder de conformidade com o Art. 185 do res~ 
pectivo Regulamento. 
. Ensebio de. Queiroz Coitinho '!\faltoso Camara. 

Sr. Juiz Municipal da 2.• Vara. 

Aviso de 9 de Julho de 1851.- Dirigido ao Vice
Presidenlc da P1·ovincia do Rio de Janeiro em m
polta ao· seu Oflicio n. o 83, dcerca da quN,a do !. o 

Tabellião da Yilla da Parahiba do Sul por ter o Jw 
Municipal rt~~pectiw sujeitado á tliltriliuifão os feitor 
civeis e crime3 do seu Juizo. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio .de 
Janeiro em 9 de Julho de 185f • 

. IJim. e Exm. Sr.- S. M. o Imperador, Confor
mando-se com o parecer do Conselheiro Procura-
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dor da Coroa, Soberania, é· Faienda Nacional, da
do sobre· o Qffieio n.•• S;l, que com data de· 20 
do tnez 1lhté0edente·· VI,"Es:.· me dirigio áeerell· 'da 
queis:a feita" pelo 2,• Tabellião do Pnbli«lo Judieial 
e Notas da Villa dll' Parahiba do Sul , por ter 
o Juiz Municipal e de Orphãos respectivo sujeitado 
á distribuição os feitos cíveis e crimes do seu .Juizo, 
á Yista do Decreto de 30 de Janeiro de 1834 , que 
parece ter marcado a exclusiva competencia de 
cada hum· dos Tabelliães, e prejudicado a ideia 
de distribuição: Manda declarar a V. Ex. , em so
lução a duvida suscitada, que determinando o ci
tado Decreto que dos dons Tabelliàes do Judicial 
e Notas hum seja privativo dos Orphãos e dos Resi
do os e Capellas, e que o outro sirva exclnsivamen· 
te nas Execuções cíveis e crimes, he indubitavel 
que em tudo o mais que está fóra destas excepções 
prevalece a regra de serem ambos babeis para as 
causas do Fôro eommum quer cíveis quer crimes; 
e que por tanto regularmente procede o Juiz Mu
nicipal sujeitando-as á distribuição. 

Deos Guarde a V. Ex. Ensebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. -Sr. Vice-Presidente da 
Província do Rio de Janeiro. 

Aviso de 1 O de Julho de ·1851. - Declarando que, 
ainda quarnlo haja dua& Varas crimes em huma Co
marca , a qtw estiver vaga será' sub'stituiáa pelo Jui:: 
Municipal, o qual porbn não àcvc 1'etwir a .f~tris
tlicr.ão rivel á criminal. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 10 de Julho de 1851. 

111m. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do seu Offi· 
cio n. • 52 de 26 de· Abril deste anuo, e em res
posta devo dizer a V. Ex. que, havendo duas Vn-
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ras ca·imillleil t b.uma' deU.. vasa t deYjl' · ;...-... ~, 
stituida ,pelo Juia M~ii!ipal, e não pela ~· :V.a• 
ra eri•iãal ;; merecendo pol' iao a· apprençio ~o 
Governo' Imperial '.o q!$ V.' Es;. praticou na eub.
stituição do Juiz de Direito 'da t .• Va•·a órime., qúe 
JlllSSOU a servir interinamente de Chere de Policia 
dessa Província; mas que o Juiz Municipal . conti
nue a reunir a substituição simultanea da Vara 
cível, e da ca·iminal, he c~ntrario inteiram~, á 
pratica seguida, e por isso deve cessar essa simul
taneidade. 

Deos Guarde a V. Es.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. - Sr, Presidente .da PI'O
vincia ·do Pará. . .·; ·· . 

.. , 

Aviso de tO de Julho de 18M. -Declarando q~~e 
· · a regu11da parM do A rlifo U5 do &gullllfleRto 11_." 

120 de 31 de Janeit·o de 1842 somenle he applieir 
«I aóJ crimlll eommum. 

. ' ' 

Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Janeiro em· tO de Julho de t85t. 

Rio de, 

- ,. 
111m. e Esm. Sr. -Foi p•·esente a S. M. o Im

perador o Olficio dessa Presidencia sobre o n.• 
76 e data de 28 de Agosto ultimo, cobrindo co• 
pia de outro Ollicio do Promotor Publico da CQ
marea da Granja, ácercll da duvida· suseitada· «se 
a segunda ·parte ria disJ>OSição do Artigó ,.m do 
Regulamento de 3t de Janeiro de t8'2 'he applica
vel tão somente aos crimes comm.uns, ou se ;tam.,. 
bem aos crimes de responsabilidade , e Conforman
do-se· o Mesmo Augnito Senhor, por Sua immediata 
e Imperial Resoluçio de 23 ·de Maio prosimo fi~l>; 
com o parecer da Secção de Justiça do Co~lbo 
d'Estado, que foi ouvida sobre esta materia, Man
da declarar a V. Ex. 1•ara sua intelligencia, que 
a segundà ·parte do citado Artigo U5 daquelle 
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Regulaoiento he apP!icavel tio somente ao11·erimes' 
cómmuus, e isto pela111 &egúintes razões : " · "· · 

t .• A Lei lle 3 dé Detéaibro de t84t nu Tit. · 
t.• Cap.• .to •menciona 011 réeui'SOII que•, • toilforme 
as suall disposições; devem ex-officio; · ou podem 
pelas partes interesàadas ser interpostos de certas 
decisões r,roferidas eru materia criminal pelos Jui
zes e Tr1bunaes; e hum. destes recursos be o IJUC 
noS' crimes de responsabilidade deve interpor-se ex
officio, para o Juiz de Direito, da decisão IJUe 
não pronuncia, e póde ser interposto pela parte 
da decisio que pronuncia, sendo estas decislies 
proferidas por Autoridades inferiores. A mesma Lei 
tratando dos effeitos deste recurso, e dos outros q11e 
antecedentemente menciona nos Arts 69, 70 e 7t, 
estabelece na primeira parte do Art. 72 que" não 
terão elles effeito suspensivo, e serio interpostos 
dentro de cinco dias contados da intimação ou 
publicação em presença das partes ou seus procu
radores, por buma simples petição assignada, na 
11ual devem especificar-se todas às peças dos au
tos de que se pretende traslado para documentar 
o recurso.» A,regra he por tanto que o recurso nô 
caso de pronuncia não tem effeito suspensivo, mas 
só devolutivo; e a .consequencia be que o proces
so deverá continuar 1 como. se elle não fora in
terposto, a seguir os seus termos a tê definitivo 
julgamento. '• 

2. • A ultima parte do Art. 72, di' Lei de 3 de 
Dezembro de t84t acha-se eoDcebida nos seguintes 
termos « Terá effeito suspensivo o recurso no casO 
de pronuncia, a fim de que o processo não sejà 
remettido ao Jury até a apresentação do mesmo 
recurso ao Juizo a quo, segundo o Art. n desta 
Lei. " He evidente que esta exce~o limita-se a011 
delictos eommuns ou individuaes; e não póde• ser· 
eomprehensivo. dos crimes de responsabilidade, cu- · 
jo julgamento compete aos Juizes de Direito, a 
•tuem pertence julr,a-los definitivamente, visto que 
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' ' f>elo Art. 25 § 5. • da Lei o procesio dea!M éft'.< 
mes não .he remettido ao Jury, '!Dii aim'iaó:;,Jiab 
de Direito. . .. , . ' .;.,y 

a;• A intelligt>neia que.o referido; Promótor. ~
blico pretende dar á ultima parte do Art. 72 da 
Lei be ampla de mais, e conforme de: meilos' ai 
letra do Art. , porque o effeito suspensivo do tecur.!. 
so no caso de não pronuncia por crimes com
muns ou individuacs uão póde, de accordcf cóm 
o que determina o mesmo Artigo, estender-se llle 
·não até a apresentação do recurso ao Juiz a quõ·, 
segundo o Art. n. Vê-se pois que, logo que o Juiz 
a quô tiver respondido, o process&. mesmo por. cri~ 
mes cornmnns ou individuaes deve immediata~ 
rnente ser reroettido para o Jury, antes da deei" 
são do recurso pelo Juiz de Direito; e assim lle 
na disposição da pr·imeira parte do Art. T2 hóul: 
vesse algum absurdo, este abr-angeria tanto os pro
cessos de responsabilidade, como os que se refê:. 
rissem a delictos éommuns ou individuaes. 

4.' Finalmente. O supposto absurdo está tào·lon:. 
ge de o ser, que a Legislação do Brasil, assim· co
mo a de muitos outros paizes; reconhece muitos 
casos, tanto em, ma teria civil como criminal;. em 
que devem ter execução immediata os despachoA 
e sentenças;, sem embar§O de penderem os;·reçDho 
sos interpostos, .. os quaes nos· referidos casos: ape.
oas tem o effeito que em direito se chama devo.. 
luth·o: e quando estes despachos e sentençuí são 
reformados por Autoridades ou TribuDae&f, ...... 
que forem interpostos. os recursos, desfuêm-lie os 
actos praticados, reduzindo-Se tudo ao estado an- · 
terior, como acontece, por exemplo, nos casos.de 
ReviSta. ., . . , , 

Deos Guarde a V. Ex..- Eusebio de QW!itôz 
Coitinho Mattoso Camara. ~·Sr. Presidenté' .d6 
Ceará. :·,: 

.i 



Ministerio dos Negocio11 da Justiça. Rio de 
Janeiro em :<6 de Julho de 1851. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo o lnspector da The
souraria de~sa Província, como consta do Officio 
que dirigió ao l\finisterio da Fazenda em 15 de · 
Agosto ultimo, entrado em duvida se o Bacharel 
Francisco José de Freitas, Juiz de Di1·eito da 2." 
vara dessa Capital, tem direito a cobrar os orde
nados do mesmo lugar, durante o tempo em que 
eJteve ausente da Província , á vista dos attestados 
de molestia que apresentou, isto depois de ter 
gozado de quatro mezes de licença, com venci
mento, e hum sem elle; ou se lhe he applicavel, 
nos termos do Decreto n.• 159 de 27 de Julho de 
4 846 e A viso de 26 de Março de 184 7, a dispo
sição que manda .;lescontar a quinta parte do or
denado do J oiz de Direito para pagamento do Juiz 
Municipal que substituio; cumpre-me declarar a 
V. Ex., para o fazer presente á mesma Tbesoura• 
ria, que ·a falta de direito ao ordenado inteiro , 
ou mesmo com o simples abatimento da quarta 
parte parece que não devia ser mais objecto de 
duvida depois do A viso de 26 de Abril de Hl49, 
sendo evidente que, se o Governo não póde liceu-

. eenciar por mais de seis mezes com 01·denado in
teiro ao Empregado Publico que solicita licença, 
documentando moi estia, absurdo fora que hum tal 
favor se concedesse ao que mesmo, sem licença, e 
depois de a exceder , se conserva ausente. Se o so
bredito Juiz de Direito houvesse requerido e ob
tido licença apenas poderia ter conseguido a me
tade do ordenado, mas não a havendo obtido, nem 
mesmo a essa metade tem direito. Assim resolvida 
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a duvida, he facil conhecer. qual o venaimeqtq;'Lqil 
comJletl,l ao Juiz Municipal. que o . .substit~~io •. J·l>. • • 

Dt~as Guarde a V. }!:{, Eusebio de QUei~.~i
tinho Mattoso Camara. - Sr •. Presidente da;.;·~ 
vincia do Pará. • ----
Aviso de 26 de Julho de 1851.- Dirigido ao A1r.

ditor Geral da Mal'inha , declarando a quem compete 
fazer a contagem do producto das presas por oo~ 
bando de Africanos. , . ,, 

• 
Ministerio da Justiça. Rio de Janeiro em26 de 

Julho de 185!. . ,: . 

· Sendo principio estabelecido pela Lei geral ou 
pela pratica, qtle todas as vezes IJUe em qualquer 
Juizo especial não ha o Officio de Contador expre.,_ 
samente creado, e provido pela Autoridade .com
petente, he o respectivo Juiz quem . exerce . essas. 

funcções, ou as delega ao seu Escrivão; appram 
a proposta que V m. faz em seu Officio tle 25 do 
mez antecedente, para que a cóntagem do produ
elo das pre~as por contrabando de Africanos .lieja 
fi:ita ·por esse Juizo. 

Deos Guarde a Vm:- Eusebio de. Queiroz ~ 
tinho Mattoso Camara. :._Sr. Auditor Geral da Ma.
rinha. .·., 

·-·J 

' •:! .. r, 

'A •' . 

'1· ;·-. t 

• 



( 368 ) 

Aviso de 28 Julho • de 1851 • ...;.. Dirigido ao P·rmriden
dente da Promncia do Oeard,. dando solução d dut>i7 

• da apresllfllllda pelo .hiiz Municipal . da Termo de S. 
BllrflardoHobre o nioda de contar as cuslas, dos 'ter
mo,, ·qúe 1e lanção nos autos. ' · 

l\linisterio dos Negocias da Justiça. Rio tle Ja
neiro em 28 de Julho de 185 I. 

111m. e Exm. Sr. - Accusando a recepção do 
Officio dessa Pt·esitlencia de f 3 de Fevereiro deste 
anno, sobre o n. • 35, com a copia do que lhe 
dirigio em 3 do dito mcz o Juiz Municipal e de 
Orphãos do Termo de S. Bernardo,. em que pede 
solução á duvida, em que está a respeito do modo 
de contar as custas dos termos, que se lanção nos 
autos; e sendo ouvido sobre este objecto o Con
selheiro Procurador da Coroa, com cujo parecer 
se conformou o Governo Imperial; declaro a V. 
Ex, para o fazer constar a aquelle Juiz Munici
pal, que a pertenção do Escrivão respectivo he 
madmissivel por contraria ao Regimento, e á pra
tica seguida no Fôro, particularmente nesta Côrte, 
pois que conforme o Regimento só h~ permittido 
contar custas dos termos nelle expressados; e que 
iJUimto aos mais .por elles. só tem os Escrivães a 
rasa, por ser do seu C>fficio lança-los, e não •ea• 
tarem a isso especialmente obrigadas as parteS •. 

Deos Guarde a V. Ex. Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
víncia do Ceará. 



( :!f;!) ) 

ADDITAMENTOS AO ;GADEI\NO 7~~ I li'lf:J' 
'.,. • ' ,• . 1'-.. : 

Aviso de 4 de Agosto .de 1851. - Apprll~rWp,,a 
gratificaràq pmvisoria arbitrada pelv. lulltà, dale,m,. 
Ínen:W do Maranhão para a OlficiaLMaior '6 maú 
Empregados da Serretmia do. mrsma Junta... · , . · 

' - ~q; .. - ' 
Ministerio dos Negocias da J nstiça. Rio de Ja

neiro em 4· de i\ gosto de 1851. 
" ' 1 

Re~pondendo ao Officio que V. S. me dirjglo 
em 30 de Junho do corrente anno, se me olferece 
declarar-I he que o Governo Imperial approva que 
o .Qificial Maior· da Junta do Comme~·cio deiMía 
Província perceba provisoriamente a gratifiqi!Çào 
annual de seiscentos mil réis, o Escripturarió r·a 
de quatrocentos mil réis, e o Porteiro a . ,de du
zentos mil réis, conforme fora arhitr·ado ·pela 
mesma Junta. 

Deos Guarde a V. S. - Ensebio de Queiroz 
Coilinho Mattoso Camara. - Sr. João Capistr'llno 
Rebello. ·; ""' 

A \'iso de 5 de Agosto de 1851. - D~clanmdo ·qile 
a arrematação dos serviços dos Afriearw• 'lin-u .1'14(1 
tem tempo determit1ado , nuu somente deve durar em 
quamo o · Governo não puder verificar a ree;eporta
rão deUes. . ,,; :• 

Ministerio dos Negocias da J nstiça. - Rio de 
Janeiro em 5 de Agosto de 1851. 

111m. e Exm. Sr. - Em resposta ao Officio 
dessa Presidencia do 1." de Julho ultimo, ponde
•·ando .. ser contraria ao fim da Lei de 7 de Novem
bro de 1831 a pr·atica ahi adoptada de se arrema
tarem os serviços dos Africanos livr·es, sem tempo 
limitado, tenho dt> sirrnificar a V. Ex. 1111e e depois 
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d:'- .refe~d)l I~Ç~· i831~f~f~~ata~ dei ta~ ~er
VIÇQS .nao,. hei iJOr te~ U~.li;hn~do , mas 'aó • em 
qUIÍnto ~\ ~'Vérií.J'"' ' ·•"'êl-''-verllicar a··~íléltx-
dtta~o;·~ailr'Atri~tl" :' ;~!, · '· ··· ··•· · ........ ~: 

p "' '"" ' d " . V' E . E b' d Q .. ", De&·· um1t e a .· x. - nse 10 · e nl!1roz 
Coitinho 1\lattoso Camara. - Sr. Pre~idente da 
Província do Ceará. 

GUERRA. -C i •·cul~r em 8 de Agosto de i 851. 
Aos Prl!8identes. -Declara ·IJ'Ue a t·esidttlri41 dos Offi

" tiau da· !.• Classe devo ser autorisada por ·liccnrm ; 
'· ii que deve sc1· suspenso o soldo dos que estiveretia 

sem taes litenças; e aos que as tiverem; logo" 'qm 
ellas filldem. · 

Rio de, Janeiro. - 1\linisterio dos Negocios 
da Guerra em 8 de Agosto de Hló I. '· · 

Jllln. 'e Exm. Sr.- Devendo as residencias dos 
Officiaes da 2." Classe do Exe1·cito ~er autorisadas 
pm· licenças motivadas e temporarias desta Seáe
tai'Ía tl' Estado: Ordena Sua 1\Iagestade o Imperador 
que V. Ex. mande suspende•· já o soldo aos •1ne 
ahi estiverem sem permissão; e aos que tiveretil 
licença, logo que. esta finde. 

· Deós Guarde a ·v. Ex.- Manoel Felizardo de 
Sóual\ e Mello, - S1·. Presidente da Pro,•iocia ·· da 
Bahia. -~· · ' · 

·• 
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Circular ~QJ,t,l de,AgllflO de ~B.iJI. ~Âili·P~ 
.. do Para .1 P~JI4ftlbueo, Bah~, 11/aw Gr0ftll.1 • e .. ilcl: 

Grp.nt/e dtJ ' Sl4(. , .J)ej;{~I'U que OI (1~1: dei! 'fl.at~ i 
que. "m dt! Jrer (arnfCiM• pel!lt.<Ar~II/Jill.: de :G.~. 
das Prom!ld«• JeVtm _,, na, (órm"' ,do, fll0de.l111 • gue: 
IUompa.nhárlio a . Circular de .\.,de Junftl) tWir an'nfl. 

' ' •·'(' ' 

.llio de Janeiro. -1\linister·io dos Negoc~~ dà, 
Guerra em 1 I de AIJosto de 18ill. . 

' '·. 'I. 

111m. e Exm. Sr. -Ortlenando-se em Avlsp 
Cir!)ular de .\. de Junho d~te anno, que os pedi
dos dos Corpo~ q11~ silo · fprnecid!ls peJq Arsenal 
de Guerra da Côrte eejào feitos· C(II!(Ol'me .ps.,mq., 
delos juntos: e de\'endo aquelles Corpos, euj(l; 1tru-~ 
necirhento he feito pelo Arsenal de Guerra de&t~ 
l'rovincia, seguir os mesmos modelos no$ pe,Jidpa 
que ti,·er·em de env.iar· a essa Pr·esidencia, par•a. 
que toda a escripturaçào seja unil'or·me: de Or.,. 
dem de Sua J\lar,estade o Imperador a.ssim· Q de
claro a V. E,;. para que faça lli'Bticar pon!u!lli
mente nessa Pr·ovincia. ' 

Deos Guarde a V. Ex.- Maunel Felizardo de 
Sousa e 1\lello. ·-Sr. Presidente da Província de 
Pernambuco. . , , , · 

. . li. l ,t 

IMPERIO. - Aviso em 18 de Agosto. de Hl~1. 
Declara que a falta de despac/w do Director qtuili
ficando de ouvi11te hum estudante lhe não tira eua 

·qualidade, huma ve: que de {IUIO tenha ,lido ouvin
te, arsitindo ál t·espootivar lifnes •. 

2." Secção. Rid de Janeiro. Ministerio dos Ne
gooios do lmperio em 18 de Agosto de 1851 .. ,,. 

Um. e Exm. Sr. - Foi presente a S.na M~~ 
gestade o Imperador o que V. Ex. em Offieig , de 
21 do mez passado entendeo conn·nientc expcn-
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der antes de' executar o A.viso 'de 2 de Junhü' ui
rimo, pelo quaf' 8e orderibu' ·11ue o estudante desse 
Cur·so. Jurídico' Riciardo .. Am;n>et Ródrigut's · foSse 
admittido.ha; mktriculal"ll!li' nó t·;• àntío~:: que!'\'ja· 
frequenta como ouvinte: e o Mesmo Augurso Se
nhor, Ficando de tudo inteirado, Houve p<lr bcni 
Declarar que, não tendo a<tuelle estudante como 
ouvinte, até o dia em qüe foi apreEeritado a V. 
Ex. o citado Aviso, Umtas faltas que o fize•St'm 
perder o anno, se por ventura ·estivelse matricu
lado; e sendo a têm' disto certo · rtue ' fez todos os 
exames prepararorios antes do fim de l\larço, deve 
nesse caso V. Ex. admitti-lo á referida matricula, 
como se ordenou nartuelle Aviso; não sendo razão 
sofficiente para deixar de cumpr·i-Jo a falta de des
pacho de V. Ex. que o qualificasse de ouvinte, 
huma vez que de facto tem .corno tal assistido ás 
lir;ões que aliás são publicas. O que cornmunico 
a V. Ex. para seu conhecimento e execução. . · 

Deos Guartle a V. Ex. - Visconde de 1\Iont'a
Aiel:'i'e. -Sr. Director do Curso Jur·idico da Cidade 
de Olinda. 

GUERRA. -Circular em 19 de Agosto de• 1851. ~ 
Ao General, e aos Presidentes dm Provincial!. Declara 
que as . gratificações aos voluntarwr devem ser COJT~-: 

· pondentes ao roldo de Soldado na arma em que· s4 
· engajarem. • · .,· ·· · 1' 

. >.•:•.; ... 

Rio de .Janeiro.- Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 19 de Agosto de 1851.. · 

Illni. e Exm. Sr.- De Ordem de Sua Mages
tade o Imperador, declaro a V. Ex. pal'a evitar 
irr~nlari~ades, 9u': ~e. obscrvão no . a~ono das 
gr·atrfillaçoes aos rndrnduos que i!c alrstao ·como 
volnntilrios nas ·fileiras do Exer·cito, IJire · taes. gra
tificações devem ser· corTCS(llllldcntes ao soldo de 
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Solda<lo, na arma em que se enga,jarem ;"•ei liQi~· 
V. Ex. o terá endendido e fará cumprir•'•·· ·.~h;•; 

Deo~.Ç-oarde a, V. Ex • ..- Man.oel t'elizánJoidel 
Sonsa.,,.Mello.- &·. Rresideo'téf,Q:.erovinotà~t~ 

. l ~:~lA' •!··· ~ ' . ;!.,.'! .: -~· :l··'tt'·.'t••· .,.,._;' ."; { . 1"=tll 
. _ _...._.....,_ .... í ,~ J'l'H i! ,·. ·1: 

A viso de 20 de Agosto de 1851. - [Je,/am .q~·;o 
Chefe tle Policia não lte co~nf.l!le1~1e pm·a pr?t:euar· in• 
viduos, qae não stio llonucíltarws 1111 (.apllal da PrO-; 

. vincia , uu que ahi não comell~rão o crime em • ·~ 
erão indiciados, salvo quando eslá no domicilio · doi 
réos ou ·no. lti!JILr do • deliciO 1 · ou quando h e mandado 
especialmente para imlaurar o procesro. Qu8: .,., 

· Jui:BI de Direito não compele annullar prote~W., 
, quafldo lhe 3âo presentes para apresenta-los ao lfinJ;: 
mas somente mandar proceder ás diligencias 7~eceaa•' 

· t-ias para se mpprirt'lll nullidades, ou para flllllhor 
conheeimerno da verda{/e. · V. , 

Ministerio dos Xegocios da Justiça. - ftitJnle 
Janeiro 20 de Agosto de H!ã I. • • ::r 

111m. e Exm. Sr.- Tendo sido ouvida a Sec·· ·\ 
ção de Justiça do Conselho •I' Estado. sobre o Offieio í 
dessa PresidtmCia de 29 de Agosto do anno 'prciii• r 
mo preteri to, e sobte os papeis <file o· acoompa~ 
nhár·ão relativos á duvida ahi suscitada entre o Juiz 
de Direito da Comarca das Alagoas, e o Cher:e de 
Policia, á cerca do julgamento de varios réo~· pN
nunciados nessa t:apital por crimes· 'Comntél.'tidcl& 
naquella Comarca:' Houve. S. M. ·o ·hnperarlor' por 
bem, por Soa immediala Resolução de 12 do cor
rente mez, dàda em llonformidade com' o ·parecer 
da referida Secção, datado .de 30 de Mar~" nu;.. 
mo~ MaAdar declarar a V. •Ex. para 'SUa inttllige~~+o 
cia·o seguinte: · . · · ,. .• :••·•··· 
. L" Que o Chefe de Policia era incompererite 
t•ara formar culpa a indi"iduos não domicili'lu;ios 
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•-·'11ermo ·da 1~ital da 'ol'fl(!.v.mcia onde , ~~~~,·se. 
aelaava 1' e• qqei 11ii&Aính4\ltr ;ooÔtrilettidq a h i 1111, •cd ... 
niett pâosi c~úe1111 eu.,,~-~ •pl:fllills&ar,. He il;l,Vto 
qoe·•l"""'"'··· 1§-;···"•·w de 3: de oe,emhro, -~ 
t84f _.tabelece <JUCI aofi Chefes de l'Qiicia ,em, t11da 
a Província e na Gôr·te oompete, entre outras at-, 
u·ibuições, a de proceder a auto de corpo de de
licto, e formar a culpa aos delinquentes; mas se 
isto he assim, obvio he tambem que esta regra 
não destruiu, nem· podia · desu·uh·, sem . invenão 
das maximas de h uma sã .iuristu·udencia, a outra 
que consider-a districto da culpa, para ser· ahi 
o reo processado aquelle em que o delicio he ·com
mettido , ou em que reside o réu , conf01·me. o 
Ar·t. 160, na ultima par·te do n" 3.", e o Art. 
257 e outi'Os. :Esta disposição tem hum fundamen
to e hum fim de incalculavel justiça. O fuuda
mento he a verdade intuitiva de 'l"e o lugar onde 
se commette o delicio, ou aquel e onde reside o 
réo, he uma condição da mais alta importancia ua 
formação da culpa, visto que só ahi pôde o .Juiz 
processante colher· com mais segurança informa.,. 
ções exactas e comt>letas na investigação do facto 
criminoso e de todas as suas circumstancias,, bem 
como no descobr·imento do seu autor e dos que 
nelle tiverão alguma parte. O fim da disposiçiiiJ 
oonsiste em dar· amt>las garantias, assim á sooie
dade como aos indivíduos; evitando-se ao mesmo 
tempo, tanto quanto he possível, os dois <"escólhos 
em que algumas :vezes nauthga ·a .JUstiça huma
na -a impunidade ou a rit.gança. ~Assim he que 
o Regulamento de 31 de Janeiro de t 842 respei
tando esta regra de justiça •1ne não foi alterl!.dl!. 
pela Lei de a de. Dezembt•o de, 1841, deter:minQu 
uo Ar·t. 59 que· os Chefes de Policia ex.erciã11 por· 
si mesmOs· e immediatamente as·attribuiçõe,, rnen
cionadas nos §§ t.•, 2.•, 3.", 4."; 5.", 6.", 1.•, 
H e 12 do Artigo antecedente, , sendo huma 
dellas (designada no §·lo.•) a de proceder a auto de 



( :Jir. ) 

eGrpo · de · deli,ctb'dentti) · do.' tetrnti 'da-'Càpitafli'e~tc 
que t-esidi!'lltii 1 . e" tiOS'' ;outros• >srlmente 1)11Rndo: mi!He 
se · aeh~~m \' ou 'JIIM". 'Íntertnedio dt•s seuJ~.Del~ 
dos ou'' Si:ibil.elejpdos!· ·MostJ!ando-t!e ·pois· •qlie·•Dit 
delictoS por•que forão':p'roCI!SiMldOII ·OS réos de·qae 
se trata, não forão commettidos no termo da Capi~ 
tal da PI'Ovincia, em que residia o Chefe de Po
licia; que elle não se achava no lugar do defj..,., 
cto quando este se eornmelleo', e 'l''e depois • dll 
comrnetlido o delicto não se verificou a hypothese 
do Ar·t. 60 do mesmo llegulamento , mandando 
o Presidente da Província que o Chefe de Polioia 
se passasse ternporJlriamente para o termo em que 
o delicto se cornmettera a fim de proceder-se alü 
a hurna investigação mais escrupulosa e imparcial~ 
no' caso ele se acharem in volvidas nos nconteci>+ 
mentàs 11ue occorrêrão pessoas cu.ia prepotencia 
tolhesse a rnnreha r~gulnr da justiça do lugar,' !11 

constando outi'Osim fJUe todos os réos, á exce. 
pção de hum, tinhão o seu domicilio fóra do termo 
dn Capital da Pr·ovincia, h e claro que. não se deo 
huma das condições legaes que podem conferir 
jurisdicção ao Chefe de Policia pBI'a for·mar culpa 
a.Js deliquentes, sendo por consequencia manifllS-o 
lamente nullo o pr·ocesso que se instaurou. :Nem 
póde reputar-~e pi'Ocedente o argnmento, de 'que 
a doutrina do Regulamento de :il de Janeiro. de 
181•2, nos Arti~os citados, não podia t·estr•ingir, a 
disposição arn(•la e absoluta IJUe se encontr·a no 
Al't, 4. • da Lei de :1 de Dezembro de . 1.&111,-.
virtudli da· qual -os Chefes de,.Polieia eã~t•.oolllpe;.. 
tentes · parn fOrmar· culpa aos deliquentes ·em .todà 
a Província;· pcrill he' faeil de oomprehender q11e o 
Regulament<l manteve intacta esta juri&dicção. ctue 
a Lei conferio aos Chefes de Policia, limitando-18 
à estabelecer;' conforme os princípios de h uma• jur 
r!sprt~dencia ~ã e lumino;ta_, saneion~do~ p~a Le .. 
grslaçao pati'Ja, as eondrçoes qoe :&aO mdtspeusa
veis 1•na poderem oo Chefes de Policia e:wmr 
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esta jnrisdicção. ;,O.Regulaml!llto. está por· taóto em 
perfeito accordo e harmonia com o preceítp do 
.Art. :102 § 12 .Ja Coh~tittliçãó, que anlorisa.o;,,l'o
der E,ielltl\i~o pata;;•expildir. os DecrelOs; lnstruço.
ções ·e, Regulamentos que; ·forem adl\fjuados á · bt!a 
execução das };eis. 

2.• Que o referido Juiz de .Dir·eito não eslava 
antor·isado para mandar· instaurar novo processo a 
fim de sànar a nullidade resultante da incompe
tencia do Juiz processante; porque lendo-se o Art. 
25 § a. • da Lei de 3 de Dezembro de t841 , e os 
que lhe são cor-respondentes no 1\t·gulamento de 
31 de Janeir·o de H!42, vê·se que aos Juizes dt: 
Direito com1•ete pi'Oceder• ou mandar· pr·oceder ex
officio, quando lhes for pr·esente, por qualquer 
maneira, algum processo cr·ime em que lenha lu
gar a accnsaçào por par· te da Justiça, a todas as 
diligencias necessar-ias, ou . pua sanar qualquer 
núllidade, ou par·a mais amplo conhecimento da 
verdade e circunslancias que possão influir no jul
gamento. Ora, sanar· nullidades he coisa muito di
versa de anirullar processos. A Ord. L. • a.• nos 
Tit. ll3 e 75 <listiugue com muita pr·ecisão as nul
lidades que o Juiz deve supprir ou sanar daqnel
las que excluem este meio. A nullidade que resul
ta da incompetencia do Juizo n:io póde em caso 
algum ser suppl'ida ou sanada, quer o processo 
seja civel, <Juer seja cdrninal. He por· tanto evi
dente ·que a disposição do Ar·t. 25 · S a.•. da Lei 
de a de Dezembro de 1841 não -confere aos Juizes 
de Direito a attdbuiçào que"Se arrogou o Juiz de 
Direito da Comarca da• Alagoas; e em materia 
ele jurisdicção, tudo quanto não he expressamen
te concedido presume-se vedado. O argumento, de 
que seria hum absurdo submetter-se ao Jury hum 
pr·oces:;o manifeStamente illegal e nullo, não faz 
varlillar o Governo nesta sua decisão. Supponha
se que o processo não era manifestamente illegal e 
nullo, e que entretanto o Juiz de Direito o. tinha 



nssim declarado, recusando submette•lo ;ao 'lJ~ 
neste caso desappareceria o absurdo j e 'di(·$é~ià 
qu_e .er,a absur~a;. a. ~i: · ~o~ sem attendê~ -" ábs 
prmctpws· da htel'archta JUdtCiarla, que a. Cbnlll.t
tuiÇão admitte e rec!onheee, désse a hum Juiz qtie 
não h e s•tperior ao Chefe di Policia' nem offerece 
maiores garantias de intelligencia, a attril)uiÇão· ,de 
annullat• os processos <JUe elle formasse. · · ·!\,,p,,. 

No facto que occorreo não h a absurdo ;• nl!ltl 
quando o houvesse resultaria elle da LeL, o!~if'iltl .. 
ha he simplesmente hum err·o da parte do Juiz ptó:. 
cessante. A Lei previo a hypothese de se proferi'
rem sentenças em processos que estivessem nullós, 
e designou as Autoridades a quem compete ·pro
nunciar wbre a nullidade daquelles que são· jul
gados no Jury. Estas Autoridades, na conformida
de do Art. 78 § 4." e do. Art. 89 § 2.• da 'Lei 
de 3 <I e Dezembro de ·18.\.1 , são as •Relações!< ê_" o 
Supremo Tribunal de Justiça. · •· "lit 

Deos Guarde a V. Ex. - Eusebio de Quei
toz Coitinho l\Jattoso Camara. - Sr. Pre~ 
da Provincia das Alagoas. · ',,.. 

\.9. r. 

A vis_o de Z I de Agost'.' ~e.. 1851. -:' DoolarantfJ f1!Je 
nao btUta que hum tndzmduo esteJa cmnpreliéttiiÍiliJ 
na lista dos volantes de huma Preguezia ,:·para' ser 
qtlalificado G1larda Nacional, c que pelo cori!ral'ill 
n:ão deve ser qualificado; quando o ConselhiJ :de~ 
lificação tenha certeza de que elle 1iiiD ~··ítl~ 
legal. ~ ~ · ----.. , .'· '">·~ ... ,~7·~~ ,. ;· ·: .:'':' t~'.~ 

' f • ' 1 { . ; 

· . Ministerio dos Negocias da Justiça, Rio de' Jll'-
neiro etil 21 de Agosto di! 1851. ' . ~ ''l''!s 

~ ·Y·~~it- -,:.q 

lllm. e Exm. Sr. Foi presente a S. Mhi• Im
perador o Officio que V. Ex. me dirigio < enl: ;4 do 
eorrente, communieando a solução que deo ·â"du• 
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,·ida proposta em nome do Conselho de Qualifi· 
cação da Guarda Nacional da Freguezia de S. 
Sebastião da Barra Ma.nsa, por seu respectivo Pre
sidente, perguntando se 1 apezar de reconhecer o 
Conselho que certos indivíduos por falta de renda 
não podem ser qualificados Guardas Nacionaes, 
os deveria todavia qualificar por estarem incluídos 
na lista dos votantes da Freguezia , e o Mesmo 
Augusto Senhor, Manda responder que muito bem 
foi solvida essa duvida por V. Ex. , decidindo que 
a disposição do Art. t 5 das Instrucções de :.!5 de 
Outubro de t850 não limitou o pleno arbítrio que 
a esses Conselhos de Qualificação conferirão os 
Arts. ·I 3 e 33 das mesmas Instrucções; por quan
to o Ar·t. t 5 citado teve por fim prevenir o es
candaloso abuso de ficarem isentos da Guarda Na
cional alguns indivíduos que se escusão ao servi
ço a pretexto de falta de renda , que aliás não 
allegão 'luando são incluídos na lista dos votantes, 
mas não obriga de maneira alguma o Conselho 
de Qualificação á qualifica-los Guardas Nacionaes, 
quando por si mesmo conheça que essa falta de 
renda he h uma verdade, e não hum pretexto. 
E por tanto devem os Conselhos ditigrr-se pelo 
conhecimento particular das circumstancias dos in
divíduos, como recommenda o Ar·t. 13, e sem de
pendencia das reclamações, de que tr·atiio os Arts. 
33 e seguintes , elimina-los da Guarda Nacional, 
ou àt:ixar de qualifica-los se ainda não pertence
rem a ella, embora subsista a anomalia (cujo co
nhecimento compete a outra Autoridade) de con
tinuarem a votar nas eleições primarias. 

Deos Guarde a V. Ex. _, Eusebio de Queiroz 
Coitinh" Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Província do Rio de Janeiro. 
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GUERRA. - Consulta do Conselho Supremo Mi
litar de 22 de Agosto de t 8M. - Sobre a ~
cha dé gue se deN· oontar o tempo· de ~ mil elllla 
porto dó Eurcito. · ·. ·. ' · 

Senhor. -Mandou Vossa Magestade Imperial, 
por Portaria e1pedida pela Secretaria d'&tado 
dos Negocias da Guerra, em data de· oitO de 
Agosto do presente anno, que o {:onselbo Supre
mo Militar consulte, tendo em vista o Plano da 
organisação do Exercito approvado pelo Decreto 
de dezenove de Abril deste anno, se o tempo, 
pelo qual os Officiaes devem permanecer em hum 
Posto para poderem ser promovidos ao snperiót. ~ 
se deve contar da data das gradnações para aquél
les que as tP.nhão tido, ou se da data da effectivl• 
dade. Na conformidade das disposições do Decreto 
de vinte de Junho de mil setecentos noventa e·no
ve, e do Alvará de dons de Janeiro de mil oitocen
tos e sete, os Officiaes graduados gozâo . simples
mente das honras dos Postos em que são ·gradua
dos , e do direito aos Commandos sobre os . om~ 
ciaes de menores graduações ou Poatos; precedem
se pelas datas dos respeeti vos Decretos , e só teem 
exercício do Posto immediatamente inferior ao da 
graduação, no qual elles são effectivos. A Lei 
numero quinhentos oitenta e cinco de seis de 
Setembro de mil oitocentos e cincoenta determina 
expressamente, que nenhum Official poderá ser 
promovido sem ter completado os· annos de ser
viço em cada Posto designados neUa. Parece por 
tanto ao Conselho, qne , á vista das circ;um:
stancias supramencionadas , dever-se-ha dedüzir o 
principio, e pôr em execução, que o tempo '.: fléto 
qual os Officiaes devem pe•·manecer em hum "POííto 
para poderem ser promovidos ao superior, seja con.:. 
tado da data do Decreto que J'he conferir a effe
ctividade delle , e não das gradua~iies para aquelles 
que actualmente as tem, assim como para os que· 
as obtiverem d' ora em diante. 
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Rio de Janeiro vinte e dons de Agosllll 'de 
mil oitocentos ciueoenta e hum. -' LimB e Silfla~ +-- , 
Moreira. - Callado. -· · y~; -· · Brito.-~· ' 
rei de Andréa. - Ãlilím • .-... Jl, F.· Lima. - Pardal.- ! 

Como ·parece. · ~ 
Paço em vinte de Setembro de JDil oi1ocentos ' 

cincoenta e hum. - Com a Rubrica de Sua llag~s-
lade o Imperador.- Manoel Feli$ardo de Sou~a ~ Helio. 

--.....--
JUSTIÇA • .:.._A viso de 25 de Aq,osto de 185t. - Di

rigido ao J11iz Municipal da 3. • Y ara. da Cdrte , á 
cerca da inteUigcneia do Árt. 18! do Regulamento 
n. • 738 de 25 de Novemfnoo do armo patlado. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Ja
neiro em 25 de Agosto de t 851. 

Em solução á duvida por V. S. apresentada 
em seu Officio de 26 do mez antecedente, ácerca 
da intelligeucia do Art. 184 do Regulamento u.~ 
738, tenho a declarar-lhe, que pirtenceudo as at
tribuições cíveis dos Juizes Municipaes, aos Juizes 
de Direito Cível, onde os ha, deve esta attribui
ção, relativa ás quebras, entender-se da compe
tencia do Juiz do Cível. 

Deos Guarde a V. S.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Sr. D. Luiz de Assis 
Mascar·enhas Juiz Municipal da 3.• Vara da Côrte, 

... !. 
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GUER.R~ •. - Ci~r, em 2li de ~~ "'' fllldi.o . 
. Aos ~- IJ«JtJra llf'!' Of ~ tlot {M-1'14. 4t 

.foliWI, IJia"'lo ~ IÚ õnletu. doi. PrM- . 
ta, Um 'llireilo di gralifi~ tlilfle ea:micio. · ' • · 

Rio de Janeiro .. - Ministerio doa NegociO& da 
Guerra em 2á de Agosto de f 851 • 

Illm. e Exm. St·. -De Ordem de Sua Mages
tade o Imperador declaro á V. Ex., a fim de ie 
evitareni duvidai que possão occorrer sobre a 
verdadeira inteligeocia do § .t..• do Aviso Circular 
de 31 de Agosto de f 850 , que os Officiaes dos 
Cm·pos de Policia, quando empregados no serviço 
de Ajudantes de Ordens das Presiilencias, ~m di
reito ás gratificações de6te exercieio, por is..oo que, 
segundo he expresso no me~ mo §, taes gratificações 
não são dadas ás pessoas mas sim ao serviço ou 
exercício. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Manoel Felizardo de 
Sousa Mello. - Sr. Presidente da Provincia de .•. 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 8.• 

Circular em 9 de Setembro de f85t. - Aot. Pre
tiderttes d111 Provincial e ao Comlllllflllame dar Ai
mas da Cdrte , declara que o tempo marc4do· pam dü~ 
rar-ão do (arda111ento na Tabella qll6 ac~ · o 
Decreto n. • 54 7 he o minimo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Gue..ra em !l de Setembro de 1851. 

Illm. e Exm. St·.- De Ordem de Sua Mages
tadc o lmper·ador •leclam a V. Ex. que o tempo 
marcado na Tabclla, 'I'"' acomr>anhou o Uccrcto 
n." f> li de 8 de Janeiro <le 11"18 para o far<lamcnlo 
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rico dos Corpos, he o mínimo que elle deve du
rar; e por isso çumpre que se não entenda .que se 
devem .fomeeer, nOYOS fardamentos no fim daqueJie 
tempo, ie o fardamento exiatente estiver em es
tado de ltlr usado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manold Felizardo 
de Sousa,1e Mello. 

JUSTIÇA. -Aviso de ft de Setembro de 185f.
Declarando que o Artigo 25 da Lei n.• 6Ó2 de 19 
de Setembro de 1850 não imitou do serviço actioo da 
Guarda Nacional os SacrúiiU das Matrizes. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em H de Setembro de f8ãt. 

Respondendo ao Officio que Vm. me dirigio 
na data de 14 do mez proximo passado, solicitando 
a passagem do Sacrista d'essa Matriz, do serviço 
activo da Guarda Nacional para o da reserva, 
tenho a declarar a Vm. que não póde ter lu~ar 
semelhante dispensa, por ser contraria ao Arllgo 
25 da Lei n.• 602 de 19 de Setembro do anuo 
que findou , que não isenta do serviço acti v o os 
Sacristas das Matrizes. · 

Deos Guarde a V m. - Eusebíe de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara. -Sr. Conego Francisco 
Theódoro d' Almeida Lima 1 Vigario da Fregue.ria 
de Pelotas. 
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IMPERIO.- Aviso de i8 de Setembro de i8Sf: 
A pprova a decilão dada pelo Presidente da Pnwini:ia' 
de , Goyaz t.Í duvida da Camara Municipal diJ Vi/la de 
A ria ias , se hum 'Vereador que ré mudasse do Muni
cípio , e voltasse t.Í eUe dentro do quadriennio , po
dia ainda exercer ate cariJO· 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Minister~!.; dos Ne
gocios do lmperio em 18 de Setembr·o de f 851. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 9 de 
Julho deste anno, sob u." 60, participando que 
tendo-lhe a Camar-a Municipal da Villa de Arraias 
consultado se hum Vereador IJUe se mudasse do 
Município, mas que voltasse a elle dentro do qua
driennio, podia ainda exercer· as funeções deste 
cargo, V. Ex. lhe declarara em resposta, que pela 
mudança renunciava tacitamente o mesmo Verea
dor o seu emprego, o qual não podia recuperar 
se não por nova eleição, hnma vez que na con
formidade do Artigo !18 da Lei .n. • 387 de 19 de 
Agosto de 1846, e Ar·tigo 4.' da do f .• 'de Outubro 
de f 828, tivesse dons annos de domicilio dentro 
do Termo; e Havendo o l\lesmo Augusto Senhor 
por bem A pprovar està decisão de V. Ex. , assim 
Ih' o cornmunico para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre. -- Sr. Presidente da Província de Goyaz. 
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JOSTIÇA.- A\·iso de 22 de Setembro de f85L ·= 
Doo/ara, que sendo o Auditor Geral IÚ Marinha Jui:i 
IÚ Direito , não póoo haf!er duvida que lhe he appli'-' 
eavel a disposição dos Artigos !2 da Lei n.' 261, e 
118. áo Regulamento n. • 120. 

i\tiniie,rid dos Negocios da Justiça. Rio de' 
Janeiro em 22 de Setembro de '185'1. 

Em resposta ao seu Officio de hoje devo 
declarar-lhe que, sendo o Auuitor Geral da Ma
rinha Juiz de Direito, não póde havet· duviua 
que lhe he applicavel a disposição dos Artigos 
22 da Lei de 3 de Dezembt·o de 1~41, c H8 do 
Regulamento n.• 120 de 31 de Janeiro de 1842, 
devendo por tanto Vm. nomear quem sirva du
rante o impedimento do Promotor, juramentando-o 
conf'órme declara o Aviso de 14 de Junho de 181,2 
n.• 69. 

Deos Guat·de a Vm.- Eusebio de Queiroz 
Coitinho l\lattoso Camara. - St·. Auditor Geral da 
Marinha. • ----
GUERRA.- Circular em 30 de Setembro de 1851. 

Aos Presidentes das Províncias de S. Pedro, l'ará, 
Pernambuco e A lagoa.~ 1 ao General, ao ln•pector dos 
Corpos da Guarnição 1la Côrte 1 ao Commandante do 
Deposito , e ao lnspectores dos Corpos nas Pto
vincias. Ordena que cesse de huma vez a pmtica 
prejudicial de .•e (azercrn emprestimos aos O{ficiaes 
pelas Caixas 1le Administmção de fardamento. 

Rio de Janeit·o. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 30 de Setembro de 1851. 

111m. e Exm. Sr. ~ Não de\'endo subsistir a 
pratica prejudicial , introduzida nos Corpos do· 
Exercito, de distrahirem-se das respectivas Caixas 
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de Administração de fardamento quantias a tit~ll · 
de emprestimo a Officiaes dos mesmos~< Corpos; 
Determina Sua Magestade o Imperador que V. Ex. 
expeça as mais terminantes Ordens, para que ces
sem de huma vez irregularidades de semelhante 
natureza. 

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

Circular em 30 de Setembro de 1851.- Aos Pre
sidentes das P1·ovincias e ao Commandante das Armas 
da. Cdrte, declara abusiva a pratica de se concederem 
graduações de O[ficiaes Inferiores, e Cabo; e fomndo 
as que competem ás praças do Estado menor dos Cor
pos, na {órma da .Tabellll annexa. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 30 de Setembro de 1851: 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo abusiva e preju
dicial á disciplina do Exercito a pratica de con
sederem-se graduações de Official inferior e de 
Cabo de esquadra: Sua MagJestade o Imperador por 
immediata e Imperial Reso ução de 20 deste mez 
Houve por bem Prohibir inteiramente a conce~são 
de taes graduações, permitindo apenas a con
servação das dos indivíduos que actualmente as ti
\<erem; e outrosim fixar pela mesma Resolução 
as que competem ás praças do Estado menor dos 
Corpos e constão da Tabella anuexa: o que . tudo . 
communico a V. Ex. para seu conhecimento e 
litteral execução na parte que lhe toca. 

Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de 
Sousa e l\Iello. -Sr. Presidente da Província de ... 
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~ella ',a 4ue 11: >re(,;,l'f;:;i'(tviso desta data, das 'gra
. ~que -petém' 11i. praças do Estado menor 

dos Cól'plls,,:flos termos·da Imperial &solucão de 20 
do •tJfl1'1'6nte. 

Graduação de 1. • Sargento. . Aos Cornetas-móres. 
Clarins-móres. 
Tromhetas-móres. 
Mestres de i\lusica. 
Dito de Cornetas. 
Dito de Tambores. 

Dita de 2.• Sargento ...•.. Aos F~pingardeiros. 
Coronheiros. 
Ar ti fices de fogo. 
Selleiros. 
Carpinteiros de ~ege. 

Secretaria d'Estado em 30 de Setembro de 
1851.- Libanio .'\ugusto da Cunha Matlos. 

ADDITAMENTOS AO CADERNO 9.• 

IMI'ERIO. -Aviso de 3 de Outubro de 1851.
Approva a delil•erarão que tomou a Jllustrissima Ca
t~~ara Municipal desta Culade de supprimir o lugar de 
A lmoxari{e das Obras ~Iunicipaes. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmpcrio em 3 de Outubro de 18;; I. 

Sua i\lagestade o Imperador, a quem foi pre
sente o Orilcio da lll."' Camara Municipal desta 
Cidade rle 5 de Setembro do anno passado, lia 
por bem Approvar a deliberação, que ella tomou 
em Sessão de 30 ele Julho do mesmo anuo, de 
suppl'imir o lugar de Almoxarife das Obras J\lu
nicipaes, e ordenar que o l'iel da Directoria ficasse 
tambem encarregado da compra e distribuição dos 
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utensilios e objectos net'~Sa
1

rios plra as. mes;~as.: 
obras, percebendo a gratificação annual :jle- cento''':' 
e cincoénta mil réis pelo accrescirno <.leste trabalho, ~- ,. 
em <ptanto se acha,r delle incumbido. O <tnc por 
esta Secretaria d'Estado se participa ii t·el'crida 
Camara para seu conhecimento. - Visconde dec 
i\lon t' alcrrre. 

ADD!TAMENTOS AO CAllEil:-\0 12." 

1.\IPEPdO.-Aviso de li de Dezembro de 1K51. 
Der/ara que o COITI'in he r·m11prclwndido 1111 grncrali
,Jade do (l·(lgn I." § :L" do llcgulrwzc~tn de 22 ,1,. 
Nol'c/1/.bi'O de IRc>l, rclaliro IÍ.< ('()11/a~ de to,/11:' "·' 
llrportiçDr's c pc~:wa.~ f'ntti/Tf'(Jndas da rt!Tt'rrtdoçoo í~ 
di.<pcndw de dinheiros ult rulurcs Jl''l'll'/11'1'11(1'.< á ;\'ll(''iu. 

3.' Secção. llio de Janeiro. ?llinistcrio dos i\e
r,ocios do lrnperio em li de Dezembro de l~'i'l. 

Sendo presente a Sna :\Iar,estade o Imperador 
n Olllcio 11." :w:l de 6 do cor~·enle rnez, em 'llle 
\'m. pcq~nnla, se na r,eneralldatle do Arli~O 1. 0

. 

§ :!."do lter,ulan•ento de :2'1 de NovendJJ'o ultimo, 
relativo ás contas de toda' as Repartições e pe~S;\"S 
encarrer,adas da arrecadação e dispcndio de di
Hheiros ou Yalores pertencenles ú Nação, he con
pr·ehendido o Correio: ?llanrla o i\Jesmo Au~usto 
SPnhor responder-lhe allirmativarnente; cump~indn 
por· tanto que Ym .. e:o.peça as precisas ordens as· 
Administrações do Correio das l'rovincias, a fim 
de <JUC d'o..a em diante envie suas contas :ís The-
sourarias respectiYa:>. -:' 

Deos Guarde a Vrn. -Visconde de J\lonfalc- · 
r,re. -Sr. Director Geral do Correio. 
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À visn ele 30 de Deze.A'ro de 1851..- Aqwora o~ 

venCimf»tos marcados ao Director das obras Jlfunici
pctes, ab Ajudante e Escripturario da Directoria, ao 
1'hesou1·eiro, Procurador e Agente da Jllm. a Cama-

'j 

r\ 

m Jff'!Uiicipal desta Cidade. · ' 
'· 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Imperio em 30 de Dezembro ele 1851. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador 
o Olficio da lllm.• Camar·a Municipal desta Cida
de de 21 de Outubro ultimo, que acompanhou o 

, Orçamento da sua receita e despeza para o armo 
de 1852, no qual propõe: 1.• que seja elevado a 
1 :600;ft000 anuuaes o vencimento 'de 1 :200;ftOOO 
que actualmente per·cebe o Director das obras Mu
nicipaes, Job Jus tino d' Alcantara, · por se achar 
tambem encarregado dos trabalhos de Mar·inha; 
2.' que se nomeie hum Ajudante do mesmo Dire
ctor, sob Proposta sua, com o vencimento de 960,)';) 
por· anno: 3." qne ao l'~scriptnrario da Directoria, 
}'rancioco de Oliveira Guimarães Junior, se con
ceda 200;fttl00 de gratificação , por se achar· lam
bem servindo de Escrivão de Marinhas: 4." final
mente, que fique reduzida a '/4 'por cento apor
centagem que percebia o Thesoureiro e Procura
dor, e '/s por cento a do Agente, em attenção 
a ficar .augmentada a Renda Municipal com as dis
posições da Lei n. • 628 de 11 de Setembro deste an
uo: Ha o Mesmo Augusto Senhor por bem appro
var a referida proposta , e ass~im o Manda por esta 
Secretaria d'Estado comrnunicar á mencionada Ca
rnara para seu conhecimento.- Visconde de Mont'a
legre. 
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