
~ 

(~OIJLI~~eAO 
il 

... 
llECISOES J)O ti-OVI~I\N() 

00 

/--~'. TO~IO XU, 

/ ' . ' í&t =;z---.,;.;;,.; 

lHO DE JANEIRO. 

NA TYPOGRAPIIU. NACIONAl.. 
••Uil::!'~·~··-

18!i0' 

I 

IL 
• • ·- -·- ·' • • • "I f" 'I'" 11'1 \iflJ!!@,._ 



, 
PAGINA ORIGINAL 

EM BRANCO 



INDICE DA COLLECÇÃO DAS DECISÕES UO 
GOVERNO DO IMPERIO DO BRASIL. 

N.0 1. 

N. 0 2. 

N.0 3. 

N. 0 4. 

N. 0 5. 

TO.!'tfO XII. 

1St,!). 
'\, . . Pag. 

- GUEilRA.-Aviso em 4 'ele Janeiro 
de 1849. Manda c1ue, em cÓhfoí•mi-
dade do Decreto de 20 de Abril de . '1 1 

18M,., se estabeleça na Província de 
Pernambuco hurna Caixa militar fi-
Jial a Pagadoria, e lhe dá Instrucções. 
-lMPERIO.- Em 8 de Janeiro de 
1849. Approva a decisão que o Pre
sidente da Província do Uio de Ja
neiro deo ás di.JVidas propostas pelo 
Juiz de Paz da J'reguezia tia Villa de 
S. João da l3arra á Lei Regulamentai· 
das .Eleições .••.•.•..•••...•••.... 
- Em 8 de Janeiro de 18!,.9. Solve 
di~ersas duvidas sobre a execução da 
Lei Rt>gulamentar das Eleições, pro
postas pelos Juizes de J>az Presidentes 
das Mesas }>arochiaes das J'reguezias 
do Pilar·, de ~ossa Senhora da Con
ceição da llraia, c de Sant' l\nna, 
na Província ela Bahia ..•.•.....••• 
-Em 9 de Janeiro de 1 R-4-9. J)ecJara 
que, na falta dll Escrivão do Juiz de 
Paz ou do Su bde,egado, póde set• cha
mado algum dos dous citladàos já 
juwmenlmlos, sem que seja necessa-
rio novo juratnento, ou nomear c 
jurant~nl:tl' out1·o .•••....•.....•.• 
--Em 9 de Jaueiro de 18Ml. Approva 
a decisão que o Pt·e~idente ela Pro
víncia da Bahia deo á duvida pro
posta pela Camarà Municipal de Ca-
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N." 7. 

N." 8. 

N." 9. 

N." 10. 

I\ 

IH\ vJCH'HS 1 de uii.o dc\'erem ser m-

dnidos estrangeiros na lista dos vo
lantes, peJo simples facto de se 
acharem estes qualificados na Guarda 
Naciona 1 •••.••.••.•••.••••••••••. 
- Em 9 de Janeiro de 18!,.9. De
clara <(UC os 1\fem bros das Juntas de 
Qualificação , Conselhos l\lunicipal's 
de Recurso, e Mesas Pa1·ochiaes, 
ctnando sorteados Jurados, sirvão de 
prcfcrencia naqnellas Estações, par
ticipando ao Presidente do Trihnnal 
<lo .Tm·y o seu legitimo impedimento. 
- Em 9 de Janeiro de 184-9. Approva 
as decisões dadas pelos Presidentes 
elas }Jrovineias da Bahia, Pemam
huco, e 1\Iinas Gcracs, sohre as du
vidas dos Juizes de Paz Presidentes 
das .T untas de Qualificação das Frc
guezias de Inhambupe, Santo Amaro 
de I pitanga, BizerTos, e Arripiados, 
po1· occasião da execução da Lei Ile
rrulamen tm· elas Eleições ..•.•.•.•.. 
-Em 11 de .Janeiro de 184-9. Sol\'e 
dnvidas propostas pelo Pr·esidente da 
Província da nahia' ácCI'Ca da Lei 
Ucgulamentm· das Eleições .•...... 
-:FAZENDA.-Em 11 de Janeiro de 
18/•9. Ancoragem que de,·e pagar os 
navios que tlescarr·cgão somente parte 
do seu carregamento, sem recehel' 
Jlo,:ra carga . ...................... . 
·- Em 11 de Janeiro de 1 8!~9. H e 
incompativel o exercicio dos Emrwe
gos de Collectores, e Administrado
r·es de Mesas ele Rendas,: com os de 
Oelq~aclos, Subdelegados, c seus suh-
sli I ut.os ...................•...... 
-Em I 2 de .Janeiro de 1St. H. Qnacj:: 
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i\ .• 12. 

N. o 15. 

N." Hi. 

N. 0 17. 

N. 0 18. 

.;\ ." ·I !I. 

os objcctos cp1c estão SIIJCitos ao::; di
reitos de 80 por cento, estahcleci
<los no § ·1 .'' do Ar·t. 9." da Lei n.0 

51A ele 28 de Outubro de 18!,.8... 18 
- IMl)EI\10.- Em 12 de Janeiro 
de 1t\.l,.9. Solve n duvida proposta 
pelo .Juiz de l)az da Cidade ele Soro
c·aba, no Presidr.-ntc da Pt·ovincia de 
S. l,aulo, solwc a execução da Lei 
Jtcgulamentar das Eleições. . . . . . . . . 1 ~~ 
- Em 15 de Jnncit·o de 1 S~.n. Re
solve duvidas sobre a Lei H('gnla
ment.ar· das Eleições.............. 21 
-.FAZENDA.- Em 15 de Jancir·o 
ele 181,.9. Não se devem accei lar ma
nifestos sem as formalidades legaes 
ou fóra de ·tempo. Impondo-se a 
mulla do Ar·t. 15U do Regulamento, 
não se deve impot· a do Art. 1 GO.. 2a 
-Em 16 de .Janeiro de 18!,.9. As 
barras de ouro e prata conl.inuão a 
ser isentas de direitos ele consumo. >l 
- Jl\II'ER10. - Em 1 6 de ·Janeiro 
de 18!,.9. Solvendo diversas du\·idas 
sobre a execução da Lei Regula
mentar elas Eleicões..... . . . . . . . . . 2.~ .. 
-Em 16 de .Ta~eiro de 181,.!), Ilc-
solve algumas duvidas occorridas nas 
Províncias do Pará e de l\linas Ge-
raes, por occasião da execução da 
Lei Hegu1amentar da& Eleições.. • • . 25 
-Em 17 de Janeiro de 18!,.9. Ap
prova as decisões dadas pelo Presi
,lentc da Província da llahia ás du
vidas propostas por hum Eleitor ela 
l"t·eguezia do Santíssimo Sacramento 
de ltaparica sohrc a Lei ReGulamen-
tar das Eleições. . . . . . . . . . . • . . . . . . 2l'\ 
- FAZENDA. -Em 17 de Janeiro 
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N. 0 20. 

N. o 21. 

N.0 22. 

N.0 23. 

N.0 25. 

N. 0 2.6. 

VI 

de 184.9. He extensiva a todos os Con
sules a Circular de 3·1 de Janeiro de 
1 Hlr.S, relativa á arrecadação das he
J'arH,~as dos snbditos }>ortur,uezes .••. 
- Il\JllERIO. -Em 19 de .lnnP.it o ele 
•11:)49. Solve duvidas encontt·tu.las na 
CXt'CtH;ão da Lei H.et~ulamentar das 
Elt'icõcs ... ...................... . 
- Em '.!:J de Janeiro de 1 ;_:t,.!). Re
solve cliversas duvi1làs, r1ue tem oc
cOI·i<lo nas J>rovincias <le 'Minas Ge
raes, Bahia, Pet·nam huco, Rio de .Ta
neiro, Hio Grande do Norte, e Pará, 
na exccu~.:ão da Lei llet;ulamentat· 
das Eleições ........•.••••..•.••.• 
-Em 23 de Janeiro de 18A9. Ap
prova a solução dada pelo Presidente 
da Proviucia do Rio de Janeiro, tis 
duvidas encontradas pelos Presidentes 
do Conselho l\lnnirípal de .Recm·~o 
das VJillas da Estt'ella, e de Santo 
Antonio de Sá ua execnçüo da Lei 
Reaulamentar d~:s Eleições ....•..•. 
- l"AZENDA. -Em ~!~ de Jaut>iro 
de ·1Hl~!). St·llo qn•· den~m pagar os 
vales do Banco (~ornmct'ci:tl ..•.•.•. 
- Jl\IPElUO.- Em 2~ tle J:wcim de 
1 S!,.~). Sohe duvidas propn:;tas á Lei 
Regulnmcntar elas Eleiçõ:!s ••••••.• 
1;-AzENlH. -Em i'N r!e .JanPiro de 
1 S/~9. A multa do A rti!~O '2.'~5 d,, He
gulamcnlu rlas }\ Jf;qh!erras só lt:(ll lu
gar q uamlo se dt·~pacha p-.lra ('nn
sumo partt~ do caneg-amento, t:~ttndo 
a embarcação em ü·anr1uia. o~·da
ra--se em que casos tem 1 ugar as 
multas dcs Arti~os '159 e 1 tiO •••••• 
-Em 30 de Janeiro de ·1849. Não se 
dcvern fazer uomca~~ões interinas de 
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N.n 2i. 

N.n 28. 

N.0 30. 

N.0 31. 

N. 0 32. 

N." 33. 

N.n 35. 

VIl 

Administradores de Mesas de Ren-
das ; os seus Escrh·ães ~ão os que os 
devem substitui r.... . . . . . . . . . . . . . . !íO 
- IMPERIO.- Em ao de Janeiro de 
1849. Solve duvidas encontradas na 
execução da Lei ltegulamentar das 
Eleições... . . • . . . . • . . • . • • • • . . • • • • • 5'1 
-- FAZE:"DA.- Em 3 de Fevereiro 
ele 181,9. Sobre os generos exporta
dos por cabota~ern que em barcão na~ 
pontes dos Co~Jsulados, e os sujeitos 
ao pagamento ,}o expediente das Ca-
patazias •.....• ,................... ;)9 
- IMPERIO. -Em 5 de Fever·ei1·o 
de 184.9. Solve chl'l:idas sobre a exe
cução da Lei Regulamentar, das Elei-
ções. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 60 
- Em 5 de Fevereiro de 18/•~. Sol vc 
duvidas encontradas na execução da 
Lei Regulamentar das Eleições..... 61 
- Em 5 de l•'evereiro de 1 Hl,.9. A p
prova as decisôes dadas pelo Presi
dente da Província de São Paulo ás 
dm·idas do .Juiz de Paz da Villa de 
São Sebastião, na execução da Lei 
Regulamentai' das Eleições. . . . . . . . • 62 
-Em 7 de .Fever.eiro de 18.l9. Solve 
duvidas encontl·adas na execução da 
Lei Regulamentar das Eleições..... ()fi. 
-FAZENDA.- Em i de Fevereiro 
de 184.9. O imposto da. Siza ficou re
duzido a seis por cento, e pagos á 
vista.. . • • • . . • . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . 6ã 
-Em 7 de Fevereiro de 18'i.n. Como 
se deve executar o § 22 do Art. 9.0 

da Lei de 28 de Ontubro de 1848, 
n.0 514, que reduzia a seis. por cento 
o imposto da Siza, pagáveis ;í. v:ist:u ,, 6ô 
- IMPERJO. - Em 8 de Fe,·ereiro 



N. 0 37. 

N.0 38. 

N. 0 3H. 

N. 0 40. 

N,o /fi. 

N.o 42. 

VIII 

de HVf.U. Solve Duvidas encontrada~ 
na execução da Lei ltcgulamentar das 
Eleições. • • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . G 7 
-·FAZENDA.- Em 9 de "Fevereiro 
de 18M}. Sobre a fór·ma porque devem 
ser passados certificados de lastro... 7·t 
11\fllEIUO.- Em 13 de }'cvereil'O de 
18!,.U. Solve duvidas encontradas na 
execução da Lei Regulamentar das 
Eleições.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >' 
-FAZENDA.- Em 14 de Fevereiro 
de ·18!,9. Declartuulo de quando se 
deve contar o pl'aZo , parn o recur·so 
dns decisões das Thcsom·ar·ias para o 
Tribunal do ThesoUtó. . • . • . . • . • • . • 78 
-Em 1/~ de Fevereiro de 1849. Só 
devem ser admittidas as cer·tidões das 
Alftindegas, para P!o~a dá impor·ta-
ção dós generos de3pachados p01· bal~ 
deação ou reexportação. . . . . . . • . . . . 80 
-Em 17 ele Fevereiro de 1849. Per·
mitte o recur.so no caso de prohi
bição de entráda . ná Alfandegà., con
forme o Ar·t. 80 do R.egulütnento, 
c detcrnlina a alçada dos. lnspectores 
para deeisão definitiva dos processos 
de npprehensão • . . . . . • • . . . • . . . . . . . 18 
- JUSTIÇA. - A viso lle 17 de Fe
vereiro de 1849. Ao Presidente da 
Provincia dá Bahia, ordenando qlle 
os E!!!crivães de appellações daquelta 
Relação observem no traslado dos 
autos a pr·atica seguida pelos Escri
vães do Imperio. • • • • • • • . . . • • . • . • . 82 
-- FAZENDA. -Em 22 de FeV'ereiro 
de 1849. As nomeações dos Inspecto-
ré~ de Qnm·teit·ões nuo pagão Sello • 
salvo o de documento, sendo como 
taes apresentados, Pbde-se pa.ga1· o 



:N. o 1~3. 

N.o "·"-· 

N. 0 47. 

Seilo dos Títulos depois de p•·eslado 
o juramento, mas antes da posse do 
em pr:ego . .. ~ ................. • . . . . 83 
-· Em 23 de Fevereiro de 184-9. Não 
se admitte ·o desconto de ordenados 
ou soldos, para parramento de alcan-
ces de Collectores. . • • . • . • • • . . . • • . >' 
- Em 21~ de Fevereiro de 1 84~). Es· 
tabelecendo a fórnm de proceder nos 
despachos de animaes, para. gozarem 
do beneficio da Tarifa.. . • . . • . • • . . 8"· 
-Em 26 de Fevereiro de 18.\.9. Quan-
do se dá conta ela arrematação de 
qualquer ramo das Rendas Publicas • 
deve se remetter copias das condi
ções dos contractos ao Thesouro , e 
exposição ela idooeidade dos arrema-
tantes, e seus fiadores ...... • . . . . . 85 
-Em 26 de Fevereit·o de 18! •. U. Sobre 
pàgamento de direitos de sizalha ele 
cobre reembarcada ..•....• • . . . . . . . >; 
-Em 26 de Fevereiro de 181,.!). Hum 
estrangeiro póde ser arrematante, ou 
socio na arrematação de qtialquer 
ramo das Rendas Publicas ...• : . . . . 8Ü 
-· Em 26 de Fevm·eiro de 184.9. De
terminando como devem pr·oceder os 
vigias das Alfandegas, nas appre-
hensões. ; •.••..•... ~ •... ; .. • ...• • 81 
-Em 26 de Fevereiro de ·18ft.!). Sobre 
o pagamento do juro ammal de !) 
por cento a que ficão sujeitos os The
sonreir·os, Collector·es, on oui.J'0!'1 
(1uaesquer Empregados ou pessoas a 
cujo cargo estejão diHheir·os puhlicos. 88 
- IMPEI\10. -· Em 26 de Fevercii'O 
de 18!,.9. Solve duvidas encontradas 
na ~x~cuçã.o da Lei ltegulamentar das 
Ele•çues. , . ; , ...... • ........ • : . . . . ~'J 
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N." 51. 

N.0 52. 

N, 0 53. 

N.0 54. 

N.0 55. 

N.0 56. 

N, 0 57. 
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-.IUS'fÍCA.-Aviso de 27 de l<'c
vereiro dê ·18M). Declar·anclo (llle em 
vista do Art. 100 da Lei de :1 de De
zembro de 18/._1, não deve paraly
sar·.-se o andamento de processos cri
mes por falta de pagamento de Scllo 
e preparo.. • . . . • . . . . • . . • . . • . • . . • . 90 
-:FAZENDA. - Em 27 de .Fevereiro 
de 18!,.9. A bordo dos navios em des
carga não he perrnittido ir algucm, 
sem permissão do Inspector da Al
fandega na fót·ma do 1\ r·t. 135 do 
Rer,ulamen to . • . • . . • . • . • . . . . . . . . . . !li 
- Em 28 de Fevereiro de 11:V/.9. So-
bre o formulario das ordens dos ]>•·e
sidentes aos Inspectore!i de Thesou
rarias, e a 1;espcito das sahidas destes 
para inspeeCionar as Repartições de 
'Fazenda fóra das Capi taes. • • • . • . • . 92 
-Em 28 de }'evereiro de 18!,.9. Modo 
de pagar as commissões aos Empre
gados do Juizo dos l"ei tos. . • • . • . • . !13 
-Em 2 de :Marco de 18'1.9. Os Em
pregados das Alfandegas tem direito 
á pot·centagem de todo o rendimen-
to~ cessando a separação ·dos vinte 
por cento ele que não se deduzia 
porcentagem.. • . . . . . . . . • . . . . • . • • • . 95 
- Em 2 de l\1arço de 1849. Como 
se devem executar os Artigos li·3 e 
50 da Lei n.0 514 de 28 de Outu-
bro de 18!,.8. • . . • . . . . . . . . . . . • . . • . " 
-MARINHA. -Aviso de 2 Marco 
de 1849. Designando a maneira p~r 
que deve ser feita a escriptnrnção 
das Officinas do Arsenal de Marinha 
da Côrte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

N." ~R. -JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Março 
de 18!,9. Qne regula a maneira por 
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N. 0 62. 

N. 0 63. 

XI 

<]Ue devem ser observadas as licenças 
concedidas aos Empregados Civis , 
pertencentes ao Ministcrio dos Ne
gocios da Justiça. . . • • • . • • • • . • • • . • 98 
- Aviso de 5 de l\I<u·ço de 18A9. Ao 
Presidente da Província do Pianhy, 
declar·ando que a duvida, por ellc 
proposta 1 sobre os eJfeitos da pro
nuncia , uos crimes de responsabili
dade; acha-se resolvicla no Aviso de 
11 ele Julho de 18fr.2 , n. o 76. . • . . tHl 
-Aviso de 5 de l\larco de 181,.9. Or
dena que continue a· pratica de no
mear-se 1 mediante fiança, Deposita-
rios Pulicos , mas unicamente nos lu
gares em que se fizer sentir sua ne
cessidade; e declara <Jne são objecto 
de deposito publico somente as peças 
de oui·o, prata, e outros metaes de 
valor·, e as pedras pt·eciosas. . . . . • . 100 

·-Aviso de G de Março ue 1849. Ao 
Conselheiro !'residente da Relação da 
Côrte, determinando c1ue sejão entre
gues ás par·tes que os requererem , 
para intentar nova Acção, todos os 
documentos originaes juntos a pro
cessos declarados nnllos, hurúa vez 
que fi(tnem anncxados a tacs proces-
sos os respectivos traslados , ~pagos 
pelas pessoas que requererem os do
cumentos originaes... • • . . • • • . . • • . . 1 O r 
- GUERRA. - Circular de 8 de 
Mar·ço de 1849. Aos Presidentes de 
Províncias esclarecendo a duvida sus
citada ácerca da etape concedida aos 
Officiaes do Exercito.. . . . • • . . . . . • . • 102 
-FAZENDA.- Em 8 de Março de 
de 18~:9. Sobre licenças a Empreffa-
dm; Civis do l\finisterió ·da Justiça. 103 
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- Em 9 de Março de .184-9. Como 
se deve proceder com as embarcações 
'lue trouxerem bandeiras, e papeis 
do Governo de facto estabelecido na 
Ilha da Sicilia.. • • . . . • • • • • . . • • • . • • 1 OI,. 
-Em 9 de Março de 184-9. Os livros 
escripturados pelos Arrematantes de 
Rendns Publicas devem se.- recolhidos 
ás Thes.ourarias, e de~ero. ser nume
rados, rubricados, e encerrados como 
os dos Collectores •.....••••...•••• 1.05, 
-Em 9 de Março de 18Ml. Os Em
pregados suspensos, não correccional~ 
mente nos casos em que a Lei o per
mitte, sendo process~dos, mas não 
pronunciados, tem direito aos seus 
vencimentos . • •. . . . . . • . • • • . • • . • . • • • >> 

- ll\fPEIUO. - Em 9 de Março de 
184-9~ Ordena que não obstante a dis
solução d~ Camara dos Deputados, se 
prosiga no trabalho d~ Qualificação. 106 
- .JUSTIÇr\. -A viso em 9 de Março 
de 1 8!~9. Ao Presidente da Província 
do Rio de .Janeiro, declaran;do que 
nos lugares onde ha hum só Ta
bel1ião, e nos Juizos onde ha hum 
só Escrivão , nem as Ordenações -pem 
as Leis subsequentes ordenão a dis
tribuição , como se :,~.cha explicado no 
Decreto de 13 de Setembro de 1827. 1 07 i 
- A viso. de 9 de 1\iarço de 18/~9. Ao !, 
.Juiz de Paz do 1.0 Districto de Santa 
Rita, declarando que, apezar de achar-
se dissolvido o corpo eleitoral, devem 
continuar os mesmos Ele~tores a for-
mar o Conselho de Qualificação da 
Guarda Nacional. .••••.•.. ; . • • . • • • 108 

N.o (O. ·:"~FAZENDA. ~m 10 de Março de 
18/r!l. Sobre o Scllo que deve pagar 
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N. 0 7 . 
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XIII 

o credito não sellado, quando apre-. 
sentado em Juizo, para fim diverso 
do de haver o seu pagamento ..••.• 109 
....- GUERRA. - Circular de 12 de 
Marco de 1849. Aos Presidentes das 
Prov.incias marítimas e ao Comman
dante das Armas da Côrte, determi
nando que os, navios de guerra e For
talezas não permittão que as embar,..., 
cações Sicilianas, procedentes da Si
cilia com bandeira diversa da do Rei-
no das Duas Sicílias, arvorem nos por-
tos do Imperio taes bandeiras , e bem 
assim que lhes não correspondão a 
quaesquer saudações do ceremonial 
marítimo .••••.•.•.• , • • • . . . • • • • • . . 11 O 
-· Circular de 13 de Março de 1849. 
Aos Presidentes das Províncias, e ao 
Com mandante das Armas da. Côrte, 
e ao lnspector da Pagarloria das Tro
pas, determinando que fique, estabe
lecido como regra, f(Ue todas as li
cenças de favor dão direito 'á per ... 
cepção de todos os vencimentos, e 
a contar tempo de serviço.. . • • • • • 1·11 
---. FAZENDA. - Em H1 de Março 
de 18lí.9. Os couros exportados do 
Rio Grande do Sul pagão 7 por cento 
somente sendo para o Estrangeiro, 
e nada para os portos do Imperio. 11 

-Em 17 de Março de 18lr·9.: DeCla
rando que os Consignatarios dos na-
vios são pessoas legitimas para rc
<luererem quanto for do interesse dos 
mesmos navios, e explicando Artigos 
do Regulamento das Alfamlegas sobre 
apprehensões, multas, ~- !.!,!!'::~~~ão 
de recursos •..••. ·~ ...... : : ......• ··-:ri.:~ H 2 
- Em 20 de Martfo de' 18/~~t 'Ma{·éa I' . 

- .... ....,:,-, 
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os prazos em que deve ser recolhidos 
aos cofres as Hendas Publicas , alêm 
dos quaes devem os exactores pagar 
os 9 por cento de juro •••.••.•..•• 113 

- Em 21 de Março de 181,.9. Nos 
annuncios de impugnações nas Alfan
degas deve-se declarar o nome do 
Empregado impugnv.dor... . . • • • • • . . ·1 'i/~ 
-Em 21 de :Março de 18/~9. Expli
cação sobre os direitos que pagão os 
realejos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

- IMI1.ERIO ....... Em 21 de l\larço de 
1849. Solve duvidas encontradas na 
execução ·da Lei Regulamentar das 
Eleições .. .............•..... , . . . . . ·115 
-.FAZENDA. -Em 22 de Março de 
18lt9. Sello que pagão as Provisõ,es 
annuaes dos Vigarios encommendados. 1 'I G 
~ MARINHA. - A viso de 2A de 
Março de 18!,.9. Manda observar o Re
gimento de signaes de Navio em pe-
rigo de inceudio ' ou de naufragio. )) 
- .FAZENDA. -~Em 30 de Março 
de 18/~9. Sello dos Títulos de Des-
pachantes. • • • • . . • . . . • . • . . . • . • . . • . 117 
-Em 30 de Março de 181.9. Esta
bel~ce regras a respeito das procu-
raçoes.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . J> 

- MARINHA. - Aviso de 30 de 
Março de 18fr.9. Manda observar as 
Instrucções para a escripturação e 
fiscalisação das despezas da Repartição 
da :Mal'inha ua Província do Rio 
Grande do Sul. . . . . . . . • . . . . • . . . . . 119 
- FAZENDA. - Em 31 de. Março de 
18!,.9. Entre Officiaes e Amanuenses 
das Secretaria~ das Thesourarias não 
~e dá o caso de substituição. . . . . . . 121. 
- JUSTICA. - A viso de 2 Abril de 

~. 



I 

N.•J. 
~" 8 . 

'18A~). Ao Conselheiro ]>residente da 
Relação da Côrte, declarando que a 
disposição. elo A viso que lhe foi diri
gido em data de 6 de :Março ulti-
mo, deverá ter applicação aos docu
mentos juntos a processos findos, 
ainda que não julgados nu1los..... 125 
-FAZENDA. -Em 2 de Abril de 
1St..!>. Declar·a-se o que se de,·e con
siderar lastro das embar·cacões •...• 126 
- JUSTIÇA. -· A viso de 11. de A hril 
de 18fl.!). Aos Presidentes das Provín
cias, dando providencias pura evitar· 
os gr·avcs inconvenientes que podem 
resultar de demorar-se a posse dos 
Empregados de .Justiça c Policia,. 
c1uando as Camaras l\1 unici paes , que 
tem de dar essa posse, uão se pude-
rem l'CUnir com a necessaria bre-
vidade. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
--l"AZENDA. - Em 11 ele Abril 
de 18~-9. Revoga a Circular do 1.0 

de Maio de 18!,.7 , a J'espeito das de
clarações de accrescimos ou diminui-
ções nos Manifestos . • • . . • . . . . . . . . . 128 
- Em 11 de Abril de 181~!). Licen-
ças de ([Ue se deve pagar Sello. . . . . 129 
-Em 12 de Abril de 184!>. Decla
ra-se que para a annu1lação das le-
tras que se passão de dir·eitos de con
sumo de mercadorias reexportadas 
para Portos estrangeiros, basta o cer
tilicado da descarga da mercadoria em 
qualquer Alfandega de Por to estran
geiro, ainda que não seja aquellc para 
que despachou •...............•..• 130 
- IMPERIO. - Em 13 de Abril de 
18!,.9. Solve duvidas encontradas na 
execução «la Lei Rer,ulamenlar (]a!". 

f ·., .. 
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N.•L 
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N.o 98. 
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~-0 99. 
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N.o ~00. 

XVI 

Eieições ...•... , .. , .•.....••. , . . . . 13d 
-FAZENDA. -Ern 11,. de'Abril de 
181J.9. Manda abonar commissão aos 
Collectores encarreaados de promover 
as execuções nos respectivos termos. t 31 
MARINHA.-· Aviso de 18 de Abril 
de 18!~9. Manda supprimir os Livros 
chamados de Inventario na escriptu.o 
ração das Officinas do Arsenal de Ma
rinha da Côrte. , ...•.•... • . . . . . . . 13'2 
- FAZENDA.-Em 19. de Aba·il de 
18!~9. Competencia dos Presidentes 
para a nomeação provisoria de Em
pregos cuja nomeação pertence ao . 
Imperador. . ... , ........ , . : . : ... , 133 
_ .. JUSTICA. -A viso de 20 de Abril 
de 184.9. ~Ao Presidente da Provín-
cia de Pernambuco, remettendo-lhe 
h uma Carta roga to ria, passada em 
Lisboa, para que a faça cumprir pelo 
respectivo Juiz de Orphãos, na con
formidade do A viso do 1. o de Outubro 
de 184.7, expedido ao Presidente da 
Relação da Côrte ..•.. , ..... : • . . . . 134. 
-IMPERIO. -·· Em 20 de Abril ele 
184-!J. Manda observar a genuína. in
telligencia do Art. 60 ela Lei de 19 
de Agosto de 1846, relativamente ás . 
Eleições pr:imarias , ...... , ...• • . . . . 136 
-· Em 20 :de Abril de 1849. Solve 
duv;idas sobre a execução da Lei Re
gulamentar das Eleições •.• , • . , . . . . 13t 
-FAZENDA. -Em 21 de Abril de 
18t..9. Dias de nojo e gala, que se 
permittem aos Empregados de Fa-
zenda ........... , .... , . ~ ... , . . . . . 1!;.2 
-Em 21 de Abril de 184-9. Sei-
los dos vales..................... " 
- Em 23 de Abril de 184-9. Decla-



! 

t 
E1, 

'\VIl 

t·ação do que na Caixa. d' Amortisa
ção se deve observor a respeito das 
procurações . . . • • • . • . . • . . • .. . . . . . . . 1 1,3 

·-..; ." Hll. -Em 23 de Abril de 181,.~. Explica 

l 
o Art. !,.!) da. Lei de 28 de Outubro 
~e .18!,.8 relativo aos Solicimdores dos 
h~1tos da Fazenda.. . • . • . . • . . . . • . . . 141, 

N. 0 'I 2. -Em 23 de Abril de 18/f9. Expli-

l cações sobre justificações c habilita
ções, que se fazem no Juizo dos Fei
tos da Fazenda ...•............... )I 

::\,
0 I ::J. -Em 23 de Abril de 18·~~. Caixas 

1 
toscas, e abatidas, importadas, c des

. tinadas para conducção de generos de 
exportação, não são obras de mar·-
ceneria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·11, ri 

N.o ·1 .~. -JUSTIÇA.- Aviso de 2!,. de Ahril 

N ,0 ·1 l5. 

N.•1 
I 

N. 0 1~7. 

I 

I 

N." ·tb8. 

de 181,~. Ao Presidente da Pr·ovin
cia do Pará estabelecendo regra para 
a uniforme confecção dos mappas de 
que trata o Regulamento de 31 de 
Janeir{) de 184-2, nos Arts. ·17'~, 
180, 181 e 183 .•...•....•....... 146 
- ll\ll1EIHO.- Em 2'" ele Abril de 
184.9. Declara que o Lugar de Col
lector he incompatível com o de 
Juiz de Paz, mas não assim o de 
Procurador das Camaras 1\funicipaes. 147 
- GUERitA. - Provisão do ' Conse-
lho Supremo 1\liilitar de 2/~o de .Abril 
de 1849. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1l·8 
- IMPERIO. - Em 25 de Abril de 
18!•9. Solve duvidas sobre a Lei Re-
gulamentar das Eleições, propostas 
pelo Juiz de l)az da Freguczia de 
Cebolas, na Província de Rio de 
Janeiro .••......•.....•.......... 1/•9 
-Em 25 de Abril de 181,.9. Ao Pre
sidente da Provincia de Minas Ge-

/. 

t 
t,; 

~.'----~--~-----------------------------: 
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1
/ raeg, solvendo as duvidas apresen

tadas pelo .Juiz Municipal do Termo 

I da Campanha, na execução da I~ei 
Regulamentar elas Eleições.. . . . . . . . 1 :l1 

N." .JO~l. -JUSTIÇA.- Aviso de 26 de Abril 
de 184-9. Ao Presidente da Província 
do Piauhy, declarando-lhe que pt·o
cedeo legalmente quando deciuio 
que o .Juiz Municipal da Parna
hiha não devia conhecer das pro
nuncias proferidas por hum seu ir-
Inão. . • . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 1 5.1 

N.• 1· O. -Aviso de 26 de Abril de ·JSML 
Ao l1residente da Província do Ma
ranhão, declar:andC' que o Empregado 
Publico a <Jnem se concede licença. 
com ordenado por inteiro, pelo tem
po maximo, se deixa, acabado elle, 
de apregentar:-se , não póde, ainda 
c1ne allegue moi estias, continuar a 
perceber os seus vencimentos inte-
gt·almente ........................ 155 

N.n ·1 I I. -:FAZENDA.- Em 27 de Abril de 
184-D. Cobrança da dizima da Chan
cellnria nos casos de preferencia, e 
com pctcncia elo .T uizo de Provedoria 
dos Resíduos para se fazerem nelle 
invenlarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

N.• ·, /12. -IMPERIO.- Em 27 de Abril de 
·ISt..D. Solve duvidas sobre a exe
cucão ela Lei Rc(l'ulamentar: das Elei-

.. 4 J " 

ções .........•.....•. , • . . • . . • . . . . 15 I 
N.0 ·13. -Em 21 de Abril de 18/~9. Declara 

que na eleição de Deputados para a 
nova Legislatura deve set·vir a qua
lifição do corrente anno . . . . . • . . • . . 16 f 

N. D I I/~. - Em 28 de Abril de 184-D. Solve 
duvidas encontradas na execucão da 
Lei Rer,nlamentat· (las Eleiçõe-s pcln 
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XIX 

Juiz de Paz úa l<'reGuezin de Santo 
Antonio de Padua, erri Campos, na 
Província do Rio de Janeiro ...... . 

:\.uI 115. -FAZENDA. - J~m 28 de Abril de 
1SM). Os Despachantes das Alfandegas 
devem ser mantidos no gozo dos seus 
direitos até o fim do tempo de suas 

I 

. IG 
:'\.

0 11. 
i 

patentes, podem haver Despachantes 
úe segunda ordem, sem <[UC haja 
de . primeira ..................... . 
-Em 28 de Abril de ·I ;)J!.~l. Expli
cações sobre duvidas na ''cnla(leim 
intelligencia do Art. lr3 da Lei u.u 
51!~ de 28 de Outubro de 1 íVí.S. ... 

L'. o I 7. - IMPElUO.- Em 30 de Abril de 
1849. Approva a deliberação do J>re
siuenre da Província do Maranh;io 
mandando proser,ui1· na qualifica~:ão 
do corrente anno; declar·· que po•· 
essa qualilicaçào se deverá proC'eder· 
ÍL eleição, excepto nas l,arochias onde 
se não tenha conclnido a tempo, e 
explica o f[Ue se deve entender· pot· 
qualificação concluída ............ . 

S. 0 ·I 8. -Em 2 de 1\laio de ·18!~9. Solve 
duvidas apresentadas sobre a execu
ção da Lei Rer,ulamentat• das Elei
ções, pelo Pt·esidente tia l\lesa Pat·o
chial da Cidade da Eslancia, na Pro-

l vincia de Sergipe ................ . 
~ . .,119. -Em 2 de l\laio de :JS,~·0. Solve a 

duvida encontt·ada na exec:uçiio da 
Lei Regnlamentat· das Elt: Í<,'ücs pelo 

I 

N. 0 120. 
I 

I 

Presidente da Camara l\Innicipal da. 
Vma de Gmupá na Província do Pará. 
-MA IUNHA.- A viso de '2 de l\laio 
de 1849. 1\Janda abonar os venci
mentos de embarcados em Trans
porle aos Olficiaes de Fazenda cxlra-

, 1 ldMI 

16'2 

llili 

·169 
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: :úJ;1mtn~rario~n~at:i.Armada ;. 'tue: .forem 
. . :~·!~::~! •nomeados,; r pelo :!Intendente r~ da·: Ma

.. ';i>1 ;,,; (> ririba~:~da !Côr.té ,.· parn)1ser:viJ:l•.nos~im-
, . ' ~~ pedime_l}~ôsJd~;diversps;'E.m.Pregado(, 

170 , que··: lhe:;sao~ subordmados.:) ,_.~ .,·.1 •••• 

N.• 121. -· Aviso.:de :3i·de Maio .de· 1849. l<'az 
ex tens i v a • aos; Escrivães d' Armada a. 
disposição do § 3.0 do" Titulo,6.~ do 
Alvará de· 7 de Janeiro de 1797,. na 
parte •ein que manda. abona~, aos 
Coinmissarios dons , ou· tres .mezes 
de ::soldo adiantado •.••.•• :.·~.~ .... 

N.o 122. -lMPERIO.,._·Em !7 de' Maio de 
)) 

1 18~.9. Manda proceder a nova qua
. li fi cação nas Parochias , em ·que farão 

I 
~~~~~~~~~~ ~~- ~~~~i~i~~:~~~ -~e:~a;s. ~~~~ 171 

N.• 123. - l'AZENDA.- Em 7 de Maio de 
11849,;So~rejurosque s~ de':em levar 
I · de quantias ' por que sao executados 

.

1 

os Empregados .àlcançados ·p~ra· com 
1 a Fazenda NaciOnal. . . . . . . • . . . . . • . ·172 

N.• t241. -Em 1 de Maio de ·1849. sobre o 
I lançamento do Imposto de· Lojas em 
I ·hum Districto·, que no· 'decurso ·do· 
i anno passa a s~r ·Villa ... : . .. J •• •• 

N, 0 125. -· Em 7: de Ma10 de 1849. Sobre o 
i Sello que devem pagar os creditos, 

)) 

J que se· ajuizão por serem :.declarados 
: ·nullos.:/ . . ·~:~ .. ·~~.-.:· •. -/ ... ~ ........... 173 

N.0 126. -. Em. 7:i ded\laio de 1849. Sobre 
I gratificaçÕes aos que servem de Chefes 
I ,[e Policia. • ..... -.... ~ ... •r •••• -••.• : • • • 1 71.,. 

N.o 127. -Em 8 ele Maio de 18M))Sello das 
I.. Pro·visões. dos " Parochos i;:.·. . . . . . . . 17 5 

N.o 12~b;#-'IMPERIO.i.-. Em: :8 ~de Maio de 
i · i849;2Ao1.~Priesidente ·da Provincia do 
i ~io de:9aneiyo·, ar~pro~ando i as de
i c1sões dadas as duvrdas que aprasen-
1 .. 

I 
I 
I 

I' I I ; . ' I 

' i.. . : 
)..,; .. • ... I 

J . ··: ~.·~ ~·' ~~:·:~:,:;~; 
i,.,, 11'1~ ,. 

,-·:' ·; 

·. ~'":~ 

.. 
I 

l 
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1

1 
tara o Juiz de Paz mais votado da 

I · }'l'eguez_ia · do Arr:ozal, na ).execução . 
i . , da ; ,Lei > Regu)~ptent,ar. ·das ;:Eleições. t 75 

N.o 129. ··-, JUSTIÇA;.:~'Emi10· ded\laio de 
. .1849. Aviso ao Presidente cJa,·Pro

~incia dÓ Pará solvé'ndo a duvida' pro- : .. 
P,Osta pelo Juiz de Direito da Co
Jharca. de B1·agança, sobre a)nte1li-. D 
irencia dos Arts. ' 150, · 154 .c· e 157 
do Codigo do Processo Criminal, na 
hypothese de ser apresentada. huma 
denuncia de crime fie responsabili
dade com doculnentos valiosos, de-

. pois de 3 annos c antes de 8 .. . . . . . 177 · 
N.o 130. -FAZENDA. -Em·11 de Maio. de 

I 18.4-9; Os Pàrtidores .elo Juizo' dé Or-
1 phàos estão isentos do imposto an- . 
I nua I sob a· e os esc1·i ptol'ios ..•...... ~· ~118 

N.0 J3l •. -Em .12 de Maio de 18!,.9. sobre 
I bu~cas a bordo de .navios já desem-
1 baaaçad()s pelas Alfandegas .• • ..•..• 

N.0 132. -Em 11• de Maio de 1849. Não he 
i extensi~a aos estrangeiros a licença·. 
! e , privilegio para extrahh· ouro ... 

N. 0 '133. -JUSTIÇA. -Aviso de 14 de Maio 
de 1 M9. Dirigido ao Presidente da 
Relação do Rio de Janeiro, decla
rando que o Art. 4-0 do Codigo do 
Processo Criminal .não creou novos 
lugares de Escrivães de Appellações, 
sendo o seu fim· unicamente respeitar. 

1 os direitos adquiridos pelos pro.prie-
1 tarios,dos Officios extinctos~ .' · -i :. · 

)) 

"N.o 134-, •. -IMPERIO. -Em 1!,. de Maio de 
I 1849. Explica o sentido, em que deve 
i ser tomada a· pala na . recorridos, ' '! 
1 emp~;egada no Art 7.0 do Decreto N.o . ,.,_ I 

• ! 511 :,de .18 Março de-1~/•7 .... ··~. ~:1:8_~ ... ·.·.: '.Jj 
N.o ·135. - F1\ZENDA.- Em 19 de ,·,s:arr~~ oÁ·C4ú~~ 

I ,.p/\~\\\\_')'\ A ~Y;t~.·~~ 
I í' ,C>\. . 

i ~~:~-·· ... \ 
I . • 

11 " . • ' ~ J 
i . ~ Dos-D.EiL~~~~~ 

'' .. 
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184~1. Os Livros dos .Escrivães do 
Jury estão sujeisos ao Scllo ..•...... 181 

N." 13G. - Em 21 de Maio de 18 '•-U. Quaes 
as disposições do Ree-ulamento das 
Alfander,as, qne se clevem dar impres
sas aos Capilãcs tle na,'Íos, quando 
entJ·ão nos portos do Im1lerio...... )I 

N." 137. - Ern :.?I de Maio de 18!J-H. Dia·eitos 
cle baldeação de mercadorias fie huns 
para outros por·tos do Irnperio ..... 182 

N .0 138. -Em 21 de Maio de 18Ml. Grat.i
ficação aos Guardas das Alfander,as 
empregados na al'l'ecarlação elos sal-
vados dos na vi os nauft·ar,ados.. . . . . . ,, 

N." J:~a. - IMPEPllO.- Em 21 de 1\Jaio de 
·184U. Appro\'a as decisões dadas pelo 
J>resideule da Jlrovincia do Hio de 
Janeiro sobre as duvidas, que ú J..~ei 
Ueguhunenla1· das Eleições propoz o 
Juiz de Paz da l"rcguezia do !>assa 
Tres.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 183 

N.0 1!,-0. - Em 21 de l\Iaio de 18!,.9. Solve 
duvidas encontradas na excncão da 
Lei Regulamentar das Eleiçõe~ pdo 
Juiz de Paz !'residente da Jnntu de 
Qualificação da Fr·er,nezia de llorbu, 
e pela Camara. Municipal da Villa de 
Ou rem, ambas na Província do Pal"á. 185 

N.0 1/d. - Em 21J- de Maio. de 184-9. Solve 
duvidas encontmdas na execução du 
Lei Hegulamentar das Eleições pelas 
Camaras l.\Iunicipaes do B•·ejo, Se
rinhaem , e Bonito, na Pro\'Íncia de 
Pernambuco. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 137 

N. 0 ·1/~2. -Em 21,. de l\laio de 181,.9. Approva 
o Regulamento Pro,•ism·io feito pela 
J~alcudade de l\Icdicimt desta Côrte, 
na fórma dos Arts. 2G e 3t.- da rcs
pccli va Lei or1~anica, sobre as Thc-
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i ses , c a votação nos actos de exame. 190 
X ... J.tr3. -Em 25 de l\'laio de 184~.9. Resolve 

' as duvidas encontradas pelo Juiz Mu
nicipal Substituto, J>residente do Con
selho l\lunicipat de Recurso da Villa 
J?rauca do I rnpcrador, na execução 
da Lei Regulamentar das Eleições ... 192 

~.o ·IA/, .. - FAZENUA.- Em 25 de Maio ele 
18A9 .. As quantias que entrão por 
deposito são cnt•·egues loao que fo-
rem devidamente reclamadas, (lual
qner que seja o exercício.. . . . . . . . . 1 !)(i 

t\'. 0 'l!r5. - .lUSTIÇt\.- Aviso de 29 de 1\Iaio 
(le HH9. Ao Presidente da Província 
do llarà. Declara que, segundo a in
telligencia do Art. 1 !1- da Lei de 3 
de Dezembro de ·18ft. I , e a disposi-
ção do ;\r-tir,o :w do Rcs-ularncnlo 
n." 120 de 31 (1e Janeiro, não po
dem os Juizes l\Iunicipa,es · excr·cea· 
empn•gos de commissão, alheios da 
l\Ir1r,istratnra; devendo ente~ der-se, 
no caso de os acccitarcrn , qne rcnnn-
cião o lugar de Juiz Municipal, ou 
que se sujcitat·:1o á per·da do tempo, 
durante o qual se conservarem dis
trahidos em taes commis!'I-Õcs ......• 19i 

N. 0 fJ.6. - Ii\IPEPtiO. -·Em 31 de l\laio de 
1849. A pprovando a dei iber·ação to
mada pelo Presidente ela Província 
do Rio de Janeiro de mandar sobsistir 
o juramento deferido pelo Presidente 
da transacta "Camara l\Iunicipa1 da 
Villa de 1\laricú aos V creadores da 
nova Camara; e determinando que 
em circnnstancias analogas se obsel·ve 
a decisão do Aviso de 2:l de Junho 
de 18~JA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

N. 0 
• n. -Em 31 de l\Iaio de 18!,.9. Appro,·a 

:j.. --~--------------------------



XXI\' 

a resposta dada pelo Presidente d:• 
l>ro,·incia do R.io de JanP.iro ao Juiz 
de Paz Pt·csidente da Junta de Qnn
lilicnção da "Ftegnezin da Ribeira, do 
Município de Angra dos Reis, decla
rando-lhe que ui.lo podia clle incluit· 
o nome do Cidadão Raphael José 
da Costa Junior, na lista dos quali
ficados, depois de encerrada a 2." 
Sessão da mesma .T unta. . . . . . . . . . . 20'1 

N." AS. -Em 3·1 de 1\laio de 18! •. 9. Decla
ra legal a decisão clo Presidente da 
Provincia de Sergipe, ordenando que 
'Domingos Jo~é Mendes, Vereadot· mais 
votado da Camara Municipal da Villa 
cle Nossa Senhora dos Campos, não 
fizes~e parte do Conselho de Recúrso, 
nem fnnccionassc na mesma Camara 
por não estar qualificado ,•otante ao 
tempo de sua eleição: outrosim que 
não fosse chamado o 1. o Snpplente 
da Camara Municipal da Villa do 
Espirito Santo, pela mesma razão de 
falta de qualificação, devendo em seu 
lugar set· convocado o Supplente im-

1 n1ediato ...•••.......•......•... .-. 203 
N.0 149. -Em 31 de Maio de '1849. Solve 

j duvidas sobre a execução da Lei Re-
gulamentar das Eleições. • • • . • • • . . . 20tf. 

N. 150. -Em 8 de .Junho de 181 •. 9. Decla
ra que , não obstante manifestar-,se 
falsificação na copia authentica da 
Act.a da eleição de Eleitores reml't
tida pela Camara Municipal da l~re
gnezia do Apostolo S. 1\fathias, na 
Provinda do Maranhão, cumpre com 
tudo que se proceda a novas averi
r,uações; e, verificada concludente
mente a fah;iftcaçtio de que se ll'ata, 

~ 

I 
I 
I 
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manda reunir· nova Junta Q.nalilica-
dora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

N." 51. -Em 8 de Junho de 18~.9. Declaa·a 
ao Pr·esidente da Província do lHo de 
Janeiro, que o Art. 52 da Lei Reffu
lamentar das Eleições , na segunda 
parte somente, comprehende as Pa
rochias cujo crescimento de popula
ção tenha lugar por qualquer motivo 
dentro dos seus antigos limites, e não 
as que o houverem por· acct·esc.imo 
de tenitm·io de outra, ou otHt·as ]>a-
rochias . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . • 212 

N .o :>2.. -Em 8 de Junho de 18A9. Appro
va a decisão do Presidente da Pro
víncia de MinafJ Geraes sobre a du
vida da Camat·a Municipal de Ja
guary, que posto não sejão as Mesas 
Parochiaes competentes para conhe
cer do merecimento dos cidadãos vo
tados para qualquer cargo de elei
ção, como tem declarado o Governo 
Imperial, com tudo podia a Mesa 
J>arochial da Freguezia de Santa Rita 

I 

fazer declarar na Acta a falta de 
renda do cida,dão vo~ado par·a !,.. o Juiz 'l 

de Paz da l•r·egueztU.. . . • . . . . . • . . • 21..:. 
N.0 1153. -FAZENDA.- Em 8 de Junho de 

I 184 9. Reconhecimento dos Procura
dores das Camaras l\funicipaes para 
receberem, o que a ellas pertence. 214. 

N. 0 15! •.. -Em 9 de Junho de 1849. Sobre 
o vencimento dos Juizes 1\funicipaes, 
quando substituem os de Direito. . . 215 

N." 155. -Em 9 de Junho de ·l849. Os do
cumentos de dividas de exercícios fin
dos devem ser· liquidados na confor
midade da Circular de 6 de Agosto 
de 1847 .......................... 21G 
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I 

I 
N ... 156. - MA IUNHA.- AYiso de 1 G de Junho 

I de 1849. Faz extensiva a Repartição 

I 
da Marinha a Provisão de 6 de No-
~embro de 18A6 ~..... • . .. • . . . • • • . 218 

N.o 1:51. ~JUSTIÇA. Av1so de 16 de .lnnho 
de 1 S~.9. Aos Presidentes das Rela
ções. 1\Tanda que se restabeleça, d'ora 
em di:,nte, a praticá anterior ao 
Aviso de 19 de Abril de 1838, que 
dispensava nova distribuição para jul
gamento de embargos. . . • . . • . . . . . . 2 H) 

N.o 158. -IJ.\IPERIO.-Em 16Junho de,18~9. 
Decla~·a que o Supplente do Delega
do, ou Subdelegado, não estando em 
exercicio, póde senir o cargo de Ve
t·eador; que se durante as Secções da 
Camarà lhe competir entrat· no exer·
cicio .do cargo de Policia se consi
derará impedido e passará a juris
dicÇão ao Substituto immediato; mas 
üão assim os Helegados e Subdelega
dos, ácerca dos quaes se observar·á 
o disposto no Decreto de 9 de Agosto 
de 18t..5 relativamente aos Juitcs Mu-
nicipaes.. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 220 

N. o 59. - Em 18 de Junho de 18M). Decla
m a maneira po1· que de,·e ser en
tendido o AYiso de 8 do corrente 
ácerca do numero de Eleitores de ca
da Parochia, de que se desbembrou 
parte do territorio para ser anne
xado a OUtl':t; e ordena que, pelo Go
verho na Côrte, e pelos J>i·esidl:!ntes 
nas Províncias se designe qual o uu
ii'lel'o de Eleitores, que deve dar cada 
Parochia uos termos do At·t. 52 da 
Lei Regulamentar das Eleições. . . • . 222 

N.o 160. -Em 19 de Junho de 184-9. De
clara que a Mesa Pal'ochial da }'rc-
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guezia c Cidade de S. João de El-
H.ei , Província de Minas Geraes, na 
eleiçã.o primaria designada para o dia 
5 de Agosto proximo futuro, deve 
ser presidida pelo Juiz de Paz mais 
votado do quaclriennio corrente.. . . . ~2tl 

N.0 
• 6·1. -FAZENDA.- Em 19 de Junho de 

j 
18/t-9. Pagamento de Congrnas aos 
Parochos, quando licenciados pelos 
respectivos Bispos. . . . . . . . . . . . . . . . . 226 

N.o 62. -Em 20 de Junho de 18lJ.9. Sobre 

l o modo de escripturar as Rendas não 
classificadas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.0 63. -JUSTIÇA.- Aviso de 20 de Junho 
de 18t.-9. Ao Presidente da Província 
ela Bahia. Declara que não existe prazo 
para uso das reclamações dos Jura
dos, que se julgarem injustamente 
multados; podendo, por isso, os 
Juizes de Direito tomar conhecimento 
dellas a todo o tempo, em quanto 
não forem as multas requeridas exe
cutivamente no respectivo foro .... 228 

N.o 16,. -FAZENDA.- Em 21 de Junho de -

j 
18t..9. Quando não for por 'culpa da 
parte a demora da sabida da fazenda 
da Alfandega, depois de despachada, 
não se col:irará armazenagem ...... 229 

N.o 65. - 11\IPERIO. _:.Em 22 de Junho d,e 

I 

1849. Declara que póde ser 'accuma
lado o exercício simultaneo dos cargos 

I de Juiz de Paz e Vereador, devendo 
! porêm o cidadão, que os occupar , 
f fazer-se substituir em hum dos ·dons, 
~ quando se dê o caso de não ser pos-
~ sivel, sem prejuízo do Serviço pu-
,, blico a mesma accumulaçã.o ...... 230 
~ N.0 '66. -Em 25 de Junho de 1849. An-
~ nu1la a qualificação feita na casa da 

l " 
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residencia do Juiz de Paz do 1.0 anno 
da Freguezia do Arrozal, Município 
de Pi rahy , da Província do Rio de 
.laneiro; e ordena que a eleição de 
Eleitores se faça pela qualificação a 
que se procedeo na Igreja Matriz sob 
a. presidencia do .Juiz de Paz do 
3.0 anno ......................... 2:11 

N.0 67. -Em 27 de Junho de 1849. Appro
va a decisão do P1·esiden te da Pro
víncia de S. Pedro, declarando ao 
Juiz de Paz, que tem de presidi!· á 
Mesa Parochial tla Cit!adc do llio 
Grande, que o numero de Eleitol·es 
da respectiva Parochia não deve ex
ceder ao mínimo do que eHa deo 
nas eleições de 18M) e 18A 7, sal v o 

j no accrescimo da quinta parte que 
lhe possa competir.. . . . . . . . . . . . . . . 231• 

N. 0 68.- Em 28 de Junho de 18!,.9. D{t 

I 
Instrucções sobre a execução da Lei 

N.o 1 G
n. Regulamentar das Eleições ...•....• 23;) 
.., - FAZE~DA. - Em 30 de Junho 

de 18! .. 9. Pode-se encarregar os Agen-
tes dos Correios em Districtos peque-
nos e distantes, da arrecadação das 
Rendas, dando-lhes nomeações de 
Collectores. • • . . • • • • • . . • . • • . . . . . • • 2ft.3 

N.0 11

1

70. -Em 4. de Julho de 1849. Não póde 
ser Capitão de navio, quem não es
tiver legalmente emancipado do pa-

I lrio poder ......•.•....•..•••.•.• 21,.!) 
N. 0 1171. -Em. 6 de Julho de 18/•9. Deve-se 

proceder ao peso e medição das mer-
1 cadorias para o despacho. • . • • . . • . . ,, 

N.o 172 . ..-Em 6 de Julho de 184·9. Sello dos 
I contractos de Sociedade.. • • • • • . • • . . ~2! .. 6 

.N. o 1 ~3. - Em 7 de J olho de 18!1'9. Os Em-
i pregados suspensos em delicto de res-

" 
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ponsabilidade não tem clir·cito a pol'-
cen tagern. . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 21, G 

N.o nt.. -Em 7 ele Julho de HV.-9. Sobre o 
par,-arnento dos direitos de couros sec-
cos e salgados~ ..•...•.•.......... 247 

N." ·175. -GUERRA.- Provisão do Conse-
lho Supremo Militar· de 1 O de Julho 
de 18!,.9.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2!~8 

N.o 116. - 1!\IPEIUO.- Ern 11 de Julho de 
1 ~49. Declara no Subclelt'f}óHlo ele I>o
licia ela :Freguezia da Guaratiha, que 
nenhuma in~cr·encia lhe clà a Lei em 
mnlet·ia c·lei'.onll, mas :111tcs que hc 
do sf'n rir,-oroso dever cvitm· que a 
l")olicia tome qnaJquer par·te nos t.ra-
hal h os da cleiç:io.. . . . . . . . . . . . . . . . . 250 

l'i." 07. -Em 11 de Julho de 18~-9. Solve 
duvidas sobre a execução da Lei Rc-
r,-ula menlar <las J<:.leiçõcs. . . . . . . . . . . 2;) 1 

N.'' 78. -. 1•\\.Zg~DA.- Em ·12 de .Julho (le 
18~-9. Declarando as disposições dos 
ller,-ulamcntos das Alfander,as e Con
sulados a respeito de manifestos, c 
soht·e buscas a bordo de navios á 
carga .............•.............. 253 

N.o 179 •. -·JUSTIÇA. - Cit·cular· de 12 de 
Julho de 18!~!). Ao l\1inistct·io da :Fa
zenda, c aos }")residentes das Provín
cias , declara que aos Magistrados , 
e outros Empregados da J~eparlição 
da Justiça só podem conceder-se li
cenças com ordenado inleiro, ou 
fraccionado , depois de terem, não só 
posse.~ mas tambem exercício; e que 
se não devem pagar ordena elos, em 
virtude de Jicenças, áqueUes que não 
mostrarem ter ·effectivamente entra-

I do em exercício . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
N.o lso. -FAZENDA.-Em 13 de Julho de 

I , 
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1849. Explicnçõ,es o. respeito de filhos 
, naturaes ......................... 2t,( 

N.o t8·1. - IMPEIUO.- Em 14 de Julho de 

l 18/~9 .. Solve duvidas sobre a execução 
da Lei Rt-r,ulamentar das Eleições .. 25!) 

N. 0 
1 82. -FAZBNDA.- Em 16 de Julho de · 

j 18!,.9. Exame nos livros e autos para 
a arrecadaçno do imposto da sisa. . 2Gtl 

N. 0 83. - E!Jl 18 de Julho de 18/~9. Uespa· 

I 

chos de reexportação e baldeação para 
d I • n~~ os portos o mper10 . . • • . . . . . . . . • ~v .... 

N.o 184. -Em 20 de Julho de 1s.q.g, SeUo 
I dos vales dos Bancos. . . . . . . . • . . . . 26!• 

N .o ·J85. - IMI)ERIO. -Em 21 de Julho de 

I 

18.4.9. Ao Presidente da l")ro,~incia··' do 
Rio de Janeiro, soh·endo as; duvidas 

I 

que lhe forão propostas pelo Juiz de 
de Paz mais votado da Villa da S. 

l 
João da Barra, sobre a execução da 
Lei Regulamentar das Eleições. . . • .• 11 

N. 0 8G. -Em 23 <le Julho de 181,.9. Solve 
\ duvidas sobre a execução da Lei lle-
1 gulamentar das Eleições .•..•.•..... 2G6 

N.o ~ 87. -Em 23 de Julho de 1849. Solve 
\ as duvidas propostas pelo Presidente 
1 do Conselho de Recm·E<o do Muni-

i 
cipio . de São Leopoldo, na J>rovincia 
do Rio Grande do Sul , á Lei Regu-

1 lamentar das Eleições ...•...••...• 268 
N.o 188. -Em 23 de Julho de 1849. Declara 

'I ao Presidente da Província de S. Pe-
1 dro que deve ser convocado hum 
I Eleitor, o t{ual, em razão (]e sua 
1

1 avançada idade, fora eliminado da 
: Jista dos votantes. • • • . . • • . • . • • . . • . 270 

N.o ·1189. - FAZENDr\.- Em 23 de Julho de 
I 1849. - A disposição do Art'. 31 ela 
I Lei de 15 de l'ovembro de 1827 não 
1

1 

se estende aos que se hahilitão para 
I 
I 
I 
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I levantai' Ar1olices ucpositadas ....... 271 
N.~ HlO. -Em 23 de Julho de 1St.!>. Os .Juizes 

: de Direito não pagão Scllo (tuando 
I são removidos. . . . . . . . . • • . . . . . . • . . )) 

N.j 191.- Em 28deJulho de 1849. Ü$ des-
1 pachos das Mesas Provinciaes não dis-
1 pensão as embarcações de apresenta-
I rem os documentos exis-idos na con

. formidade do Regulamento de 30 de l 1\faio de 1836. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 272 
N.

1 

192. -Em 30 de Julho de 1849. Sobt·e 

I 

os Guanlas conductores das pipas de 
vinbo, que devem dar parte ao Es
m·ivão da descarga das que'estivercm 

I vazias para se procede•· a vestoria.. n 
N .0 193 . ..- Em 30 ue Julho de 1849. Sobr·e 

a base pa1·a a cobrança de hum 
quarto por cento de armazenagem 
addicional. . . • . . . . . . • . • . . • . . • . . . . • 2 7 :l 

N HH. - IMPElUO. -Em 30 de Julho de 
1849. l\landando revogu as decisões 
do },residente da Província do Piauhy 
acerca da incompatibilidade das func~ 
ções de Juiz de Paz com as de Mem-
bro. do Conselho Municipal de Re
curso na qualidade de J>residenlc da 
Camara 1.\lunicipal; e ohse1·va•· a dou
trina do A viso de 22 de Junho ul
timo, dirigido ao Presidente da Pro
víncia do 1\io de Ja·neiro , sobre o 
mesmo objecto .•....••........•.• 274-

N.0195. -Em 31 ueJulho de 1849.Decla.r·a 
I n.u11a , ror falta de obscrvancia de 
i formalidades snbstanciaes, a quali-
1 ficaçào feita t>ela. respectiva Junta da 
I l"•·eguezia da Villa de Apudy, em 7 
I de Janeiro do corrente anno; e de-
i termina que sejão tomados em se-
1l parado os votos dos ]~leitores da. 

1 

mesma Freauezia • . . . . . . . . . . • . . . . . 27 5 · 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



~-" HlG. -Em o 1.u Agosto de 1849. Decla1·a 
i as disposições de va•·ios Artigos da Lei 

de 23 de Outubro de 1832 , relati
vamente ás attr.ibuições conferidas 
ás Camaras 1\Innici pacs e Juizes de 
Paz nas diligencias antcrio1·es á ob
ten• :·!·1 da Carta de Naturalisação; e 
r~'"•-·mmenda a exacta observancia dos 

t Aris.I!-. 0
, !J.o, 10 e 11 da mesma Lei. 277 

N.o 107. -Em 3 de Agosto de 18't-9. Esta-
I bclece como devem proceder· as Es-
f colas de Medicina do Imperio a res-
1 peito dos estrangeiros e nacionaes 
f que forem reprovados no exame de 
1 

habilitação. • . . • • . • • . . . . . • . • • . • . . . '278 
N." 198. -FAZENDA. -Em 3 de Agosto de 

1

1 181.9. O imposto sohr·e a e11:portaçào 
1 

de metaes amoedados foi int.eira-
1 mente abolido.. . . . . . . . • • . . . . . . • . • 279 

N.0 199. -Em 3 de Agosto de ·18lr-9. Sello 
f das Jic~nças concedidas pelos l)l·e-
: lados D10cesanos. . . . . . . . . . . . . . . . • . 280 

N." 200. -Em 6 de Agosto de 18'1-9. Abati
mento ((Ue tem lng::.1· no despacho 
de líquidos contidos em vasilhas de 

1 vidro ou barro .........•.•....•.. 
N.o 201. -· MARINHA.- Aviso de9 de Agosto 

I de 184-9. Manda contar aos individuas 

)) 

I da Armada, como tempo de serviço 
1

1

1 milita1·, aquelle que estudár·ão . com 
1 

aproveitamento na Academia da Ma-
! rinha desta Côrte. . . • . • . . . . . . . . • • . 281 

N.o 202. -FAZENDA.- Em 11 de Ar;osto 
1

1 de 18.Q.9. O pet·dão de soffeimen'to da. 
/ pena imposta por Sentença não dá 
I direito ao Empregado a haver ven-
1 cimentos.. . • . . . . . . • . . . • . . . • . . . • . • 282 

N. 0 2'03. -Ern 13 de Agosto de 18!~9. Re-
[ r,ula o despacho do ouro em pó que 
I se prcl.eJHla cxpm·tar· ..••.......... )) 

I 
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N ." 2()/, .• - IM.l>ERIO. - Em ·I 3 de AgosLo de 
: 18,\.9. -Solve <lLtvidas sobre a exectt-
' 
I ção da Lei Regulamentar das Eleições. 283 

N." 205. -:FAZENDA.- Em 1!~ de Agosto de 

I 

18lí-!J.- O rendimento do evento deve 
ser considerado geral, quando as As-

1 sembléas Provinciaes não o tenhão in-
i cluido nas suas rendas... • . . . • . • . . • 28l 

N." 2'0G. -GUERRA.- Pro\•isãodo Conselho 
i Supremo Militar de 11 •. de Agosto de 
1 18t,.!J .•...•.•.........•........... 285 

N ." 207. -JUSTIÇA.- Aviso de 1 G de Agos-
1 to de 181..!).- Ao Presidente da l1ro-
11 vinei~t do Ceará. Declara que no im-
1 pedimento dos Supplentes dos Jui-
1 zes Municipaes, não póde nenhum 

Vereador da Cnmara Municipal to
mar conhecimento das causas em que 
ella for interessada. . . . . . . . . . . . . . . 28G 

N ." 208. - IM PERIO. - Em 19 de Agosto de 

I 
1849. -Declara não haver. incom-

1

1 patibilidade na accnmulação do exer-
cício de Escrivão de Orphãos com o 
cargo de Memhro (]a Camara Mu
nicipal, por ser o Decreto , n." 501 

1

1 de 17 de Fevereiro de 181,.'7' só ex-
tensivo aos Municípios, onde ha hum 

i 

I Escrivão de Orphãos ............... 288 
N.o 209. -JUSTIÇA.- Aviso de 2!l de Agosto 

I 

de 1849. - Ao Ministerio da Fazen
da, declarando que ao Juiz Munici-

1 pai que substituir hum Juiz de Di-
i r·eilo rcmo,·ido ,. só compete o orde-
1 nado deste, mostrando que o pcrdeo 
1 pelo facto de não se ter apresentado 
I em tempo no novo lugar (lue lhe 
I • 'd d • l 
1 t1ver Sl o es1gna( o .............. . 

N.·~ 2:-10. -:FAZENDA.- Em 27 de L\gosto 
! ele 18!,.!1. - A prohibiçào~ de que trata 

)) 
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o Art. 86 do Regulamento das Al
fandegas pôde ser limitada pelos Ins-

. ) pectores . ......................... . 
N.11 211. ..;._ Em 29 ele Ar,osto de 181J.n. -C i r-

zsg 

I 

cumtancias necessarias para o jul
. gamento pelas Altàndegas da appre-

1 hensão de embarcações.. • • . . • • • • • • 2\JO 
N." 212. -Em 31 de Agosto de 184U. -As 

disposições do Art. 22 § 2.0 do Re
gulamento de 15 ele Junho de 184/J. 
são extensivas aos Addidos honora-
~~ios ao Cor;po Diplomatico....... . • 291 

N."2l3 . ..:.....Em31 deAgosto de 1849.-Re-

1 

gula o elespacho de barras ele ouro 
que se pretenela exportar ••••••••.• 292 

N.o 214. - 11\iPERIO. Em 31 de Agosto de 
1849.- Solve.eluvidas encontradas na 
execução da Lei Regulamentar das 
Eleições .... ....................... . 

N. • 215. - JUSTIÇA. - A viso do 1. o de Se
tembro de 1849.- Ao Presidente da 
Província do I>ará.- Declara que as 
Cartas testemunh~n·eis no Civel, são 
inteiramente funelaelas em Lei, c 

1 dellas se eleve tomar conhecimento 
1 ·para resolver segundo seu merito. 295 

N.0 21G. -Aviso do 1.0 de Setembro ele 1849. 
Ao Presidente da Província de Sergipe. 
Declara que a attr·ibuição conferida 
aos Delegados de Policia pelo § 1.0 

da 2. a par· te do Art. 212 do Regula
mento de 31 de Janeiro de 18/~2, de 
formar culpa aos seus Subdelegados 
e subaltemos, sómente comprehende 
os crimes de responsabilidade •.••.• 296 

N.0 217. -Aviso de 2 de Setembro cle 18.'1.9.-
Ao Presidente da Provincia de São 
Paulo. Declara que os crimes de 
damno excedem á attribuição dos De
legados e Subdelegados de Policia .. 298 
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N.o 218.- FAZENDA. -Em 3 de Setembro 
! de 1849.-- Entre os 1.os, 2.os e 3.os 
1 Escripturarios das Thesourarias não 
I ha substituição, formão todos h uma 

N.0 219. cla~~~PEiúo:.:.:Ê~ i,~ d~. s;ie.~b~~. ci~ 299 

I 
18lf9.-Declara ao Presidente da Pro
víncia do Maranhão, que os Eleitores 

i que devem organisar as Mesas Paro-
i chiaes para a 'eleição de Vereadores e 
1 Juizes de Paz, são os da LeGislatma 

~ 
dissolvida, e não os ultimamente 
eleitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N.o 20.- FAZENDA. - Em 5 de Setembro 
I de 18!~9.- Estabelece na Tarifh. das 
I Alfandegas a qualidade de madapo-
1 lões en terlinos. • . • • . • . . . • . . . . . • • . • 30 I 

N.o 22L- Em 6 de Setembro de 18.'19.- As 
[ multas devem ser esca·ipturadas nos 
1 Livros proprios das Recebedorias. • • 302 

N.0 222.- Em 6 de Setembro de 18!i.9. -
I Declara-se o ordenado <[Ue pertence 

l aos Juizes Municipaes quando sübsti-
tuem os de Di rei to. . • . • • • • • . . . • . • )) 

N.o 23.- 1\IARINHA.- Aviso de 6 de Se-
I tembro de 18lf9'. - Manda observar 
1 

o Regulamento para o Registro Mi-
l litar do Porto do Rio de Janeiro. • • 303 

N.o 221~.- IMPERIO.- Em 18 de Setembro 
f de 18~.9.-Approva as decisões dadas 
i pelo Presidente da Província de Ser-
i gipe ás duvidas encontradas por diLfe-

1 

rentes Autoridades ~a ~x:cução da Lei 
Regulamentar das Eleaçoes. . . . • . . . . 307 

N.0 225.- Em 18 de Setembro de 1849.-
1

1 

Approva o procedimento do Presidente 
do Pará por suspender os tl·abalhos 
da Mesa Parochial de 1\Iojú, em ra
zão· de h uma representação do Presi-
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dente da dita Mesa, <{ueixanuo-se do 
procedimento de hum dos 1\Iesarios, 

solvida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 I 
que fez reviver huma questão já re-

N." 226.- FAZENDA.- Em 19 deSetembt·o 
de 1849. - Dissolve duvidas sobre 
mine~ação de ouro em terrenos uia-
manllllOS. • • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . 31 O 

N." 221. - Em 20 de Setembro de 18!~!). -
1· Para ter Jngar a apprehcnsão he mis-
1 ter que não se tenha pago o respe-
1 • 1' . 311 
1 cttvo c Jre1to ••••••••••••••• •.•••••• -. 

N." 228.- Em 21 de Setembro tle ·18!,.9.
Ca~ta de ordem para entrega de al
guma: quantia, paga o Sello propor-

i c i onal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
N.o 229.- IMPERIO.- Em 25 de Setembro 

i de 1849.- Manda observar pontual~ 
[ mente o que pelas Commissões de ccn
l sura do Conservatorio Dramativo for 
1 corrigido ou supprimido nas peças 
j que se pretenderem pôr em sccna 

.!. nos !•' Thea tt·os da Côrte. . • • . . • • . • • • 313 
N." 2.'j0.- FAZENDA.- Em 29 de Setembro 

i de 18lrr9. - Na Casa da ·Moeda se fa-
: zem os exames e contrastes exigidos 
i ex-officio pelos Chefes das Reparti-
i ções ..•........ ................... 314 

N.o 231.- Em 2 de Outubro de 181,.!).- Ilc 

I 

permittida a impugnação nas Alfan
degas no todo , ou em quaesquer ad-

i dições das facturas. . • • • • • • • • • • • • . . 3 t 5 
N. o 232. - IMPERIO. -Sol ve·duvidas encon-

1 tradas na exec~ç~o. da Lei Regula-
I mentar das Ele1ço.es.. . . . • • . . . . .. .. 316 

N.o 233. - JUSTICA. -- Aviso de 8 de Ou-

i 
tubt·o de '1Sli.!J. -Ao Presidente da 
Província da Parahyba. Declara que 

I a di!'iposição do Art. !)!,. do · Cod igo 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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do Processo Criminal , prohibin<lo a 
applicação da pena de morte , nos 
casos em que não houYer contra o 
delinquente outra prova mais que a 
sna propria confissão, eleve ser guar
dada , mesmo nos crimes de que 

1 trata a Lei ele 1 O de Junho de 1835.. 318 
N. o 23!, .. - MARINHA.- A Yiso de 12 ele Ou

f .tubro de 18/ •. 9.- l\landa additar ao 
i Art. 120 do Regulamenro das Ca-

l 
pitanias de Portos de 19 de l\1aio de 
18~6 certas disposições, úcerca de 

I abalroamento de Navios .••.•••.•.• 319 
N.0 235. - GUERRA.- Resolução de 13 de 

I Outubro. de 18iU. - Tomada sobre 
i Consulta das Secções de Guerra e l\Ia-

1

1 rinha, c de }'azcnda do Conselho 

1 
d'Estado. Declara , em virtude do 

I 
que representara o Presidente da Pro-
víncia de Minas Geraes, <tne os oh-

i jectos remettidos pelo Governo para 
I as Pro\'Íncias, e que tem de transitar 

. / por Darreiras , eslão sujeitos •· ao pa-
I gamenlo dos direitos J>rovinciaes, que 
[ se cobrarem nas ditas Barreiras .•.. 321 

N. o 236. - IMPERIO. - Em 17 de Outubro 
) de 18/•9.- Solve a duvida proposta 
1 pelo Juiz de Paz Presidente da Junta. 
I de Qualificação da Freguezia de Santo 
I Antonio, na Província de Mato Grosso, 
I á Lei Regulamentar das EleiÇões. • . • 3211; 

N.o 237.- JUSTIÇA.- Aviso de 18 de Ou
tubro de 1849. - Ao Presidente da 
Provincia de São Paulo, declarando 
que se a decisão do segundo Jury 
a que se proceder em virtude·. de pro
testo por novo julgamento importar. 
pena de morte, ou galés perpetuas, 
deve o Juiz de Direito appellar ex-
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officio, por que o Art. 79 § 2.0 da 
I.Jei de .3 de Dezembro de 1841 , as
sim o prescreve, sem fazer differença 

i entre decisão de primeiro, ou se-
/ gundo Jury ....... ........•....... 325 

N.o 238. - FAZENDA. -Em 25 de Outubro 
de 184!3. - Permitte-se aos contri
buintes de impostos fazer o paga
mento até quinze dias, alêm dos pra-

1 zos marcados nos Regulamentos.... 321 
N.0 239. -GUERRA. - Circular de 29 de 

i Outubro de 1839. -Declara como se 
i devem fornecer os livros necessarios 
i para a escripturação dos Corpos do 
i Exercito.......................... n 

N.o 21~0. - :FAZENDA. - Em 2 de Novem
i bro de t 849. - Imposto que devem 
i pagar os Beneficios Ecclesiasticos. • • 329 

N.o 2fd.- Em 5 de Novembro de 181,9. -
: Determina-se o modo por qne deve 
! ser executado o Art. 6.0 do Regula-
: menta n. o 633 de 28 de Agosto deste 
1 antto............................ ,, 

N.o 2f'i.2.- Em 5 de Novembro de 184.9.-
I Os contractos de arrendamento e lo-
i cação de predios o ti escravos . são su-
1 • • s ll ' : JCI tos a e o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

N.0 21•3.- IMPERIO.-Em 9 ele Novembro de 
f 18t..9. -Solve du,~idas sobre a exe-
i cução da Lei llegulamentar dasElei-
1 ções. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33 I 

N.o 24lh- Em 13 de Novembro de 1849.-
i Declara que os emolumentõs das Car-
f tas de Saude Jámais deverão exceder 
1 a dous mil reis para o PJ"ovedor, e 
: seiscentos réis para o Secretario, ou 
i pal'a cada Secretario, onde ha mais 
I <lc l1ttn1. • • • . • • . • • • . • • • • • . • • . • • • • • 332 

N ." !H.5. - l~AZENDA. -Em 1.~. <1c Novem-
i 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
' 
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bro de 1 8+9. - Como se deve di,•i 4 

dir a multa de tres por cento esta
I belecida pelo Art. 32 do Decreto de 
I 15 de Junho de 1844 n. 0 361 •.••• 333 

N.o 2L,6.- JUSTIÇA. - Aviso de Hi de No-
~~ vembro de 18!,.9.- Ao Presidente da 

Província de Santa Catharina, sol-
i ''endo as duvidas propostas pelo Juiz 
I de }laz da Cidade de S. Francisco, 
· sobre o modo por que as partes po

dem averba1· de suspeitos os Juizes 
1 de Paz, e (1ual o Juiz a lluem com-
I pele julgar taes suspeições. . . • • • . • . 33/f 

N.o 247.- GUEltRA.- l'rovisão do Consc-
1 lho Snp1·emo Militar de 21 de No-
i vembro de 18lr9 ........... ~.... . • 336 

N.o 248. - Ci1·cular de 22 de Nm•embro de 
I 1849. - Declarando que osi Capei-
i lães do Exercito só tem dit:eito ao 
1 soldo desde o dia em que entrarem 
I no exerci cio de seus postos .• ~ • • • • • • 340 

N.o 2!,.9.- }'AZENDA. -Em 27 de Novem-
i bro de 1849. - A antiguidade regu-
! la-se pela posse e exercicio dó lugar. 3M 

N.o 250.- Em 30 de Novembro de 1849.-
I Não ha disposição alguma legal , que 
i autorisc as Secretarias das Thesou-
1 rarias flas Províncias a receber emo-

1 

Jumentos pelos Títulos de Empregados 
de primeira entrancia dellas l. . . . . . " 

N.o 251. -GUERRA. -Aviso de 30ide No-
i de 18t..9. -Declara que d'e5ta uata 
1 em diante seja feita com azeite de 
I sebo a illuminação ordinaria, do Ar-
i senal de GueiTa da Côrte , I~ortalezas 
I Q • 
1 e uarteJs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,.2 

N.0 2
1

52.- Cir·cular do 1.0 de Dezembro de 
i 1849. - Determina que.-d.'ora em 
1 diante não · se abon~.-·1"~~~ ·.rriJe~ou-

"- Q' ' (?,:,_,:'' 
' .. 
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rar·ias c Pagadorias das Provincias 
. consignação para fardamento ás pra.
ças ausentes em destacamento fóra 
da parada do Cor·po , fornecendo
se-lhes porêm por aqucllcs it que 
est.i verem addidas.. . . . . • • • . • • • • . • • 3.r,3 

N.o 253 -:FAZENDA.- Em 11 de Dezembro 
tle 18!~9. - .1\s casas de l\lisericordia, 
<p.te tiverem Compromisso dev,ida
mcnte approvado, pode~ passar :'.pro
curações por seus Escr1vães ou· Se
cretarias, se no Compromisso se com-

' prehendet· essa faculdade •.••....•• 3!~.~ 
N.o 251.- Em 13 de J)ezemhro de 18!!-!}.

I Dcclam os casos em (pte se podem 
i abrir. as casas das Thesourarias fóra 
r das lJor·as do expediente .•.....••. 31~5 

N.0 255.- MAR.lNIIA.- Aviso de 17 de De
) zembro de 181J.9.- Declara a ma
l neira , por que se dc\'c fazer o for
i necimento de clivet'SOS objectos ao 
i Corpo de FuziJeiros Navaes.. . . . • . . n 

N.o 256.- JUSTIÇA.- Aviso de 24 de De-
/ zembro de 1849. - Ao Presidente 
1 

da Provinda de Pernambuco. De
clara que a pena temporaria de ga1és 
deve contar-se do dia em que ella 
se começa a cumprir pela maneira 
ordenada no Art. lJ.fJ. do Codigo Cri-
minal . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 351 

; ADDITAMENTO AO CADERNO 1.0 
I 

I 
I 

11\'IPEiliO. - Em 8 de Janeiro de 18!,.9. -
Declara que a revisão da lista dos vo
tantes da Freguezia da Guia deve reca
hir sobre a lista geral e supplementar 
de 1847 ; c que compete a qualquer 
cidadão o direito de apresentar nos 
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cinco dias da reunião da .T unta de 
Qualificação as reclamações ou de
nuncias que entender convenientes. 353 

Em 9 de Janeiro de 18.4-9. - Solve duvidas 
encontradas na execucão da LciRe
gulamentar das EleiçÕes. • . • • • . • • . . 3M-

Em 19 de Janeiro de 18.4-9.- Transfere para 
o dia 28 do corrente a installação 
da Junta de Qualificação da Frcgue
zia da Guaratiba, na conformidade 
do A viso de 25 de :Fevereiro dé 18.47 
ao Presidente do Pat·á, visto ser im
praticavel a sua reunião no dia 21 ; 
devendo publicar-se pot· Editacs esta 
transferencia, e proceder-se á convo
cação dos Eleitores c Supplentes para 
o novo dia . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . • . . :J5rl 

Em 27 de .Janeiro de 1Slfl. - Approva a 
decisão do Jl1·esillcnte ua Pr·ovincia 
de Minas Geraes, solvendo duvidas 
ácerca da execução da Lei Regula
mentar das Eleiçôcs. . • . . . . . . . . . . . :l5f' 

ADDITAMENTO AO CADJ~RNO 2.0 

Em 3lde J'evereiro de '184.~l. -Declara que ás 
Camara.s Municipaes compete sempre 
a apuração definitiva dos votos para 
Vereadores, quer haja huma ou mais 
Parochias no Município. . • . . . . . . . . . 357 

Em :J de Fevereiro de ·1 849. - Manda pt·o
ceder a nova qualificação na Paro
chia de Tracunhaem , pois que he 
nu lia a que for presidida por J niz 
de Paz incompetente, como o foi a 
de que se trata. • . . . . . . . • . . . . . . . . :J58 

Em :1 de Fevereiro de 184.9. -Declara que o 
Presidente da Província de l\Iina3 Ge· 
raes deve ser sempre qualifica.do 'na-



.\:1.11 

: quella das ·Freguezias a (iUC pertencei' 
! o l)alacio na epoca da qualificação, 

l
humn ·yez que tenha re!>idido no mesmo 
Palacio pelo menos trinta dias antes da
quelle em que se fizer a qualificação. 35~) 

Em 7 (l Fevereiro de 184.!). -Solvendo du
/ vidas propostas pela Camara Muni
i cipal da Villa de Turyassú, na Pro
l vincia do Parit, sobt·e as eleições de 

I 
Juizes de· Paz e Vereadores que tivc-
rão lugar na mesma Villa ......•.. 360 

Em !l de 'Fevereiro de 18/•9. -Declara ({UC 

f estando collocada a 1\latriz da. Paro
i . chia de São Vicente FetTCI' no terri~ 
1 lo rio da Comarca. d' A !cantara , deve 

1

1 a mesma l~amchia fazer parte da dita 
Comarca, c não da de Vianna, onde 
tem parte do seu tetTi tol'io. . . . . . . . 361 

Em !) de ·Fevereiro de 184.9.-Declara não pro
l cedente a du-vida da Camara Muni-

/ 
cipal da Vi lia de São João da Barra, 
áccrca da incompatibilidade do exet·-

1 

cicio de hum de seus Membros com 
as fnncções de arrematantes dos di-

/ reitos de _pilotagem da Barra •....•• ;~()2 
:J~m '13 de FcvereJJ'O de 181~9. -A pprova a de

i liberacão do Presidente da Província 
/ do Hi~ de Janeiro declarando que no 

I 
Curato da Cacaria não póde prati
car-se neto algum eleitoral , por não 

1 

ter sido o dito Curato ainda reconhe-· 
1 cido pela Asscmbléa Provincial. •... 36a 

J~m 23 de Fevereiro de 18Ml. -l\ppmva a 
I decisão dada pelo Presidente da Pro-

l 
vincia de l\Iinas Geraes, mandando 
proceder na VilJa de }'ormir,as ás 

/ eleições de Juizes de Paz no dia 14 
I de Janeiro deste ar;no, visto não se 
: terem feito na epoca marcada por 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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Lei, c declarando que ellas deviào ser 
presididas pelo Juiz de Paz mais vo
tado do quadriennio de 18!,.8. . . . • . 3GA 

ADDlTAMENTO AO CADERNO 3. o 

9 de Março de 18~9.-Declara que, não 
obstante a dissolução da Camara dos 
Deputados , deve proseguir-se no tra
balho da qnalitlcação dos votantes, 
procedendo-se á segunda reunião da 
Junta Qualitlcadora, e á do Conselho 

I 
Municipal de Recurso ....••....... 365 

. ! ADDITAMENTO AO CADERNO J, .• o 
I 

JUSTIÇA.-Aviso de3 de Abril de 181,.9.-Ao 
Presidente da Província do Espírito 
Santo, declarando que os Parachos, 
por serem eleitos Membros de huma 
Assembléa Provincial, não ficão inhi
bidos de exercer as suas funcções 
espirituaes, com tanto que, por esse 
exe1;cicio , não accumulem a res
pectiva congrua; e que ainda no caso 
de não poder qualquer d'elles, du
rante as Sessões da Assembléa Pro:.. 
vincial, exercer as funcções de seu 
Officio Parochial , não póde o Sacer
dote que o substitui1· ter direito á 

I congrua, nem as offertas e beneses .. 3Gli 
li\IPERIO.-Em 13 de Abril de 18/~9.-De

clara ao Juiz de Paz actual de Ja
carepaguá que lhe não compete a 
presidencia da Junta de Qualificação 
na Sessão que tem de decidir sobre 
as reclamações e denuncias interpostas 
das decisões da mesma Junta, mas 
!'Ím ao Juiz de Pn do Districto mais 
visinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~68 
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i Em 21 de Abril de 1849.- Declara que não 
lestão,comprehendidos na excepção do 

I

§ 1.0 do Art. 18 da Lei Regulamentar 

I 

das Eleições os Officiaes (la Guarda 
Nacional , por isso que lhes não be 

I applicavel a expressão- Officiaes 1\li-
. llitares- empregada no mesmo § .. 369 

Em 26 I de Abril de 18~.9.- Declat·a incom-
1 pativeis differentes empregos com os 
: Cargos de Juiz de Paz e Vereador 
I da h Camara.. . . . • • • . . . • • . . . . . . • • . • )) 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

i 
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I - Õ COL~_,ECÇAO DAS DECIS ES DO GOVERNO DO 

i BRASIL. 

1 1849. 
I 
I 
I 

I 

1'0.1\IO 12. CADERNO 1 . 0 

I . 

N.0 1.[- GUERRA.- Aviso em 4 de Janeiro de 18!,.8. 
JJlanda que, em cmiformidade du })ecreto de 
20 / de .llbt:il de 1844;~ se estabelcçif, na J,>ro
t,incia de f;>ernambucd huma Cai,va ,;tmilitaí~ fi
lial d Pagadm·ia , e Ute dd Inst1·ucÇões. 

I 
Illm. e Exm. Sr. - Havendo Sua' Mageslade 

o Imperador por bem , que, em cumprimento do 
que idispõe o Art. 3.0 do Decreto de 20 de Abr·il 
de 1 SV1-, se estabeleça nessa Província h uma Caixa 
milithr filial á Pagadoria, e encarregada de todos 
os pctgamcntos á :Força em operações, a qual ser
virá ,1 em quanto exigirem as necessidades <lo ser
viço~ e o estado excepcional em que essa Proviri
cia ,e acha; passo ás mãos de V. Ex. as Instruc
ções inclusas , a fim de que sejão ahi postas em 
execução para o dito effeito. 

beos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro em 4 de Janeiro de 1849. - Manoel Fe
lizar~lo de Sousa e MeU o. -Sr. Presidente da Pro
vinda de Pernambuco. 

r 

I 

Inst2·ucções pm·a a c1·eaçüo de lwma Cai,~·a mili· 
!tar na P'l·ovincia de Pc1"1W'IJ'lbuco, con-
) forme o Aviso dcstct data. 
I 

/Art. 1.° Fica estabelecida na Província de Per
namhuco huma Caixa militar filial á respectiva l~a
aadoria, com hum Pagador, hum Escrivão Com-

i 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
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missnr·io de mostras , c o numero de Amanuenses 
•tue forem necessados. 

Art.J2. 0 Estes Empregados, que são todos de 
Commissao, poderão ser tir·ados da Pagadol'ia, ou 
escolhidds d'cntre os Ofllciaes da 3.n e A.a Classes 
do Excrdito, que tcnhào as necessarias habilitações; 
sendo os que sahirem da Pagadoria substituídos 
por adcli~los. 

Art.l 3.0 Seus vencimentos serão pagos pela 
verba d~-eventuaes -,excepto o soldo, se forem 
militares, por que neste caso se lhes abonará pela 
-verba rdspcctiva. 

Art/A.o Perceberão em campanha as raç•)cs 
de etape e for·ragcm, que lhes competem pelo Re
eulamerjto da Repartição de viveres do Exercito. 

Ar ti. 5. 0 O Pagador (que prestará fiança ido
nea na /1 razão decupla do vencimento respectivo), 
quando tenha de acompanhar qualquer Força mi
litat· para fóra da Capital , receberá elo Thesou
rcir·o Pagador a~ som mas, que designar o lnspe
ctor da/ Pagadorm, e conforme as lnstrucções, que 
por este lhe forem dadas ( as quaes dever·ão ser 
submeÜidas á approvação do Go\;erno). effectuar[L 
o pagarhento das Forças em operações, precedendo 
a revista de mostra, e alêm disso será encarre
gado d~ compra elos generos para etape da tropa, 
pal{ando-os, ou dando os competentes documentos 
ao~ Fotnecedores para serem pagos á vista clelles. 

A~t. ô.o Recolhido á Capital , prestará imme
diatambnte contas na Pagadoria militar , e, indc
penderÍte disto, enviará suas contas e documentos 
á Jlagàdoria, sempre que se lhe proporciOnal' 

.'.,J 
occas1ao. 

Ah. 1.0 Terá hum Livro de Receita ·C Des
pcza, Je tantos cadern()S auxiliares, quantos forem 
os Cor

1
pos , á que tenha de pagar, para nelles for

mar os competentes assentamentos, e averbar os 
paga~entos qne fizer, e, alêm destes, outro para 
lança~nento de todas as! dcspezas, que não forem 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
! ------------,J 

' ' 

f 

I 
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rcJa.ti VaS á SOldOS , f! ratificações, C mais YCllCÍtnCll

l.os m
1

ilitares, e qu~ lhe forem determinadas pela. 
Presidencia da Província, ou pelo Inspcctor da Pa
~adoria militar. 
' .Art. 8. 0 R.estabelecida a ordem na Provín
cia , ~ cessando a necessidaoe desta Caixa, ces
sará lambem a commissão, c vantagens de seus 
J~mpregaclos, e, to macias as contas • oar-se-ha •I ui
taç:ão I ao Pagador, exonerando-.se o seu fiador. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1,. de Janeiro 
de H~lr-9. - Manoel l;oclizardo de Sousa c 1\Iello. 

N. 0 2.- Il\lPERIO.- ./Jpp1·ol'ft a decisão que u 
P1·'esidente da Provincia do flio de Janeil'o tlco 
cís i dttvida.'l 1Jropostas pelo Juiz de Paz da FJ·c~ 
gu~zia da Jl"illa de S. ."oão da Bcwra d. Lei 
llegulamcntar das EleiÇões. 

I 

La Secção. Rio de _Janeit·o. l\1inistcrio dos 
Negobios do lmperio em 8 de Janeiro de 18!,.!), 

I 
I 

Ulm. e Exm. Sr. -"Foi presente a Sua 1.\I:t
gcsta;de o Imperadol' o Officio de V. Ex. de 2 do 
corrente, e copias ({Ue o acompanhárão, do qual 
consta que pedindo o Juiz de Paz da l"regue?.ia da. 
Villa de S. João da Barra a essa Presidencia o es
clm·ecesse primeiramente, se os Eleitores ({IIC tem 
de riroceder a 17 do c01·rcnte á eleição de hum 
Senatlor, devem reunir-se no dia antecedente , 
a fim ele organizar-se a respectiva Mesa; e em se
gundo lugar, se o Juiz de Paz competente para pre
sidir: á dita Mesa he o do quadl'icnnio aclual, ou 
o dó seguinte, resolvera V. Ex. rcspondet·-lhc: 

1.~ Que semlo applicavcis á reunião dos Elciln-· 
res para a eleição de Senadores, pelo ihtir;o Hii. 
as disposições contidas uo Capitulo :t" da Lei de 
., !) d~ Agosto de 18lG a respeito da sua iustalbção, 

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 

ceremotlia religiosa, e mais actos preparato1·ios, 
devem ser preenchidas no dia 17 do corrente todas 
as form~alidades exigidas pelos Artigos G9 c 70 da 
referidá Lei. 

2.0 Que pertence ao Juiz de Paz do novo C[UU

driennib, e em sua falta ou impedimento ao seu 
immedi~ato em votos, a presidencia interina do Goi

.Iegio Eleitoral, visto que .os Juizes de Paz anterio
res terblináf'ão o exerci cio de suas fn ncções no 
dia 6 I do corrente; e a Lei citada só lhes pel'
mitte no Artigo 110 expressa e taxativamente a 
preside!ncia das Juntas de Qualificação para as 
quaes ltiverem feito a convocação dos Eleitores e 
Supplentes, e nenhum ou tr·o acto mais. 

E /Tendo o Mesmo Augusto Senhor Appro\'ado 
ambas as referidas decisões dadas por V.; Ex.: 
assim o communico a V. Ex. para seu col:lheci
mentol 

D~os Guarde a V. Ex. - Visconde de 1\Iont' 
Alegre~ - Sr. Presidente da Provincia do Rio de 
Janeiro. 

I 
I 
I 
I 

N." 3.: - Solve diversas duvidas sob1·e " ea:e-
Cltção da Lei llegltlamentM· da.~ Elei!~Ões, tJro
JJostas pelos Juizes ~e Ptt.z PJ·esiclentes das Mesas 
Pa1·~chiaes das Fre!ftr~ezias :do fi~cw , de N_os.,a 
Senhm;c• da Concezçao da Rrrma , e de Santa 
.,1n1ut, na P1·ol'incia dlt Bahia. 

1l a Secção. Rio de Janeiro .• ·1\linisterio dos Ne
gocios1 do Imperio em 8 de Jaheiro de 181J.9. 

Iilm. e Exm. Sr.- Forão p11esentes a Sua 1\fa· 
gestade o Imperador os Officios de V. Ex. de n. os 

27 a~29, de 31 de Outubro de 18!~7, versando 
sobre as seguintes duvidas occorridas por occasião 
ela e ecuçã~ da Lei Regu1amcntar das Eleições. 

·t.a /Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa 

I 
I 

I 
I 



I 
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Parocllial da }'reguczia do Pilar, consultando se 
o cidal.lão mudado de h uma Parochia, depois de 
nella <(nulificado, póde na mesma ser votado para 
Eleitor;, ou se o deve sel" na ern que tiver e~:ta
hclecido a sua t1ova residencia. 

2.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz: se hum 
cidadão reconhecidamente morado1· em huma Pa
rochia[, ha annos, póde ser votado para Eleitor 
em out•~a Parochia, onde simuladamente se deo 
á qualificação, mas na qual não tem residencia 
constar1te ou Himpomria. 

3.a Duvida. Do Juiz de Paz P•·esid.cnte da l\lesa 
I•arocllial da F1·er,uezia de Nossa Senhora da Con
ceiçàoi da Praia: se podem votar nesta I~reguezia 
os cidadãos que, sendo nella qualificados, mu
dúrnoise posteriormente para outra frer,-uezia. 

fr..a ,Duvida. Do Juiz ele Paz Presidente da Mesa 
llarocllial da freguezia de Sant'Anna: se podem 
votar ,~ se1· votados nesta Parochia para Eleitores 
hum 1'-leitoi· e hum Supplente da Ler,islatura an
terior 

1
, que deixárão de ser nella qualificados por 

estarein ausentes, h uma vez que se apresentem 
na oceasião da eleição; sendo que o Supplente he 
Ernp1·br,ado Publico em outra Província, c della 
se aus1entou com licença. 

5. a IDu vida. Do mesmo Juiz de Paz: se os men
cionados Eleit.or e Supplente forão devidamente 
con vo;cados para a organisação da l\lcsa Parochial 
de 1 ide Novembro de 184 7, e se podem nella 
fnncciionar. 

6.a !Duvida. Do sobredito Juiz de l1az Presidente 
da lVf~sa Parocbial da Fl·e~nezia de Nossa Senhora 
da Co1nceição da Praia: s~ devem ser convocados 
pam à formação da Mesa Parochial dous Supplen
tes de Eleitores da mesma l~rel!uezia, que, depois 
de milla qualificados, mudárã~-se para outra l''re
r,uezi.4, onde residem ao tempo da oraanisação 
<la d1 ta Mesa. 

E inteirado o l\fcsmo Augusto Senhor das so-
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luções tladas por V. Ex. às rere~·idas duvidas, 
Manda Declarar·: 

1.a e 3.a Uuvidas. Que hem resolvidas forão pm· 
V.Ex. à 1.n e 3." duvidas, declarando que, sendo 
a qualiqcação a base da eleição , (como se reco
nhece no § 2." do Decreto n.0 !~80 de 24· de On
tubt·o (1c 181,.6) devem os cidadãos de que tral:ío 
eslas do vidas votar c ser \'Ota<los somente na Pa
rochia .~m que forão qualificados, como se con
clue da's disposições dos Arts. 17, 50 e 5:~ da Lei 
Regulamentar das Eleições. 

2.a Duvitla. Que o cidadão de <Jtle trata esta 
duvida, não estando uo caso dos antecedentes, 
J>ois qitc lhe falta a rcsidencia exigida pelo § 2.0 

'lo Al'i. 17 da citada Lei, não púdc, como dcci
dio V I Ex., ser: votado pat·a Ele i tot•, e sim sn
mentd devem ser recebidos os votos que sobre clle 
rccahirem, e ser-lhe expedido o competente di
plomd em conformidade e nos tet·mos do Art. f1G 
da m,esrna Lei, declarado pelos Avisos 2. o de 1 !l 
de Abril de 184.7, e 9 de Setemhm de 1848 §a ... 

!, .• "/Duvida. Que bem decidio V. Ex. que os ci
dadãos mencionados nesta duvida não podem votar 
nem i ser votados na Parochía onde não f01·ão qua
lificados, em virtude do principio invocado nas 
duviilas 1.n e 3.a, embora fosse o Eleitor de que se 
trata excluído indevidamente da qualificação , pot· 
não i haver mudado a sua residencia, e somente 
se iter ausentado temporariamente da Parochia, 
como parece se deve concluir da exposição que 
faz laquelle Juiz de Paz, visto não se ter elle apro
veitado dos recursos <tue lhe concedia a Lei con
tra: essa exclusão. 

5.a Duvida. Que lambem he conforme á Lei e 
Decisões Imperiaes, a solução que V. Ex. deo a 
est,a duvida, declarando que o Eleitor e Supplente 
de: que clla trata não devião ser convocados para· 
a prganisação da Mesa I>arochial, c nem por tanto 
p~dem delln fazer pat'le. 

I 
I 
I 
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6. 3 Duvida. Que finalmente não fi>i hem rcsol
vicla a 6.3 duvida' pois <JUC SC(pmdo os A•·t.s. 5." c 
.u da~ mencionada Lei ftegulamentar elas :Eleições, 
!'ohrc bs quaes forão dadns as lenninautes deeisões 
consrabtes dos Avisos 3. o do ·1." de Outubro de 
18-H § 2.0

, e de 1 O de Agosto de 181•8, não po
dem se•· convocados para a formação da Mesa J>a
rochia11 os Snpplentcs de Eleitores de que se ti·ata, 
não se podendo fazer distincção do caso da pr:evia 
quali~cação, por isso que não a fazem os citados 
Arti~ds. 

'o' que communico a V. Ex. para sua intel-
I. ' Igcnc~a e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de lVlonl.' 
Alet!ré. - Sr. Presidente da Província da llahia . 

• ~ I 

I ----
1 

I 
I 

N. o 4.1 
- Declara que , na falta do E.vc1·inüo 

do '.Iuiz tle Pa-::. ou do Subdelegado, pfíde .vcJ• 
clwinado álgnm dos dous cidadãos:já jurâmen
tadbs , sem que seja neccssm'io novo jrwmnento, 
ou lnomectr e jm·cmteiltm· out1·o. 

I 
I 

1 ~a Secção.: Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc-
gocios1 do lmperio em 9 de Janeiro de 18M). 

I 

Ulm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mages
tade Ó Imperador o Officio de V. Ex. de 13 de 
Janeir'o do armo passado , ao qual acompanhou 
copia Ido que V. Ex. expedia ao Vigm·io da Fre
guezia de Salinas, declarando-lhe: 1. o, que para 
servir I na falta de Escrivão do Juiz de Paz ou do 
Subdelegado por occasião da proxima futura reu
mao da Junta de Qualificação daquella I>at·ochia, 
poderá o Juiz de Paz Presidente da mesma Jun
ta, erh virtude do Artigo 30 da Lei Regulamentar 
das ltlcições, chamar alr,um dos dous cidadãos 
qnc .i<t se ach:to nomeados e jm·amentados, sem 

I 
I 
I 

i i 

~~·----~~.r----------------~--~---
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1que seja ·necessat'io novo jurament.o, on nomear 
1c jnraincntar outro se ojulgar conveniente: 2.0

t 

/que se a~1uellc que hc pratico da bat·ra for ao 
1 mesmo tempo chamado para conduzir alguma 
1 embarcação, deverá prestar-se a este serviço com 
i pt:cf'eren9ia, por não .ser tão facil a sua substi

tuição nQ mcsm'o scrvtço. 
E Havendo o l\lesmo Aur,usto Senhor Appt·o

vado esta decisão: assim o comrnunico a V. Ex. 
para su~ intell ir,encin. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de l\Iont' 
1\leP"re. !- Sa·. Presidente da Pro\·incia do l)at·á. 

u i 
i 
i 

i -----
1 

I 
I 

N.l) 5./- .;Jpprova a decisão que Q Presidente 
da .IJJ•ot,incia da Buhia deo lÍ du~;ida proposta 
1JC. la/ Cmnara .!tf,unicipal de Canavieims • de não 
deN}rem ser irwluidos estrann·eiros nct lista do.~ 

i /"'! 

votantes, pelo simple., fact, de se twlwrem estes 
qrttt(ijicados na Gum·da .Nacional. 

I . . 

1Ja Secção. llio de Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocio~ do Imperio em !l de Janeiro de 1849. 

I 
Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impera-

dor, I a quem foi presente o Officio dessa Presiden
cia de 19 de Fevereiro do anno passado, acompa
nhan,do a decisão sobre a duvida proposta pela Ca
m:mi Municipal de Canavieiras, a saber: se os es
trangeit·os, pelo 'simples facto de estarem qualifica
dos na Guarda ·Nacional , devem ser incluídos mt 
lista i dos votantes: lia por bem approvar a mesma , 
decisão concebzda nos seguintes termos: que em 
vista do Art. 5. 0 do Regulamento n.o 500 de 16 
de Fevereiro de 18Ji.1, a posse dos direitos de Ci
dad,t.o Brasileiro constituída pelo seu exerci cio, e 
pelq de quaesquer caq;ns publicos, não obstante 
ser /sufficiente para fhzer incluir o que esta no gozo 

I 

' í. 
i 

------~"""'------------------- ·: ---i 
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dcllcs I na lista dos votantes, nenhuma outra força. 
l€11l mais elo <J:Ue a de huma presumpção, COn
tra a ~ual se pode oppor prova que a nullifiqne; 
e que I por tanto, h uma vez que provado seja que 
taes ihdividuos são estrangeiros, cumpre que a 
l\Icsa [respectiva os não qualifique. 

O, qne communico a V. Ex. para seu conhe
cimen1to. 

Deus Guarde n V. Ex:.- Visconde de Mont' 
Alegre.- Sr. Presidente da P1·ovincia da Bahia. 

I 
I 

i ----

N.• 6. - Dcclm•n que os JJlemb1·os das ""rmtas 
de [Qrtal~ficaçtío, Crmsellws . .ft~renicipaes de Re· 
cw·.'o, e JJiesas Parochiaes ''· qrucndo sm·teados 
ollt'rfctdo.v. sirvão de PJ'eft!.1·eizcict naquellas\;Estct· 
çoes , pm·ticipund~ ao l'J~esidente do 1'1-ib unal 
do I.Jnry o· seu legitimo · iinpedimento. 

I 
1 ~a Secção. Rio de Janeiro. Miriisterio dos 

Negados do Imperio em 9 de Janeiro de 1S!'J.9. 
I 

111m. c Exm. Sr. - T•'oi pl'cscnte a Sna l\fa-
f!estac1e o lmpcradot· o Olficio de V. Ex. de 21 
de F~ver·eit·o do anno passado, cobrindo o que 
V. Ex. expcdio ao Pt·esidente da Junta de Quali
ficação da Capital dessa Província, declarando-lhe, 
em solução á duvida pelo mesmo proposta ácerca 
da Ldi Regulamentar das Eleições , que tendo a 
mesmb. Lei marcado o modo pelo (1ual podem ser 
substi!tuidos os membros das Juntas Qualificado
ras, &c., nenhum incon,renicnte ha para qnc os 
daqmÜla Junta cornpareção no Tt·ibunal dos Jura
dos cbmo Juizes de Facto para elle sorteados. 

E não merecendo a Imperial Approvação esta 
decisão de V. Ex., l\Ianda o Mesmo Augusto Se
nhor I Declarar-lhe qne, posto seja verdadeiro o 
principio em qne clla se baseou, da difficu1dadc 
dP. s~ ·reunir ~eralmcntc o Conselho d~ Jm·ados 

I < 

I 
I 
I 
I 
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por falta de membros, o que occasiona a d('nw~ 
ra no linlr,amento dos r·éos , os cp1aes, assim corno 
a sociedade interc~s;1o em que seja lor,o decidida 
a sua [surte, com ludo, em vista da pl'el'erencia 
que a Lei d:'l aó serviço das eleições , me~mo so
ht·c ai Admini::;tração da Justiça, como se colhe 
uns AHs. 28 c 38 dn citada Lei Hc[;nlamenlat· da!-l 
Eleiçõb, e de ''arios .Avisos; c não sendo tão emi
nente~ nem irr·cmediavel o inconveniente previ~Lo 
por V~ Ex., pois que na maior parte dos casns 
púde ~er removido pelos meios que a Lei tem es
tahele6ido para preencher o numero de .lnra<los; 
he m~is conforme ao espirito da mencionacla Lei 
Regul'amentat•, 'JUC, nos tcr·mos do A viso de 17 
tlc Jnbho de 18!~7. o Pr·esidcnte e mais Membros 
das Jhntas de Qualificação, bem como dos Conse
lhos Municipaes de Hecnrso, e 1\Iesas l)arochi:1es , 
quando aconteça terem de comparecer naquelle Tri
hnmtl' como Jm·ados, ao mesmo tempo 'tnc hajiio ele 
funcc~onar como membros destas Estações , si t•víio 
de pi·cfcrencia nestas, participando ao rresidente 
•ln ds!to Tribunal o seu impedimento. . 

:Dcos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\lont' 
:\legr:e.- Sr. Presidente da Província do Rio Gt·ande 
do Norte. 

I 
N. 0 7. - .Approvct as tlicisões dadas pelos P~e-

sidentes das p,·ovincitts da Ballíu , Pernam
brtêo , e JJiinas Geraes , sob1•e as. duvidas dos 
,Ju,izes de ~Paz Presidentes das J,untas :'de Qua
l!fihaçüo das Fl·eguezias delnltr.tmbupe ~ Santo 
..drharo de lpitanga, Bize)·r,os, e .. 4rr_rpiados , 
fJO.J. occc,siüo da e.vecurão da Lei llegulamen
ta~ das Eleições. 

~.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio elos 
Ncrrofios elo Impcrio ém 9. de Janeiro de 181 •. 9. 

111m. e Exm. Sr.- Forão presentes a Sua 

I 
I 
I 
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1\lat;e~::!latlc o Impcmdor, com os Olficíos du::. Vrc-
sidcutcs das Pl'oviucias ua. l~uhia, J>ernambueo, 
e 1\Jidas Geraes, as scr,nintes duvidas suseilatlas 
pelos i .Juizes de l'az de varias l'arochias, por oc
t!asião da cxecucào ela Lei Hcrr

1
ulamcntnr das ]~lei-

' . ' 
çõcs. 1 

1." 1 Duvida. Do Juiz de Paz l'•·csil{lcnlc da .Junta 
de Qualificação da l<'re!!uczia de lnhambupe, l'rovin· 
t~ia dà llahia , perrrm~tando se Lino Her,inaldo Al
,·im, lmu<lando-se.c

0

om sua família pm·a a Cidade de 
Oliml1a, onde está matriculado no Curso .Jurídico, 
dcpoi

1

s de haver sido qualilicado naqnclla l•'rc
puezi~, póde nella ser· votado para Eleitor, c se 
~ieve~lào ser apurados os votos «JUe ndle recahi
rcm , huma vez que clle assista ús eleições por 
occas,ião de ir passar as fedas na mesma frc
rruczila. 
'' 2. n I Duvida. O Juiz de Paz PJ·esidenle da J un
Ia d~ Qualificação da Parochia dos Arripiados, 
Provi~ncia de l\linas, expondo c1ue, havendo tres 
imlivliduos reclamado para serem inscriplos na 
li~ta I dos votantes desta Parochia , exir,indo de 
mais hum delles a inscripção de outros individum; 
em numcr·o de 15 7, todos pertencentes ao uo\'o 
Dist.rlcto de Santo Antonio do CaranGolla, Fre
r,nezi~t de São Jlanlo de 1\turi~hé, p01: onde ((H'ão 
qua1incados como devião, a referida .Junta inad
vcr·titlarncnte inclui..a a todos naquc1Ja lisla; 
consulta se devem l.aes indivíduos ser· julGados 
nulla:mente ctualificarlos votantes na l'arochia do::; 
Arririiados, e se a Mesa Parochia~ clclla tlc\'C rc
cus:nj acceitar· os seus votos, quando ahi compa
rcçnd, c instem par·a serem consider·ados volantes. 

a."! ])uvida. Do Juiz de l'az da Frq:uczia ue 
S:mt.d Arnar·o do l pitanga, l'rovi ucia da Bahia, 
comÚllando se o Elcitot· que se mutlou pa•·a outra 
Frer,ttezia, deve SCJ' conYocado para cumpor· a 
.lnnt;,~ Qualilicatlom dacprclla Frq~ul't.Íil t·m tplc 
foi deito. 

I 
I 
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!, ." i Uu lllC8lllO Juiz de .Paz , se , em vista da 
2." 1-mhc do Ar·tit;o 17 d<t Lei Re~;uJamcntar das 
Eleições, he pcnnittido a qulquer cidadão mo
ral' erh h uma l•'•·eauczia , e d~u·-se a 1·ol em outra , 
para besta sm· <Iua]ificac.Jo. 

5.a i O Juiz de }>az }>r·csidente da Junta de Qua
Jificação da l1reguezia de Dizerros , Provi1~cia de 
Pcrnatnbuco, peq;unta se hum Eleitor que fez 
JlUrlc /da Junta de Qualificação, c que foi igual
mente qualificado na dita },reguezia, mas que pos
teriorblente se mudou p<\ra outra fõra da Comar
ca, d~ve ou não ser convocado pa1·a a formação 
da Mbsa 11arochial da :Frcguezia a c1uc havia per·-. 
tenciJo, c onde foi qualificado. 6.aj Do mesmo, se o mesmo individuo acima 
pôde votar e ser votado na l1'rerruozia de tptc se 
mud u, e onde .foi qualificado. 

E o Mesmo Auausto Senhm· Tendo presentes as 
decisÕes dadas pelos referidos l1 residenles n estas 
duvidas, Manda Declarar: 

1.a I e 6.n Duvidas. Que acertada foi a dccis_ão do 
l1r·esidente da 13ahia pa.m que foss,em recebidos c 
apur~dos os votos (}Ue obtivesse o cidadão, de ttuc 
se tJ·~ta, em conformidade, e nos termos do Artigo 
5() da L9i Regulamentar d,as Eleições , como já foi 
declarado nos Avisos 2.0 de 15 de Abril de 18!,.7, 
c 9 (le Setembro de 18!1-8 § 3. o, pois (1ue somente 
ao CÚllegio J;:leitoral compete decidi1· as duvidás que 
occor1rerem sobre a idoneidàde dos votados, segundo 
o ci tndo Artigo 50, e o Artigo 71 da mesma Lei. 
E que a 1.a pm·te dn 1.a duvida, que não foi resolvi
da por aquelle. Pres,idente, deve ser decidida da 
mesnia maneira por <}UC o foi pelo Prcsiden te de 
Pern~mbuco a G.a Duvida, isto he, que os Cidadãos 
'I uali'ficados em hum a 11arochia, devem nella votar· 
e ser[ votados, embora ao tempo da e1eição cstejão 
mn<H1dos para outJ·a Jlarochia, pois ([UC a qualifica
ção l1e a hase da eleição, scr,uudo foi declarado em 
Avi~+ datado tlc honrem expedido ao J>rcsidcutc <.h~ 
Bahia. 



:l.a: DuvicJa. Que :wer·tnd:uncnt.e f(,j declarado 
pelo l~residcntc da l1 r·o,·ineia de l\linas, que os in
di,·idüos de que trata esla duvida m'io drvêrão ler 
sido (1[nalificados na Parochia dos Anipiados, mas 
<(HC lluma vez C(UC f01·ão, de\'era-sc ferusado con
tm essa indevida qualificação rlos I'CCUI'SOS <JliC COJl

('Cde ~Lei, explicada pelo Decreto 11. 0 500 de 1 G de 
l"cvc~~ir·o de 184·7, A r·tigos 8 e 9; e cpte devendo ca
c]a cidadão votar na Parochia n c1ue pertence, como 
c.lctcrtnina a Lei, c o c.leclara o Decreto n." 1,80 de 2!f. • 
de O~tubro de 1 SI,G § 2.0

, impor·taria em nnllidadc 
a iut.ênenção daquelles indivíduos na eleição da 
Jlaroclhia dos Anipiados. Cumpre porêm, em solu
ção RO pontO pr·incipa} da duvida, UCCI'C:ceutar 1 

ctue ttada tem <JUC entender a l\Icsa Parochial com 
cssa c)ualificação, e votos desses indi\·iduos, pois que 
uquclla só pódc se1· remediada, hun1a vez que o 
não ~oi por meio c1os recursos competeulrs, pela 
.Tuut~~ de Qualificação do anuo sq~uinte; c <1uanto a 
estes /o seu eonhccimcut.o pertence ao poder compc
tcntei, c não á dita Mesa, a quem na conformidade 
do A higo 50 da referida I. .. ei de Eleição, e Decisücs 
Irnrciriacs, muJa mais cumpre do que recehct· c 
apur·•u· os votos dos indi viduos (1ualificados. 

3.a: Duvida. Que hem resolveo o J>residcnte da 
n~hi4 a 3.3 d~vida negativamente' .em vista do 
d•spdsto no Av1so de 24. de Novemhr·o de 18/•6, c 
das Uemnis decisões citadas no precitado A,·iso 
datado c1e hontem. 

lJ .• a: Duvida. Que da mesma fü1·ma foi hem rosol
vida lpelo mesmo Presil.lenle esta duvida, que admi
ra Li Vesse lugar, em vista da clara c terminante 
dispdsição d~ 2. a parte do Artirro 17 da Lei de 
ElcicÕes citada pelo mesmo Juiz de }laz. 

5.~~ Que finalmente foi bem decidido pelo 
Presi:dentc de Pernambuco, que o individuo, de 
<[ ue i trata esta. duvida, n~o deve sct· convocado 
pat·a la organisa~~ão da Mesa Parochial da Frq~nczia 
tfc ll,izCI'J'OS, l}C <}UC SC UllltfOU 7 pois fpiC HãO SÚ 

I 
I 
I 
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são ap{ilicavcis {n; 1\le;;as 1>,1roehiac.; as Hcei~õcs 
qne fieãn mencionadas na 3." duvida, t~omo por
•tuc csl:'t e:,la e,;pecie dccicli<la pelo Aviso a.o ele 
~O de l<'cvcn~iro de _18"·i· § 2.", c tH~lo de 10 de 
Af!osto Ide 1 ~'•·8, de conformida.cle com aqucllas 
D~eisõe~, c elos i\.rtir,os 4-1 e ~~~ da Lei Jtegula
mcnlarf das Eleições, qne se referem ao .'\rtiao 5." 
tla mesma. 

De6s Guarde a Y. Ex. Visconde de l\lont' 
• 1\ll'f!re.f- Sr. 1>1 cúdcntc da Província da nahia. 

tJ I 

I 
I 
I 
I 
I 

N." 8~ 
dente 

I 
I 
I 
I 
I 

- Solt•c drwidas JH"OJW.'tta.~ pelo Presi
do Pl'ovin{.;tU da Bahia, áctn•ctt da Lei 

Rt•gulamentm· das Eleirucs. 

1.'~ Screãn. Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne-
r,·ocios i do l~npcrio em 11 <le Jancit·o de 18M). 

I 
I 

Illm. c Exm. S1·.- Foi ouvida a Sec<,~<io do 
lrnperio elo Conselho d'E:;tado ú·~crca das sq~nin
Lcs du~·idas pror)o:'tas pot· V. Ex. sobre a Lei He
{;ulampntar das Eleições de H) de Arrosto de 184G. 

·1.a I nu vi•la. Se naqncllas l;reguczias, em que 
não se procede o {ts eleições de Juizes de Pnz c 
Vereadores ua cpocha legal, na qual tivcrão cllas 
lugar I crn '{lS demais do J\Iunicipio, deve-se ella 
realisnr em outl'O <lia (\HC hat'a de ser desie:nado. I • .~ 

2.a /1Juvitla. Se tlctcl'lninndo ([UC não deva Lct· 
Jurrar a eleição, hc esta delibei·ação cxtcnsi,•a ao 
C3SO de C[UC as ri'CffllCZÍUS, que não intei·viet•ão 
na arhet·iot·mcnlc vcl·ilicmla, constituão a maioria 
do Mhnicipio. 

a.a I Duvida. Se, decidido ncrrati,·amente o ante
cedente (ptesito. qual o procedimento a scguit·-sc: 
::;c o clcix:u· válicla a eleição dà. minoria, ou man
(hu· \·fe•·i lka1· a dcit;ão em todo o 1\I unici pi,'l, ni nela 
111t;s~u1o nas Fr•:;;nezia:; em 'lllC j;i. fu1·a lcYi.:Hla a 
dlel!o. 

i 
I 
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E Ila vcrulo Sua l\lar;cstacle o J mperador· t pm· 
Sua imme<.liata Resolução <lc 1 G de Dezembro do 
anno11 

proximo 'Passado, Se confcwmarlo com o pa
r·ecer· da referida Secç;i.o , exarado em Consnl ta de 
1 '1 d Novembro do me~mo armo: Ha por bem 
Drclaba·: 

·1. a I Ou \'icla. Que cumpre proccdet·-sc fts eleíçtJcs 
para )V e1 ca<lm·es c .J uizcs de Paz nas Vrc~nezias do 
i.\Inui:cipio em que estas senão e{feiLnúrão, de
si~;nn~)(lo-sc p:u·a ellas o mesmo dia em cada l\lu
niciplo, hurna vc:r, que se verilic[ne o i:npedimcnlo 
do i\ l'lÍl!O no da Lei. Se pois u:io ti n~t· 0('0l'I'Ído 

t 
tl 

impe lirnenro para se n:ío f~tzcrem as eleiçü~~.~s no 
dia narcado na Lei , não podcr·í'io elleitnar-sc, 
:,.tlvol quando a Frer,nt-zía on Frer,nezías em <tnc t.al 
falta /se dct·, constituírem a maioria do 1\Junicipio. 

2.a1 DnYida. E:~tá resolvida com a decisão da 
antecedente. 3.1 Duvida. Que subsistem as dci~,;ücs de Ve
readores e Juizes de Paz feitas na cpoeha, c com 
as fobnaliúade~ leffacs, embora Ee proceda :ís mes
mas I nas o.utras .Frer,-nezias do l\Innicipio em que 
ellas se não e{feitu{u·ão, poi~ <[UC n:io hc ra
zoavel que, o que hc féito segundo as disposiçi;cs 
da J~ei, se declm·c nullo, rnoa·rnentc po1· actos de 
terceiro, qne não podem ser imputados á quem 
dcseihpenhon o seu dever. Ilc porêm indispcnsavel 
que se verifiquem as eleições p:u·a Juizes de Paz em 
todo~ os Distr·ictos, em que não tivcrão lngat· na 
epocha marcada, ainda qne pcl'teução ás I<'rewte
zias ,1 a que, como fica dito, não cabe elegee seus 
Vereadores por não o haverem fejto no dia pro
pt·ioJ sem que occonesse impcdimcnlo. 

!Podendo acontecer que, até <tuc se ciTcit.ne a 
eleiçtlo na Freguezia ou Frcr,uczias que a m'io H
zc1·ãb, tenha terminado o tempo da dm·nção leg:1l 
das Camaras 1\Innicipacs c Juizes de Pa;, elcilos em 
18'1:9; e exigindo o bem pnhlico c pnrticnlat· que 
niio bessc o exercício dt'slas autor·ídadcs a11Les dt~ 

I 
I 
I 
I 

I 
' 
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clciras as que tem de succcder-lhcs; lia ontrosim o 
Mesmo Auf!'nsto Senhm· por bem Dccl:U'ar <p1c, 
em quanto'' não estiverem eleitos os novos Juizes 
de Paz e Vereador·es, continuem a cxercea· as 
suas funcções os que servír·ão no qunda·iennio an
terim~, embora findo. 
. ~ qu~ tudo com~unico a V. Ex. para sua 
mtelhgencm, c cxecuçao. · 

Deos Guarde a V. E,x.- Visconde de Mont' 
Alcm·c. - Sr. Presidente da Pr·ovincia da Bahia. UI 

I 
I 
I 
I 

N. U~ -FAZENDA.- Em 11 de Janeiro de t8l-.!J • 
.. 1/Jlcoragem que devcrn pagar tJi navios que 
tlêscm·regão smnente pm·tc do sere cm·rega· 
tnento ; sem 7'CCcber 1UWl' Cfirga. 

I 
I 

0 Sr. Administrador do Consulado mande res
titnir I aos Consignatarios da Barca Americana
Darrington -, metade ela ancoragem, que demais 
se ex'igio, e sobre que informou em 15 de De
zembro proximo findo; por ([Uanto he regr·::r es~ 
tabeJecidn. no Decreto de 20 de Julho de 18U· 
{1ue os navios, que entrando carregados descar
regão;, e não recebem nova carga, pagão só meia 
ancor~gcm; e não deve por tanto dar-se a esse 
Decreto, ou ao de 15 de Novembro do mesmo 
nnno 1

1

intelligencin. tal, que obrigue os navios que 
descan·egão somente parte do carref!'amento com 
que Emtrárào ~ sem aliás receberem tnmhem nova 
carga 1, a pagar mais do que . aque11es, que des
carregão por inteiro. 

lHo em 11 de Janeiro de 18!i-9. - Joaquim 
Jo[l.é iRodrignes Torres. 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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N.o 10.- Em 11 de Janeiro de 184-9.- He im
co:mpativel o e.t•ercicio dos E1npJ·cgos de Col
lectorcs, e .;IdministJ·adores de .IJ[e.ças de Ben
dús, com os de Delegculos, Subdelegados, e seus 
stlbstit utos. 

lmm. e Exm. Sr. ·- Em resposta ao Officio 
de V. Ex. de 20 de Dezembro do anuo passado, 
u.o ~, em qne pergunta se ha incompatibilidade 
em servirem os Collectores, e Adrninistrado1·es de 
Mesas de Rendas os lugares de Delegado:;, Subdc-
1egatlos , e seus substitutos, declaro a V. Ex. que 
tod~ a Legislação Fiscal, antiga e modema, im
põe i expressamente aos encaneg-ados da arrecada
ção , administmçào , e fiscalisação da Fazenda, a 
restricta obr·igação de velarem pelo desempenho 
de seus Officios ~ empregando p<u·a isso a maior 
deliacncia, c todos os cuidados, sem a menor 
distyacção. llasta esta unica razão legal para se 
reconhecer, que hum Collector de. !tendas mal 
preencherá as fnncções de seu cargo, com as con
diçÕes estipuladas na Lei, accumulando-se-lhe ao 
mes:mo tempo as ob1·igações de huma Delegacia 
de Policia, que não ·só o distrahe para pesados 
deveres de natureza di: versa, mas o submette á 
immediata ju risdicção das Autoridades J udiciaes; 
por I tanto não póde entrar em duvida a incom
patibilidade dos dous Empregos, em huma mesma 

I 
pessoa. 

I Deos Guarde a V. Ex. - Pa.lacio do Rio de 
Jan~iro em H de Janeiro ele 18A9. -Joaquim 
José Rodrirrues Torres. -Sr. Pr·esidente da Pro~ 
vin~ia do JHo de Janeirn. 

I 

',;/ 

! 
li 
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N.o 11 ~ - Em -12 de Janeiro de 18ti-9.- QtMte~· 
os o~jectos que estün ~·:tjeitos aos di1·eit~s de 80 
pm• fcento, estabelecidos no§ t.o d" .!l1·t. 9.0 da 
Lei 

1
n.0 514 de 28 de Otttubl'O de 18:18. 

J~aquim Jos.é Ito<h·ir.ues Ton·es, Presidente do 
· Triburtal dn Thesom·o Publico Nacional , de con
formid'ade corn a Imperial Itcsoluçiio de ·I O do 
corrente soiJT'e C:1nsulta da Seceão ele Fazenda elo 
Conselho d'Estado, para execuÇão do disposto no 
paragrb.pho primeiro do Arti[~O nono da Lei n. u 

f>1A de 28 de Outubro ultimo, declara, qnc estão 
coml)r~hendidos na disposição do dito pararrr~;pho, 
para o pagamento de oitenta por cento, os oh-· 
jectos i seguintes. 

I 
I 
I 

! 
Vestid'os 
Saias [ 
Camisas 
Capotes 
Casacas 
Sobretasacas 
Paletós 
Rodaques 
Japon

1
aS· 

Jaque,tas 
Capotes 
Ponches 
Calcas 

• I 
Calcões 

• I 
Coletes 
Camisas 
Ceroulas 

f 
I 

I 
I 
I 
I 

Roupa feita. 

Pam Senhoras e meuiuas. 

Para homens e meninos, exceptua
tlos os de prova d'agua, ou fei
tos de aomma elastica. 

l~xceptuadas a:s de meia de lã , 
ou de meia de algodão. 

Calçado. 

':fodo o calçado para homens, senhoras, me
nin!ls1' e meninos; exceptuando. os sapatinhos de 
me1a 1

, ou rede de lã , para crmnças. 
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Obras de Jllarcenaria. 

Todos os ohjectos de madeira para adorno , 
on sei-viço (le casa, vulr,armente chamados- mo
bilia -f-; exceptuados todos aqt~elles _artJgos em que 
a ma:dcira não seja a rnatcna pnnctpal, como 
JlOI' CXCmplo, OS Jlianos , Hcalejos" e OUtros ins
ll'lltn(mtOS de musica; Espelhos, c Qnadros dou
rados[, com ou sem vidros c estampas ; Molduras 
clouddas; Caixinhtts enfeitadas, com ou sem pre
paros! para costura, barba, on ont.ros misteres, ~c. 

rrhesouro rnblico Nacional em ·12. de .hmeiro 
ele 1 ~!1!L Jo:Hiuim. Jose~ Rodri[?ICS Torres. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

N.0 1;2. - IMPERIO. - Soll:e a dw.•itla proposlrt 
pelo ,Jui~ dt:: Pa~ da Cidade dt~ Sm·ocalm. , ao 
PJ\esidcnte d(t Provincict de S. Prmln , sob1·e tt 

e.~+cnção da Lei Regulamenttw das Elciçues. 
I 
I 

(1... Seceão. TI.io de Jancit·o. l\iinisterio dos 
;'\cn-~cios do" Jmpcrio em ·12 de Janeiro de 184-9. 

r 

:lllm. c Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção do 
lmpE!rio do Conselho d'Estado sobre a seguinte du
vidai suscitada por occasião da execucão da Lei nc-

1 • 

gula~entat· das eleições de 19 de Arrosto de 184-6, 
constante da representação do Juiz de Paz da Cida
de de Sorocaba, e mais papeis que acompanhárão 
o Otncio dessa Presidencia de .1 '7 de Julho do anno 
passado. 

fTendo a Camara 1\Iunicipal darpJClla Cida
de officiado ao referido Juiz de Paz para convo
car bs Eleitores que tenhão de compor o Collegio 
Elei~oral para a eleição de hum Deputado a (lllel 

se rl,evia procctlct· em conscqnencia da vaga qnc 
dcix~m o .Deputaclo nomeado :\linislro da Justiça, 
rln\'i'clou o mesmo .Jui1. de 'Pa:t. fa7.er e~;sa convoc·a-

1 

I 
I 
I 
I 
I 
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ção, nlio só porque não achava na Lei que lhe 
fosse dada esta attribuição, como por não ter meios 
de saber os nomes e moradas dos Eleitores dos outros 
Districtbs, parecendo-lhe por isso mais competente 
para ac1uelle act.o :.: C:;mara Municipal. Insistindo 
porêm iesta em su:1 :Tinião, e recorrendo aqucl
le J uizl c.le l'az á e~ c ·1. L'n:;- iclencia a fim de deci
dir est~ conflicto, e;,tcndco a mesma, como se vê 
da Portaria que po1· copia acompanhou os men
cionadqs ·papeis, ser indifferentc que as Camaras 
façao a convocação ou dirigindo-se dircctamcnte 
aos Eleitores, ou por intermedio dos Juizes de 
Paz, visto que nada h a de positivo na Lei das 
E~eiçõeS sobre esta matcria, advertindo porêm que 
no casp de seguir-se este ultimo arbítrio, deve a 
Camara officiar a todos os Juizes de Paz para con
vocarerh os Eleitores dos seus respectivos Districtos, 
visto não ser pal'a isto competente o Juiz de Paz 
do Districto em que se reune o Collegio Eleitoral. 

E !Havendo Sua 1\fagestade o Imperador, por 
Sua immecliata Resolução de 16 de Dezembro do 
anuo p~ssado, Se confot·mado com o llarecer ela re
ferida Secção, exarado em Consulta de 29 de Julho 
do mesmo anuo : lia por l)em Declarar. 

Ql~e, com quanto já se tenha concluído, ha 
muito : aquella eleição, com tudo para regular 
nos ca~os occorrentes, deve. ficar entendido que 
cumpre ás Camaras Municipaes officia1· a todos os 
Juizes ide Paz de seu Município a fim de que estes 
convoquem os Eleitores de seus respectivos Districtos 
para 0 1 Coller,io Eleitoral que deve reunir-se no 1.0 

nistricto' debaixo da presidencia interina do Juiz 
ele Paz! deste, . visto que como bem entende essa Pre
sidencib., não he este o competente para fazer 
u<tuella convocação. 

~ 1 que com~unico o V. Ex. para sua intelli-
gencta1 e execnçao. 

Deos anarde a V. Ex. -Visconde de Mont' 
Alegre/- S1·. l1residentc da Província de S. Paulo. 

I 

I 

--~~------------~! 
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N. ~ 1' 3.- Jle.'wl"e duvidas soln·c a Lei Regula-
, tnentar da:; Eleições, 
' I 

1." f Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc
rrocios do Imperio em 15 de Janeiro de 181,.9. 

,, inm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção do 
Tmpetio do Conselho d'Estat1o sobre o re~tueri
mentb documentado de .José Antonio de Amorim, 
e Jos'é da TI.osa Vareas, da Villa da Estrclla, em 
que pedem providencias á r·espeito da dissolução 
do Cpnsclho Municipal de 1\.ccur:;o da mesma Vil
la, or·denada por Olficio dessa Presidencia de 15 
de Julho do anuo proximo passado, bem como 
a in~ormação que em data de !,. de Setembro do 
mesn~o anno prestou o antecessol' de V. Ex. ao 
dito reqner·imento ' em que se expüe o serruinte: 

Que tendo-se reunido o Conselho l\Iunicipal 
ele Recurso na 3." Domiinga de Abril, e não ha
''end~ dado por concluídos os seus trabalhos até 
o cit~clo dia 15 de Julho, decidio essa Prcsiden
cia, !que cumpria dissol v~r-se o mesmo Co!1selho 
por não poder sua duraçao exceder a 15 dms na 
fórm 1a da Lei e Aviso de 13 de Abril de 18!~7.: 
que ~sta solução era tanto mais necessaria quan
to ~e~ apres~ntava como Membro do _Conselho .hum 
Eleitor, CUJO mandato caducara no dm' 3 de Maw, ·e 
que tonsequentemente não podia fazelj parte d'eUe; 
não podendo servir de embaraço á mesma disso
lução, o não terem sido decididos os recursos 
apreSentados , porque neste caso cabia o disposto 
no ~rtigo 10 do Decreto N.o 511 de.18 de Março 
de 11184-7, que manda observar· o determinado no 
Artigo 9 do Decreto N. o 500 de 1 G de Fevereiro 
do mesmo anno, e não a prorogação do prazo que 
não ~1e permittida pela Lei, nem a convocação de 
hum Conselho extraordinario que não tem lugar 
no (li to caso: que recorrendo os Supplicantcs á 
Relaição no Dist.ricto nesta conformidade, esta não 

i\ lli 
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tomoú conhecimento do seu recurso, pot· não 
ser ellc interposto <le deci?ão ::~lc~nmt~, e sim do 
facto :de se não lw.vet· rcumdo o menciOnado Con
selho~ facto sobre qnc tlC\·cra a p:trte interessada. 
pedir: providencias {t t\utoricbde ndministmtiva, c 
não :1 este Tri lnma l, qnc GÓ con hcce das decisões 
dos donselhos (1•· !::•cnrso, on da denegação de 
llecid1r, apczar ,;,~ !'Ctmidos 1er,almente para isso. 

H Havendo :iun i\I:wcstade o lmrlcr·atlor f)Ol' ,, " 

Sna immediata H.csolução de 16 do D·~zemhro do 
anno iproximo findo, Se conformado com o pare
cer d~ referida Secção, exarado em Consnlta de Hl 
de Nbvcmbro do me:> mo anno, Ha por bem De-· 
claraf.: 

Cluc com r1n:mto sej:1. hoje sem proveito aos 
Suppllcantes quahptcr dccisi\o que se tomasse á 
respeito do objccto tlc sna reprc.seníaç:1o, vista a 
nova /qualificaçiio a que tem de se proceder no cot·
rente' mez, ainda mesmo que clles provassem, o 
que não fizcr·ão, qnc aquellc Conselho M~tnici
pal de H.ecurso se> esteve renuido de ·1 6 a 20 de • 
Abril. e f{lle não forão decididos os recut·sos· que 
lhe dp•·csent{u·;io; com tudo deve ficar entendido, 
para bs casos semelhantes, que na hypothesc figura- . 
da da exposição que fazem os Supplicantcs, se ha 
de cdnsiderar ter o Cor:.::elho dcner,:ado a decisão do 
l'ecurso, pois que esta h~·polhese está sem duvida 
a]ll"ur'na corD'>rchendida tto ArtiP":JO 9 elo citado De-

tJ I ' '-

ereto: n.0 5011 de tG de Fevereiro de 1SA7, a qnc 
se refere o ArtiP,o 'i o do outro de 18 de l\larco do 

I ' • mesmo anuo n.'' 5•11 , nas palavras- por qnalqum· 
motivo-e o motivo, no caso em questão, foi o . 
uão f reunir-se o Conselho tantas vezes, quantas 
lhe cumpria fazer na fónna da Lei. O que com
mnnico a V. Ex. para seu conhecimento c GOVct·no. 

!Ocos Guarde a V. Ex.- Yisc:ontlc de l\1ont.' 
AleGre. - St·. Presiclcntc •la Provincia <lo TI in clc~ 
Janefrn. 

I 
i 
I 
I 
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N.o 1A. -:FAZENDA. - Em 15 (Je Janeit·o de 
18.4.9. -.Não se det.:em acccitm· W1tuifesto~~ .Yem 
as 'jtnwwlilu.rles lcgaes ou, fih·a de íempu. Im-
1W1ldo-se a nwlta do .4r!. 15!) tlo Rr·~rtlamen· 
to ~ nü.o se deve iwzun· a do ./lrt. 1 {iO. 

I 
O Sr. Inspcctor da ldEnHlen-a fique na inl.el

li&en~ia de <pae, temlo admilt.ido o .Manifesto (la 
13arca l~t·ancczn.- In(Juz-, que lhe foi apresen
tado I pelo Cornm:mdante, tendo-o condemnado uá 
mult~ de 1 oo;u:,ooo do Art. 159 do H_pg·nlamento, 
por :ralta de t:ormalidadcs, o den~ ulliviat· da dt: 
!,i)j)QOO por toncll:ula do Art. ·1 GO, que lhe impoz 
pot· falt:~ (Jc lVfaniicslo, a <ftWl hc iucompativel 
eom iquae~S({UCr outras r·clativas aos l\Ianifestos; de·'" 
vendo porêm irnpoi·-lhe ulêm c..laqnella de 1 oo;mooo, 
as niais em qne incorrc1· pelas diílcr·ew;as que se 
encobtral'Clll entre a CilJ',nJ·a, e il!lUelle r~ ~;1 :1 j fcsto 1 

' I ' 
tlcspr·ezamlo o irTeaulat· que clle trouxe :le l\Jl't 
Vcnd1·es, e om ap1·esenta fóm de tempo. P<w esta 
occalsião se declara ao Sr. Inspector que 1\I:wifcs
tos taes, em (]Ue falta o certificado exiaitlo pelos 
ArtsJ 150 e 15'1 , ou ao menos p1·ova. authcuticc:t 
de terem sido feitos no porto da procedencia, ou 
os (16e posto sejào legaes , forem a prcscn ta dos fúra 
de tempo, devem ser rejeitados in limiue, c 
multados os Cornman(Jantes por falta de Mani
festd, na fórma do Art. 1 GO , sem embargo de 
quadsquer praticas em contrario. 

IRio em 15 de Janeiro de '18t,.a. - Joaquim 
José I Rodrigues Tot'fes. 

I 

I 

N.0 ~5.- Em 16 de Janeiro de 18A9. -.Jls baJ"J"nS 
de OW'O C zn-atu ContillltÚO lt ,<JCl" isentas 

de direitos de consumo. 

O S1·. Inspector da Alfaudcga fique na intel ... 

~t.; 

ll.~. ~------------------



Iirrcndia de cptc pelo Rcanlamen to de 12 <I e A uosto 
d~ 1844· não foi revorrada a isenção de dit·eitos 
de c~nsumo, cpte existia em favot· das barras de 
ouro I e pmta. 

Rio em 1 G de Janeiro ele '18l.9. - Joactuim 
José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 
i 

I 

N.0 1~6. - IMJlj~RTO.- Solvendo diveJ·sas dlwidas 
I soln·e a c,t'ccução da Lei Regu-
1 lamcntm· das Eleições. 

1. ~ Secção. Hio de Janeiro. Ministcrio O. os :'{ego
cios do Imperio em 16 de Janeiro de 18/r.!.'J. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
gestalle o lmperadot• as seguintes duvidas suscitadas 
nessa Provincia por occasião . da execução da Lei 
fte3ti.lamentar das Eleições de 1 g de Ar,osto de 
18lr.6 , a saber : 

1.~ Duvida. D'essa Presidencia, consultando se 
as Parochias devem ser fornecidas dos livros pre
cisos: para as eleições pela Camara á cujo 1\fu
nicipio pertencem, ou se pela Camara daquclle ft. 
que pertence o Circulo Eleitoral de que fazem parte 
as mesmas Parochias. 

2. ~ Duvida. Da Camara da Villa de Queluz , per
guntando se o livro das netas da eleição de Eleitores • 
da Ereguezia de Congonhas do Campo, que lhe foi I 
reméttido pela Camara da Capital dessa Provincia, .!···. 

para! ser presente ao Circulo Eleitoral á que pertence 
aquella Villa, deve ser ou não reenviado a esta· 
Cam,ara, como ella requisita, visto que, ao mesmo r 
tempo que a dita Frer,nezia pertence ao seu l\funi
cipio, faz parte daquelle Circulo. 

lia o Mesmo Aur,usto Senhor por bem Declarar: 
1. ~ Duvida. Que da combinação dos Artigos 11 n 

e 127 ela citada Lei se conclue que o onus do 



n 
I 

fornecimento dos livros ·em questão deve pesar 
sobre as Cnmaras á cujo Município pertencem as 
Par(>chiHs, da mesma maneira qne ellas recebem n 
lucr:o das mullas ·impostas dos seus l\Iunicipcs; c 
nest1e sentido fol'ào ex pedidos os Avisos do 1. o de 
l."evhciro tle 1t:Va-7 § 5.0

, c 'l,o tlc .l,. de Outubro do 
mes1mo anno § 6. 0 

2i" Duvida. Que bem decidida foi a sc~unda 
'luvicla por cs:'a Pl'csidencia, quando dcclaro~t que 
o liho das actás da eleicão de cle1torcs da Fre
g·udía de Congonhas do. Campo devia sct• rccn
,·in.do. á Camara da Capital que o 1·emeltco, c a 
cujd Município pertence a mesma Frer~uczia, não só 
pon[ue assim se deduz da r·efcrida I....ei, e he esta a 
cons,eqnencia da decisão anterior, como porque, a 
clar~se diversa intelligencia á Lei (que aliás a n;ío acl
mitt1e) resultaria o emh:1raço de não saber-se a qual 
das \Camaras pertenceri:t semelhante livro, quando 
hum Circulo Eleitoral comprehendesse Fr·cguczias de 
mais de hum Município. 

lo que communico a Y. Ex. pam sua iulelli-
1. 

r,enma. 
IDeos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont' 

A1egl·e. -Sr. J>t·esidcnte da Provincia dt~ S. Paulo. 
I 
I I 
' ----
1 

I 
I 

N. 0 ~1. lle.wlrc alKumas dm·irlas occm·1·i· 
drL<; nas P1·m~incins tio Pm·rí e tlt~ .!Jlina.v ()e
,.u~s, p~r occasião da e,t·ccuf'rio da Lei Rc-
grltamellim· das Eleirões. • 

I ' 
I 

..J.n Secção. Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Ne-
r,ocids-do lmperio em 1 G de Janeiro de 18la9. 

I 
I 

lllm. e Exrn. Sr.- forão presentes {t Sua. l\Ia
r,esta(lc o Imperador as seguintes duvidas occor
ridas I por occasião da execução da Lei ReF!ula-

1 ' t J 

ment~r das Eleições. 

ie &~f&i~,i~·· lA 
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1.:1• Duvida. Do Juiz de Paz Presiderite da Junta 
de Qualificação da freguezia do Curvello, da. Pro· 
vincia de Minas Geraes. Consulta este Juiz de 
Paz fse para a 2.a reunião da Junta que tem dt! 
tomar ronhecimcnto das reclamações, queixas e 
clenu:ncias, devem ser convocados os Membros da 
Junta que farão dispensados na sua 1.a reunião 
por iallegarem molestia, ou aquelles que os sub
stitu~rão. 

2.a Duvida. Do Pt·esidente da Camara 1\Juni
cipall de Igarapé-mirim , da Provincia do Pará , 
pergttntando se acontecendo ficar doente hum dos 
1\lemhros do Conselho Municipal de Recurso, 
poder-se-1m chamar quem o substitua, ou se eleve 
continua1· o Conselho a tt·abalhar com os dons 
Me~bros que restarem. 3.1 Duvida. Pergunta o mesmo Presidente da 
Camara, com referencia á du"fida antecedente , 
se, sendo o Membro impedido do Conselho Elei
tor, f c tendo de chamar-se hum substituto, esti
verem impossibilitados de servir no mesmo Con
selho os Eleitores immediatos, huns por terem 
tornado parte nos trabalhos da Junta de Quali
ficação, e outros po1· estarem doentes , dever
se-hà recorrer aos Supplentes dos Eleitores. A.i Duvida. Pergunta o mesmo Presidente da 
Camara a que horas <levem ter começo, e ser 
encerrados os trabalhos do Conselho Municipal de 
Recurso. 

:~ o Mesmo Augusto Senhor, inteirado das 
decisões daquellas Presidencias sobre as referidas 
duvi(Ias, Manda Declarar: 

1.a Duvida. Que, conforme já foi resolvido 
em !Aviso de 26 de Abril de 1847, § 25, não 
deve.m ser convocados para a 2.a reunião da Junta 
de Qualificação os Membros que por qualquer mo
tivo i forem snbstituidos, mas sim os que os hou
verem substituido' os quaes porêm cederão o lu
gar láquelles, logo que elles se apresentem para 

I 

i 
' 
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funccionar, como bem declarou a l1residencia de 
conformidade com os A vis os de 25 e 26 de feve
rcir·o, 8 de Abril de 18/f7, c 9 de 1\larço de 
18/18. 

2ln Duvida. Que bem decidida foi pela Presi
denbia esta dm·ida, quando declarou que no im
pedimento de qualquer· dos Membros do Conselho 
l\In.1icipal de Recurso, deve ser ·chamado para 
o sbbstituir o seu substituto leaal, on o imme
diato em votos, conf()rme for o impedido o Juiz 
1\Iunicipal, ou qualqner dos outros Memhros, se
gu~clo o disposto no A rtiao 33 da Lei Herru\amen
tar I das Eleições para o caso nelle figurado, não 
sendo admissi vcl o arbítrio lembrado pelo Presi
den:te da Camara, qul~, quando menos, iria. ferir 
o Artigo 36 da n;tesma Lei, que exige para as de
cisõ1es maioria de votos. 

a!. a Dttvida. Que hc conf01·me á clecisão do Aviso 
de b de Maio do mmo proximo passado a intelli
genbia dada pela Presidencia ás palavras elo citado 
Arli~Jo 33-immediato em votos- pam o fim de 
sere~n chamados os Supplentes dos :Eleitores, con
forme a ordem da votação, quando, sendo o Mem
brol impedido Eleitor·~ estiverem os seus im
mediatos impossibilitados de servir no Conselho 
1\lunicipal de Recurso, qualquer que seja o im
pedimento dos mesmos. 

4l a Duvida. Que; se~untlo eslà declarado no 
Aviso .t,o de 13 de Abril de 18A7, § 1.0

, devem 
as sessões do Conselho Municipal de Recurso co
meÇar ás 9 horas da manhi'i, c tcnninar ao sol 
posto, como está prescripto no t\rtigo 20 da Lei 
Regulamentar das Eleições para as Juntas de Qua
lificação. 

i Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont' 
Alegt·e.- Sr. Presidente da Província do Ceará . 

~. 
--------~.-~----------------------
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N.0 18. - .4pp1'0l'lt as dcci.v'úes dwht~· ]Jelo l'l'f!.~·i
dellte da Pl·m~inci,. da llaltilt ti:; tltwitla't rn·o
JWstas JW1' hum EltJitm· da Prl'g·uc::ia dn t.ian
tis::)imo Sac1·amenlo de ltupal'ictt sobre tt Lei 
lle~·ulamenlaJ• das Eld(iíes. . 

I 

1.a [secção. Uio de Janeiro. 1\'Iinisterio dos NeGo
cios do Jmperio em 11 de Janeiro de 181,.!). 

I 
I 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mar,es
taclc ~ Imperador o Officio de V. Ex. de 31 de 
Outubro de 1847, e papeis que o acornpanhát·ão, 
relativos ás ser,n in tcs du vi lias sobre a Lei Regu
Iameritar das Eleiçôcs, propostas por hum Eleitor 
da I<'i·6r,-m·zia do Santíssimo Sacramento de ltaparica. 

1.a I Duvida. Se pódc presidir {t !\lesa J>arochial 
o Juiz de Paz mais votado d'aqnella Ft·cgnczia, 
que, Ltendo feilo a convocação para a Junta de 
Qualificação, deixon com tudo de a presidir por 
pretextar molestia, no em tanto por·êm que fez parte 
do Cbnselho Municipal de Recurso na qualidade 
de Presidente da Camara. 

2.a fDuvida. Se decidida pela neg-ativa a duvida 
antecedente, e competindo neste caso a presidencia 
dessa I Mesa Parochial ao Juiz de I>az do 2.0 anno·, 
que n 1o impedimento do mais votado presídio áqnella 
Jnnt~, pôde o mesmo assumir· essa pt·esidencia, 
hurml. vez que esteja no exercício do cat·go de De
legadb de Policia, de que he substiluto; e se, pela 
allir·rnativa, deverá elle para isto passar a vara do 
dito Çar·r,o ao substituto immcdiato. 

E inteirado o l\'lesmo Augusto Senhor da so- , 
luçãol que V. Ex. deo a estas duvidas, Ha por· bem 
Dccla1·ar: 

·l.a I Duvida. Que bem decidio V. Ex. esta duvi
da, (1naudo, r,uiado pelo espírito do ArtÍffO 3'J da 
citada Lei Hcr;ulamentar das l~leições, declarou 
que dompetia a prcsidcncia da l\lesa Parochial ao 
Juiz (le J,az mais ,·atado, e não ao 2. 0

, embom 
! 



ti,·e~se este presidido á .Junta uc Qualilicaç:io por· 
impedimento d'aqnelle; pois que, €e o citado Art.ir~o 
chama a rwesid i r a l\lesa J>a roch ial o J>residen c c da 
Junta: de Qualificação, he no presnpposto de· que 
este, ser~nndo o determinado no Artitrn 2.0 do mesma 
Lei, lenha sido o .Iuiz de Paz mais votado; c por· 
tanto; quando assim não hnja acontecido, como 
no caso em questão, sem embarrro da letra do refe
rido iA rtir,o ao, deve-se entender que a Lei r! á 
prefca;cncia para a presidencia ela 1\lesa Parochial 
ao .Tu iz de Paz mais votado, como em casos analogos 
tem entcndiclo o Governo Imperial, como se vê do 
Dccrecto n. o 503 de 20 de l•'cverciro de 18!~;. 7, e 
Avisos de 20 e 25 de mesmo mez, e de 13 e 27 
de Abril do rcfcr·ido armo. Qnc ir,nalmcnle foi hem 
decidido, qne o ha\·cr o dito Juiz de Pnz mais vo
tado feito parte do Conselho l\fnnicipal de Hecn.-:so 
uão o inhabilita para a presidencia da 1\Iesa Paro
chiai~ visto não haver incompatibilidade entre estas 
funcçpes, qne são divcn~as c independentes, como 
tem ~xpressamcnle declarado o A viso 2. • de 22 de 
Março Je 18/~7 § 2. o, se bem qne não devera eilc 
funccionar no dito Conselho, como est;'t declarado 
no n-lesmo Aviso de 22 de l\Tarço § ·1.0

, e 2." de 
6 de [Abril do mesmo anno § 2. o 

2.a :Duvida. Que, posto entendesse V. Ex. não 
ser· necessario resolver esta duvida, pm· ficar elht 
prejuilicada, no caso ~n questão, com a decisão 
sobre f a anterior, com tudo, para prevenir igual 
duvida para o futuro, cumpre dcclarat· que, fa
culta~do os Artirros 2() c 21 do Rt'gulamento d~ 
31 de Janeiro de 1842, para a execução da Lct 
da Re'forma .T udieiar·ia de a de Dezembro de 18/d , 
que os Delegados de l)olicia hem corno os Sn hde
lee-adós, sejão propostosd'entrc os Juizes ele Paz, 
ncnhtlma incompatibilidade ha em que eslejão reu
nidos! no mesmo inclividno estes dmts cargos, com 
dcclat:ação porêm de que deve passar a jm·isdict:;ão 
ela Policia o Juiz de rnz que tiver de presidir a 
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Mesa Parochial, não só porque nce:umu lanllo cllc 
esta jurisdicção, ( sobretudo em visra dos abusos 
que se tem dado ) pódc i:;to incurir temor nos vo
tanres, o qne bc contra a liberdade do voto, como 
porque não póde, nem de,·e o Prc~iclcnle da l\lesa 
Porochial ser dis'trahido dos trabalhos clcitoraes 
par"a :acudir á Policia da povoação. 

O que commnnico a V. Ex. para sua intelligen
cia. i 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de 1\Jont' 
Alegre. - Sr. Presillente da Província da Bahia. 

I 

N .• 19. - FAZENDA. - Em 17 de Janeiro de 
1849. - lle e,l'lt~u~·it~tt a todo.-; o.\' Con.owle.-; tt 

Circular de 31 de .Jrm,!h·o de 184S, ?'clativa á 
m·'iecadaçüo. das ltcrwu•as d,s sub ditos Pm·tu-

' ~ guezes. 
I 

' 

Joaquim José Rodrigues T.orres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, declara 
extensivas as disposições da Circular de :~'1 de .Ta
neil'O: do anno proximo passado, relativamente á 
arrecadação das heranças de subditos Portnguezes, 
aos Consules das demais Nações, pelo que res-

. peitai aos bens dos seus respectivos compatriotas. 
rhesouro Publico Na.onal em 17 de Janeiro 

de 181~9. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.0 20. - IMPERIO.- Solve dtwidas encrmh•ct. ' 
üas na execução da Lei Regulamentm· 

da.-; Eieiç'iie.~. 

1.11 Secção. Rio de .Taneiro.l\·linisterio dos Nego
cios 'do lmperio em 19 de Janeiro de 18!,.9. 

lllm. c Exrn. Sr. - Sendo presentes a Sua 
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Magestatle o Imperado~· as ser,uintes duvidas so
bre a Lei Re~ulamcntar da:; Eleições de 19 de 
Ar,osto de 18AG, a sabet': 

·l.a: Duvida. De hum membro' da 1\fesa Paro
chiai! de Sabará, l)rovincia de 1\liuas Gerae:;, per
guntando se hum votante condemnado pot· cri
me de injuria á 4 mezes de prisão, cuja senten
ça pende de a ppellação, póde. votar na eleição 
pri rniu·ia. 

2.a! Dm·ida. Se quando resolvida pela nega
tiva ia duvida antecedente, deve ser aceito o 
seu voto pela razão de estor flualific;"~do 1 ou senão 
obstabte esta circunstancia póde a l\fesa recusa-lo. 

a.a I Dllvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jnn- , 
Ul. <.lc Qualificação de Pi1·ajú, Província da llahia, 
consultando se. hum Eleitor pronunciado em cri
me de responsabilidade que se livra sob fiança, 
e que tem recorrido para a Relação do Districto, 
deve I ser convocado para a organisaçào da Junta. 

4.a i Duvida. Se deve o mesmo individuo ser 
consdrvaclo na lista dos ''olantes do anno ante
rior, i ou de1la eliminado. 

lia o Mesmo Augusto Senhor por bem Man
dar Declarar: 

1.a i Duvida. Que bem decidida foi pela Pre
sidencia de Minas a 1.a duvida, por quanto, fi
candÓ suspensa a execução da sentença, neste 
caso, I por effeito da ~pellação interposta, como 
he dpresw no Artigo 211 do Codigo do Pro
cesso I Criminal, e Artigo 83 da Lei de 3 de 
Dezembro de 184.1 , não he extensivo áquelle 
condemnado o Artigo 8. o § 2.0 da Constituição 
do lrnpet'Ío, nem o § 2.0 do Aviso de 11 de 
Agosto do anno passado, que á elle se refere, 
visto ,

1

' ({Ue a disposição quer da Constituição, 
quet• do Aviso, h e som ente applicavel ao con
demnado, cuja sentença tem passado em Julga
do; ou não he suspensivo o effeito da appellação 
della :interposta; pelo que, continuando aquel-

' 
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Je co
1

ndemnatlo no r,ozo dos seus direitos polí
ticos, i pôde segundo o Artiao U t da mesma Con
stituição vot:n· na eleiçiio primaria. 

· E porque esla questão he counexa com ou
tras, I qne convem decidir, p~1ra pr~vcnit· duvi
das que sobre ellas se possao susmtar·; l\lauda 
outrosim o Mesmo Augusto Senho•· Declarar: 1.0

, 

que o condemnado á pl'isào ou deg•·edo , collocado 
na ci~·cunstancia mencionada, pôde ''otar na elei
ção (lc Vereadores c Juizes de l>az, como hc 
manifesto do ArLi3o U3 da Constituição, Artigo 
3.0 da Lei do 1." de Outubro de 1828, Artigo 
2. o da de 15 de Outubro de 1827, e A r·tir,-o 
!J'T da Lei de 1!> de Agosto de 1HMI: 2.0

, que 
póde I o mesmo condernnado set· votado para 
EleitÓt·, visto estar elle no caso do Artigo 91,. da 
Constituição, c Arlip,o 53 da citada l.ei flerrula
mentb.r das Eleições, por continuat· no gozo dos 
seus !direitos políticos, não obstante· a condem
nação, como acima fica dito, sem que possa. 
contr!~ríar a esta decisão o argumento que por 
venrdra se queira deduzit· do § 3.0 dos referi
dos Artigos, não só porque he principio de di
reito I' que não se devem ampliar as disposições 
odiosas por meio de arGumentação, como porque 
aquelle § trata da pronuncia exequivel, e f>e
gundo o Artigo 72 da Lei de 3 de Dezembro 
de ·18/d não h c suspensi vt/ o recurso dclla depois 
de cbmpetentemenle sustentada~ excepto somente 
duraúte o pequeno período da interposição do re-

1 , t - J . , 3 o fl l curs~ a sua apresen açao ao mz a quo: . ma-
mente, que pócle o condernnado, na h~';pothese figu- , 
radaJ ser votado para Vereador e Juiz de Paz em 
virtui:Je do citado Artigo 93 da Constituição, thtigo 
3.0 dh.Lei ele 15 ele Outubro de 1827,4.0 da do 1.0 

de 0~1tnhro de 1828, e !)8 e!)!) da mencionada Lei 
Ilegu1lamentar das EleiçQcS. 

2.a1 Duvida. Que posto cesse esta duvida, na 
hypothese fir,nrada, em yista da decisão sol>re a 

I 
I 
I 



duvida antecedente, com tudo para o caso em que 
a sentença de condemnação tenha pnssado em Jul
gado: ou não seja suspensivo o elfeito da apellação, 
bem resolveo a mesma Presidencia, declarando que 
deve ! ser recebido o voto do condemnado, não 
só pdrque a qualificação he a base da eleição , e a 
Lei Regulamentar das Eleições somente prohibe 
no Artigo 50 que seja aceito o voto de quem 
não estiver qualificado, como porque o Artit;o 46 
da mesma Lei , marcando as attribuições da Mesa 
Parochial, não lhe deo o direito de r·cconhecer 
da idoneidade do votante, seja qual ~or o seu 
effeito, huma vez qne ellc esteja qualificado, cum
prirulo apenas que seja apurado em, separado o 
seu ~oto, a fim de que a autoridade á ·quem 
com~etir julgar da legalidade da eleição possa 
descr

1

imina-lo. 
3.al Duvida. Que foi acertada a decisão da Pre

sidenl::ia da Bahia, declarando de conformidade 
com !os Artigos 9. o e 53 da Lei Regulamentar" das 
Eleições, soore que são baseadas as decisões dos 
Avisos de 31 de Dezembro de 18! •. 6 § 5.0

, e 13, 
H. c I 23 de Abril de 18!~ 7, que não pó de ser 
convocado para formar as turmas de que devem 
ser tirados os membros da Junta de Qualificação 
o El~itor pronunciado em crime de responsabili
dade~ bem como em outro qualquer crime, embora 
seja o seu crime afiançavel, porque; a l .. ei não 
faz differença, e sem embargo da i interposição 
do recurso :J por não ter elle cffeito 'suspensivo' 
como; se vê do Artigo 72 da Lei d~ 3 de De
zembro de 18.4.1, excepto dnrantc o pequeno illtcr
vallo laté a sua apresentação no juizo á quo. 

Ja..n i Duvida. Que a decisão aflirmativa da mes
ma ~residencia sobre esta duvida he conforme 
aos Avisos de 31 de Dezembro de 18! .. 6 § 6.•, 
c de ~ 1 de de Agosto de 18/ •. 8, 2. o de 18 do mesmo 
mcz e anno § 1.0

, e de 31 de Outubro do mes
mo hnno § 1.<', dos quacs f C conduc <ice só o 

I 
i 

I 
! 



( 34 ) 

condemnado a prisão ou degredo na circunstancía 
refet·ida na reso]ução sobre a 2.a duvida hc que 
fica suspenso do direito de votar assim na eleição 
primaria, como na de Juizes de Paz e. Vereadores. 

E para que se não suscitem mais duvidas sobre 
a intervenção dos cidadãos pronunciados nas elei
ções, l deve ficar ententido: 1.0

, que a; decisão an
terior aproveita tanto aos pronunciado~ por crime 
de responsabilidade , como por outro 'de qualquer 
natureza, quer seja ou não afiançavel o crime, 
quer I se tenha recorrido da pronuncid quer não: 
2. o, . que póde o cidadão pronunciado i nas mesmas 
circúnstancias ser votado para Vereador, como se 
vê do Artigo 93 da Constituição, Arti~o A. o da. 
Lei do 1.0 de Outubro de 1828, e Arttgo 98 da 
Lei Regulamentar das Eleições: 3. o, qite não póde 
porêm o mesmo pronunciado ser votailo para Juiz 
de .Paz, em vista do Artigo 3.e- da L(li de 15 de 
Outubro de 1827, e Artigo 99 da mesma Lei Re
gulatnentar das EJeíções, que exigem para este cargo 
as mesmas "Iualidades que para o de Eleitor. O 

· que communico a V. Ex. para sua intelligencia. 
Deos Guarde a V. Ex.- Viscon(]e de Mont' 

Alegt
1
e.- Sr. 111'esidente da Provinci~ de Minas 

Geraes. · 

' 
N. 0 21. Resolve divm·.,as duvidas, que tem 

ocdon·ido t!u.<J Provincias de· JJ!li~as Geraes , 
Baftia , Pm•nambrico , Rio d,e ""anei1•o, llio 
Grtmde do · .Nm·te , e Pard , na e.:t:ecução da 
Le~ Regulamenta,. das Eleições. , 

I 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Negocias do Imperio em 23 de Janeiro de 18M). 

I 
I 

111m. e Ex.m. Sr. - Forão presentes a Sua 
Magestade o Imperador as seguintes duvidas sobre 
a Lei i Regulamentar das Eleições de 19 de Agosto 
de 184-6. 

li 

l 
l' 

I 
I 

J 
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1.a. Duvida. Do Juiz de Paz Ptesidente da Jun
ta de Qualificação da Parochia de Piumhy, Pro
víncia de Minas Geraes. Tendo sido por Lei Pro
vincial desmembrado desta Parochia, e incorpo
rado , á do Senhor Bom Jesus dos Passos o Dis
tricto de S. João da Gloria; mas havendo o Bis
po de Marianna se opposto á esta alteração em 
razão ele pertencer a Parochia dos Passos ao Bis
pado' de S. Paulo: pergunta aqnelle Juiz de 
Paz se devem os moradores do mencionado Dis
tricto ser qualificados. na dita Parochia ,}e Pium
hy , :e se devem fazer parte ela Junta ele Quali
ficação da mesma os Eleitores e Supplentes resi
dentes no referido Districto. 

2.~ Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa 
Parochial da Freguezia do J>edr·ão , Província da 
Bahia. Tendo sido desannexado da Parochia ele 
OuriÇangas, e incorporado á do Pedrão o Distri
cto dos Brejões, pergunta o mesmo Juiz ue Paz 
em qual destas duas Freguezias devem votar os 
moradores do dito Districto , os quaes forão qua
lificados naquella Freguezia antes da dita des
membração. E se, decidido que devem votar na 
]<'reguezia á que anteriormente pertencião, devem 
ser recebidos na do Pedrão os votos que nelles re-

h.r ca Irem. 
3.~ Duvida. O Juiz de Paz Presidente da Junta 

de Qualificação da Parochia do Pilão Arcado, Pro
víncia da Ba~ia, pergunta em qual das Parochias 
devem votar os moradores dos Districtos das Sa
linas' de Santo Antonio , e Brejos, os quáes ten
do sido por Lei Provincial desannexados daquella, 
e incorporados á da Barra do Rio de S. Francisco, 
forão depois restituídos á antiga Parochia do Pilão 
ArcaClo, sendo que a qualificação dos habitantes 
dos mesmos Districtos foi feita na Parochia da 
Barra antes daquella 2.a alteração. E quando seja 
decidido que devão votar na Parochia do Pilão 
Arca(].o, se se deve nella fazer huma nova quali
ficaç~o , ou se deve servir a que foi feita na Barra; 



( :~li ) 

!f.. a: Duvida. O Juiz de Paz Presidente da Junta 
de Qualificação da Parochia de Jequi~içá, Provín
cia da Bahia, ponderando que havendo a Assem
bléa : Protincial resolvi do na correcção de limites 
entre! a dita Parochia e a de S. Gonçalo da Es
tiva , i que ficasse pertencendo áquellà o Distr·icto 
da Ameia de Nossa Senhora dos Prazeres, que fazia 
parte' desta; mas que tendo o Arc~bispo deliberado 
que os moradores ao norte do Rio Jequiriçá, onde 
está :situado o referido Districto, continuassem a 
recéoer o pasto espir·itual na Estiva: pergunta em 
qual i das duas Parochias devem votar os mora
dores da(1uelle Districto, cuja qualificação foi feita 
na d~ Jeqniriçá depois da mencionada alteração, 
porêm antes da sciencia da deliberação do · Ordi
nariô. 

5 . ..; Duvida. Consulta o mesmo Juiz de Paz se 
deve~ ser computados entre os votantes da Pa
rochia de Jequiriçá, quando se houver de marcar 
o numero de Eleitores que ella de~e dar , os 
moradores do referido Districto dos Prazeres. 

6.a; Duvida. A Camara Municipal de. Pouso Ale
gre, :Província de Minas Geraes, communica que, 
havehdo sido elevado a Curato independente a Ca
pella; filial de S. José de Formigas , expedio, para 
cumprimento do Art. 1. o do Decreto n. o 480 de 
211- de Outubro de 1846, as necessarias ordens para 
que ino mesmo Curato tivessem lugar; os trabalhos 
eleitÓraes, officiando ao Juiz de Paz i mais votado 
do lnesmo Curato para que com os oito cidadãos 
que lhe ficassem immediatos em votos formassem 
a Mesa Parochial, servindo para a eleição que ia 
ter l'ugar a qualificação feita na Parochia á que 
pertencia o dito Curato. ! 

7.~ Duvida. O Presidente da Província de Per
nambuco, participando que tendo sido creada a 
Paro'chia da Va•·zea, passando para ella com al
gumas alterações hum dos dons Districtos da dos 
Afogados de que foi desmembrada , e succeclendo 

I 
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que na nova Parochia se não reunisse a Junta de 
Qualificação por não se achar ella canonica.rnente 
provida de Paroclw, pelo que forão os seus ha
bitantes qualificados na antiga Parochia: achan
do-se a dita Parochia actualmente provida de Pa
rocho , pergunta se deverá nella haver eleição, 
visto: não ter ainda Juizes de Paz: e quando 
pela affirmativa' por quem deve ella ser presidida' 
se pelo Juiz de Paz do Districto desmembrado, 
ou por outr·o, e qual. 

S. a: Duvida. Da Camara Municipal da Estrella, 
Provincia do Rio de Janeiro. Havendo o Conselho 
Municipal de Recurso, convocado extraordina
riamente para conhecer dos recursos interpostos 
das decisões da Junta de Qualificação da }'reguezia 
de Petropolis, concluído os seus trabalhos no dia 
19 deJunho da 1847; e não sendo possível effe
ctuat:-se a eleição de Juizes de Paz da mesma Fre
guezia se não no dia 20 de Julho seguinte, por 
se dever guardar o interstício de 30 dias pres
cripto no Art. 94- da Lei Regulamentar das Elei
ções:' pede a mesma Camara ser esclarecida sobre 
a maneira por que deve proceder na eleição de 
Eleitores da dita Freguezia designada para o dia 
4 do' referido mez de Julho. 

9.~ Duvida. O Juiz de Paz mais votado da Pa
rochia de Angicos, Provincia do Rio Grande do 
Norte, pergunta se, transferida a séde desta Pa
rochia para a Igreja de Macau, por haver ces
sado: a opposição do O•·clinario, compete á elle 
Juiz: de Paz a convocação dos Eleitores, e apre
siderlcia da Mesa Parochial em vista dos Arts. 
39 e 1'1 O da Lei Regulamentar das Eleições. 

1 o.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta 
de Qualificação da Parochia de Santo Estevão de 
Jacuipe, Jlro\lincia da Bahia, consultando a quem 
compete pt·esidir· á Mesa Parochial , visto que , 
obte~ulo os quatro Juizes de Paz igual numero 
de votos, c não tendo a Camara Municipal por es-

~.J!!ES!&f 
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quecimento procerlido ao sorteio para designar a 
or·dem dos mesmos , ser~virão elles segundo a or
dem em que forão inscriptos na acta da eleição, 
pelo que coube a pr·esidencia da Junta de Qua
lificação ao primeiro inscr·i pto. 

H .a Duvida. A Camara Municipal da Feira de 
Sant'l\nna, Pro,•incia da Bahia, pergunta se no 
Districto novamente creado na Capella do Riachão 
de J<iicuipe, elev.ada depois á Freguezia, se deve 
proceder extraordinariamente á eleição de Juizes 
de Paz, ou se se deve esperar pela epoca marcada 
para :a eleição geral, a fim de contar-se ao certo 
a ser,ventia dos quatro annos. 

12.a Duvida. Da mesma Camara consultando se 
a dita eleição deve ser feita na nova Freguezia do 
Riacnão de Jamtipe, sendo o }>residente deJla o 
Juiz de Paz mais visinho, ou se naquella da Feir·a., 
pela 'qualificação á que na mesma se . procedeo. 

13.n Duvida. Do Presidente da Provincia do Pa
rá ' consultando se deve proceder-se á nova elei
ção de Juiz de Paz no Districto da Freguezia da 
Campina, em consequencia de ter sido desmem
brado parte do seu territorio para formar a .Fre
guezia da Santissima Trindade. 

E o Mesmo Augusto Senhor, de tudo intei
rado j I-la por bem Declarar : 

1.•: Duvida. Que acertada foi a decisão do Pre
sidente da1 Província, declarando que os mora
doresi do Districto de S. João ela Gloria devem ser· 
qualificados na Parochia do Piumhy, não pela ra
zão que dá o mesmo Presidente, de que esses mo
rador;es se devem julgar não provídos de Parocho 
na F:reguezia á que forão reunidos, e por tanto 
lhes h e applicavel o § 3." do A viso de 21 de 
Dezembro de 1846, e nem tal hypothese he admis
sivel; mas porque, em quanlo não der o Or·dinario 
o seu: assentimento á alteração decretada pela As.: 
se.mb.~éa Provincial, se deve consid~rar a_quelle 
DJstr1cto como fazendo parte da Paroclna de Pmmhv 

I ~ 
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pelo ecclesiastico , e a Lei, segundo está de
clarado no § 1.0 do Decreto 11.0 480 de 2!;. de 
Ontnbi'O de 18A6, considera a divisão ecclesias
tica como base das operações eleitoraes. Com esta 
decisão fica resolvida a 2.a parte da mesma du
vida sobre a convocação dos Eleitores e Suppleutes 
residentes no mencionado Districto. 

2.a ':Duvida. Que merecem a lmper·ial approva
ção a decisão da Presidencia, de que os mora
dores: do Districto dos Brejões devem votar na Pa
rochia á qne farão incorporados, exigindo-se para 
isto a qualificação feita na de Ouriçangas , não só 
porque, devendo as eleições ser feitas por Paro
chias,, he applicavel á parte de huma Parochia o 
qne resolvem á respeito· do todo os Avisos de 31 
de Dezembro de 1~!~6 § t.o, 6.0 do 1.0 de Outu
hro de 1847, e 2.0 de 6 do mesmo mez e anno, 
como porque, declarando os· Avisos de 5 de De
zembro de 184-6 § 3.0

, e 2. 0 de20 de Fevereiro 
de 18lr.7 § 5. o, que só podem concorrer á. eleição 
de huma Parochia os Parochianos della , não po
dião 'os moradores do referido Districto votar na 
de qúe forão desmembrados. 

3.a: Duvida. Que reduzindo-se esta duvida aos 
termos da antecedente, pois que nada faz ao caso 
a pr:imeira alteração decretada pela Assembléa 
Provincial, he-lhe appHcavel a decisão anterior. 

4.a: Duvida. Que he contraria á direito a deci
são da Presiclencia sobre esta duvida, pois que, 
sendo como fica dito, a divisão ecclesiastica a base 
das operações eleitoraes' devem os habitantes do 
Districto de Nossa Senhora dos Prazeres votar na 
Parochia da Estiva, a que pertencerti pelo eccle
siastico em virtude da deliberação do Ordinario, 
embora pelo c i vil perteoção á J<'rcguezia de Jeqni
riçá,' conforme está declarado no § 2.0 do De
creto 'n.• 480 de 24. de Outubt·o de 18!~6, e nos Avi
sos de 8 de Fever·eiro e 19 de Maio de 184-8 § 2~ o 

5."- Duvida. Que á vista da decisão acima he ma-
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nifesto·: que os votantes do Districto referido niTo de ... 
vem ser computados entre os da Parochia de .Jcr(ui
riçá, pois não· lhe pertencem, e por tanto deve ser 
reduzido proporcionalmente o numero de Eleitores 
da me~ma Parochia para cumprimento da 1.a parte 
do Art. 52 da Lei Regulamentar das Eleições, ex
plicada pelos Avisos de 2 de Novembro de 1846 
§ 1.0 ,! e 12 de Fevereiro de 1848 § 2.0 

6.a Duvida. Que he conforme ás decisões cons
tantes :dos Avisos 6. o do 1. o de Outubro de 184-7, 
e 2.0 de 6 da mesma data, e Art. 6.0 da citada 
Lei, afdeliberação tomada pela Camara Municipal de 
Pouso :Alegre, e appro\·ada pelo Presidente da Pro
víncia~ 

1. a Duvida. Que devendo proceder-se á eleição 
de Eleitores da Parochia da Varzea depois que for 
feita a: dos Juizes de Paz, deve a. Mesa Parochial 
ser composta do Juiz de Paz mais ~otado, e dos 
seus iinmediatos em votos, como deter:mina o Art. 
6.0 da iLei de Eleições, e o cleclara o Aviso 2. o de 

I 1 • 
6 de ,Outub~o de 1847, observando..;..se a respPtto 
da eleição dos Juizes de Paz o . que determinão os 
A visosl de 21 de Dezembro de 181•6 § 5. o, e de 
31 de !Dezembro do mesmo anno § 1.0 

8.a Duvida. Que não póde ser approvada a de
cisão do Presidente da Província sobre :esta duvi
da, por quanto, como acima fica dito, a eleição 
de Juizes de Paz deve preceder á de Eleitores, 
não sendo applica~el á esta o que determinão os 
Avisos i citados · na i decisão anterior, visto que o 
arbítrio por elles tomado he filho da necessidade' 
por não haver outro meio de que lançar mão, 
o que I aqui não acontece. O motivo allegado da 
falta de tempo para se fazer a eleição de .Tnizes 
de Pai , por ter de guardar-se o interstício de 30 
dias dntre a qualificação c a eleição, não proce
de, porque, podendo ser adiada a eleição de Elei
tores em virtmle da faculdade conferida ao Go
verno ~pelo Art. 80 da Lei Regulamentar das Elei-

1 
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çües, · tempo haveria de cc•·t.o para se procccler 
pr·e,·inmcntc á eleição de Juizes de Paz, c quan
do assim niio acontecesse resla,·a o arbitr·io do § 
!~." d~, Aviso 2." de 25 de Fevereiro de: 18H; 
c finalmente se este não pudesse aproveita~·, não 
se de\·cra ter procedido á eleição de Eleitores, pois 
qne a' citada Lei no Art. GO admi!.te a hypothesc 
de qrlc huma ou outra Pat·ochia não conco1·ra pam 
a eleição dos Representantes da Naç;i.o. 

9.a :Duvida. Que com razão decidia o Pt·csidcnle 
da Provincia que competia a convocação dos Elei
tor·es,: e presideneia da Mesa l)arochial da }'reguc
zia ele Angicos ao Juiz de Paz do Bistricto de Ma
cau, para cuja Igreja foi Lt·anferido a séde da mesma 
Fregnezia , sem que possa obstar á isto, nem o 
argumento deduzido do Ar·t. 11 O da Lei Regula
mPntnr· das Eleições, por não ter applicação ao 
caso,: nem o que se funda no At·t. 3U da mesma 
Lei, : CJUe , estabelecendo hum a reGra geral de
baixo: do presupposto de continuar a· ser Juiz de 
Paz do Districto da Matriz o mesmo que presidia 
:í Jmita de Qualificação em conformidade do At·t. 
2.0

, deve soffrer huma limitação na liypothese em 
qnestao, e não prevista, á fim de ser respeitada 
a mente do Legisladot·, que quer seja prcfer·ido 
para :a(ptella presidencia o Juiz de Paz do Dis
tricto! da Malriz, cpte he hoje o de Macau, c não 
o de ~ngicos. 

'I 0.;1 Duvida. Que hem resolveo o Presidente da 
Provillcia, declarando de conformidade com o 
Art. :~~9 da Lei Regulamentar das Eleições, qui"! 
devia: funccionar como Presidenle da 1\lesa Paro
chiai :de Santo Estevão de Jacuipe o Juiz de Vaz 
que pr·esidio á Junta de Qualificação, visto que, 
tendo: os quatro .T uizes igual numero de votos , 
a net1hum outro podia neste caso cabet· a prefc-

.' rencm. 
H.~ Duvida. Que posto se conelua do 1\rt. 1:1 

do Cod igo do Pr·ocesso , e J\ rt. :1. o e 11 G ela. Lei 
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flegularnentar das Eleiqõcs, que se deve proceder 
logo: á eleição de Juizes de Paz para os Districtos 
novamente Cl'emlos, e alterados, com tudo bem 
decidia o Pt·esidente da Província de conformi
dade com o § 5." do A viso de ~H de Dezembro 
de 18.!,.6, que não podia ter lugar esta eleição pal'a 
o Dis~riclo da Freguezia do Riachão, por hàO 

estàti clla canonicarnente provída de I)arocho. 
12.n Duvida. Que se conformou o mesmo Presi

dente com a decisão dos Avisos de 21 de Dezem·· 
hro citado' e o de 31 da mesma data §. 1.0

, 

(1uando declarou (111e, h uma vez pt·ovída de Paro
dto :a referida Frer,uezia do Riac~ão, devia a elei
ção (lc .Juizes de Paz ser feita nella, organisando
se a' l\lcsa com o Juiz de Paz do Districto mais 
visitj)w, e os otto cidadãos immediatos em ''otos . 
. 13.11 Duvida. l<'inalmente que sendo alterado o 
Uist1;ict~ de Paz da Freguezia da Campina pela des
men1hraçào de parte do seu lerritorio, he sem 
duvida que se deve proceder á nova. eleição de Juizes 
de Paz para ella, como claramente se deduz do 
Art. : 1 :3 do Codigo do Jlrocesso Criminal , Art. 3. o 

da l~ei Regulamentar das Eleições, e Aviso 2. 0 de 
20 de ·Fevet·ciro de 184.7 § 1.0 e 1 L 

:Deos Guat·de a V. Ex. - Visconde de Mont' 
Alegl·e. -Sr. Presidente da Província da Bahia. 

I 

----
N.• 22 . - . .Approva a solnção dada pelo Pre

sidente da i!J•ovincitt do Rio de .Janeiro, ds 
duvidas encoritl·adas 11elos Pl·e:;.iden,e.Y do Con
selho .Munieipal de Rectn·so elas rillas da Es
tJ·J!Ila, c de Santo Antonio de Sd na e.recr.rrão da ' 
Lei Regulamentm· das Elt!ições. 

I 

1.~ Secção. Rio de Janei~::o. Ministet·io dos Ne-
goei~s do Imperio em 23 de Janeiro de 181~9. 

' 

lllm. c Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\la-

' '· 
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r,cstatle o Impenttlor os Officios dessa Prcsidencia 
do L~ de Julho de 1847, c .15 de Julho do an
uo pt~oximo passado,. solvendo as seauintes duvi
das ácerca da. Lei Regulamentar da:; El(!ir;ão de 
l !l de: Ar~osto de 18 W : 

1.a :nudda. Do Presidente do Conselho 1\lunici
pal dh Rccnt·so de Santo Anlonio de Sá, consul
tando~ se, tendo sido instnllado o dito Conselho no 
dia 28 ele Junho de 18!,.7, e acont~ccndo ({llC durante 
os 5 I)rimeiros dias não se apresente t•t•cm·so al
r,um,: como tem de succeder, porque' seaumlo he 
uotot·io, não se apresentou nenhuma reclamação 
pcran~e as Juntas tle Qualificação, 

1
procede legal

mente o mesmo Conselho encet·ram o as suas Set5-
stjes ho r), 0 dia, á fim de poder tct• lugat• nu 
dia r-. tio ntez de Julho &er,ninte a eleição de 
Eleitores rpJC tem de eleacr hum Senador, cor.rw 
pat·ecc anto1 isar o Art. 3il da citada Lei, on, 
:'-C nii~l obstante isto, devet·á elle estar reunido 
por n~cr·a fot·malidadc durante os •I r, dias marca
dos no A rti•Yo 3G da mesma Lei. 

2." : Duvid~t. O Presidente do Comclho Munici
pal de Hccurso da Estrella, pondet·ando r[ne, ha
vendo, o Conselho eomeç:1ulo os seus tl·ahalhos ua 
3." Dominga de ALH·il de 18!f8 como manda a Lei, 
niio ós h a conclui do a I é G de .T ulho SC{~H in te, 
consulta se de,•e elle ser pt·orogatlo, ou se se 
de\'C l·cunir em Conselho extrannlinario parn. deci
dit· os recur-sos ainda pendentes; e em (1ualquer 
destes: dons casos, se devem fazer parte do Conse
lho dlms dos seus membros. 

JÍa o Mesmo Augusto Senhor por bem l'\lan
dar Declarar: 

1." ',Duvida. Que bem decidio essa Presi(lencia 
({Ue, :não obstante o disposto no Artir,o 7.0 do De
creto :n.0 5H de 18 de Março de 1847, deve o 
Conselho Municipal de Recurso reunir-se durante 
15 dias uteis;, ainda que conste por qualquer ma
neira :que nenhuma r·cclarnt~~ção se hom·cssc inter-, 

: li :n: :1 . 



posto per·ante as Juntas de Qualificação, pois que 
assim o deter·mi11a o i\rtiGo 36 da Lei Regulamen
tar das 'Eleições , sutricientcrucntc explicado pelos 
Avisos; :l.0 de 2;) de Fevereiro de ·18'a.7, § i>.0

, 1.0 

de G de Abril do mesmo anno § ~l.0 , e de 5 de 
Setembro de ·18l8, com a declaração constante do 
tlc 13: de Abril daquelle anno de 18!~7. 

2." Duvida. Que tambem foi hem decidido, que 
não havia lur,ax nem a pl'oJ·ogação das Sessões 
do Cobsclho; nem a convocação de hum Conselho 
cxtraonlinario sob o pretexto de havm· recmsos 
a. decidir, pois que para. tal caso existe o rernedio 
do Artir,o 9." d() Rer;ulamento n.• 500 de 16, de Fe
''crciro de HH-7, que se fez extensivo aos: Conse
lhos l\lunicipacs de Hecur:;o pelo A1;tigo 1 O . do 
Decreto n.o 511 de 18 de Marco de 18!a.7. Pelo 
que f()i illcr,al qne o Conselho,· de que se tr·ata, 
funccionasse alêm do termo marcado pela Lei; 
aecres'cendo que tambem illegalmente fosse cllc pr·c
sidido' durante algum tempo pelo Substilnto do 
Juiz Municipal, que servia na Junta de QualifiCa
ção' e se h e ''erdade o que se affirma que conti
nuasse a funccionar do dia 3 de Maio em diante, 
o Eleitor da Legislatura anterior, cujo mandato . 
caducara nesse dia. O que commnnico a V. Ex. · 
para sua intelliueneia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont' 
Aler,~e - S1·. J>t·esidente da. Pro,·incia do Rio de 
Jane1to. 

N. 0 23. FAZENDA. - Em 24 de Janeiro de 
18!,.9. - Sldlo que dt~rem pagar os t'ales 

tlo Banco CommeJ•cial. 

. f! Sr· .. Adm inistradot• da Recebedoria fique na 
m telheencm de f{UC, de confo1·midade com :l 1 rn
J'erial Hcsoluç:ão de ·13 do cor·rente sobre Consulta 
<la Secção de Fazenda do Conselho d' Estado, o 
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Banco Commm·cial não deve pagat· novo Sello dos 
vales de <pte trata a Por·taria de 1 O de l''evereiro 
do mmo pr·oxirno passado, hnma vez ([Ue expi
rado: o p1·azo se conservem em po<ler dos que os 
possuem, sem que nisso inten•enha o Banco, e 
sem ! que haja. novo contracto, em< virtude do 
<Jual i continuem a gira•·; mas se forem recolhidos, 
não i devem ser· uovamen te emiitidos sem que pa
guem o Sello respectivo. E porque cousta que o 
mesmo Banco, ainda depois da Lei de ·18 de Se
tembro de 18/r.5 , tem indevidamente pago o Sello 
dos !vales pela Tabella do Dec1·eto ele 2ti de A1)l'il 
de t ~v,., com o fu n:l<unento de <[ue h a v~a fci to o 
pagamento anlicipado de huma gr·aude somma, 
pela.! faculdade que pal'a isso dá o referido Decre
to, ~1mmdo dever·ia ter pago esse imposto se11undo 
a nova Lei, cumpre <file o mesmo Sr·. Adminis
trador exija o pagamento da Jiffcrença dos dous 
Sellc~s, que se verifica•· existi1·, das emissões que 
o dito Banco houver feito desde a publicação da 
Lei Ide 1845. 

i llio em ~M de Janeiro ·ele 18! .. 9. - Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

I 

N.o :2A.- IMPERIO. - Soh•e tlnritlas 1wopostas 
' d /Jd lle~ulamentar das Efd,~ües. 

o > 
I 
I 

: 1.n Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc-
gocios do Imperio em 29 de .Taneito de '18!r9. 

I 
I 

! 111m. e Exrn. Sr·. - F01·ão presentes a Sua. 
Magestade o Imper·adm· as ~crrninlcs duvidas {tcerca 
da 'Lei Re!!

1
ulamentar· das Eleieõcs de 1 !) de Af!,oslo 

I l ~ t 

de 1846: 
1~.n Duvida. Das Camaras Municipacs das Villas 

de 1Canavieil'Us e Ilella da I>rinceza , c do cidadão 
Joaquim Antonio Pinto Lisboa, do Dislriclo de C..:o-
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roatá, Províncias da Bahia, S. Paulo, .e Mara
nhão, • consultando aquellas se póde continuar a 
funccionar como Juiz de l1az o individuo que, 
depois de eleito para este cargo, exerceo o de 
Substituto de .T niz Municipal e de Orphãos, e 
,·ice-ver·sa, e rec1amando aqnelle conlra a decisão 
da Pr·esideneia proferida sobre questão semelhante. 

2.a Duvida. Do cirladào Domingoi Lourenço Yaz 
Cmado, da Villa de Goyana, Província de Pernam
buco, i consultando se, havendo exer·cido o car·go 
de Promotor da .Justiça, depois que foi eleito .Juiz 
de Paz, está inhibido de presidir á Mesa l~al'O
chial,: mormente tendo funccionado na .Junta de 
Qnalifica~ão, na <f na} idade de l1residcn~c deJla, 
quando no cxercicio da l'romolor·ia, da qual está 
actuallnen te exonerado. 

3.a :Duvida. Da dita Camara Municipal da Villa 
Bclla :da Prinreza, e do cidad:io i\lúnoel Alves 
Ribei~o, da Cidade de Cu~raM., l1rovincia de :Mato 
Grossd, peq;untando ar1uella se o .Juiz de l~az, 
<1ue he ao mesmo tempo l\l.tjo1· Cornmandante da 
Güar·d'a Nacional, póde pr·csidir· á Mesa Parochial, 
hnma: vez que passe o Commando ao. sen imme
cliato ,',e este se ha incompatibilidade em que clle 
presida á Junta de Qualificação em consequeucia 
de t.e~ acce~tado o posto de Cl!el'e da Legião da 
Guaa·d~ Nac10nal, de <1nc porém ainda não en-
trou em exercício. · 

lt.a Duvida. Da I:eferida Camara Municipal de 
Canavieiras, se o cidadão eleito Juiz de Paz, c 
que se acha no exercício do carrro de Delegado, 
ou Suhdeler;ado de Policia, deve ser substituído 
na<rne.lle cargo pelo immedinlo em votos, ou se 
póde elle assumia· a jurisdicção de hum ou outro 
confonme mais lhe convie•· na oucasião. 

5. a Duvida. Da mencionada Camara da Villa 
nella tla J>rinceza' se está inhibido de funccionar 
como :Presidente da i\fesa Parochial o .Juiz ele Paz 
que, Heixando de presidir á Junta de Qualifica-

' 
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ção, fez parte do Conselho 1\lunicipal de Recurso, 
na qtmlidade de Presidente da C amara. 

E o Mesmo Augusto Senhor de tudo intei
rado, Houve por bem Mandar declarar: 

·t .a, Duvicla. Que pelos Avisos se~nndo de 8 
de Março, e primeiro de 6 de Ontu~wo de ~8/~7 
§ ·1.~ está clara e expresmmente decidido, que o 
exercício de hum dos dons cargos ( não assim o 
simples juramento ) importa a renuncia taci la do 
outr·o pam que anteriormente se foi nomeado 
ou eleilo, e 'Pte, para se jnlgar ·este renun
ciado, hasta a simples uomt•açào ou eleição:~ por 
que he ella sufficiente para dar o direito de opção, 
como bem declarou a Presidencia, contra cuja de
cisão' se reclama. 

2.~ Duvida. Que está esta duvida snfficiente
mente esclarecida pelos Avisos do 1. o de Fevereiro 
de 181,.7 § 8. o, e 9 de On tu hro do mesmo armo, á 
vista' dos q naes, o ha \'C r o cidatlão, de que se 
trata, presidido incompetentemente á Junta de Qua
lificação, n:io era razão para qne pudesse assumit· 
a priesidencia da Mesa Parochial. 

3.:~. Duvida. Que bem decidio o Jlresidente da 
Pro~incia de Mato Grosso não tet· penlido o direito 
á ·p~esidencia (]a .Junta de Qual.ificação o ci(ladão 
de que se trata; mas que não he admissivel de 
maneira alguma que presida á A~semhléa Parochial 
o in(Iividuo <[tle tem exercido o posto de Comman
dan(e da Guanla Nacional, pois que sendo incom-
pati~·el o set·vico da Guarda Nacional com o car~o I .. ,_, 

de J ~ iz de Paz, pelo Art. ·11 ela Lei de 18 de Agosto 
de 1 ~31 , declarado pelos Avisos de ·12 de Setembro 
e 8 ide Novembro de H-\33, e !) de Novemlwo de 
18 '• G, c Jlo•·t:u·ia de 2A de· Agosto de ·18:H-, sc
gnn(lo o principio estabelecido na decisão 1.", o 
excrcicio do empr·ego da mesma Guarda importa 
a r~nuncia do cargo de Juiz de Paz pam que ellc 
fora1 eleito. 

t •.. :n Duvida. Que não ha incompatibi1idade no 
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exercsmo simultanco dos cargos de Juiz de Paz, c 
Delegado ou Subdelegado de Policia, em vista. (!os 
Arts., 26 e 27 do Regulamento de 31 de .Tanerro 
de 18M2, que autorisa sejão os Juizes de Paz no
meados para estes cargos; mas que, quando o 
Juiz !de Paz estiver na presidencia da Mesa Pa
rochial, deve passar ao f>eu Substituto 'a juris
dicçã:o do cargo de policia que occupar, não só 
porqúe assim convêm pat·a maior liberdade ela 
eleição, pois que a accumulação da policia neste 
caso: póde incutir temor nos votantes, sobre
tudo' á vista dos abusos '(jUe se tem dado, como 
pm·cl'nc não plHie, c nem deve o Juiz de Paz 
ser distr·ahido das fnncções eleitoraes, para acn
dit· :fi policia da Povoação, quando, nlli se fizer 
necessaria a acção da Autoridade policial, como 
já foi declarado em Aviso expedido em data de 
17 (lo corrente mez. 

5.11 Ouvida. Qne posto não devesse fazer parte 
do Conselho Municipal de Recurso o Juiz de Paz 
que: (qualquer que fosse o motivo) deixou de pre
sidi r á .T unta de Qualificação' em vista das razões 
que, dictár·ão a decisão dos Avisos segundo de 22 
de Março, e segundo de 6 de Abril de 1847 § 2.0

, • 

corri tudo .• seaundo os mesmos Avisos não estava 
o J\.1iz de ,Paz, de que se trata, inhihido de pre
sidi1r á Mesa Paroehial, pois que são c~ i versas as 
fun:cções de Presidente da Mesa Parochial, c de 
l\Ietnbro do Conselho ·Municipal de !Recurso . 

. : Deos Guarde a V. Ex. - Viscont1e de !\1ont' 
Alegre. -Sr. Presidente da Provincin da Bahia. 
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.N,<~ 25. -1;-AZENDA. -Em 30 de Janeiro de 1849 • 
.. 4 tlwlta. clu ./11-tigu 2•15 do J:c;.rulmnentu das 
.,tJ/f"undegas .ró tem lrtgm·, quandu se dcspacltct 
JJ!H';lt consumo pm·tc do cfti'I'C;(ll.lltt.mlo, fican elo ct 
eínlmrcução em. (i·anquiu. Dcclara-.&·c em que 
CttSOS tem, lttgm• (lS ?nttltus diJS ,.tJ,·tigos }59 
c 160. 

Joaquim Jose Rodrigncs TorTes, l't·esidcntc do 
'fl'ibunal elo Thesouro l 1 ublico Nacional, "decla1·a ao 
81·. Inspector da Thesoura1·ia da Província de São 
Pedro, em solução ao expo!!to no Officio tlue o lns
pectol· da Alfandegado n.io Grande c São José do 
No1·te; diriaio ao Thesouro com data de 9 de Maio 
ultimo, que não foi bem applicada pelo lnspeclOl' da 
refes·ida .Alfandega ao carregamento da Uarca Hes
panhola- Elisa- a multa de cinco por cento do Ar
tigo 2M> do Regulamento de 22 de Junho de 1836, 
e se deve restituir; por quanto csla multa só tem 
cabimento quando se despacha par·a consumo parte 
da carga, continuando a embucação a cstall.· em 
f1·anq~ia, (Artiffo 122 § 2." n.0 ·I e§ 3.0

) não ~en
do apresentll;do manifesto, ou apresentando-o sem 
as fo~malidades exigidas no Artigo 1 l1G e seguintes, 
e nã~ quando dá entrada para descas·rra inteira 
(como deo a dita barca) com o que cessa a fs·an
quia,: e passa a embarcação para o ancoradouro 
da descarga (§ 3. o do Artigo 122) , ficando ipso 
facto: sujeta ás disposições do citado Articro i46 
até o :161 : se trouxe manifesto em regra, e o apre
sentou em tempo, só fica sujeita á multa dos Arti
gos 155 e 156 por accrescimos ou faltas, que se en
contr,arem na descarga; se o não apr·esentou em 
t.empb, ou não trouxe manifesto, ou o trouxe mas 
sem os certificados exigidos pelos t\ rtigos 151 e '152, 
ou ao menos sem prova authentica de ter sido 
feito: no porto da pr·ocedencia, tem lugar a multa 
do Artigo 160, a qual he incompativel com qnaes
quer ·outras relativas a manifestos; no cnso final-

I 
IJ 
----~~--------------------
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mente ele lhe faltarem os ditos cct·tificaclos, ou ai_, 
rrumas das outr·as formalidades exigidas no At·tigo 
'1J,G e seguintes, tem lugar a multa do Artigo 159 
e as: mais por accrescimo ou falta na descal'{~a. A 
Barca Elisa estava no caso do Artigo 160, mas 
como o Inspector da Alfandega aceitou o mani
festo_, que o Commandante apresentou, ainda que 
falto' das for·malidades exigidas, cabe a multa do 
Artigo •150, que elle deverá impor. Quaní.o á 
multa pelas ttuarenta pipas de vinho que mani
festo'u de mais, corno dos documentos se mostra 
com: evidencia o equivoco do Commandante, e que 
não :houve má fé, deve ser r.elevarlo della, como 
he (le equidade, mandando-se relaxar a fiança 
que: prestou. Juntos, finalmente, remette os do
cumentos que acompanhárão o citado Officio do 
Inspector da Alfandega do Rio Grande e São 
José' do Norte, a quem o Sr. Inspector da Thesou
raria da Província de São Pedro advertirá d,e que 
não he regular dirigir-se· directamente ao Thesouro, 
emnora allegne demora ela Thesouraria em res
pon~er ás suas representações , e em decidir os re
cursos. 

i Thesouro Publico Nacional em 30 de Janeiro 
de ~849.- Joaquim José Rodrigues Torres. · 

o 

N.0
: 26. -Em 30 de Janeiro de 1849.- Não se 

devem f!tzeJ• nomeaÇões inter.inas de .lldúlim's
tr,adm·es de JJfesas de Rendas ; os seus Es
c.Hv'ães 'são os que os devem. st,bstituir. 

i 

: Illm. e Exm. Sr.- Approvando a suspensão 
do :Administrador da Mesa de; Rendas da Villa de 
S. Sebastião, Ber1.1ardo José de Lorena , loao que 
con~tou a V. Ex. achar-se elle alcançado p:u-a com 
a Fazenda Provincial em quasi dez contos de réis, 
recommendo;..fhe, em resposta ao seu Officio n. 0 1 
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de 11 do corrente, que o demitta do referido Em
prego, para o qual foi nomeado nesta data Antonio 
Martins do Vai, que deverá mandar buscar o seu 
Titulo ao Thesouro. 

O Art. 2.5 elo Regulamento de 30 de 1\laio de 
18:m dispõe, que no impediment_o do Administra
dor faça suas vezes o E!crivão. A vista deste Ar
tigo i era insubsistente a nomeação interina feita 
por V. Ex., por outt•a parte o Lugar não se achava 
vasm:, e quando estivesse, deveria ter sido provido 
po~ \V. Ex., com dependencia da. approvação. do 
Governo, sobre proposta do lnspector da Thesou
raria', Vai pois a nomeação concebida como par
tindo directamente do Governo Ger·al. 

Deos Guarde a V. Ex. ~ Pala cio do Rio de 
Janeiro em 30 de Janeiro de 184.~). - Joaquim 
José iRodrigues Torres. - Sr. Presitlante da Pro
vincHl de S. Paulo. 

I 

' ----' 

N.0 2'1. -IMPERIO.- Solve d;ttvida.~ enconb•adas 
tza ~xecuçiío da Lei !legulam~ntar das Eldções. 

' 
1.• Sessão. Rio de Janeiro. 1\finisterio dos Ne

uocios do lmpcrio em 30 de .Taneir·o de 18!,.9. 

Illm. e Exm. Sr·.- Forão presentes a Sua l\'la
gestade o Imperador as seguintes duvidas suscitadas 
por occasiào da execução ila Lei Regulamentar das 
Eleições de 19 de Agosto de 18.4.6. 

1.a :nuvida.- Do Juiz de Paz Presidente da Junte 
de Qt~alificação da Parochia de Abrantes , Provin
cia da IJahia, per(inritando se o numero de Elei
tores :desta Parochia deve corresponder ao de vo
tantes:,, na fôrma da La par·te do Art. [,2. da ci
tada Lei , ou se deve soffrer a reducção ordenada 
na 2.~· parte do mesmo Artiqo. 

z.a 1

Dnvida. Do Pl·esideilte da Pa·oviucia do Cea
rá, cdmmunicando ter ordenado á Camara Muni-
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cipal ;de Cascavel ((Ue reduzisse o ,numcr·o de seu:; 
Eleitores a 21 , não obstante tet· a Parochia numero 
sufficienlc de votantes pm·a dar 31,., pois que se
gundo a 2.n paa;te do citado Art. 52 não póde elle 
exceder ao mini mo das eleições de 181,.2 e 18M~<, 
e mais a 5." parte' tomando-se por base neste 
caso ia eleição de 1842. 

3. a.; Duvida. Do referido Juiz ele Paz, do Pre
sidente da Junta de Qualificação da Parochia de 
Nossà Senhora das Necessidades, Província de San
ta Catharina, e do Presidente da Mesa Parochial 
do Pedrão, Província da Bahia, perguntando se 
no a'ugmenLo dessa 5." parte se de,·e attender ás 
fracÇões excedentes á metade de 5, á semelhança 
do qtie determina a 1.3 parte do mesmo Artigo a 
respeito da fracção excedente a 20 votantes. 

!, .• ·~ Duvida. Do mesmo Presidente da Pro,·incia 
do Cear{t participando que; tendo sido annullacla 
a eleição de 18V~, c não havendo por isso na . ! 

Provlincia os dous termos exigidos pelo Art. 52 da 
Lei ae Eleições para ser calculado o numero de 
Eleitores que deve dar cada Parocl1ia, determinou 
que :sm·visse de base a eleição de 1842. 

5.'1 Dnvidn. Do mencionado Presidente da Mesa 
Paro:chial do J>ech·ão, e do Presidente da .Junta 
de Qualificação da Parochia da Agua Preta,. Pro
víncia de Pernambuco, consultando. se pelo all
gmehto da população resultante da annexação de 
terr~t.orio de outra Parochia, devem aquellas nu..., 
gme ~ta r em propor·ção o numero de sens Ele i torcs, 
ou s·e somente lhes cabe o augmento da 5,.a parte, 
no~ [termos <13: 2.a parte do Art. 52 da referida 
Le1.1 

6.~ Duvida. Do Juiz de Paz da Parochia do Poço 
da Panelln, Provincia de Pernambuco. Tendo sido 
desmembrados_ desta Freguezia dons Quarteirões 
para formarem, a nova Parochia da Varzea, qne 
:5C acha canonicamente provida de Parocho, consulta 
'5(! ~s moradores dos ditos Qnat·tcirõcs, devem s.cr 

i 
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convocados para vot<u· na autitp Par·ochia de f.JliC 

for·ão desmem bt·ados, e onde forão •IualificadCls 
antes do prov.imento canonico darp1ella á que hoje 
pertencem. 

7.~ Duvida. Se decidida pela negati,•a a duvida 
antecedente, ha de a rarochia do l 1oço da Panella 
dar ~1 Eleitor·es, numero correspondente ao total 
dos ~·otantes nella qualificados, incluindo os da
qnelles Quar·tcjr·ões, ou se deve clar somente 16, 
por :se dever abater dacruelle numero de votantes 
os q'ue pertencem aos refer·idos Q narteir·ões. 

8.~ Duvida Do Juiz de Paz Presidente da 'Mesa 
Parochial de Jacuhy, l 1rovincia de Minas. Que 
depois de have1· convocado os votantes de todos 
os Districtos de que se compunha a Freguezia pa
ra a eleição qne teve lugar no dia 7 de No
vembro de 184-7, chegou ao seu coi1hecimento a 
Lei Pro\•incial que desannexou della o Districto do 
A te~rado, que foi eucorporado á Freguezia do 
Senhor Dom Jesus dos l 1assos; e que por não achat· 
na Lei disposição alguma que o aulol'Ísa8se ainva
Jidat os Editaes de convocação, e a excluir da 
eleiÇão os votantes desse Districto, bem como das 
tur~as de que devia se format· a 'Mesa, os Snp
plenlcs nelle moradores, resolveo adrnillir huns c 
outros, recebendo, e fazendo, p01·êrri, apurar em 
sepa1rado as cednlas dos ditos votantes. 

n.:n Duvida. Do mesmo Juiz de Paz. Que sendo 
'lualificados naquella Parochia de Jacuhy 561 vo
tantes, deveria ella, se não fora aquella desmcm
braÇão, dar 16 Eleitores, sendo 11,. em relação ao 
numero de votantes, e 2 pelo acerescimo da 5." 
parte ; mas que em consequencia da • mesma des
membração, entende elle Juiz de Paz que deve 
dar :aParochia 13 Eleitores, correspondenlcs a IJ52 
vota'ntes, á que ficou reduzido o numero delles, 
e mais a 5.11 parte. 

10.11 Duvida. Do referi elo Presidente da Mesa Pa
:rocl~ial da Fr,cr,uczia do Pcdrão, pcratmtando se 

fi 

~-· ------~~~------------------------· 
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dev~ ~ter cxclnido das turmas que tem de formar 
a dita Mesa, e privado do voto passivo, o Eleitor 
pronunciado pela Subdclegacia em crime inafian
çave1, cuja pronuncia não está confirmada pelo 
Juizo Municipal. 

:E o Mesmo Augusto Senhor inteirado das so
breditas duvidas, e das decisões sobre e1las pro
feri elas pelos Presidentes das Provincias, lia por 
hem i Mandar dcc1arar: 

1.~ Duvida. Que qualquer que seja o numero 
de votantes ele huma Parochia, nunca póde o 
numero dos Eleitores exceder ao. menor que el
la h ou ver dado nas eleições de 1842 e 18M~, 
excepto o augmeuto que lhe possa competir da 
5.a parte, segundo bem decidio a Prcsidencia, 
pois ! que a 1." par· te do Ar·t. 52 da citada Lei 
de Eleições deve ser executada • com a limir.ação 
da z.a par·te elo mesmo Artigo, como nella he 
expresso, e está decJarado nos Avisos de 26 de 
Abril de 18la 5 1!,., 15 de Junho do mes
mo armo § 2.0

, 2.0 de 13 de Mar:ço, 1.0 de 13 de 
Abril, e de 1 e de 11 de Dezem hro de 184.8. 

2.~ Duvida. Que he · conforme ao que acima 
fica idito a ordem expedida pela Presidencia do 
Cead , excepto na parte em que mandou tomar· 
por base para a eleição de 184.7 somente a que 
teve i lugar em 18!,.2, pela razão que se expende 
na t,:.a duvida abaixo. 

3.~ Duvida. Que está declarado pelos Axisos de 
15 de Junho de 18.1.7, c 2." de 13 de Março 
ele 1:848 citados, que contral'ião as decisões ela 
Presi'dcncia da Bahia sobre esta duvida, <fUC no 
augmento da 5.n pa1·te de que trata o referido 
Artigo 52 da Lei não se deve aLterider ás fracções, 
de qüalquer importancia que e lias sejão; não po
dendo prevalecer o argumento de analogia invo
cado~ pois que se o Legislador na dita 2.n parte 
omiqio o augmento pela fracção excedente á me
tade.;, cslabelccido na 1. a parte, que irnmcdiatarncn-

' 
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te ll1e antecede, foi porque não quiz que elJc ti
vesse lugar neste caso, e cori1 razão, visto que 
nesta 2.a parle se trata de restringit· ou limitar 
a regra estabelecida na outra. 

4.;. Duvida. Que determinando a Lei que, em 
qnat1to a Assembléa Geral não fixar o numero 
de Eleitores flue deve dar cada J>arochía, sirvão 
de base as eleições feitas em 18!-.2 e 1844, teve 
em :vista, não as epochas flOr ella designadas, 
mas : as eleições das duas ultimas Legislaturas; e 
por :tanto, se a eleição de 18Afr., julgad:t nnJia, 
foi substituída pela que teve lugar em ·18l5, cla
ro H e, segundo o espírito da Lei, alití.s invoca
do pelo l'r·esidente da Província, que devia ser
vir de base á eleição de 18/~7 as duas de 184'2 
e 181,.5, e não somente a de 184·2, como elle de
cidio, decisão esta., que, quando mesmo não exis
tisse : a eleição de 181r.5 , não poderia prevalecer, 
em vista do A viso de , 3 I de Dezembro de 1St,. 6 
§ 2.0

;, que por falta de hum Seffundo termo orde
nou :que o numero de Eleitores fosse regulado pe
lo numero de votantes. 

5.~ Duvida. Que hé conf9rme aos Avisos de 
9 de Julho de 184 7 , e 1 . o · de 13 de Abril de-
181,.8: a decisão do Pr·esidente da I)rovincia de Per
nambuco, quando declarou que a Freguczia da 
Agua.'· Preta não devia augmentar o .numero dos 
seus Eleitores na razão do accrescimo de votantes, 
proveniente da incorporação de parte do terri
torio: de outra Freguezia, não assim i a que em 
sentido contrario deo o Presidente da Provincia 
da Dahia; cumprindo porêm declarar; que o au
gmento da 5.a parte' facultado pela 2. n parte do 
Art. 52 da Lei somente poderia ter lugar , huma 
vez que com elle não excedesse o numero de 
Eleitores da dita Freguezia aos multi;plos de l-.0 vo
tantes e mais hnm pela fracção excedente a 20, 
como: está explicado no § 5. o do A viso de 2 de 

· Novembro de 1846. 
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G.a ·Duvida. Que hem decicido foi pelo }lresi
dente da Província, de conformidade com os A vi
sos 6." do 1.0 de Outubro de 18/r-7, e 2.0 de 6 
do mesmo mez e anno, que os moradores dos 
Quat·teirõcs desmembrados da Parochia do Poço 
da Panella devião ser con",ocados pm·a votar na 
Parochia a que forão annexà.dos , visto estar ella 
canO[ticamente provida de Parocl1o, servindo pa
ra a: eleição a qualificação feita na antiga Paro-
chia.: · 

7.a.: Duvida. Que tambem foi bem decidido pe
lo mesmo }lresidente, que do numero total dos 
votarites qualificados na Parochia do Poço da 
Panella se devera abater o que pertencia áqnelles 
Quarteirões, e que nesta conformidade devia o nu
mero dos EleiLot·es da mesma set· reduzido a 16, 
pois :que, sennndo o Arti~o 52 da Lei explicado 
pelo ;§ 5.0 do Aviso de 2' de Novembro de 18/J.6, 
não deve o numero de Eleitores ·de cada Parochia 
exceder ao dos seus votantes. 

8.~~' Duvida. Que acertada foi a decisão da Pre
sidencia, c1uando declarou que os moradores do 
Distr~icto do Aterrapo devião votar .. na Parochia 
á que d' antes pertencião, não pela razão que el
le da, de tet·em elles sido qualificados nesta Pa
rochia, e não poderem por isso votar naquella 
de que ficárão fazendo parte, pois que sé fosse 
pot· :isso, seria a decisão de conformidade com 
os Avisos 6.0 do 1.0 de Outubro dei' 1847, e 2.0 

de 6 do mesmo mez e anno, mas sim pela razão 
especial, e não prevista por estes A ~isos, de não 
se poder fazer huma nova convocação para a Pa
rochia do Senhor Bom Jesus dos Pas'sos, por não 
ser :conhecida a tempo a Lei Provincial que de
cretou a transferencia do referido Districto, ca
so este que pede huma decisão diversa, a fim 
de não ficarem aquelles cidadãos privados do di
reito eleitoral, o qual pela sua importancia deve 
ser garantido ainda com preterição da regra esta-
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belecida para os casos ordinarios. Cumpre porêm 
adver·tir, que tendo esta decisão somente por fim, 
como fica dito, conservar o direito eleitoral dos 
cidadãos collocados na circunstancia dos de que se 
trata, segue-se que no mais que não prejudicar 
á este direito se devem ohset·var os princípios 
sobt;e que. são. baseadas as Decisões Imperiae~ 
para os casos ordinarios. E assim não devião 
funccionar na Mesa Parochial de Jacuhy. os Sup-
plcntes, posto que convocados, que ficárão per
ten~enclo á Parochia do Senhot• Bom Jesus dos 
11assos, visto que o Governo Imperial tem re
conhecido que os Eleitores e Supplentes podem 
em :casos semelhantes ser privados de funccionar 
nas !Juntas de Qualificação e l\Iesas Parochiaes, 
comb se vê do Artigo 3.0 do Decreto N.0 fr.SO de 
24 üe Outubro de H~4G, e Avisos de 2$ de No
vembro e 5 de Dezembro do mesmo anuo § 3.0

, 

2.0 ~e 18 de Janeiro~de 18.4-7, 2.0 e 3.0 de 20 
del"evereir·odo mesmo anno §§ 5.0 e 2.0

, 3.0 do 
1., de Outubro do dito anno § 2. 0

, e de 10 de 
Ar,oslo de 1848. Que hão pertencendo os votantes 
do Districto elo Aterrado, em virtude da alteração 
decretada, á Parochia' de Jacuhy, mas sim á do 
SenHor Bom Jesus dos Passos, devião os seus vo
tos recahir sobre os ! habitantes desta ' sendo os 
mesmos recebidos em separado pat·a serem remet
tidos á Parochia á que pertencem:, como se pra
tica :nas eleiÇões de Juizes· de Paz e Camaras Muni
cipaes a respeito dos votantes que pelo Ecc1esiastico 
pertencem á huma Freguezia, c ao Civel á outra. 

9.~ Duvida. Que segundo a ad vertencia acima 
deváa-se ter seguido, o arbirrio indicado .pelo 
Juiz [de Paz, de reduzir o numero dos Eleitores 
da sobredita Parochia de Jacuhy, pois que, admit
tida n opinião do Presidente da Provincia, viria 
ella a dar maior numero de Eleitores do que o que 
corre'spondia ao numero de votantes da mesma 
Parocliia t visto que os do Districto desmembrado 

I 
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pertencião á outra Parochia) o que he contrario 
ao principio estabelecido na 1.a parte do Art. 52 
da Cei Regulamentar das Eleições, explicado pelo 
§ 5~0 do Aviso de 2 de Novembro de 1846; 
sendo porêm acertada a decisão do mesmo Pre
sidente, quando declarou qne não cabia o accres
cimo1 da 5.a parte, visto ser ellc admissivel so
mente no caso em que o numero de votantes 
comporte este accrescimo, como está explicado pelo 
A viso citado, e pelo de 12 de Fevereiro de 184.8: 

1 O~ 11 Duvicla. Que bem decidia o Presidente da 
Bahia, que não devia ser excluido das turmas e 
privado do voto passivo o Eleitor pronunciado pela 
Suh(lelegacia' em crime em hora. innfiança,~el, pois 
que :segundo, o Art. 94 da Lei de 3 de Dezembro 
de 18/d , Art. 297 do Regulamento para a exe
cução da mesma Lei de 3i de. Janeiro de 181~2, 
e Ar:t. 53 da ·Lei Regulamentar das' Eleições, a 
pronuncia decretada pelos Subdelegados não pro
duz bs seus effeitos em quanto não he competes
mente sustentada , não tendo applicação ao caso 
em questão o Aviso de 31 de Dezembro de 1846, 
porque trata cle especie muito diversa. O que 
comihunico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\lont' 
Alegre. -Sr. Presidente da PrÓvincia da Bahia. 

' ' 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES no GOVERNO DO 
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N.0 28.- FAZENDA.- Em 3 de Fevereiro de 
18~9. - Subre os {{Cnc;·o.v e.eptn·tatltJ.Y pm· 
cabotagem. que embm·cüo na.v ponte.v do.v Con
.<m~adrM, e os sr~jcito.v ao pagamento do m·-
1>efiiente das Cctputa~ias. 

' 

Joaquim José Rodrir,ues Torres, Jlr·esidcnte 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, em 
resposta ao Officio do· Sr. Jnspcctor· da Thesou
rat·ia: da Província do Espírito Santo de 20 de 
Outubro do anno passado, n. 0 87, em que apre
senta', a duvida que occorre na Alfancle1~a c Mesa do 
Consulado dess~ Província; a saber: - se são obri
gados a ir á ponte os gencros cxpot·tados pot' ca
botagem, que não pagão direitos get·acs, ou se 
a capatazia por exportação só tem lnr,far, quando 
os ex:portadores quizerem servir-se c a ponte do 
Consulado ; declara qne os genct·os do l)aiz, des
tinados a portos .do Imperio, não são obrigados 
a embarcar nas pontes do Consuh~do; como se 
infere do Art. 118 do Regulamento de ao de 
l\laio :de 1836. Ontrosim, q~1e as mercadorias es
trangeiras importadás de fc5ra do Impcrio, on por 
cnbotagem de portos delle, não são sujeitas ao 
pagamento do expediente das capatazias; ma·s que 
dcvet~ pagar esse imposto os rrcneros • que os des
pachà'lltes cp1izerem embarcar na ponte, qner esses 
gencrbs sPjão de pl'odnctão ,]o Paiz, quer H'jão 
cstrr.~r,<'iros, qm• faiiio por rahotar,rm; f' que final-
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menlt!, estando reunido naquellà Alfandega o ex
pediente della e, do Consulado, o rendimento da 
capatazia deste, não se pódc tomar por base do 
preço i da arrematação, ou vencimento de quem 
administrar a de ambas as Repartições. 

Thesouro Publico Nacional em 3 de Feve
reiro CJe 1849.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

No. 29. -IMPERIO.- Solve duvidas Jobre a e:u:.. 
cupão da Lei Regulamenta~~ das Eleições. 

·I :.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
r,-ocio~ do Imperio em 5 de Feverei1·o de 18/!9. 

111m. e Exm. Sr. - },oi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o oHicio do l}r·esídente da 
Camara Municipal da Capital dessa Província, em 
que expõe que, deixando a Parochia de Carapina 
de fazet· a eleição dos Yereador.es e Juizes de Paz 
no dja 7 de Setembro do armo proximo passado, 
em que teve lugar a das demais Parochias da mesma 
Cnpital, adiando-a para o 1." de Novembro se
guinte, sem que disto th·esse a Camara Munici
pal tirevio conltecimento, o que na opinião delle 
Presidente parece contrario aos Artigos. !,.1 e !)Ir. 
da Lei negulamentar das Eleições de 19 de Agosto 
de 1846; entra em duvida se a mesma Camara 
deve :apurar· a eleição da refer·ida Parochia na fór
m~ do Artigo 105 da dita Lei. 

E o 1\Iesmo Augusto Senhor, ouvida a Secção 
do Imperio do Conselho d' Estado, Manda decla
rar, :de conformidade com o parecer da mesma 
Secç:io exar·ado em Consulta de 12 de Dezembro 
nJtir~o, que faoultando o Artigo 60 ela citada Lei 
ao Presidente da Mesa Parochial, ou a esta , se 
insta llada já estiver, fazer a eleição em qualquer· 
dia, 'se por legitimo impedimento não pudet· ter· 
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N. o 30. - Solve du,vida.s encnntJ·mlmr 1w e.recu
ção ela Lei ll.egnlmncntm· das Eleit;õcs. 

1.a Secção. Rio de Janeit·o. l\fiuisterio dos Ne
gocias do Imperio em 5 de Fevereiro de 184.9. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua Ma
gesta de o Imperador o Oflicio de V. Ex. de 1 O do 
mez proximo pass~do·, e papeis que o acompanhá
rão, versando sobre a reclamar;ão de hum Eleitor 
Supplente excluido da organisação da Mesa Paro
chiai na eleição de 1 de Setembl'O do anno findo, 
peJa razão de não ser qualificado votante na qua
lificação que teve lugar em Janeir·o do dito anno: 
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem A ppro
var· a decisão pela qual , em defel'Ímento á t·efc
rida reclamação, V. Ex. revogou a de seu ante
ce3sor que deo causa áquella exclusão, pois que, 
como: bem entendeo V. Ex., era •.:!lln <~ontrnria :'t 

l 
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intell igencia que o Govei'Jlo lmpe~·ial tem dado á 
citada Lei , corno se ,.ê de varios Avisos, c com 
especialidade do de :20 llc l'evereim de '181,7 , n." 
19, (lu e no § 1. o estabelece não ser perm i Ltido ao 
Juiz de Paz conhece.·, em caso iuentico, da lega
lidade da eleição dos Supplentes de Eleitores soh 
p1·etexto de não terem as qualidades exigidas na 
Lei, : cumprindo-lhe regula!'-Se pela votação con
stante das Actas, convoca mio na conformidade 
ddla:s os Supplcntes mais votados até o numero 
respectivo de Eleitores, segundo presCI·eve o A 1'

tigo ;5,0 da mencionada Lei de Eleições. O que 
cornthunico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Ueos Gmu·de a V. J~x. - Visconde de l\font' 
t\1egTe. - S1·. Presidente da ProviruJia de Minas 
Gcrahs. 

N.0 3L- a~lpp1'0t){J, as decisões tladas pel11 J?re· 
siilente da P)'01Ji11cia de São Paulo ds dttvidns 
du Juiz de Pttz du. f!'illa de São Sebastião, 
m~ e,r:ecreção dts Lei llegulamenlttr das .Eleições. 

:'i.a Secção. Rio de Janei1·o. l\linisterio c.los Ne
r,oci~JS do lmperio em 5 de Fevereiro de ·181•9. 

1llm. e Exm. St·. - }'oi presente a Sua l\Ia
t;estudo o Im pera<lor o Officio c.le V. Ex. de 25 
de Outubro do auno passado, acompanhando o 
do Juiz de Paz tla Vil la de Sno Sebastião, con
tem~o as sef{uintes duvidas sobre a Lei Ilegula
men.ta•· dns Eleições de 1 !) de Ar,osto de 1 ~46 : 

1.~' Duvida. Se Hndando a sua jurisdicçãc;. no dia 
7 de Janeiro ultimo, devia no em tanto fa~e1: a 
con~'ocação dos Eleitores e Supplentes que, na con
formidade do Art. !,." da dita Lei, devião. compor· 
a Junta de Qualificação na a.a Dominga do cita
do mez, ou se pertencia esta convocação ao Juiz 
de ~>azo mais n_:tado do presente q nadr·ieuiJio. 
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'> a Duvida. Deixando o exerClciO do ieu cat·go 
no referido dia 7 de Janeiro, e devendo como 
Eleito•· da aclual l"t'{~islatnra fazer parte das tur
mas. que tinhão de compor· aquella Junta, per
gunta por quem devia se1· feita a convocação. 

3~a Duvida. Se no caso de competir-lhe a con
vocação da mencionada J uu ta , tarn hem lhe per·
tencia a da J uula de Qualifieação da nova Fre
guezia de Caraguatatúba, pa1·a a qual ja havião 
sido: eleitos os Juizes de Paz, que todavia não ti
nhã«? ainda p•·estado juramento. 

4 •. a l>uvida. Deeidida nflinnntivamente a cluvida 
ante~edeute, quaes erão os 8 cidadãos imrnediatos 
em votos ao .Juiz de Paz, cpre h a via de convocar, 
na (alta de Eleitot·es, se os do quadl'iennio ulti
mo , : ou os do a c tua I. 

íE o Mesmo Augusto Senhor, de couformic!ade 
com' o parecer da Secção do Imperio do Conselho 
d'Estado, emiuido em Consulta de 2i de Dezem
bro :,do anno pr·oximo preteri to, Houve por bem 
Appi'Ovar as seguintes decisões por V. E:t. dadas 
sobt·c as t·eferidas duvidas: 

1.~ Duvida. Que achando-se o Juiz de Paz repre
sentante dentro do seu quadriennio, á elle perten
cia f.'lzet· a convocação determinada no Art. 1,.,0 da 
citada Lei de Eleições, e ig-ualmente presidir· nos 
tl·ab~lhos da Junta de Qualiticação, segundo o Art. 
·I I O da. mesma Lei,- e não ao Juiz de Paz mais \'O

lado ·do presente quadriennio. 
2." Duvida. Que á vista da decisão antecedente 

nenhuma convocação tinha. de fazer-se a seu res
peito. 

3." Duvida. Que cumpr·ia ao clito .T uiz de Paz. con
voc~u:~ a Junta de QualiHea<,~<to da nova Fre11uezi:t 
de Carag~•U;tatúba, visto não ter cHa Juizes ele l)az 
em exercw10. 

4." finalmente. Que esta Junta cle,·ia ser formada 
com os Supplenles Juizes de ]laz do quadriennio 
que findou, visto que ao tempo da conYocação ain-

:Ü, 
~------~~~---------------------------
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da não estavão reconhecidos os Juizes de Paz da 
referida l~re!!'uczia novamente creada. O <[Ue como 
munico a V. Ex. para sna intelligcncia. 

Deos Gua1·de a V. Ex.- Visconde ele l\lont' 
Alegre.- Sr. Presidente ela Província de São l1aulo. 

N.o 32.- Snlve Du~;idas enconh·adas nr& e.t~ectt· 
çü.o da Lei llegulamentur das Eleiçõe.s. 
I 

:1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 7 de Fevereiro de •18\.9. 

;mm. e Exm. Sr. -Sendo presentes a Sua 1\'Ia
gestade o Imperador as seguintes duvidas sobre a 
Lei Regulamentar das Eleições ue 19 de Agosto de 
18!~6: 

1.+ Duvida. Do Presidente do Conselho l\Innicipal 
de Recurso do Termo do Peneuo , l,rovincia das 
Alagoas, perguntando se deve convocar· o Conselho 
Municipal de ftecnrso, não obstante não se haver· 
apresentado perante a Junta de Qualificação ne
nhuma reclamação, queixa ou denuncia. 

2. ~ Duvida. Se decidida pela aflirmativa a duvi
da ~nt.ecedente, eleve convocar para o dito Conse
lho :o Eleitor mais votado e,m 18!,A, ou o da elei
ção que teve lugar em 1847, huma vez que a con
voca'ção deve ser feita depois de 3 de .Maio de 
1848. 

3.~ Duvida. Do Pr·esidente da Província de Mi
nas .Geraes, pedindo ser esclarecido sobre o em
bar·aÇo que encontra na convocação da nova Jun
ta de Qual i fi cação, a que tem de mandar· proceder 
na Parochia de Santa Rita de lbiLipóca po1· ter 
sido inullamente composta com Eleitor·es de I ~4.7, a 
que i f'unccionou em Janeiro do mesmo anuo, visto 
que~ não podendo ella ser convocada ::antes de 14-
ou 1.5 de· Abril do dito nnno, a sua 2.·, 'fcunião 

, 
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ha de ser celebrada depois do rlia 2 de Maio, em 
que ,tem caducado o mandato dos Eleitores de 
181~4: Houve o l\1esmo Aur;usto Senhor por nem 
Declarar: 

1.": Duvida. Qnc foi ella resolvida pela Presiden
cia de confonnidade com as decisões elos Avisos 
11. 0 s:do 1.0 do fevereiro de ·1847 §!, .• o, n."9 6.t. e 65 
de 6: de Abt·il do mesmo armo, §§ 3.0 e 1.0

, e n.o 
68 de 13 do mesmo mez e anno § 1." 

2.a: Duvida. Que hem decidia a mesma Presiden
cia qne devia set• com·ocado o Eleitor mais votado 
na eleição de 1Sl,.i, visto <tne o ele 1844. havia ter
minaC1o o seu mandato a 2 de l\faio do anuo pro
ximo passado. 

3.a', Duvida. Que está ella resolvida pelo § 2..0 

do Aviso de 5 de Janeiro de 184-8, onde se deter
mina' que expirado o mandato dos Eleito•·es de 18M~, 
se dissolva a Junta composta d'elles, convocando-se 
imrnediatamente outra dos novos Eleitores p::u·a con
tinm1r nos trabalhos da qualificação. O t{UC commu
nico la V. :Ex. para sna inLelligencia. 

·neos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont' 
Alegre.- Sr. Presidente da Província de Minas 
Cera~s. 

N.o 33. - }'AZENDA. - Em 7 de Fevereiro de 
181~9. - O imposto da Siza ficou. reduzido 

: a seis pm• cento , e pagos d vista. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do 'Lribunal do Thesouro Publico .Nacional, res
ponde ao Officio n.0 6 do Sr. Inspector da The
sour:ú·ia da ,Província de S. Paulo, que a litteral 
intelligencia,\da disposição do Art. 9. 0 § 22. da Lei 
de 28 de Outubro de 1848 apresenta estas duas 
conclusões, que devem regular a sua exfwução: 1.a, 
o im(>osto da siza ficou geral, e indistinctamente re
duzidot' de dez a seis por cento: 2.", o pàgamento 

~~ 
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deste imposto, depois da Lei, de,·e ser feito ft 
vista , em todos os casos, quaesquer que sejaO as 
condições com que se tenhão celebrado os con
tractos, ele que for devido. 

Thesom·o Publico Nacional em 7 de Feve
reiro: de 18lr.!J.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

N!' 34.- Em 7 de Fevereiro de 1849.- Como 
u deve e<recutm· o § 22 do .4rt. 9.0 drr Lei 
de 28 de Outubro de 184", n.0 514, q,u.e ,~e
dllzio a sei:; por cellto o impo.vto dtt Sizú , Wl
grtveis d vista 

Joaquim José Rodriaucs Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Pnhlico Nacional , res
pomlcndo ao Officio n. 0 !,. de 9 Janeiro ultimo, 
em que o Sr. Inspector da Thesouraria da Pr·o
vincia ele Minas Geraes expõe as duvidas que se tem 
suscitado sobre a ''erdadeira intelligencia do § 22 
do Art. 9." da Lei n. o 51/~o de 28 'de Outubro de 
1848:, <[lle reduzio o imposto da siza a seis pot· 
cento par.aveis á vista; e são: f .a., se o imposto de 
seis por· cento se entende indistinctamente a res
peito de todas as vendas anteriores á citada Lei: 
2.a, se as letra~ de siza passadas á razão fie dez por 
cento, que1·enllo os devedores remi-las antes do 
seu ''encimento, estão no mesmo caso elos seis 
por cento: 3.", se se apresentar qualqueT titulo 
com ·estipulação de par.amentos annuaes se deve 
exigir todo o imposto it vista, on se tem lugar 
passarem-se letras, e em que razão; declara, confor
mando-se com a decisiio do dito Sr. lnspector, quanto 
á priimeira dnvitla, que, não tendo nenhuma Lei 
efl'eito retroactivo. não he possivel que a dispo
sição: da. Lei novíssima se entenda a respeito do 
contr:actos , qne forão feitos anteriormente, e em 
virtddc de LC"r,i!'1ac;ão qnc até então regulava~ 
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quanto a 2.a, que pela mesma razão não podem 
as letras passadas em vi•·tude de contmctos ante-
riores, soffr·er alteração alguma: e quanto á :1.3 

fiualrnente, que detarminando a l .. ci qnc seja o 
imposto pago á Yista, he cht·o que não deve 
sen·ir de embat·aço o facto de se estipularem nos 
cont~actos os pagamentos a prazos, para que deixe 
(le tct· lngat• o pngamento ·na raz.ào de seis por 
cento, correspondente á impot•Lancia total do~ 
mesmos conu·actos. 

:rhesouro Publico Nacional em 7 de ~·eve
reiro: de '18/~9. - Joaquim José R.odrigues 'forres. 

' 
N,0 35. - 11\IPERIO.- Solt'e Dtwidmr enconh·rula.~ 
na c.·recução da Lei Reg-ttlmncntm· das Eleições. 

' I 
~.a; Secção. Rio· ele Janeiro. l\linistet·io dos Ne

p,ocio~ do Imp'erio em S de Fever·eir·o de 18~·9. 
I 

I11m. e Exm Sr.-Foi prcs~nte a Sua 1\fages
tade o Imperador, com o Officto dessa Pr·esiden
cin de 3·1 de Março de ·JS!,.T, copia do que Ít 
mesma Prcsidencia dirigia a Junt~t de Qualifica
ção da Paro chia dos An·ipiados, pedindo solução 
ás seguintes duvidas. que encontrara por occa
sião de executar a Lei Regulamentar das Eleições 
de 19 de Agosto de 181,.6. 

1.3 [Duvida. Determinando o Art. 2. o da referida 
Lei que a falta do Juiz de Paz mais votado 
seja supprida pelo seu immediato em votos, 
pergu~nta, se, dado o impedimento physico ou 
moml do 2." e 3.0

, não estando juramentado 
o t. .• o, deve el1e não obstante entrar e conti
nuar : na presidencia dos trabalhos ela Junta, ou 
dever.:.se-hão elles suspender, até que este preste 
juran1ento , ou cesse o impedimento daquelles. 

2.8 :DnYida. Dada a mesma hypothese no :-tct0 
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tia Asscmbléa l)arochial , se deve a maioria d<J 
Mesa continua r em suas funcções, ou se de verão 
:mspencler-se os trabalhos eleitoracs, até c1uc a 
Carnat·a se reuna e jnramente o legitimo suh
stitu't.o. 

3.n Duvida. I~altando alguns dos Membros da 
.Junt~ de Qualificação, deve e1la nomear quem 
o sühstitua na fúrma do Art. 29 da Lei citada: 
mas :como os Membros presentes na _hypothese fi
gura,da são quatro, dado que haJa .• empate na 
nom~ação, consulta se deve recorrer-se á sorte, ou 
se tem o Presidente ela Junta vo.lo de quali
dade , para o desempate. 

,,._a Duvida. Se o individuo assim nomeado, 
deixando de comparecer, fica sujeito á multa 
do Art. 126 § 5 n.0 2 da mencionada Lei-. 

5.~ Duvida. Se havendo empate na votação da 
mnUa, por serem quatro os Membros da Mesa, 
importa elle a absolvição. do multado, ou de-

• ' d vera' recorret·-sc a sorte, ou ao voto e qua-
lidade. 

G .. n Duvida. Snppondo que appareça o nomea
do , : e que dons on tl'es dias depois se apre
sente o subsl.ituido, por ha,·er .cessado o seu 
impedimento, devcd aquell~ ceder: .á este o lugar 
na Mesa, ou tem este perdido o dtreito de fazer 
parte da mes~1a, desde que ficou impedido, e 
conseguintemente foi nomeado quem o substitua? 

7 .~ Duvida. Se as decisões do ·Presidente da 
Mesa proferidas sobre as reclamações , de que 
trata o Art. !,.7 da Lei são terminantes, ou dellas 
se pótle recorrer para a mesma Mesa. 

8.~ Duvida. Se por occasião da remessa da 
relaÇão nominal das pessoas, cujos recursos ti
verem sido attendiclos for estraviada a mes
ma i relação, e não tiver o Presidente da Junta, 
incluido os nomes da(tuellas pessoas na lista 
do;; :votantes, deverão não obstante Yotar, huma. 
vez qne apresentem o despacho original proferido 
pelo: CoHselho ~\funicipal. 
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U.~ Duvida. Dada a mesma ltypothcsc na re
messa feita pela Relação do Distt·icto, se se deve 
pr·oceder· semelhantemente. 

1 o.n Duvida. Não devendo ser admittidos nomes 
risc~dos, alterados ou substituidos por outros, 
conforme o Art. 50 da Lei, se a\~eriguaç·ões e 
inspccções sobre as cedulas devem ser: exercidas no 
neto : da entrega pelo votante , ou post'eriormente á 
sua ;recepção, a fim de evitm·-se que em conse
quencia da immediata inspecção c discussão , pre
sente o votante , deixe de ser secreto o escru
tinio' como (1uer o Art. 51 da referida Lei. 

!E o Mesmo Augusto Senhot·, ouvida a. Sec
ção :elo lmperio do Conselho <.I' Estado, Uom•e 
por bem Declarar: 

1.a e 2.a Duvidas. Que o Juiz de Paz, ainda que 
mais:. votado, não púde presidir á Junta de Quali
ficação antes. de haver prestado juramento, como 
já foi declarado em A viso ele 25 de Outubro de 
1846, o que lambem procede á respeito da Mesa 
Parochial, e <tue n'um e n'outro cas~ devem ser 
suspensos os respectivos trabalhos ate que a Ca
mara Municipal se rcuna e defira jtiramento ao 
legitimo substituto , devendo-se no caso em <{Ue 
pm· !qualquer motivo não tenha lugar este acto, 
ou estejão impedidos os quatro Juizes de Paz:~ 
recorrer-se ao Juiz de Paz mais visinho, e em 
falta I deste ao legitimo substituto , ! em confor
mid~de das Leis e ordens em vigor. 

3. ~ Duvida. Que na falta de algum on a] ,:runs 
dos Membros da Junta de Qualificação durant~ os 
seus ! trabalhos deve a mesma nomear quem o 
substitua na fórma do Art. 29 da Lei de Eleições; 
e occorrendo empate na nomeação recorr·er·-se
ha á sorte, segundo está decidido nos A vis os de 
1 o e: 22 de A oril § 1. o I e de 21) de t'evei'CÍI'O 
do Jl;lesmo anno n. o 19 § 13. 

4.a: Duvida. Que o nomeado pam substituir ao 
Membro da Junta impedido, póde ser· ~ornpdli-
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do á' lmbstituição com a multa do At·t. 1 :!li § 5 
n.o 2 da Lei, como está declarado no Aviso n." 
140 ;de A de Outubro de 181,.7 § lJ.." 

5.a; Duvida. Que dado o empate na votação 
para : a imposição da multa , deve prevalecer a 
decisão favom\'Cl ao multado, ser,undo o principio 
geral: de Direito. 

G.ai Duvida. Que o cidªclão chamado para sub
stituir ao Membro da Junta impedido deve ceder 
o lugar á este , quando se apresente, buma vez 
que a escusa n elle concedida tenha sido tem
pora~ia, não porêm quando houver sido absoluta, 
porque nesta hypothese de~e-se entender que 
foi exonemdo do cat·go para que fora designado ' 
e não somente das funcções delle temporariamente. 
devendo-se assim entender os Avisos de 25 e 26 
deFJvereiro, 8, 13,22 e2G de Abl'il de 181,.7. 'l 

7.a: Duvida. Que das decisões do Presidente da iÍ 

Mesa: Parochial autorisadas pelo Art. 47 da Lei !t; 
de EÍeições nenhm recurso ha, visto que a mesma 
Lei o não dá. 

s.a:e 9.a Duvidas. Que nos casos figurados nestas 
duvidas he permittido aos cidadãos, cujos re- !i··· .. ' ' 

cursos forão attendidos pelo Cons<Clho Municipal 
ou pela Uelação do Districto '· J'equerer ao Pre
sidente da Junta de Qualificação, com os docu
mentos comprobato•·ios do seu provimento, para 
os fazer incluir no livro della, devendo o mesmo 
Presidente para este fim requisitar •• o livro da 
qualificação á Camara Municipal, quando já lhe 
tenha elle sido enviado em virtude' do Art. 37 
da mesma Lei, não podendo a Mesa Parochial ad
mittir a votar quem não estiver incluido na lista 
da qualificação , segundo o Art. 50 da dita Lei. 

1 0.~ Duvida. Que não podem ser admittidas ave
rjgua9ões e inspecções sob1·e as cedulas no acto 
em que os votantes as entregão, devendo-se ob
servai' á este respeito o disposto no Aviso n.o 
58 de 22 de l\Iarço de 1847. O que , communico 
a V. [Ex. para sua intclligencia e governo. 

' 
' 
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Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont' 
Aleg1·~-Sr. 11 l'esidente da Província de i\lmas Ge
raes. : 

I 

I 
I 

I 

N.o 3G.- FAZENDA. - Em !) de Fevereiro de 
184·9.- Soln·e a fth·out JWI'IJIU~ ticr:f'ilt .\'lJI' 

passados cerlijic·ados de la.Y!ro. 
I 

Respondo ao Officio desse Consulado Gcn~J, 
tli1·igi:do (t Repartição. dos Negocios Estrangeiros, 
eom data de 31 de Janeiro do anno proximo lindo, 
e 11. 0 :3, que o linal do t\rot. H18 do RcHulamento 
das Alfander,as, citado po1· V. Ex., r·esolvc a du
vida ~uscitada no me~mo Officio; pol'que . exige 
que qs certificados de lasti'O sejão passados da 
mesm:.t fór·rna, e com as mesmas solernnidades 
dos rnauiféstos, cntr·e as quaes são essenciaes, a 
de sei: escripro em dupl,icata, e vir· lnuna das vias 
fecha~la, e endereçada ao lnspector da Alfan
dega. :E corno, na conformidade do Art. 152 do 
dito Regulamento, he V. Ex. ob1·igado a repa
rar o: prejuízo causado pela sua omissão, a tal 
respeito, cumpre que V. Ex. iudernnize os Ca
pitães :,dos navios., <JUC tiver despachado com huma 
só via do certificado de lastro, das multas que 
tiverem pa~o por essa falta. 

Dcos Guarde a V. Ex. Palacio·do Uio de Ja
neiro :em 9 de Fevereiro de 18!,.9.- Joaquim José 
Rodrigues Torres. -Sr. João Pascoe Grenfell. 

N.o 37~- IMPER.IO.- Sob·e dur•ir/11.\' enerm/)'ttdmt 
na e:Vf!Cr•rj rw (/a Lei lle~ulamentm· das Eleir~Ões. 

I ' t... j 

I 
I 

1.~ Secção. Rio ele Janeiro. Ministerio dos Ne-
gocios i do Impel'io em 13 de Fevereil'o de 184.9. 

Illm. e Exm. Sr.- Forão pl'esentes a Sua l\la-
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gestadc o Imperadot·, com os Otlicios de V. Ex. 
de 10 I de Maio e 16 de Novembro de 1847, as 
seguintes duvidas sobre a Lei Uegularnentar dns 
Eleições de '19 de Agosto. de 1SJ,.U. 

1.a ·nuvida. Do Juiz de Paz Presidente da Junta 
de Qualificação da l)arochia de S. Miguel, pedindo 
ser esblarecido à respeito da maneira de classi
ficar bs cidadãos elegíveis em vista do Art. 53 
da cit~da r ... ei. . 

z.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz perguntan
do co1mo se deve executar· o At·t. 52 da mcsrnt.t 
Lei sÓbre o numero de Eleitores que deve dar 
cada Parochia. 

3.a ~uvicla. Do Juiz Municipal Presidente do Con
s~lh~ r'funicipal de Recurso. da Capital dessa Pro
vmcta1, consultando se o dtto Conselho procedeu 
em regra, designando para abertura das suas Ses
sões, 1 em quanto não houvesse affiuencia de re
cursos, o espaço das 3 ás 5 hor·as da tarde, 
em virtude de requisição de hum dos seus 1\'lem
br·os b Eleitor mais votado, que não podia com
parecéi· á hora marcada no Edital de convocação 
do m~smo Conselho, 9 da manhã, por esr.nr oc
cupado com os trabalhos da Assembléa Provincial 
de qu'e era Deputado, parecendo á elle Jniz, depois 
de reflectir sobre esta deliberação, f{Ue ella não 
fora legal, visto que os Tribunacs são obrigados 
a trabalhar das 9 horas da manhã ás duas da 
tardei 

4.a /Duvida. Do mesmo Juiz Municipal, consultan
do se não ha nullidade em que aquelle Eleitor 
funccione sem que para isto obtenha dispensa 
da dita Assembléa, visto que a Lei prohibe que 
o Deputado Provincial exerça qualquer emprego 
publico durante as Sessões da Assernbléa. 

5.a I DuviJa. Do Juiz :Municipal Pr·esidente do 
Consélho Municipal de Recurso da Capital, pergun
tando se o livro das Actas do Conselho deve ser 
depoSitado no Archivo da Camara Municipal no 

I 
I 
I i 
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fim ele cada Sessão diuria, ou somente depois de 
eneer!rados os seus tt·abalhos. 

fi. a I Duvida. Se o Escri \'ão <I e que tratão os Arts. 
G. 0 c 17.", combinados com o Art. 13 do Decreto n." 
5 t 1 tle ·18 de Março de , '18!f.7, h c o Membro do 
Cons~lho que, em conformidade do Art. 36 da 
ref~rida Lei de Eleições, houver sido encarrega
do dê escre,·er as Ac:.as do Conselho. 

7.aLDuvida. · Da Camara Municipal da Cidade 
de Sao :Franci-sco. Tendo hum cidadão obtido dis
pensd do car·go de .T uiz de Paz por ai legar que 
a sua! iuacle e enfermidades o inhibião de cxercet• 
qualquer· cargo publico, pelo flUe deixou a Camara 
de o 1 convidar, sendo elle o 1.0 Supplente, para 
comnlctar o numero de 9 Vereadores, de que ella 
se ddvia compor, visto ter sido acruella Povoação 
clevarla á cathe~;or·ia de Cidade, consulta esta: 
Camdra se de .. re no em tanto o mesmo cidadão 
toma~ assento, huma ·vez que se dá por pronto 
para I exer·cer o cargo de Vereador, por haverem 
cessa?o os motivos que derão lugar áquelJa sua es
cusa.: 

s.al Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da 1\·lesa: 
Parodhial da Freguezia da Enseada consulta se., 
á vis ta do A ''iso de 5 de Dezembro de 1846, deve' 
conv~car para organisação da dita Mesa a dous 
S_upplentes de Eleitores, que residem na l,rerrue
zta db S. Joaquim de Garopaba, novamente creada-. 

9.af Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa 
Paroqhial da Cidade da Laguna , perguntando . se 
a 1.~ e 2.a chamada dos votantes deve ser feita: 
no dia da installação da dita Mesa, e se a 3." 
no 2~0 dia em hora designada pelo Presidente da 
Mesa ; e se finda esta 3." chamada , póde-se , no 
mes1 o dia em c1ue ella houver lugar, dar prin
Elipia á apuração das cedulas. 

1 O a Duvida. Do referido Presidente da Mesa 
Paro~hial da Enseada , se o Subdelegado, tendo. 
sido ~ncarrcgado pelo Chefe de Policia da Provin-
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cia para se achar presente ao act? da eleiçÃo, 
póde fazer parte das turmas de Elettores que tem 
de lcompCir a mt>sma Mesa : e 1paando seja desi
r,;nndo para tomar assento na 1\Iesn., (1ue provi
den~ia se ha de tomar para que a Povoação mio 
fique sem A utoriclade Policial. 

11'.n Duvida. Do mesmo Presidente. Se o Juiz 
de Paz em exer·cicio tem alguma ingerencin nos 
trab~l h os eleitoraes. . · 

12.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da 1\Ií'sa 
Pnrqchial da Villa de São Miguel. Tendo na lJUali
dade de Subdelegado do Distr·icto demittido o Es
crivão do seu Juizo, que tambem serve para o Juizo 
de Paz, e não havendo no lugar e na occasião 
out~a pessoa de que possa lançar mão, . se póde 
nomear, nos termos do Art. ~O da Lei Regula
mentar das Eleiçôes, para servir na Mesa Eleitoral'· 
a h'Üm individuo que tem Hl annos de idade. 

13.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Mesa 
Pardchial da Villa de São .José. Se o Membro da 
l\lesd. impedido deve ser substituído na fórma dc
terrr1inada pelo Art. 2!) da citada Lei,· que trata 
da ~bstituição dos Membros das Juntas de Quali
íicaçao, corno parece, visto não haver Artigo al
guml da mesma Lei, nem Decisão do Governo Im
peri~l que providencie este caso. 

14.a Ouvida. Do .Juiz de Paz Presidente da Mesa 
Paro1chial da Capital da Província. Tendo hum 
cidadão reclamado contra a admissão de hum vo
tanté condemnado pelo Juizo Municipal na pena 
de 6' dias de prisão por crime de desobediencia, 
de cbja sentença se intcrpoz appellação: pergunta 
se n~o obstante esta circunstancia, e o ·que dis
põe ó Art. 53 § 3.0 ela Lei Regulamentar das Elei
ções~ e decisão G.a do Avisa de 31 de Dezembro 
de 1S46 deve o mesmo condemnado ser excluído 
de '~otnr. 

E o Mesmo Auffusto Senhor , inteirado das 
decis5cs profer·idas por V. Ex. sobre estas d n
vida~, Houve por bem Declarar : 

I 
I 
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1.3 Duvida Que acertada foi a decisão de V. 
Ex. á! esta duvida , declarando ({UC não precisa 
a Jun1ta de Qualificação ser esclarecida sobre ella, 
por isso que somente lhe compete conhecer das 
qualidades dos votantes , e não dos elegiveis, cujas 
lmbilitações devem ser apreciadas pelos votantes; 
a quem deve servir de norma o Art. 53 da Lei 
Regulamenta~ de,. Eleições : e que , dando-se o 
caso de recahirem votos em individuo que tenha 
algu~ defeito , deve a Mesa Parochial limitar-se ao 
que ~resc~eve o Art. 56 da · mesma l .. ei , como 
por v[arias vezes tem sido declarado pelo Governo 
lmper~·al. . 

2.a Duvida. Que foi el1a solvida de conformi-
dade om as Decisões Imperiaes, constante dos di
nrsosl Avisos expedidos , nos quaes estão preve
nidas I todas as hypotheses figuradas por V. Ex. 

3.aguvida Que nã~ está no arbrit~io do Con
selho Municipal marcar a hora em que elevem 
come ar as suas Sessões, como V. Ex. decidio, 
deventlo-se cumprir á este respeito o·. (jUe decide 
o Aviiso n.0 68 de 13 de Abril de 1847 § .1.0 

4-.a !Duvida. Que foi bem resolvida esta duvida 
por 'f· E~. de conformidade com a decisão do § 
1. o do Av1so n. 11 150 de 5 de Dezembro de 1846. 

5.a !Duvida. Que acertada foi a decisão de V. 
Ex. sbbre esta duvida, pois que do final do Art. 
36 d;( Lei Regulamentar das Eleições~ c do Art. 
37, se conclue claramente que o livro das Actas 
do Co1nselho Municipal de Recurso deve ser de
positado no Archivo da Camara depois de findos 
os trabalhos do mesmo Conselho. 

6.a ~uvida. Que a palavra-Escrivão -empre
gada pelo Decreto n.0 511 de 18 de Março de 
1847 não se refere ao Membro do Conselho en
carregado ·de escr~ver as Actas, corno V. Ex. en
tendeo, mas sim ao Escrivão do Juizo Municipa1 , 
como I está declarado no Aviso n. 0 1 u. de 26 de 
Ar,-ostd de 18.1,7, não sb porque as T.Jei~ as~im nn-
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t.i~as ~orno modernos , sempre por meio della ue
siffnão o Oflicinl Publico que escreve perante· os 
Juize~; e áquelle l\fembr·o do Conselho cabe a de 
oornmunicação de Secretario, como tambem por
que :1 "Vista dos serviços C(U8 lhe são incumbidos , 
e dasipalavras dos Arts. 7 e 13 do referido Decreto 
que fallão uo Cartorio do Escrivão, e da nomeação 
c juramento de ajudantes do mesmo, he mani· 
festo ~ue não pôde aquella expressão ser applicada 
senão I ao Escrivão do Juizo Municipal; não sendo 
moti~Jo para que assim senão entenda, o parecer 
inco · petente esse Escrivão para os trabalhos elei
torae , por a mencionada Lei de Eleições não Jhllar 
nelleJ como falia do Escrivão do Juizo de Paz 
no p~ocesso da <Iualificação ; [por quanto nem sem
pre as Leis previnem todas as necessidades do ser
viço )mhlico, ficando 3 cargo de quem tem de as 
fazer 1 executar eupprir as suas lacunas por meio 
de huma razoavel applicação das disposições de 
outras_, que podem se1· applicadas, como ao presen
te cas(>, e em outros muitos da mesma Lei de Elei
ções, I que tem sido providenciadas pelas multi
plicadas Decisões do Governo Imperial. 

7. n I Duvida. Que não podia ser excluído do em
prego de Vereador o cidadão de que se trata, 
humá vez c1ue se apresentou para o exercer, e 
não obteve escusa delle, pois que a Lei não re
conhece as escusas previas , e geraes, nem auto
risa que os mo ti vos apl'eséntados para se ser alli
viadoj de hum cargo se enlelulão militar á respeito 
de outro qualquer' sem que haja expressa ~ decla
l'ação\: não. p6de o ~idatlâo ser exonerado. de seu 
cargo, pubhco , depo1s de nomeado ou ele1to, sem 
que s6Iicite e obtenha escusa delle, nos casos em 

j 
([Ue Jsto possa ter lugar. 

s.n I Duvida. Que acertada foi a decisão de. v. 
Ex. quando declarou que os dous Supplentes, que 
ticárão pertencendo á nova Freguezia de São Joa
quim de Garopaha, devião ser convocados pura a 
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o•·gan tsação tia 1\lesa Parochial da F•·cguczia. da 
En:seatla, á que antes pertencião, não pela ra
zão qhc V. Ex. dá, de JHio estarem ainda nomea
das as Autoridades civis, mas pcwqne não estando 
aindal provida de Parocho aquella Freguezia, co
mo s ~ collige da dita decisão, são elles parochia
nos da Enseada, para cnja eleição por tanto de
vem 6ontribuir de confor·rnidade com o principio 
expentl ido nos Avisos de 5 de Dezembro de 18A6. 
§ 3.0 e n. 0 19 de 20 de Fevereiro de 18!1.7 § 5.o, 
os qunes se concluem o contrario, hc porque tratão 
de }'rieguezias canonicamente providas :de Parocho. 

9.a !Duvida. Que bem decidia V. Ex. de con
forrni~ade com o Art. 48 da Lei Refjulamentar 
das Eleições, que havenclo tempo pode a 2." 
chamada dos votantes ser feita no mesmo dia da 
1.a, pelo rol que na occasiào desta se houvct· 
formado, e que a 3. a de,·e ser fci ta no dia im
medi*o áquelle em que houver tido: lugar a 2.a, 
em hora designada pelo Presidente da Mesa ao 
encerbr esta: e que da mesma sorte, se houver 
tempo, pódc-se dar principio, ou fhzer-se a apu;
raçào I dos votos no dia da ultima chamada, poi$ 
que a: Lei no Art. 54 não o prohibe, e he antes 
conv~niente para adiantar os trabalhos. 

10: Duvida •. Que he conforme ao <Jlle pelo 
GoveJno Impe•·ial foi declarado em A viso de 29 
do ttiez proximo passado, a decisão, affir·mativa 
dada lpo•· V. Ex. sobre esta duvida, pois que não 
Jm irlcompatibilidade em que o Subdelegado faça 
parte I da Mesa Parochial , devendo quando isto 
succetla passar a jurisdicção ao seu legitimo substi
tuto, I pelos motivos expressados nos mesmos Avisos. 

H .a Duvida. Que bem decidido foi por V. Ex. 
<pie rlo Juiz de l~az em exercício somente com
pete prcst~r os esclarecimentos que : delle forem 
exigidos, pois que a Lei não lhe dá nenhuma 
outral ingerencia nos trabalhos eleilomes. 

12.~ Dm·i•la. Qne acertada foi a decisão de V. 
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Ex., tleclarando que não podia ser·. nomeado Es
crivão hum individuo de 19 anhos, pois (}ue o 
Art. ~ 4 do Codigo do Processo e 43 do tegu
lamento n.0 120 de 31 de Janeiro de 1842. exi
gem d idade de' 2.'1 annos para se podm· ser·vir este 
Officio, cumprindo accrescentar que foi illegal a 
decisão dada pelo Subdelegado, do Escrivão do 
seu J hizo , pois que segundo o Art. !,.!~ do . refer·ido 
Regulamento os Subdelegados somente tem juris
dicção para suspender o Escrivão, cuja demissão 
he da attribuição dos Delegados. 

13.r Duvida. Que ordenando o Art. 41 da Lei 
Regulamentar das Eleições, que as Mesas Parochiaes 
sejão I organisadas segundo o disposto nos Arts. 
4.0

, :5." e 6.0 para as Juntas de Qualificação, he 
conse~uente que tambem tenha applicação ás mes
mas Mesas a providencia adoptada pelo Al:'t· 2.9 
para ja substituição dos seus Membros, como bem 
entendeo V. Ex. 

14~a Duvida finalmente, que não foi bem, deci
dida lpor V. Ex. a ultima duvida, em vista do 
que se expedio no Aviso de 30 do mez proximo 
passatlo. O que tudo communico a V. Ex. para 
sua lintelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Vi3conde de Mont' 
Alegre. -_ Sr. Pr·esidente do Provincia de Sanla 
Catlu~rina. 

I 
I -

N.0 38. -FAZENDA. -Em 14 de Fevereiro de 
I f 

1849. - Declarando de quando se deve contar 
o prazo , para o 'l'ecurso das decisões, das The
so~rarias pára o T1·ibundl do Thesouro.-

~.oaquim José Rodr·igues Torres, Presidente 
do Tdbunal do 'fhesouro Publico Nacional , em 
resposta ao Officio do Sr. lnspector da Thesouraria 
da Provincia do Maranhão n.o /~3 de 2.5 de Maio 
do ahno passado, com o qual trouxe ao conheci-

! 
I 
I 
I 
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mcnt~ do Thesout·o o requerimento que Autonio 
Joaquim de Araujo Guimariies e SolJI'inhos, consi
gnatarios do Brig-ue 11orC:uguez - Laia - lhe di
rigírão , por se negar o recm·so para o Tribunal 
do ~hesom·o, da dec.isão da mesma Thesouraria, 
proferida em requerimento de José de Abreu, Ca.
pitão1 do mesmo B•·igue. como apresentado fóra 
de t~mpo; declara ao dito Sr. Inspector, que não 
se terdo expedido por circular a declamção feita 
na segunda parte da ordem de 22 de Novembro 
de 1S43, a respeito da maueim de dar pot· pu
Llicatlas as decisões das Thesourarias das Provín
cias ,1 em recursos de partes, como er·a preciso para 
ser geral o seu conhecimento e execução, não h ou- . 
ve r~zão da parte da Thesouraria em haver por 
perempto o recurso do Supplicante, por ser pas
sado b prazo dos 15 dias marcados no Regulamento, 
cont~dos da data do despacho, ern vi~tudc da so
bredita ordem, e não,da data da inti'mação como 
até então estava em pratica na Pt·ovincia; pelo 
que ~e.ve o dito Sr. Inspector admittir o recm:so 
interposto, logo que o despacho for intimado ; ·e 
que para delle se conhecer 1 preciso hei que vcnhão 
os papeis rcl<J,ti"vos ao dito processo. · 

1rhesom·o Publico Nacional em 14 de ·Fevereiro 
de 'I ~.\.9. - Joaquim José Rodt·igues Torres. 

I Ordem a qne se refire a outra acima. 
I 
Joaquim Francisco Vianna, Presidente do Tt·i-

bunal do Thesouro Publico Nacional, em vista 
do Officio do Sr. lnspector da Thesourada da Pro
vinci~ da Bahia de 15 ·de Setembro • deste anno, 
sobre n.o 203, informando sobre o recurso que ao . 
Thesburo dir·igio Domingos Gomes Bello, das de
cisões do lnspector da Alfandega da dita J>rovincia, 
sobre o procedimento com elle havido pela falta 
de declaração de hum volume, no manifesto da 
Barcd. Franccz<t - Cct·es, - e descaminho do dito 

I 
I 
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volnme na occasião da confe1·encia; declara ao 
rncsr:ho Sr. Inspector, tttie bein julgndo foi con
firmando a decisão do Inspector da Alfandega, p<H' 
que b Snpplicante não tem razão; e quando a ti
vess~, de nada lhe valeria, porque o seu recu l'SO 

da d~cisão da Thesourar·ia não foi interposto dentro 
do prazo legal, nem para a Autoridade competente, 
que lhe o Sr·. Presidente da Provinciâ, autes de 
reco~rer ao The;ouro; e por tanto, não póde o Tri
bunnl lomar conhcrimento delle. 

~or esta occasião cumpre adverti1· ao mesmo 
Sr·. llnspector, que h e irregular o mandar elle 
intimar as par·tes, as. decisões que der sobre tacs 
recu-·sos; bastando publicar no Livro da porta a 
remessa dellas para a Alfandega, onde devem ser 
pnhl'ieadas, e na confm·rnidade do Decreto de 18 
de ianeiro de 18.'J.2, interpostos os recursos legaes. 

Thesouro Publico Nacional em :22 de Novem
bro de 18.'J.3. - Joaquim Francisco Vianna. 

I 

I 
N.o 39 - Em u~ de Fevereiro de 1849. - s,; 

tlet!em se~· ml,míttitlas os certitlííes 'das .Alj)mde
g'-~s, 1m1'e& p1·ova drt impor,taçüo ·dos gencros 
dtspaclwdos por baldoaçãrJ 'Ott ree,1•pm·tm;ão. 

[Joaquim José Rodrigues Torres, Presidenle do 
Tribunal do 'rhesouro Publico Nácional, em solu
ção lá duvida proposta pelo Sr. lnspcctor da The
sou~aria .da P•·ovincia da llahia em Officio ele 9 de 
.Junho do anno findo, n.0 102, relativa a dever-se 
ou rtão admittir os simples e cxclusivcs certilica
dos /dos Consules llrnsileiros, nos portos estranrrei
ros onde houver Alfandegas, pam justificarem a im
por~aç~'io dos r,eneros despachados no lmperio por 
baldeação ou reexportação, declara ao mesmo Sr. 
lnsp1ector, que à face da expressa disposição do § 
'I, o H o Art. 2 'J-0 do H<'rr,11lamento das AWtndf'rras, 

I ·- u 
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de n~nhnm modo deve admittir simplesmente os 
referidos ceJ·titicados, sem a certidão da Allander,a 
importadora; não só porque semelhante pratica 
sel'ia j contraria ao que uo citado ArtigCJ se de
termma, como daria Ju~;ar a eminentes riscos ele 
fraude. 

'tfhesouro Publico Nacional em 14 de l~evereim 
de 1Sli.n. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I --------

N.o A.O. --Em 17 de Fevereiro de 18!,.9. - Per
m~tte o ,.ecurso no caso de prohibição de en
trtJ.da na .Aifandega,, co'![orme o .ilrt. 86 tlo 
R+gulamento', e determiná a alçada dos l,lts
pectrnoes para decis'Jo definitiva dos p1·oeessos 
d~ app1~ehensão. · 

~oaquim José Rodrigues. Torr·es, Pr·esidente do 
Tribunal do 'fhesouro Publico Nacional, de con
forrdidade com a Imperial Resolução de Consulta 
de 1 p do corrente, sobre parecer da Secção de J<'a
zenda do Conselho d'Estado, declara: 1. o, lJUe no 
caso I de prohibição de entrada na Alfandeg:a, de 
que trata o Art. 86 do Regulamento de 22 de 
Junho de 1836, tem lugar o recurso para a Auto
ridade superior, por isso que, embora o dito Re
gulabento o não conceda expresamente, basta que 
o não prohiba para dar-se esta intelligencia; e 2." y 

que la avaliação ordenada pelo Art. 284 do citado 
Heg~lamento regula a alçada do Inspector da Alfan
dega, conforme o Art. 285, na generalidade dos 
caso~ erp que a arrematação só pôde ter lugar 
depqis da decisão definitiva em ultima instancia, 
e não nos casos excepcionaes de mercadorias su
jeitas a corrupção, em que a arr·ematação á porta 
da Allfandega deve fa7.cr-se lorro, na fúrma do Art. 
291 ~ e pó r· e lia regular-se, se pódc ser admi ttido, 
ou (leve ser denegado o recurso. 

IThesouro Publico Nacional em '17 de l'everciro 
de 18(j.n, - Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 

I 
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N.0 41'.- JUSTIÇA. -Aviso de 17 de Fe,•ereiro de 
1849.- Ao Presidente da Provincia da, Balda, 
ordenando que os escr:.ivães de appellações da
qudlla Relação observem no tt;asiadt~ dos autos 
a pratica seguida pelos Escrivães do lmperio. 

I 
Rio de Janeiro. Ministerioí •dos Negocios da 

JustiÇa em 17 de' I•'everciro dé. 181,.9. 
I 

111m •. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Ma-
gestaae o Imperador o seu Officio de 4 de De
zembto de 18\.G se.;vindo de informação ao re
querimento dos Esc"rivães de appellações da Re- . 
lação/: dessa Província 1 que se queixa vão ?e se 
have~ mandado pm~ hum despacho do Pre:ndente 
daquelle Tribunal extrahir apenas o traslaclo do 
que ~e processara na 2.0 Instancia , e não de to
do d processado, no caso de se haver interposto 
o r~curso de Revista, a despeito da, constante 
pratiba das outras Relações, e mesmo dessa até 
a data desse despacho, e das terminantes- dispo
siçõeS da Lei de 10 de Setembro de 1828 Artigo 
1 O, e Resolução de 20 de Dezembro de 1830 Ar
tigos 123 , 24 , 25 , 26 e 39 ; e o Mesmo Augusto 
Senhor Conformando-se com o Parecer dessa Pre
siderlcia, do Conselhei1·o Procurador da Coroa,' e 
da S~cção de Justiça do Conselho d'Estado, Houve 
por bem, por Sua immediata Resolução datada de 
hojeJ Ordenar que os Escrivães de Appellações da 
RelaÇão da Bahia observem no traslado dos au
tos a pratica· seguida pelos, Escrivães das outras 
Rela,Ções do Im per i o, e •1ue era seguida nessa Pro
vinc~a antes do despacho proferido pelo Presiden
te dessa Relação em 6 de Outubro de 18/d. 

IDeos Guar·de a V. Ex. - Euzebio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Provfncia da Bahia. 

I 
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N.o l2. -FAZENDA. -Em 22 de Fevereiro de 
1849.- As nomeações doslnspectore~ de QuaJ·
tei1·ões não rmgão Sello ' salt'O o de dor:umentu ' 
settdo como taes apresentados. l~líde .. se t'agm· 
o Sello dos 1'itulos depois de predado o ju~ 
ra,)&ento, mas antes da posse do empJ·cgo. 

I . 
I 

Joaquim José Rodrigues Torres, P•·csidente 
do T~ibunal do Thesouro Publico· Nacional , em 
soluçao a duvidas suscitadas a respeito do im.:.. 
posto: do Sello , declara : 1 • o , que não estando as 
nomeações de lnspectores de Quarteirões compre
hendtdas em ,:Artigo álgum do Regulamento de 
26 de Abril de 184' , e nem na Lei do Orça
mentb de 184.5, que alterou a do Sello , não são 
ellas !sujeitas a Sello ; e só pagão o de 160 réis Jo 
Artig

1

o :lO do Regulamento, quando produzidas 
como documento , do mesmo modo flue as Patentes 
dos IOfficiaes da Guarda Nacional, que tambem 
não forão nelle comprehendidas ; e 2. o, que vali
damente se pôde pagar o Sello de quacsquer. titulos 
de nomeações, que não tran3itão pela Chancel1aria, 
nem Item assentamento em folha, .ainda depois de 
presdtdo o juramento, mas antes da posse e exer-
cício Ido .nomeado. · 

Thesouro Publico Nacional em 22 de Feve
reiro de ·~ 8/~9. -Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.0 ~:3.- Em 23 de Fevereiro de 1849.- Não se 
ad'mitte o desconto de ordenados ou s'nldos, 

I 
pa:ra pagamento de alcances de Collectm·es. 

I 

' I 
1 Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
~ Tribunal do Thesouro l 1 ublico Nacional, em solu-
f ção aos seguintes quisitos sobre (}UC eonsUJtil. em 
I seu 0fficio n.0 48 de 31 de Junho ultimo o Sr. 
t Insp~ctor da Thesouraria da Pro,·incia de Minas 

l I 

------~~~----------------------------
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I 

Gemes: 1.0
, se a hum Empregado de Repartição 

extinc'ta aposentado, qnc foi Collector, e se acha 
alc:m~ado para com a l"azenda, pôde mandardes
conlatf para abono do alcance, alguma par·te do 
ordenado que o dito Empr~egado recebe pelos coft·cs 
da Tl~esouraria, ou se todo; e 2. o, se póde pro
ceder I da mesma maneira a respeito de hum Oll1-
cial de 1. a Linha reformado, que igualmente, 
sendo I Collector, está alcançado; responde negati
vame~te a ambos elles, porque, sendo prohibido 
por Direito fazer penhoras e execuções em soldos 
milit~res, e ordenados ,c emolumentos de Em
pregaUos de J ustic;a ou },azenda, não obsta que 
os mlilitarcs sejão reformados, e os Empre~ados 
apose:htados, ou de H.epartiçües cxtinctas, com os 
seus /respectivos vencimentos. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de J?eve-
reiro I de 18A9.- .Joaquim José Rodr·igues Torres. 

I ----
1 

I 

N. 0 ~-/.t.. - Em 21,. de Fe,•ereiro de J849.- Esta
bcU:cendo ajúnntt de p1·occdm• nus de8JUUdws de 
an~maes, ]Jura go:::al·em do beneficio da 'I'arifa. 

· 1 Sr. Insrector da AJfa1,1d~ga ~ande. restituir 
a Thoman 'V~ber e Companhm a differença nos 
direit6s de consumo, que pagár·ão pela impot·taçào 
de 1 ·~ cavallos do Cabo da Boa Esperança; por 
tct·e!Tf pro,·ado, com documentos, serem os ditos 
auimhcs de rac;.·a nova e util; estabeJe'cendo-se po
rem tl'ot'a em diante como regra nos despachos des
ta na'tu•·eza, a.s formalidades exigidas pat·a as ma
chi':lr(s, quando s? .Pt'etcnder gozar de beneficio con
cedrdo pela Tartfa. 

Rio em 2ff. de Fevereit'o de 1 81,.9. 7 Joaquim 
José ~odr·igues TorTes. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
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N.0 45. -Em 26 de Fevereiro de 1849.- Quando 
se ltiá conta da arrematação de qnalquer ~·amo 
elas Rendas Publicas, tleve se remetter cópias 
da$ condições ifos contl'aeto., ao Tltesonro, e 
e:vpósiçüo: da idoneidcade das m·rematantes, e 
se~s fiadores. 

I 
Joaquim José Rodrigues 'l'on·es, l,t·es"i<lcnte 

do 11rihunal do Thesouro J>ublico Nacional, res
pondb ao Olficio do Sr. lnspector da Thesom·a
ria da Província do Ceará de ·19 de Abril do 
anno1 proximo findo, n.0 30, que pot' esta vez 
são hpprovadas as arrematações de Rendas, de 
que [ tt·ata o dito Otficio; mas que d'om em 
diante as participações de semelhantes arremata
ções J devem vir sempre acompanhadas das con
dições, e respectivos te~:mos, e de h uma exposi
ção da idoneidade dos arrematantes, e seu:. fiadores. 

frhesouro Publicó Nacional em 2() de Feve-
reird de 1849. -Joaquim José Rodrigues Tones. 

I 
I 
I 
I 

N.0 46.- Em 26 de Fevereiro de 1849.- Su
~re pagamento de direitos ·de si:talha. 
I ele cobre 1·eembm·cada. 

~oaquim José Rodrigues Torres, Pt·esidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, res-. 
ponde ao Ofi1cio do Sr. Inspector da Thesou
raria: da Provincia do Ceará n." 69 de 20 de 
Novemb.ro do anno pt·ox.imo passado, que a moe
da de cobre . falsa apprehendida pelo Guarda da 
Alfandega dessa Província Antonio l\lacario da Sil
va, f e que pela Ordem do Thesouro de 28 de 

1 Novçmbr!J de 1834 se mandou entt·egar, cortada, l ao mesmo Guarda, quando elle obtivesse senten-

1

;!, ça d~ adjudicação, deve pagar os dit·citos de cn trada 
pat·~ consumo, como sizalha de cobre, no cae~o 

I 

l I 

'~------~~~---------------------------
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de se haver entregado ao Guarda apprehensor, 
ou os de reexportação, no caso de ter reembarca
do do deposito com destino a porto estrangeiro; 
e que o pagamento de h uns ou out~:os .direitos, 
deve !regular-se pela Tarifa existente :na data do 
d~spacho de sahida. 

'fhesouro Publico Nacional em 26 de Feve
reiro/ de 1849. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

I ----
1 

N.o 47.- Em 26 Fevereiro de 1849.- Hum e.'t-
trtJngeiro púde ser' arJ•ematante, ou socio na 
arrematarão de qualquer ramo da.s llendwJ 
Public'fls. 

I . 
IJlm. e Exm. Sr.-- Respondo ao Officio de V. 

Ex., I sob n.0 1/•, com data de 21 de Agosto do 
anuo proximo passado, pedindo solução á duvida 
suscitada - se hum estrangeiro póde arrecadar di
reito~ Nacionaes, como socio de qualquer a~re
mata:nte -, que bem entendeo o Procurador ~'iscal 
da Thesom·arin dessa J>rovincia, sendo ele parecer 
que I a arrematação, que a Lei manda fazer de 
certds ramos. da Renda Publica, he hum ver
dade1iro contracto de compra e venda, que está. 
inteitamente no dominio da. jurisprudencia civil; 
e que os estranÇeiros, que indubitavelmente gozão 
de direitos civis, podem por si ou de sociedade 
com )os Nacionaes, concorrer a semelhantes arrema
tações, e celebrar com. a Fazenda os respectivos 
contractos, em virtude dos quaes elles vem a gozar 
de todos os direitos, acções, e privilegias que di
rnanão dos mesmos contractos, e que por Lei são 
outo'rgados. 

iDeos Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de 
· Jan!1iro em 26 de Fevereiro de 1849. -. Joaquim 
José i Rodrigues Torres.- Sr. Presidente da Pro
vincia do Pará. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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N.0 48.- Em 26 Fevereiro de 18i9.- Detm·mi-
nu.:ndo cumo devem procede17 os vigias dus 

I .4lfandegas, mts appreTtengÕes. 
I 

b Sr. Inspector da Alfandega fique na. intel
Jigen~ia de que, pa~a evitar de futuro conflictos 
semelhantes aos de que deo conta em 7 de De
zembro, e 8 de Janeiro ultimos, deve pôr em exe
cuçã.h as seguintes disposições: 

1.a As mercadorias apprehendidas pelos vigias 
em ~cto de desembar·que , serão por elles levadas 
em continente' com os extraviadores, á presença 
do Ihspector; e as feitas em · acfo de embarque , 
á do t\dmir!1strador do Consulado. 2.1 Seaquelle dos ditos Chefes a <{Ue for levada a 
apprehensão, reconhecer que ella lhe não compete, 
pela I natureza do objecto apprehendido , assim o 
declarará ao apprehensor, e este a levará logo ao 
Chefe competente. 3.f Sendo feita a appr,ehensão em horas, que não 
estiv

1

erem abertas as Repartições, os vigias leva
rão a mercadoria, e os. extraviadores , á llarca de 
vigiá mais proxima ; e ahi . os deixarão em de
posito, declarando ao Commandante. da barca se 
fizerão a appr:ehensão em acto de embarque, ou 
de desembarque, e cobrando delle recibo. 

4.'o. Se os vigias. não ~omparece~em a bordo da 
Barda no dia segumte, a hora em que começa o 
expediente das Repartições, para conduzirem a 
ellas1 a apprehensão, o Commandante da Barca 
a rdmetter·á com parte sua ao Chefe competente. 

5."- Sii,o escusadas 'as partes por escripto ao 
Guafrla Mór, e Inspector da Alfandega, .e ao 
Administrador do Consulado'· com que os vigias 
costnmão acompanhar as apprehensões; pois que na 
conformidade do Art. 284 do Regulamento de 22 
de Junho· de 1836 devem elles acompanhar em 
pessÓa a apprehensão, e fazer verbalmente as de
clardções legaes e necessarias, que delles exigir o 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Chefe ' respecth~o, que as mandará escrever no 
Termo da appl'ehensão. 

6.• 
1 

Pelo que toca aos objectos apprehcmlidos, 
cujo conhecimento não pertencer á Alfandega e 
Cons~Jado, como ouro em pó, cartas, e gado 
do paiz sujeito a direitos de entrada na Cidade , 
os vigias os levarão aos Chefes· das Repartições a 
que pertencerem, ou os depositarão nos lugar·es 
que se achão determinados; seguindo, quanto ao 
mais,l o disposto nos Artigos antecedentes. 

Rio em 26 de Fevereiro de 184-9.- Joaquim 
José /Rodrigues Torres. 

I 
I 

I 
N.0 49.- Em 26 de Fevereiro de 18/•9.- Sob1·e 

o pagamento do jurO. annual de 9 po~ cento 
a q;ue .ficão st~jeito.v os Thesonrei1•os. Collecto
res, or.t outros quaesquer Empregados Olt TH!S· 

so~s a cujQ cm·go est~jão dinlwi-ros publicas. 
I 

~oaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribbnal do Thesouro Publico Nacional, respon
de a6 Officio do Sr. Inspector da Thesouraria da 
Jlrovincia de Sergipe de 19 de Dezembro do ao
no passado, n.0 47, tratando da execução do Arti
go 1,:3 da Lei n.0 514 de 28 de Outubro do anno 
passado , que apenas reconhecido e liquidado o 
alca.!tce dos Thesoureiros, Collectores, ou outros 
quaesquer Empregados, ou pessoas a cujo cargo 
estej

1

ão dinheit·os publicas, ficão elles obrigados 
ao juro annual de 9 por cento na fórma do so..:. 
bredito Artigo, ainda quando seja a cobrança ex
trajudicialmente feita; e que da data da publica
ção ida Lei, tem a Fazenda Nacional o direito de 
exigir dos alcançados o dito juro, das diYidas 
(1ue ~inda não tiverem pago; cumprindo porêm que 
os responsaveis, nos casos da J.Jei, contra ({Uem 
se tfnhão promoYido as execuções, antes da sua 

I 
I 
I 

.) 
I 
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I 

prom'ulr~ação, com on sem juros, somente sejão 
obrigados ao paaamenlo dos 9 poa~ cento, quan
do, s'cndo intimados para fazer o inteffral paga
menl~ da imporlancia das ditas execuções, o não 
clfectuarem no prazo de hum mez. 

Thesouro Publico Nacional em 26 de Feve-
reiro! de 1849. -Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 
I 
I 

N. 0 50.-IMPERIO.- Solve duviclm; encontJ·adas 
na t,r.ecucliu da Lei lle~ulamentm· das Eleicões. 

I .11 r~ ' 

{ • Seccão. Rio de Jandro. Ministerio dos Ne
gocias do Império em 26 de 1-'evereiro de 181,.9. 

I 
111m. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Impera

dor á quem foi presente o Officio de V. Ex:. de 
25 do mez proximo passado, consultando o que 
lhe chmpre fazer, se algumas das Juntas de Qua
lificaÇão tiverem sido presididas pelo Juiz de Paz 
do p~esente quadriennio, como V. Ex. espera que 
aconteça. 

1\landa declatar que, no caso de que isto se 
dê, qbando a convocação dos l\fem1lj:OS, que de
vem bompor as Juntas, tenha sido feita em tem
po competente pelo Juiz de Paz do quadriennio 
passado, em conformidade do que dispõe o Ar·t. 
4. o da Lei Regulamentar das Eleições... deve V. 
Ex:. hkver por nulla a qualificação á que se tivet~ 
procedido com huma tal Junta, por força do Art. 
11 O da mesma Lei, e ordenar que se reuna ou
tra Juhta, a qual porêm deve ser convocada pelo 
Juiz do quadriennio actual, e por elle presidida, 
pois que o do quadriennio findo só era competente 
para a! conyocação feita no tempo prescripto pelo 
citado IAr·t. lj .• o, visto Ít este tempo não estarem em 
exercitio os Juizes de Paz eleitos para o novo 
qnaclri!ennio: d' aqui se detlnz •1ue deve prevale-

1 

I 

i 
I 
I 
I 
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cer a i qualificação que for pres:dida pelo Juiz de 
Paz deste quadriennio, h uma vez que a convoca
ção dos Eleitor·es e Suppl,entes ,;para a organisação 
da Ju'nta, não havendo tido lugar no tempo pro
prio por qualquer inconveniente que occorresse, 
como: em alguns lugares tem succedido, haja si
do fetta depois de terem entrado em cxercicio os 
novos Juizes de Paz,, por isso que o preceito do 
final I' do Art. 11 O referido he tão somente appli
cavel á h-ypothese que elle presuppõe no men
cionado Art. 4.0 de ser feita a convocação hum 
mez antes da 3.a Domin~a de Janeiro1

• 

Deos Gurade a V. Ex.- Visconde de 1\lont' 
Aleg~e. - Sr. Presidente da Província elo Pará. 

I 
I 

I 
N.o 51. -JUSTIÇA. -Aviso de 27 de Fevereiro 

de 11849. - Declarando :que em vista do .;J~t. 
100 da Lei de 3 de Dezemln·o de. 1841 , não 
depe paralysm·-se o andamento de tn-oeessos 
crames por falta de pagamento · de Sello e 

I 

preparo. 
I 
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 

Justisça em 27 de Fevereiro de 1849. 
I 
Illm. e Exm. Sr. -Manda S. 1\f. o Imperador 

por esta Secretaria d'Estado, Declarar a V. Ex., 
em resposta ao seu Officio de 23 do corrente, 
infor~ando o requerimento de Miguel Roger, que 
he inadmissível paral-ysar-se o andamento de pro
cessos crimes, por falta 1 de pagamento de Sello e 
prcph.ro; por quanto o • Art. 1 00 da Lei de 3 de 
Dezembro de 184-1 expressamente determina que 
o julgamento tenha lugar independente desses re
quisi1,tos, permittindo que tal pagamento se possa 
verificar depois do sobredito julgamento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queiroz 
Coutinho 1\lattoso Camara. - Sr. Presidente do 
Supr1emo Tribunal de Justiça. 
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N.0 52.- FAZENDA • .;-. .Eni .. 21 de de Fevereiro 
de \184.9. ~.bo~~o doa~:~rz~~os,.em :dcsca_~gtJ. não 
h e i perm1ttzdo . •r ulguein:,: sem. ·peJ~nussãtJ tio 
'insrect~r ... · dce:.4Y(t.anclega na fl.ór.·ma do .4.r.t. 135 
elo Regulamento. . . . . 

,:r· f • · • , • -· 

. ~oaquim ,José;~,Rodrigues. Torres_,
1 
Presidente do 

'Tr1h':lnal do 1.Thesouro ;Puhl1co Nac1onal, em res
posta) a~. 9ffieio · do·~~-~ lnspector da Thesouraria 
d.a Provmc1a do Maranhao n.0 69 de 9 de Setem
bro do. àrino proximo passado, que trata do facto 
o.ccot?-ido., de ter. o Capitão do P01·to dessa p'r._,'lin
cia rhapdado, em diligencia do. Ser_-.v:iço Publico, 
hum 11de seus escâ_le~~s a bor:do dà D.a'rca Ingleza..:_ 
Ann..Lque se aehàV,i:i\11â deséarga, seni que pa·ecedes
s.e,.au1t<~~·isa~ão da l.rispector da Alfandega, julgando-
. 5~,,-.paf.à:. isso auf.ó~is~dõ pelo Ar,t. 37 do Regula
meütb .h/; .u.r de 19' de Maio .de 1846; declara à'o rliésmo 81-. Inspector: 1.0

, •tue acertada he 
â~·i.!~tblligen.cía que. d~ ~~~· J1~ulam~ntos ,das Alfan
dega~, e das Capltatüas dos :Pot:tos, segundo a 
qual ~ntendeo ba\'er transgressão do A~t. 135 do de 
22 de-Junho de 1836,.no··llcto de que deo conta: 
.e.qut nesta conformidad~ foi expedido ó'A\>iso de 
29 de. Novémbf,,o do· anno passá'do, • dil·igido ao· 
~linistef:io da M~frinha,. em que se . mostrou ser 
~-!:tQnea·[ a. opiniàttl do Capitão .do ~o,rtó, quatid() 
p~~~rdeo.··:sustédtar'•· e~ defesa. do seu· p•·océdi.:.. 
~~~~o;.: que ! ;lh,e . pertence , · mdependente de. ·per,:
~-~~~~9;:_d~;:;~J1Spe~tol\da.• Alfandega, man~a1: atra
~~~ci)s·setts:'escaler,es.~aos barcos mercantes em des
~rg~·pe entrar n~lles -~i;i~i~o.làção rara cumprir 
~r~e~s; suas.,.: relahvas a poliCia do porto, emb~ra 
.~.~sse··.que; da dependencia daquella permls
•ão,:podem resultar .damnos irrepara-v.eis, em- caso 
dé incendio·, aguai aberta, &c.; por' quanto, para 
taes ~ ~çcidentes não h e . ella ·precisa_, .· ~ômo . bem 
prevenio 'o Art. 145 § 3.0 4o. Regulamento das 
Alfattdegas citado; e 2.0 que não tem lugar fazer-

i 
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se effectiva a imposição da m1,1lta aos indivíduos do 
escaler da Capitania. do Porto, que atracárão á 
dita .Barca; por isso que elles procedêrão em vir
tude, ie na confot·midade da or·dem que tivcrão do 
Capitilo do Porio, a que são subordinados, a quem 
lhes !cumpria obedecer, e que seria o .,respon
sa vel./se não estivesse clemonstrado que tal ordem 
(lera, i na boa fé de ser . de sna attr·ihuição, no 
de.:;erripenho de seus deveres. 

Thesouro Publico Nacional em 27 de Feverei.:. 
ro u9 18lt.9. -. Joaquim José Hodrigues Torres. 

I 
I 
! 

N. o 53. Em 28 de Fevereiro de 18q.9,- Sob1•e 
o formulario das OJ•dens dos Pre.videntes ·aos 
In~pectores, de Tltesourflrias, e a., 1·espeito . da.'/. 
sarl~das · de~te.,, pm·a inspeccionm· as Repm~tições 
de !·!Fazenda fú1·a das Uapitaes. 

I. 
I! 

JI]m~ e Exm. Sr. - Respondo ao :seu Offlcio 
n.o 7ide 6 de Abril ultimo, que a questão sobre o 
formólario· das .ordens de V. Ex. ao Inspector da 
Thesouraria está ·resolvida a. favor' da opinião 
deste j no Aviso de 26 de Agosto de .18!&-5 , e cir
cular: a que o mesmo Aviso se refere. 

C!!uanto, á sabida do Inspector para inspeccio
nar ris. Repartições de Fazenda fóra da Capital, 
não lhe deve ser permittida se a distancia for tal, 
que· ó prive de exercer as suas funcções na The
sonra1ria, donde pôde·· com mais· utilidade da Fa
zenda, exer-cer a inspecção · que lhe incumbe .o § 
a. o do. Art. 53 da. Lei de 4 de· Outubro de 18íH-.. 
A facbldad~!ampla de sahirem os Inspectores da Ca
pital I, he hqma porta aberta a abusos, principal
mente se tiverem ·ajudas .de custo. . 

Deos Guarde a V. :Ex. Palacio do Rio: de .Ja
neiro~ em 28 de :Fevereiro de 184-9. - .Joaquim 
.José 11\odrigues Torres. - Sr. Pr-·esidente da .Pro'-
\'Íncia de Goyaz. · 

I 
I 
I 
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N.0 5~ .• - Em 28 de Fevereiro de 184-9.- JJiodo 
ele pagar as commissões aos Empt•ega-

J 

dos do Juizo dos Feitos • 

• 
1
oaquim José Rodrigne~ Torres., Presidente do 

Tribllnal do Thesouro Pubhco Namonal, responde 
ao Officio N.o 72 do Sr. lnspector da Thesouraria 
da Prbvincia de Minas Geraes de 12 de Dezembro 
ulrimp, que a intenção da ordem~ de H de Julho 
de 1845, e dos pareceres donde ella se extrahio, 
foi, e assim se entendeo no Munici pio da Côrte , 
que s~ pagassem as commissões ao Juizo elos Fei
tos ao passo, que fossem entrando para os cofres 
Publibos as quantias arrecadadas po~ conta das 
execrlções, pois que alguns Juizes ·· pertendêrão 
tira-las anticipadamente, da totalidade da divida 
ajuizada, Iog.o que entrassem com a primeira par.
cclla por conta; mas como o enunciado da citada: 
ordem, de conformidade com o parecer fiscal , deo 
lugar! a entender.:..se ({Ue só depois de totalmente 
embolsada a Fazenda Nacional de huma divida tinha 
o .Jui~o direito a receber a porcentage~ della, in
telliger1cia · de que com razão se queixa o Escr.ivão 
dos :Hei tos da. dita Provihcia, declara 11 que os Em
pregrtdos do Juizo dos Feitos, na fól\ma da .Lei, 
tem ~ireito a haver as commissões ilestabelecidas 
de quaesquer quantias das dividas fiscaes, que por sua 
cli!igencia se' ar~ecàdarem' 'e ent~arerri nos respe
ctivos cofres , mnda que por ellas se, não elfcitue 
o inteir·o pagamento, e extincção das execuções, ob
serv.ardo--se a. respeito daqu~llas qua~tias, que se 
arrecadarem de· letras provementes de concessões de 
pagarpéntos a prazos, depois de feitas as penho-. 
ras, 1 ou sequestras, o disposto na Ordbm de H 
de Dezembro de 184.7, que mandou deduzir meta
de dÁ porcentagem a favor do Juizo, .a qual deve
rá tablbem pagar-se quando se cobrar;em as letras. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Feve-
reiro I de 184.9. - Joaquim José Rodrianes Torres. 

I 

I 
I 
I 
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COl.JLECCÃO DAS DECISÕES DO BOVERNO DO 
I , -

BRASIL. 

'l.'OMO 1 2. CADEIINO 3. 0 

I 
N.o 55.- FAZE~DA.- Em 2 de l\larço de 18.\.V. 
o~ Em]H'egwlo.-; das .-.J~(andegas tem dit·eito á 
po~·eentagem de todn o 1'Cildimento. cessando 
a tepm·açúo dos t•inte pm· ctnto de que não ,c:e 
dt~{luzilt 1un-centagem. 

~oaquim José Rod•·1gnes Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesonro Publico Nacional, de
dura: que, na conformiuacle do 1\t·tiao ~·1 dn 
Lei N." 51 r.. de 28 de Outuhro elo nnno proxirno 
findd ~ os Empregados das Alfandegas tem dír·ei
to {i porcentagem na impot·tancia ela arrecada
ção ~]estas, desde a publicação da Lei nas 11rovin
cias respectivas; cessando a separação dos vinte pol' 
cent , de .<lue se _não dl!duzia porcentavern. Thc
sourh Publtco Nacwna.l em 2 de l\Iarco de J 8!,.9.-
Joa<luim José Rodrigues Torres. · 

I 
I 

N. o 56.- Em 2 de Março de 1849.- Como b'e de 
vem e.t•ecutm· os .4!-Mt!'o.~ 4a e 5n da Lei 

I • e> 

j u.0 fil4 de 28 de OutuTn·o de 184S. 
I 

I Em solução ái seguintes duvidas, suscitadas 
sohr

1

e a intelligencia, e execução dos Artigos 4~~ 
e 5p da Lei N.0 5·lq de 28 de Outubro do armo 
passado: 1.11

, se a disposição do Artigo 43 heexten
siva/ aos alcances verificados antes da promu1gaç:.io 

I 

14 I 111 
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da IJei, ou se sómente he applicavel aos que se 
verifi'carem depois: 2. a, se os fiadores, que as Leis 
reputão socios, estão lambem sujeitos ao paga
mento do juro annual de 9 por cento: 3.3

, se na.~ 
habilitações exigidas por Lei, por exemplo a do 
herdeiro ou cessionario do credor da Fazenda 
Publica, deve esta pagar as custas: 4.3

, se o paga
mentb das custas pela Fazenda Nacional se ha de 
fazer I nos proprios autos, ou em virtude de sentença; 
e 5.f se nas execuções vivas, que estayão em 
andamento antes da pa·omulgação da Ler, tam
bem I ficão supprimidas as porcentagens de que fal
Ia o Artigo 50: tenho a declarar a Vm. , <tnan
to a 1.3

, que da data da publicação da Lei 
tem la Fazenda Nacional o direito_ de exigi~ dos 
alcartçados o juro de 9 por cento das di vidas, que 
aindà não tiverem siclo pagas; cumprindo porêm 
que I os responsaveis, nos casos da Lei, contra 
quem se tenhão promovido as execuções antes 
da Sua promulga~ão, com ou sem juros, sómente 
sejãd obrigados ao pagamento dos 9 por cento 
quaddo sendo intimados para fazer o integral pa
gamtmto da importancia das dir.as execuções, o 
não ielfectuarcm no prazo de hum mez. Quanto 
à 2. j, que os fiadores, que d' ora em diante afian
çarem obrigações e responsabilidades das mcn
cionudas no refea·ido Art. 43, ficarão sujeitos ao 
pagalmento desse juro de 9 por cento; mas que 
a re~peito dos Hadores de obrigações e responsa
bilid1ades contrahidas antes da promulgação da 
Lei se deverá observar o mesmo que fica dito a 
respéito dos pl'incipaes responsaveis. Quanto ú 3.3

, 

que I dos processos,...de habilitações exigidas por 
Lei, inos casos de ,-' J trata o Alvará de 28 de Junho 
de 1~808, Titulo 7.0 § 1.0

, comprehendidas as dos 
herdeiros cessionarios de quaesquer credores cht 
f'aze~da mencionadas no Artigo G.0 § 8. 0 da Lei 
de lf de Outubro de 1831 , não deve paaa1· custas 
a Fa7.cnda Nacional; porque esses processos não 

I • 
I 
I 
I 

I 

I 

1 
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são comprehendidos na denominação de - de
mandas- de que falla a Lei ; e são objectos de 
jurisdicção voluntaria, cujas despezas e custas são 
todas~ a earl!o de quem requer, e promove. Quan
to á IA.a, ([ue nas custas de demandas, em que 
decahir a :Fazenda Nacional, se deverão compre
hend'er as que as partes fizerem na extracção das 
sente6ças do processo , <Jne lhes são necessar~ias 
para I se haverem as decisões judiciaes por passa
das em julgado, e poderem ter execução. Quan
to a l5.a finalmente, que a dect·etada snppressão 
comprehende as execuções, que ao tempo da sua 
prorriulrração se achavão pendentes, qualquer· <tne 
fosse I o ~stado dellas, sem que nisto se considere 
effeito retroactivo da Lei. . 

peos Guarde à Vm, J>aço em 2 de Março de 
1849~- Joaquim José RodriP,"ues Torres. - Sr·. 
Prochratlor dos Feitos da Faz~nda. 

I 
I 
I 
I 
I 

N.6 :57. - MARINHA.- Aviso de •2 'Marco de 
1~49. -Designando. a úumei1•tt 1JOJ' que. deve 
.~el· ~eita tt esCJ·iJ1tttra.r.ito das ORicinas du .lll·-

1 ·'( .• • w~ 
senal de .Jllm·infw da Cfh·te. 

I 
'Sua Magestade o Imperador, conformando-Se 

com 1· o que Vm. expendera em Officio n." 30!., de 
21~ do mez proximo preteri to, Determina que a 
cscri

1

ptm·ação da receita e despcza das Officinas 
do A'rsenal da Marinha da Côrte seja feita á mc
didaiqu~ se forem apresentando os respectivos do
cumentos, sem haver o fecho mensalmente; c ctue 
nos fins dos annos financeiros, ou todas as vezes 
que i se quizer saber do estado das . mesmas , se 
proceda aos competentes inventarias., para então 
f'echh.rem-se as contas á vista dellcs; ficando unica
mente nesta parte alterado o systema de escriptu
mçãb em vigor: o que communico a Ym. para 
sua lintelligencia e execução. 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
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~eos Guarde a Vm. Paço em 2 de :Ma•·ço de 
·18!•9. - Manoel Felizardo de Sousa e Mello. -
Sr. Antonio José da Silva. 

I 

N.0 58.- JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Março de 
1849. - Que 1·egula a maneira por q"e devem. 
ser obsirvada.-: as lil:ençâs concedidas aos Em
p1~egado; Civis, pertencentes ao JJ1iniÁte>·io :;dos 
NÍgocio.r1 da Ju.o;tiça. 

jRio , de Janeiro. l\finisterio dos Negocios. da 
Just~ça em 5' de Março de 18!1-9. 

I 
llllm. e Exm. Sr.- Sendo expresso na Lei de 

2!• de Outubro de 1832, A~t. 9J, que aos Em
pregados Civis não se possão dat· licenças com o 
ordebado inteiro se não por .motivo de moles tias_, 
e ;ainda assim só até seis mezes: rogo a V. Ex .. se 
sirva expedir· suas or·dens pua que a nenhum Em
pr:egado Civil d'esta Repartição licenciado, se pa
gue lmais de meio ordenado alêm de seis mezes, 
cont~do o tempo concedido pelos Presiuentes de 
Prov:incia, ou por quaesquer out1·as Autoridaues, 
não.lobstante qualquer· ordem ou titulo, que apre
sent~. Huma nova Iicenca com mais de meio or
denado só se deverá cu~pr·il' depois que tiver de
corri1clo hum anno contado do ter·mo da 'ultima 
licen1ça' ainda quando esse acabasse sem vencimen
tos. Com e:;ta decisão vai resolvida a duvida da 
The~ouraria da Provincia do. Pa1~á, que V. Ex. se 
dignbu communicar--me em A viso d~ 3 do corrente. 

beos Guarde a V. Ex. - Ev,.,·" .110 de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. -·,:,i'. Joaquim José 
Rod~igues Torres. 

1 
( 
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N.11 59. -Aviso de 5 de Março de 1849.- .Ao 
Presidente da Provincia tio Piaulty , decla
rml.do .. que a • duvida , por eU e propos,ta , sobre 
os : eJ!eitos. da pronuncia, nos CJ•imes de 'l"es
poJsabilidade' acha-se resolvida no .Avis,o de 
J 1 I de Jullw de 1842 , n. o 76. . 

i 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da 
JustiÇa em 5 de Março de 18!,.9. 

I 
I 

Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu Offi
cio de 21 de Julho de 18~·~, n.0 5, cump1·e-me 
declat·ar-lhe que a duvida por V. Ex. proposta 
está !resol viela no Aviso de 11 de Julho de 1842, 
n.0 ~6, o qual sendo poster·ior ao Regulamento 
n.0 120 de 31 de· Janeiro de 18!,.2, tem toda a 
a pplibação á hypothese actual. 

Nem ohsla que os recursos interpostos do des
pacho de não pronuncia não tenhão cm~ito sus
pensii1vo, porque quando o Presidente sn!õpende, e 
manda responsabilisar, mio he a suspensão cffeito 
do processo, aliás dar-se-ia o absurdo de existir 
o e{f~ito antes da cansa ; ella hc hum aclo an
terio~·, a <[UC foi estranho o Juiz JH'OC('Ssaute, e 
que po•· cousrquencia deve existi•· ~tm I{Uanto não 
findai· por· senh.•nça passada em jult;ado o processo 
de responsabilidade.; 

Assim convem que V. Ex. faça guardar o 
que juridicamente dispoz o citado Aviso de ·11 de 
Julho de 18~2. 

:beos Guarde a V. Ex. - Euzehio de Queir·oz 
Coutinho Mattoso Camara.- Sr. J>residente da Pro
vincih. dó J>iau h v. 

I ~ 

I 
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N.o 60. -. Avisl) de 5 de Março de 1849. -:-- Or· 
denit que continue tt p1·aiica de nomem·-se , 
me~iunte.fiunçu, Depositarios Publicos, ma~ uni
cmnente nos lugares em· que se fizer: senttr sua 
nect.rsidade; e declara que são o~jecto de de
pos~to publico somente a.<J peçf!.s de ouro , p2·ata, 
e out1·os metaes de vulm·, e as ped1~as pre
cioJas. 

Jio de Janeiro. Ministerio dos ~egocios da 
Justiça em 5 de Março de 18fr.9. 

I .-
Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu Officio 

de 24-/ de Janeiro, em que V. Ex. expõe a duvicla, 
que tem, sobre a legalidade da pmtica até agor·a 
seguida pelo Gorve~no Imperial, e pelos Presidentes 
de Piovincia, de nomearem Depositarias Publicas, 
mediante fiança; cumpre-me declarar-lhe para 
seu cÓnhecimento e execução, que S. 1\f. o Impe
rado~, a quem fiz presente o seu Officio, depois 
de ouvir a Secção respectiva do Conselho d'Estado, 
e de /accor~o com. o seu pareee1·: Houve por bem, 
e por Sua 1mmedrata Resoluçao de ft- de Março cor
rent~, Ordenar <tue continue a pratica de se no
mearbm, mediante fiança, Depositarias Publicas, 
mas /unicamente nos lugares em que se fizer sentir 
sua Ílecessidade, e com a declaração de serem ob
jectos de deposito publico somente as peças de ouro, 
pratri, e outros metaes de valor , e as pedras pre
ciosas, podendo ficar em depositos particula['es, á 
convenç:io das partes e arbitrio do Juiz, os outros 
mov~is , como determina expressamente a Lei .de 
17 de Julho de 1778 na parte explicativa Jlas de 
21 de Maio de 1751 e 20 ele .Julho de/, n., â 
que lse refere o § 28 da de 25 de AgostC do mes
mo ~nno; por quanto os lugares de Depositario 
Publico se achão creados por esta Lei de 25 de 
AgoSto de 177!,. no§ 28 nas palavras- em todas 
as rhais Cidades , Villas , c Lugares. . . onde não 
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Tenho ainda Mandado estabelecer flepositos publi
cos. _! Nem o contrario se póde deduzir de se de
termiriar ahi, que~sejão escolhidos pelas Camaras, 
não só porque essa escolha lhes competia provi
soriarÍlente, e só em quanto o Governo não tinha 
« aintla mandado estabelecer deposito publico n 
mas porque h uma vez crendo por Lei o lugar, só 
outra I o podia abolir; e se pela do 1. o de Outu
bro d'e 1828 não foi conferida ás novas Camaras 
1\lunicipaes essa faculdade provisoria,: que tinhão 
as antigas de nomear os Depositarios, nada mais 
se fct do que deixar ao Governo o direito, que 
tinha I de os estabelecer, no que se foi de accordo 
com b disposto na Constituição Art. 1 02 § 4-. o 

Deos Guarde .. a V. Ex. - Euzebio de Quei
roz Cbutinho 1\:lattoso Camara.- Sr. Presidente da 
Provihcia do Rio de Janeiro. 

I 
I 

I 
I 
I 

N.o 6:1. -Aviso de 6 de Março de 18 .. "-!:).- .4o 
Cohsellwü·o Pre.~illente da ~lelariíu tia Ci11·te, 
cletrnninando ):que aejão ent.reg;tes ás ]Jm·tes 
que os 'requrwcrem , JJarn mtentar nova .,4c
çãd, todo.rr o., doctunentos odginaes juntos 
a IPl'Ocessos declarados nttllos , lnema vez 
qulj .fiquem annexados a taes p1·ocessos os 
1'e,,}Jeétivos traslados , pagos pelas ]Jessoas que 
reqluererem os documentos m·iginaes. 

l Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da 
; Justi~a em 6 de Março de 18Ml. 

i Javendo Sna Magestade o Imperador por bem, 
~ que Sejão entr·egues às partes que os requere-
g rem lpar·a intentar .nova Acção, todos os do-
H·;··.· cumeptos orginaes juntos a pro.ce~sos declarados 
~ nullo~, huma vez que em suhshtmção desses do-

I
~ cumehtos fiquem annexmlos a lacs processos os res-

1 

I 
I 
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pecti vos traslados, pagos pel?s que ~equererem 
a entrega dos documentos orgmaes: asstm o com
mun'ico a V. S. para sua intelligencia e devida exe
cução. 

!Deos Guarde a V. S. - Euzebio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Manoel Iguaéio 
Cav:aicanti de Lacerda. 

I 
I 
I 

N.0 162. -GUERRA. - Circular de 8 de Março 
de 1849. - .A11.v Pt•e.tidente.<J de Provincius · es · 
clarecendo a du.vida suscitada, .. áce~'C(& da eta11e 
ctJncedida cws · Officiaes do E:ce1·cito. · 

I 

! 111m. e Exm. 'Sr. - Tendo-se suscitado algu
mas duvidas a respeito do abono da etape conce
dida em tempo de paz á Oflicialidade dos Corpos 
do !Exercito, pelo Art. 6. o § 15 da Lei de 28 de 
Outubro de 1~48; tenho a declarar a V. Ex. para 
seuiconhecimento: 1.0

, que tein direito a etape os 
Olftciaes uo Estado Maior, e de Engenheit·os em
pregados en:1 ltepat·tições Civis, com tanto que 
sejão em ser:viço militar, e bem assim os. dos Ue·· 
positos de recrutas: 2. 0

, que não tem: a ella direito 
os ~os Corpos fixos, e aquelles que estiverem 
empregados nos Arsenaes, Armazens de Artigos 
bell,icos, Fortalezas, Corpos ou Companhias ele 
Artífices, Hospitaes, Asylos de In validos e Fabri
cas; 3. 0 ~nalmen.te, que fica ~m v~g,o~ o que á cerca 
deste obJecto dtspõe o A vtso circular de 5 de 
Dezembro de 184.::3. 

I Deos Guarde a V. Ex. -Palacio do Rio de Ja
neito em 8 de Março de 1849. - Manoel Filizard/ 
de !Sousa e Mello. -Sr. Presidente da Provinci.> 
de .1. • • , 

I 

1 
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.1 C:ÍI'~rtlm• de 5 de DezembrfJ tle 1848' tt que se 
~rrfere o presente .4viso , lu: a st!guinte 

I 

Jltm. e Exm. Sr.-· Communico a V. Ex. pnt·a 
sua iht~Jligencia, que a cantar da data da publica
ção db. ;Lei do Orçamento vigente, he concedida aos 
Secre 1tarios de todos- os Corpos do Exer·cito a gr·a
tiHcaÇào mensal de quatro mil réis, e scmelhan
tcmeMc a etapa em tempo de paz á Officialidade 
dos Corpos dó Exercito, conforme o que dispõe 
o ArL 6.0 § 15 da citada Lei; devendo-lSe par·a es
te fim obsm·var o seguinte: 1.0

, <{ne tem dir·eito a 
etapa1 todos os Officia~s que perceberem a gr·atifica
ção a1ddiciona1, excepto os dos Corpos fixos, á quem 
se ah6narú unicaniente quando destacarem para fó
ra dJ suas respectivas Pro,•incias: 2.0

, i]ue esteabo
no será feito pelo ':ator fixado semestr·almente para 
as prJaças de pret: ·3.0 !finalmente, que a ração de 
vinhb será addicionadaunicamente quando os Cor
pos se acharem. em exet·cicios, nos termos da Lei 
de 24 de Setembro de 1828. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Jat~eiro 
em 5 de Dezembro de 184.8.- Manoel Felizardo de 
Sons~ e Mello.- Sr. Pr·esidente da Província de •.•. 

I 
I I ----

N.0 63.- FAZENDA.-Em 8 de Mar«:o de ·1849. 
Sobre licem;as tt Empre!{adus Civis do 
i .l'l.finiste1•io da Justiça. 
I 
I 

i.Toaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do rrribunal do Thcsouro Publico Nacional, de 
conformidade com o Aviso do l\1inisterio da Jus
tiça Ido 5 do corrente, declam que, sendo ex
pr·esso na Lei de 24 de Outubro de 1832, Artigo 
93 , i que aos Empregados C i vis não se possão dar 
licerlças com o ordenado inteiro se não por mo
tivo Ide molest.ias, e ainda. assim só até seis meze::~, 

I 

I 
I 
I 
I 
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I 
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a n~mhum Empregado Civil da fieparrição da Jus
tiça ; licenciado, se. pagará mais de meio orde
nado, alêm de seis mezes, contado o tempo con
cedido pelos Presidentes de Província , ou por 
qnaesqucr· outras Autoridades, não obstante (ptal
<[Uetj ordem ou titulo .quP. ap&·esente. TI uma nova 
licença com mais de meio ordenado , só se cleverá 
cum1prir depois que tiv.er decorrido hum armo con
tado1 do termo da ultima licença , ainda •l'w essa 
acab1asse sem vencimentos. O que assim se cum-. ' pl'lra. 

!Thesouro Publico Nacional em 8 de Março de 
18A9.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 
I ---
1 

I 

N.o !6t., -Em 9 de Março de 184.9. - Conw 
se deve 1n·oceder com as. embarcaçõe., que h·ou
.vhem band.eü·a, e papei., dp (;overno de facto 
e.~tttbelecido na lllta da Siciliu. · 

I Joaquim José Rodrigues Torres, Pa·esidente 
do fr·ibunal do Thesouro Publico Nacional, de
clar·h, de conformidade com a Imperial ltesoln
ção ide 1 O do mez ultimo, sobre Consulta da Sec
ção Idos Negocias Estrangeiros do Conselho d'Es
tadd, inclusa por extracto, que os Capitães das 
embarcações entradas nos portos do Brasil, com 
banHeiras, e papeis do Governo de facto estabe
lecido na Ilha da Sicília, são ohr·igados a se apre
sentarem ao Agente Consular Napolitano no por
to da entrada, pua haverem os precisos certifi
cados, a fim de poder·em obter· o despacho de . 
sah~da pas Mfandegas, e Consulados do Im perio: / 
se porem taes Agentes se nrgarern a receber, eí 
legalisar· semelhanles papeis, poder-se-ha prescin
dir· :da sua intervenção, exigindo-se dos referidos 
Capitães as justificações eonvenientes, para conhe~ 
ccr~se se 11ão verdadeiros os papeis, e se o navio 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
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causou preJn•zos ao Fi!5co, e aos inleresses dos 
Snbditos, e outms habitantes do Imper·io; c ve
rificando-~e não serem falsos, e que não houve 
damno, ser-lhes-ha perrnitticla a livre sahida. 

rrhesouro Publico Nacional em 9 de Março 
de 1849.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

i 
I ----1 
I 

N.• G5.- Em 9 de Março de 18!,.9.- ()s lim·os 
es'cripturudru pelos .l.lrremntantes de llendm; 
Pltblicmr de,cm ,çcr 1·ecolhidos cf.ç 'J'!tesmn~a
rÚzs, e ''dt!,em lfe1' mtmerctdos, r:ufn·icmlo.<r, e 
encerrados como 08 dos eollecftJrés. 

I 

I 

. /Joaquim José Rodrigues Torres, !'residente 
•lo . Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, np
prova a medida tomada pelo St· . .Inspcctor da Thc
souraria da Pt·ovincia do Pará, constante do seu 
Olfidio de 29 de Janeim ultimo, n.0 12, de fazet· 
reco'lher á Thesouraria os livros findos de receita 
de i 1mpostos, escripturados pelos Arrematante~ de 
Rendas Geraes; e bern assim a providencia lem
brada, de serem semelhantes finos, C(UC tiverem 
de servir para os futuros Anematantes, nhertos 
rnbticados' e encerrados pela T'hcsonraria' co
mo lo são os livros das Collectorias. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de l\lar·ço 
de 181,.9.- Joaquim José Rodriffues Torres. 

I 
I 
I 

N.0 /6(). .-Em 9 de Març~ de 1849.- Os Emprc· 
gados SU,<rpenso.f, ' nãtJ COrJ•cccionalmcnte 1/0.V 

cttsos em qrte "Lei a pcrmittc, ,fendo fJroce.v
stzdn.'f, mas não 1Jronuncimlos, tem di1·r!ito tw.v 
stms vencimentos. 

I 

I 

! Joaquim José Ro<h·igues . Torres, Presid1mte 
do !I'ribunal do Thesouro Publico Nacional, ele-

' 
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ferinllo ao requerimento dos Empregados da The
souraria da flrovincia do Maranhão, llt'flulino 
José ! 1\larinho, Antonio .Jansen de Castro Lima, 
e João Antonio da Costa·, que acompanhou o 
Offido do St·. lnspector da mesma Thesouraria 
de ~l'6 de Janeir·o ultimo, n." 9, ordena que os 
Sup)~licantes sejão pagos dos seus vencirr.entos, 
eorrespondentes ao tempo que estiverão su,-pcn
~os por ore! em da P&·esidencia, como imlicindos 
em cumplicidade no alcance do ex-Thesonr·ciro 
dos Or·deuados da dita Thesonraria, e processa
dos ,i mas não pronunciados pelo Juizo compe
tente, por qmmto as ordens, que se indicão em 
contrario '' s11a pr·etenção, e que devem enten
der-Se a respeito dos Empregados suspensos cor
reccioualmente, nos casos em que a Lei o per
mitté, não são applicav:eis aos Supplicantes, os 
quaes tem mais em ~Eeu .favor o que já se prati
cou fORl Empregados do Thesouro, em casos se
melhantes. 

~hesonro Publico Nacional em 9 de 1\larço 
de 1'81.9.- .Joaquim José Rodrifptes Torres. 

I 
I 
I 
I 

N.• G1.- IMI,EniO.- 01·dcnct que nüo oln~tanle 
a !dissoluçã,, d:t Cam.rrrtt idos Deputadm;, se 

: pro.<Jiga nu tralmllw (/a QtutUiicar.ãfJ. 
I , ' .t 

I 

iHio de Janeiro. 1\linister.io dos Negocios do 
Imperio em ~~ de 1\larço cle 1'849. < 

I 
I 

:sendo presente a Sua. l\lagestade o Imperador 
a rQprcscntação, em c.1ue Vrn. pondera <Jne tendo 
de r~unir-se a Junta de Qualificação dessa },regue
zia, i para decidi•· nos termo8- do Art. 22 da. Lei 
de 1:9 de Agosto de 18M> sobre quaesquer queixas, 
reclamações ou denuncias, que appareção contra 
a qrialifica~ão, a qne se pr·ocedeo na 3.!' Dom in-
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ga de .Janeiro ultimo, entra em duvKla se pode-:á 
reuni r a mencionada Junta, tendo sido por De- · 
ereto : de 19 do pa!'sado <l issolvida a Camara dos 
Depu fados; duvidando pela mesma razão reunir 
o Cot~selho de Qualificaçiio da Guarcla Nacional: 
Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar·-lhe, 
que, lnão obstante a dissolução da Gamara dos lJc
putados, deve a Junta de Qualificação proscguir 
em s~us trabalhos, até que de todo se conclniio, 
como i determina a Lei, installando-se na 3.a Do
minga do mez de Abril proximo futuro, na fór
ma da mesma Lei o Conselho Municipal de Re
curso1: e que por tanto deve Vm. reunir a men
cionalda .T unta para o fim indicado; e bem assim 
o Conselho de Qualitlcação da Gua1·da Nacinal. O 
que lhe communico para ~ma intelligencia e exe-

-~ cuçaq. 
Deos 'Guarde a Vm. - Visconde de Mont' 

Aleg~e.- Sr. Juiz de Paz do 1 . ., Districto da Fre
guezia do Sacramento da Côrte. 

I 

I 
N. o QS. JUSTIÇA. - A viso de 9 de Março de 

1849. - .;lo Presidente dâ Prm,ÍilCÍa do llio de 
.Jaheiro, decÍm~ando que 1ws lu.gare.'l onile lut 
hu.k só Tabellião, c nos Juizos onde luz ltum só 
E.,b>·ivão, nem as Ordennçõc.'l nem as Lei., 
su,bsequ.entes m·rlenão à disfl·ibuir.ão • como .,c 
acha e~~!icado no Dec1•eto de 1/~ de Sf!temln·o 
de 11827. 

~io ~te Jrineiro. Miriislerio dos Negocios da Jus
tiça ~m 9 de Março de 18/ •. 'J. 

I 
--.... J.'.rn. e Exm. Sr. -Fiz presente a Sua Mages

tade lo· Imperador o seu Oflicio de 25 de Agosto 
do a~no passàdo, a que acompanhou n do Juiz 
Muniti(ml e ue Orphão~ dos Termos de Jtaborahy, 

I . 

I 
I 
I 
I 
I 

I 



( 108 ) 

Santo Antonio de Sá e Rio Bonito, dirigido a essa 
Presidencia em data de 29 de Junho do mesmo 
anno, em que pede esclarecimentos á cerca da distri
buição/ que dizia existir nos J:t'eitos de Orphãos do 
·ultimo daqnelles Termos, sem embargo de alli 
haver lsó hum Escrivão que em taes Feitos escre
ve;; e /Manda o Mesmo Augnsto'Senhor; declarar a 
V. iEx~ ,para que o faça c~nstar ao ref.erido Juiz, 
que nos lugares \onde ha hum só Tabellião, e nos 
Juizos: onde ha lium só Escrivão, nem1 as Ordena
ções nem as Leis snbsequentes ordenão a distri
buição, como se acha explicado no Decreto ele 13 
de Setembro de 1827. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Província do Rio de Janeiro. 

I 
I 
I 

N. 0 69. - Aviso de 9 de Mar,ço de 1849. -
.;Ji, .Juiz de Paz do L o lJi.o;tricto (le Santa Rita. 
d~clttrrmdo qtte, UfJl!Zfl1' de twluu·-se dis.fol,i
tla o COI'P" eleitoral. devl!m continu.at~ os mes
m.hs Eleit01·e., '-' .fiJrmar o Conselho de Qrtali
jitaçúo dtl Gum•átt .Nucionlll. 

I . 
I 

L Rio de Janeiro. Ministerio dos· Negocios da 
Justiça em 9 de Março de 1849. 

i 
I 

i Em resposta no seu Officio de 2'2 do mez pro· 
' ximo findo. em que V m. me participou <{Ue tendo

se :reunido na<tnelle dia o Conselho de Qualifi
cação da Gu:u·da Nacional , se suscitara a duvida 
de /poder clle funccionar, á vista do Decreto de 
19 Ido mez proximo passado, que dissolveo a Ca
ma!ra dos Deputados, achando-se por~ isso tambem 
disso I v ido o corpo eleitoral, á vista do Art. ·112 
<la iLei de 1!) de Agosto de 18-i-6 , tenho de si~ni
fic~r-lhc c1ue devem continuar os mesmos Elei-

1 
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tores,; visto que se lhes cassát·ão os poderes elei
toraes:, e não as obrigações accessorias, qne lhes 
forão 1 encarTe~aila~, como o _poderiào s~er. a qnaes
quer outros e~dadaos qne nao fossem Ele1tore:;. 

Deos Guarde a V m. - Euzebio de Qnei roz Cou
tinho IMattoso Camua. - s.·. Juiz de Paz do 1." 
Districto de Santa Rita. 

I 
I 
I 
I 
I 
I • 

N.0 70. FAZENDA. - Em 10 de Marco de 
1849. - Sobre tJ Sello qru~ deve Jmtrar ,; cre
tliltJ não sellfldo • qrJ.mu.lt~ tqmcsentmlo .em Jui
zo , \ pm•tt fim d}verso do de' ltalJel" o seu pa
gm~tmfo. 

D~ferindo ao requerimento de .José Joaquim 
Ferreita de Magalhães, tenho a declarat· a Vm. , 
que o: credito apresentado em Juizo por Manoel 
l'ernandes de Castro, portador, e dono delle, não 
espont1aneamente para lhe ser attendido, sendo o 
devedor obrigado ao pagamento, mas sim constran
gidam6nte, por ser compeltido por ordem judi..;. 
cial , h pal'a o mui differente lim ·de servir de base 
ao prolcesso criminal de stellionato, pódc ser admit
tido, le conservado no Juizo criminal, para forma
ção de corpo de delicto, e mais a''eriguações pre
cisas, le para se juntar aos autos até final julga
mento1, sem necessidade de ser sellado. Admllr.ido, 
e processado nestes termos, e par·a o referido fim, 
no Juizo criminal, o credito de que se trata, se 
o julgt.ménto o declarar válido, o vigoroso, para 
o fim Ide produzir· os sens effeitos civis, então ele
verá d dono delle pagm· o Sello, e a revalidação, 
sem oi que não o poderá arlrniuir qnalqne•· .Juiz do 
C• I I n·e • 1 · . 

D~os Guar~,. Vm. Paço em '10 de l\'lar~·o ele 
184.1J • ..\.-.Joaquim .José Rodrigues Ton·es.-Sr Jni7. 
~fnnicipal da :l." Vara. 

1.,_ __ ~ ...... ~-----------
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N.0 71. - GUEltRA. -Circular de 12 de Março 
. de 1849. - .dos PJ•c:ndentes das J!ruvitwms 
m:a~itimas e ao Commandante dp.r; .d~rmJs da 
Cdfte, determinando que os natiios dê guerrc& 
e !F?~talezus não permittão .... 'l.".e. as embarcaç~es 
S~cllaana.<J, procedentes da Srczlza com banclcz~a 
diversa da dtJ Reino dtM Dua., Sicilia.v, arvo
r,em nos p~rto.<J do Imperih taes brmdeiJ•a,,, c 
bem assim q,ue lhes nlíó. corre.,pondãn a quaes
qtter saudarões do Cerémonial marítimo. 

i . 
I 

i Illm. e Exm. Sr. - Havendo por bem Sua 
Magestade o Imperador· por· Sua immcdiata e Im
perial Resolução de 1 O de Fevereiro pr~oximo pas
sadó, Tomada snbr·e Consulta tia Secção dos Ne
goCios Estranr,eir·os do Conselho d'Estado, Dder
minar (\Ue ás embarcações Sicilianas, procedentes 
da Sicilia com bandeir·a da do Reino das Duas Si
cili~s, e com documentos expedidos pelas autori
dad'es revolucionarias daquella Ilha, se não per·mitta 
que arvorem nos portos deste Imper:io huma ban
deil·a que lhes he desconhecida , nel:n que as :For
tale!zas e navios d' Armada lmper·ial correspondão 
a qualquer das saudações do ceremoniallnaritimo, 
que partia·em de embarcuções sob tal bandeira; 
assim o Manda o Mesmo Augustos Senhor com
mubicar a V. Ex., para que o haja de fazer cnm-
prit pela Uepartição da Guerra. · 

I Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro em 12 de Março de 1849. - :Manoel Fe
liza',·do de Sons..'\ c Mello.- Sr. P1·csidente da Pr·o
vin1cia de .•.• 

I 
I 
I 
I 

li 

I 
I 

I 
I 

I 
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N. 0 72. - Circulat· de 13 de Marçó de 18A9. -
..4tJs Presidentes das Províncias, c ao Com
tnândante d"S. .Armas da Cd1•te, e tw lnspecto)• 
dai Pagado-da datl Tropas, detm·minai1do que 
jiqkc ClJlaluilccidiJ como '~egJ•ft, que todas fUJ li
êettcas de favor dão di1•eito á percepção de 
to~~~ os vencimentos , e a contar te1npo de 

áe1vzçn. . . 
111m. e Ex.m. Sr. - Havendo por bem Sua 

1\lage$t.adc o lrnper·ador por Sua immediata c Im
perial Hcsoluçào de !~ do corrente, em couformi
clade I do P<~·ecct· do_ Conselho Su.rremo Militar, e 
do da Secçao de Guerra e l\farmha do Conselho 
d'Est~do, Delet·mina~ que fique estabelecido como 
regd fixa, que todas as licenças de favor concedi
das <t qual11lier· militut· do Exercito dão direito aos 
agl'aclados para perceberem todos os seus venei
ment~s, e contarem tempo de SCI'\'iço uurante O 

tempo das referidas licenças, com excepção porêm 
daqu~Jles vencimentos~ que, por serem anncxos 
ao erbprego, ou exercício que qualquer occnpar, 
e nãd a seus postos ou praças, de\'em rever· ter 
a (1ubn os substituir, durante o tempo em que 
estive1rem aquelles militares' ausentes do dito em
prego1, porque em tal caso não deves:ão elles per
ceber!' esses vencimentos, n fim de que não hnjn 
duplitata de pagamento; assim o communico rt 
V. Ex. para sua intelligencia e governo. 

Üeos Guarde a V. Ex. - J>aJacio do Uio de 
.Tanei~o em 13 de l\farço de 184-~). -Manoel Fc
lizard'o de Sousa e Mello.- Sr. }>residente da Pl'o
vincid de .... 

I 
I ---
1 

N.0 73.-FAZENDA.- Em 16 de Março de 1849.-
0s i com·os e,1,1Hn·tado.v do ll.io Gmnde do Sul 

! pagão 1 11m• cento súmente sendo pm·a o- Es-
1!··.• t1·at1geira ~ e 'nada pm·a os 1jm·tos do lnt11Cl'io. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribu1na1 do Thesonro l,nblico Nacional , de con-

l I . 
b:,_,. ~.....,..,..,..------
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formidade com o disposto no § ·I :l do A i·t.. 9. o da 
Lei n." 51 IJ de 28 de Outubro do anno pro:ximo 
passa'do, declara que os couros exportados da Pro
vincil\ do Rio Grande do Sul para fóra. do Impc
rio, lpaf~arão S()rnente se11e por cento; e os <pw o 
forerú daquella. para outra Provincia, nada pnr;a
rão, I c só satisfarão os direitos de sete por cento 
de exportação, no caso de serem depois crnbar·ca
dos ~~ara o cstran[;'ciro. Os couros que jii. tÍ\'CJ'em 
parro I na Província <lo Rio Grande do Sul os quinze 

<1 I . - • • I 1 • I -po1: fento, a qne erao SUJCJtos pe a ~fllS a~a~ an-
teriOr, on os sete pot· cento pela Let nonssnna , 
nada! mais pagarão, em qualquer outra Provincia, 
pel~ J sua export~ç~o par·a fbra do Imper·io. O que 
ass•m se cumprm.1. 

iThesouro Pnhlico Nacional em 1 ü de !.\Ia.rço <lc 
181,.~.- Joaquim José Rodrigues Torres; 

I 
I 
I 

I ----

N.o 7A. Em 11 de l\Iarço de 18/~9. - Declrwando 
qrlt~ os Crm.<tignatarios dos navios são pessoa.'l 
Legitimcu~ parct 1'cque~·e,~em qztanto for ·tio . in
te1·es.se clo.'l 'mesmo.Y navios , e e.iplicandO .!11·
Ugos do Regulamento dtJs .!l{frcmdegas. ·.sobJ•c 
app,·ehensõe.s, multas, e interpo.yi~ão de 1'ecuJ•soA·. 

lo. Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao 
t{Ue 1 informou no ·1. o do corrente sobre requeri
mento de Coleman Uutton e c.a, fique na intel
ligedcia. do gcr,uintc: 11.0 que sendo os Suppli
cantbs na realidade os Consignatm·ios da Galera 
Arndricana. - l\fegunticook-, por taes declarados 
nos 11\lanifestos della, são incontt'stal'elmcnte pes
soas legitimas , e competentes para. requerer·, e 
promover quanto for de interesse da dita Galera; 
e por tanto não podem set· repellidos por illerri-

• ''
1d d . • d ' 1 

ttm1 a e, e mcompetcncm, quan o recorren1 , ou 
reclhmão contra a imposição da multa ao Comman
dante della, que he legalmente hypothecada na fôr
ma do Art. 1 6·1 do Hegulamento de 22 de Junho 
de 4 836 ; podendo , e devendo repellir-sc com tn l 

I 
I 
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mo ti ,•o de incompctencia, pelo que pet'lcncl~ ú ap-
prchcusão de mercadorias, <fUC não silo suas , nem 
de pessoas de <[Uem sejào legítimos representantes: 
2.", <tne tendo-se entendido e praticado, a respei
to da18 apprehcnsõcs decretadas em ditlcrcnlcs Ar
tirws I do Hegulameuto, as disposições dos Arts. 285 

<7 I • )', f' ] .1 A c scr,umtes , que a tas con ormc a ctra uo rt. 
28!1- parccião espeeiaes para os casos ncllc cspeci
fJcados, se deve pt·aticar·, pelo que pet'tcncc ás ap
prehcnsões feitas no caso do Art. 1 f>;) , o que dis
põe b Art. 287, permittindo recm·so ás partes elas 
dccispes contra ellas profet·idas, quando o valor 
elas lnercadot·ias apprehendidas excede a 1 00~000; 
11ão !obstando o achar-se disposto no Art. 286, 
<plC 110 caso de re\•elía o I nspeclor decida surnma
ria e <lefinitivamcnle a lavor dos apprchensorcs, 
hum~ vez <tne se Uw não anncxa a clausula da cx
d usii1o <lo recurso: a.", que tendo a decisão do Sr. 
I mp(•ctor, da Inda de 23 de Jancit·o, passado efic
diva1mente cru ju1aado pelo que pet·tencc {t U])prc
hcnsfto por falta de recurso ler,almenlc intcq)Qsto, 
em tempo c fôrma competente, o mesmo se não póde 
clizc~ pelo qne pertence á. multa, para cnjo allivio, 
•1uc sú póde ser concedido pelo Thcsom·o, confor-

. me b Art. 33 § 1 O, se não acha prcscripto, e Ji
mitallo prazo; mas que á Yista dos documentos 
apre~entados , que ora se devoh·em, das demon
straç!ões constantes da informaçiio com t·cfeJ·encia 
a clles, c da <lecisão que justmnentc jnlr,on pro
ccdebte a app1·chensão, não foi allcmlida a recla
mação dos Snpp1icautes. 

~Uo em 17 de Março de 18!,!).- Joac(uim José 
l.lmh·in-ncs Torres I o • 

I 

I N.o ~5.-Em20 de Mar·ço de184!J.- .lJJm·ca os 
t 1niuzos em que cletwm ser 1'CC(J/hidos aos Co-

1'

.,'.· frrs as llmzdos Publicas, tl!i!m tios quaes tlc-· 
ve,m os c.t~actores 1wgm• os 9 JUW cento de jru-o. 

I 
I 

i.Toaquim José Rodrigues Torres , Presidente do 
f Tril~unal do Thesouro Jlublico Nacional 1 reconhc-

i~. ~--------------~ 
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cendo r~. necessidade de determinar os prazos, den
tro dbs quacs devem se1· i·ccolhidas ·aos Coti·es 
das THesom·n1·ias as rendas publicas,. pelos r·espc
ctivos pcrceptorcs; a fim de que possa ter exe
cução o disposto no Art. t..a da Lei n.0 5 I.'J. de 
28 de Ontuhro lllo anno passado, que os sujeitou 
ao ju:rio de 9 pot· cento :armual, pelas quantias 
indevidamente retidas em seu poder: determina 
que, sendo as Hccebedol'i:.ts e Collectorias estabe
lecidas denll'o de cinco le~oas da Thesourm·ia r·es
pectiv.l, devem effectivm~enle recolhe~ as rendas 
cinco lclias depois de findo o <JUarlel, e as outras 
mais d~ms dias, por cada cinco legons de distancia. 

1'ihesoul'O Publico Nacional em 10 de Março 
de 18/J.!:). _,.. Joal{uirn José Hotlrignes 'forTes. 

I 
N.0 7i6 •. - Em 21 de Março de 1849. - .Nos 

cm~uncios de im]HtglutfÕea Juta .llljlwtlt:;,ras dt:
VC·fe declm·m· o nome do EmJWegado im-
1ntgnaclor. 

I 
O S1·. Jnspcclor da Alfandega lique na In

fizerem 
declare 

tdlír,encia de 1p1e nos annuncios , que se 
das irbpugnaçõcs, cumpre <{Ue sempre se 
o no~e do Empregado impugnad01·. 

. Itio em 2'1 de Março de 18A9. - Joatruim 
José ~odt·igues 'fones. 

I 
N. 0 11.- Em 21 de :Março de 18!-.9. - Ett,1Jli-

car/lío soln·e os direitos que pagão os J'ellltjos. 
I 

O Sr. Inspecto1· da Alfamlcga fique na in-
telligencia de <JHC as notas, <tne na Tat·ifa impôc 
mais 15~ pot· ccn~o,. c 15 por cm~to. sobre a im
porta~lcJU dos (hrettos nos realeJOS , referem-se 
some~1te aos rcal~jos que tem taxa fixa, e não 
aos que se despachão ad valorem; pot·que, se com 
c~te~ 1 se entendesse aquelle augmento, flc.arião os 
dH'ettos, em certos casos, elevados a mats de 60. 
por fento, resultando de tal intelliaenci;1 in.-

1 
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fi·acç~o da. Lei, que fixou o maxuno dos direi
Los em 60 por cento. 

Quanto ao despacho dos dons realejos, de 
que itt·ata a Slla informação de f>, do COI'I'CiltC 7 

devet·á o Sr·. lnspeclot· mandar rcsli tu i I' {, J>arlc 
iutcr~ssaua a difl'erença, que fie mais houver Jlago, 
alêm I dos quarenta por ('Cnlo sobre o valor que 
e lia. honver dado na factura _, que primeiro apre-

1 

sentou. 
Rio em 21 de l\larço de ·J 81, .. 9. -- Joartuim 

.Josê IRourigues Torres. 

I ----, 
N.8 78. - IMPERIO.- SobJe duvidas encont1·a

das nu e.t·ecr.te·ã, da Lei llegulmnentm· 
I 'das Etcirões. 

1." I Secção. Rio de .T•meiro. Ministerio dos Ne
rrocios do lmperio em 21 de Março de 18A9. 

llllm. e Exm. Sr.- Subio á Pt·esenca de Sua. 
Ma1~e~tade o Imperador· o Olficio de V. "Ex. de 9 
de Dc'!zernbro do anr10 pa::;sado, com o do .Juiz de 
Paz })residente da Mesa Par·ochial da F1·eguezia 
clessa I Capital, pr·opomlo as seguintes duvidas. 

1.'• Se deve convocar·-se o Eleit.or .loiio Alves 
Fcrl'eira, que por· ser liher·to, fom eliminado da 
lista Idos Jurados por clelibcraçãn da Carnara. Mu
nicip~l, e appr·ovação dessa Presidencia. 

2." I Se deve igualmente convocar-se o Eleitor 
Snppl'cnte José .Jacintho de Carvalho, •tne se acha 
pi'OnJnciado em c1·ime de responsabilidade pela 
llelaç~o do Districto. 

1~ o Mesmo Aur,usto Senho1· Tla por bem 
A ppr·ovar· a deciEào, que V. Ex. cleo , declarando, 
1pmnt6 á pl'imeira duvida, <JilC n:ío compelia nem 
ao Ptesidente da Mesa I>arochial, nem a esta co
nhece~· da legalidade, com que forào nomeados os 
Eleitores; e pelo que diz respeito á. segunda, que 
ella s~ acha sol vida em mui tos Avisos do Govcmo 
lmperi_al, especialmente no de 23 de Abril de 18!,7, 
§ 5.0 !o que· commuuico a V. Ex. pal'a seu conhe-
cimento, e governo. 

I 

I 
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Ucos Guartlc a \". Ex.·- Visconde d~ J\lont.' 
Alegt·e. - S1·. }>residente da J>rovincia de l\lalo 
Grosso. 

N.o 179. - FAZENDA.--- Em 22 de l\larço de 
118!,.9. - Scllo que 1wgúo as l)rtw;.o;iíe.\' on-

1 11 rwcs (/os Vigm·ifls cncmnmcntlaclus. 

Joaquim José Uodrianes Torres, J>residcntc 
do Tribunal do Thcsotll'O Publico Nacional, rcs
pm de ao Ollicio u.o 1 il do Sr. Jm;pect.or da Tlle
sodraria da Província de .Minas Geraes de 17 de 
fe-\·crciro ultimo, que as Provisões annuaes dos 
Viaarios encommendados pagão o Sello fixo de 
ccrito e sessenta réis do Art. 20 do Regulamento 
de I 26 de Abril de 18.t',!,., como foi declarado pela 
Ordem diri~ida á mesma Thesouraria em G. de 1\faio 
de j 1846, ~ se aclm em ohservancia na Recehc
dotia do Município da Côrte. 

Thesouro J>ublico Nacional em 22 de 1\Jarço 
de 18A9. - Joaquim José Rodrir,ues Torres. 

N. , 80. - MARINHA. - A viso de 21~ de Março 
de 1849.- .Manda olMCI't'm· o ll(•gimcnto de 
~ignaes dr~ ;lVar·io em 11crigo de inccmiio, tm 
fle naufmgio. 

Sua Magestadc o Imperador Determina <fUe 
se observe o Regimento de sirrnaes, incluso por co
pia!, sobre Na vi o em perigo~ tanto 1 de incendio, · 
coqto de naufragio, assignado pelos Membros da 
Co:tnmissão, que, em ''ÍIJ·tude do <JilC por esta Secre
taria <l'Estado fora ordenado, orf"anisara o mesmo 
ltegimento' á vista do qne v. S. J~l'Opnzera em om
ciol n." I,.;) de 9 de Setembro elo anno pt·oximo pre
t.cl'llo: o que cornrnunico a V. S. pam sua intcl
Iigencia e execução. 

I Deos Guarde a V. S. -Paço em 21,. de Março 
<lc ~ 849. -Manoel Felizardo de Sousa e Mello.
Sr. I Antonio Pedro de Carvalho. 

I 
I 
I 
I 
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~le~Jiutenl~ ~e Ji~JI''tCti ~e "'U'lC ctu. pctt~J" 1 • 

u 
~ -

ÍllCCUVlO I CÓtUO UC 1lc:tuftu't~t0. 

I 
I DE D1A ' 

Fora tia 
Jlm·m. 

nandcirn encat·nnda , c dous tiros sue• 
CI.,'SSÍ\'05, 

TE~IPOCLAII0 7 F. \"ENTO ------·----·---------·-·--
1 

DE lliSP.UUII. BANllElii.AS. n [ 
1 

en rn 
tio /1(1/"/0 

Dandcira cnear!tada , c azul pm· baixo ; 
os mesmos t1ros que actma. 

I ----------- ------1---------------------
1 

I 
I 

I 
:DE NOITE, 

TE~IPO CI;ARO. 

i 
I 

I 

Fnra tltl 
llctrra. 

Hum phai'Ol (pelo menos dt! Náo) com 
Ires luzes de ucbote, fon:ulo ele li• 
I ele eneat·natlo; c tt·cs tiros succcs
sivos. 

-------·-----·-------
Deutm 

do Porto. 
Dons pha•·oes , for1-ados de filele encar• 

nado, hum· pot· cima elo out.-o; e dous 
tiros sueccs.sh•os. 

-----------------------------I 
I 
I DE DIA ' 

TEatPO ESCURO, DE NE• 

Fora dc1 
Barra. 

Tres tiros sncccssivos; é hum depois com 
o intet·vallo de cinco minutos. 

VOEIRbs, OU CONTINUA·---- -------·-------·--·---

00.~ A1GUACEtnOS j E DE , Dentro 
NOITE ESCUlU.. do Porto. 

i 

Dons tiros snccessivos; e hnm depois 
com o mesmo int~rvallo tlUC acima. 

----·-'----·-------1----1-------------------
i 

Fora da 11 d · 1 do s t1'ros Stl"cecsst'\'Os. Ban·a. an cn·a azu ; c u 
I DE DTA' 

TEMPO CLARO tE VENTO 1----1----·--------------
1 

DE DISPARAR BANDlUl\AS. 

: 
! 

Dentro 
do Porto. 

llandeira aznl , e encamada por baixo; 
c os mesmos th·os que acima. 

_ _J.. ____________ , __________________ _ 

i 

I 
l 

DE NOITE t 
I 

TEMPO CLARO. 

! 

I 

Fflra da 
Bal'l"fl. 

Dr.11tro 
tlo Porto. 

llnm Jlharol , fot·rado de filcle verde; e 
tres tiros succcssivos. 

Dou:; pbaroes, fot·rados de lfilelc verde, 
hum por cima do outro; c dons tiros 
successivos. 

-----------------·-----·------I 

\ Fora da 
1 DR DIA t flarl"ll. 

TEMPO: ESCURO t DE NE• 

nons th·os snccessivos ; c cinco minutos 
depois outt·os dous successivos. 

YOF.IRÓS, OU CONTINUA• --------------------

DOS AGUACEIROS; R DI! 
NOITE l:scuRA. · dDentro Hum th·o; c dnco minutos depois ouh·o. 

1 
oPor·to. 

I ·-------------------



1.• 
O pharoJ de luz, tanto encarnada, c~mo verde, que se devetá lcat• de uoilr. 

pm· occ:tsmo ri•• pet·igo, não se m·rcará senão depois que csti\·cr s;tlvo' o rcspcctil 
navio, ou dq todo pet·clido. 

O mesmo a t·espcito das bandeil-as. 

I 2.• 

llnns c ~nll·os ~ignacs sct·ão feitos, ou repetidos, tanto pelas Fortalezas incn 
hitlas pm· orllcns especiaes d•~stc set·vico, como pelas t·cspcctivas capitanias d. 
1'ortos, ~ pelos Navios de Gnet•t•a Naciot1:u~s, qtw cstacionat·cm, 011 aportat·em n• 
l'ot·tos dn lm'perio; (estes a•on!rn segundo o syslmna do s1~11 Regitnc11lo de signa 
bmn '"'"" ['" M"Qnt~, que n• oc;•:•• ~ od•=• ""tudo de C>t>llnnO 

Depois •I c feito o signal ·,)e pet·igo pela Fortaleza, 011 t·cspecbva Gapttanta i 
l'm·to, on Nitvio que Jll"imeit·o o ohsct·v;w, c repel.itlo pelos que estivct·cm nUJ 
remotos, no I caso i:le contiuuat• o mesmo pel'igo sel"õi dado, de meia em meia l10n. 
h11m tiro d'al·tilharia pelo q11c dcllc cstivet• mais proximo·, e repetido pon~m" 
mente pelo i]ne estiver m:lis pt·o:ximo do lugar onde se achat• o deposito do S«· 
corro uaval ~ ou da respectiva Capitania do l'm·to. 

I 
I 
I 

4.a 

Em tempo de calma, os signacs de bandeiras se1'iio feitos no Mes de hu 
verga, collocada , como se vc no desenho em frente. 

Saht das /Sessões G de Dezcmb1·o de l84S. -Frederico Mariat!t, Chefe de · 
, ''isão. -.ArttJnin Pr.drn de Ca1·t•allw. Chefe de Divisão Gmdnado.- Lui-:. .Anto · 

da Silva Beltriío. Capitão de ntar c Gncrra. 
Confot•me- No impedimento do Ollicial Maior-Francisco Xavier Bom/em~ 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
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N.o 81. FAZENDA. - Em 30 de Março de 
1St,.!). -- Sdlu dos 'l'itulos tle Despacltmzte:r. 

I 

I 

O St·. Inspectór da Alfandega, em sohu;ão no 
'lnc !representou em 15 do corrente, fique na in
lelligencia de que a respeito do Sello dos Títulos dos 
Uesphchantes, deve continuar a observar-se o que 
!'C acha \'a em pratica na Recebedorià do 1\fnnici
pio, I visto não haver disposição expressa em con
trarih; não pagando Ines Títulos Sello especial , 
mas lsim sn1'eil.os ao do Al't. 20 do Hcrr,ulamento de I , t 

2G de Abril de 181,.1,. , (1uamlo apresentados para 
prOfl bzir effe:tn 

llio em atl't:a~ Março de 181~9. -Joa«{UÍm .Tosf! 
Hod•·\i!~ncs Torr·cs.' ----

N.0 8:2. - Em 30 de Março de 18~.9~ - Eslafw 
lece regra.'/ u ~·espeito da.<J p1·ocm·açües. 

Joaquim José Rodriigues. Torres, Presidente 
do 'l,'ribunal do Thesouro Publico.Nacional, cons-
tandb~lhe não existir huma pratica uniforme nas 
Repahições de Fazentla a respeito da qualidade das 
proctÍrações, com que se apresentào os nomeados 
proc~radores dos credores da Fazenda Nacional , 
a qm~.lquer titulo, para receber o que se lhes deve, 
e paksar as respectivas quitações; e a fim de es
tabeH~cer regras geraes , que sejão observadas em 
todas1 as Repartições, por· onde se fazem parra
mentbs por conta da mesma Fazenda; ordena o 

•I segumte: . , 
~rt. '1. o Quandh~ se não apresentarem as pro

prias [ pai·tes credoras para receber·, e dar quita
ção, poder-se-1m fazer o pagamento a seus legi-

• I ti t•mos1 procura ores : 
1,0 I Que apresentarem procurações feitas por 

instrÓmentos publicas de Tabelliães do lugnt·, em 
que :estiver a Repartição , ou r·econhecidos pot· 
algum destes, quando em outros lugares tiverem 
sido \feitos; qualquer que seja a qua Iidade, em
prego, e dignidade dos constituintes. 

I 

E~·----~~.-----------------------
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2.0 Que apresentarem. as procurações em ins
trumentos pat·ticulares feitos por pessoas, .ü cujos 
escriplos se dá a força de escripturas pnhlicas, 
conforme as Leis, uso, e pratica geralmeutc ado
ptad* no Fôro, 'ft·ibunaes, e Repat·tições Publicas; 
e declaradas nos Arts. 6. o e 7.0 

!Art. 2.• Qualquer destas procurações deve 
conter poderes expressos para receber, e dar qui
tação, ou seja pela clausula geral de receber o 
que ~e dever de quaesquer Repartições de }~azenda, 
e EJtações Publicas; ou seja pela especial de re
cebe'•· o que se cleYer no Thesouro Publico Na
cion~l -na Thesonraria dos Ordenados da C!)t·te
na 'l'hesouraria da Jlrovincia de ..•• -, ou em ou
tra [qualquer Repartição especialmente designada. 

1 A1·t. 3. o As procurações dadas para receber, 
e da1· quitação, terão vigor pelo decurso do exeL·
eiciÇ, em que forem ap~esentadas;. salvo o caso 
de serem expr·essamente revogadas por outras pro
curações legaes, dentro do. mesmo exercido. E 
serí'io tambem admittidas as procurações, cujos 
podhres forem sem tempo deter;minado, com tanto 
que/ em cada exel'cicio se apr~esentem publicas-for
mas dessas procurações, e certidões' de vida dos 

I • • constltumtes nas epocas competentes. 
[ Art. 4.0 As que forem feitas por instrumentos 

particulares de pessoas, cuja letra i e assignatura 
não! for notoriamente conhecida na R.epat·tição, 
que1 houver- de fazer o pa~amento , serão reconhe-
cid~s por Tabellião do lugar. . , 

: Art. 5.0 Nenhuma procuração se ace1tara sem 
que esteja devidamente sell~da. 

i Art. 6. o Podem fazer as procurações por ins
tru.~entos particulares, escriptos por· mão. albêa, 
e por · elles somente assignados ~ 

1. o Os Co neles, Marquezes, e Duques. 
2. 0 Os Visco.tdes, e Barões com Gr·andeza. 
:~. • Os Arcebispos, e Bispos. 
ft .• o Os que tem Titulo do Conselho. 
/ Art. i.u Podem fazer procurações por instru

mentos particulares, por elles escript.os e assignados: 
I 
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1.0 Os Viscondes, e Barões sem Granctcza. 
2. 0 Os }'idalgos dtt Casri. Imperial. 
3.0 03 l\hgistt•ados. 
f~. o Os Doutores, e Advogados. 
5. 0 Os CavaHeiros .. da$;-01·dens do Jmperio. 
6. 0 

f Os Onlciaes Munctres até o posto de Capitão. 
7. o Os Negociantes matriculados. 
S. o i Os Abbades Denedictinos, os Beneficiados , 

e Clerigos ele Ordens Sacras. 
Arl. 8.0 As mulheres casadas, ou viuvas, tem 

o mesmo privilegio de seus maridos. 
ltio de Janeu·o em 30 de Março de 18!,.9. --

Joaq~im José Rodrigues Torres. 

I ----
, 
I 

N.o 83.- MARINHA. - A,·iso de 30 de 1\Iareo de 
1849. - Jtlanda obse)•vm· us lmd1·ucr·ur!s IJ;n·rt a 
estripturaçlío e .fiscalisaçúo das det~p~·zas dlt Rc-
p" ~·tieão da Jll'arinlut JUt Provilzciit drJ Rio Gnm-

I • 
dei do Sul. 

i 
Illm. e Exm. Sr.- Convindo tomar medidas, 

que ~tendão a fiscalisar qrtanto for possivel as des
pezas da H.epat·tição da i\lar·inha nessa J>rovincia; 
Manda Sua Ma~estade o Impet·ador remetler a V. 
Ex. ~s inclusa~ Instr·11cções, regulando a escriptu
raçãd e fiscalisação das referidas despezas, a fim de 
que y. Ex. expeça as necessarias ordens, para a sua 
pontual execução ; na inlelligencia de que para 
servit·em de Commissario Pagador, e de Escrivão 
do A~mazem de deposito , mencionado no Art. 4.. o 

das Hitas lnstrucções, são nesta data nomeados o 
Comtnissario do numero de Fragata, lgnacio .losé 
Mendes, e o Escrivão do numero, tambem de .Fr·a
gata ~ Sebastião José Pinto de Lima , os qúaes per
ceberão os vencimentos e vantagens de embarcados 
em Navio armado, em quanto estiverem emprega
dos bm tal com missão; devendo por tanto V. Ex. 
fazel'l1 regressar a esta Côr·te, para prestarem con
tas, os Officiaes de Fazenda, que ahi se aehão em 

I 
I 

I 
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I 

o Na'vio chefe , para o (pml par·tini d'mpJi hum 
Encatregado, «.piC ora se tnanda nornear pela lu
t.endclmcia da Marinha. 

Deos Guarde a V. Ex. Palacio tlo Iliu de .la
neird em 30 de Março de '181.9.- Manoel Fcli
zard'~ de Sousa e Mello. - Sr·. Presidente da Pm
vinci 1a do lHo Grande do Snl. 

i 
lnst~ucções pm·a regular a etw~iptm·arfío e jis-

catisaçüo dcts despt!zas de Jllu:1~inlta na Prm,~in
~ic' de S. Ped1·o do' llio Grande do SuL 

krt. 1.0 A escriptur:ú;ão e fiscalisação das dcs
pezas de Marinha na Pi·ovincia elo Hio Gr·atule do 
Sul ,1 serão exercidas pela Capitania 'do Pot·lo da 
mesma Província, sob a direcção e inspecçí'io do 
respectivo Capitão do Porto. 

lArt. 2. o Serão incumbidos cl' esses tra ba 1 h os 
o Seb·etario, o Amauuense, e todos os ruais Em
pregados, que se1·virem na Capitania, segundo a 
dist~ibuição, c1ue fizer o Capilão do Porto, c na 
sua falta o respectivo Secretario. 

!
Art. 3. o A escripturação constará de hnm Li

vro de contas correntes, hum de separação de 
desp~za, hum de assentamentos, e hum de l'e

r,is trb de Officios, conforme os modelos n. os 1 , 
:l, 3 e !, .• Todos os mais papeis serão ntJme•·a
clos ,i segundo suas datas , e emmassados com ro-
Lulos apropriados. • 

IArt. A.0 Na Cidade do Rio Grande do Sul 
se estabelecerá hum Al'maz.em de deposito com 
humi Commissario Pagador, hum Escrivão, e hum 
:Fiel ~ sendo todos estes Empregados sujeitos ao 
Capi'tão do Porto. 

IArt. 5." J~ste Armazem servil'á para nelle se 
depositarem todos os gcneros c mais· objectos en
viadty; ra:a o ::crviço dos Navios alli cslaciona
dos, I visto ({Ue d'ora em diante se <i~ve1·á remctlet· 
da Côrte o combustível para as Barcas de Vapor, 
c nsl munições navaes e de r;uerra, que forem 
nccessarias. 

I 
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Ar·t. 6.0 A escript.uração do referido Anna
zem será feita n'hnni Li,·ro em fôrma de mappa, 
lançahdo-sc nelle, em separado, a conta de .di
n heirjo e de generos , '"?ode lo.~~:.:_-~..' .alêrn do Livro 
de t]nnos, e de reg•str·o t. .. _ •• !CIOS e Ordens, 
que se expedirem, modelos n. 0

" 6 e 1. 
Art. 7. 0 As auius de entrega dos objcctos 

tl'aqu1i remettidos, e os pedidos par·a os Navios 
se•·ão I feitos pol' intermedio do Car•itão do Jlor·to, 
c porf seu de:o;pacho recebidos, ou cntr·egues. O 
mesnjo se praticm·á a respeito das cargas do di
uhcir6 recebido pelo Commissario I,agador, e dos 
pagarhentos que clle lizer. 

Art. H. 0 No IIm de cada anno se fará, alêrn 
tio rdconhecimento do saldo, que deverá ser· en
tregu~ na Thesom·aria, se o houver,: o Inventa
rio do que existir·; e o resultado, hem como os 
Livro's e documentos, serão enviados a esta Secre-
taria I d'Estado, com as devidas caute\ns , para na 
llepa•jtição competente se proceder it li<Iuidação da 
conta

1

, com h urna relação desses documentos, assi
gnada pelo Commissario e Escrivão do deposito. 

Art. 9.0 As sornmas necessarias, para as despe
zas dê Marinha na Província do Rio Grande do Sul, 
serão I opportunamente designadas pelo Governo. 

Art. 1 O. Estas som mas serão mensalmente re
cebidé.s da Thesouraria, ou da Alfandega do Rio 
Grande, pelo Commissario Pagador, ,segundo as 
orden~ que aquella Repartição expedir, na razão 
da dÚodecima parte da quantia total designada 
par·a d anno; devendo ser acompanha das de h uma 
guia Jlassada n'aquellas Hepartições p'elo Empre
gado 'ta que competi•·, c fazer-se depois a carga 
ao dit Cornmissar·io em Livro proprio, 'precedendo 
despa ho do Capitão do Porto, 

.Nr·t. 11. A quota relativa tí despeza com a 
Força\' naval será entl·eg:ue ao Encarrcrrado do 
Navio chefe, mediante o pedido que este apre-
scnta1J' assignado por elle, e pelo Escrivão, e 
mbri ado pelo Commandanle do dito Navio, ou 
'! u em suas vezes lize•·, ex bibi ndo-sc n' esse a elo o 

"1't'tf'"''l 
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competente conl1ecimento em fórma, para a des
peza Ido Commissario Pagador. 

Art. '12. A escripturação deste dinheiro a 
bordd do Na vi o chefe, e o emprego delle será tndo 
regulâclo, na conformidade do «[Ue determina o 
Regulamento de 28 de Novembro de 1 ~~~o, CJUe 
se refere ao de 8 de J aneim de 1838, e o Decreto 
de 311 de Dezembro de 18!~7. 

~rt. 13. Os documentos destas despezas, or
ganisndos conforme aquelles ~egularnen.tos, serão 
com j a necessaria antecedencta remetttdos pelos 
Commandantes dos differentes Navios ao do Navio 
chefd, ou quem suas vezes fizer ern Porto A leg~e, 
a firh de organisar o Escrivão respectivo huma 
contd. corrente, mostrando o dinheiro recebido, o 
desp~ndido, e o saldo que existir; e en:viar depois 
tudo I ao Capitão do Porto , para este, não só man
dar feri ficar, se os documentos estão conformes, 
como faze-los escripturar nos competentes Livros, 
segn bdo as J'nb1·icas, a f{Ue pertencerem. 

/Art. 1!~. As outras sommas, relativas ás ver
bas -r- Corpo d'Armada e Classes annexas- lnva
lido~-Arsenaes-Capitania do Porto-Pharoes e 

I - - I out1rs quaesquer·, que possao occorrer, sento pe o 
Commissar·io Pagadol· satisfeitas a quem competir, 
á vi'sta de folhas mensaes processadas pela Capi
tanih, e assignadns pelo respectivo Secretario com 
despacho do Capitão do llorto. 

/Art. 15. Nenhum pagamento será feito pelo 
dito, Commissario Paga<lor, relativamente ao pes
soal!, sem que a f{Uantia, que ti ver de pagar, 
ficru~ averbada no competente assentamento pelo 
Esc~ivão do Deposito, pat•a cujo fim deverá o Se
cretario da Capitania enviar ao mesmo Escrivão, 
unitamente para esse fim, o respectivo Livt·o com 
as llotas neccssarias ~ta occasião dos pagamentos. 

I 
Al't. 1 G. O Secretario da Capitania organisa

rá, até o dia 15 de todo.s os mezcs, hunJ Dalan
cetd em duplicata, do recebido e despendido no 
me~ anterior, conforme o modelo n." · 7, a fim 
Llc ser enviado, pelo primeiro Paquete de Vapox· 
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([tte d'alli vier, hum a esta Secretaria d' Estado, 
por ihtet·medio do P1·esidente da Provincia com o 
seu -:visto -, acompanhado de hum Olficio do 
Capitão do Porto , c dos respectivos documentos; 
c rem1ettido o outro á Thesouraria da fazenda. __ cb .. -
J>rovit~cia , para seu conhecimento. 

Art. 17. Os Livros ua escripturação' de que 
trata lo Art. 3." (l'estas Instrucções, serão encer
rados i e fechados nos fins dos annos financeims, 
e rer~ettidos á esta Secretaria d'E~tado, a lim de 
se lhes dar o conveniente destino. 

Art. '18. As despezas com os fabricos ~ e ou
tras quaesquer, que não forem rclati,·as ao pes
soal dos Navios, compra de comcstiveis, curativo 
de praças no Ho~pital, gratificações a Praticos , 
carretos e pequenos concertos~ só poderão ser fei
tas pelos Commandantes , em virtude de ordem do 
!,residente da Província , precedendo approvação do 
Gove~no geral, quando não occorra urrrcncia; sen
do, do caso contrario, effectuadas immediatamentc 
por determinação do mesmo Presidente, que de
verá Ide pois dar parte a esta Secretaria d' Estado. 

Art. 19. · Oj pedidos do combustivel necessa
rio phra as Bat·cas de Vapor, e das munições na
vacs h ele guerra, de 'lue se carecer, serão com 
basta111te antccedencia enviados pelo Commandantc 
elo Navio chefe, ou quem suas vezes fizer·,- ú esta 
Secretaria d' Estado, por iintermedio do Pr·csidente 
da Pr·bviucia, a fim de se podcr·cm expedir· as con
veniehtes ordens, para a sua remessa a tempo. 

,4rt. 20. O Capitão do J>orto não poderá au
torisar despez~ alguma, que não seja a do pessoal 
de ca1cla huma das verbas, segundo a distribuição 
d'aqu1i enviada, e a do material relativo ao cxpe
dient~ das Repartições. Fóra disto s6 poderú , em 
caso ~•rgente, dar despacho par·a pagamento • hn· 
ma vez que tenha a competente aut01·isnção elo Pr·e
sidente; e se faça o nece5sar·io processo na Capita
nia, !na fónna do ;\rt. 11 .. d'eslas Instrucções; par
ticipando-o immediatamente a esta Secretaria d'E:s
tado ~ por intermedio do Presidente .. 

I 
I 
I 
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iArt. 21. Os dinheiros necessarios para as dcs
pezas com a flotilha tlb Ui·ngttay serão tamhem 
fomecidos pelo Cornrnissario Pa~ador, á medida <[UC 
for ~~ecebendo da Thesouraria,' on da AJfandega do 
Rio Grande as quotas para esse fim destinadas; c 
os rl cumentos d'essas despezas serão igualmente en
viadbs pelo respectivo Commandante todos os me
zes, i ou sempre que for possível, ao Capitão do 
Port6, para este proceder na fórma do As·t. 12 
<l'estas Instrucçc3es; devendo porêm o mesmo Com
mar~dante executar n'aqnillo que for compativel, 
e cobforme o lugar, em que estiver, o que se de
termina peló jú citado Regulamento de 18AO em 
refet·encia ao de 1838. 

j Art. 22. Se na execução destas Instrucçõcs 
occórrer alguma duvida , o Capitão do Porto (lat·á 
delln. conhecimento á mesma Secretaria, por via 
do Presidente da Provincia, emittindo a sua opi
nião , a fim de providenciar-se corno for mais 
con~eniente. · 

I Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha 
em 130 de Março de 184.9.- Manoel Felizardo de 
Sousa e Mello. 

i 
I 

N.0 i8t,.. -:FAZENDA. -Em 31 Março de 18<~9.-
Jfntre G.ffidaes e .Amanuenses das Sem·etarias 
d~t! .. Tltesottrarias não se tlá o caso de .~ulMti
thzt·tw. 

I • 

i Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional , cons
tantlo-lhe pelos Balanços mensaes da Thesonraria 
da IP1·ovincia da llarahy ba, que ahi se tem a bo
nado a 5.a parte do ordenado de Official ao Ama
nuense da Secretaria da mesma Thesouraria, or
deda ao mesmo Sr. Inspector que informe em que 
se f~mdou tal procedi menta, em opposição ús ordens 
do 1 Thesonro , que tem declarado não se dar o 
cas~ de substituição nessas classes; fazendo lor-o 
restituir, o que assim se tiver indevidamente p:-~g~. 

i Thesouro Publico Nacional em 31 de M:u'co 
de :1849.- Joaquim José Rodf'iP"ues Torres. · 

1 a 
I 
I 
I 
I 
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COI~LECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO 00 
. BRASIL. 

1849. 

TOJI[O 12. CADERNO 4 .• " 

I 
N." s5. - JUSTIÇA.- Aviso ue 2 ue Abril de 

1849. - .!.lo Conselheiro l 11·esidentc da ltelflrão 
drt ICdrte, declarando qrLe :a. dislJfMição d~ .f viso 
q'w lhe fo(dirigidU em data d_e 6 de .!lJ,arço ul
tinio , '· de1Jérá ter :applicação; aos documentos 
ju1Ümr ct JJrocessos findos, ainda qÚe ;não jul-
gados nullos. ' ' · · 

I 
Rio de Janeiro. Miriisterio dos Negocios da 

Justida em 2 de Abril de 1849. 

Jepresentando novamente Benta Maria, por 
esta Secretaria d' Estado, que tendo de intentar 
hum~ nova Acção para ha.bilitar-se herdeira de seu 
filho !Francisco Pereira, precisa dos documentos 
originaes que se achão nos Autos findos de ha
bilitabão, julgada impr·ocedente nesse Tribunal, os 
quae~ documentos lhe forão por V. S. denegados, 
com o motivo de que o Aviso de 6 de l\farço ul
timo I só comprehende os processos julgados nullos; 
tenho de significar-lhe que a disposição do referi
do Alviso deverá ter applicação aos documentos 
junto~ a processos findos, ainda que não julgados 
nullos. 

Deos Guarde a V. S. - Euzebio de Queiroz 
Coutibho Mattoso Camara. - Sr. Manoel Ignacio 
Cavalcanti de l .. acerda. 

I 
i 

I 

I 
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N.• 86.- FAZENDA. -Em 2 de Abril de 1849.
Decla:ra-se o que se deve consiclerm· lust1·o 

i das embcn·cações. 

!Joaquim José Rodrigues. Torres, Presidente 
do 'IIribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo 
presente o Officio n.0 133 de 15 de Dezembro ul
timd, em que o Sr. Inspector da Thesouraria da 
Província de Santa. Catharina. pede solução á du
viê:lal suscitada sobre o ve~dadeiro sentido da pa
lavrà - lastro - de que usão os Regulamentos de 
20. de Julho no Art. 2~0 , e 15 de Novembro de 
·184ir no § 1. u do A J't. 1. o; responde ao di to Sr. 
lnspector, para que fique estabelecido em regra 
gedl, que a palavra- lastro - tem huma si
gnificação legal, e restricta no que diz respeito ás 
disP,osições fiscaes sobre o regulamento, e arre
ead~ção de direitos, e despacho das embarcações, 
comprehendendo as l)laterias pesadas, como são 
arêa, pedra, cascalho, ferros velhos, ou lingua
dos~ e outras semelhantes, de nenhum, ou mui 
insignificante valor, embarcadas, ·e arrumadas nos 
navios conv.enientemente para que . guardado o 
nec~ssario equilibr·io, possão seguramente na~egar,' 
e qhe pot· tanto excluídas são dessa·· comp~ehen
sãoJ para os referiflos fins, quaesquer mater:ias, 
que~ de algum valo•·, tenhão sido embarcadas como 
meJ•'caclorias, de que se tira frete, ou (JUe pos
são constituir fundo para ca~regamento de re
tor o, posto que com ellas se tenha formado o 
lastto do navio. 

I Thesouro Publico Nacional em 2 de Abril de 
18/d'J.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I • • 
I 
I 
I 
I 
I 
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N.• 87. - JUSTIÇA. - Aviso de l1 de Ab•·il de 
1849.- .!los Pre~;identes das Pl'tJVincia,,, dunáo 
p1•uvidencias 1Já)·a evitcn· os g''aves incOiwenien
tesi que podem. ,.e.mltttr de demrwat··se a lJott.çc 
do:r Em1Jregados de ,Justiça e J?olicia, qnamlo 
as I Cmn~·as iUunici~mes, q~e tt!m de dm· e.tt~a 
po~se, narJ se p·uderem t•eumr com a necessurra 
br,vidade. 

Rio de .Taneit·o. l\finistm·io dos Nerrocios d;t 
JustiÇa em 11 de Abril de ·181 •. 9. 

I 
I 

~Jlm. e Exm. St·. - Para cvita•·;1>s graves in
convenientes que podem r·estdtar de demol'm·-se 
a posse de Empregados de Justiça e Policia, que 
a deJ~em r~ceber das C~'lma~·as 1\lunicip~es, cn.!a 
reumao mmtas vezes nao pode consegUir-se com 
a brevidade conveniente, cumpre que V. Ex. de
clarei ({tte n'essa hypothese os Juizes de Direito 
defirao juramento e dem posse aos Juizes l\Iuni
cipaes, que tem por districto de jurisdicção hum a 
Com:hca; e os mesmos .Juizes de Direito ou 1\fu
nicip~es aos Delegados de l)olicia, com tanto que 
immbdiatamente o participem aos Presidentes das 
Camaras l\funicipacs, e isto quando a V. J~x. não 
pareÇa mais conveniente admittir huns e outros 
a receber o juramento e posse por si ' ou por pt·o
curadores immedíatamcnte d'essa Presidencia, a 
queM · n'esse caso incumbe expedir as communi
cações ás respectivas Camaras l\funicipaest 

Deos Guarde a V. Ex. - Euzehio de ;Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Provincia do Rio de Janeiro. 

ldenticos se expedirão aos Presidentes das de-
mais:. Províncias. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I 
I 
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N.u 88. -FAZENDA.- Em 11 de Abril de 184-9.
Revoga a Circular, do 1.0 de ;,faio de 1847, 
a [resJ)eito das deClarações de accrescimos tm 
diminuições nos Manifestos. 

/Joaquim José Rodrigues Tot·res, Presidente 
do T .. ihunal do Thesouro l}ublico Nacional, de 
conformidade com a Imperial Resolução de 17 de 
Mar:Ço ultimo, sobre Consulta da Secção de Fazenda 
do <i:onselho d'Estado, declara revogada a dispo
siçãd da Circular do 1.0 de Maio de 1847, que 
só mandou attender ás declarações de accresci
mos~ ou diminuições nos Manifestos, quando jus
tificados por força maior; continuando em vigo1· 
a ptatica anterior, nos termos do Decreto de 2'2 
de Julho, Circular do Thesouro de 5 de Agosto, 
e O~·dem de 9 deSetembro do anno de 1842. 

IThesouro Publico Nacional em 11 de Abril 
de 1849. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 

CirJular do 1. 0· de Maio de J 847, acimct revogada. 
i 
I , 

/Antonio Francisco de Paula c Ilollanda Ca-
valcanti de Albuquerque, Presidente dó: Tribunal 
do r:rhesouro Publico Nacional, tendo sido inror
mado da continuação do abuso commettido pelos 
Capitães de embarcações, de trazerem muitas mer
cadorias fóra dos Manifestos, e da facilidade com 
que! alguns, Inspeetores de Alfandegas admittem as 
declarações de taes accrescirrios, evidentemente 
fr·artdulentos, sem competente justiHcação, como 
det+rmina o Art. 148 do Regulamento . de 22 de 
Junho de 1836, e Ordem de 9 de Setembro de 
1842, n. o 108 : ordena, que senão dê por justi
fica'da nenhuma declaracão de accrescimo ao Ma
nifesto sem provas evid.entes de haver sido mo
tivado por força maior, e sem sombra de dolo, 
impondo-se aos Commandantes as penas dos Arts. 
155 c 15G do dito Reaulamento; e de todas as 

I 
! 
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justificaf;ões, que os lnspectores das Alfandegas 
houverem por boas, dar·ão par:te ás Thesourarias, 
para no caso de as não julgar·em taes r~presen
taremj1 ao Thesouro, a Hm de dar as providendas 
que o caso pedi I', sem <JUC com tudo este processo 
ernba1,ace de modo alamn o de~pacho das mer
cador·ias accrescidas. 

'li besouro Publico Nacional em o 1. o de Maio 
de 18~7.- Antonio Francisco de Paula e Hollanda 
Cavalcanti de Albuquerque. 

I 
' 

N.o s9.- Em 11 de Abril de 181~9. Licencus 
de que se deve pagar Sello. 

. 
J~aquim José Rodrignes Torres, Presidente 

do T~ibl!nal do Thesuro Publico Nacional, declara 
que ai hcenças de que se deve paga r o Sello fixo, 
na co'nforrnidade da Lei N. 0 317 de 21 de Outu
bro de 18/~3, e Regulamento de 26 de Abril de 
18M• ,1 sem exceptuar· as não especifica das , são so
mente aquellas, de que se expedem títulos espe
ciaes ,1 assignados pelas respectivas Autor·idadcs; e 
que por isso não são sujeitas ao SeBo ordenado no 
Art. :32 do citado Regulamento as simples pennis
sões, I que os Juizes concedem por· seus despachos, 
em casos de necessidade, para as par·tes ou seus 
proc~radores assignarem os articula dos, c aJlega
ções I:Jue offerecerem em Juizo, para cuja execu
ção se não precisa expedir titulo' on diploma al
gum ; devendo pn~ar· somente a taxa de 160 réis, 
como: comprehend1do no Art. 20 do dito Regula
mento, o termo de responsabilidade, debaixo da 
designação de - qualquer outro documento, ou 
papel. 

IT'hesouro Publico Nacional em 11, de Abril 
qe 1S49. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.e 90.- Em t2 de Abril de 1849.- Decla~a-se 
I .• . ' 

que para a annullação da.s letr,as que se pas-
são de direitos de consumo de mercadorias 
reexpm~tadil.s pa,.,, Pm·tos estrangeir,os, basta 
o I ce~tijicado da descm·~rc' dcl_' .mercadoria. em. 
qilalqu,er .l.llflmdega de Pm~to estrcmgeJro, 
a~nda que nãrf stja àquelle para que despacho r&. 

~O ;sr~ lnspector d' Alfandega, em so!ução ao 
que representou em 7 de Março a ~:espe1to da le
tra I e Romaguera e c.• pelos direitos de reex
portação de velas :para Buenos Ayres, e desem
bardadas em 1\fontevideo, tique na intelligencia 
de que a letra deve ser annullada no todo, se 
elle~ mostrárão na fórma do Art. 2.4.0 § 4.0 e 
Art.l 241 , que as caixas de velas forão descarre
gadds em l\Iontevideo; não obstante a doutl'ina 
do § .4 .• o do Art •. 240 , que só h e applica vel no 
casoi, em C.[lle a mercadoria não tiver desembar
cadq em Porto e~trangeiro. As palavras- destino 
qualquer- de que se serve o Art. 240, denotão 
clar:lunente, que não se precisa 'para que :seme
lhantes letras sejão annulladas, que ias mercado
rias l reexportadas desembarquem nd Porto para 
que forão de:;pachadas. 

Rio em 12 de Abril de 181.9.- Joaquim José 
Rod ignes Tones. 

I ----
N.e 91.- IMPERIO.- Sfllve duvitlmr cncont·:radas 
tia b~·ecução da Lei llegttlamentar das Eleições. 

I 
!La Secção. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Ne

gocibs do Imperio em 13 de Abril de 1849. 
I 
iiJJm. e E"(m. Sr. - Foi presente a Sua Ma

gest~de o Imperador o Officio de V. Ex. de 31 
do mez passado, com a copia do que lhe havia diri
aido: o Presidente da Camara Municipal da Villa 

I 
. I 
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de 1\Hmtes Claros de 'Formigas, propondo a se-
guinte duvida. 

Se havendo o Juiz Municipal Presidente do 
Conselho Municipal de Recurso, servido de teste
munha, c prestado seu· juramento em h uma jus
tificaç~o que servio de base a reclamaçõe:; perante 
a res~ectiva Junta de Qualificação, poder·á elle ser 
Vogal i no Conselho. onde tem de apparecer ore
curso daquella reclamação, ou se será incom
patível o lugar de testemuuha, com o de Juiz 
que v~ai exercer naquella causa. 

Ê o Mesmo Aususto Senhor Houve por bem 
Apprdvar a decisão que V. Ex. deo áquella du
vida, /fazendo sentir que, tendo aLei Regulamentar 
das Eleições, no Art. 33 determinado que seja 
o Juiz Mm:1icipal o Presidente do Conselho Muni
cipal Ide Recurso, declarando somente como im
pedirrlento, o facto de haver. feito par:te da Junta 
de Qdalificação de alguma Freguezia, :não era li
cito dmpliar a ex1u·essa disposição da dita Lei, 
creanao outros impedimentos que ella não consi
deroti; accréscendo que o Regulamento, que baixou 
com lo Decreto n. 0 500 de 16 de Fevereiro de 
4847, declarou com. petentes os Juizes l\funicipaes 
para darem ás par;tes attestados sobre •· factos , que 
perte. dão provar. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.l - Sr. Presidente da Província de Minas 
Geraes. 

I ---

N.0 9~.-l'AZENDA. -Em 14 de Abril de 1849.
.iUdnda abonflr commissão aos ()ollectores en
cm1regados de promoveJ• as ei.C'ecuções nos ,•es-
p ectivos termos. 

I . . 

Joaquim José Rodr·igues Torr·es, Pl'esidente 
do libunal do Th•souro Publico Naoional, em 

I 
I I. 
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vista do que pondera o Sr. lnspector da Theson
t:aria da. Provi ncia da Bahia em Officio de 18 de 
Janeiro ultimo, n. o 11 , sobre as rlifficuldades que 
ha ipara o rapido andamento das execuções da 
},az,énda, declam que não convêm na providencia 
exigida , de se pagarem por conta da Fazenda as 
custas, e sala rios dos Escrivães, e Officiaes de Jus
tiça11; mas ordeu:1., qne aos Collectores encarreg.a
dos de promover· as execuções nos respectivos 
Termos, se abone a com missão de dons por cento 
das I som mas ar-recadadas. 

I Thesou.ro Publico Nacional em 14 de Abril 
de 11849.- Joaquim José Itodriaues Torres. 

I 
I 

I ---
1 

N.ol 93.- MARINHA.-Av-iso de 18 de Abril de 
1 S49. - Manda .suppr:imir os Livro., chama
tios tle Inventario na escJ•iptur,aÇão, das O.ffici
'l~a., do a4rsenal de Marinha da Cdr:te. 

I 
I 

I Sua Magestade o Imperador,. á vista do que 
representara o lntenden te da Mat·inha, em Officio 
n. o 1278 de 3 do corrente mez, Ha por bem que 
sejão supprirnidos os Livros chamados de Inven
tario na escl'iptnração das Officinas do Arsenal de 
Matinha da Côr·te, e que a carga da fet:rameuta 
e tÍtensis das referidas Officinas se faça . tão so
metitc nos respectivos Livros de contas correntes; 
fica1ndo por tanto alterado nesta parte o . actual 
systema de escriptnração: o que communico a 
v.rt. para sua intelligencia e execução. 

1 Deos Guarde a Vm.- Paço em 18 de Abril 
de 11849.- 1\'Ianoel Felizardo de Sousa e Mello.
Sr. I Antonio José da Silva. 

I 
I 

I 
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I 
N." !V...- FAZENDA. -Em 19 de Abril de 18ft.9.-

Cm~'.pctencia dos Presidentes pa1·a a nmneação 
1)rovisoria de Emprego., m~ja nomeação pel·tenre ao Imperndor. 

111m. e Exm. Sr. - Com quanto se ache já 
defini'ti':amente provido, pelo Governo, o emprego 
de Solicitador do Juizo dos Feitos da Província. 
da B~hia, cessando assim o conflicto dado entre 
o Présidente daquella Província, c o Juiz dos Fei
tos, ~ntendo que indevida e desarrazoadamente 
foi elle levantado por parte do dito Juiz, quando 
a expressa, generica, e mui ampla disposição da 
Lei de 3 de Outubro de 1834 Art. 5.0 § 6. 0 não 
perm1itte duvidar da competencia do 11rcsidente da 
Provincia, no provisorio provimento daquelles 
emp~cgos, qnaesqner que sejão, de .T ustiça ou Fa
zenda, cuja nomeação pertence ao Imperador. E 
pont-he o con becimento deste confliclo, entt·e h uma 
Autotidade Administrativa e outra Judiciaria, he 
da ptivativa attribuição do Conselho d'Estado pela 
dispdsição da Lei de 23 de Novembro de 1841 Art. 
7.0 § 4.0

' competindo. a remessa para o dito co
nhecimento ao Ministerio Ol'a a cargo de V. Ex., 
na cbnformidade do Regimento de 5 de Fevereiro 
de 1 ~M.2 Art. 27; a V. E~. devolvo para tal fim 
os papeis, que acompanhát'ào o scn Aviso de 2:3 
de I<fevereiro ultimo, não obstante haver-se in
competentemente submettido o caso ao conheci-
mento da Relação do Districto. . 

tDeos Guarde a V. Ex. - Paço em 19 de Abril 
de 1S49. - Joaquim, José Rodrigues Torres. - Sr. 
Euziio de Queiroz Coutinho Mattoso Camara. 

I 
I 
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I 

N.ou5.-JUSTIÇA.-Aviso de20 deAbril de 181,.9 . 
..JJ Presidente da Província de Pm~nambuco, rr.
mtÜlendo-llw luinút Carta t•ogatiJrià, passada em 
Li.sboa, para que a faça cunqn·ir pelo ,·espe
ctibo Juiz de Orpltlíos, na cimformidade do 
._4diso do 1.0 de Outubro de I 847, expedido afJ 
P1esidente da Rclaçüo dct Cdrte. 

Rio de Janeiro. l\fi nisterio dos Negocios da 
JustiÇa em 20 de Abril de 1849. 

~llm. e Exm. Sr.-= Sua 1\fagestade o Impemdor 
Manda remetter· a V. Ex. a inclusa Carta roga
toria ~ passada em Lisboa, a favor de D. Anna 
Joaqnina de Miranda e Drito, a fim de que V. 
Ex. bxpeca as convenientes ordens ao Juiz de 
Orphãos <Íessa Capital , para a fazer cumprir, na 
confdrrnidade do Aviso do 1.0 de Outubr·o de 
1 gt..71, expedido ao Presidente da Relação desta 
Côrte, tambem junto, por copia; ficando outro
sim V. Ex. ~cientificado de que, para o futuro, 
deverh as Autoridades dessa Província cumprir 
as Cá.rtas, de que trata o sobredito Aviso, inde
penrlc!mte de despacho deste 1\finisterio. 

Deos Guarde a V. Ex..- Euzebio de Queiroz 
Couti 1nho Mattoso Carnara. - Sr. Presidente da 
Prov~ncia de Pernambuco. 

I .4,iso a que se 1"efere o precedente. 
I 

Rio de Janeiro. Mínisterio dos Negocios da 
JustiÇa em o 1. 0 de Outubro de 18A7. 

I~avendo sido declarado, no Relatorio da Re
partiÇão dos Negocios Estrangeiros,. apresentado a 
Assembléa Geral Legislativa, na Sessão deste anno , 
que ct não se tendo cumprido em Portugal o ajuste 
diplornatico, concluido nesta Côrte aos 18 de 
Marçq de 184- I , entre este Governo e o de Sua 

I 
I 
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I 

i\lagestade 1;-idelissima, relativo a Car·tas simples-
mente precato rias . ou roga to rias, expedidas pelas 
Autoridades J udiciarias dos dous paiz.es , devia con
siderar-se não existente; '' e parecendo á vista 
disso J que as nossas Autoridades .T udiciat·ias não 
estavão 0hrigadas a cumprir iguaes Cartas, ainda 
para lsimples citações, sobre objectos cíveis, pela 
suppdsição de que as expedidas neste Imperio não 
erão I cumpridas naquelle Reino; o Sr·. Ministro 
da dita Repartição acaba de communicar-me não 

I •-ser exacta esta suppos1çao, por quanto o que cons-
tava das participações Officiaes. era que o Governo 
de· SJa Magestade Fidelíssima não prestaa·a o seu 
assenso á parte da Conv:enção, que fazia o cumpri
mento de taes precatarias dependente de hum
p!acet - dos Governos contr·actantes, mas •1ue as 
Autol·idades as cumprião e mandavão fhzer as 
citaçÕes pedidas, sendo-lhes essas Cartas apresen
tadas I dit·eclamentc. Convindo porêm re~ula t' esta 
materia de modo, que nem as nossas Autoridades 
neguem o cumprimento ás Cartas simplesmente 
citatdrias para objectos cíveis, nem cumprão quaes
quer J que não estejão conformes com os pr·in
cipios adaptados na citada Convenção, Sua Ma
gestac!Ie o Imperador Manda declarar a V. S., para 
sua i 1ntelligencia, e para a fazer· constar a quem 
convi1er, que devem ser cumpridas e satisfeitas as 
Carta:s precatOJ·ias·, citatorias, ou inquisitorias ex
pedidas por Autoridades Judiciarias ~stmngeiras, 
que cbutiverem os seguintes quesitos: 1.0

, que sejão 
simplbsmente precatorias ou rogatorias , expedidas 
pelas IAutoridadesJudiciarias para simples citação ou 
inqui~ição ele testemunhas, sendo repellitlas quaes
quer lexecutorias, tragão ou uão insertas as sen
tenças: 2.0

, que as ditas Cartas precatorit~s ou ro
gator1as sejão concebidas em termos civis e depre
cativos, sem fórma ou expressão de or·dem impe
rativa.' sendo exccptuadas expressamente as cita
torias, que versarem sobre objectos criminaes: 3.0

, 

I 
I 

I 

I 
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que as ditas Ca.rtas sejão legalisadas pelos Consules 
"Brasileiros res1Jectivos, pela forma presc1·ipta no 
seu Regulamento: ~-. 0, que ás taes Cartas sempre 
serã~ admittidos os embargos das partes, que forem 
atteddiveis em direito, e serão estes p•·ocessados 
nos te1·mos regulares para serem julgados definiti
vamente' como for de justiça. 

tDeos Guarde a V,. S. - Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro.-Sr. Manoel Ignacio Cavalcanti 
de IJacerda: 

I ----

N.0 ~6. - IMFERIO. - .)funda observar tt ge
mlina intelligencia do .!lrt. 60 da Lei de 19 tle 
.·1/tosto de J 846, relatit,amente ás Eleições pri
min·ias. 

~.a Secção Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Imperio em 20 de Abril de 184-9. _ 

~llm. e Exm. Sr. - Convindo pôr termo ao;; 
abusbs, com que os Juizes de Paz em algumas 
Freghezias lanção mão do recur·so de adiamentos 
previas nas Eleições primarias, fundando-se para 
isso iindevidamente no Ar·t. 60 da Lei de 1 ~ de 
Agosto de 18li-6: Manda Sua Magestade o Impe
rado~ recommendar a V. Ex. que faça observar a 
intelligencia genuína daquelle Artigo, que não dá 
facul'dade para adiar eleições com antecedencia, 
mas !tão somente para marcar novo dia, quando, 
tendb chegado o designado, não tiver podido nelle 
verificar-se a eleição , depois de esgotados todos 
os recursos e providencias autorisadas pelas Leis, 
para i que ella possa fazer-se no dia aprazado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mou t' a-
legre. - Sr. Presidente da Província elo Pará 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
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N.0 9J. - Solve tlu.vidus so7n·e a cxecucüo dt, 
! Lei Regulamenltw dtu~ Ele;rues. • 

1.~~ Secção. _Rio de Janeiro. M~nisterio dos Ne
gocias · do Imper10 em 20 de Abrtl de 18M). 

Jl m. e Exm. Sr. - Forão presentes a Sua 
1\Iagestade o Imperador as decisões dadas por V. 
Ex. áS seguintes duvidas sobre a Lei flegulamen
tar das Eleições , constantes dos papeis que acom
panhá tão o Offido de V. Ex. de 22 de Dezembro 
do an~o proximo passado. 

1.a !Duvida. Do Presidente da Camara Munici
pal da Villa da Barba lha, perguntando ttual o tem
po er~ que deverit~ ~eunir-se o Conselho Munici
pal dé Recurso , visto tm· sido formada a Junta 
de Q.!.alificação depois da epocha marcada na ci
tada Rei , em substituição da pr·imeira, cujos tra
balhos forão julgados .nullos , . por ter sido orga
nisadd. . com Eleitores incompetentes. 

2.a /Duvida. Do.Juiz de l)az da Villa da Gran
ja , ~erguntando se , tendo sido formada aJunta 
de Qdalificação da Freguezia da Villa com os Elei
tores I de 184 7 , devia dar·-se por nullo o seu tra
balho , e proceder-Ee á organisaçào de nova Junta 
com bs Eleitores de 18Mc.. 3.al Duvida. Do Juiz de Paz da Villa Viçosa, 
consultando como havia de cumprir o Artigo da 
Lei <fue manda convocat' os Eleitores e Supplen
tes da Parochia para a Mesa Parochial do dia 7 
de Setembro , visto que não houvera eleição pri
rnari;\. na mesma Parochia. 4.al Duvida. Do Juiz de Paz ela Cidade de Ara
caty :1 se o Juiz de Paz do 1.0 anuo estava inhi
hido I de presidir ás eleições de 7 de Setembro por 
ter ~cceitado e exercido o lugar de ü. o Snpplente 
do J!uiz Municipal do Termo. 

5.a: Duvida. Da Camara Municipal da Villa do 
Crato : quaes os Eleitores · que de,·ião compor· a 

I 
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Mes~ Parochial no dia 7 de Setembro , se os elei
tos na eleição feita n,a Igreja de S. Vicente , ou 
os feitos na Matriz. 

6.0. Duvida. Do Juiz de Paz da Villa de Aqui
raz :I se não tendo elle Juiz de Paz presidido á 
Juntk de Qualificação por estar doente ao tempo 
da sba reunião , mas tendo feito parte do Con
selhd Municipal de Recurso na qualidade de Pre
sidedte da Camara, e não tendo apparecido hum 
só recurso ' . IHJdia presidir á Mesa Parochial no 
dia 7 de Setembro. 

1.:i Duvida. Do Juiz· de Paz da Villa Viçosa : 
se pbdião ser votados para Juizes de Paz . e Ve
readbres cidadãos que não estivessem <{Ualificados 
comÓ votantes. 

S.i Duvida. Do Vigario da Freguezia da Bat-ra 
do ~facaco: se tendo sido transferida por Lei Pro
vincial a séde da Igreja Matriz de Santa Quiteria 
para I a Povoação da Barra do Macaco , devião as 
eleiçÕes de Juizes de Paz e Vereadores ser feitas 

I M . . na nova atnz , ou na antiga. 
9.!!1 Duvida. Do mesmo: se tendo sido annexa

da á I dita .Freguezia parte do territorio da Cidade 
do Sobral , e Villa do lpú , devião os cidadãos 
ahi tnoradores , e qualificados votantes , votar na 
Parothia a que ficárão pertencendo, ou naquellas 
de que forào desmembrados. 

10~11 Duvida. Do Juiz de Paz da Villa da Gran
ja : ,~eclarando que não houve. eleição de Juizes 
de RJaz e Vereadores na Paroclua 1 por ter rece
bido ordem da Presidencia para nada innovar a 
resp ito da qualificação dos votantes ahi feita ir~ 
regularmente , até ulterior decisão da Assembléa 
Gera1 Legislativa , e pedindo se designe rlia para 
a mesma eleição. 

11111 Duvida. Do Juiz de Paz da Villa do Ria
cho ~o Sangue: communicando que ia proceder 
á eleição de Juizes de Paz e Vereadores com a 
qualificação do ·anuo antecedente, visto não ter 
havir qualificação no anuo passado de 1848. 

I 
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·12.~a Duvida. Do Juiz de Paz da Villa de Aguiar, 
perguntando se a eleição de 7 de Setembro deve 
ser feita com a qualificação elo anno antcr·ior·, visto 
não ~e ter procedido á revisão no anno da mesma 
eleição. 

E de conformidade com o parecer da Sec
ção do Imperio do Conselho d'Estado , emittido 
em Gonsulta de 29 do mez passado , Hà por bem 
o 1\f~smo Augusto Senhor Declarar: 

1.a Duvida. Que bem resolvera V. Ex. em data 
de 7 de Junho de 184.8 , que em conformidade 
do Aviso de 8 de Junho de 1847 devia o Conselho 
de Recurso reunir-se em epocha tal, que ficas
sem ~alvos os prazos marcados na Lei Regulamen
tar das Eleições, ,como se determina no mesmo 
A visJ , e em outros que posteriormente tem sido 
expedidos ; mas que em virtude da decisão cons
tante! do A viso de 18 de Abril do anno proxi
mo passado devera-se sobr'estar na convocação, 
até que a Assembléa Geral resolvesse sobre a com
petencia , ou incompetencia dos Eleitores que 
concbrrêrão para a qualificação que fora julgada 
nulld. 

2. a' Duvida. Que mereceo a approvação Impe
rial I a decisão que V. Ex. deo , ordenando que 
se s~br'estivesse na qualificação feita até decisão 
do Corpo Legislativo, attenta a epocha em que 
era offerecida esta duvida, que, bem como a an
tecedente, devia ser regulada pela doutrina do 
Aviso citado de 18 de Abril do anno proximo 
findd. 3.1 Duvida. Que V. Ex. se conformou com a 
decisão constante dos Avisos Imperiaes; e designa
damente com o de 15 de Setembro do anno pro
ximd passado no § 1.•, quando declarou, que 
na falta de Eleitores devia a Mesa Parochial ser 
composta com os Supplentes do Juiz de Paz, á 
sem~lhança do que se pratica com as Juntas de 
Qualificação em virt.ncle do Artino 6.0 da Lei H.e-
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gula~nentar das Eleições , vista a applicação que 

M
o A ttigo 41

1 
. da mesma Lei faz deste Artigo ás 

esas Paroc uaes. 
4.a Duvida. Que acertadamente decidio V. Ex. 

de bonformidade com as multiplicadas Decisões 
Imp~riaes , que o Juiz de Paz de (1ue se trata 
não lpodia presidir á Mesa Par·ochial, por isso 
que pela acceitação e exercício do cargo Ü1' Sup
plen e do Juiz Municipal. havia taeitauwu•<e re
nun~iado o seu emprego de eleição popu!;u· pela 
incompatibilidade na accumulação de arnbos os 
emptegos. · 

5.f Duvida. Que estando pendente de decisão 
da ():amara dos Deputados as eleições verificadas 
em ~uplicata, foi por V. Ex. bem decidido que 
devià. a Parochia , ele que se faz menção nesta du
vida. t' considerar:-se sem Eleitores , para se recor
rer á providencia do Artigo 6.0 da citada Lei, 
com para caso semelhante fica resolvido na du
vidai 3.3 

6.i Duvida. Que foi bem decidido por V. Ex., 
em fista dos Avisos que V. Ex. cita , e que ser
vírão de base aos que forão expedidos em 17 e 
2a ele Janeiro do corrente anno, que, posto o 
Juiz I de Paz, de que se trata, fizesse incompeten
temente parte do Conselho Municipal de Recurso; 
com \tudo não estava elle inhabilitado para presi
dir ~ Mesa Parochial. 

7.a Duvida. Que com acerto resolveo V. Ex. que 
os n~o qualificados votantes não podião ser eleitos 
Juizés de Paz e Vereadores, visto que pela Legis
laçàd em vigor somente podem receber votos para 
Vere~dores os que podem votar nas Assembléas Pa
rochiaes, direito este de que são privados os não 
quaHficados pelo Artigo 50 da Lei Regulamentar 
das Eleições de 19 de Agosto de 18t.6; c só po
dem I ser votados para Juizes de Paz os <fue tem 
as q~alidades precisas pat·a Eleitores , as quaes 
falt.ão ao não qualificado , que não podendo vo-
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lar , I como fica dito , he exclnido elo car~o de 
Eleito•· pelo At·t.igo !)3 da. citada Lei, c mais <li~-· 
posiç:õcs viaentes. 

8.' Duvida. Que V. Ex. decidio de accorclo 
com a dispocisão do Artigo !,.. o ela Lei de Eleições , 
que a eleição se devia fazer na Igreja da narra 
do 1\'lacaco, pois que ficara ella sendo a 1\TatJ·iz 
da Jj\eguezia , salvo ao Presidente da l\Iesa llat·o
chiai o direito que lhe outorgav;a o mesmo Art.i~o, 
<JUa.ido a Matriz não se prestasse a este neto. 

9.::1. Duvida. Que segundo tem decidido o Go
vernb Imperial por varias vezes, devião os mOI·ado
res, hne ficárão pertencendo á I<'reguezia da llarra do 
1\ladco, votar ahi, requisitando-se para este fim 
as q1ualificações delles • feitas nas l•'rer,uezias de que 
forãó desmembrados, salvo o caso de não estarem 
ellesl provi<.Jos de Parocho na nova Freguezia, por 
que então, como bem decidio V. Ex., dcvião vo-
tar nas suas antigas Parochias. · 

1d.n Duvida. Que olwou V. Ex. com acerto, e 
de {onformidade com as Decisões Imperiaes, or
denando ao .Juiz de Paz da Granja, que fizesse a 
eleiÇão de Juizes de Paz e Vereadores impreteri
vehtlente no dia marcado pela Lei, scrv;indo para 
ella I a qualificação do anno anterior, v:isto estar 
pendente de decisão da Assembléa Geral a qua
lifidção ahi feita , com Eleitores incompetentes; 
cumprindo porêm advertir a respeito da falta de 
reudião do Conselho Municipal de Recurso, á <pte 
V. Ex. se refere no Officio dirir,ido ao dito Juiz 
de Paz, que sobre tal materia se deve observar 
o qt~e se declara em :Aviso de 12 de .Taneim do 
corrknte anno. · 

111

•

3 e 12.n Dm·idas. Que com razão approvou 
V. Ex. o arbítrio tomado peJo Juiz de Paz do 
Riac~10 do Sangue, c or·denon ao de Aguiar que 
procedesse á eleição de 7. de Setembro com a qna
lificdção do anuo anterior, pois que nesta con
forrrÜdade tem sido expcdídos cliversosAvisos, corno 
acirrb fica dito. 
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O que tudo communico a V. Ex. para sua 
inteUigencia. 

Deos Guanle a. V. Ex.- Visconde de 1\lont'a
lerp·e. -Sr. l)residente da Pt·ovincia do Ceaa·á. 

N.o 08. -l•'AZE~IDA. -Em 21 de Abril de 1849.
fJias de noJo t: gulr1. , que se permittern aos 

Emp1·egados de Fuzendcc. 

Joaquim José Roda·igues, Torres, Presidente 
elo Tribunal do 'fhesouro Publico Nacional, res
ponde ao Officio do Sr. Inspector da Thesonraria 
da, Pt·ovincia do Pará de 8 de Fevereiro proximo 
passado, sob n. 0 20, que se devem ,haver por 
legitimamente. impedidos os Empregados de Fa
zemla nos dias ele nojo~ c de gala de casamento, 
determinados no Regimento de 29 ele Janeiro de 
1812, a saber·: por morte de paes, .avós, e mu
lheres oito dias; por obito de tios, irmãos, e 
cunhados tres dias; e por gala de casamento oito 
dias. 

Thesonro Pnhlico Nacional em 21 de Abril 
de 18!~9.- Joaquim José Itodrigue3 Torres. 

N.• 99.- Em 21 de Abril de 181,9. - Sello.r do.r 
tudes. 

Joaquim José Rodr·igues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, responde 
ao Ofncio do St·. lnspector da •rhesouraria da Pro.,. 
vincia do Pará, n.0 29 de 6 de Março proximo 
passado, em que expõe a duvida, em que es
tava o Administrador da Recebedoria de Rendas 
internas (lessa Provincia , sobre o Sello r1ue de-

. verião pagar os v~les acceitos nas transacc;ões entre 
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os cJmmerciantes «la Praça; que bem julgou o 
mesmo Sr. Inspector declarando os vales, que 
girão I' . no commercio, sujeitos ao Selfo proporcio-
nal, como titulos comprelwndidos na 1.a classe 
do A:rt.. 2.0 do Regulamento de 26 de Abril de 
184l,.f.· por isso que esses vales com tal denomi
uaçã , ou qualquer. outl·a,eq.uivalente, se incluem 
no 1 umero de escrtptos a ordem, ou notas pro
missorias. 

1rbesouro Publico Nacional em 2:1 de Abril 
de 1849. - Joaquim José Rodrifp.tes Torres. 

' N. 0 100.-Em 23 deAbril de 18·i·9.-Declm·açãu 
~o que na Cai.:t'a cl'.!.lmm·thuu;ão .'le dem! 
I obse)'Vtn' a 'respeito das 1H'oclwações. 

~Um. e Exm. Sr.- Deferindo ao requerimento 
de ~arios Capitalistas e Negociantes desta Praça 
ácerca dos inconvenientes, que se podem seguir 
da r~stricta observancia da ultima parte do Art. 
3.0 da Ordem de 30 de Março deste anuo, quanto 
ás p 1rocurações, que se houverem de apresentar 
nessli Repar·tição, tenho de declarar a V. Ex., que 
a cláusula final daquelle Artigo devendo enten
der-se somente a respeito das procurações dos 
que !tiverem de receber dos Cofres Jlublicos, Or
denados , . Soldos, Congruas , Gratificações , Pen
sões~ e Tenças, não he extensivo á cobrança dos 
juros das Apolices da Divida Publica, nem a 
quaekquer operações pertencentes á transferencia 
dellaS na Caixa d' Amortisação, onde se deverá 
continuar na pratica até agor·a SC!juida a este res-
peitd. < 

tDeos Guarde a V. Ex. - Paco em 23 de 
Abrii de 18q.9.-Joaquim José Rour.igues Torres.
Sr. Inspector Geral da Caixa d'Amortisação. 
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N.o 101.- Em ::l::J de Abril de 184!J.- E.t·plica o 
.Art. 49 da Lei de 28 de Outnb1·u de 18481·ela

tiJo aos Solicitm/m·es dos Feitos cl{, l!àzeúda. 

) aquim José Rod1·iges Torres~ Pi·esidente do 
'f•·ibdrJal do Thesouro Publico Nacional , declam ao 
Sr~ I~spector da Thesouraria da Província do Parà , 
em resposta 'ao seu Officio n.'' 18 de 8 de Feve•·eil·o 
proxitno passadu, lfUe o or·denado de .t,.oo;mooo 
que ~stá. pe~cebeudo o Solicitador dos l"eitos da 
l<'azedda nessa rrovincià , he o que directarneute 
lhe chmpete ~ pela disposição do Art. 9." da Lei 
de 29 de Novembro de 18.!,.1 , que não sofl'reo 
alterdçào alguma pela disposição do Art. la.~l da 
Lei de 28 de Outubro de 1848, na pal'te relativa 
aos Sblicitadores dos .Juizos dos Feitos das Provi ncins I 
em q1w não ha Relações ; e se a quantia consignada I 
n~ ~}'dem de 5 ~e Janeiro do ;.or·rJn~e ann.o, .. 
nao ctwga para a espeza com o tto utzo, uus- l 
te1· h que a. Thesoura•.·ia demonstre a razão disso. I 

hesouro Publico Nacional em 23 de Abril I 
de 1 49.- .Joartuim José Rodl'igues Torres. I 

I I. 

N." ·1102.- Em 23 d~ Abril de 181~9.- E.1:plictt· 
çõts sob1·e justificurões e ltabilitações, que se 

[fttzem no Juizo dos Feitas da Fazenda. 

~oaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional., res
ponde ao Officio. do Sr. Inspector· da Thesouraria 
da ~rovincia do Ceará n. o 16 de 12 de Março ul
timo, que as justificações, <JUe se· fazem, pa•·a 
'lue I as tenças ou pensões hnjão de passar de 
pessqa a pessoa, são daquellas, que d'antes se 
fazião no Conselho da l<~azenda, (Lei de 22 de 
Dezdrnbro de 1761, e Alv. de 28 de Junho de 
1808) e que ora se fazem perante o Juizo dos Fci-



I \ 1.\·5 ) 

tos, 1 em virlmlc do At·t. 90 da Lei de 4 de Ou·· 
Lubro ele 183'1 , e do 1\t·t. 13 da Lei de 2~ de 
Nov~mbro de 1841; e ·são por tanto, na confor
mid~de das expr·essas disposições dessas Leis, da
•tuel'las cujas sentenças, sendo a favor dos justi
licarttes, devem ser appelladas ex-offieio; e isto se 
devtl inalter·l.Lvelmente observar, sem obstar, por 
não lhes ser applicavel, o que se tem deela1·ado 
por· c.liffcl'entes ordens do Thesom·o, e pela Impe
rial H.esolução de 9 de Dezembro de 1s:n, ares
peit das habilitações U<lS viuvas, filhos, &c., dos 
omdi:~es l\lilitares' para haverem o meio soldo. 

I Thesouro Publico Nacional em 2:3 de Abril 
de 18M). -Joaquim José Ro.drigu,es Torres. 

N." 103. -Em 23 de Abril de 1849. - Caixas 
tu.~cas, e aiJalillwt, impm·tada.~, e dcsfilladu~· 
lJ~trct conducçüo de getw1·os de e.t·rwrturüt,-, não 
srio obras de 'JJtal'cenel'ia. 

]Joaquim José Rodrigues Torres, 11residente 
do 'ifrihunal do Thesouro I>ublico Nacional, tendo 
crn vista o OJncio do Sr. lnspect01· da Thesou
raria da Província do l)ará de 8 de Fevereiro 
prmiimo passado, sob n. o 15, declar·a ao mesmo 
Sr. Jnspector·, que sendo de vulgat· e in\'ariavel 
sentido a palaVI'a- mat·ceneria-, e sir;uificando 
obrds de marceneiro, isto he, obras de madeira 
par-a: moveis tle casa:~ e com mais artificio que a§ 
dos I carpinte}ros, claro fica, que lugar não ha 
para a duvrda proposta, de dever ou não ser 
extehf'iva a disposição do Art 9. 0 § 1.0 da Lei de 
28 de Outubr·o de 18!~8 ás caixas toscas , e aba
tidas, importadas dos Estados Unidos, e destinadas 
para! conducção de generos de exportação, que se 
nãoflodem dizer onras de marcenaria. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de Abril 
de 8!~<). -Joaquim José Rodl'igues Torres. 
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N.a 104. - JUSTICA. - Aviso de 24 de Abril 
de 1849. - .4(/ Presidente dt& P1·ovincia do 
Pcu·d t!stubeleccndo 1'eg1·a pw•,ct a unifm·me 
confecção dos mappas de qut! h·ata o l1egu.
lamento de 31 de .JaneiJ·o de 1842, no., ...,4rts. 
Jj9, 180, 181 c 183. 

Rio ue Janeiro. -l\linisterio dos Negocias <la 
Justiça, em 24 de Abril de 1849. 

Illm. e Exm. Sr.- :Foi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o seu Officio de 6 de Feve
reiro do corrente anno, em que expõe a ne
cessidade de harmonisar a confecção dos mappas 
de gue tratão os Arts. 179, 180, 181 e 18::J do 
Regulamento de 31 de Janeiro de 1842, visto 
que os Juizes de Direito de diversas Comarcas 
dessa Província remettern com os mappas dos cri
mes commetlidos no anno do julgamento, outro 
que comprehende promiscuamente todos os cri
mes commettidos em diversos annos anteriores, 
sem formar outros tantos mappas separados; e 
Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar a V. 
Ex. para seu conhecimento , e para que o faç.l. 
constar aos sobreditos Juizes de Direito, f{Ue 
bem fundada he a intelligencia que dá o Chefe 
de Policia dessa Província ao Art. 183 do ci
tado Regulamento; por quanto he certamente 
mais regular que os Juizes de Dil·eito nos mappas 
que organisão e remettem ao Chefe de Policia, 
em conformidade dos Arts. 179 e 180, formem 

--1 tantos mappas suppletorios , quantos forem os 
annos anteriores a que pertenção os crimes jul
gados, de maneira que nunca em hum mappa 
se encontrem crimes commettidos em diversos an
nos. l 

'neos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Província do Pará. 
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L\." '1:05. IMPERIO. - Df~da1·a que o Lugm· 
de i Vollectm· !te incomputinel com o de Juiz dt~ 
IJa~, ma.Y núo a.Ysim o de PJ•ocrt.,•adm· das Ca
nwlrrts .Municipaes. 

~.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne
Bocios do lmpcrio em ~H· de Abril de 184U. 

I . 
Illm. e Exm. Sr. - Fot presente a Sua Ma-

gestatle o Imperador o Olficio de V. Ex. de 19 do 
corre'nte, com a copia do que lhe havia dirigido o 
Pr·esi,ilente da Carnara 1\funicipal da Villa de Nova 
l"ribJrgo sobre a seguinte duvida. 

Se, sendo o Juiz de Paz mais votado da dita 
l .. regoezia Collector, e o seu immediato Procuradot• 
da C.l.mara, devia considera-los impedidos para pre
sidir [á nova eleição de Vereadores e Juizes de Paz, 
a que alli se tem de. proceder, e convocar para 
isso b 3.0 Juiz na ordem da votação: e o Mesmo 
AugJsto Senhor Houve por bem Approvar a de
cisão[ que V. Ex. deo, declarando ao t;eferido 
Presidente da Camara que o lugar de Collector 
he pbr sem duvida incornpati~el com o de Juiz de 
Paz, I como já se tem decidido em di versas ordens 
do 'fhesonro Publico, e nos Avi:;os de 5 de Março 
de 1[8!~7, e 11 de Janeiro ultimo; mas não assim 
o de P ~ocurador da Camara por não haver Lei 
ou rkzão, que o inhiba de ser Juiz de Paz, ma
ximel não julgando hoje taes Juizes as infracções 
das Posturas Municipaes. O que communico a V. 
Ex.lpara seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex..- Visconde de Mont'ale
gr~. -Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
netr . 

I 
~--~~.--------------------
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N." 10fl. GUEIHlA. - Prrwi:~iío do Ctnutdlw 
SllpJ•emn Jllilitm· de 2-1. de a1lbril tle 184n. 

lo~l PEDRO, pot· Graça de Deos, e Unnmine 
Acclrmação dos Povos, Imperador Constitucional, 
e DJifensm· Perpetuo do Urasil: l"aço saber aos 
que esta 1\linha Pt•ov.isão vi1·em, que ~nhin
do a Minha Augusta Presença hurna Con~adl:t do 
Conselho Supremo Militar, datad~ de 'ild.(! e 
novd de Jnnei ro do cor•·ente anno, a que Man
dei proceder sobre o Officio N.o 11U do .Presi
dent~ da Província de São Pedro, ácerca da 
duvitla que lhe occorre, sobre o abono da etape 
aos pmciaes em Conselho de Gner1·a: e Atten
dendo n que, pelo Artigo sexto paragt·apho qnin • 
ze d!a Lei numero quinhentos e quatorze ele vin
te e I oito de Ontubi'O de mil oitocentos quarenta 
c oii~to, foi concedido o abono de etapc á Officia
lidaele dos Corpos do Exercito, ainda em tempo 
de paz, excepto a dos Corpos fixos: e não exis
tindb nas disposições do citado Artigo nenhumr. 
clausula rcstrictiva, em virtude da 'lual devão 
os Olficiaes perder o direito áquelle venci
mento em certos casos, ou quando concorre
rem I determinadas circunstancias; devendo-se ao 
mesrho tempo considerar o abono das etapes 
espetialmente destinado para sustento do indi
vjdub a quem · clle he concedido; . assim como 
a importancia desse abono como hum addita
mento ao solclo que percebem os referidos Offi
ciae~, a fim de serem augmentados. os meios de 
subsistencia de cada hum: o que tudo !Se 1\le 
expot na mencionada Consulta, com o Parece•· 
da qual inteiramente Me confcrmando; Hei pot· 
bem 1, por Minha immediata e Imperial Resolu
ção Jde quatro do mez proximo passado, Deter
min r: Que it supradita Oflicialidadc se deverá 
sempre abonar· o valor de suas respectivas ct.a
pes; ainda mesmo dando-se a hypothese fi.gnra-
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tla no OfHeio supramencionado do !'residente da 
PI'Ovit)cia de São l,edro, em attenção ás priva
ções;ai que elles ficão sujeitos em taes circunstancias. 

,Pelo que l\'lando á Autoridade a quem compe
te, e /mais pessoas a quem o conhecimento desta 
pertencer, a cumprão e guar·dem tão inteiramente 
como I devem, e nella se contêm. Sua Magestade 
o Imperador o Mandou pelos Membros do Con
selho 1 Snpt·emo Militar abaixo assir,nados. },e
licianb Gomes de Freitas a fez nesta Côrte e Ci
dade Ido Rio de Janeiro aos vinte e quatro dias 
do mez de Abril, do anno do Nascimento de 
Nosso I Senhor Jesus Christo, de mil oitocentos 
quar·ehta c nove. E en o Conselheiro ilfanoel 
da RI onseca Lima e Sil"a, Marechal de Campo, 
Vogal, e Secretario de Guerra, a fiz escrevet~, 
e subscrevi.- José Jaaqmin de .Lima, e 8i!!la. -
João tChrisostomo Callado. 

N.0 1 7. -IMPERIO. - Soll·e d~t~,ddas soln·e tt 

Lei Regulmnentm· das Ett:irões, JH'optJs~as 
1ielh Juiz de Paz da Freguezia de Celwlcis, 
nafrovincia do llio de Janeiro. 

1.a. Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dós 
Nego ios do lmperio em 25 de Abril de 18A9. 

I~lrn. e Exm. Sr.- Com o Officio de V. Ex. 
de 18' de Janeiro do corrente anuo forão presen
tes a !Sua Magestade o Imperador as seguintes du
vidas sobre a Lei Rerrulamentar· das Eleições, I)ro
postas pelo Juiz de Paz do 3.0 anno da Fre.(Tu~
zia db Cebolas em data de 21 de Dczembr~ do 
anno I proximo findo. 

1.a tDuvida. Se tendo elle presidido á 
bléa l'ar·ochial no dia 17 do citado mez 
zembto, por se terem escusado os Jui;r.es 

Assem
de De
de Paz 

----~~~-------------------
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do 1 .0 e 2.0 armo, sob o fundamento de serem Ca
pitães da Guarda Nacional; e se havendo lambem 
pelo I mesmo motivo feito a convocação da Junta 
de Qualificação para a 3.3 Dominga de Janeir·o , 
compele-lhe a presidencia desta. 

z.a Se, no caso de quer·erem os referidos Jui
zes do 1.0 e 2.0 anno assumir aquella presidencia, 
devei ou não ceder-Ih' a' visto .que no entender delle 
Juiz I de Paz não ha disposição alguma, ({Ue de
crete a incapacidade delles para servirem o car·n,-o 
de Juiz de Paz~ pelo facto de serem Officiaes ~la 
Guarda Nacional. 

3.~ Se no caso de ([ualquer impedimento dellc 
Juiz i de Paz, póde transmittir a presidencia da 
Junta ao seu immediato em votos. 

''· ~ Se procedeo eU e Juiz de Paz em regra , •·e-
1'ogando , logo que lhe foi passada a presidencia 
da Mesa Parochial, o Edital de convocação da Junta 
de Qualificação na parte em que marca v a o numero 
de onze Eleitores para a Freguezia , po1· outro em 
que ; designava o numero de dez p por isso . que , 
não I obstante ter a Freguezia sufficíentes votantes 
para' dar aquelle numero, com tudo, !t vista do 
preceito da 2." parte do Artigo 52 da Lei de 19 
de Agosto de 1846 , não podia dar mais de dez. 

IE o Mesmo Augusto Senhor , inteirado das 
decisões que V. Ex. deo ás duvidas mencionadas, 

. Man'da declarar: 
1." e2..aDuvidas. Queconformou-seV. Ex. com 

as Instrucções, que o Governo Imperial tem expe- · 
di do para execução do Aa·t. 11 da Lei de 18 de 
Agosto de 1831 • · como se vê do A viso de 29 de 
Janeiro proximo passado , quando declarou que 
os Juizes de Paz do 1.0 e 2.0 anno estavão inhi
bidos de presidir á Junta de Qualificação, huma 
vez: <pie durante o seu quadriennio havião exer
cido o posto da Guarda Nacional; e que pOl' tanto 
competia a mesma prcsiidencia ao Juiz de Paz rc
pre:sentantc, que nella se devia maute1·, t}uando 

l 

., 
j 
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aqucll~s ~ preten~lessem a~s~inir, sah·o se !1ào ti
vesse lmvulo o d1to exermc10, porque entao ces
sava o fundamento, donde tem sido dcduziclo o 
principio f< da renuncia tacita de hum cargo in
compa:tivel com outro n applicado pelo mesmo Go
verno I em diversos casos. 

a.a buvida. Que he sem duvida ccmformc ao 
Art. 2 o da cita da Lei de 19 de Agosto de 1 8.4.6 
a decisão affirmativa proferida por V. Ex. sobre 

, I . • 
este quesito. 

I..a !Duvida. Que foi regular o procedimento do 
Juiz Ue Paz, como V., Ex. lhe declarou, a fim 
de se~ cumprido o Artigo da Lei, em que elle ba
seou la sua deliberação. 

d que communico a V. Ex. para seu conhe
cimer1to. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
lcr,rcJ - Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeil·o. 

I ---

N.o 1108. -.!lo Presidente da. Provinehe de .!Ui
na~ GeJ•aes, solvendo (lS duviéla.~ Uln·esentadà.v 
pelo ,Juiz Jllunicipal do TeJ•mo da. CamJUtnha, 
najexecuç~o ;;da. Lei Regu~ament~~ da~ Eleições • 

• a Secçao~ R10 de Janmro. Mtmsterw dos Ne
gocids do Impêrio em 25 de Abril de 181,.9. 

1nm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Ma
gestatle o Imperador o Officio dessa Presidencia de 
5 dei Abril do anno proximo passado, contendo 
as d~cisões dadas sobre as seguintes duvidas offe
recidas pelo .T uiz Municipal do Termo da Cam
pan}ja á Lei Regulamentar das Eleições. 

1.

1
.t Duvida. Tendo sido excluido das funcções 

de' ereador da Camara Municipal daquella Cidade, 
em 

1 

•irtude do disposto no Decreto n. o 429 _de 9 
de Agosto de 1845, o Juiz l\lunicipal Formado, 
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qne então era do Termo, s·e pódc cllc , hum a \'ez 
que !deixou o emprego de Magistratura, ser ad
mittido ao exercício daqne1las funcções. 

2-l Duvida. Se tendo sido decla•·ada nulla a 
cleiçao do dito Bacharel para Vereador·, por não 
ter elle ao tempo della os dous annos de domi
cilio I que a Lei exige, deve logo que os complete 
julgf!.r-se revalidada a mesma eleição. 

~-J.a Duvida~ Se os Supplentes de Vereador ju
ram~ntados pela Carnara sob a presidencia daquelle 
Bac}jarel, antes de declarada nulla a sua eleição, 
precisão de novo juramento para poderem servir. 

!, .• ~ Duvida. Se por qualquer impedimento, no 
dia :r:narcado para a reunião do Conselho Muni
cipal de Recurso, não puder comparecer o Presi
dentê da Camara, nem os Vereadores que se lhe 
seguem em ,·otação, existindG alguns delles .. em 
tal distancia, que não possão com facilidade ser 
convbcados, póde o Juiz Municipal Presidente elo 
dito !Conselho, prescindindo delles, convocar os 
Sup~lentes que mais proximos estive~em. 

5.a Duvida. Se derem parte de doente todos 
os V~readores e Supplentes juramentados, a quem 
deverá o .Juiz Municipal chamar para funccionar 
no Cbnselho Municipal de Recurso, huma vez que 
a Cahlara não se possa reunir para deferir jura
mento aos Supplentes não juramentados; e se 
tendÓ de ser convocado hum destes , como· elle 
não I possa servir sem juramento, se Ih•o póde · 
defer~r o Juiz 1\funicipai na qualidade de Presi
rlente do Conselho. 
. E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem De-
clara~: 

1.a.
1 

e 2.3 Duvidas. Qne acertadamente decidio 
essa IPresidencia que o citado Decreto rehabilita 
o Ciliadão, que deixar o cargo de Juiz Munici
pal, I para assumir as fnncções de Vereador, que 
estava privado de exercer em quanto occupava 
a<1uelle cargo; mas que não aprovei ta esta dis-
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posição ao llaclHlrel de que se tt·ata, \'Íslo <(11C, 
sendo la sua eleição nulla de seu principio, como 
foi deClarada, não podia ser revalidada pelo com
plemchto do tempo do clomicilio posterior á sua 
eleiçãd, por isso que a Lei exir,e os dons annos 
de dohíicilio ao tempo dclla. 

3.n !Duvida. Que he sem duvida válido o ju
ramerho deferido aos Supplentes antes de decla
~ada ja nullidade da elciç:io do dito Bacharel, 
visto que funccionava ellc então legalmente' e 
aquel e acto foi praticado nos tet·mos da Lei do 
1. o dê Outubro de 1828: e a~sim foi menos acct·
tada Q clecisfio em contrario dessa l1 r·esidencia. 

4 .• " (Duvida. Que na fidta. do Prc:-idcnte da Ca
mara devem ser clnimados para fnnccionar no 
Cons«:; ho Municipal de rlecurso, em lugar dellc, 
os V cir·eadores tia Camara , scr,unclo a ordem da 
votaçfto, en1bora estt:'jão distanles, hnma n•z que 
se achem no Município, marcando-se novo dia 
para ~reunião do mesmo Conselho, caso a distan
cia etn que estiverem os ditos Vereadores s~ja tal, 
que elles não possão comparecer no dia fixado; 
-e só I na falta dos Vereadores he que podem ser 
convdcados ()S Supplentes juramentados, guardada 
tamb~m a seu respeito a ordem da votação. 

&.a I Duvida. Que não póde o Juiz Municipal, na 
qualidade de Presidente do Conselho de Recurso, 
deferir juramento ao Supp1ente de Vereador no 
caso [proposto, como bem decidio essa Presiclen
cia, por isso que não ha Lei que lhe confira se
melhante attribuiçi'ío; e que, quando se der a hy
pothese figurada, (o que tah·ez jámais aconteça) 
deve~se esperar que a]~um dos enfermos se resta
beleç~, e com elle fun~cionará o Conselho em epo
cha novamente designada' pois que então se torna 
tlesnecessario o juramento do Supplente não ju
ram~ntado, que só o poderia ser pela Camara 
Municipal' na fórma das Leis em vigor. p que commuuico a V. Ex. para sua intelli
Gencm. 
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Dcos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\Iont'a
legre. - Sr. Presidente da Província de Minas 
Geraes. 

N. 0 ,109. - JUSTIÇA. - Aviso de 26 de Abril 
de: 18.4.9. - .,4rJ Pre.,idente da Provincia do 
Piauhy, declm·an(Lrl-llte que priJeedeo legal
mente quando decidio que o ~uiz Jliunicipal tla 
P4rnahiba 'não devia conhecer das p~onuncins 
proferidas por hum seu irmão. 

I 

Rio de Janeiro. 1\finisterio dos Negocias da 
Justiça em 26 de Abril de 1849. 

111m. e Exm. Sr. -Respondendo ao seu Officio 
n. 0 120 de 6 de Fcvereir:o ultimo, cumpre-me .de
clarar-lhe, que sendo expresso,Xno Decreto de '23 de 
Julho de 16U8 que'não possão /de sorte alguma ser 
Juizes dous irmãos na mesma causa'' doutrina que 
bem i longe de ser revogada pelo contrario se acha 
reproduzida no Aviso de 21 de Agosto de t794, 
declárando , que dois irmãos não podem ser Con
juizes em huma causa sem consentimento das par
tes, ' ou 1c expressa. determinação Regia >> como se 
póde ver no Indice Chronologico de João Pinto 
Ribeiro. Parte4.a á pag. 316 da2.a Edição, he claro 
que 'o Art. 277 do Cocligo do Processo Criminal 
estendendo aos Jurados esta prohibição não teve 
por fim limita-la á esse Tribunal, antes pelo con-
1rario generalisando-a, como que lhe deo mais 
força, e vigor. Assim bem decidia V. Ex. quan
do declarou ao Juiz Municipal da Parnahiba, que 
não devia conhecer das pronuncias proferidas por 
seu :irmão; . mns não era para isso nescessario que 
se declarasse suspeito, visto que de julgar o inhi
bia ia Lei independente de suspeição./ 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queiroz 
Coutinho 1\lattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Província do Piauln· • .. 
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N. 0 110.- Aviso de 2G de AlH·il de 18/~o~1. __.. • .4o 
Presidente dtt Pt·ovincia do • .Mm·anhfto, dt!cla. 
1·ando que o Em1n·egado Publico a quem se ctm
ced~ licença com m·denado JWr inteh·o , pelo 
tempo maximo , se deixcc , acabado elle, de upt·e
aentbr-se, nãtJ 11úde, ainda qae ullegue mo
les.tia.,, contimuw a 1Jc,·ceber os seus 't'elwi-

. I 
mentos integralmente. 

I 
Rio õe Janeiro. Ministerio õos Ncrrocios da 

Justiça em 2G de Abril de 181•9. 

ll~m. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu Offi
cio nJo 87 de 29 de Novembro de 181,-8, tenho a 
declarb.r-lhe, que o Inspector da Thesouraria fez 
o quê devia em face da Legislação vigente; por 
quant,b se .a Lei de 24 de Outubro de 1832 no Artigo 
93 expressamente marcou o tempo de licença, que 
o Governo póde conceder com ordenado inteiro 
mesmb no caso de molestias, tempo, que á respei
to dos Presidentes foi ainda limitado pela Lei de 3 
deOutubro de183!i. no Artigo 5.0 §14, e Decreto de 
15 de! Novembro de 184.2 n.0 2ft.7, claro está, que 
o Empregado» quem se concede licença com o Ol'

denado inteiro pelo tempo maximo, se deixa, aca
bado lelle, de apresentar-se, ainda que: allegue mo
lestia~ não póde continua1· a perceber 1 os seus ven
cimerhos integralmente; porque equiva.lendo isso ·á 
huma! prorogação de liceoça (que lbe ,cumpre soli
citar )1 não póde sem absurdo ficar de · melhor posi
ção etn quanto a não consegue, do que se a conse
guissl:!. O contrario illudir·ia completamente o fim 
({Ue se propoz a Legislação citada.; 

Deos Guarde a V. Ex. - Euzebio de Queiroz 
Couti1nho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
vinci~ do Ma1·anhão. 
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N.o ~ 11.- FAZENDA.- Em 27 de Abril de 18.~9. 
Cob,·:m(!U dn dizinlft du Chancellwrin no.-t cct· 
so/v de prr:ferencia, e compelencill ·tio Juizo de 
P:rovedm·iu t.los Ilesidtws JUtl"tt .<;e fa::.el·cm uelle 
inlventm·io.Y. 

lo Sr .. Administrador da Rccebedoria fique na 
intelligencia de que, para regularidade do serviço 
se lhe remette, por copia, tanto o Decreto de 
13 de Março de 18!í-4-, que trata da cobrança da 
dizitna da Chancellaria nos casos de preferencia , 
comh outro Decreto, da mesma data, sobr·e a 
com'petencia do Juizo da Provedoria dos Resíduos 
para se fazerem nelle inventarias; visto que ne
nhn1m dclles se acha impresio na respectiva col-
1 .... . 
ecçao. 

/Rio em 27 de Abril de 18!.9.-Joaquim José 
Rodrigues Torres. . 

1eeretos a que se re(e1·e " Pfn•taritt supra. 

· /Tendo ouvido o Meu Conselho d'Estado reu
nidh, sobre o parecer dado pela Secção do mes
mo /Conselho a que pertencem os Negocias da :Fa
zenUa, relativamente á duvida proposta pelo Pl·o
curhdor dos Feitos da :Fazenda da Côrte, sobre 
·O rhodo por· que se de,~e executar o Regulamento 
n.•/·150 de 9 de Abril de 18A2, ácerca da cobrança 
da Dizima de Chancellaria nos casos de preferencia; 
Heil por· bem Decretar, que nos casos de prefe
ren1cias somente se deve exigir· dos prefcrentcs o 
imposto, quando se mostrar , que este não foi 
satisfeito antes, ou no transito da Sentença da 
causa principal, donde procedeo a da prefer'enci:t; 
e (tue nesta hypothese, a importancia da Dizima, 
que foi pnga , não só deve ser igual a dous por 
cerito do valor declarado, ou arbitrado da co usa 
demandada, na causa principal, mas tambcm 
de~e ser nccnmnlado i1s custas, que tem de pe-
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sar sobre a· parte venc1da, ou o executado. Manoel 
Alves Branco, cJo,i\feu Conselho d'Estado, Ministro 
e Secretario d'Estado dos Negocios da J?azenda, 
c Presidente do Tribunal· do Thesouro Publico Na
cional!, assim o tenha entendido e faca executar. 

P~lacio do Rio de Janeiro em 13 de Março 
ele 1SV• , vigesimo terceiro da . Independencia e 
do lrnpcrio. -Com a Rubrica dt> Sua 1\fagestade 
o Imperador.- Manoel Alves Branco. 

I 
Tendo ouvido o Meu Conselho d'Estado reu-

nido, I !iobre o parecer dado pela Secção do mes
mo Conselho a que pertencem os Ncgocios da 
l.'azen1da, relativamente á duvida proposta pelo Pro
curador dos Feitos da Fazenda da Côrte , se o 
.Juizo/ da Pt·ovedoria dos Residuos, e Testamentos 
hc competente, para nelle se f.'lzerem inventarias; 
llei por bem Decretar , que se conserve as cousas 
no estado em (}Ue se . achão , até que. haja reso
lução/ do Poder Legislativo, a quem compete es
tabelecer, a tal respeito , a. regra que mais conve
niente for. Manoel Alves Branco, do Meu Conse
lho (l'Estado , Ministro e Secretario d'Estado dos 
Nego-tios da fazenda , e Presidente do Tribunal 
do Tllesouro Publico Nacional , assim o tenha en
tendi'do, e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em 13 de Março de 
1 S.V•/, vigesimo terceiro da Indepencia e do Im
per i o.- Com a Rubrica de Sua 1\fagestade o Im
perador. -Manoel Ah·es Di·anco. 

I 
I --~-

N. 0 112. - IMPERIO. - llesolve drtvidtc.f sob1·e n 
e.rtcução da Lei RegulmnciltaJ• das Eleições. 

4 .• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne~ 
gocios do Imperio em 27 de Abril de 1849. 

lllm. e Exm .. Sr. -Foi presente a Sua Ma
gesta~e o Imperador o Officio de V. Ex. n.0 5t 

I 

' I 
iJ_.:.;;.k -~-,......-------------
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de 23 de Dezembro do anno proximo passado , 
em que V. Ex. communica a solução que dco ás 
seguintes duvidas, suscitadas por occasião da exe
cução da Lei Hegulainentlir de Eleições de 1 n de 
Agosto de 1846. 1.1 Duvida. ; Do Juiz ·Municipal do Termo da 
Cachoeira. Não s~ tendo reunido o Conselho M u
nicip1al de necurso na epocha marcada pela Lei, 
pergttnta este Juiz se deve elle reunir-se em ou
tra qualquer epocha, apezar de·· com ta r official
mente não tel" havido reclamação, queixa ou de
nuncia contra a qualificação; e "se são uteis os 15 
dias !marcados para os trabalhos do mesmo Con
selho. 2.i Duvida. Do Juiz de Paz mais votado da 
Villa de Cintra. Tendo elle de presidir á Mesa 
Parobhial no dia 7 de Setembro, e devendo como 
Eleit~r comparecer no dia 17 do mesmo mez no 
Collegio Eleitoral da '\Tigia para a eleição de hum 
Deputado , pela vaga que deixou o Deputado no
meaao Ministro de Estrangeiros, pergunta como 
póde elle, e bem assim os Eleitores que são Mem
bros! da referida ·Mesa P. arochial, cumprir ao mes
mo tempo dons deve~es , no caso em que no re
ferido dia 17 de Setembro não estejão finalisados 
os t~abalhos daquella ·Mesa. 

3.~ Duvida. Do Presidente da· Mesa Parochial 
da }'reguezia de Sant' Anna , e da Camar·a da 
Vill:\ de Chaves , perguntando . a quem competia 
expe1dir os Diplomas aos Juizes de Paz eleitos, se 
{t l\fesa, ou á Camara Municipal. 

!h t Duvi.da. Da Camara da Capital , pergun
tando como deve ser degignada · a · precerlencia 
entr~ dous Juizes de Paz que obtiverão igual 
nu rriero de . votos. '. · . . 

5 .. 11 DÚvida .. Da Mesa Parocbial de Mont'alegre, 
comÍnunicando que, tendo hum Membro della, 
depois de funccionar por algum teinpo , se reti
rad6, dizendo que renunciava o se11 lugar, pelo 

I 
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que foi multado, e chamou-se outro para o sub-
stituir!, negou-lhe ella assento, quando poste
riormente se apresentou para o rehaver. 

6.a Duvida. Do Juiz de Paz do 2..0 anuo da 
Freguezia de Mont'alegre, perguntando se deve 
assumi.· a presidencia da Mesa Parochial, visto 
que o /Juiz de Paz. mais ~otad? , al1~gando moi estia 
ao passar-lhe • a dtta pres1denc&a, nao a. comprovou 
com dttestado. · 

7. a fouvida. Dessa Presidencia, dando parte .. de 
haverJ negado a força requisitada pelo Presidente 
da Mesa Parochial dà Fx:eguezia da Sé para a guar
da da! urna , por entender V. Ex. que em vista 
do A:h. 61 da Lei de Eleições devera esta requi
sição I partir da Mesa , como depois o foi, sen
do-lhe então satisfeita. 

s.a louvida. Da mesma Presidencia, participando 
ter jJ.lgado nullos os trabalhos da qualificação fei
tos p~las Juntas das Villas de Mont' alegre, Nova 
da Rainha, e Manés, por terem ellas sido oraa
nisadh.s antes do dia 3 de 1\laio do anno proximo 
passado com Eleitores da no\'a Legislatura, e or
denai) do que se reunissem novas Juntas com os 
mesmos Eleitores, visto serem elles então compe
tenteé por terem de funccionar as mesmas Juntas 
depois do citado dia 3 de Maio. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Approvando as 
deliberações de V. Ex. constantes dos dous ulti
mos lquesitos, · por isso que são ellas conformes 
com a Lei e Decisões lmperiaes, Ha por bem 
Decl rar. · 

1.~r~ Duvida. Que mereceo a approvação Impe
lria ~ decisão affirmativa sobre a 1.• duvida, ba
seada: nos §§ 2." e 3. 0 do Aviso n.o 64 de 6 de 
Ahril de 18"-7. 

2.a.l Duvida. Que , na collisão entre os dous 
de vetes a cumprir, devião o Presidente e Membros 
da Mesa preferir .aquelle, á que erão chamados 
no Cbllegio Eleitoral , como bem decidio V. Ex., 

i, 
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por isso <tne a falta delles na Mesa poclia ser 
suppr'ida pelos substitutos qtJe a Lei lhes dá , ao 
mes.rto tempo <(Ue os não tinhão no Collegio Elei
toral ~ onde alêm disso não patlião ser represen
tados! por procurador. 

a.a l>uvida. Que sem duvida perlcnce ás Ca
mara Municipaes a expedição dos Diplomas nos 
Juizes de Paz, como já foi declarado em A viso 
de 31 de Outubro de 1848 § 3. ", pois <{UC lte isto 
expresso no Art.: 55 da Lei de seu,Regimento, a 
qual I não foi álterada nesta parte. pela novíssima 
Lei de Eleições , em. cujo A•·t. 105 se determina 
sejão I os Juizes de Paz convidados. pelas mesmas 
Camdras para prestarem juramento. 

4.i_Duvida. Que he procedente o argumento 
que ~. E;c. deduzio do A~t. 115 da 1.-ei Regula
mentar das Eleições; mas que independente de se 
reco~rer a elle,. devia a Camara proceder ao so1·teio 
entre os dous Juizes de Paz em · virtude do A rt~ 
22 · db seu . Regimento, applicayel á eleição dos 
.T uizes de Paz. pelo A1·t. 2. o. da Lei de sua c~eação 
de ~j5 de Outubro de 1827. · 

5.·
1 

Duvida. Qt1e foi ella ~esolvida por V. Ex. 
de accordo com à decisão constante do Aviso de 
9 dE! Março de 1848. 

6.:1. Du,•ida. ~ne acertadamente decidia V. Ex. 
c1ue de~era o representante assumir immediatamen
te a lju'risdicção; que se lhe passara, pois que não 
~ra ên.e competente para julgar da ~eracidade do 
unped&mento nllcgado. · . 

lO que tudo communico a V. Ex., para sua in
tellifiencia, recommendando-lhe que faça acompa
nha c as duvidas sobre a Lei de Eleições de to
dos ps documentos e escla~ecimentos z;elativos, pois 
que ~ simples e resumida exposição dellas nem sem
pre jpo~erá habilitar o Governo para as decidir 
con ementemente. 

IDeos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Presidente da Provinda do Pará. 
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N.o 113. -Em 27 de Abril de tS.\.9.- Declttra 
que In" eleiçü~ de lJt•putados 1mra a 110tla Le- / 
gislfflUl'tt deve .rervir a qualificarão do c(n·
rente anno. 

R~o de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmper1o em 27 de Abril de 1849. 

Il~m. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
gestade o lmpet:ador o Ofl1cio de 17 do corrente, 
em qrle V. Ex. consulta se, para a eleição de E1ei
tores a que tem de proceder-se no mez de Agosto 
proxidto futuro para a nomeação dos Deputados á 
nova Legislatura, de~e servir a qualificação de vo• 
tantesJ, a que se procedeo no mez de Janeiro. do 
corrente snno, ou se a do anno anterior : Manda o 
Mesmp Augusto Senhor Dcclarar-lhe'i que, sendo a 
qualificação de Janeil·o deste anno a u1timamente 
feita, J por ella, e não pe!a do anno anteriot;, se 
deve }>rocedcr à referida eleição , como Sua; Ma
r,e:.ta(1e o Imperador Ilou~e po1· bem Decidil.f }>or 
Sua immecliata Resolução! de 3 do mez passado 
proferida em Consulta da. Secção do Conse1ho de 
Estadb dos Negocios do lmperio de 2 do mesmo mez. 
O qub communico a V. Ex. para seu conheci .... 
mento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legreJ - Sr. Presidente da Provincia de Santa 
Catharina. 

'j ~--~~----------------------



( ·162 ) 
I 

N.• t 14. - Solve tluvirltlS encontradas na exe
cuÇão da Lei Regulrtmentar das Eleições JJClo 
Juiz de Paz da Freguezia de Santo .!lntonio 
4~ Padua, em :.Campos, na P,-ot,incia do Rio 
Janeiro. 

~.a Secção. ~io de Janeiro. Ministerio dosNe
gocios do Impe1·io ·em 28 de Abril de 1849. 

Illm. e Exm. , Sr. - Tendo sido presente a 
Sua Magestade o Imperador. o Officio de V. Ex. de 
20 do corrente , com a copia do que lhe h a via 
dirigido. o· Juiz de Paz mais v.otado da Freguezia 
de Santo Antonio de Padua, em Campos, relativo 
ás seguintes duvidas. 

1. t. Como de~erá proceder, .achando-se na Igreja 
Mat~JZ. na qualidade de Prestdente da Junta de 
Qualificação para o fim declarado nos Arts. 22 , 
23 e 24 da Lei Regulamentar; das Eleições, senão 
com parecer nenhum dos quatro Membros da Junta? 

2.i Mandando o Art. 6.0 da citata Lei, na Fre
guezia em.· que não l-1aja Eleitores, chamar os Ci
dadãos ·immediatos em votos ao Presidente da Junta 
para a formação das turmas; o que deverá fazer, 
qua'lido faltem . tambem estes para orgariisar as 
Juntas, ou Mesas Parochiaes 'l 

3.~ Se, no caso de haver brevemente eleição 
prirrlaria, deve esta ser feita pela qualificação do 
annb passado , ou pela do c01;rente. . · · 

!

Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar-lhe. 
1.a Que bem decidio V. Ex. a 1.a duvida, de

clarando que, não sendo applicavel a esta hypo
these o remedio consignado no Art. 29 da Lei , 
porque este Artigo não presuppõe a falta de qua
tro Membros da Junta, se devia lançar mão, por 
ser baso omisso na mesma Lei,,, do expediente au
torisado pelo Art. 1 O, cuja disposição he applica
vel b esta cspe~ic, por dar-se na segunda reunião 
da Juata ainda maior força de razão do c1ue a 
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()tlC levou o Legislador a estabelecer as providen~ 
cias do citado Artigo. 

2.a I Que bem resolvida foi tambem por V. Ex • 
. a 2.a duv.ida, decidindo <fUC cumpre dist.inp,-uir se 
a falt~ de Eleitores he proveniente de te1· sido a 
F1·egubzia ultimamente creada, e não ter aiinda 
Eleitohs, ou do seu não comparecimento, deven~ 
do-se~ no primeiro caso, seguir o disposto no Art. 
6.0

, ~ faltamlo os quatro p1·imeiros cidadãos alli 
mencionados, chamar ol:.residente hum cidadão, 
<[Ue t6nha as qualidades de Eleitor, e este no
mear lontro para ficarem Membros da Junta, e 
com Ós outros quatro formar a turma dos Sup
plent~s ; e no segundo caso, isto h e, não com
parecendo nenhum Eleitor, proceder, não na con
formitlade do A~t. 6.0 da mencionada Lei, mas 
sim yja do Art. 1 O. 

3.a Que a eleição deve ser feita pela qualifi
cação do correo te anno, como já. se declarou, em 
A viso datado de h ontem , ao Presidente da Pro
víncia de Santa Catharina. 

d que communico a V. Ex. para seu conhe-
cimerlto. . · 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.l- Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

N.• J5.--'FAZENDA.-E:28 deAbril de 18%9. 
Os I detrpacltantes ·das .1:1{/;'andegtts devem ser 
mahti~os no gozo dos seus direitos até o fim 
do !tempo de suas patentes, podem Ttuver des
paclmntes de segunda ordem , 'Sem que haja 
de primeira. · 

J~aquim José Rodrigues Torres, . Pre8idente 
do Tfibunal do Thesouro Publico Nacionál , res
pond~ ao Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
vinci~ de Santa Catharina, que os tres despa-

" ·1·r·•' ·'· 
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u' Alfimdcga tia mesma l,rovincia, de 
o seu Ollicio n.0 19 de 11• de 1\larço 

, devem se•· mantidos até o fim de Junho 
armo (dur·ação das suas patentes) na segunda 
. em ([Úe os classificou a Commissão •·cs
' por ctuant.o não se se~;ue ([UC, por não 
ahi despachantes de primeit·a ordem , não 

pu;"""~-" }_la ver os de segunda, como pretende o Con· 
da Thesonraria. 

ro Publico Nacional em 28 de Ab•·il 
de 1 -'Joaquim José Rodrigues Tor1·es. 

N. • 1
1

16. - Em 28 de Abril de t 849. - E;rplicoções so~re duvidas "" ~errladeir11 intelUgenei" t(o 
.4~t. 43 dct. Lei n.0 514 ele 28 de Outub,•o de 
18~8. 

~oaqui~. José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tr.ibhnal dô !1Thesouro Publico Nacional, trndo 
presente o Officio n ... 11 de 9 de Janeiro ultimo, 
em que o Sr. Inspector da Thesouraria da Pro
viuci1a de Minas Geraes, pede solução ás segnintes 
duvi~as sobre a verdadeira intelligencia do Art. 
43 da Lei o. • 514 de 28 de Outubro de 18!•8 ; 
i .0

, se o tempo da indevida detenção dos dinhei
ros publicas em ·poder daquelles Thesoureiros. Col
lecto~es, &c., que já tem suas contas tomadas, e 
alrartces verificados anteriormente á citada Lei, se 
devei contar par~ o juro da data da publicaç~o 
da o)esma em dtante , e se estes Exactores estao 
tamtlem sujeitos á perda dos por cento: 2.•, se 
os que forào executados, e quejã. _se achão con
dem6ados por sentenças passadas em Julgado antes 
da Lei , mas que ainda devem todo, ou parte 
de . seus alcances, estão lambem sujeitos ás mes
mas I regras, apezar de não terem sido condem
nadds á perda da porcentagem, ou commissão, 
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e no pagamento dos jures referidos; e 3. o se os 
exactores cujas contas forem ·tomadas depois da 
publicação da Lei;· .devem pagar o juro dos seus 
alcances da data da approvação de suas contas 
pela ~hesouraria, ou se daquella em que se fin
darem os prazos, que nos termos do Regulamento 
de 11 •. de Janeiro de 1832 lhe parece que ~e lhes 
cleverão marcar • para a satisfação dos seus debitas; 
respont\e ao dito Sr,. lnspector , que a respeito des
te~ , qubsitos deve observar o que foi resolvido pe
las Ordens de 26 de Fevereiro c 2 de Marco do 
corrente anno, inclusas por copia authentica: com 
os seg6intes additamentos : 1. o, que aquelles de~e
dores, I dos mencionados no Ar·t. 4.3 da citada Lei, 
que já tem suas. contas tomadas, e alcances ve
rificadbs antes dessa Lei, em exeçução, ou sem 
ella, tlevem perder a porcentagem se não paga
rem iptegralmente' as suas dividas no prazo que 
lhes for· dado nos termos da Ordem de 26 de Fe
''ereirÓ; e 2. 0 que os Thesom·eiros, Collectores, &c., 
que depois da publicação da Lei se acharem em 
alcanc~, deverão ser sujeitos ao pagamento dos 
juros estabelecidos pela Lei, desde a data em que 
devião'l ter entrado para os respectivos Cofres com 
os dinheiros em seu poder, se essa data ti'ver sido 
posterior á mesma Lei, ou desde a data da pu
blicaçfio desta, quando a entrada tivesse de ser 
anterior. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Abril 
de 18.19. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• ~17. - IMPERIO.- ~pprova a deliberaçãiJ 
. do Presidente da Provincia do Mar.anhão man

dando proseguir. na qualificação 'do corrente 
·mino; declara .,que por essa qualificação se 
d~~erd p~oceder á eleição, excepto ~nas Paro· 
cliias onde se não tellha concluido a tempo; e 
ettplica o:,que se deve entender por· qrealijica· 
çiío concluida. 

/1.• SecÇão. Rio de Janeiro. Minister,io dos. Ne
gocias do Imperio em 30 de Abril de 1849. 

llllm. e Exm. Sr.-Tendo merecido a ~P,pro
vação de Sua Magestade o. Imperaclor a dellbera
çãolque V. Ex., em conformidade do Aviso de 9 
de Março ultimo, tomou· de mandar proseguir 
nos trabalhos da qualificação do corrente anno , a 
qua , como já foi explicado em A viso de 27 deste 
mez, deverá servir para a eleiç..=to a que tem de pro
ceder-se no dia 5 de Agosto proximo futuro : assim 
o dommunico a V. Ex. em resposta ao seu Officio 
de ~8 do referido mez de Março; ficando nn. intel
ligencia de que nas Parochias onde ;a qualificação 
se não tenha concluído até aquelle dia 5 de Agosto, 
e shmente nessas , se deverá proceder á eleição 
pela qualificação do anno anter·ior, na confor
midade das decisões proferidas pelo Governo em 
casbs analogos; devendo reputa~-se. concloida n 
qu~lifieação logo que as Juntas . Qualificadoras 
tedhão terminado os seus trabalhos, h uma ver. 
que nenhum recurso se tenha dellas interposto 
pa~a os Conselhos Municipaes, e no caso de se h a ver 
recorrido para os ditos Conselhos, logo que este~. 
tedhão funccionado, e remettido .ao Presidente 
da J Junta de Qualificação a relação das pessoas; 
cuJos recursos tiverem sido attendidos, visto que 
elas decisões dos mesmos Conselhos não ha rc-
cn tso suspensivo. . 

· I Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a-
lewe.- Sr. Presidente da Provincin do Maranhiio~ 

I 
I 
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COL~ECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
i RRASIL. 

18~9. 

TOJ\10 12. CAORRNO 5." 

N.0 1118. - Il\fPERIO. - Solve duvidas apresen
tadas sobre n e.vecupão da Léi lle:!fUlftmentar 
dat Eleições, pelo P1·eside11te de~' .M.esa Paro~ 
chi'a.tL da Cidade da E,vtancia,' ua r Prouiucirt 
tlej Sergipe. 

· .a Secção. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Ne
gocids do· Imperio em 2 de Maio de 184!:1. 

I 
lllm. e Exm. Sr.·- Sua 1\lagestade o Tmpe-

radot, á quem foi presente o Otlicio de V. Ex. 
de 22 de Março proximo passado, e papeis , <Jne 
o adompanhárão, relativos ás duvidas suscitadas 
pelo I Presidente da Mesa Parochial da Cidacle da 
Estadcia, sobre o § 1.a do Art. 46 da Lei Re
gnlatnentar das Eleições ele 19 de Agosto de 1846; 
Hou~e por bem Approvar a solução que V. Ex. 
deo jás mesmas duvidas, a saber: 

1. Duvida. Que a expressão - podendo ou
vir, G de que usa aquelle §, he muitissimo clara, 
para que dê lugar a duvida, mas que, por ser 
facu tativa á 1\fesa a audiencia do Parocho, Juiz 
de Paz, e Cidadãos de conceito, não de\~e a :Mesa, 
que hnizer cumprir os seus deveres, julgar-se dis
pens~da de procurar os esclarecimentos, que a Lei 
põe la seu alcance, todas as vezes que duvidar da 
identidade do votante; por quanto o arbítrio con
cedil:io pela Lei em qualquer caso deve ser sempre 
exerbido de maneira que preen~ha o fim, que 

" clln teye em vista, qual, neste caso, o ele man-

1
·, 
' . 
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~------~~~---------------------------



'f,'ft*f'' thz'w e as = íi1 _ 

( i GS ) 

ter-se o direito do voto activo a (JUCm o tem , c 
obstar-se ·a que use dellc aquellc qtie não estiver· 
qualificado. 

2.a I Duvida. Que a Mesa Parochial não he obr·i
gada a estar pelo testemunho do Juiz de PHz, Pa
rocho, e pessoas conceituadas; mas sim como Juiz, 
que pe, na questão da -identidade póde dar-lhe 
o peso, que merecer. 

3.a/ e .4-.a Duvida. Que a Mesa Parochial póde 
chamar indistinctamente a qualquer dos indivíduos 
mencionados no referido § 1.0 do citado Art. 4-6 da 
Lei, lnão só porque he isto consequencia do que 
fica Bito na clecisão 1.a, como· pot'<JUe assim se 
collige claramente da conjuncção -ou- de que 
ella se serve; donde se conclue que não he ne
cessatio o testemunho de todos os ditos indiví
duos~ mas basta o daquelle, qne á ella parecer 
mais limportanle. 

5.a Duvida. Que são sem duvida obrigados a 
com~arccer, e a depor perante a Mesa Par·och ial 
os i~dh•icluos por eJia chamados para dar o seu 
testemunho sobre a identidade do votante, porque 
illusdrio set•ia o direito, <fUC a Lei lhe concede, 
se nãp houvesse hnma obrigação que lhe fo:ssc cor
relativa. 

6.:~1 Duvida. Que póde o votante offerecer para 
testc~unh:w a identidade da sua pessoa ao Ins
pectdr de Quarteirão, ou a qnem mais qnizer, fJOis 
que h Lei o não prohibe; mas que á l\lesa fi~a 
o direito sah·o de ouvir ou não . a testemunha 
offerecida .• e de dar· ao ·seu depoimento o cre
dito .I que lhe ';ler·e~cr·. ,O t{Ue cornmunic~ a V. 
Ex.- .para sna mte1hr,-encra. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de l\font'a-
lcgrd· Sr. -- Pa·esidente da Provinda de Sergipe. 

I 

I 

I 
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N.0 119. - SrJlve u cluvitla encont~·ada na e,t'e· 
curií') dn Lei Begulflmenttu· elas Eleições pelo 
Pre~idente dct Cumm·a ~lrtnicipttl da rilla tlc 
Guiupd na Provincht do Pard. 

1 ~a Seeção Rio de Janeiro. Ministe.rio dos. Ne
gocios do lmpel'~O em 2 de Maio de ·\ 849. 

Illm. e Exm. Sr. - Tendo sido presente a Sua 
Magestatle o Imperador o Officio de V. Ex. de _2 
do rriez pal'sado, com a copia tio que lhe fora ch
rigidl~ pelo Presidente da Camara ;\luuicipal da Villa 
ele G~Jrupá, · propondo a srgnintc duvida. 

Se, dando se a circunstancia de ser o seu im
medié.to em votos o Elci tor mais ''otado da Paro· 
chia .I deve elle servir no Conselho Municipal de 
Recu~so cÓ'tno Vereador, ou como Eleitor, e neste 
caso b. quem cumpre conxocar para servis· de 3.0 

Mern h'i·o elo di to Conselho: o Mesmo Augusto Se· 
nhOt·IManda significar-lhe, que bem dccidio V. Ex. 
aqueÜa duvida, declarando que, á vista da prece
dcncia estabélecirb no final do Art. 3!~ da Lei Re
gula•,~Jentar das Eleiçõe~, e por at·gumento deduzi
do da 6.11 decisão do A viso de 9 de No,·embro de 
1M4-6/, devia set·vir o immediato em votos comoVe· 
reador, no mencionado Conselho; por isso que não 
he 1~ermittido optar entre o cargo de Vereador, e 
o de1 Eleitor; convocando-se o Eleitor, que se lhe 
seguir, ser,undo a ordem da votação·, paa·a servil' 
de 3~. o Membro do referido Conselho~ salvo se já 
tive~ funccionado na Junta de Qualificação, porque 
ent~p cle\'e convocar-se o Eleitor, que lhe for im
me(ltato em votos. O que communico a V. Ex. para 
seu lconhecimento. 

Deos Guarde à V. Ex.- Visconde de Mont'a
legr . - Sr. Presidente da Pl'O\'incia do Pará. 

I 
k~: --~--~r----------------------
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N.o 120. MARINHA. - Aviso de 2 de Maio 
de! 1849. r- .Jllunda abonttr os vencimentos de 
embarcados em 7'ranspo)·te aos O.!Jiciues tle Fa
ze~da e.t'tranumerarios da .. 4rmada , que {m~em. 
nometldospelo llltendente da Marinha dt1 Cdrte, 
pdrn ' ser,vir nos impedimenlvs tle diuersos 
E.!mpJ•egt~dos, que lht! são subordinados. 

lsua Magestade o · Im peradot~, á vista do CJUe 
prop1uzera o Intendente da Marinha da CeH·te em 
Officio n. o 25/i. de 13 de Março ultimo, e do que 
Vm.l sobre o mesmo informara em Officio n.0 387 
de 26 do mez proxirno preteri to, lla por bem 
que / aos Officiaes de Fazenda extranumerarios d~t 
Armada se abonem os vencimentos· de emba,·cados 
em 'il'ransporte ~ C{Uando forem norneàdos peJo re
ferido Intendente, para servir nos impedimentos 
dos I Escrivães do Almoxarifado, e das Officinos J 

ou dos Apontadores doArsenal, mostt·ando-se offi
cialtuente que não existem Ernp.-egados nessa Con
taddria, ou Officiaes de l•'azenda do numero des
emBarcados, que possão ser designados para aqucl
le fi 1m, na fbrma da • Legislação em ,·igo~: o que 
conimunico a V m. para sua intelHgencia e exe-

"' cuçao. 
I Deos Guarde a Vm. -Paço. em 2 de Maio de 

184.9. -Manoel Felizar·do de Sousa e Mello.
Sr.) Antonio José da Silva. 

I ----
-N ... )121. Aviso de 3 de Maio de 184-9. -

Faz e.vtensiva uos Escrivães d' Armada a dis
posição do ~ 3. o do Titulo 6. o do .l.llvard de 
'J, de Jtlneiro de ] i97 t 11U- 1Jarte em que man
da abonar aos :Commissarios dous, ou tJ•es me
~es de soldo adillntado. 
I . -
1 Sua Magestade o Imperador, Tomando em 

consideração o que representara o Intendente da 
I 
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Marinha da Côrte, em Officio n. ~ 2ó2 de 12 de 
Ma~ÇG~ ultimo, e á vista do que Vm. informou, 
lia. por betn que a disposição do § 3.0 do Titulo 
6. 0 dd AI vará de 7 de Janeiro de 1 i97, na parte 
em.· qt1te manda abonar aos Commissarios da Ar
mada [dous, ou tres mezes de soltlo adiantado, se
gundo a viagem par-a onde forem destinados, se 
faça !extensiva aos Escrivães, que estiver·em no 
mesmb caso : G que communico a Vm., para sua 
intelligencia e execução. 

Deos Guarde a Vm. -Paço em 3 de Maio de 
1849.j- Manoel Felizar·do de Sousa c ~lcllo.
Sr·. Antonio José da Silva. 

I 
N. o 1 f22. JMPERIO. - e~"tlanda pr,Jcede·r a 1zova 
quu~ijiear;ão nas Parochias , em que .frn·río an

n ulladas as qrútlificaçües fdta.s em 1847. 
I 

2. a Secção. Rio de JaneÍI·o. 1\'li nister·io dos .Ne-
gocias do lmperio em 7 de Maio de 1~4.9. 

I . 
111m. e Ex. Sr. - Em respo~ta ao Officio de 

V. Ex. de 13 do mez passado, n. 0 18, teu h o de 
decbbr-lhe que nas Parochias, em qne forão an
nulla1das as qualificações feitas em 1847, se deve 
quan1to antes proceder a no\·a qualificação; visto 
não ~e ter ainda feito, e que por dia deve ter 
luga~ a eleição de Vereado•es e Juizes de Paz, 
como tnmbem a dos Eleitores para a futura Le
gislatura, na fól'ma das decisões coustantes dos 
Avisos de 9 de Março, 27 e :10 de Abril do cor
rente anno; sem que em nenhum caso· possa ter 
luga•~ a eleição pela qualificação. que se fez em 
virttide do Decreto n.0 1.57 de/~ ele l\'laio de 184.2, 
á. vi~ta do <(ne dispõe o Art. 129 da Lei Regula
meniar das Eleições. 

iDeos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont•a
Iegre. - Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 

I 
I 
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N.o 123.- FAZENDA. - Em 7 de Maio de 
1849. - SoiJl~e ju1·os qae se devem let,ar tle 
quuntius 7wr que s?íf.l e.t•ecutatlwt o.v Empl'e· 
gultos t~lca11rados JWl"a com a Ji'azendu ,/Va
cio~wl. 

I 
.Joaquim José Rodrigues Torre~, Pl'esidente 

do T~·ibunal do Thesom·o Publico Nacional, res
ponde ao Olficio n.o 7 do Sr·. lnspector· da Thesou
rada i da Provincia de S. Pedro de 2:3 de Jaueiro 
ultirnb, que, teudo o ex-primeir·o E:;criptura
rio da Caixa Militar Joa1tuirn José Quadrado sido 
procc1ssado pelo peculato, e sofft·ido por esse de
licto la pena correspondente, imposta po1· sen
tença1 do competente .Tnizo Criminal, ficou por 
isso ~ujeito á sati:.façã.o a mais completa do darn
no causado, conforme os Arts. 21 e t:l do Codigo 
Crim1inal ; e por·que nesta satisfação se com
prehdndem os jur·os, e não só os ordinados, mas 
até ds juros compostos, Art. 2G, de\'em ser estes 
incluídos na cnnta, porl1ue a sati:;fação a favor 
da Fazenda Nacional se deve pedir na . acção 
civilJ que cump1·e intentar, na confc.>rmidade do 
Art. 168 da Lei de 3 de Dezembro de 184.1 , se 
já o não tiver sido. 

Thesoul'o Publico Nacional em 7 de Maio de 
184tlJ- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 

N.o 124.- Em 1 de Maio de 1849.- Sobre 
o lançamento do Imposto de Loirts em hum 
D;~tricto, que no deCU1"80 do annQ pw;sa a 
ser J!"illa. . 

1oaqU:im José Rodr·igues ·rorres, Presidente 
do T~ibunal do 'I'hesour·o Publico Nacional, em 
soluçao á seguinte duvida, proposta pelo Sr. Ins
pec.t~r da Thesouraria da Provincia de Minu 

I 

------""'"'""",.._ _________________ ,~ 
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Gcr·aes I em Officio n.0 18. de 24 de Março ultimo, 
se, tendo o Collector do l\1 unicipio de Minas Novas 
procedido no col'l'ente exercicio ao lançamento do 
Impostb das Lojas, no Di~tricto da Se•-ra do Grão 
l\Jor,od antes de se installar allt a Vílla, devia 
ar,ora, 1 que se acha insta !la da, proceder a no\·o 
lançamento, rPgulando-se pelos fundos dos Ne
gociosJ responde ao. dito Sr . .Inspector, que a co
brança! no corrente excrcicio deve ser· pelo pri
meiro I lançamento. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Maio de 
18.~9.

1
.j_ Joaquim José Plodl"igues Torres. 

N.o 1 ~.--Em 7 de 1\faio de 1849.- Sobre o 
Selio que dezwm prtgur o.v c1·editos, que se 
ctjrtfzão por .serem dedctrados rwllos. 

Jlaquim José Rodr1gnes Torres, Presirlentc 
do Tribunal <lo Thesonro Publico Nacionnl, na 
confotmidade da lmperi:1l Re8olnção de 11i- de 
Ab•·ill ultimo, tomada sobre Consulta da St>cçào 
de Fa~enda do Co use lho d • t-.stado de 22 de Mm·ço, 
ácerd. da se~uinte duvida, suscitada em Oflicio 
do Ju1iz Municipal de S •• loão de EIHei de 1fl de 
D li d' o • -ezem )ro, se os cre ttos. que se fiJmzao pan\ f'e-
rcrn <Ieclar·ados nullos, são :mjt·itos ao Scllo pro
porci{lnal; communica ao Sr. lnspel'tor· da The
sourai·ia da Pl'ovincia de Minas Geraes, parn sua 
iutelli

1

f~enc'ia, e pam ({Ue o faça constar :10 dito 
Juiz li\Junicipal, que á vi:-. ta do Art. 13 da Lt•i 
de 21 de Outubro de 1St .. a, se Rc passou· o prazo 
assigrlado pelo Governo nos lugare:<, onde não ha 
E.~taçâo Fiscal, e a vespera do vencimento do cre
dito, ~não póde o credito ser attendido em Juizo 
sem pa::;ar 20 por cento do seu valor; e se já 
passo essa epocha, para ser o credito productm· 
de algum effeito legal em Juizo, deve pagar f+() 

li 

--------~----------------------
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por cento; e q_ue por tanto o Juiz obrou hem 
mandando que se não continuasse a acção vro
posta [pelo Padre José Lamed~ de Oliveira. co?tra 
Marciano Eugenio de Sousa Ferraz, sem revahda
de dÓ credito cedido pelo ultimo ao primeiro, 
e deve ser sustentado o seu despacho. 

Thesouro Publico Nacional em 7 de Maio de 
1849.1- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I ----
N.· 1

1
2(l.- Em 7 de Maio de 1849.- Sob~P. gJ•a

tifirações crus que servem de Chefes de Policia. 

Joàquim José Rodrir,ucs. Torres, Presidente 
do Tiribunal do Thesouro Publico Nacional, na 
conformidade do A vi:;o da Repartição da Justiça 
de 27 de Abr·il ultimo, m~pondc ào Olflcio n.n 
46 do Sr. Inspector da The~ouraria da Provincia de 
Goyaz de 4 de Outubro de h148, que não se pó-

. de negar a Domingos Marques Lo:•es . Fogaça o 
di1·eito c1ue tem á gc·atificação de Chefl! de Policia, 
]>elo lte.upo que servio este luga•·· O Decreto dt! 27 
de Julho de 18!,.6 no Art. 1.0 exceptua expressamen
te as gratificações de exercício' de cuja· natureza 
são as que se confet·em aos Chefes ele Policia, co
mo entende o dito Sr. lnspector, e nem parece 
conforme a mente da Lei obrigar hum cidadão a 
deser'npenhar semelhante encargo de tanta impor
tunda, e responsabilidade, sem se lhe mini:;trar 
hum1a compensação, ao menos pelos gastos, que 
neceksa•·iamcnte deve fazer no se1·viço publico. 

IThesoum Publico Nacionul em 7 de 1\laio de 
1849.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I . 
i 
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dench1 do Juiz de Paz do 3.0 anno , e outra em 
diversa casa sob a presidencia claquelle Juiz de 
Paz, 1ainda se não resolveo sobre a validade de 
nenliJma dellas. 

2.a. I Que não são attendiveis as razões allegadas 
pelo ~obredito Juiz de Paz mais votado, á cerca 
da inbonveniencia de se fazerem aquellas eleicões 
na respectiva Matriz, visto que nella se func~io
nou ha ultima eleição de Elcito~es. e se pnwe
deo 'tl qualificação em Janeiro ultimo 1 sem tillC 
a issol se offerecesse o menor obstaculo. a.al Que ao mencionàrlo Juiz de Paz como o 
mais votado do quardiennio findo, compete presi
dir á referidas eleições, c na sua falta, ou ausen
cia ab seu , immediato , que estiver desempedido, 
guardada a orrlem da votação; e não assim quan
to ab preenchimento das funcções ordinarias do 
JuizJ, porque estas pertencem ao Juiz de Paz. do ul
timo I anno, que se acha em exercício, e que deve 
continuar até que cesse a falta dos novos Juizes; 
comd foi decidido para a Freguezia da. Santíssima 
Trindade. E Havendo o Mesmo Augusto Senhor 
App~ovado aquellas dedsões, assim o Manda com
municar a V. Ex. , em resposta ao· seu Officio 
de 4 do corrente mez. · 

fDeos guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legr~. - Sr. ].,residente da Pro:vincia do Rio de 
Janeiro. 

I 

I 
~. 

I 
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N.0 t29.- JUSTIÇA.- .Aviso ao Preside1~te da 
P·rhvincilt do Pard ,,olvendo a duvida propoSta 
pelo Juiz de Di1·eito dlt Comarca. de BJ·aga/nça , 
sol~re a intelligencia dos .AJ·ts. J 50, 154 e 
l 57 do Codigo do Processo Criminal, na hy
pothese de .rer apresentada huma :denuncia de 
cri~e de responsabilidade com (!ocumentos 
valiosos, depois de 3 annos e antes de 8. 

Aio de Janeiro. 1\finisterio dos Ner,ocios da 
.JustiÇa em 1 O de Maio ele ·18/1.9. 

ium. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu Oflicio 
n.0 AS de 15 de Novembro de 18/~8, submettendo 
á deJisão do Governo Imperial a duvida proposta 
pelo ~uiz de Direito da Comarca de Br·agança d'essa 
l1rovi1ncia, sobre a intellir;encia dos A r·ls. 150 , 154 
e 157 do Codigo do Pro~esso Criminal ,V na bypo
thesel de ser apresentada huma denuncia de ct·ime 
de résponsabilidade, com documentos valiosos de
pois ·tle 3 annos e antes de 8: cumpre-me decla
rar a! V. Ex. para o fazet· constar ao dito Juiz, 
que Se a acção particul:u· JH'cscreve no firn de 3 
annos, he evidente' qne a denuncia não póde ser 
acceita como acçào criminal; mas se o JWOcedimento 
Oflicihl só p•·escreve em 8 nnnos, e os Juizes são 
obrig~dos á te-lo sempre <{UC lhe sejão pn~sentes 
papeis em que se enconti'C crime <lc responsabi
li(ladb, he tambem claro que o Juiz rejeitando a 
interferencia do accnsador pm·ticular, póde c deve 
proceder ex-officio./ 

Deos Guarde a V. Ex. -Euzebio de Queiroz 
Couti'nho Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Provi:ncia do Pará. 

I 
i 
I 
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N.o 130.-FAZENDA. -Em 11 deMa10 de 1849. 
·Os Par,tidor,es do Juizo de Oj·pltãos estão is~n
tos do . im~osto annu,al sobre os escriptortos. 

O Sr. Administrador da Recebedoria ·fique na 
intelJigencia de que por Impel'ial Resolução de 5 
do corrente , sobt·e Consulta da Secção de Fazenda 
do Cbnselho d'Estado, Hnnve Sua Magestade o 
lmpe~ador por bem Mandar declarar , que os 
Partidoreti do Juizo de Orphãos são isentos do im
po. stol annual de escriplor·io, por não virem ex-
pressámente designados no Regulamento de 1 5 de 
Junhh de 184!,., qlle só trata dos Contadores Ju-
diciaés. · 

Rio em 11 de Maio de 18!,.9.- Joaquim José 
Rodr)gues Torres. 

·N.11 tt. -Em 12 de Maio de 1849. - Sobre bu~
~as a bordo de navios .i,d desembarm;ddos 

j pelas .4!f:andegas. 

~oaquim .José Rodrigues Torres , Presidente 
do 'Tribunal do Thesouro Publico Nacional , de
c)ar·a que quaesquer ordens, que sejão precisas 
par·aj proceder ás buscas a bordo de navios já des
f!mbaraçado!l pelas Alfaridegas , ou que estejào no 
ancdradouro da carga, devem ser expedidas pelos 
Ad~inistradores dos Consulados , e por estes jul
gada~ as apprehensões, que se fiz:erem. 

IThesouro Publico Nacional em 12 de Maio 
de .f8lf9,- Joaquim José Rodrigues Torres. 

i 32~ -- Em 14 de Maio de 1849. -. . Não !te 
extensiJJa aos estrc.mgeirQs a licenea e 

privilegio parú e,vt,-ahir ov.ro. ~ 

Illm. e Exm. Sr.- Em r·esposta ao seu officio 
n.o • de 7 de Fcvcreit·o ultimo, offc1·ece-se-mc 
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dizeri a V. Ex., que semlo .Manoel Clu·istiano da 
Silveira estrangeiro, e não se estendendo á mine
s·ação os favores outorgados aos estrangeiros, he 
procedente a duvida de V. Ex.. a respt'ito da per
tenção do Supplicante á licença e privilegio , para 
extra!hir ouro em alguns lagoões formados pelo Rio 
S. Sepé, concessão que se lhe não deve fazer. 

Deos Guar.de a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neird em :14 de Maio de 1849. - Joaquim José 
Rod•iigues Tor1·es. - Sr. Presidente da Pro\·incia 
de S. Pedro. 

I ---
N.0 133.- JUSTIÇA.- Aviso de 1/~ de Maio de 

18~9. - Diri[rido ao Presi~ente dr:t .f!.elação do 
Rao de Janeu;o , declarando que o .J.Irt. 40 do 
C~digo do P~ocess.o Criminal. tJão creou novôs 
lugares tJ,e Escrivães de .1/ppellações' sendo o 
se'ufim unicamente respeitar os direitos adqtci
ridos pelos prop1·ietarios do., O.fficios extinctos. 

jRio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
J ustlça em 14 de Maio ele 184.9. · 

l

fsua Magestade o Imperador, Conformando-se 
com o parecer da Secção do Conselho d'Estndo, 
a que pe1·tencem os Negocios da Justiça, Houve 
por [bem Declarar por Sua immediata Resolução de 
12 do corrente. mez e anno, que o Art. 40 do Co
digo1 do Processo Criminal não creou novos lu
gare~ de Escrivães de Appellações, sendo o seu 
fim I unicamente respeitar os direitos ndquiriclos 
peJos propr·ietarios dos Officios extinctos, mandan
do-ds promiscuamente servi1· com os de Appel
laçõ~s, providencia transitoria, como o motivo 
<[Ue I a dictou, e que acaba com a vida dos pro
prietarios desses Officios. 

I O que Manda comrnunicar a V. S. para seu 
conbecimenlo. 

44 ·'•• 
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Deos Guarde a V. S. - Euzehio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara. - Sr. Conselheiro 
Manoel Ignacio Cavalcanti de Lacerda. 

N.0 134-.- IMPERIO. - Explica .o sentido, em 
que I deve ser tomada a 7mlrlvra reco~ridos , 
empregada nn A1·t. 7. 0 do êDecreto JV. 0 511 de 
18 e Jl1,m·ço de 1847. 

1 a. SecÇão. Rio de Janeir·ci. Ministerio dos Ne
gocios do Irnperio em 14 de Maio de 184-9. 

11 rn. e Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção do 
Irnperio do Conselho d'Estado sobre a duvida pro
posta pelo Juiz Municipal Substituto da Cidade Dia
mantina, relativamente aoDecrelo n.0 511 de 18 
de Mlirço de 18!,.7, no Officio que acompanhou o de 
V. Ex!. de 11 de Março ultimo; e Tendo Sua Ma
aestad'e o Imperador, por Sua irnrnediata Resolução 
de 121 do corrente, se Conformado com o parece~ 
da m~srna Secção exarado em Consulta de 25 de 
Abril I proximo passado : Ha por bem Declarar que 
a palavra - recorrido-, de que usa o Art. 7. o do 
citado1 ))ecrelo, cumprehende não só os indivíduos 
em fa~or· de <Juem houver decidido a Junta de re
damação, corno quaesquer terceiras pessoas , que 
posto l-não tenhão por maneira alguma fiffurado nas 
reclar~açõcs, queixas ou denuncias, se pt·oponhão, 
com t~do, por amor da ver·dade e interesse na boa 
C{ttalificação, a discutir perante o Conselho Munici
pal o~ recursos que lhe forem apr·esentados, huma 
vez qbe requeit·ão ser parte nos mesmos recursos; 
por quanto não só esta. intelligencia está em har
moniP com a Lei de 19 de Agosto de 1846, que nos 
Arls. 122 c 35 aut.orisa á qualquer cidadão a re
clamabão e denuncia , bem como o recurso da de
cisão sobt·e huma ou outra proferida, mas tambem 

------------~~-----------------------------------~ 
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por<{UC a ser tomada aquella expressão no sentido 
restrict.o, não ficaria preenchido o fim (JUC a Lei 
teve [em vista concedendo aquella aut01·isação. O 
que qommunico a V. Ex. para sua intelligencia .. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\lont'a
legrel - Sr. Presidente da Província de l\finas 
Gera~s. 

I ----

N.0 f35.- FAZENDA.- Em 19 de Maio de 1849. 

t
Os livros dos E:;crivães do .J,ury estão 

sr~jeitos ao Se/lu. · ' 

1llm e· ~x.~: Sr. - ~cspondo ·.ao :;o~cio que 
V. Ex. me jd1r1gw em 29 de Março p~oxnno pas
sado~ sob. n. 0 8/4-, que os livros .em que escreve 
o Esc ri vão do J m·y estão suje i tos ao Sello, por 
não !haver disposição alguma de Lei, ou Regu
lamento que os isente. 

[Deos Guarde a V. Ex. - Palacio do Rio de 
Janeiro em 19 de Maio de. 1849. - Joaquim José 
Ro~igues Torres. - Sr. Presidente da Província 

:~.l::::y~ Em 21:-Maio de 1849. - Quaes 
«.s disposições do IJ,egulamento das .Aifjmdeg11s, 
q e .se devem dàr imp1·essas aos Cdpitães de 
ncivios, quando erih·ão nos portos do · lmperio. 

b Sr. Inspector d'Alfand~ga fique na. intelli
gencia de que , vendo-se de huma informacão do 
Guar

1

'da Mór dessa Repartição annexa a lm~~ au
tos, qne subírào ao Tribunal do The'souro, con
tinuar ainda a pratica de se entregar aos Capitães 
elos f.avios, qnc aqui aportão, hum exemplar do 
Regulamento de 13 de Dezembro de 1 R31 , não 
obsdmte o que se declarou a essa Alfandega em 11 
de Julho do anno proximo passado; de novo se 
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declara, que as disposições de que, na conformi
dade do Art. V,.~ do Regu)aniento de 22 de Ju
nho de 1836, se deve dar conhecimento aos:Ca
pitãesJ á sua chegada, são as do mesmo Regula-· 
mento1

, o qual nessa parte substituio áquelle, con
sidera-hdo-o revogado. 

R!io em 2.1 de Maio de 1849.-.Toaqnim.Tosé 
Rodrigues To~res. 

I ---
N.0 137.- Em 21 de Maio de 1849.- Direito., 

de /baldeação de mercadorias de h uns para 

1 

outros portos do Imperio. 
I 

.T~aquim .José R.odr·irrues Torres, Presidente dd 
Tdbrlnal do Thesouro Publico Nacional, declara 
que as mercadorias estrangeiras despachadas por 
naldeação ou reexportação de huns para outros por
tos db lmperio, em virtude do Decreto n.• 605c 
de 21 de Abril ultimo, devem somente pagai' os 
direit~s de 1 ; por cento, a que são sujeitas pelo 
Art. li. o do Regulam e o to de 12 de Agosto rle 
18~4 ; considerando-se em vigor as disposições d()S 
Arts. I 96 e 31() do Regulamento de 22. de Junho 
de 1836, Provisão de 2.1 de Novembro de 1838, 
e mais ordens a respeito do· despaého d·e taes mer
cadorias. 

Thesouro Publico Nacional em 21 de Maio de 
18/•9.1- Joaquim José Rodrigues Torre!i. 

I 
i ----

N.0 1
138.- Em 2·1 de Maio de 484.9. - G-ratfl!ca

çã~J aos Gua-rdus das a!llfandega.tt empregi.Jdo., nai arrecadação dos salvados dos navios nau• 
.fràgados. 

Laquim JQsé Rodrigues .Torres, Presidente do 
Tribtrnal do 'rhe11onro Pnhlico Nacional, deferin-

1 
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do ao requerimento dos Guardas d'Alfandega da 
Província do Maranhão, Manoel Ricardo Vieira , 
Antonio José Vieira Guimarães, e João José Alves 
Bazol'Ia, que acompanhou o Officio do Sr. Inspe
ctor \da Th~souraria da referida Província n.0

• 38 
de 20 do mez ultimo, ordena ao mesmo Sr. Ins
pectdr , que mande abonar aos ditos Guardas a 
~ratificação de üAO réis diarios, como indemni
~nçãd das respectivas comede rias, durante o tempo 
que bstiverão empregados na ~r.r~cadação dos sal
vado~ da Barca Sarda - Amtctzta -, no lugar 
denominado Mangunça; e se alêm do cumprimento 
·do séu dever. official, aquelles Guardas ~..concorrê
rão Rara o salvamento das mercadorias, he de ra;.. 
zão que tenhão. por· isso alguma remuneração dos 
dono1s dellas, de c1uern a deverão haver pelos meios 
competentes, quando sem elles a não consigão. 
· ífhesouro Publico Nacional em 21 de Maio de 
1 81,.9. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

I '· .. 
N.0 ~39. - IMPEIUO. - .4ppr.ova .. as decisõe., 

dndas pelo Presidente da Província do Rio 
t~~ o{aneiro sobre a~_ duvideis,, que ~í Lei Ile
gu.lamentar das Elezçaes pr.opoz n Jtnz de Paz 
dct Ff!eguezia do Passa T1·e.v. · 

11 .a .Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocibs do Imperio em 2 J de Maio de 181,.9. 

/mm. e Exm •. Sr.- Foi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. de 14 
do dõrrente, ao qual acompanhárão por copia o 
Officio do 3. o Juiz de Paz da Freguezia do Passa 
Tres!, e a resposta que V. Ex. lhe dirigio salvan
do ~s seguintes duvidas soht·e a Lei Regulamen
tar das Eleições. 1.t Duvida. Se para a eleição de Juizes de Paz 
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e Ve1·kadores, á <{Ue tem de procedcr·se na dita 
'Freguezia, deve servir a qua\iticação do anno pns
sado, ·1 ou a do qne corre. 

2.a /Duvida. Se dada a hypothese ele ter ellc 
JuiE de Paz de presidir á Mesa Parochial nactuel
la eleição, pódc durante os t•·abalhos eleitoraes 
accmrtnl:n· 1; éxercicio do cargo de Snl:d!'legado 
de Pdlici<t. 

a. a _IDw;;Ja. !lecid!da n~~ativamente a. d ! I ida 
antenor, se esti\·er 1mped1do o 1.0 Subsw.:li.o .In 
Subd~legado, unico juramentado·, á qnGm d1~verá 
passar a vara. · 

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por hem 
Approvar as seguintes dedsôes de V. Ex: 

1.a J .Que .;.para a mencionada eleição deve servir 
a quahficaçao do anno passndo, p~ela qual se fez 
a con!Vocação. dos Yotantes, visto não estai' conclui
da a deste anno. 

2.o. Que posto não haja incompatibilidade na 
accu · ulação do exercício dos cargos de Juiz de 
Paz e Subdelegado, em vista do disposto no Art. 
27 db Regulamento n.0 120 de 31 de Janeiro de 
1842 ~ com tudo deve ella cessar durante os tra
balhos eleitoraes pelas razões ~xpendid~s nos A vi
sos d'e 17 e 29 dP- Janeiro do corrente anno, em 
virtutle dos quaes deve o Juiz de Paz passar: a ju
risditção policial ao seu legitimo Substituto. 

3.a.l Que na falta do 1." Substituto do Subdelega
do deve elle Juiz de Paz representa.nte officiar ao 
Delegado do Termo para ju~amentl'l.r o 2. 0 Substi
tuto,~e os mais que forem precisos. O que co.mmu
nico a V. Ex. para sua intelligencia. 

eos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

1 
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N.0 140. - Sol11e du·vidas e11contradas na execu
ção ela Lei '.[J.egulamentar das Eleições pelo 
Jut'z de Paz Presidente da Junta de Qualifica
ção da Fregue:.ia de .Borba., e pela Camara 
Mttnicipal da Yilla de Ourein, ambas na Pro
Vlil1cia do P(trá. 

~.a Secção. Rio deJaneiro. 1\linisterio dos .Ne
ftOcios do Imperio em .21 de Maio. de 181,.9. 

I . . . 
111m. e Exm. Sr. - Levei ao conhecimento 

de Sha Magestade o Imperador as se1~uintes duvi
das $obre n I .. ei Regulamentar das Eleições, e tJUe 
constão das copias , que acompanh{u·ão os Onicios 
de Ví• Ex. n.os 26 e 21 de 12 e ·17 do mcz p•·o
ximd passado. · Lt Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jun
ta de Qualificação da FreHnezia .de Borba. Se os 
Membros da Junta podem suscitar 11uestão ácerca 
da legalidade. ou illegalidade, com <fUC funcciona o 
Presi'dente d:t mesma por falta de diploma ou ju
ram~nto , e tomar conhecimento dos actos (lOI' elle 
praticados. 

2j Duvida. Do mesmo Juiz de Paz. Se o Es
crivao, que sei'Ve perante a Junta, póde dar· cs
clar~cimentos relati,•os aos trabalhos da qualificação. 

a.J Duvida. Do dito Juiz. Se o Presidente da 
Junt~ póde despedir o Membro della, que procura 
inte~roper· os trabalhos com argumentos frívolos; 
chau)ando o seu immediato para o susbtituir, e fa
ze-I~ processar. 

,4 .• 
1 

Duvida. Da Camara Municipal da Villa du 
Ourem. Se o livro da qualificação, de que traia o 
Art.l21 da Lei Regulamentar das Eleições, deve 
ficar em pode1· do }>residente da Junta, ou ser re
mett do a Camara do Município. 

~ o Mesmo Aug.usto Senhor, inteirado das 
decisões, que V. Ex. proferia sobre as referidas 
duvitlas, Manda declnrar-1he: 
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1. a Duvida. Que não foi acer·tacla a decisão de 
V. Ex. sobre a 1.a duvida: 1.0 (quanto á legali
dade, ! ou i Ilegalidade, com que funcciona o P•·e
sideute da Junta ) , porque os Membros da Junta 
pão são competentes para julgar dos defeitos do 
Presidente della, seja por falta de juramento, ou 
de diploma, S('ja porque houvesse vicio. ou i t•re
gularidade em sna eleição, ou.,finalmente pm· nu
tro qltalquer motivo, bem como o não he o I• re
sidente a respeito dos Membros da Junta, como 
por varias vezes tem declarado o Governo Imperial; 
sendo que qualtluer questão, que se suscitasse sobre 
esta materia, seria em pura perda, porque nenhu
ma decisão se poderia tomar: 2." (:quanto aos 
actos praticados pelo Presidente da Junta em virtu
de das attribuições, que lhe são conferidas), por
que assim o tem declarado o mesmo . Gove~;no no 
§ 2. o do Aviso n. o 63 de 29 de l.\Iarço de 184 7, que 
se funda nas razões acima expendidas. No 1.0 caso 
cabe aos :Membros da Junta representar ao Go
verno; e em hum e outro tem elles o di1 cito de 
fazer inserir· n~ acta os protestos necessarios, c as 
razões, por que du ,·idão da legalidade contestada , 
a fim de ser tudo apreciado pelo Podeli competente. 

2.1:1 Duvida. Que tambem não he razoavel a 
opinião ele V. Ex. ácerca da 2.a duvida; porque, 
posto não possa o Escrivão ante a Junta ingerir
se de motu proprio nos trabalhos da qualificação, 
tem com tudo o direito, e mesmo h e de seu dever, 
como Empl'egado Publico que he, prestar os. es
clarecimentos, que delJe forern exigidos em vir-

• tude do dispoto no Art. 31 da citada Lei. 
3!a Duvida. Que seguramente, como V. Ex. 

(]ecidio, não tem o Presidente da Junta direito de 
despedir o Membro , que ou por ignorancia , ou 
de má fé propõe questões frívolas, que tendão a 
interroper· os trabalhos, por·que a Lei não o au
torisa a impor~ semelhante pena, c mesmo haveria 
perigo, que lhe concedesse huma tal autorisação 
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pelo ~buso, que della poderia fazer para organi
sar a 1 Junta com pessoas de sua parcialidade, como 
V. Ex. mui bem pondera; mas que póde, e deve 
o Presidente da Junta chamar· a seus deveres o Mem
bro,/ que perturba Oi trabalhos, suspende1· mesmo 
a Sessão, quando aquelle meio não seja sufficien
te, le a inter·rupção for tal que não seja possí
vel progredirem os trabalhos; e finalmente reqQe
rer á sua punição á Autoridade criminal, quando 
haja j crime no seu procedimerto. 

4. 
1 

Du"ida. Que . não procede· a decisão de 
V. Ex. sobre a 4.8 duvida, por ser contraria ao 
Art. /37 da mencionada Lei, explicado pelo A viso 
n.0 29 de 27 de Fevereiro de 1847, que mandão 
1·emetter o livro da qualificação á Camara Muni
cipal, logo que elle não seja mais pr·eciso. 

~ que communico a V. Ex. para sua intelli
genc,Ia, e para que assim o faça constar ao Juiz 
d~ P~z, e Camara representantes. 

1.ueos Guarde .a V. Ex.- Vi~co!lde de M~nt'a
legre Sr. - Presidente da ProvmCia do Para. 

N.0 1/•1. - Solve duvidas encontradas na execu
ção da ]Jei Regulamentar das Eleições pelas 
c:amaras Municipaes do Brejo, Serinhaem, e 
B'anito, na Provincia de Pernambuco. 

_11.a Secção. ~io de Janeiro. M~nisterio dos Nc
goctbs do lmper10 em 2!• de Maw de 18!•9. 

IIJm. e Exm. Sr.- Com o Officio de V. Ex. 
n. 0 35 de 3 do corrente , fot·ão presentes a Sua 
Magestade o Imperador as copias dos Officios das 
Camaras Municipaes do Dr~jo, Ser·inhaem, c Do
nit6, e das decisões profer·idas por V. Ex. pm· occa
sião! das seguintes duvidas sobre a Lei Regulamen
tar· das Eleições . 
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1.• Duvida. Da Camara. Municipal do Brejo. 
Se o Juiz de Paz, mais votado, e que h e substi
tuto do . Juiz Municipal, póde presidir rí Junta 
de Qualificação, ou se deve ser substituído pelo 
seu i~mediato em votos. · 
. 2.• Duvidrt Oa mesma Camar·a. Se tendo ~ido 
qualificados po•P~i) mais de 1 ~O votanlc5, de\·e 
com thdo a Fre• qezia dar o mesmo numero de 
25 Eleitores, qu~' deo ria ultima eleição, ou se deve 
elle ser reduzido Ue maneira <tUe não exceda ao 
nummlo de votantes, calculando-se hum Eleitor 
por .cáda 40, votantes, segundo o Art~ 52 da Lei 
Regulamentar das Eleições. a:a Duvida~ Da mesma Camara. Se devem ser
vir ná Mesa Parochial , que tem ele ser cónvocaila 
para a proxima eleição, os Eleitores da Legisla
tLira dissolvida, ou os do quadrienuio ante•·ior. 

4.a !Duvida. Da Camara. Municipal ele Serinhaem. 
Se, tendo iido annullada a eleição de 184-7, c!evia 
a mesma Camara enviar ao Juiz de 11az respecLi
vo a !copia da a c ta da eleição de Eleitores, ·que 
teve lugar em 184.4 , huma vez que os seus pode
res lutv1àO expirado. 

s.a !Duvida. Da Camara Municipal do Bonito. 
Communicando esta Carnara ter expédido .as con
venientes ordens~ para que as Juntas de Qualit1-
cação l bem como as Assembléas Pm·óchiaes, func
ciona~sem nas epocbas marcadas na Circulaa· dessa 
Presidencia · de 28 de Mar·ço proxirno passado; 
pergt.lnta se devem as mesmas Juntás e Assem
bléai nas Villas do Altinho e Camarít, ser presi
didas I pelos Juizes de Paz da Lcgislatm·a que fin
dou no dia 7 de Janeiro. do corrente anno, visto 
não !se ter ainda procedido á eleição de J llizes' 
de Pa~ nas ditas :Freguezias , e não poder ella talvez 
estar I concluida a tempo de os novos Juizes po· 
dere~ funccionar naquellas · epochas. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Estranhando 
que ti Camara l\lunicipal do Ba·ejo repita af\ du-
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vidas
1 

1.a c 2.a já por tantas vezes decididas pelo 
Govetno Imperial, e acertadamente resolvidas por 
v~ 'Ex. ' tomando assim o tempo inutilmente á 
essa !Presidencia c ao Governo Imperial, Ha por 
bem I Mandar declarar : 
. 3.a Duvida. Que foi bem decidiida por· V. Ex. 

a 3.•1 duvida, que não ha razão alguma para ser 
aventada em vista ela clara e terminante dispo
sição I do Art. 112 da Lei Regulamentar das Elei-
ções. · . · 

/~.·Lnuvicla. Que, tendo sido annulladaa eleição 
de 181•7, que não foi por ontra substituída, e 
havendo expirado os podert.'s dos Eleitores c.leitos 
em 1181,.4, cer·tamente não resta outro arbítrio a 
lançar mão do que o do Art. 6.0 da citada Lei, 
comd bem entendeo V. Ex. por analogia do 
que ~e <lispõe no § 7.0 do Decreto n.• 480 de 
24 d~ Outubro de 1846, e como expressamente 
decla~·ou o Governo Imperial pelo § 3.0 do Aviso 
de 11 de Agosto do anno ultimo, expedido ao 
Pt~esitlente da Província da Parahiha • 

. 5.•lDuvida. Que, huma vez que não esteja con
cluicl a eleição dos Juiz·es de i Paz nas Freguezias 
do Ahinho e Caruarú , a tempo de pode~em elles 
fuccibnar nas Juntas de Qualificação e Mesas Paro
chiaes, he indubitavel, como V. Ex. declarou , de 
confdrmidade com as Decisões Imperiaes, que devem 
servit os Juizes de l 1az do quadriennio findo, aos 
quaes cumpre aliás exercer todas as funcções de 
seus lt'argos, em quanto não forem substituídos 
pelos da eleição a que tem de procedet·-se, como 
tem ido explicado por mais de huma vez. 

O que communico a V. Ex., para seu couhe
cimettlo, advertindo que, Havendo Sua Mages
tade b Imperadot· Declarado em Aviso de 27 do mez 
proximo passado, expedido em virtude da Reso
lnçãd de Consulta de 3 do antecedente mez de 
Marçb, que a eleição de Eleitores ma1·cada para 
o fut.uro mez de Agosto deve ser feita pela qna-
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lificação deste anno, cumpre _que V. Ex. , se a!n
dao não fez, revogue a Circular de. ~O do refer1~0 
mez :de Março, de que faz mençao no Offic10 
que iÍirigio á Camara Municipal do Bonito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.'- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco.' 

N. o 1 '42. - .!lpprova o Regulamento P~ovi.so17io 
.feito pela R"acr.ildade de JJ1edicina desta Cdr
te ~ na jó1·iiw do.s o!lr,ts. 26 e 3t da respectiva 
Lei organic·a f sobre ás Theses , e a vo·tação nos 
uctos de exame. 

' 

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio do Ne
gocios do Imperio em 24 de Maio ele 1849. 

Sua Magestade o Imperador, Tendo em con
sideração o que V. S. ex pende no seu Officio de 
12 do corrente, Ha por bem Approvar, e·Manda 
que se execute na Escola de Medicina desta Côrte 
o Regulamento provisorio, constante da inclusa 
copia assignada pelo Official Maior desta Secreta
ria d'Estado, que a respectiva Faculdade na fór
ma dos Arts. 26 e 34 da Lei Organica da mesma 
Escola jn1ga util e necessario adoptar-sc, a fim 
de evitar não só os abusos, que se tem introdu
zido nas Theses que lhe são apresentadas; como 
tambem os inconvenientes, e conflictos, <[ue a 
pratica tem mostrado no systema de votação em 
os actos de exame, e na variedade das notas re
lativas. O que communico a V. S. para seu co
nhecimento e da mesma Faculdade. 

Deos Guarde n V. S. - Visconde de Mont'a
legre . .;... Sr. Doutor José Martins da Cruz Jobim. 
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Regulamento Provism·io tl1Jprovndo ))ela Fttcul
dade tle ).Medicina do l:Uo de .Ttmeiro , gue 
.<te.11 tnandit 11dr em e.t.~ecuçún tJór .A1,iso de.Ytú 
da u. 

rt; i ~o As Theses versarão sobre tres ques
tões ltir~das {t sorte,, h'_lma:. relativa f ás Sc~encias 
accesSo•·ms, ioutJ·a as Cn·urgteas, e outra ns Me
dicas~ 

Art. 2.0
•
1 No fim de cada anno lectivo os Len

tes du Substitutos em exercício enviar·ão ao Dire
ctot• l<tez questões sobre suas Cadeiras , as quaes 
depois de previamente snbmettidas á approvação 
da Faculdade; ' serão rubricadas pelo, mesmo Di
rector, c entregues ao Secretario, c1ue as nume
rará lseguidam,e?te, e copiai-á em Livro propr·io 
para cada Secçao. 

Art. 3.0 A sorte tit·ar-se-ha na presença de 
hum! dos Lentes, ou Substitutos em exercício no 
comEjÇO do ultimo anno lcctivo, podendo o Can
didato apresentar a sua These, quando lhe aprou
ver; I depois de feito o exame das Clinicas. · 

~rt. 4. o O Secretario lavrará hum termo em 
livro: proprio do qual conste a epocha. do sorteio ' 
e quaes as questões sorteadas, devendo ser esse 
term~ assignado pelo Lente ou Substituto e pelo 
Candidato.· 

)Art. 5. o Os Candidntos poderão tratar das 
questões em dissertação ou em proposições; mas 
serão obrigados a apresentar na 'fhese seis apho
rismos de Hippocrates á sua escolha. J:<'ica-lhes Jivre 
trat~r igualmente ad libitum de qualque~ outra 
questão Medica, ou Cirurgica que lhes aprouver. 

IArtir;o additivo. As notas de exame serão
Repllovado- approvado Simpliciter- approvado 
Nemine discrepante - e approvado Optime cum 
laud~. A votação dos Examinadores á tal respeito 
se fará por escr·ntinio secreto, por meio de es
pbeolas brancas e pret3S. 

I 
I 
I 
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§ 1 :" O que obtiver tres espheras lu·ant~as, fi
cará npprova<.lo Ncmine discrepante, c o que ob
tiver :somente duas, ficarit Simpliciter. 

§ 2;." A maiOJ·ia de esphems pretas rep1·ova. 
§ 3."' Se algum dos Lentes Examinadores pro

puzer i que se dê ~i~tincç:Io ao Alurnno qt~e ti \:er· 
sido apJH'ovado Nem me discrepante, cort·er·a sobre 
o mes'mo novo cscrntinio, e se obtiver unanimi- · 
dade [de espherns brancas, tlar-se-lhe-ha a nota 
de approvado Optime cum Iamle. 

§ 4'.o Nas 'fheses se obser·var{t t'ste mesmo sys
tema Ide approvação, ficando os Candidatos appro
vados[ Nemine discrepante, on Simpliciter, segundo 
obtiverem a unanimidade de csplH·I·as hl'ancas nn 
primeit·o caso, e a maioria no segundo; seguin
do-se I a respeito da nota de Oplime cum laude o 
que tlca dispostcl no § antecedente. 

§ 5." A nota- Reprovado - scr·<i. suhstituida 
nas Thescs pela de Esperado, sendo em tal caso 
obrigados os Candidatos a fazer nova These sobre 
as mesmas questões extrallidas para a primeira. 

Secretaria d'Estado dos Ncgocios do lmpel'io 
em 2r~ de Maio de 181,.9.- José de Paiva l\laga lhães 
Calvet. 

I 
I ----
' I 
I 

N •0 1 ~3. Resol!Je as da!Jidas encontradas pelo 
.l;ru.z ~unicipal Substitttto, Presidente do Conse
lhol1l1dnicipal de Recurso da Filla Franca do 
Imperad_or, na execução da .Lei Regulamentar 
das Elezcões. 

I • 
I . 

·t'.a Secção. Rio de Janeiro. Ministe1·io dos Ne
gocios do lmper·io em 25 de 1\taio tle 1849~ 

I 
I 

Illm. e Ex.m. Sr.- :Foi t}rcsente a Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex.. n. o 42 
<le 12 do corrente mez, acornpanl1ado da copia 
do <{~e em data de 30 flc Abril ultimo lhe cfiri-

1 

I 



glo ~ Juiz i\~u.nicipal Suhstit.~11o, P··~sitlen.te do 
Cons~lho l\lumCipnl de Hccttt·so cln V•lla h·anca 
do hnperador , no ctual expõe o mesmo .Juiz 
que, I tendo o Vraiclcnte da Junta de Qualifica
ção da J<'raguezia ela dita Vil! a, depois de qua
lificados 1 ot,. Yotanles, suspendido os trabalhos 

. da .h~nta, sem que poste~·ior·mente a tornasse a 
reuni1r para celcb•·ar a sua segunda Sessão de 5 
dias, / ordenada no Art. 22 da J ... ei · Regulamen
tar das Eleições, elle Presidente do Conselho não 
obsta h te esta falta, e fundando-se na doutrina 
dos Avisos de 6 de Ab1·il de 18!,7 u."" 6/a. c 65, 
convdcou o referido Conselho, ao qual sendo apre
sentaila hnma petição de recurso contendo os no
mes Ide cidadãos hahililados, e (PJC pela maior 
parte

1 

haviào sido contemplados nas qualificações 
antef1Íores, das quaes a do anno de 1 8"·7 deo 4-66 
votarltes, e a ele 1848~ 653; sendo a me!'-ma peti
ção ibstruida com a cerlidão authcntica do termo 
ele r~cur&o que fora lavrado no livro das Actas 
da qualificação com 3S formalidades prescriptas 
noArt.5." do Deca·eton. 0 ríH fie 18 de l\fat·ço de 
1847~ o mesmó Conselho, jnlr,amlo pelos termos 
em q'ue estão concebidos os Arts. 8.0 c 9.0 do Decre
to n~~ 500 de 16 de Fevereiro de 18!,.7, <JU~ o 
não haver-se t.omado conhecimento das redamações 
por falta <la<Jue1la segrinda reunião equivalia a se
rem ldesattendidas as mesmas •·eclamações, tomou 
conh~cimento do •·eferido recurso, e lhe deo pro
vimehto, da:ndo lugar assim á que não ficasse 
priva1do de v,otar hum tão grande numero de ci-
dadãos habilitados~ · 

li: ~ Mesmo Augusto Senhor, á vista da ex
posição que faz aquclle J niz, e que V. Ex. suh
metteo á couside•·ação do Governo Imperial, Man
da d'eelarar a V. Ex: 

1. ~ Que foi irregular o procedimento do · Pre
siden1te da Jnnta de Qualificação ela Freguezia da 
Villaf Franca de Imperador, pois que não tinh~, 

I 

I 

I 
ilj, ! "'!:,_ __ -""""'...., __________ _ 
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elle dir·eito para suspender os trabalhos da Junta 
pela maneira por que O fez , <{llC importa huma 
dissoMção não autorisada por Lei, e expressa
mente prohibida pelo § 4-.'' do Aviso n.o 63 de 
29 de Março de 1847. 

2. o I Que não tendo a dita Junta,. como parece. 
fnnccibnado por todo tempo marcado no Art. '10 
da Lei Regulamentar das Eleições, e não poden
do set restringidos os prazos fixados na mesmtt 
Lei p~ra os trabalhos da qualificação, como por 
vezes jse tem decidido, deve V. Ex., declarando 
sem effeito os trabalhos da referida Junta, e os 
que s~ lhe segnírão celebrados pelo Conselho Mu
nicipal de Recurso, <{UC não podem subsistir J>clas 
razõe~ que adiante se expendem, ordenar· <{Ue so 
reunal ~ovamente a Junta de Qualificação naqucl
Ja Freguezia, a qual deve~;;á celebrar as suas Sessões 
pelo /tempo e nos termós da citada Lei, como 
em caso identico determinou o Gove~no Impe
rial po~· A viso de 22 de Novembro do • anno pro
ximo [findo 1§ 1 ." 

3.0 Que no caso porêm de que a Junta tivesse 
funccaonado por espaço de 20 dias, de,·e V. Ex. 
orden1ar· que ella celebre a sua segunda Sessão, 
embora tenha dccorri~lo o tempo para isto fixado 
pelo ~rt. 2.2 da predita J. .. ei, á semelhança do 
que em circunstancia analoga se ordenou por Aviso 
de 1 ~e Março do anno passado. · 

4. 0j Que illegaJmente tomou o Conselho 1\funi
dpal conhecimento do reci:trso que lhe fora apre
senta o, por isso que o caso figurado pelo Juiz 
Muni~ipal representante não está de maneira al
gumal· comprehendido no· Decreto por. elle citado 
n. n 5o o de 16 de Fevereiro de 1847, como sup
poz, por quanto tendo este Decreto nos Arts. 8. o 

c 9. o por fim explicar o Art. 35 da Lei das Elei...; 
~·ões, não podia referir-se á falta da segunda reu
nião da Junta de Qualificação, c por tanto sanc
cionafa, sendo aliás aquella segunda -reun~ão cxi-

1 
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gida pelo Art. 22. da mesma Lei , como essencial 
para ,o processo dà (ttialifimição, e para s~ poder 
1-ecorrer ao Conselho Municipal de Recm·so, se
gundb foi declai'ldo no citado A'•iso de 7 de Março 
do afino preterito. 

5.0
/ Que, huma vez completos os trabalhos da 

Junta de Qualificação com a primeira e segunda 
Sessão, deve ter lugar a reunião do Conselho 
Municipal de Recurso na epocha que' V. Ex. hou
vm· ele designar, tendo em vista o que se deter
mina! no Aviso n. 0 22 de 25 de Fevereiro de 
181~7/. 

6.0

1 

Que, acontecendo não voder ficar conclui
da a f]llaliticação a tempo de poder se•· cele
brada a eleição de Eleitores no dia aprazado pelo 
Governo Imperial, obse11vando-se, quando haja 
escassez de tempo, o que dispõe o § 4.0 do Aviso 
prox1imamente citado, confirmado pelo § 8.0 do 
de 23 de Janeiro do corrente anno, deverá v. 
Ex:. /lançar mão do arbitrio autorisado pelo § 5.0 

do teferido Aviso n.0 22 de 25 de Fevereiro de 
1847, e § 8.0 ·do outro que o confirmou. E 
quar'.do não seja ainda bastante para a sua ulti
mação todo o tempo que tem de decorrer até a 
epodha marcada para a eleição dos 1 Deputados á 
Assembléa Geral, d~ maneira que não possa até 
esta/ epocha fica1· concluída a eleição primaria; 
como não he permittido tr:ansferir-se aquella elei
ção /para outro dia, segundo o preceito do Art. 
60 da mencionada Lei de Eleições,. cumpre que 
ues~e caso se proceda á eleição primaria, na Ft·e
gue~ia em questão, pela qualificação do anno pas
sadd, na conformidade da Decisão já proferida 
em /Aviso de 30 de Abril ultimo ao P1·esidente 
da .Província do Maranhão. 

[ O que tudo communico a V. Ex. para sua 
inte11igencia e governo, cumprindo que V. Ex. 
façli responsabilisar o Juiz de Paz l1residentc da. 
Junta de Qualificação pelo seu rcprehensivcl c 

I 
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illegal ~procedimento, que de o lugar a não se ter 
feito a qualificação no tempo riHti·cado pela Lei. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a-
legre. -~- Sr·. Presidente-da Província de S. Paulo. -~ 

I 
I 

N.0 ;144.- :FAZENDA.- Em 25 de Maio de 1849 • 
.As qr,antias> que entrüo por cleposilo são en
tregue.v logo que forem devidamente ,·eclama
ilas , 1 qualquer qtte' seJa o exercício. 

r . 

O Sr. Inspecl.ot· d'Alfandcga, em solução lL sua 
representação de 15 do corrente, fique na intel
lir,encia de que as (1nantias que entrão por depo
sito de'vem ser entregues, logo que forem devi
damente reclamadas, qualquer que seja o exerci
cio: não só porque o deposito perderia a sua 'es
sencia,ll se não se praticasse deste modo, como 
porque, he objecto c1ue pela Ordem de 12 de Março 
de '184'5 está definiLivamente decidido. 

Ri'o em 25 de Maio de 184-9. - Visconde 
de Olihda. 
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N.o 145. - JUsru;A.- A\:iso de 24J de Maio de 
1849. -.!lo Presidente da Provincia do Pard. 
J?eclar.a'(tl,ue, .l.egundo a intelligenda do .Ar· 
trgh 1:4 da Cel de 3 dt: Dezembro de 1841, 
e J disposição: do .ll1•tigo 36 do Regulamento 
n:1120 de 3L ~e Janeiro, não podelm os Jui-::.es 
.!Uunicipaes ea;erceJ• empregos de commissíio, 
allt~ios '~da Jtlagistratura ; devendp ente"'de1··se' 
no I caso de.· mt acceita~em , que remmcião o 
~ugor de J..uiz .ftlunicipal, orL que 1 se sujeita. 
rão d ·perda dtJ tt!mpo , durante o quccl .se 
cottserviú·em di.'tt1•cthidos em taes commissões. 1 

~io de Janeiro. Ministet·io dos Negocio-s da 
JustiÇa em 29 de Maio de 18Ml. 

inm. e Ex.m. Sr. - Tendo feito presente a Sua 
Mage~tade o Imperadot· o Officio n.0 2!~, que V. 
Ex. me dirigio em data de 1 de 1.\larço proximo 
passal:lo, communicando ter nomeado provisoria
mente o Bacharel Ambrosio Leitão da Cunha, 
Juiz I Municipal da Capital, para exercer, como 
emp~go de mera commissão, o Jugat~ de Inspe· 
ctor 1 da Thesouraria Prov:incial, sem perder por 
isto o direito ao seu cargo de Magistrado, o Mes
mo !Augusto Senhor, Consultando a Secção do 
Cons~lho cl' Estado, a que pertencem os Negocioi 
da Jhstiça, Houve pot· bem, por Sua immcdiata 
Resolução de 27 do corrl~nle, Mandar declarar o 

·' segmnte: 
Que o Artigo ·I 'i- da Lei de 3 de D6zem

bro de 1841 he muito positivo em determinar que 
os Jt'!izes l\Innicipaes servit•ão pelo tempo ele qua
tro rtnnos, lindos os quaes, podet·ão sea·, recon
duzidos on nomeaclos para outros 1ur;a•·es, por· 
outr~ tanto tempo, com tanto que tenh:1o hem 
servido. 

Que he claro que, segundo as expr·essões cta 

l~·· ~---
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Lei, o serviço cpte devem prestar os Juizes Mu
nicipaes, por espaço de quatro arinos, para pode-

. rem ser reconduzidos ou despachados para outros 
lugares, 1·efcre-se especial e exclusivamente ao do 
exerci'cio dos cargos de Juizes Municipaes, e não 
ao desempenho de outt·os empregos ou commissões 
alheias da Magistratura. 

· Que, alêm de ser este o sentido obvio e ua
tnral idas palaVI'as da. Lei, accresce que a razão 
da mesma Lei, estabelecendo os lugares 'de Juizes 
Muni~ipaes, foi abrir huma especie de grande 
concurso, por meio do qual pudesse o Governo 
escolher, com garantias de aeet~to, Juizes de Di
reito !que as offerecessem, de itltelligencia e pro
bidade na administração da Justiça, seguindo-se 
incontestavelmente c1ue se os Juizes Municipaes pu
dessem contar os quatro annos de . serviço em 
empregos on commissões estranhas á Magistratu
ra, tbt·-se-ia contrariado o fim da Lei, e frus
trado1 a somma de vantagens e beneficios·. que ella 
se pt~opoz na instituição de taes Juizes. 

~ue a disposição do Artigo 14 da Lei de 3 
de Dezembro de 18M se acha repl·oduzida no 
ArtigÓ 36 do Regulamento n.0 120 de 31 de Ja
neiro! de 18/•2, o qual especifica,. alêm d'isto 
que somente os Juizes Municipaes podem deixar 
os seus lugares, se forem nomeados Juizes de 
Di1·eiio, se forem removidos para outro lugar, a 
reqn~rimento s~en, se pedirem demissão, e o Go
vernq lh'a concede1·, se forem privados do lugar 
por sentença. 

Q~e assim demonstrado pot· huma parl$ que 
o servu;o que 1aes Juizes devem prestar, para 
adquirirem direito á reconducção ou despacho 
pnra !outros lugat·es, he unicamente o que can
siste 1no exercicio do lugar de Juiz Mnnicipal ou 
de outros de Maaistratura, cuja substituição lhes 
pel'tebça po1· Lei, c pela out•·a parte <JUe a espe
cialidade d'este servit;o, sendo decretada por 

I 



( 1 !)~) ) 

Lei, não púde ser !;Uhrorplla por autoridade do 
Govenno, ainda mesmo que concorra o aceordo 
e cOI;~entimento ~s .T uizes Municipaes, evidente 
he qÓe se estes Juizes acceitarcm empregos ou 
comÔ:Üssões alheias da Magistratura, deve suben
tendet-se, ou que r·cnuuciárão os lug~res de 
Juize~ Municipaes, ou que voluntariamente se su
jeitár:ão á perda de todo o tempo porque se cort
servatem distrahidos nesses outros empregos ou 
comrrtissões, competindo ao Governo a alternati
va, segundo as circumslancias que occorrerem. 

G:ue desta regra somente ,se exceptuão os 
cargo's de Membros das Assembleas Geral e Pro
vinciál, não só porque estes cargos são electivos, 
e a :r1ei de 3 de Dezembro de 18/!-1 apenas pres
creve! que os Juizes 1\funicipaes, com o fim sem 
duvida de conservat·cm inteit·a independencia, 
não possão, durante o qn:uh·iennio, set· distrahi
dos para empregos ou commissões da nomeação 
do Poder Executivo, mas tambem porque a elei
ção para os referidos car·gos envolve o exerci
cio (I e direitos políticos. do qual, • na falta de 
hum~ Lei de imcompatihilidades, devem, sem 
restrlcção alguma, part.icipat· os .Juizes l\funici
paes J com os . onti'os cidadãos, com t.'lnto que 
reunão as condições de elegibilidade 1·equerida. 
pela I Constituição do Imperio. 
. b que Manda communicar a V. Ex. para seu 
conhbcimento, e bem assim qne, applicacla a. 
douttina que fica estabelecida, ao caso de que 
tratai o sobredito Officio de V. Ex. de 7 de 
MarÇo passado, não está nos termos de· conflr
mar..lse o acto de V. Ex., pelo qual nomeou o 
Juiz jMunicipal da Capital, o Bacharel Ambrosio 
Leitao da Cunha, para exercer· o emprego de 
lnsp~ctor da Thesouraria, e que, consequente
mente, deve o mesmo Bacharel ser restabelecido 
no éxercicio do cargo de .T niz Municipal, fican
do sujeito unieamente á perda do tempo que 

l I 
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tiver ser\'iuo como Inspector da Thesouraria, por 
se mostrar que acceitou esta commissão a instan
cias de V. Ex., e sob promessa de ser-lhe con
servado o lugar de 1\lagistratura, para o qual 
deveria voltar quando cessasse a · mesma éom-

• -I 
mlSSaO. 

Deos Guarde a V Ex. Euzebio de Queiroz 
Coutidho 1\lauoso Camara. -Sr. Presidente da Pro
vincial do Pará. 

I ----

N.o 116. - IMPERIO. - 4pprovando a delihe
raçlio tomada pelo Presz'rlente da Provincia do 
Rio I d6 Janeiro de mandar subsistir o juramento 
deforido pelo Presidente da transacta Camara 
M,itfziceiJal da J7illa de .Jlfaricá aos réreadores 
da lno"a Camara,· e determinando qúe em cir
cun1tancias analogas se observe a decisão do 
A!Ji~o de 23 de Junho de 1834 .• 

1 ~a Secção. Rio. de Janeiro. Ministeri,o dos Ne
gocias do Impet·io em 31 de Maio de 184.9. 

I 
111m. e Exrn. S1·.- Sua Magestade o Impera-

dor, ifendo pot· Sua immediata Resolução de 26 
do corrente, tomada sobre Consulta da Secção do· 
Imperio do Conselho d'Estado de 15 do mesmo 
mez, relativamente ao objecto do Officio de V. Ex. 
de 231 de Janeiro proximo passado, Approvado a 
delibebção 'le V. Ex. de mandar subsistir o ju
~amedto deferido pelo Presidente da transacta Ca
mara !Municipal da Villa de Mal'icá aos Vereado
res da nova Camara, por não se ter· reunido nu
mero /sufiiciente de Membros para formar Sessão, 
até que o Governo Imperial resolvesse definitiva
mente a este respeito, Ha por bem Ordenar que 
subsista com effeito o mesmo jm·amento , posto 
que rl1enos curialmente prestado, por isso que se
ria grande o inconveniente da sua annullação pela 
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consequente nullidauc dos actos pnticados pela 
Camara assim constituída, ao mesmo tempo que, 
não havendo Lei on disposição alguma que, sendo 
expressa para o cas~ dado, fosse manifestamente 
violada, não ha razão sufficiente para se invalidar 
hum ~cto, que pela sua santidade deve merecer 
toda a veneração' embora lhe faltasse alguma 
circun1stancia nas formalidades externas estabele
cidas (pela Lei para os casos ordinarios. Outrosim 
Manda o Mesmo Augusto Senhor que em cir
cunst~ncias analogas, e qualquer que seja o mo
tivo ~or que deixe de haver Sessão para o fim de· 
juram1entar e· dar posse á Camara quei novamente 
tiver jde funccionar, se obse~~e o ar,bitrio lem
brado1 por ,;y. Ex., como o ma1s legal ; e que as
senta sobre a decisão do Aviso de 23 de Junho 
de 18 4, isto he, de o Presidente da Camara llu
nicipa:l quê tiver de ser succedida, e em sua falta 
o Ve~eado-r: mais votado, com o Secretario convo
carem e juramentarem tantos Sllpplentes quantos 
basterh para haver Sessão, e perante a Camara 
assim! organisada serem juramentados e empossa
dos os novos Vereadores. O que communico a V. 
Ex. para sua intelligencia e governo. · 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'a
legre.j - Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeito. 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

i 

I 
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N ." ·t!~7. Approwt a respo.5ta dada pelo Pre-
sidimte da Província do Rio de Janeiro ao Juiz 
de Paz Presidente ela Junta de Qualificação ,dtl 
Frej'guezia da Ribeira ~ . elo iJ:lunici'pio de A.ngra 
dos Reis, declarando-lhe que não podia elle .iil
clm,r o nome elo Cidadão Rap!tael José da. Cos
ta llcmior, na lista dos qualificados , depois 
de ~ncerrada a 2." Sessão da mesma Junta. 

I 

1l a Seccão. Rio de .Janeiro. Miuistcrio. dos 
Negocios do· Imperio em 31 tlc 1\Iaio de 1849. 

I 
111m. e Exm. Sa·. -1\lere<~endo a Imperial Ap-

provaÇão a resposta que V. Ex. deo ao Juiz de 
Paz Presidente ua .Junta de Qualificação da Frc
guezi~ da Ribeira, do Município de Angra dos 
neis, I declarando-lhe que nã.o podia elle, depois 
de cdcerrada a 2.3 Sessão da Junta, incluir na 
lista dos <Iualificados o nome do. cidadão, Empre
pregado Publico , Raphael José da Co'sta Junior, 
que por esquecimento, como diz o mesmo Juiz 
de l1~z, não fora contemplado na qualificação a 
que se procedeo no corrente anno t por isso que 
humal tal falta sómente podia ser remediada po~ 
meio dos recursos autorisados pela Lei Regula
mental· das Eleições; e que por tanto o mesmo 
cidadão não pôde ser admittido como, votante se
não p6r occasião da revisão da qualificação que 
ha de I ter lugar no anno vindouro : assim o com
munido a V. Ex. para sua intelligencia, e em res
posta [ao seu Officio de 25 do corrente mez. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
legre.l- Sr. Presidente da Província do Rio de 
.laneirlo. 

I 
i· 

I 
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N.0 148. Declara legal a decisão do Presi-
dente da Província de Sergipe, ordenando que 
Domingos José JJfendes, P ereador mais votado 
da :Camara ft'l.uQ.z"cipal da J7illa de Nossa Se
nlw1a dos. Campos, não fizesse parte do Conse
lho 'de Recurso, nem funccionasse na mesma Ca
ma r~ por não estar qualificado votante ao tempo 
de s~a, eleição: outrosim que não fosse chamado 
o 1 jo Supplen.te da Camara Municipal da P'illa 
do ftspirito Santo, pela mesma ra:.ão de falia de 
qualificação, dePendo em sezt lugar ser convo
cadb o Supplenle immediato. 

I 

I 

1 (a Secção. Rio de Janeiro. 1\-Iinisterio dos Ne
gocio~ do Imperio em 31 de 1\laio de 184!>. 

I 

I 

Ulm. e Exm. Sr.-Sendo ouvida a Seccão do 
lmpe1;io do Conselho d'Estado sobre os ohjectos 
dos OÜicios de V. Ex. de 22 de Março proximo 
passado, sob n. os 4·1 e A-3, e papeis <1ue os acom
panhárão; e Tendo Sua Magestade o Imperador, 
por· S~a immediata Resolução de 26 do corrente 
mez,: Se conformado com o parecer da mesma 
Secção exarado em Consulta de 16 do dito mez: 
Ha por bem Declarar, que legal e competentemen
te dec~dio V. Ex. que não clevia ser chamado para 
fazer !parte do Conselho Municipal de Recurso o 
cidadão Domingos José Mendes, que sahio Verea
dor mais votado da Carnara Municipal da Vil1a 
de Nossa Senhora dos Campos, por isso que, não 
estan(Io el1e qualificado votante ao tempo em que 
teve lugar a sua eleição, não podia obter votos 
para aquelle emprego, conforme o disposto BO Art. 
l,.,o da Lei do 1.0 de Outubro de 1828, e 98 da Lei 
Regulamentar das Eleições, cÓmbinado com o Art. 
50 da mesma , ordenando ao mesmo tempo que 
não continuasse elle a funccionar na Camara, por 
não poder ter assento nella. E que da mesma sor
te resolveo V. Ex. acertadamente, que não fosse 
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chamado o 1. 0 Supplente da Camara Municipal da 
Villa do Espírito Santo , o Vigario encommendado 
Antonio Joaquim Pitanga Muri , não só por militar 
a seU: respeito ·a mesma razão de falta de qua
lificação , como porque alêm disto não tinha elle 
os dous annos de domicilio no Termo , que exigem 
os citados Arts. 4.0 e98, devendo em seu lugar ser 
convocado o Supplente immediato. O que commu
nico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde ele Mont'a
legre.:- Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 0 149. -Solve duvidas sob1•e tt. execução da 
Lei ,Regulamentar das Eleições. 

1.8 Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 31 de Maio de 1849. 

111m. e Exm. Sr. - Forão presentes a Sua 
Magestade o Imperador os Officios de V. Ex. de 
15 do corrente mez sob numeros 35 a 38, e co
pias que os acompanhárão, relativamente ás se
guintes duvidas suscitadas por occasião da execução 
da Lei Regulamentar das Eleições de 19 de Agos- · 
to de· 1846. 

1.a Duvida. Do Juiz Municipal Presidente do 
Conselho Municipal de Recurso da Capital da Pro
víncia, per,guntando se resulta nulJidade aos tra
balhos do dito Conselho por fazerparte delle o V6l
reador que serve de Presidente da Camara, e que 
he ao ; mesmo tempo Deputado á Assembléa Legisla
tiva Provincial, onde tem de comparecer, visto que 
de hum parecer da mesma Assembléa parece con
cluir-se esta nullidade. 

2.• Duvida. Do dito Juiz Municipal, pergun
tando . se deve o Conselho de Recurso attender 
aos requerimentos apresentados por varios cidadãos 



que, posto não houvessem recot'fido das decisõeit 
da Junta Qualificadora por os ter eliminado da 
lista do anno anterior, pedem com tudo ser pro
vidos pelas razões que allegão. 

a.a Duvida. Do Juiz de Paz mais votado da 
Villa kla Barra de São Matheus, consultando se 
na fhlta de Escrivão do Juizo· de Paz deve cha
mar a I qualquer. cidadão para fazer as suas vezes, 
e qual o procedimento que deve ter no caso de 
recusaL 

4.a Duvida. Do mesmo Juiz de Paz, consultan
do se deve convocar para a formação da Junta de 
Qualificação os Eleitores de 1844., ou os da l .. egis
latura I dissolvida. 

5.a Duvida. Do Juiz de Paz Presidente da Jun
ta de Qualificação da Freguezia da Villa da Serra, 
pergubtanto se deve proceder á qualificação. ou 
se de~e enviar a essa Presidencia a que teve lugar 
no anho passado, em vista elas razões produzidas 
por hhm dos Eleitores Supplentes na occasião em 
que Se ia organisar a Junta Quatificadora .con
vocada por elle Juiz de Paz para o dia 29 do mez 
de Abril ultimo, e que der·ão causa a que por 
delibebção dos Eleitores e Snpplentes presentes 
se sobrestivesse na mesma organisação , e fosse 
ella tfansfedda para o dia 6 do corrente, se ou
tra causa não determinasse essa Presidencia , cu
jas or~ens erão aguardadas. 

E o Mesmo Augusto Senhor , inteirado das 
reft!rillas duvidas, c das decisões sobre ellas pro
ferida~ por V. Ex. , Manda declarar : 

1.a !Duvida. Que os trabalhos do Conselho Mu
nicipal de Recurso em questão não incorrem em 
nullidade pelo facto de serem celebrados ao mesmo 
tempo que funcionava a Assembléa Provincial de 
que Jra Membl'O o Vereador Presidente da Ca
mara i, <{Ue tomou pat·te nos di Los lrabalhos, po1· 
isso que não constituindo emprego publico as func
ções 4ue exercem os Membros daquellas Esta-

I 
I 

I 
I 

I 
I 
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ções , : não estão elles cornprehendidos na dispo
sição : do Art. '23 do Acto addicional, como .está 
declatado nos Avisos n."5 150 de 5 de Dezembro 
de 181!l.6 § 1.0

, e de 13 de Fevereiro do corrente 
anno /§ 4.0

; mas que no em tanto, de conformidade 
com )os Avisos citados, devem os Membros das 
referi'das Estações , para poderem de preferencia se 
occupar com os seus trabalhos , pedir dispensa á 
Assembléa Provincial de que fazem parte, devendo 
abste;t-se delJes, caso lhes seja negada a dispensa. 

2.i Duvida. Qne bem resolveo V. Ex. a 2.a du
vidai, remettendo o Juiz: Municipal ao Decreto n/' 
511 ide 18 de Março de 184.7, onde se marcão as 
forrrlulas para a interposição do recurso da: quali
ficaÇão; e que por tanto, á vista da terminante dis
posiÇão do Art. 8. • do mesmo Decreto, não deverião 
ser attendidos os requerimentos dos peticionarias ' 
qua~squer que fossem aliás os mo ti vos que obstas
semi á interposição dos mesmos recursos perante as 
Jun1tas Qualificadoras. como por vezes tem sido 
decidido. 

a;.a Duvida. Que conformou-se "V:· Ex. com n 
decisão do Aviso n.0 63 de 2!.) de Março de 18!~7 §. 
1.0 J quando declarou ao Juiz de Paz da Barra de 
S. Matheus que, para substituir ao Escrivão do seu 
Jui~o, de~ia em pri~eiro lugar ~ecor'rer ao da 
Suodelegacm , e que so na falta deste he que de
via! chamar a qualquer cidadão ; cumprindo ad
ve~tir que a pena , a que ficaria sujeito o cida
dãQ que recusasse servir, seria a da multa do Art. 
126 § 5. o n. o a.o da Lei Regulamentar das Eleições, 
se la sua recusa tivesse lugar depois delle juramen
tado, como declara o A viso n. o 55 de 20 do ci
tado mez e anno; c quando fosse ella anterior 
ao i juramento, a péna seria a de desobediencia, 
pois que então não podia aquella ter lugar. 

v~.a Duvida. Que mereceo appro:vação a decisão 
d.~ V. Ex. sobre esta duvida, pois que estando ex
tinctos os poderes dos Elei1.orc1' de 1 8lr'c., não po~ 

I I 
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(lem fm1ceionar nas Juntas de Qualiticação c Ccm
selhos 1\lunicipnes de Recursos senão os da Lct;is
latnra dissolvida, que são t:'to competentes para O<; 

trabalhps da Qualificação, como para os das 1Hcsa~ 
Parocluaes. . 

5.a Duvida. Qnc, posto o Aviso de 25 de Fc
' vereirol de ·1847 n.0 22, com cuja remessa por 
~ ~lp!a r

1 

e
8
spon

1
deo ~; Ex. ás razões prodn

1
zic1ns p

1
eJo 

~ r •. t'ltor •· upp ente ue que se trata, reso va as, tu
f v1das em que laborava· o mesmo Supplcnte acer
t ca da Jpocha em que a Junta Qu~lificadora devia 
f celebra!r a sua segunda reunião, e da em que (lc 

veria ~eU!lir-se o Conselho :Municipal de Recurso; 
e out-;os1m acertadamente ordenas~e V. Ex. que 
a Junta de Qunlificação começasse impreterivel
mente los seus trabalhos no dia novamente apra
zado pelo seu Presidente; com tudo não pôde o 
Governo Imperial deixar de reparar na demora 
que hbuve na convocação da Junta, e na deci
são sÓlicitada pelo Juiz ele Paz, de~sa Jlr~si
dencial, o que sem duvida trará em rewltado o 

~ não ~oder-se concluir a qualificação a tempo de 
t por el1a se fhzer a eleição primaria; por qmmto 
~· por hum lado yê-se que, tendo o mesmo Juiz de 
~ Paz o.fficiado a V. Ex. em 12 de Abril, partici
~ pando I ter designado o dia 29 do rhesmo mez 
1 para~ reunião da dita Junta, só em1 2 dcMaio 
i obtev~ resposta de V. Ex. provocada pelo 2. o Offi
~ cio que lhe dirigio no referido dia 'lO, quando, 
' ~e ella fosse logo expedida, ter-se-ia evitado ;1 

i· nova i transferencia da Junta para o dia seis dcl 
corrente; e observa-se por outro lado que não 
só nio era motivo' para que deixasse a Jun
ta de I trabalhar na a. a Dominga de Janeiro; a 
falta de remessa das listas dos Distriictos, por isso 
que e~ta podia ser supprida na fôrma 01 denada nos 
§§ 1.~ e 13 do Aviso de 26 de A hril elo anno pas
sa<~ o, i como porque , a inda c1uando assim não 

t 

fi.16se.l não era prcci&o tanto tempo para <ptc ~~ 
I 
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ohtivcs:;em essas listas, e fossé outrosim cutúpri
do ó Artigo 7.0 <la Lei ncgulamentar das Eleições' 
unit~s fundamentos 'luc apresenta o Juiz de l'm~ 
l"lresi<lenté da J nnta para transferir a sua reunião 
para I outro dia; o que denota falta ele zelo em 
hum/ negocio de tanta importancia. Cumpre por 
tant~ que V. Ex., informando-se da razão da de
mora na COU\'OCUÇàO oa Junta de Qualificação da 
Villd ela Sera·a, faça pnnit· os que forem culpa
dos I clella, ficando na intelligencia de que clcn' 

r 
I 

f 

à elkição primaria set· feita pela qua1it1cação do 
ann~ anterior , huma vez que por falta de es
paç? não esteja concluída a no:va qualificação a 
tempo de poder clla scrvit•, conforme a decisão 
do i Aviso de 30 do mez proximo passado diri- ' 
r,idp ao Presidente ela Provincia do Maranhão, i: 
do I f[Ual Yerá V. Ex. quando se deve reptHar 
concluida a' qualificação. ' 

i O que communico a V. Ex. para 'Sna intel-
1igencia e execução. 

I Dcos Guarde a V. Ex.- Vi~conde de 1\lonfa
lefirc.- Sr. })residente da Província do Espirilo 
Santo. 

I 

i 
I 
f 
I 
I 
I 
I 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO no 
BRASIL. 

18~-9. 

TmLO ·t 2. CADERNO 6. 0 

I 

N.0 1fi0.- IMPERIO.- Declara que, não obstante 
mahifestar-se falsifieação na copia autlumtica 
da IActa da el~ição de Eleitores renzettida pela 
Cafnara: JJ[unici'pal da Freguezia do Ã,postolo S. 
lJ[dthias, ,na Provincia do JJ!aranhãó, cumpre 
com tudo que se proceda a novas aCJeriffuações; 
e, I verificada concludentemente .a falsificação 
de ~ue se trata, manda reunir llOí'a Junta Qua
lifi~adora. 

I 
f_a Secção. Rio de Janeiro. l\'liniste11io dos Ne

gocias do Imperio em 8 de Junho de 18!~9. 
I 
I 

111m. c Exm. Sr.- Foi pre~ente a Sua Ma· 
gestade o Impel'ador o Officio de V. Ex. numero 
14 de 3 de Fevereiro do corrente anno , no ((Ua], 
expondo circunstanciadamente o que occorrera na 
Fr·egdezia do Apostolo S. Mathias da Cidade de 
Alcan1tara, por occasião da re~isão da qualificação 
neste I anuo , dá como provados á vi~ ta dos doeu ... 
mentbs que junta., alêm de outros factos, os se
guint~s: 1.0

, que a copia da Acta dos Eleitores de 
que trata o Artigo 7.0 da Lei Regulamentar das 
Eleições fora recebida pelo 1.0 Juiz de Paz no dia 
20 dei Janei_ro, vespera da reunião da Junta Qua
l ificaclora , bem que o Officio de remessa tenha a 
data Ide ao de Novembro do anno proximo pas. 
sado :i 2. o , que em consequencia da demora no 
recebimento da dita copia, fizera aqueJle Juiz de 
Paz ~convocação dos Eleitores e Supplentcs pcht 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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copia ua Acla que lhe servio de diploma como 
Eleitor que he da 11arochia; e que , comparada 
aquella copia com esta e com os diplomas llc 
outros Eleitores, bem como com o Edital que 
5e affixara em cumprimento do Artigo 1 O!) da ci
tada Lei, c finalmente com a copia remettida á 
Secretaria clessa Presidencia pela Mesn Parochial 
em 21 de Novembro de 18/J.7, conhecera (1ue 
ella estava falsificada: 3.0

, que o mesmo Juiz de 
Paz sobr'estando por esta razão na ot·11anisação da 
Junta, até que V. Ex. , a quem r;'cpr·eacntara , 
desse' as providencias que elle pedira, o Juiz de 
Paz do 4.0 anno, arrogaudo-se o direito á presi
dencia da mesma .lunta, a for·mara com os Elei
tores e Supplentcs de sua parcialidade, e por esta 
Junta assim constituída se procedera á re\·isão dos 
votarites do anno passado. 

E o Mesmo Augusto Senhor, depois de ouvir 
a Secção do Imperio do Conselho d'Estado ::-obre 
as duvidas propostas por V. Ex. , e que o emba
raçrio nns provideucias que tem de dar para a pu
nição dos criminosos, e para que se proceda a huma 
nova qualificação, que substitua aquella que pa
•·ece n V. Ex. estar nulla; Ha por bem DPclarar: 

1.0 Que sendo a qualificação hum muito im-· 
portante acto da execução da Lei Regulamentar 
das Eleições, e occorrendo a duvida de V. Ex. 
sobre o modo de se effectuar e proseguir nest~ 
acto, quando se manifestou a falsidade da copia 
authentica da Acta da eleição de Eleitores remet
tida pela Camara Municipal;. bem claro he qna 
hum dos casos se deo dos em qae o Artigo 120 
da referida Lei incumbe a decisão aos Preíiidentes 
<las Provincias., sem restricção algum::l relativa à 
origem de que nasção as duvidas que embamcern 
a execução da mesma Lei. 

2.0 Que uão obstante com·encerem da fa1sifica
ção da Acta nrip,-inal os documentos que V. Ex. 
o(fe•·ecc, com tudo cumpre que V. Ex. faça pro-

,I 
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cedet· ;a novas a·,;eriguações por aquella Autot·idade 
que me parecer mais propria e competente ( po
dendo: encarrer,ar disso os Substitutns das que fo
rem s.~tspeitas) comprehendendo-se nns diligencias 
o exa~ne do liv1·o das Actas no Archivo ria Camara 
Munidipal. . 

3.0 j Que verificada a fa.lsificação ele huma ma
neia·a conclurlen te, se faça lançnr no mesmo li
vro as Actas hum termo bem circunstanciado 
do resultado do exame' com a especificação de to
das as alterações que attestem a Hdsific;u.;ão, c em 
seguida se lance no mesmo livro toda a copia da 
Acta femettida á essa Presidencia, a qual será. so
bresctipta e assignada pela Autoridade que pre
sillir h o exame, pe!o Escrivão e mais pessoas que 
houv~rem intervindo nesse acto, sem dcpendencia 
de mais assignatura alguma dos qne havião sido 
l\Iemoros da Mesa Parochi:~l. 

4.0 I Que então deixando V. Ex. ú carr,o das rcs
pccti vias Autoridades o pt·ocedimcnto que compe
tir pelo crime de falsificação, observado o Artigo 
111 ~ respeito dos factos que tenhão relação com 
a revisão da Junta de Qualificac;ilo c trahal h os 
da mbsma, mande reunir nova Junta Qnalifica
dora ,1 fazendo-se a chamada dos Eleitores e Sup
plentes pela referida copia enviada á essa Presi
denci~. O que communico a V. Ex. para sua in
telli(;~ncia e execução, devolvendo-lhe os documen
tos qtie enviou, como solicita. 

Deos Guarde a V. Ex.- Viscoudc de Mont'a-
legre.l- Sr·. Presidente da Província do l\fuan hão. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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N.u H1. - /)ec/ara ao Presidente da Provi'ncia 
do Rio de J trneiro, que o ..drt. 52. da Lei IJ.e
gulamentar das Eleições, na segunda. parte so
mel2te, conzprelzende as Parochias cujo crescimen-
to de população tenha lugar por qualquer mo- 1 

üvo r/entro dos seus antigos limites, e não as !
1 que o hocwerem ror accre.sclillo de territorio de 

outra, ou outn;s Paroclzias. J 

1." Secção. Rio de· Janeh·o. Ministerio dos 
Negocias do Irnperio em ·s de Junho de 181.,9. 

lllm. e Ex.m. Sr.- Foi presente a Sua Ma· 
gestade o Imperado!' o Officio tlc V. Ex. numero 
:30 de 17 de Novembro do anuo pmximo pnssado, 
c copias que o acompanhárão, relativas á duvida 
proposta peJ.o 1.0 Juiz de Paz tla frwJuezia de 
Guapymirim, Municipio de Magé, ácerca da in
telligencia do Art. 52 da Lei Hegularnentar das 
Eleições na applicação da sua segunda parte a 
huma Parochia, cujo territorio seja. augmentado 
por annexação de par·te do de outr·a J>m·ochia , 
como acontece âquella, á qual foi annexado o 
territorio do Sumidouro pertencente ao Município 
de Nova I~l'iburgo, que contêm, segundo diz o 
mesmo Juiz de Paz, ele 250 a 300 votantes. E 
porque pareceo conveniente rever as Decisões Im
periaes em qu,e V. Ex. se fundou na resolução da 
refes·ida duvida, visto que, se por hum lado são 
ellas baseadas na letra do citado Artigo, parece 
não se accommodarem todavia ao seu espirito: Hou-
ve o Mesmo AuBosto Senhor por acertado ouvir a 
Secção do Im perio do Conselho d'Estado , a fim 
de fixar a intelligencia do sobredito Artigo, de 
modo que, prevenindo o abuso que elle teve 
por fim evitar, não vá privar o aogmen.to de 
Eleitores naquellas Parochias, cuja população haja 
tido l1um augmento visivel e real proveniente de :; 
i~lcorporação de territorio estranho; e Conforman.., 1 

' 1'1 
I B 

I' 



( 2t 3 ) 

se coin o parecer da mesma Secção, que opina 
neste/sentido: Ha por bem Declarar, que o men
cionado Art. 52, na segunda parte somente, corn
prehdnde as Parochias cujo crescimento de popu
Jação f tenha lugar por· qualquer· motivo dentro 
dos seus antigos limites, e não as <JUC o houve
rem /ror accr·escimo de tm·ritorio de outra, ou 
outras Parochias, pois que neste caso, alêrn do 
numero de Eleitot·es que ua conformidade daquelle 
Artigo da Lei lhe compete, deve dar mais tan
tos, 1quantos forem os mutipulos de AO volantes 
que .~e comprehenderem no solo annexado; e que 
na rr~esma proporção seja diminuído o numero de 
Eleitbres das Parochias de cujo territorio se tenha 
desrdembt·ado alguma parte, seja de que impor
tanci'a for, para se annexat· a outras. O que corri
muni co a V. Ex. em resposta áqnelle seu Officio, 
e pai·a que ·assim o faça executai' sem embargo 
das Decisões em contrario , que ficão sem etfeit.o. 

IDeos Gual'de a V. Ex. - Visconde de l\tnnt'a-. 
Jegré. - Sr•. Presiuente Ja I>rovincia do Rio de 
Janeiro. 

I ~---
N.0 ~ 5'2. - Approva a decisão do Presidente ela 

Provincia de lJJinas Geraes sobre a duvida da 
Chmara llfúnicí'pat de Jaguary, que posto não 
se}jão as J.ltlesas Parochiaes competentes. para co-. 
nhecer do merecimento elos cidadão3 ·votados 
plzra qualquer cargo de eleição , como tem de
clarado o Governo Imperial, com tudo podia 
a I Jltlesa Pm·oclzial da Fregaezia de Santa Rita 
fazer declarar na Acta a falta de renda do et'da
âao "otado para lh0 Juiz de Paz da Freguezia. 

/1. 3 S~cção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
goci1os do Imperio em 8 de Junho de 181~9. 

1 Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Impe
rador, Tendo ouvido a Secção do Imperio do 

I I 
l I 



Conselho d'Estado sobre o objecto do OCHcio de 
V. Ex. numero 11'2 de 20 de Novemhr·o do auno 
proxin1o passado, c papeis que o acompnnhár:io: 
li ouve: por bem A pprovar· a decisão que V. Ex. pro
fel'io por· occasião da duvida propost11 pela Camara 
Municipal da Villa de Jaguary, isto he, que posto 
não scjão as Mesas Parochiaes, como tem decla
rado o Governo Imperial, competentes para. co-
nhecer· do merecimento dos cidadãos votados para j 
qnal([Uet· car·rro de eleição, com tudo podia a l··.:; 

Mesa Parochial da Fr·eguezia de Santa Rita fazer 
declarar na A c ta, como fl'z, a falta de renda 
do cidadão que ohteve votos para 4.0 Juiz de 
Paz da Ft·cr,uczia , como está dcci<lido, cntr·c on-
tr·os, pelo Aviso deste l\linisterio de ·13 de }'cvt'-
reiro proximo preteri to, dirigido ao Presidente da 
Província de Santa Catharina, a fim de que o 
Poder competente resolva sobre esta falta de ha
bilitação, ordenando á referida Camara que, com 
audiencia elo interessado, obtivesse todos os escla
recimentos pr·ecisos sobre este objecto , de modo 
a hahilitar o Governo a rcsol \'Ct' com conheci
mento ·de causa, si de,·erá ou não ser empos-
sado do cargo de 1~. 0 Juiz de Paz o cidadão de 
que se trata. O que communico a _V. Ex. para 
sua intelligencia. . 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre. - Sr. Presidente da Província de l\Hnas 
Geraes. 

N.o 153.- FAZENDA.- Em 8 de Junho de 184.9. 
Reconhecimento dos Procuradores das Camaras 
Municipaes para receberem, o que a e/las per
tence. 

O Sr. Administrador da Recebedoria fique na 
intelligencia de que não he procedente a duvida, 
posta por essa Repartição, ácerca..do cumprimento 

--~--------~ 
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tlo P'rccalot·io de levantamento da quantia de 
·I 07 ;rD4·20, passado a requerimento da lllustl'issi
ma Camara Municipal; por isso que, para f}Uc o 
ProcJrador da Camara possa receber o que a ella 
pet·Lehça, a qualquer titulo, basta o ser pot• tal 
recm~hecido, pois que no pi'Omover a anecadação, 
e eiTJctua-la, cousisle hum dos actos pl'iucipaes de 
suas [legaes attribuições; e quando a pt·ocm·ação 
fosse I precisa, muito legal e sufficicnle et·a a que 
foi P:assada pelo Secretario da mesma Camara, a 
que h Lei encarrer,ou todo o seu expediente, as
signida pela lllustt'issima Camat·a, como se acha a 
que lse apresentou. 

Rio em 8 de Junho de 181.9. -Visconde de 
Olimla. 

I 
N/' ht,.. - Em 9 de Junho de 1849.- Sohre o 

v~ncimento dos .Tuize.o; ftJ unicipaes, quando 
I substituem os de Direito. 
I :o Visconde de Olinda, Presidente interino do 

Trih'unal do Thesouro Publico Nacional, em res
post~ ao Oíficio do Sr. lnspector da Thesouraria da 
Prov

1

incia da Bahia de 17 de 1\larço ultimo, n.o 6:3, 
tratando do ordenado que compele aos Juizes Mu
nicipaes, quando Juizes interinos de Direito em 
Comarcas não vagas, mas em que se não achão 
aind~ os respectivos Juizes de lJireilo, vencendo 
estes: porêm ordenado, e assim os que dellas tem 
sahido para outras, em consequencia de remoção 
nos !termos do Art. fJ.o da Lei de 18 ue Setembro 
de 1:84.!); declara em conformidade com o Aviso 
da Jtepartição da .Justiça de 4. do corTenlc, que 
ach~nrlo-se estabelecido no Art. 18 <la Lei u." M/1. 
de 28 de Outubro do anno pas~ado, que aos Jui
zes "Nfunicipacs, que servirem inlet·inamcnte os lu
gare~ de .Juizes de Direito, só compete o orde
nad9 de taes lurrares quando os seus proprielarios 

I 
i 
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o não percebem , h e claro que, em qualquer das 
hypotheses declaradas no OfJicio citado~ só cabe 
aos referidos Juizes Municipaes, alêm do seu res
pocti~o ordenado, mais a quinta parte do dos 
Juizes de Direito, que houverem subslituido. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Junho de 
181.,.9. - Visconde de Olinda. 

N ,0 155. - Em 9 de Junho de 1849. - Os do
cumentos de dividas de uxercicios findos devem 
ser liquidados na conformidade d;,_ Circutlu de 
6 de A gosto de 1 8~-7. 

O Visconde de Olinda, Presidente interino do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, ~ernette 
ao Sr. Inspector da Thesouraria <la Província do 
Pará 'o requerimento de l\liguel Antonio Pinto Gui
marães, e documentos que o instruem, a fim de 
que na tlOnformidade da Circular de 6 de Agosto 
de 18!•7 proceda essa Thesouraria á liquidação da 
divi<la nelle reclamada, para poder ser relacio
nada no Credito, que se tem de pedir ao Corpo 
Legislativo. 

Thesouro Publico Nacional em 9 de Junho de 
18/ •. 9.- Visconde de Olinda. 

Circular a que se rifere a ordem slip1·a. 

l\lanoel Alves Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Publico Nacional, para regularisar 
o processo dos pagamentos, por dividas de exer
cícios findos, ordena que se observem as seguin
tes instrucções: 

1.3 Nenhuma divida pertencente a exerciCios 
findos será pelo Thesouro inserida em pedido de 
Credito, que se haja de dirigi•· ao Corpo Legis
lati,•o, sem que ten'ha sido liquidada na contar
midade das prcscnfPs in~trncçõcs. 
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':2.'1 
I 0:; qne se julgarem ca·edim.•s, justificarão 

seu direito perante as Thcsourarias das l,rovincias 
em <ttle foi a divida contrahida, e nas mesmas 
Thesobrarias se fará a liquidação, c os exames 
necessàrios, precedendo sempre o voto do Pt·ocu
rador I Fiscal ao despacho defini ti v o do I nspcctor. 

3.a Liquidadas as dividas, as Thesoumrias f(H'
marão1 tantas relações, quantos os Minist.erios a 
qnP. respeitem os credor·es do Estado, c enviarão 
ao THcsom·o a que pertence á Fazenda, c aos 
outros1 Ministerios as que lhes com pet.irem, com 
os rec{uerimentos das partes, e JH'?cesso da liqui
dação~ acompanhados de todas as mformações ne
cessaa·jas, (e sempre que for possível dos docu
mentds probatorios) para que se possa. fl1ze•· a •·e-
visão das liquidações. . 

4.a Recebidas no Thesour·o as relações dos cre
dor·es do Ministerio da ·Fazenda, e dos outros 1\fi
nisterws, serão revistas as liquidações na Conta
doria I Geral da Reviliião, onde se fomua·ú a rela
ção para o credito, que tem de sc1· pedido; ~~ 
depois da concessão do mesmo ca·eclit.o se rcmet.
terá ~elo Thesouro, a cada huma Thesonral'ia, a 
relaçã~ das dividas respectivas, <pmes tenhão siclu 
por ultimo legalisadas, e comprcbcndidns uo CJ'<~-
dito ,~otado. 

5. a I Em cada. Thesouraria, h uma vez que te
nha rbcebido a relação mencionada no A t·tigo an
teceddnte, e esteja pelo Thesouro nutorisada, se 
procederá ao pagamento na fórma das Leis, c 
guardadas todas as formalidades que cllas pr·es
crevem, seja O dito pagamento feito aos ]H'O(H'ÍOS 

credor~es, p1·inci palmen te, ou, no caso de o t·c
queretem, .aos procuradores, ou cessionarios. 

6.11 I Pam os pagamentos mencionados não se 
exir,irtí, que as partes reqneirão ao Tribunal do 
TI I • - • tesouro, nem que apresentem autoa·Jsaçoes m-
dividJnes. 

7 .a Fica revogada a ordem circnl:w fle la de 
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.Junlw tlc 18M3, que C"-igia das Thesourarias a re
messa das relações com certas, e determinadas 
circunstancias. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Agosto 
(]c 18.-'17. - 1\fanocJ Alves Branco. 

N. 0 156. -MARINHA.- Aviso de16 de Junho 
de 1849. - Faz extensi!la á J;leparlição da illa

rinha a Provisão de 6 de Novembro de .1846. 

lllm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o Impe
rador, Conformando· se, por immediata Resolução 
de 16 do mez proximo preterito, com o parecer 
do Conselho Snpr·emo Militar, emittido em Consul
ta de 27 de Abril ultimo, Houve poa· bem Deter
minar que se· faça extensiva á Repartição da Ma
rinha a P1·ovisão de 6 de Novembr·o de 1846 , 
àcercà do perdão aos deserto~es; .devendo, em con
sequenciaJ as respectivas praças, não só contar o 
tempo de serviço, que· tinhào antes das deserções, 
segundo cleclaJ•a a citada Provisão, mas tambem 
per·ceber todos os seus vencimentos durante o re
ferido tempo: o que communieo a V. Ex. para 
seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 16 de Junho 
de 1 849. - Manoel I~clizardo de Sousa e Mello. 
- Sr. Miguel de Sousa Mello e Alvim. 
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N.o 1J7.-JUSTIÇA.-Aviso de 16de Juuhodc 
1849. -.!los Presidentes das llêlm:ões •• ,.lmuht 
qtte~ .ve 1'estabeleca, .cl'm·a em clitt~ltc, n p•·a
tica antm·ior ao '.Aviso de 19 de .!lbril de I $38 , 
que dispensava nova ditJ(l·ibulrão para julga
me to de embargos. 

~io de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Justid. em 16 de Junho de 18.W . 

• I 

Parecendo o Aviso de 19 de Abril de 1838 
menos conforme com o disposto no Art. 58 do 
Regulb.mento de 3 de Janeiro de ·1833, que posi
tivamente determina se fação os embargos depois 
de im1pugnados e sustentados, conclusos ao Desem ... 
bargador a quem o feito for distribuído, mandando 
apenas para a decisão seguir o estabelecido nos 
Ar·ts. 29 e 30; sendo alêm disto contraria ao mesmo 
A viso I a constante pratica dos Trihunaes, mesmo 
poste11ior ao Regulamento citado ; pratica sanc
cionada expressamente pelo Art. 3.0 do Decreto de 
23 de Junho de 183!-.; e corno admittidos os em
bargo~, a legislação que os creou estabelece n. re
gra irlvariavel de conhecer delles o mesmo Juiz, 
ou seh legitimo successor, corno he de ver na Ord. 
L. 1.1 T. t.o §§ 10 e 21~, L. 2.0 T. 63 § IJ..o, L. 
3.0 T~ 65 § 6.0

, T. 87 §§ 7.0
, 12 e 1!,., Assentos 

de 7 de Fevereiro de 1658, e 16 de Junho de 1812, 
legishÍção ({Ue não cabia nas attribuiçõcs do I>oder 
Execdtivo reformar: Dignou-se Sua l\Iagestade o 
Irnpet![dor de Ouvir a Secção do Conselho d'Estado 
a que pertencem os Negocias da Justiça; c Confot·
mand -se com o sen Par·ecer, Houve por bem Man
dar, ~or Stla immediata Resolução tle 1/r. do cor
rente 1 mez, que se restabeleça, d'ora em diante, a 
pratica anterior ao A viso de 19 de Abril de 1838 
que ~ispensava nova distribuição para julgamento 
de embargqs. O que communico a V. S., para sua 
intelligencia e cxecucão. I • 

I 

I 
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Deos Guarde a V. S. - Euzebio de Queirm: 
Coutinho 1\Ialloso Camar·a.- Sr. Mnnoel lgnacio 
Cavalcanti de l.aeerda. 

ldt'nticos aos Presidentes das demais Re1açücs. 

N.o 158.- Il\IPERIO. -Declara que o Supplente 
do Delegado, ou Subdelegado, não estando em 
e.1:erctcw, 1uíde .fervir o cargo de P'ereador ; 
que se durante as Sessões da €amara lhe compe
tir entrar rw e.rercicio elo cargo ele Policia se 
eonsiderarâ impedido e passará a furisdicçrio 

· fW Sub.rtitato únmediato ~· mas não a,fsim os De
ltwados e Subdelegados, ácerca dos quaes se 
ob~·ervará o dúposto no Decreto de 9 de Agosto 
de ·18A5 relatt:vamente aos Jui-zes illunicipaes. 

" 

·1." Seeção. Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Ne-
!~ocios do lmperio em 16 de .T unho de 184-9. 

lllm. e Exm. Sr·.- Foi ouvida a. Secção do 
Irnptwio do Conselll{) d'Estado ltecrca das seguin
tes decisões proferidas por V. Ex. por· occasião 
das duvidas propostas pelo Delegado ({e Policia do 
Ter·mo de Camctá. 

·1." Que o Supplente do Delegado ou Subde
le~ado não estando no exerci cio deste cargo, póde 
se~·vir- o de Vereador. 

2." Que se durante o periodo das Sessões da 
Camara, de que he Membro lhe competir entrar 
no exerci cio do cargo de Policia, se considerará 
impedido; e passará a jurisdicção ao Substituto 
imrnediato. 

3." Que o Delegado ou Subdelega<lo de qualquer 
Oistricto'; que for eleito Vereador, se preferir o 
(~xcrcicio deste ultimo cargo, c se nc\le elfectiva
meutc entt·m·, tem renunciaclo o emprego de Po
licia; e no caso conlmrio deverá ser· chamado par·a 
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o substituir na Camara o 1.0 Supplente de Ver·ea
dor, considerando-se esta decisão como proviso
ria. at•5l' que o Govemo Imperial definitivamente re
soha. 

E !conformando-se Sua l\Iage~tade o Imperador 
com o ltHU'ecer da. referida Secção, exarado em Con
sulta de 2/~ de Abril proxirno passado, lia por bem 
Approbr· a pr·imeira e serrunda decisão, por· isso 
que es'tào de accordo com a doutrina do A viso de 
·I''· de I Abril (le 18q.7 expedido ao Pr·esidente da 
l)rovin'eia de São. Paulo, onde se trata dos Sub~ 
stituto~ do Juiz :Municipal, em cujas idcnticas cer
cunsta~lcias estão os Substitutos dos Delegados e 
Subdelegados; não assim porêm a terceira, (IUC 

cumpr1e seja por V. Ex. r·evor,-ada, pois que ares
peito ~los Delegados e. Subdelegados deve ser ob
servado o cpte determma o Decreto de 9 de Agos
to de !1811·5 relativamente aos Juizes 1\'lunicipaes, 
como }á foi declarado em A viso de 2G de Abril 
do corrente anuo dil'lgido a essa Presidencia; por 
fJUUntÇ alêm de que militão para com os empre
gos de Delegado, e Subdelegado as mesmas razões 
que aconselhárão a decisão do dito Decreto, ac
cr·esce I lfUC, estes sendo demittidos ad nulnrn, póde 
o imgedimento para assumirem o exercício do 
cargo 'Ide Vereador· ter mui pouca duração, o que 
não atontece ao Juiz Municipal, que tem tempo 
certo Ue servir. O que communico a V. Ex. pa..a 
sua intelligencia e execução, e em resposta ao seu 
Officiq de 17 de Fevereiro proximo preterito. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
legre. ~Sr. Presidente da Província do J>ar;Í. 

I 
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N.o 1159. . Declara a maneira por que deCJe 
se~ entendülo o '.Aviso do 8 do corrente ácerca . 
doi numero de EltJitores de cada Parochia, ele 
quk se desmembrou parte do território para ser 
anhexado a ou r ta,; e ordena que pelo G over
no~na Córte, e pelos Presidentes nas Provincias 
se d.esigne qual o tnunero de Eleitores, qae deve 
da cada Paroclzia nos termos do Art. 52 da 
Le~ Regulamentar das Eleições. 

I 

t~~ Secção. Rio deJaneiro. Mini~tellio dos Ne
gocids do lmperio em. 18 de Junho de 18~.9. 

I 
llJm. e Exm. Sr. -Sua l\fagestade o Impe-

rador Manda declarar a V. Ex., em additamento 
ao Aviso de 8 do corrente mez, que a decisão 
do mesmo Aviso deve ser entendida de maneira 
que lnunca o numero de Eleitores da Parochia, 
de que se desmembrou parte do territorio para se 

. annekar a outra, e o que ao desta deve ser accres
cent~do proporcionalmente ao numero dos votantes 
compr·ehendidos no territorio annexado, excedão 
ambds juntos ao menor numero, que nas eleições 
de 1S42 e 18Mc. dera a Parochia antes da desmem
braçiito ~ excepto somente no augmento, que lhe 
possa! competir da quinta parte, na fórma do Art. 
52 dct Lei Regulamentar das Eleições; e que o mes
mo sb deve observar a respeito das Parochias crea
das d 1epois das epochas citadas, e daque11a, ou da
quell~s de que as mesmas se formarem, como opina 
a Sedção do Imperio do Conselho d' Estado, cujo 
pareder he adoptado por conforme á doutrina do 
mencionado Artigo; pois que fora absurdo suppor 
que á Lei quizesse prevenir o abuso nas Parochias 
inalteradas, ao mesmo tempo que o permittisse no 
caso Ide desmembraçào dentro da mesma porção 
de tf~rritorio. 

E como póde succeder que em hum e outro 
(~aso lo numero dos votantes comprehendidos no 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
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terrilorio desmembrado seja tal, <JUe, calculado 
po•~ elle o dos Elcitm·es que haja de dar· o mes
mo territorio, seja preciso, para ser guardada a 
regra acima estabelecida, reduzir o da ]>a•·ochia' 
óu llm·dchias, <tu e sofl'rêrrro a desmemhração, ou 
vice-vetsa, pois que h e muito po~si vel que acon
teça, oo que a população tenha augmentado pos
teriot·m~nte ás- ditas epochas, ou que na eleição 1 
<JUe tem de servir de norma, fosse por qualque1· 
motivo lo nume1~o de Eleitores inferior ao que real
mente tloderia da1· a Parochia, cumJH'e que neste 
caso se 1 faça huma proporção pam ser conhecido 
com exactidão o numero de Eleitot·es, que cada 
parte d~ Parochia desmembrada deve dar. Assim 
huma llarochia, que deo 1 O Eleitores, sendo qua
lificados depois da sua desmembração 520 votan
tes , 320 por hum lado , e 200 por outro, de,·e
ria seg~ndo a regra ordinaria dar pot• alli 8 mei
tor·es, e }JOI' aqui 5, ao todo13 Eleitores, nu
mero qlie muito excederia ao que a Lei marca, 
ou entfío, para que fosse obser\'ada a J.Jei , fora 
preciso lque huma parte do territorio diminuísse 
o numero dos seus Eleilor·es tanto <Juanto fosse 
necessaijio para que sommado com o da outra não 
excedesse ao limite legal_, no que haveria desi
gualdade. Estes inconvenientes porêm se removem 
applicartdo-se a reg•·a de proporção, segundo a 
qual n parte do territorio, que contêm n'o exem
plo dadb 320 votantes, dará 6 Eleitores, e a ou
tra 4. , tontemplada a fracção que mais se appro
xima a 'lhum inleir·o,. numeros estes que estão para 
com os dos votantes na mesma razão, em que 
estão 1.0 Eleitores para o total de votantes quali
ficados ,1 isto he, para 520 votantes. 

Até o presente tem estado unicamente a carl!o 
dos Prc~iúentes das Assembléas I>arochiacs a de;i
gnação do numero de Eleitores, que devem dar· as 
respectibs Parochias, mas como, alêm do abuso 
que se pó ele dar da parte dos mesmos, como de· 
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facto se tem dathl em alguns lugare~, aeontece 
es não tem conhecimento, no ca::o de al

o c de ct·eaçiio de llarochias, do numero ele 
tes que abraurrc o tctTÍt01·io estranho, que 
servir de tei'Ino de comparação; ao mesmo 

que estão para isto habilitados o Governo 
al, e os Presidentes das Províncias pela co

pia quali6caçües, qne lhes hc enviada em exe
cuçãb dos Arts. 21 c 24 da Lei Uegulamentar das 
Eleiqões: Ha o Mesmo Auausto Senhor outt·osirn 
por bem, de conformidade com o refcr·ido p~1reccr 
da Secção do lmpcrio do Conselho d' Estado, Or·
den~r. que seja declarado pelo Governo na Côt·
te, oe pelos Presidentes nas J>rovincias, o numero 
de Eleitores, que deve dar cada Parochia nos ter
mos Ido Art. 52 da citada Lei, e das decisões .cons
tant~s dos Avisos expedidos sobre a intelligencia 
do Íncsmo Artigo, obser·vando-se o que demais 
aqui! se .determina, bem como no Aviso de 8 do 
corrbnte citado, a que este serve de complemento; 
advértindo c1ue os Presidentes das Assembléas J>a
rocHiaes devem fazer publico por Editaes o nume
ro de Eleitores decla~ado para as respectivas Pa-
rocliias. · 

· I O que tuclo communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e execução. 

I Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de 1\font'a
legrb. - Sr. Presidente da Proviincia do Rio de 
Janéiro. 
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N.0 160. - Declara que n. Dt;e.~a Parochial da 
Freguezia e Gidade de S. João de E l-Rei, .Pro
víncia de Minas Geraes, na eleição primaria 
des~gnada para o dia !í de A;gosto proximo 
futitro, deve ser 'presidida pelo Juiz de Paz 
mat's votado do quadriennio corrente. ' 

I 

11." Secção. H.io de Jaucirn. i\Jiüislcrio ·.dos Ne
r.ocio~ <lo Imperio em ·f 9 de .I un ltn de 1 Rt..~). 

I 
lllm. c Exm. Sr. - Sua i\iagestade o lrnpc-

rado~, a quem foi presente o Ollieio de V. Ex. 
n." 6~ de 5 do r:oncnte rnez, e os que o acom
panhát·âo dos Jni7.es ele Paz mais votados do uel.naJ 
c do lpa!i!sado quaclriennio da l·'rcr~uczia c Cidade 
de S. João de El-H.ei, pet·gnntaudo ú qunl <los dou5 
pct·tcncc a presidencia da 1\Jesa Paroehial na elei
ção ~rirnal'ia designada para o dia !í de Arrosto 
proxilno futm·o : Manda declarar a V. Ex., que 
a meSma eleição deve set· prc5iditla pelo Juiz dn 
Jlaz ~nais votado do <(lmdricnnio co~t ente, pois 
qúe, I segundo está decidido pelo A viso ele S llc 
.J:mei~o ultimo, dir·igido ao PresidPnlc da Pro
víncia do Rio de Janeiro por oeca~ião ela eleição 
lle luhn Senador, a disposiç:io do Art.. 11 O da Lei 
Regu1amentnr das Elei~~ões, sendo exorbitante do~ 
principios gcraes de direito, só pódc rcr,cr o caso 
especial de qnc clle trata-·-a prcsidencia das Jun
tas dê Qualificação, quando convocadas pelos Jui
zes d~ l>az do dito quadriennio findo- e por isso 
não póde de. modo algum ser ampliada á presi
clencià elas Assembléas Parochiaes, qne deve ser exer
cida por Juiz cujas attrihuiçõcs não tenhão expi
rado; 1 não ser v indo de embaraço o prece i to do 
Art. 39 da mesma Lei, que lambem se invoca, por 
isso <1ue os termos de que elle se serve somente 
tem por fim designar o Juiz de Paz mais votado 
da Prtt·ochia, e não o proprio individuo que pre
t-idio tí Junta de Qualificação. O que commnnico 
a V. IEx. para sua intelligencia e p,-ovcrno. 

I 
I 

I 
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Guarde a V. J.:x.- Yiséot1ile de 1\font'a
St·. l,residente lla l't·o,•i ncia de Minas 

N. o HH. - l~AZENDA. - Em ·19 de Junho de 
18.4.9. - Pagamento de Congruas aos Paro
ch'os, quando licenciados pelos respecti11os Bis
fWS • 

.Joaquim José Rodrigues Torres;, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, de 
eonformidaclc com o A viso do Ministerio da. Jus
tiça de 12 do corrente, responde ao OUlcio do Sr. 
lnspector da Thesouraria da Pt·ovincia do Mara
nhão de 2·1 de Abril proximo passado, n. o li·1 , 
ácerca da ouvida que OCCOITC relatÍ\'arnente UO 

pagamento da Congt·ua ao Parocl1o Mariano José 
de Campos, cm·respondente ao tempo de seis me
zes, por que foi licenciado pelo Governador do Bis
pado; que uão ha disposiçào alguma de Lei que 
prive os Bispos da faculdade, que tem pela Con
stituição Ecclesiastica, de concede1· licença aos' 
Parochos para se auscn ta rem de suas l,~u·ochias, 
pelo • tempo qnc aos mesmos Bispo:s parecer justo, 
determinando apenas o Aviso de 1~ de Abril de 
1844, que os Parochos licenciados pelos seus Pr·e
lados, communiquem aos Presidentes as licenças, 
que obtiverem. 

'fhesouro Publico Nr.cional em 19 de Junho 
de 18!1-H. - .Joaquim José flodrirrues Tora·es. 

N. 0 16'2. -Em 20 de Junho de 1849. - Sobre 
o moclo de escriptarar as Rendas não 

classificadas. 

Joaquim .José Roda·iP"nes Tones, !,residente 
,tJ 

do Tribunal do Thesouro Jlublico Nacional, or-
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llena jao s,·.lnspector da Thesourarin ti~ ~~·oviucía 
do Maranhão, em resposta ao scn Olltcm ele H· 
de Abril prox.imo passado, sob n.o ~~2, ({UC faça 
passa~ para a Caixa Geral, como snpprirncnto do 
Thesduro, o liquido prodncto da ancmalação da 
canoal, c .rnerm.tdorias :l(lJH'ehcndidas pela Escuna 
de GücJTa cc Nicterohy '' em ·18!~6, exisl.enlc em 
depos'ilo nessa .Thesom·at·ia ~ c que deve sc1· cn
tregné á Repartição da Mm·inha para fazc1· a ,com
pet.cule distribuição aos inter·cssados; sacando humn 
letra te igual importancia, a trinta dias precisos, 
sobre o mesmo Thesouro, a favo1· tla Intenden
cia d, Marinha, e participando esta trnnsacção 
áqnclle Ministcrio. E por esta occasião lembra a 
exect~ção da Circular de 7 de No,·cm hro <lc 1844, 
para l~p1e se uão conscr·vem nas Thesourarias sem 
ernp•·fgo, como depositos, os dinl~eiros de «]Ue clla 
tr·a la.

1 

Thesom·o Puhlico N~tcional em 20 de Junho 
de 1Sl~!l. -Joaquim José .nodt·i[pies Torres. 

bircular a que se rc:fere a ordem supra. 

J'lanoel A 1 vcs llrauco ~ Presidente do Tribu
nal elo Thesoum l'nhlico Nacional~ vendo uos ba
lancetes de algumas 'fhesourarias conservar-se pot 
longd tempo no Cofre Lle depositas e cauções, di
nhei~o qne póclc, e deve ser applicado ás despe
zas do Estado; ordena ao Sr. lnspcclol' da The
sour~ria da Província de .•... que as quantias pro..; 
veui~ntes de Renda Publica, ora existentes em 
deposito pot· não serem acompanh:"tdas de guia 
com ias dcclnrações nccessat·ins, ou <ptc de fntm·o 
se apresentarem nessas circnnslancias, entrem Jogo 
na Caixa Geral, csct·ipturando-se debaixo do ti
tulo±- receita não classificada-, c passando para 
aquelle que realmente lhe compelir, logo que 
obtidas forem as ditas declarações; c I[Uando não 

I • ' ...., 1 constar o exerciCio a (ptc pertencem 1 serao eva.~ 
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das ao findo, não encerrado: as quantias porem 
que se achem, ou venhão a ser depositadas, l. lOl' 

não constat· com certeza se pertenc~em, ou ten 1ão 
de pertencer á Fazenda Nacional, ou que possào 
vir h sm· restituídas a: ter·ceiro, passarão pam a 
Caixa Geral como movimento de fundos, rever
tendo com o rncsmo titulo ao Cofr·e de deposilos 
c canções' quando se haja de realisar a ··estitui
ção ií. pessoa, a (1uem legitimamente perlencer·em, 
)Jref~rindo este pagamento a outro quahtuer·, se,ja 
de que natureza for·. 

'J'I. hesouro I•uhlico Nacional em 7 de Novem
bro de 18-V~. - Manoel Alves llranco. 

i 
i 

! 
' 

N. 0 163. - JUSTU;A.- Aviso de 20 de Junho 
de 1

1 1849. - .Ao Presidente du. P1·ovincic& dt& 
BJhia •. Declm-ct que. não existe prctzo para u~o 
das reclamações do., ,lurados, que se Julgm·cm 
i~ustamente multados; podendo, por isso, os 
JtÜzes de Dh·eito tomar conhecimento dellus 
ct ·[todo o tempo, em' quanto não .foreul. as mul
ta~ 7"equeJ•idas executivamente' no l"espcctivo 
/m~o. 

' 
I 

a. a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocio:s da Justi~ça em 20 de Junho_ rl.:: 1849. 

' 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\la-
gestade o Imperador o Officio que o antecessor de 
V. Ex. dirir,io a esta Jlepartição da Justiça, sob 
n.o 2,, datado de 16 de Setembro do. anno pt·o
ximo: passado, incluindo huma representação em 
ttue :o Juiz de Dit·eito interino da Comarca de 
Sautd Amaro, dessa Província, pede csclareeimcn
tos sul)l'e o lempo em o qual podem os Juizes de 
Dir·cito couhccet· das escnsas elos Jurados, ~ue fo
rem multados em conser1ucnci<t de fallarcm as Scs~ 

I 
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sões do Jury, ou de se retit·arem antes dellas ul
timad~s, \'isto ttue suppõe não haver huma razão 
plausível para seguit·-se o (1ue se observava quando 
as mu1ltas, na fOrma do Art. 213 elo Codiao dn 
l 1t·oces1so Criminal, erão imíloslas a juizo elos Ju
rados ,I sendo incompatível com os 1u·incipios de 
justiç~ cpte se deixe de admiLtir o direito de de
fesa aos multados, para pt·ovat·cm a ju!:'ta cansa 
de sud. faltd. ou ausencia; Houve por hem o l\lesmo 
Augus1to Senhor·, Conformando-se corn o part!cer 
do CQilselheis·o Procurador· da Coroa, l\landat· dc
clarm·l_ a V. Ex. , para o faz~r constat~ an mencio
nado ~uiz de Tlireito, que 'decretando o Art.. 104-
da Let de :J de Dezembro tlP. 184.1, que aos .Juizes 
de Diteito ficasse competindo o conhecimento das 
escus~ dos Jurados, (pter· fossem (H'oduzidas an-· 
tes, (iuer depois de multados, sem t·e~tt·inr,ir cstm; 
cxpt·essões por· clausula, clistincção on limitaç;i.o 
algnn:la, he claro que não existe pt·azo para n uso..
das reclamações dos que se julgarem injuslamcnlc 
m ulta~os, podendo, por isso, os J nizcs de Direito 
dcllasl tomar conhecimento a todo o tempo, em 
<[nantb não forem as multas requeridas executiva~ 
meute no for·o competente • .! 

Deos Guarde a V. Ex.: -Euzehio de Qucir·oz 
Coutihho Mattoso Camara. - Sr. l't·csi•lcnlc da 
l)rovihcia da Bahia. 

N.• 11fi4. - l'AZENDA.-=:-Em 21 de Junho de 
18/ •. 9. - Quando não for por culpa da parte 
a clemora da sallirla da fitzenda da Aifandega, 
de/Jois de despachada, não .re cobrard arma
ze~agem. 

I 
I 

O Sr. Jnspeclor da Alfanrler;a fhptc ua intdli
l~cnci1a de (tUe a multa de <[UC ;c t:namlou ali i vi:u· 
a Fr~ & 'l'cncnl, pela Portaria ele at do mez 
ulli•r· hc u imporlancia da ut·mazcuar:cm co-

i 
I 
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hrad. pela demor·a na salticia ela harrica com ca
nos de chumbo, que havião despachado, mas que 
8Ó fo~a encontrada muito depois; devendo proce
der~s~ elo mesmo modo, sempre <{Ue haja recla
maçõés dcsla natureza, e se pt·ovar·, que os inte
ressa tios não ti verão cu 1 pa da demora. 

Rio em 21 de Junho de 184-9. -Joaquim José 
Rodrigues Torres. 

N.• 1165. - IMPERIO.-- Declara que póde ser 
ac~umulado o erercicio simultmzeo, dos cargos 
de I Juiz de Paz e Vereador, devendo porém 
o tiâadão, que os occupar, fazer-se substituir 
em l/zum dos dous , quando se dê o caso de não 
ser possivel, sem prejuizo do Serviço publico a 
mesma accumulacão. 

I • 

1.8 Secção. Rio de Janeiro. Minist.erio dos Ne
gocio~ do Jmperio em 22 de Junho de 18!~9. 

I . 
lllrn. e Exm. St·.- Foi presente a Sua Ma

gestade o Imperador o OHicio de Y. Ex. de IJ. do 
correhte mez, sob n. 0 71 , no qual , communican
do h~ ver ordenado a observancia do A viso deste 
Minis1terio de 15 de Deze~ hro de 1835 sempre que 
l.em gido consu !lado {tcm·ca da accumulacão dos 
cargo~ de Juiz de Paz e Vereador da Camar~ l\funi
cipal J por não caber outro procedimento na or
bita Ue suas aU:ribuições, pondera todavia a eon
veniehcia ela revogação do mesmo A viso, pot• te
rem bessado as razões que funrlament{n·ão a sua 
doutriua. 

Depois que a Lei de 3 ele Dezembro do f 841 
restrihGio a jnrisdicção dos Juizes ele Paz, c snp
primi1o a altribnição tJUC lhes competia de julga
rem ~s infracçõcs das Posturas Munieipaes, na 
verdade nem existe repugnancia entre as funcções 
dos Jargos de .Juiz . de raz e . Vereador, nem h a 
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I 

impossibilidacle de serein nmho~ cxet'<'idos ao 
mesmb tempo satisfactorinmente, unicos funcla
mentos da incompatibilidade na accmnulação <los 
cargos publicas uão decretada por J.ei ; e por is
so pjocedendo a argumentação de V. Ex. , que 
mais se corrobora com a consideração que oflcre
ce, e que' a subsistencia dessa incompatibilida
de tebdo a estr·eitar o circulo das pessoas habili
tadas I pára os empregos publicas, o <tnal já não 
hc ~uito extenso, sobretudo fora das Capitaes : 
Ha o [Mesmo Augusto Senhor po•· bem, Hcvogan
do o citado A viso de 15 de Dezcmbt·o de 1 H35, 
e os 

1

_1ue anteriormente forào expedidos no mes
mo sentido, Declarar que pórle ser accumulado 
o ex~rcicio sim ultaneo dos ca•·aos de .Juiz de J>az 
e Ve~eador, tanto durante o anuo da se•·ventia 
daquelle cargo, como nos ti·es annos de substi
tui~;ãÓ ; devendo porêm o cidadão, que os oc<:u
par, !fazer-se substituir em hum tios dous quando 
se dê o caso ele .não ser possível , sem prejuízo 
do Serviço publico, a mesma accumulação. 

0 que communico a V. Ex. para sua intelli-., 
gencm e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Yiscmulc de 1\font'a
legre! - Sr. Presidente dtt Província do Jtio de 
Janeit·o. 

I 

N. 0 ~66.- .. 4nnullu a qualificação f'eita na casa 
dtt! 7'esidencia do Juiz de ;Paz do J: anuo da 
F1·egue'Ziu do ~rrozal, JJtunicipio de Pirahy,, 
dltl P1~ovincia do Bio de Jànei1·o ; e m·d(!IW qlle 
a ~leiçüo de Eleitores se fm:a JWllt quul!fica
çüb, a que· se p,·ocedeo 1w lg1·tja .Ma t,.iz sob 
a in·esidencia elo Juiz de Paz do 3.0 amw. 

~.a Seccão. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne-
gociJs do l~perio em 2;) de .lnnho de 18A9. 

~llm. e Exm. Sr. - l'oi presente n Sua l\fa-

1 

I 
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l!c~tnde o Imperador o Officio de V. Ex. n.0 73 de 
1 ·1 do corrente m f'Z , a com pa n h a do das d ims 1 is
tas da qualificação, a qne se pt·ocedeo na }'re
rrnezi~ de S . .João Baptista. do ArTozal, Município 
~Je l)itahy, bem corno elos Officios e mais papeis, 
com qne V. Ex. informa á cerca dos motivos, que 
tlct·ão 1 lugar a fazer-se a mesma qualificação em 
duplicata: e o Mesmo Augusto Senho· •• , Dando o 
devido peso á exposição, que faz V. Ex., e jul
gando bem deduzida a conclusão, qne tira em favor 
da qr!aliflcnção feita na Ir,reja Matriz, e presidida 
pelo ~Juiz de Paz do 3.0 anno, Ila por bem o,._ 
denar: que por ella se faça a eleição de Eleitores, 
e não1 pela cpre foi ce!elwada na casa da residen
cia di> .Juiz de Paz do 1. 0 anno, sob a sua pre
sidencia. 

Semlo a Igreja l\Iatriz o lugar designado _pela 
Lei para os a c tos cleitoraes, e processo da qual i
ficação dos votantes; e tendo o Governo lmpe..
rial , ! bem como essa presidencia, ordenado por 
mais i de h uma vez que fossem estes actos celebra
dos ria Freguezia do Ar·rozal na lg•·eja, que lhe 
serve: de Matriz, por isso <[Ue ella o(l'erece a .. ne-

1. l - I cessapa secrnrança e accommo< açao, corno se m 
prov~do pelos exames, a que V. Ex. tem mandado 
pl'oceder para. convencer a inegularidade do pm
cedirnento do .Juiz de Paz do 1. o anno, .José .Joaquim. 
de Sousa Breves, na insistencia em continuar a 
servir-se <ht acanhada casa da sua rcsidencia para 
n celbbração dos mesmos actos, muito acertada
mente os Eleitores e Supplentes, que não adherião 
ao capricho do di to .Juiz, se reunírão naquella Igreja 
para :o acto da qualificação dos votantes, que teve 
lugali em Janeiro do corrente anno; c tambem 
muitb legalmente assumio o Juiz de. Paz do :t" 
anno: a presidencta da .T unta, hum a vez que não 
se apresentava o do 1.0 anno, por não querer 
funccionar naqndlc Templo, e nem o ,Juiz do 2." 
anno:, pois <pw !>C vet·i fieal'a n falta de ambos 

I 
I 
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estE!s, e por tanto a competenc.a flaquelle nos ter-
mos flO Ar·t. 2." da J .. ei 11egnlamentar da Eleições. 

\ Estabelecida assim a competencia do Juiz de 
l1at do a.o anno. não hc menos certo que de,·e 
serl preferida a qualificação feita sob a sua pre
sidbncia, o não a outra, por isso que não havendo 
mdtivo algum, que impossibilitasse a celebração 
dc~te aclo na lgn·ja l\Iatriz, caso nnico, que po
derjia justificar a designação de outro edificio, 
pois o Art. -L" da citada Lei não dá aos J>resi
dctit.cs das Juntas o arbítrio, f{HC se tem anorrado 
esse Juiz de llaz do 1.0 annu, scr,nndo se tem 
dec'larndo em vario~ Avisos, tor·na-se a qualifica
ção[ feita fóra ela Matriz muitissimo suspeita, sobre
tudo attendemlo-se ao empenho,. que tem cons
tantemente patenteado o mesmo Jniz de Jlaz em 
fazer celebrar na sua casa todos os netos relati \·os 
a eleições, como foi en trc outros o da eleição de 
Setcimbro do anno proximo passado par·a Vereado
res I e Juizes de. Paz, cuja annullação tc,·e por 
pr·incipal fundamento a inf1·acção do citmlo i\r
tigo11. c essa pertinacia, com que continúa a nlfmn
ta r a Lei, c ns ordens do Go,·enw. e dcssn Pre
$Ídcncia, c que o. mesmo Governo não púdc deixar 
de ~ondemnar, annullando os a c to~, a que clla 
dá brir,em, como de presente annulla a qualifica
ção jfeita na casa da rcsidencia do 'I." Juiz de Paz 
.José: .Joaquim de Sonsa Urc\'es. 

I Não prejudica (l qualificação preferida,. feita 
nos termos Iegaes, a nrguição menos Yerdadeira de 
ter blla comprehendido Parochianos do Passa Tres, 
por isso que, como se prova mesmo por hum omcio 
tlaqt~elle .J niz de Paz (lo 1. o anno , os snppo8tos 
mor·*dores desta Pa~ochia pertencem a hnma f:'l
zenda, que está dentro tios limites assim civis, 
eomo ecclesiasticos da F"cnuezia do Arrozal; tanto 
que \uella tem sempre concorrido aos actos elei
tot·a~s, e estão sujeitos ao lnspector de Qunrtei
rão, que, como diz o dito Jniz de Pa7.- dá obe-
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diencia na mesma Freguezia-; e quando por '\'cn ... 
turà. não fossem esses indivíduos realmente mora
d?r,esJno._Anozal' contra sua ind~vida qualificação 
so ·ca ermo os recursos, que a LCI concede, como 
já ;terh feito ver o Governo Imperial em casos 
identibos. . 

d que tudo commnnico n Y. Ex. para sua 
intelligencia e execução, e para que faça respon
sabilisar o Juiz de Paz dQi 1.0 nnno, Jmé .Joaquim 
de So~tsa Breves, pelo facto repetido de infringir 
a Leil, e desobedecer ás ordem; superiores. 

Deos Guarclc a V. Ex. -Visconde de Mont'a-
1egre.l- Sr. }>residente da Provincill. do Rio de 
Janeiro. 

N.• ll7 . ..,- Approv~~~=isão do Presidente da 
J?rÓvincia de·· S. Pedro, declar,;ando ao ~uiz de 
Pah, que ·.tem de presidir á Mesa Pa1:ochial 
da I Ciaade do Rio Grande, que o numero de 
El~itores da respectiva Pamclzia não deve ex
ceder ao minimri do que ella deo nas eleições 
der18l•5 e 1811.7' salvo no accrescimo da quinta 
pa te que lhe possa competir • 

• n Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc
goeios do lmperio em 21 de Junho de 18/;~. 

Jnm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o lm~.Jera
dor Manda declarar a V. Ex. que mereceo a Soa 
ImpeHal Appro,•ação a decisão, que V. Ex. pro
feriO! sobre a duvida pt·oposta pelo Juiz de Paz, 
que tem de pre~iclir· á Mesa Parochial da Cidade 
do I~io Grande na proxima eleição primaria, na 
qual \lhe fez ver que o numero de Eleitores da 
mesma Parochia não deve exceder ao mínimo dO' 
que ~lia deo nas eleições de 1S45 e 1847, salvO" 
no accrescirno da quititn parte' que lhe possa 
competir , por isso que devem estas eleições servir 
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de nor·ma nessa ProYincia , em falta das de 1842 
e 1844, a barn de se cumprir a 2. a parte do Art. 
52 da Lei Re~;ulamentat• das Eleições, que tem 
por fim marcat· o maximo, a t[ne deve chegar o 
nume~·o de Eleitores das Parochias em quanto não 
for e11e fixado pol' Lei. O que communico a V. 
Ex. 1~ara seu conhecimento, e em resposta ao seu 
Officio n. o 21J. de 11 do corrente mez. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
)egr·e./- Sr. Presidente da ProYincia do Rio Grande 
do Sul. 

I , 
N.o 168. - Aviso de 28 de Junho de 1849. -

Dl1

á In.s. t17tteçõea sobre a e,lJecuçiío dce Lei 
llegulmnentcn· dcrs Eleirões. 

I 

1.3 Seccão. Rio de Jau~iro. l\linisterio dos Ne-
gocias do. Í;nperio em 28 de Junho de 18!~9. 

i 
Ilhn. e Exm. Sr. - Sendo conveniente reu-

nir as principaes providencias que tem sido expe
didas! para a execução da Lei Heaulamentar das 
EleiçÕes, na parte sobretudo que diz respeito ás 
eleiçÕes pl'imaria e secundaria a <Jne tem de se 
procdder no corrente anno: IIonYe Sua Magesrade 
o Imperador por bem Mandar or·ffanisar as lnstrnc· 
çóes· [a este annexas, por mim assignadas na data 
tJe ho,je, nas quaes for·ão addicionados var·ios es
cla.('etimentos tendentes a prevenir as duvidas que 
se possão suscitar sobre os pontos mais impor
tantes da Lei; e Or·dena que se executem em todo 
o I~perio, expedindo V. Ex. par·a esse fim as 
orderts necessarias ás Autoridades de~sa Provincia 
a qu~m o seu conhecimento e execução per·tencer. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legreL - Sr. Presidente da Provincia de lHo de 
Janeiro. 

Na mesma conformidade e da ta aos Presiden-
tes tlas demais Províncias. · 
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/Jl6lrtt.Cf!ÜCS u que se l'e . .fcre tJ • dvisu desta. tlutil 
I~ d · JIUi'cs ·a exet:ução da Lei lleJ.:"ulaiueuttu• ús 
Eleições de 19 de .. tJgustu tle 1846. 

A~t. 1.0 A convocacjão. de que ll·ata o Art. 
41 da! Lei Regulamentar das Eleições de t~) de 
Agosto de 184ti , bem como ~ prcsidencia da 1\ s
sem blh Parochial, e Collegio Ele i lDI'itl até a elei
ção da Mesa, compete no 1.0 armo de hUrn uovo 
quadriennio ao Juiz de Paz (nais votado do Dis
tricto j da Matriz deito para esse tJuada·ienuio. 

Krt. 2.0 Nas Parochias em t1ue poa· qualquca· 
motivo não se tenha verificado a eleição dos no
vos Jbizes de Paz ao tempo· da dita coilvocaçrio, 
e reunião da Assemblêa Paa·ochial e Collegio Elei
toral J ou porque não se tenha procedido a clla, 
ou porque haja sido annullada n que fora ~cita, 
será nquella attribnição exercida pelo Juiz de Paz 
mais I votado do· ultimo quadt·iennio. · 

Art. 3." Se a referida eleição estiver valida
mente· concluída depois da niesma con·vocnção , 
pot·ê~ antes da reunião das sobreditas- Assembléas· 
e Collegio, assumit·á a presi(lt•ncia destas o Juiz 
de l>Jtz mais votado dessa eleição. O mesmo se ob
Mrva1rá quando a eleit,;ão tiver luga1• posteriormen
te á ireuuião da Assembléa 1 J>arochial, más ante
riormente á insta Ilação do Coll(·gio E!eitoral.. · 

1\.rt. 4.0 A substituição do Juiz de Paz mais 
votado pelos seus immediatos em \•otos na fórmà 
do Alrt. · 2.a da Lei terá lugar,. qualquelj que sejá 
o mÓtivo da sua falta, e em qualqu~r tempo em 
que · blla ·se dê, mesmo na occasião da assignatura 
das Acta3 e Diplomas dos Eleitores. Na fálta dos 
Jui~eis ·de Paz do ·nistricto da Matriz será a sub .. 
stitu.ção exercida pelo Juiz de Paz do Distt'icto niais 
visidho. · · · 

. /Art. 5.0 Estas substituiçô~s. terão Ioga~ i,n; 
dep~~dentemente de ordem pt:evm da Autoi·adade 
superior; sempre que constar a h uns e outros Sub .. 
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stitulos pot· qttalquet· rínancim a f<J.lta do J ui1. de 
l'at a <piem de\'t'ril substitui•·· Cessará porem a 
suUstituição logo qiJe o Juiz de J>az, a lluern de 
prdfet·encia clla competir, se aprcselltat· para fuuc
ciubar· nos tenrios da Lei e ordeus em vir,m·. 

I Art. Ü." A demora na expedição das or·dcus 
da {~amar·a M unícipal não impede que no dia pro
pri1o se faç:io as convocações deter·minadas pela 
Lei, assim para a reunião das .hmtas de Qualifi
caÇão c Con:Selhos l\lunic!paes de llecurso, coino 
pa~a a das As:;cmhléas Parochiaes em llualquet· 
cletção. Para. a reunião dos Colleaios Eleitoracs 
n:iÓ exial: a Lei convocação. . 

I Art. 7. 0 Se por qualquet· motivo o Juiz de 
l'ai mais votado não fizer·. as convocnções, de que 
trab o Artirro antecedeute, ser·ão ellas vel'ificadas 
imlnediatamt·ute pelo scü ler,itimo Substituto, se
gu h do a ordem est:.belccida no c\ rt. Ii·. o destas Ins
trdcções; advertindo que, 'I uando o i rnmediato 
ao ldilo Juiz de Paz n.ào supp.rir- esta falta alli ás 
1 O horas da manhã do dia ser,uinte ao mar·cado 
para a eleição , <tualquer dos outros Substitutos o 
de,Lerá fazer·. · 

I Art. S. 0 Se por·_ ((Ualc1ue~· iucon\·eniente for· 
dm!norllda á convocaçao, o JUJz que a houver de 
faz~i· ma1 cará rio Edital que mandar uffixar ó dia 
eml que deve ter· lugar· a reunião da Junta, Cou
!lelho Municipal e Assembléa Jlar·ochial, illdcpcn
deÚte de mais ordem super·ior, de maneira que 
fiqÜe sal vó o pr·azo ctue na· fórma: da Léi deve 
m~dia.r entt·e as ditas convocação e. r·euiiião. · 

I Art. 9. o Quando porêm, seja CJUal foa· o mo
tivb, não se puder salvar· esse prazd na eleição 
de .I Eleit?res, port1ue não haja esp~ço sufficien.te 
áte o cba des•gnado para a rcmnao do Colleg10 
El~itoral , proceder·-se-ha não obstante á di ta elei
çãd; pois que na collisão de se faltar a h ut:na fot·
ma:tidade dà Lei , ott de deixar huma. Pat·ochia 
de concorrer para a eleição dos .Representantes 
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da Nação, deve-se de prererencia soccorrer a este 
direito, cuja garantia h e o princi pai fim da Lei, 
no em tanto que a Autol'idade competente apre
ciará a procedencin •la omissão desta formal idade 
quando houver· de ''criticat· os poder·es de seus 
:Membros. 

Art. 10. Sendo a con ... ocação huma for·ma
lidade estabelecida pela Lei para maior r,arautia 
dos :cidadãos, . que tem de intervir nos actos dit 
qualificação e eleição, não prohibe a Lei que con
corra a esses actos o cidadão ou cidadãos não con
vocados. Esta doutrina he extensiva ao Supplente 
de Eleitor que houver de substit.uir ao Eleitor fal
lecidp, mudado ou impossibitado de comparecer, 
de que falia o Art. 65 da Lei, c bem assim aos 
votantes que deixarem de ser convocados por não 
havel·em os seus nomes sido incluídos a tempo na 
li::;ta . de qualificação. 

Art. 11. A eleição primar ia designada pam 
o dia 5 de Agosto pl'Oximo futuro se fará pela qua
lificação do corrente anno, salvo nas Parochias em 
<JUC e lia não csti ver conclui da até o dia da elei
ção, por·que então set·vir·á a ultima qualificação; 
entendendo-se por qualificação concluída aquella 
da qual não tiver havido recurso, ou quando 
tenha havido, esteja e1le decidido pelo Conselho 
Municipal, embora das decisões deste penda re
cursó para a Relação do Distt·icto, pois que o 
l'CCurso neste cas0 não pr·oduz effeito suspensivo. 

Art. 12. Se a <fualificação se concluit· depois 
da convocação dos vontantes, mas antes do dia 
maroodo para a eleição, será esta, não obstante, 
feita pela nova qualificação , por· isso que desde a 
data da sua conclusão Lem caducado a qualificação 
anterior, e segundo a Lei devem votar em huma 
eleição todos e só os cidadãos qualificados. A falta . 
da convocação dos cidadãos novamente qualifica
do não os inbibe de intervirem na eleição, segundo 
o 'ltle fica declarado no Al't. '10 de:stas lnstrucçõcs. 
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qnalqnea· motivo, n:io puder·em ser preenchidas as 
formal idades estabelecidas nos Art.s. 37 e 38 da 
Lei, tie rnancir·a (1nc no tempo da eleição não 
cstejãol incluidos na \ista. da qualificação os nomes 
elos cidadãos providos em gr·áo de recurso pelo 
Conselho Municipal on pela ltelaçào do Distr·icto, 
serão qs mPsrnos cidadãos, não obstante, ndmitt1clos 
:t votar, hnma \•ez Cflte se faça certo o provimento 
do sed recurso, por isso que o Al't. 50. da Lei ~ 
quandb prohibe que seja r·ecehido o \'Oto ciO' in ... 
dividub não incluido na qualificação, somE'nt.e tertt 
por fifu impedir qtte votem pessoas não ctnalifica
das; ~egttndo este principio não devem ser· ad.
mittidbs a votaf' os indivíduos desqualificados em 
gr:ío de recurso, cmbor:t não tenhã:o os seus no
mes sido eliminados da qualificação. 

Ah. U. Quando aconteça que depois de or .. 
ganisaila a Junta de Qualilicação c Mesa l'arochial 
\·cnhal a faltar algum dos seus Membros (com ex
cepçãÓ do Presidente, que será substituído na fôr
ma já declarada) j ~crá. e1le ~mbstitnido nos ter
mos do A.rt. 29 da .Lei; e se a falta for dos qna
tro 1\fesanos, orgamsar-se-ha nova Mesa segundo 
as regras estabelecidas nos Arts. 1 O a 12 da mes
ma Lei, pois que nenhuma outra providencia, alêm 
das qoe se contêm nestes Artigos, póde. melhor ca
ber nesta hypothese não p1e'\fist:t. 

A1rt. 15. A omissão da formalidade religiosa 
não itnpede que se faça a eleição ern CJUC a Lei 
a rec16er, por isw que não he ella da substafl
cia dh. eleição: não obstante porêm se emprega
rão tqdos os esforços para que ella seja celebrada. 

A:rt. 16. Quando por algum motiYo, seja qual 
fm·, lnão s~jão fornecidos pela Camara 1\hmicipal 
os livros necessarios para as eleiçõP.s e qualificaçâo1 
será ~ sua falta suppr·itla por hum livro e:-pecia1 1 
abertó, numerado, ruln·icado , e encerrado pelo 
Presidente da A!'-sernbléa Parochial, Junta de Qna
lificaÇão, e Conselho Municipal. 

i 
I 
I 

I 
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i\r't.~ 17. A falta da li:;tn geral dos ,votantes, 
pela lqnal deve ser~ feita a chama ela, em qualquer 
eleição, scdt supprida pelo Edital que se houver 
affixddo na por· r a da i\] atriz, ou por h uma copia 
auth~nticn do mesmo, on finalmente por hnma 
copi~ authcntica cxtrahida da que tiver sido en
,·iadd ao Go\·erno na Côrtc , c aos Presidentes nas 
Prov1ncias . 

.1\r·t. 18. Se a Camara l\Iunicipal deb;ar de 
reme!tler ao Collegio Eleitoral o li,•r·o elas Actas .das 
Asserhhléas Pamchiaes, a <pte he ob•·ir,acla pelo Art. 
67 dh. Lei, será clle suppriclo, em caso de necessi
<lade~ pelo orir;inal on pela copia. do Edital affixa
do nn. poria da 1\Jatriz, em execução do Art. 109 
ela rdesrna LC'i. 

l\rt. Hl. Por nenhum moti\·o on pretexto dei
xará I a l\Icsa Parochial de receber c apurar a ce
dula do cidadão qualificndo, bem corno _os votos 
que recahirem em <tnalquer individuo; ficando-lhes 
salvol o direito de fazer inser·ir na Acta as. dccla
raçõ~s que julgar convenientes, e para que está 
autovisada pelo Art. 56 da Lei. Ao Poder compc
tente!pcrtenee apreciar qnalqucr· defeito dos Yotan
tes e

1
• votados. 

Art. 20. O Presidente e Membros t1erma.nen
tes db Collegio Eleitoral serão su bstituidos, qual
quer I que seja o motivo da sua falta, por nova 
eleição feita de confor,midade com o Art. 70 da 
l..ei, I a qual será ''erificada peJos Eleitores pre
scntc.s c pelos que immediatarnente pmlet·ein cí'm
parecer . .Durante esta eleição servirit interinamente 
de Ptesidente o 1\lembro do Co1legio mais votado, 
coínp1letando-se a Mesaicom os Eleitores que hou
'~ererrt obtido votos na 1. n eleição da Mesa, guar
dada a ordem da votação entr·e os presentes. No 
caso de empate na eleição dos novos Mesadas, 
bem como na dos que houverem de completar a 
Mesa , dcciuirá a sorte. 

Art. 21. Na Acta da apuração geral dos vo-
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tos de qualquer eleição serão elles esca·iptm• em. 
letras~ alphabeticas , e não poa· algari~mo. 

Art. 22. O a viso aos Eleitores para assisti
rem ao Te-Deu.m, e bem assim a inutilisação das 
éedulàs; não deverão ter lugar senão depois de· 
concluídos todos os trabalhos das Assembléas Pa
rochiáes e Collegios Eleitoraes, inclusive a assigua
tura (la Acta da apuração geral dos ~otos, cxpe-· 
(lição j dos Diplomas aos Eleitores, e remessa doi 
linos

1 
á Camara Municipal. 

. .Nrt. 23." Quando algum ou alguns dos quatro 
MemBros da Mesa, em qualquea· eleição, deixe de 
assign1ar· as Actas e copias das mesmas, tanto as 
que tem de servir de Diplomas aos eleitos, como 
as que devem ser enviadas ns Autm·idades a CfllClll 

a Lei] ordena a sua remessa, deverá pr·cseindir-se 
desta for~rnalidade, declarando-se pol'êm nas .Actas 
e coptas os nomes dos Mesarios que não assiguá.
rão, e o motivo disto. No caso em (pae a falta da 
assign~tm·a seja dos quatro Mesarios, deverá o l>r·c
sidente do acto, ou o que o sub;;tituia·, quando 
elle t~mbem falte, orgauisar no,·a l\Icsa, na for
ma declarada no Aa·t. v~ destas Inst I'UCÇÕCS, e por 
ella shá preenchida aquella fot·malidacle . 

.Nrt. 24". Se a falta de todos os Membros tiver 
lugar.Juo Collegio Eleitoral, far-se-ha com os Elei
tores. resentes, e os que immediatamente puderem 
coPlp~recer, eleição de nova Mesa na fórma da 
Lei, quer para a assignatura das Actas, quer· para 
outro \qualquer trabalho. . 

Art. 25. Quando, por qualquer· motivo, acon
teça q~e o Eleitor não possa apa·esentar o seu Di
plomai na océasião em que se tiver de procedet· a 
huma ~leição, será elle, não obstante, admiuido <t 
votar,\ h uma vez que o seu nome conste do livto 
da eleição respectiva, ou do Diploma de qualcfUCr 
~utro [Eleitor da Parochia , e depois de reconhe
cida a identidade da pessoa. No caso de não flr! 

poder obter o livr.o, e de que não haja outro Di-
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ploma, seja qual for o motivo, deverá ser rece
bido o voto do Eleitor se elle apresentar attestado 
de algum ou al~uns Membros da Mesa da sua Pa
rochia, ou outr·o documento por onde conste ter 
elle obtido sufliciente numero de votos para este car
go' e jurando o mesmo EleitOI" a verdade disto' 
sendo[ sufficiente o simples juramento, huma vez 
que rião seja possivel acompanha-lo de documento. 
O mesmo se obsm:vará a respeito do Supplente de 
Eleitdr chamaflo a votar nos casos do Ar~t. 65 da 
Lei, ~uando niio tendo sido convocado compareça 
esponhneamente na fúrma do Art. 1 O das presen-. 

I I -tes nstrucçoes. 
Art. 26. O voto do Eleitor f[Ue se apresen ... 

tar, sem Diploma, na fôrma do Artir;o antecedente, 
ser-a ~purado em sepamdo, n fiin de que o Poder 
competente resolva sobre a sua validade; pois que, 
se pdr hum lado não he justo que por falta de 
terceiro fique privado de \'Otai• quem tem a isto 
direito, não h e conveniente por ouh·o que, pela 
confusão do seu voto com os dos outr·os Eleito
res, /se inutilise os destes, quando se venha a co
nhecer que aquelle voto fora indevidamente ad~ 
mittido. . 

!Art. 27. O Art. 60 da Lei não permitte que 
o Presidente da Assembléa Parochial antes da ins
tallaÇão da mesma a adie anticipadamente, mas 
só nó caso em que, chegado o dia da eleição , não 
possa ella verificar-se depois de esgotados todos os 
recursos legues. 

. ft\rt. 2~. Nas Aotas que se lavrarem dos tm
balhos da Junta de Qualificação, Conselho Muni
cipal, Mesa da Assembléa Paroohial, e Collegio 
Efeitoral, alêm das demais declarações ordenadas 
pelaj Lei e Decisões Imperiaes, se fará especificada 
menção de tudo quanto occorrer relati vainente ás 
pro,ide.ncias estabelecidas nestas lnstrucções, a fim 
de que a Autoridade competente resolva como achar 
de justiça. 

I J 
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ialacio do Rio de Janeiro 28 de Junho de 
HH9. :- Visconde de 1\font.'alegre. 

I 

I 
N.o 1~9. FAZENDA. - Em 30 de Junho de 

1849. - Pode-se encarregar os 4gentes dos 
Co~reios em. Districtos pequenos e distantes, da 
arrecadação das Rendas, dwulo-llws nomeaçõe.r 
de ICollectores. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do TJ·ibunal do Thesouro Publico ~acionai, ap
pro\·al a pr·ovicleucia proposta pelo Sr·. lnspeclor 
da Thesouraria da PI'Oviucia da Bahia em Onicio 
de 2G I de Maio ultimo, sob n!' 112, de encarrega•· 
os Agentes do Correio em Dislr·ictos pequenos. ou 
distar~tes da Capital, da arrecadação dos Impostos 
Geraes, dando-lhes a nomeação de Collcclorcs, 
por .jão have~· incompatibilidade na accnmulação 
de arfibos os a!tos lugares, e pela falta de <tuem 
exerça estes lugares; não podendo porem ter· lu
gar alter·ação alguma nas disposições da Circular 
de 20 de Março deste anno, n.0 9, sobre os JH'a
zos dh. remessa das r·cnclas, sem qne a experien
cia t~nha feito sentit· a sua necc~sidadc. 

Thesouro Publico Nacional em 30 de .Junho 
de ·1849. - Joaquim José Rodrigues Torres. 
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COLI JECÇAO DAS DECISÕES DO GOVEHNO 
BRASIL. 

18~!~. 

TOMO 12. CADERNh 
.._.," 
I • 

no 

N." 1~0. - FAZENDA. - Em !~ de Julho d~ 
1 ~t.-9. -Não póde .ser Capitão de navio, quem 
não I estil'er legalmente emancipar/o do patán 
podh~ . 

.TJaquim José Rodt·igues Torres, Presidente 
do Tribunal elo Thesouro Publico Nacional , con-· 
standorlhe que em al1~nmas Mesas do Consulado 
do lmperio se tem dado o abuso de serem acl
miuidbs á maLt·icula, con1o Capitães de mn·ios na
cionae~, individ uos menores de 21 a nno.;;; dedam 
que, determinando a Lei de 1 ~.i de Af;osto de HG9 
que se adoptem como patrias as Leis maritimn.3 e 
commhciaes das Nações da Em·opa , e impontltl 
essas J...eis aos Capitiies de naYios mercanle~ deve-· 
res e 6brigações que , na fôrma da nossa LeRisla
çào ci ~,i!, não podern ser cont.mhidas por pessoaz;; 
de menot· idade , não pó de po•· isso HCI' Capitão 
ele nalvio mercanle tptcm não esti,·er lq~almente 
e~a?~ipado do pati'Ío pod,er. O I)Ue assim sP cnm
prn·a ·I 

'lhcsouro Puhlico Nacional em 4 de Julho ele 
18A9. - Joaquim José Rod•·igucs Torres. 

----
N." 171. - Em 6 de Julho Jc ISl.n. -- Det····-sr. pl1rocP-der ao peso e mediçtio· das mf>rca

do,.io ~ prrro o de.~p·u·hr,. 

J aquim José ·Rotlrigues Torres, Prel'iidente 
,J,., Trihnnnl do 'fhe;;nm·n Pnhlit·o Nar.ionnl, n~s-



ponde ao OfHcio do Sr. Inspeclor da Thesouraria 
da P11ovincia elo Maranhão de 27 tle Março pr·o
ximo~' assado, sob n.0 :w, que nem o Regulamento 
de 22 de .I unho de 1836, nem o de 12 de 1\ gosto 
de ·1 M~ dispen~no os Feitores das Allimdegas de 
proce~erem á effectiva medição e peso das mer
cadorias que se despachão, e por isso nunca pódc 
dar-se o prejuízo á Fazenda na red.ucção dasjar
das a I medida nacional, de que trata o dito Officio. 

Thesouro Publico Nacional em 6 de Julho 
de 1S!,.9. Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 

N.o 11i2. --Em 6 de Julho de 18!,.9.- Sello dos 
contractos de Sociedade. 

I 
I 

Joaquim José Rodrigues Torr·es, Presidente 
do 'Tiribunal do Thesouro Publico Nacional, de
clarai ao Sr. Inspector· da Thesouraria da Provín
cia do Pará, em resposta ao seu Officio de 18 de 
Maio I ultimo, sob 11. 0 !,A, que pelos contractos de 
Societlade se deve pagar o Sello estabelecido no 
Art. 16.0 do Regulamento de 26 de Abril de 18.4.4, 
na razão do t•e::;pect.ivo capital; procedendo-se a 
tal ~espeito de conformidade com a ordem do 
Thes6uro de G de Setembro de 1 81~7. 

thesouro Publico Nacional em 6 de Julho de 
18!~9l - Joaquim José H.odrigues Torres. 

I 

I 
N. 0 173. - Em 7 de Julho de 181~9. -Os Em-

pregados suspensos em delicto €/e responsa
bilidade não tem direito á porcentagem. 
I 
O Sr. lnspector· da Alfandega fique na intel

ligen1cia de que os Empregados das Alfandegas 
suspensos em ''irtude de pronuncia em delicto ele 

! 

I 
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responsabilu.ladc não Lem dit·eito á respecli va por
centagem, coni.o j{t foi decidido por Aviso de ti 
do cor·'rente, incluso por copia. 

Rio em 7 de .Julho de 1 !-;!,.9.- Joacptim .José 
Rodrigues Torres. 

Jviso a que se refere a ordem ac'ima. 

ulm. e Exm. St-.- Gommnnico a V. J~x. que 
foi desattendida a pr·etençào de João l~aptista Tio
drigne~ da Silva, constante do reqnerirnenlo que 
acomp~nhou o Officio dessa l'rcsidencia rlc 1 ·I de 
l\laio L~ltimo, sob n." 19, e no (1nal elle reclama não 
só cnr~tr·a n conta que lhe for·a feita, pam pa~:;a
meutol do seu ordenado, somente alé á data do 
Decreto de demissão, que chegara á Jlt·ovincia es
tando jelle pr·onunciado e ausente, como a res
peito da exclusão da porcenta[~em, por não fa
zer pa ·te do ordenado, qne deixou de receber· du
rante lo tempo em que e~ teve pronunciado, por 
crime de responsabilidade, como 2." Escl'iptura
rio da Alfandega dessa Província, do (tnal fora 
absolvido. 

Dkos Guarde a V. Ex. - I>alacio <lo Rio de 
Janeir·b em H de Julho de 1 ~.49. - Joaquim José 
Rodr·igues Tort·es. - Sr. Presidendc lia Provineia 
da Pa.rahiba. 

I ----

N.0 1~/f. -Em 7 de .Julho de 184-V. - Solwt! o 
pbgamento dos direitos de coaros seccos 

I e salgctdos. 

Jla,tuim .José Hod1·igues Tol'J'es, I,resilleulc 
do Tribunal do Thesouro l,ublico Nacion:•l, em 
vista do Otncio do Sr. lnspect.or da Thesouraria da 
Providcia do Maranhão de 7 1lc Junho do armo 
t•roxirho passado, e mais infor·mações exir,i•las ~icer
ca da pretenção de Seasou & C.", decl:u·a que 
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como os couros 11eccos t!Spichado~ l'ão liOHlS llt!51ie 
mercado, e aiuda não tem preço l:onente lixado, 
cumpre que em quanto durar esl':-a incerteza se dê li 
a cadh hum ddles o mesmo \·:dor t(lle tem os sal
gados I, ou que a cada libra dos esr•ichados se de 
o dClliro do preço da libra dos salgados; pngaudo 
os dialeitos na razão das libras <ttte efl"ccth·ameutc 
pesarem: dcvt•ndo o mesmo s,., lu~pectol' exami- J 
nar com cuidado a Pauta do Consulado, não !-Ó 

a res(1eito dos couro~, como dos mais generos, e~. 
fazer..llhe as alten\çõcs que julga•· convenientes, 
tendo1 em vista conciliar os interesses da Fazt!mla 
com bs do commercio, e fhcilitar quanto !ler· pos~a 
o expediente do despacho. E nesta confurmidatle 
deve 1ser deferida por· essa Thesounuia a preteu-
ção dos I'Cfcridos Seasoo & c.a, constante do dito 
Offlci'o. 

Thc:)ouro Publico Nacional em 7 de Julho de 
18/~9.1 ---- Joaquim José Rod1 igues Torres. 

N.0 l 75. GUERRA. Provisão do Conselho 
Supremo J)[ititar de ·30 ele Julho de '184'9. 

DOM PEDRO, por Graça de Deos e lJnrmirne 
Acclamaçfio dos Povos, Imper·ador, Constitucional 
e Defensor Perpetuo do Brasil: Faço saber aos que 
esta ,Minha Provisão virem , que tendo ~ubido á 
Minha Augusta Presença huma Consulta do Con
selho Supremo Militar, dat[lda de 7 de Julho de 
•I 848, a que 1\landei pa·oceder sobre o requeri
mento •los segundos Tenentes do Imperial Corpo 
de Engenheiros Candido Januario Passos, e .José 
Cados de Carvnlho, em que pedião se lhes con
ferisse o Gráo de Bacharel , com direito no de 
Doutor enl mathematicas, que pelos actuaes Es
tatutos da. Elicola l\Iilit3r siio conferidos aos Alurn
\l(IS jda mP~rrm f:!'rola , que cornpletiio os rr.sp~-
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c li vol:i ':)tudo:;, Yislo h a verem-os clles cond 11 ido Clll 
mil oitbcenlos <ptarcnta e quatro ; e Conf(>rmando
me intcit·nmente com o pa.rccer do Const•lho: Hei 
pot· bdrn por Miuha imruediata e Imperial lteso
lusão .tle ~a de Juuho pro:ximo pa:'s~ulo, Determi
nar: .f. o, qHe a~ clisposi~_ües do ArL. ·17 dos ]~:;
tatutos da sobredita Escola do ·1. o ele l\lat·ço de 
181,5 sejão apl'licnveis aos Supplic:ml.es; devendo 
porên~ estes Htzt•t· exame <laqutllas nmlcrihs, que 
por v ntnra deixassem de estudat·, c se ach:'io conti
das n s acluaes Estai u10s: c, caso ellcs f'ej:'io a ppro
,·ados I pela mesma fôrma ~tlli esta bdecida , l}Ozm·:io 
das n~esmm; vantagens que competem aos indiví
duos t1ue cstudál'ão depois da puhlicnç:io dos Es
tatuto~ de ·18.\.;): 2. •, que assim se devet·:í prati
car, trn geral, com os nw is alumnos, qHe se acha
rem ~m Íf!uaes cin:uustancias, inclusi \'C os. da an-

A 
,, 

tiua 
1 
cademia Militar. 

~elo que l\lamlo {t A utori<iade a quem com
pele a cmnprão, c rrnardem tão inteiramente, como 
tleverJ1, e nella se <)~ntêm. Sua. JHnges!ade o Impera
dor· d i\landou pelos Membros do Conselho Supre
mo 1\'Íilitar abaixo assiunarlos . .Joaquim Felix Con
rado la fez nesla Côrte c Cidade do Rio de Janeiro 
aos dez dias do mez de .Julho do anno do l\ns
cimebto de Nosso Senhot· Je~us Chdsto de mil oi
tocerltos quarenta e nove. E eu o C(·nsellwit·o Ma
noel Üa Fonseca Lima e Silva, i\l.tuechal de Cam
po , jV ogal , e Secretario de Guerra ,, a fiz escrever~ 
e iuosc•·evi.- José Joaquim de Lr'ma e Süva. -
João Chri'sostomo Callado. 
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N .o 176.- IMPERIO. -~ Declam ao Subdelegado 
de (Julicia da Freguezia da Gtwratiba, que 
nenlwma ingerencia lhe dd a Lei em materia / 

ever evitar que a o icw tome qua quer pllrle delei~oral, ma,<; anteps 
1
qu.e he do selu rigorrMo ~ 

nos I trabalhos da eleirão. 
I , 

1·f. Secção. nio de Janeiro. l\Iinisterio. dos 1 
Negocios do lm perio em H de .Tulbo de 1849. 

i 
Em rcsposla ao Officio de Vrn. de 7 do cor·-

r·ente I mez, lenho de declar·ar·-:lhe, de ordem de 
Sua Magestade o I mpemdm·, que, com quanto 
eleva lessa Ft·er,uezia ua pr·oxima dei<;ão primaria 
dat· 15 Eleit.ot·es, e não somente 1A como decla
rou o1 Juiz de Paz que fez a convocação ordena
da nd A2·t. .41 da Lei ner,ulamcntat· das Eleições, 
visto lque na de menm· muner·o de Eleitor·es das 
que tiverão lugar nos ~nuws de 1Sft.2 e 18!,.!,. deo 
13, ~orno se vê das Actas <pte acompanhárão 
aquelle seu Officio, e que inclusas revertem, e 
no ptesente anno farão qualificados 635 votante; 
e po~lo qne ou trosim o mesmo Juiz de Paz omit
tio nÓ Edital da convocaç:l.o a hora. em que de 
confohnidade com o Art. ~.o da citada Lei devem 
comeÇar os trabalhos eleitoraes, o que se bem 
não seja expressamente or·denado na Lei, toda':ia 
convêm que se faça publico para maior· sciencia 
dos ibteressados; e que alêm disso fosse mal ca
bida I no mesmo Edital a declaração , de que a 
eleição será celebrada com todíl liberdade, que 
não !haverá recrutamento no tempo fixado pela 
Lei, e que elle Juiz de Paz fará retirar qualquer· 
força armada ({Ue se apresente na Igreja l\latriz 
com j

1o fim de coa,•ir o ,•oto do ddadão contr·a as 
ll 

intenções do Governo Imperial, por isso que, alêm 
de ociosa e poder essa declar·ação assuslar o povo' 
que ~elo menos poderá receiar-se de que se pre
tende attenlal' contra o livre exercício de hum · 

I 
I 
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tão importante direito, o •tuc não hc de esper·ar· 
das Autoridades da confiança do Gn,·ernu, não era 
a mes•l:m deelaração objecto •ttte devesse set· in
serto naqnclle Edital <pte somente devia contet· a 
desiandçào de, di:l, hora., e luGar da elciç:io, c do 
numcr~> de Eleitores que deve dat· a Par·ochia, e a 
convoc~çào dos E.leit.ores c Suppleulc::; qne tem de 
formar·! as turmas pat·a a ot'{puisaçao da l\fcsa Pa
rochial (com especificação de :-cus n"lmcs), e dos 
votantd.:> qualific<tdos: com tudo muito Íl'l'et!ular
mente lrrocetleo Vm. em mandar· arrancar o''men
cionaJo Edital, e faze-lo substituir pot· outro pas
sado eln seu nome, c a!;sir,nado po•· '~nr., como 
consta I do Officio do sobredito Jniz de Paz, em 
que representou cpntra este seu JU'occdimenlo, 
para oi qual não estava de fór·ma alguma autori
sarlo nem pela I .. ei , nem pelas Oeeisões do Go
verno llmperial; ficando V m. ua certeza de que 
nenhu na inrrJerencia lhe <lá a I..ei em mater·ia 

. I ' 
eleitoral, c que somente be da sua competcncia, 
e mesr~o de seu r·igot·oso dever .• evitar que a Po
licia tdme qualquer parte nos trabalhos da eleição, 
que o )Govemo Imperial está no pr·oposito fi1·me 
de fazer manter em toda a sua liberdade. 

D~os Guar·cle a Vm. - Yisconde de 1\font'a
legre. r Sr. Subdelegado ()e l•oticia da FreG'uezia 
da Guarat.iba. 

I 
N.0 177. - Sol-ve duvidas sobre a e.recurão da l Lei Regtil,.mentur das Eleiç<7es. 

1.

1 

Secção. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Ne
r,ocios do Imperio em 11 de Julho de ·18.\.!J. 

EJn resposta ao Officio de Vm. de 1 do cor
rente tnez , no qual representa contra o procedi
mento do Subdelegado de Policia do Districto dcss~t 
Fregu zia por ter· mandado arrancar, e substituir 



por outrn passado em seu nome c por elle as:-;i
vnado !~ o Edita 1 qne Vm. fizera afllxa•· no dia 4 
,i o mesmo IIH'Z corrente' tm observancia do Art. 
ld lla1Lei H.egulmnentar das Eleições: tenho a de
darar lhe , de Ordem de Sua l\1ar,estade o lmpe
radm·l, que de modo alrrnm estava nas attl"ibui
ções do mesmo Subdelel!ado a1pielle arbítrio que 
cl1e Se anogou , como

0 

Hesta data se lhe faz 
sentirj, cleclaranclo-se-lhe •tne nenhuma inger·en
cia lhe dá a Lei em ma teria de eleições, c que 
somerhe lhe compete, e he ·mesmo de seu rigo
roso ldever, evit:tr que n Policia tome IJUnlquer 
parte nos trabalhos <~lcitcraes, <Jlle n Governo 
Jmpe ial está no firme pt·oposito de faze•· manter 
em s~Ht intei1·a liberdade: e o.utrosim lhe decla
ro qde tnlllbcrn não foi Vm. fiel execitto•· da Lei: 
1.0

, cltuarHlo fez inserir· no seu refer·ido Edital a 
decJata~~ão, de que a eklliç:io se far·á na sua Fre
r,uczih com toda liberdade ; que durante o tempo 

I I I . - l . marca1 n na ~e• nan la,·pra r·ccrutnmento; e tJUC 

Vm. f'ará retirar qoalquer fo1·ça armada. que se apre
scntej na Igreja Matriz com o fim de coagir o voto 
do c1dadão ; por isso que h uma tal declaração, 
alêm J de ociosa, e poder incutir temo•· nos vo
tautes, que qnnmlo menos ficm·ão recciosos de qu~" 
semelhantes meios serão empregados pelas Auto
ridades em quem o GoYerno tem depositado até 
o presente a sua confiança, não tinha cabimento 
no l~dital de cotnocação, que só deve COlllcr a 
decldração do dia, hom e luga•· da eleição , o 
uumbro de Eleitores que deve da~ a Parochia, e 
a cofivocação dos Eleitor·es e Supp\entes (com es
pecificação de seus nomes) e dos votantes: 2.0

, 

quan!do deixou de designai· a hora em <)Ue a elei-
ção deve ter lugar·, o qu,e, posto não seja expr·es
samsnte ordenado na Lei , convêm com tudo que 
se faça publico para maior sciencia dos intc&·cssa
sado~, e o edificio em que ella tem de ser ce
lehrdda, como manda o Art. "··" rla mesma Lei: 



3.• fit;almentc, (tnamlo i!ccJ~u·ou que essa Fr·ruue
zia deve dat· 11,. Eleitores, por isso que l.endo clla 
dado •13 na eleição de 18!, .. 2 , e não '12 como V m. 
alfir·m1a no seu Officio , e tendo sido qualificados 
neste bnno 635 \'otantes como Vm. confessa, cabe 
<lat· 1., Eleitores segundo o Art. 52 da Lei Regn
larnet~tat· das Eleições, o (1ue tudo se vê do Edi
t~l (Jtte acompanhou o dito seu Officio, e das 
Actas I das eleições de 18!,.2 c 18-VJ. enviadas por 
aqnel le Subdelegado. 

Cumpre pm· tanto que Vm., inlellir,enciado 
do <{I~ e fica ponderado' faça amxal' novo Edital de 
convdcação, no qual, limitando-se aos objectos 
(1ue elle deve comprehender· , <leclarc , que essa 
l~regu1ezia tem de dar na proxima eleição 1 J) Elei
tores ! o que se lhe ordenà sob sua responsabi
lidade, e em virtude do disposto no Aviso de 18 
de Ju1nho ultimo, expedido ao }>residente da Pro
vincirt <lo Rio de Janeiro. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'ale
r,re. -'- Sr. Juiz de Paz mais votado da Fregue
zia d~ Guaratiba. 

I 
N.o 1 ~8. - 1;-AZENDA. - Em· 12 de Julho de 

1 849. - /)ec/arando a!l disposições dos Regu
larrlentos das Alfandegas e Consulados a res
pei~'! de. manifestos, e sobre buscas a bordo de 
naTos a carga.. · . 

O Sr. Inspector, da Alfandega fique na intelli
gencia de que, não obstante a sua representat;ão 
de 20' de Junho ultimo, devem ser cumpridas ns 
disposições das Portar·ias de 16 de Dezembr·o do 
anno ~roximo passado, c 12 de Maio ultimo. Nas 
palavras - aos barcos de cabotagem não he ap
plicav:el o Art. 1 b9 do Regulamento das Alfande
gas, ~ sim o Art. 18"- do do Consulado, a cujo 
Admifiistradot• compete irnpo-la (a multa), quan-

1 

I 



&22 ÊÍÊ 

( ')•, \ 
-~-1 I 

do o barco não traga manifesto - que se lêem na 
primf!lrã das referidas Jlortai·ias, está a solução das 
ouvidas, que propoz o SI·. lnspector; pOl' que exis
tindo Uuas distinêtas disposições fiscaes a respci to 
dá falta de manifesto, h uma a do Art. Hltl do 
Reguhhnento de 22 de Junho de 1 83li relativa ús 
embat·eações vindas de portos csu·angell'os, e ás 
inereàtlorias de fóra do 11aiz, outra a do Art. 1St~ 
do Regulamento do Consulado relativa ás en1bar
cações de cabotagem, e aos generos elo paiz; am
bas ellas devem ser cumpridas e executadas op
porh~ÍHunente, quando se verificai·eru as circnn
st:ihcilts a que são applica veis; àqtle\la pelo lnspé..;. 
etoi' dá Alfandega, c esta;: pelo Aclniinistràdor do 
Consu1lado; sendo claro que a Portaria só te~c por· 
tim rtlâhter a cada hum dos chefes dás duás !te
partiçÕes; Álfandega e Constilado~ nô cxcrcicio de 
suàs ~~specti~as àttribu!çõ~s !. e ~V,itá~ ~ol1tCsta~ões 
e confhctos, sempr·e pre.tudJcJa.es ao Ser~1ço pubhco. 

Quanto á segunda. Poa;tária; deiefi~inando clla 
que <{üaesquer ordens que sejão precisas par.a. JH'o
ceder j a buscas a bordo de navios já .desembara
çados pela Alfandcga, ou que 'estejão. no ancora
dom·o da caraa, devem ser expedidas'pclo Admi
tradot do Consulado, e por elle' jull!adas as. ap
prehensões, quê se fizerem- tião estabeleceo como 
regra I a necessidade dessa licetu,;a na r,eneràlidàde 
dos caFos; 11ão p1·ivou o lnspectót•: e Guarda Mó1· 
da It~specção do po1·to e vigia eloS ttncorádou~os, 
nem bs impedia de ordenar ai buscas .nos ancol'a
doutds, e fazer as apJ;rehensÕes dos g~neros sujei
tos â !direitOs da Alfaudega , oti a quaest}tiet· out~os 
d~rei"to~ Nacionaes, nos tel'tnm t.lo Jlegulatnerlto de 
22 d~ Jtiiiho de 1 ~36; rnàs sim que as à:ppre
hcrisê'é!i tbit::ts a bordo dos Nàvios já desembáta.
çados iH~la Alfatülcffa; ou qu·e êStejão no ~üitorà..;. 
dom;b da cargà., posto qué o sejão pelos Ernpre
,;~li.los da Alfandega COIÍl • ou setn ordeni ou li
~ençl do Atlíniuistrador do Conculà.do~ dcivétii por 

I 

I 



I 
1 c ~r,:í ) 
: 
I 

este ser julgadas confor·mc o seu Rcf~Ulamcnto ·, 
pela Óbvia razão, que, havendo a Allandcga. de
clarado já não existir a bordo desse navjo mer
cadoria nenhuma. sujeita ao pagamento de direi
tos dé consumo, de,•e entendet·-se que, as que 
forem I encontradas poster.iormente a. essa declara
ção, forão de terra para bordo , c por consc
quencia estão snjeitas á inspecção do Administra
dor do Consulado, e na fc)rma. do Art. 1 DS do 
ReguHtmcnto •le 30 de Maio de 18:JG pertence-lhe 
o julgamento dellas; ficando assim privativo do 
Admirtistrador, do Consulado o julgamento das ap
prehensões feitas dentro dos navios, que estive
rem rio ancoradouro ela carga, ou já desembara
çados ~pela Alfandega. }'ica .porê.·m enten. dido qne 
todas as vezes que o t\dministrador do Cónsu lado 
recon ecer que as mercador;ins apprehendidas den
tro d~s navios supramencionntlos estão sujeitas ao 
pagar~enlo dos direitos· que se cobrão pela Alfan
dega 'j deverá rernette-las com o respectivo pro
cesso ao lnspector della, a fim de que jnlr,ue a 
appre ,1ensão das mesmas mer·cadorias. 

Rio de Janeir,o em 12 de Julho de 1849. -
Joaquim José Rodrigues Torres. 
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N.• 17 , - JUSTIÇA.- Cir·cular ele ·12 de Julho 
de 1SMl. - Ao Jllin.isterio da Fazenda, e aos 
Prest'denle.r das Pro"incias, declara. que aos 

· ·1J1agji.ftrados, e rmtros EmfJregados da lle
part~~ão da Ju.stiça s~í pl_Jdem concede~·-se li
c~nç~s com ordenado mtelro, ou jracczonado , 
depdiS de tertim, nãu só posse, mas lambem 
e:rerhicio; e. 'JllC se não devem pagar ordena
dos,/ em virtude de licenças, dqueiles que não 
m.o~trarem ter c!fectivamente entrado em exer
Cteld. 

3.! Secção. IUo de Janeiro. l\linistcrio dos 
Negocios da Justiça em 12 de Julho de 18~.9. 

nJm. e Exm. Sr.- Havendo apparecido al
t~umas! duvidas sobt·e a legalidade das licenças 
concedidas com vencimentos a Empregados, l(UC 

apenas . tem posse, mas nem principio ao menos 
de exdrcicio, Sua Mar,estade o Imperador Dir,nan
do-selde ouvir a este respeito a Secção <lo Con
selho d' Estado a ((Ue pertencem os Nego cios da 
Jusliç 1 e Conformando-se com o seu parecer 1 

Houve por hem Onlenar e Declarar por Sua irn
mediata Resolução de 11 do corrente mez, que 
aos Empregados desta Repartição, ou sejão Ma
gistrados ou nãCl, somente<'podem conceder-se li
cenças com ordenado intéi~o ou fraccionado, de
pois de terem não só posse, mas. tambem exer
cício;~ por quanto aquella, sem este, he apenas 
Jmm titulo ele antiguidade, mas que não dá di
reito VQncimentos, como se deduz do Art. 103 
da Lei de lJ. de Outubro de 1831 , e Assento de 
9 de [Dezembro de 1625. Para que os Magistra
dos r~mo\•idos possão vencer seus ordenados sem 
inter~upção, foi necessario qnc a Lei de 18 de 
Sete bro de 184.5 estabelecesse, no Art.. 1~0, hu
ma d sposiçi'io especial, qne aliás faz dependente 
esse f!i.tvOI' da étprcscntar)ío do MaGistrado dentro 
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do prazo marcado, c que pot· tant.o dispensa os 
<1ue preenchem essa condição, p exclue os outros 
das licenças com vencimentos./ 

Aflsirn pois sirva-se V. 'Ex. recommendar, 
<(IIC se não par;uem OI'Clenados, em vir·tnde de I i
cenças, aos Empregados desta Repartição, sem que 
most~em .•e.r· elfectiYarnenl.e cutrado anteriormente 
CIH e~et'CJCJO. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Qncit'07. 
Coutihho l\lattoso Camara.- Sr. Joa<tuim José Ho
drirmb ToJTc" tJ I ~. 

i 
i 
I 
I 

N.n 180. - FAZENDA. -Em 13 de Julho de 
1st..!). - E:rplicaçties a respeito de filhos 

1 natttraes. 
i 

111m. e Exm Sr. - Em officio de V. Ex., 
flir·igido á Repar·tição da .Justiça em 1 !) de Janeiro 
ultimo, wb n .. 0 10, e transmittido ao Thcsom·o 
em A viso de 1 O de Maio , expõe V. Ex. as se
guintes duvidas pt·opostas pelo J~acharel R ufino 
Theo'tonio Segurado, Juiz <lc Direi lo intet·ino da 
Comarca de Jlorto Imperial: 1.3

, se as expressões\ 
ele <{UC se serve o A rti~o 2. o do JJecreto n. o I,.(,W 
<le 21 de Setembro de 1 ~1,.7 - <Iualquer filho n~.
fural - se devem entender a respeito dos JH'O

priamente taes, ou se tambem dos incestuosos, 
sacrilegos, e adulterinos: 2.3

, se, posto que peJo 
Artigo 3.0 do snpradito Decreto a declaração em 
testamento, ou escriptura , seja prova surficientc 
da filiação natural~ todavia, existindo em vigot· 

~a disposição da Ord. L. !,.,o Tit. !J2 ( que sobre 
a cirtunstancia. do impedimento diz -não havendo 
entre elles pat·cntesco, ou impedimento, por que 
não possão elles casar) o referido A r Ligo do ))c
ereto derO!JOU a ot·dem do 'fhesom·o de 19 de 
Dezetnbr·o de 1839 na parte em que exige a ha- . 
hilitrtção, a fim de ficar o herdeiro reconhecido 

I 

I 
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filho , . e i~~nto de pagar a clecima cl~ herança, 
ou ~e o declarado. filho he ainda agora obrigado 
a provar que entre seu pae e mãi não hav~a im
pedir~u~nto para casar: 3.3

, q~aes os casos que se 
actJíio comprehenclidos no Decreto, considerando
se 'em !geral quanto ao tempo para que ella tenha 
applicação; e em resposta se me offerece dizer
lhe o seguinte: 

Pllra solução da 2.11 du\'ida he preciso fazer 
distind;ão entre o filho natural do fal!eciclo ab 
intestailo, e o dactuelle que falleceo com testa
mento~ em que por tal o declarou e reconheceo. 

A 1 respeito do primeiro ainda procede a dis
posição da ordem de 19 de ])ezembro de 1839. 
c o pretendido herdeiro alJ intestado precisa ha
hilirar+se competentemente para haver· a herança 
do fallecido, como filho natural detle ; de,·endo 
mostrar , não só a filiação com a exhibição ela 
escrij>t~ra publica do reconhecimento nos termos 
do Decreto de 2 de Setembro de 1847 , mas tnm
J~em qn~ he filho simplesmente natur·al ha\!ido 
do ajuntamento de seu pae com mulher solteira, 
serrt i~pedimento , que obtasse a poderem casar; 
porqu~ só o filho ~implesment.e natural póde li
vremen~e succeder a seu pae ab intes~ado, na {ór
ma d~ ex. pressa disposição· da Ord. I~. 4. o Tit. 92, 
que se nãq acha revogada. 

A I respeito. do segundo não vigora, a refer.da'f 
ordem, e o pretenqido herde~ro por tcst~mento , 
para Haver a ~terança do fallecido cqrn, testamen
to, n~o precisa habilitar-se , uem pa~~ ~ostt:ar 
a filiac;ã~· reconhecida no testamen~o p~r q'~~, t,en
dq tid~ a;queiJa ordem por f1~uda,m~nto O, ~ã() fier -
b~stan.~e p~ra o reco~hecimento ela filia:ç~p a Slpl
ples, d~c~a!~ção testamentar;-ia, tal (undamento ~s
sou depo,~s <Jo s,obredito Decreto d.~ 2 de Setem
bro Cl,e 184."(, que qul.l,lilicou o tcE)tamel),to por 
pr,:oYa, 1leg~l da fi1 i ação ; c nem, para p,ro'{ar a 
ctualidade d.e simples nattmtl, v~st.o que para ha-

1 
I 

I 
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ver ai herança pm· testamento lhe não obstar·á o 
ser filho illegitirno de qualqnet· especie, na con
form i Hade do Decretll de 11 de Agosto de 1831. 

Deos Gnartlc a V. Ex. Palacio c.Jo Rio de Ja
neir·olem 13 de Julho de 184U.- Joaquim .José 
Rodrigues •rort·es. - Sr·. Presidente da Provincià 
de Goyaz. 

I 
I . 

N .0 181.- fMPEIUO.- So[,•e dnvidas sobre a e.rc-
cu1ção da Lei .fl.egulamenlar das Eleições. 

i\.a Secção. fiio tle .Janeiro. Ministerio düs Nc
rrocios dó lmpedo em 14 de Julho tle 18!,.9. 

l~lm. e Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção elo 
Impe~io Llo Consel.ho Ll'Estado, sobre o Officio dessa 
l1residencia n.0 71 de 20 de Julho de 1847, e o 
da Ps~esidencia Lle Goyaz n.o 55 de 'l do mesmo 
mez é anno, versando soba·e o embaraço em que 
se ac'hào na ohservancia do final do .Art. 63 da 
Lei I~eguliüneiitaí· das Eleições relati vaménte nessa 
l,rovihcia ao Collerrio de Guarapuava que, seudd 
cr·eadh c1uando dava G Eleitores, actualmente .. não 
póde tlar iilais de 4., Jior ser este o menot· numero 
dos que deo nas EleiÇões de 1842 e 1844, e na de 
Goyai, ao Collegio de Natividade, que dando nvül
tado numero de Eleitores na ultimá elcic-:io ante
J.·ior á! suà creaÇão, pelà qualificação feita· naqtielle 
anno ld~ 18~7' veio a corihecer.:.se qü: não podia 
dar .Íui.Js de 3,. donde resulta <(Ue nao podendo 
or·gan'isar-se d Collegio nos mencionados pontos 
hão de os seus habitantes ficat• privados do direito 
de colucorrer para a eleição dos· 11epr·esentantes da 
Naçãd; á vista da terminante disposição daquelle 
Artigb, qué oi·dena, que, hum a vez determinada 
a div[isão dos Collegios Eleitoraes, somente por 
Lei pbder·á ella ser alt~rada: e Tendo Sua Mages
taUe o Imperador por Sna immediata Resolução 
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<le 7 do presente mez Se conform:u.lo com o pa
recei' da referida Secção, exarado em Consulta de 
2 do dito mez, lia por· hem Ordenar cpte se obsene 

• I • • provtsormmcnte o scgumte: 
1.0 1 Yerificando-se que algum Collegio Eleito

ral dá menos de 6 Eleitm·es, irão estes votar no 
Collegi'o mais visinho, omle sez·ão admittidos com 
as fortt1alidades da Lei, tomando-se porêm em se
paradd os seus votos. 

2.0 /Nos Collegios ctne derem até 8 Eleitores, 
mas nunca menos de seis, estes se reunirão, e func
cionarão conforn~e os Arts. 62 a 70. da Citada 
Lei Regulamentar das Eleições com as ~eguint.es 
alteraÇões: 1 • a , a Mesa Eleitoral, que t.ern de sub
sLitnirl a interina de que trata o Art. GD da mesma 
Lei, comp01·-se-ha do Presidente, hum Secretario 
e huni Escrutador: 2.", a Commissão de 3 :Membros, 
de qu~ falia o Art. 70, será desempenhada por 
hum /só Eleitor. 

Estes arbítrios se afastão na ''erdade dos pre
ceitos /legaes, mas como na alternativa de, ou dei
xar-se de observar restdctamenle a Lei, ou privar-se 
os cidadãos de hum tão importante dir·eito, para cuja 
garantia foi ella p•·ornulgada, set·ia absurdo que 
na sub. execução, para não se incorrer naquella 
falta, I se sacrificasse o fim della, nenhuma du
vida deve haver em que se sigão os mesmos m·
bitrio's como os mais razoaveis, até que o Poder 
compbtente definitivamente. resolva como achar 
mais [conveniente para supprir a Jacuna da Lei. 

Deos Guarde a V. Ex. - Viséonde de Mont'a
legreJ- Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

i ----
1 

N.o -182. -FAZENDA. - Em 16 de Julho de 
18!~9. - Exame nos livros .e autos para 
i a arrecadação do imposto da sisa. 
! 
I 

Joaqnim .losl~ no(h·ir,-nt'S Torres, Presidenl.e 

I 

---~--------_)L 
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do TJ1ilnmal do Thesom·o Pnhlico ~acionai, et11 

vi:.ta ~lo OHieio do I)rocurador Fiscal da The!'.ou
raria [da Província das Alagoas de 22 de Junho 
ultimo, propondo que para melhor fiscalisaçào dos 
dínheil.·os publicas arrecadados pelos Administra
dores J Collectores e mais Agentes cncarrep.-ados da 
an·eca:dação das Rendas Nacionaes se ordene aos 
.J uizesl de Direito, que fação com que os Tr bel
liães ~le Notas, e Esc1·h·ães das Execuçõ~s de suas 
respedtivas Comarcas revendo os competentes li
nos, I e autos extraiào por certidão, c rcmcWio á 
mesm~ Thesouraria nas mcemas cpochas, em que 
tem de tomal· conta a taes Agt~nt.es, .o tc01· dos 
eon he~imen tos das sisas dos bens de raiz, que 
lhes forem dados ·e passados pelos ditos Adminis
tr·adotles e Collcctores das Rendas Nncionaes, J>ro
venielHe de anemat.ações dos ditos llCns, que te
nhão r· ido feitas em hasta publica em r;d'to de exe-· 
euçiio, assim cmno o te01· dos ditos t!onhecimen
t.os d sisas, •tne devem estar incorporados ua~. 
escripturas de compra e venda dos hcns de raiz 
snjcit6s a tal imposto, e que os E:;criviics de Or
ph:iosl revendo os autos de inveutnrio tlem po•· 
certidão os conhecimentos passados pelos di tos Ern
prega~los dos dinhei•·os dos orph:ios recolhidos 
áqueUas Estações, em virtude do disposto no ne
•:reto In." 231 de 13 de Novembro da 18!..1 , e 
I nstrucções de 12 de Ma i o de 18!,.2 ; declara ao 
Sr. Idpector da Thesoumria da mesma Jlrovineia 
<tne ~pprova o que propõe o dito Ji'iscal, mar
cando!" o nnno uc 181,.0 inclusive pam come~;a•· a 
rc\'isàb dos livros e dos processos para se darem 
ás ce1ltidões, podendo estas ser dadas em relato
rio, com a precisa especificação elos 'nomes da~ 
pa•·tes!, das quantias pagas, c dos lugares, c tem
pos d?s pag.amentos, on entregas, sendo dispen
sado ó traslado do teor dos conhecimentos, p01· 
não ser tanto trabalho necessnrio para a conferen
t'Ja , ~·cs(•n·mHlo-se n exigcm~ia rle torlo o te(l[· 

I 
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de hn~l ou ouC.ro conhecimento para o caso d(~ 
especial necessidade. 

Thesomo Publico Nacional em 1G de Jnlh(\ 
de 181:u. - Joaquim José ltodri~ucs Toncs. 

I ---
1 
I . 

N.0 183. J.,AZENDA. - Em ·18 de .Julho rlc 
1Rt,.9.- Despachos de reexportação e haldoa-

1 ção· para os portos 'do lmperio. 

Jlac1uim José Ilodrig;ues: Torres , l)t•esidenlc 
do Ttibunal do Thesouro Pnblic6 Nacional , or
dena lcpte nos despachos de reexpot·taçào, ou bal
deaçãb para os portos uo lmpet·io, se ohsct·ve 

I • o segmnte : 
·1.0 

[ Completo o rlespacho, c embarcada a mer
cadorm, se passará h uma r,uia conforme o mo
delo ríncluso' llUC ser·á rernettida pela Alfandep,a. 
ao AUministrador do Consulado, para junta-la 
ao mttnifesto , debaixo do sobreseripto sellado , de 
que· t1·ata o Art.. 17~ do Regulamento de 30 de 
1\faioj de ·1836; c o Empregado que tiver passado 
a gma, depois que ella tiver sido assignada pelo 
Insp~ctor, averbará competentemente esta circun
standia. na nota do despacho. 

2. <1/ As Guias serão cuidadostunente confel'idas 
com ns manifestos que acompanharem. 

3." Não se dará desembaraço ás embarcações 
nacibnacs, vindas dos por·tos das Pt·ovincins com 
ca1•rbgamentos de mercadorias estrangei1·as , sem 
se conferirem os seus manifestos' na parte ··espe
ctiva ás mesmas mercadorias, pelo methorlo se
guido a respeito das embarcações estrangei1·as, a 
Jim I de que possa depois tet· lugar a disposição 
do Art. 123 do flegulamento de 22. de Junho de 
183ti. 

I Thcsom·o Publico Nacional em 18 de Julho 
de ·~R-"9.- .Tnaqnim Jo~t~ RodriRuc 'forres. 

j 
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Al .. FANDEGA DO RIO DI~ JANEIItO. 

-·-

llfARCAS,INUMEI\05.1~'1E5. -:'-___ n~_n_nc-·A_n_o_n_u._s_. __ 

Alran!lcga ele de ts 
O ln.rpcctor, 

Avcrha!l:t na n!l'cri!la nota 
O Escriptw·ario , 
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Em 20 de Julho de 18.\9. - Sello 
dos vales dos Bancos • 

.loa(piim José Rodrigues Torres, Presidente elo 
Tribunal do Thesouro Publico Nacioual, recom

. mend.:i ás Thesourarias das Províncias, em ({llC 

~ existern Bancos Conl!nPrciaes, a observancia da 
primei:ra parte da P(lltaria de 2!~ de Janeiro pt·o
ximo passado, expedida ú Recebedoria do Muni
cipio da Côrte, e impressa na Collecção de de
cisões J do Governo, a respeito do Sello dos vales 
emittidos por taes Bancos. 

Thesouro Publico Nacional em 20 de Julho 
de 18\9.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 

N." ·185.- IMPERIO.- Ao Prnidente da Pro-
1llncia do Rio de Janeiro, sol·vendo a.r duvidas 
que lhe .forão propMtas pelo J aiz de Pa-.. mais 
votado da. p·ifla de S. João da Barra, sobre a 
n:ecuç(io da Lei Regulamentar das Eleições. 

·1.~ Secç5o. n.io de Janeiro. Minsterio dos 
Ne{~ocios do Imperio em 21 de Julho de 181,.9. 

lllm. c Exm. Sr. - Sua 1\fagestade o Impe
rador, a quem foi presente o Ofllcio de V. Ex. 
de 18 do corrente mez, acompanhado da copia 
do que V. Ex. cíiz~igio ao Juiz de Paz mais vo
tado da }'reguezia úa Villa de S. João da Barra, 
soh·endo as duvidas por elle propostas sobre a 
Lei Regulamenta•· das Eleições, lia por bem l\lan
llar declar·m· a V. Ex : 

1 ... , Que completando-se no dia 4 de Setembro 
proximo futuro o prazo marcado no Art. 68· da 
dita J.Jei para a eleição dtl Deputados, á que tem 
de proceder-se este anno, por isso que o mesmo 
prazo começa a contar-se do dia 6 do mez de 
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A{;osto anteriot·, de conformidade com o Art. 6Y 
da m:esma Lei devem naquelle dia reunir-se os 
Colleffios Eleitoraes para celebrarem a Sessão pre
paratoria para os fins indicados ueste Artigo, c 
no A2·t. 70, e que no immediato dia 5 do referido 
mez (le Setembro se procederá á sobredita elei
ção d,epois de verificados os diplomas dos Eleito
res, nos termos do Ar·t. 71 , e de preenchidas 
as formalidadades religiosas ordenadas no Art. 72, 
huma vez que ellas possão ter· lugar na forma 
declal·ada nas Instrucções de 2~ do mez proximo 
passado. 

2.0 I Que segundo declara o Art. Hl das cita
das lnstrucções, não exige a Lei a cmwocação 
dos Eleitores para a inst.allaçào dos Coller,·ios Elei
toraes, mas que todavia convêm que as Carnaras 
Munibipaes, por intermedio dos Juizes ele J>az, con
voquem os Eleitores dos cliversos Districtos, con
forme foi decidido em Aviso de 12 de .faneir·o do 
presente anno, dirigido ao }>residente d:t Pl'Oviu
cia db S. Paulo. 

3.0
: Que o sorteio no caso de empate na eleição 

de Eleitores deve ser feüo pela l\lesa Parochial 
antes I de encerrados os trabalhos da mesma elei
ção, se o empate for entre os ultimos votados para 
o fhri de saber-se qual delles de\'e ser conside
rado Eleitor, e poder-se-lhe remetter o diploma 
na fór·ma do Art. 57 da Lei; se porem o em
pate tivm· lugar entre eleitos que em todo o caso 
tenhão de entrar no numero dos Eleitores que 
deve ! dar a Parochia, então se procederá ao sor
teio na 1.a occasião em que houverem de func
cional· os empatados, seja para acto eleitoral, seja 
para 6s tmbalhos da qualificação, sem cp1e seja 
necessario repetir-se esta operação em outra ({Ual
quer :occasião, em que elles tenhão de scnir, co
mo j~ tem sido declarado, por isso que o primeiro 
sorteio fixa de huma vez o lugar que compete 
aos Eleitores que tiverem obtido igual numero de 

I 
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votos, lJcm corno dcsi!~na os eidadãos <(Ue uo des-
empate: devem sei' eomiderados Eleitores e Sup
plentes.-

!,., 0 Que nlem das altrihuições que os Ar·fs. 4.G 
e !~1 da citada l .. ci ltegulamentar das Eleições ex
JH'essamente confer·ern á 1\Jcsa Parochial, e ao Pre
sidculei della, deve-t-oe em r·egr·a geral entender que 
t:ompete á este a decisão de qualquer duvida, 
assim como qual que!' deliberação que tenha de ser 
tomada antes de c.~onstituida n J\lesa á que el1e tem 
de pr·esidir, c á<t uella todas as deliberações e de
cisões [que 5e houvet·em de tomar postei•iormenlc 
á sna iinstallação. 

Deos Gnar·de a Y. Ex. - Visconde de 1\'Iont'a
legre. i- Sr. l't·csidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

N." 186. - Sobre dlwidas .wbre a n:ecução da 
Lei Regulamentar das Eleições. 

I 

1 :a Secção. 1\io de Janci1·o. l\linistet·io dos Ne
rrocios do Imperio em 23 de J nlho de 184!l. 

' 

IÜm. e Exm. Sr·. - Forão presentes a Sua 1\'la
uestade o Imperador os Officios de V. Ex. n.os 31 
e aa de 13 do conente mez, e copias que os a com .. 
panhá1•ão; relativos ás seguintes duvidas propostas 
sobre: n Lei Hegulamentar das Eleições. 

1.a :Duvida. Dos Juizes de Paz l,residentes das 
Mesas Parochiaes uas l"reguezias do Triumpho, San
t' Annla do Rio dos Sinos, e Espírito Santo da 
Cruz; Alta, consultando se o numero de Eleitores 
deve :ser regulado pelo numero de votantes, visto 
que r'10s annos de ·18!,.2 c 181,.1,. não houve ahi elci
çées,: ou se pelas que tivm·ão lugar nos annos de 
18!,.5 i e 184.7, conforme V. Ex. determinou em 
Cirmllar de 22 de :Maio proximo J>assado. 

2.1\: Duvida. no Jui:r. de Paz Presidente da 1\Icsn 
I 

1 
I 
I 
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ParoclJial da J.'rc.o·tu•zin dl· Nossa Senhora da Con-, ,, 
ceiçào uo Arroio, pel'gunta ndo ~e deve a mesma 
Frcrruezia da•· ,,. Eleitores sefl,·tmclo a <Jualificaçào " ' ' de ·18'!,.7, ou 3 conforme a de 18!r.fl. 

a.a !Duvida. Do mesmo Juiz de Paz, pcrrruntan
do se :o numero de volantes que o Art. 51 da Lei 
toma (lüt' base do uumet·o de Eleitores, hc o dos que 
forem: •tua li fi<~aclos, ou somente o dos q uc \'OI at·ern. 

!, .... :nuvidu. Do ~obredito .Juiz d<~ Paz Presidcu
r.e dai Mesa Parochial do Espírito Saulo da Cruz 
Alta, !perguntando qual o nmuero de Eleilorcs que 
<leve dar a mesma l-'l't>gnezia, que se pot· hum lado 
teve ?iminnição de tenitorio pela crcação da l)a
rnchia elo l)asso-fnnclo, por outr·o te,·e aup,-mcnt.o 
pela ~nuexaçiio do Uistr·icto de S . .X:wie1·, 

f>. 3 iDnvida. Do mesmo Juiz de Paz, pergnn
tandol se de,·em continuar· a •·cgula~· pat·a a elei
~;ão pl·oxima futnm as divisas civis, por mio cs
tat·eml ainda fixadas as ccclesiasticas. 

1~ o l\lcsmo Augusto Senhot• 1\lam!a declarar 
a V. IEx: 

1." IDuvida. Que foi hem resohida a l.a Huvi
da, sbhrc a qual já se dco decisão em A viso eles I c 
l\linistet·io de 27 do mez proximo passado dirigido 
a V. Ex. 

2.3 !Duvida. Que não são as qualificações <k 
1847 e 1t::!A8, ou outras quaes(ptet· <JUC derem ser
vir de base para' a designação dos Elcil.or·es, mas 
sim ds eleições de ·18!,.5 c 1 s.n, cmuo V. Ex. 
declar1ou, e hc conforme ao citado A ,·iso, c que 
se a ~arochia de que se tral.a não tiver· dndn na 
meno~ destas duas eleições 5 Eleitores pelo meno:;, 
não p6de ella eornpo•·ta1· o augmento da 5." tlar
tc' como erradamcn te suppõe o .r li iz de Jlaz. 

3." Duvida. Qne hc o numero dos volanll's qua
lificacl6s, e ui'ío o dos que comparecerem a vowr·, 
rruc deve ser tomado por base do nnrner·o <I<~ 
:Eieitol·es . 

. 'J." Duvida. Que a respdto cle!'>la dll\·id:1 ~c· dt·n~ 



observar o <tne se acha <lelcrminado 1~os Avisos 
deste IMiui!il.el'in de 8 e 18 do mez ultimo, diri
!!idos ao Presidente da J>rovincia do Rio de .Janeiro. 
" 5.a lluvidn. Que para as eleições devem regu
lar a~ divisas ccclesiasticas, segundo tem sido pot· 
,·ezesi declarado pelo Governo Imperial. 

O que tmln communico a V. Ex. para seu co
nhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\Jont'a
legre,~ - Sr. !>residente da Pt·o~·incia do Rio Gran
de <lo Sul. 

I 

I 

N. o Hn. Solve as dut,~ida.ç propostas pelo Pre-
si~lente do Collselho de Recur.w do 1~1unictin'o 
de São Leopoldo, na {Jovincia .do Uio; Grande 
do Sul, á Lei Regulamentar· das Eleh:cies. 

I 
I 

: 1." Seccão. Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Ne-
gocilos do Únperio em 23 de .Julho de 1849. 

I 

I 

:111m. c Exm. St·. -Não merecendo a Impe
rial: Approvação a decisão dada pot· V. Ex. á clu
vid~ proposta pelo Presidente <.lo Conselho •le Re.:.. 
curso do Município de São Leopoldo, ·constantes 
das: copias que acompanhá.rão o Olficio de V. Ex. 
n. 0

: 27 de 1·1 do corrente mez: Manda Sua Maaes
tade o Imperador Declarar-lhe: 

1.0 Que a noticia quer. particular quer official 
de : uão se ter interposto recurso algum das de
cisões da Junta de Qualificação não antorisa á que se 
dei

1

xe de convocar e t•eunir o Conselho Municipal 
de i Recurso, e nem que elle deixe de funcciouar 
poi· espaço dos 15 dias uteis ot·<lenados pela Lei, 
como foi declam<lo no § 1. o do A viso de 7 de l'e
verciro do corrente anno, expedido ao Presidente 
dal Província de 1\Iinas Geraes, e nos outros que 
ahi se citão. 

~~." Que lt'tHlo nuiJameni.P. feito parte ·(lo Con-
1 

I 
I 
I 
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selho ue Recurso do dito 1\Iunicipio, nos dias em 
que elle funccionou, o Supplente dos 4 Juizes de 
Paz, por isso que na falta de Eleitores deve-se re
correr, não á elle, mas aos Supplentes de ]~leito
res, como está declarado nos Avisos de 6 de Maio 
do adno proximo pasado, expedido ao Juiz l\'luni
cipal ', da Côrte, e de 1 G de Janeiro do corrente 
anno § 3.0

, dirigido ao Presidente da Província do 
Ceará, cumpre que seja convocado legalmente novo 
Conselho, o qual deverá funccionar durante o tem~ 
po marcado na Lei, tendo-se em vista o que, para 
comrriodidade dos seus 1\lembros , se faculta no 
§ 1.0 I do Aviso n. 0 68 de ·13 de Abril de HM-7. 

3.0 
I, Que .. posto o Conselho Municipal de Recur

so não deva deixar de estar reunido. durante os 
15 dias uteis fixados na Lei Regulamentar das Elei
ções, lpara cumpr;imento <lo Artigo 36 da mesma 
Lei, com tudo a preterição desta formalidade_, como 
acontece naquelle Municipio, de nenhuma m!mei-

. ra affecta a eleição primaria designada para o dia 
5 de ~\gosto proximo futuro, pois que a qualifi
cação f se considera finda com a seannda reunião 
da Junta, huma vez que das suas decisões niio se 
tenha i interposto recurso, como tem sido declara
do erri varias Avisos, e ultimamente o foi nas lns
trucçÕes de 28 de Junho ultimo. 

~ que communico a V. Ex. para sua intclli
gencm. e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\Jonl'a
legre.+- Sr. Presidente da Província do Rio Gran
de do: Sul. 

I 
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N. 0 188. - Declara ao Pre.fideníe ela Pro"inct'a 
de s~ Pedro qtte dec•e .rer convocado hum Elei
tor, o ~ru~l, em rtt.:ijo de sua avançada idade, 
fora ,efumrtac/.o da lzsta dos votantes. 

1.a Secção.; Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
gocios do Império en1 2:1 de Julho de 181.9. 

111m. e Exm. Sr.- Sua Mar,estade o lmpcnt
dor, á quem foi presente o Oflicio de V. Ex. u.o 
32 de: 1 a do corrente, e copias que o a com pa
nhárão relativas á duvida proposta pelo Juiz de 
Paz Presidente da Mesa. Parochial da }'reguezia de 
S. João da Cachoeira, , se deve convocar para a 
organisação da mesma r.Iesa o. Eleitm· ·.José Custo
dio Coelho Leal , que fora eliminado, da lista dos 
votan~es por assim haver· requerido ;em ~azão da 
sua avançada idade: Mau da' declarar, a V.í Ex. que 
se deve fazer a •· convocação deste Eleitor, con
forme está dt'cidido por A viso de 2M de: Agosto 
elo anuo proxi mo passa <lo § 3. o, e pelas razões 
ahi apontadas, e que fora illegal a sua elimina
ção da lista dos votantes , por isso que a Lei não 
reconhece como. inhabilidade para ser votante a 
avanÇada idade, nem admitte que por hum tal 
motivo , ou outro qoal~uer não estabelecido, se 
requeira a exclusão da hsta dos votantes, e menos 
f{Oe :seja deferida huma semelhante pretenção. 

:o que communico a V. Ex. para sua intelli
gen~ia' ~ para qne nesta conformidade revogue 
a sua decisão; accrescentando que,_ quando se de
vesse considerar inhabiHtado aquelle Eleitor para 
a organisação da Mesa, não devera com tudo ser 
chamado o Supplente para o substituir, como 
V. Ex. declarou, pois que he isto prohibido peJo 
Art. 5.0 da Lei Regulamentar das Eleições. 

: Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legrc. - Sr. Presidente da Provincia do Rio Gran
•le :do Sul. 



I 
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N.u 1S9. FAZENDA. - Em 23 de Julho de 
18!~9. - A disposição do Art. 31 da Lei de 15 
de iN ovembro i/e 1827 não se estende aos que 
se twbilitãopara levantar Apolices depositadas. 

Joaquim José Rodr·igues Torres, P•·esidentc do 
'f•·ib~nal do Thesouro Publico Nacional, em res
posta i ao Officio do Sr. Inspec.tor da Thcsotu·á•·i:t 
da Ptovincia dó Rio de Janeiro de 3 do corr·entc 
o." 27, em que consulta se se deve estender a 
disposição do Art. ã7 da Lei de 15 de No,·,embro 
de 1 ~27 aos que se habilitarem para lcvaut.u 
Apoli:ces depositadas nos Cofres da Thesotia·a•·ia 
como' heranças jacentes, da mesma fó1·mà l[Ue fa
vore~e as heranças e legados, declara, ao mesmo 
Sr. tbspector t(Ue aquella disposição se deve en
teodc;ir e executar litteral e rcstrictament.e a res
peito ldo imposto, de que expressa c unicamente 
t1·ata sem poder estende~·-sc a algum outro de 
<pJalquer natureza. 

Thesouro Publico Nacional em 23 de .Julho 
de I ~H9. - Joaquim José Rodrir,ues Tones. 

I 
I 

I 
I 

N.o 11
1
BO. -. ~m ~3 de Ju~ho de 1849.- Os.:{w'zes 

de D1rezto nao pagao Sello quando saó 
I l·emovidos. 
I 
I 
I 

(j) Sr. Administrador da Rec~bedoria fique na 
intelligencia de que pela Imperial Resolução de 
18 do corrente sobre consulta da Secção de Fa
zenda do Conselho d•Estado a respeito do Sello 
propdrcional , que era exigido dos Juizes de Di
reito i removidos ele h urnas para outras Comar
cas, ~foi declarado, que as disposições do Art. 12 
§ 1.o Ida Lei de 21 de Outubro de 1843 não com
prehendem os Juizes de Direito, se não quando 
obtcrn a nomeação para entrarem ua carreira da 

I 
I 
i 

I 
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Magistratura, e não quando depois de nomea
dos, são removidos de h uns para outros lugares. 

Rio em 23 de Julho de 1 t)!,.9. -Joaquim José 
Rodrig*es ,Torres. 

I 
I 
I 
I 

N.o 19:1.- Em 28 de Julho de 184-9. - Os 
despachos das il'lesas Provinciaes não dispen
são lu .. embarcações de apresentarem o.r docu
mene'os exi'gidos na confurmill;ade do Jlegula
mento de 30 de .lJfaio de 1836. 

I 
f 

Jdaquim José Rodri~ues To.nes, Presidente do 
Tribunal do Thesouro 'publico Nacional, declar.t 
que a i expedição dos manifestos e dos passes pelas 
1\lesas l e Admistrações de Rendas Provinciaes não 
dispensa as embarcações de solicitarem e have
rem o,s seus despachos pelas Mesas do Consulado, 
nem .Obriga os Administradores dos mesmos Con
suladds, e mais Autoridades, a admittirem como 
legaes: e suffici:enr.cs os documentos, que uão ti
verem sido expedidos na conformidade do Reau
lamento de 30 de Maio de 1836; devendo as em
harca.J,;ões apresentadas sem os legítimos documen
tos se'r consideradas como se nenhuns trouxessem. 
O que as Thesourarias das Províncias madar·ão fa
zer publico para. intelligencia dos interessados. 

Thesouro Publico Nacional em 28 de Julho 
de 1849. - Joartuim José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 

N.• 192. - Em 30 de Julho de 184.9.- Sobre 
os !Guardas conductores das pipas de vinho, que 
devem dar parte ao E scri'~Jão da desca~tga das 
qu.

1

e estiverem. vazias para se proceder a vestoria. 
I 
iO Sr. Inspcct.or da Alfande~a defira ao reque-

rimento de João Baptista Lopes Gonçalves, sobre que 
I 
I 
I 
' 
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informou em 16 do conente, na fórnm pot· ellc 
requerida; por isso que, conforme dispõe o Art. 
172 ido Regulamento das Alfandegas, de,•cra o 
Guarda conductor das pipas de vinho dar parte 
ao E~crivão da descarga a fim de proceder-se a 
vesto~ia, e fazer conduzir as pipas vazias. pm:a a 
Alfaddega, e que a fillta do cumprimento dos de
veres! do Guarda não deve prejudicar· ao Suppli
cante. 

Rio em 30 de Julho de '18lc.9. - Joaquim 
José !Rodrigues Torres. 

I ---
N.o 1!J3. - Em 30 de Julho de 18M).- Sobre a 

bhse para a cobrança de hum quarto pur 
I cento de armazenagem addicional. 
I 

V Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao 
cpw l·epresentou em 1 U do corrente, fique na in
telligencia de •1ue, o quarto por cento addicio
nal ela armazenagem, de que u·ata o Art. 20 da 
Lei <J.e 18 de Setembro de tSl,.!l, hc indubitavel
mente da mesma natureza do imposto estabele
cido lpelo Art. 19 da mesma Lei, e cru e a base 
para la cobrança deve ser a mesma ordenada. pot· 
este .{\rtigo. 

Rio em 30 de Julho de 18t..!J. - Joactuim 
José !flod1·igues Torres. 

,. 
I 
I 
i 
i 



( 2H ) 
I 

N.o H>4. IMPERIO. - Mandando revogar às 
decisões do Presidente dct Provi'n.cilt do Piarthy 
ácerta da incompatibilidaderdas funcções de J ai:. 
de ~a:. com as de JJJ,embro do Conselho Municipal 
de Becurso na qualt"dade de Presidente da Ca
ma~;l.Municipal.; e observar a doutrina do Aviso 
d,e 22 de J. uulw ultimo~ dirigido ao Presidente 
da Província do Rio de Janeiro sobre o mesmo 
vbje~to. 

I 
1 J Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne· 

gocios /do Imperio em 30 de 'Julho de 1849. 
Illm. e Ex. Sr. - Forào presentes a Sua Ma

gestade o lmpm·ador os Officios de V. Ex. do 1.0 

de Jubho pr·oximo passado n.05 18·1 e 182, aos 
quaes / acompanhárão copias das decisões dadas por 

1 V. Ex. sobre as duvidas suscitadas pelos Presi
dentes! das Mesas Parochiaes das Villas de Oeiras 
e das /Barras, relativamente á execução da Lei Re
gulamentar das Eleições. E mereceudo a appro
vaçãol Imperial as decisões: 1.a de que a eleição 
nesta ultima Villa se deve fazer pela qualificação 
deste anno, como ordena o A ~iso deste 1\'liniste
a·io d 9 de Março ultimo, .sobre que V. Ex. se 
fundou, e 2.a de que não ha incompatibilidade 
entre/ o exercicio do cargo de Juiz de Paz e 
Memoro do Conselho Munjcipal de .Recurso na qua
lidade de Eleitor, huma: vez que hum tal Juiz 
não. tenha intervído por qualquer maneira nos 
traba~hos da Junta de Qualificação: Ha por bem 
o Mesmo Augusto Senhor Mandar declarar a V. 
Ex. , I <{Ue se bem fossem conformes aos Avisos en .. 
tão ém vigor as decisões de v. Ex. relativas á 
accumulação das funcções de Juiz de Paz e Mem
bro do dito Conselho, na qualidade de Presidente 
da Carnara .Municipal , por se ter como incompa
tível a accnmulação destes cargos, com tudo de· 
pois que po1· Aviso de 22 do referido mez de Ju
uho dirigido ao Presidente da Prov incia do Rio 
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de Jahciro, re,·ogando-se as Decisões Tmpcriaeíl 
em cont1·ario, se declarou não haver semelhante 
incom'patibilidade, por terem cessado com a pro
mulga'ção da Lei de 3 de Dezembro de 1841 a!'
razõesi em que se baseárão as ditas Decisões , não 
podem subsistir as indicadas decisões de V. Ex., 
<{UC chmpre sejão revogadas, ob5eryando -se a dou
trina ~do Aviso ultimamente citado. O que com
muni~o a V. E.x. para seu governo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'a
lPgre. \- Sr. Presidente ela Provincia t\o Pia uh)·. 

I 
I 

N. o 1 95 Declara nulln , por falta de - obser;_ 
vancia de for;malidades, sulfstancí'aes, a qualifi
cação .feita, pela respectiC'a .lmzta da Freguezia 
da i,l(il~a Je.• .Ap_udy, .em 7 de ~~neiro do cor
rente anno; >e Cfetermzna que sejaO tomados em 
sephrado os 'VOtos do., Eleitores da mesma Fre
gtiehia. 

I 
I 

1 ta Secção. Rio Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios! elo Imperio em 31 Julho de 1849. 

Hlm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Ma
gestade o Imperador o Olficio de Y. Ex. n." 39 
de 6 de Junho proximo passado , e copias que o 
acompanhárão relativas á convocação da Junta de 
Qualificação da Freguezia da Villa de Apudy, feita 
pelo Juiz de Paz do actnal quadriennio erri 7 de 
Janeir~ do corrente armo: I-la por hem o 1\Iesmo 
A ugus,to Senhor l\1auclar declarar-lhe, qnc sem 
razão :deixou V~ Ex. de mandar reformar a <pta
IHicação feita por aquella Junta, para o que es
tava autorisado pelas Decisões do Go,·erno Impe
rial em casos identicos, e para o que ha\'Ía tem
po sufficiente, segundo se deprehende da da la da 
commhnicacão de huma tal occnrrencia a essa 
P•·esicHmcia; visto qnc nem a hoa fi! com cpu~ 

I 
I 
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procedêrão o dito Juiz de Paz c a Camara res ... 
pecti,•a, nem o facto de não influir no resultado 
da eleiÇão semelhantes irregularidades, devião jus
tificar ia procedencia de huma qualificação nulla. 
pela itifracçiio de formalidades que são de su:t 
snbsta~cia, taes a convocação e a presidencia da 
Junta /por Juiz competente, e a guarda do inter
vallo entre a mesma convocaç-ão e a instaUação 
da .Junta .. A reforma por tanto da referida quali
ficaçãd era de absoluta nece~sidade para que le
galmente se fizesse a eleição aprazada para o 
dia 5 jde Agosto proximo vindouro, para a qnal 
deveria lançar-se mão da qualificação do anno 
passado, quando não houvesse tempo sufficiente 
para a conclusão da deste armo: mas como ao tem
po da/ recepção deste A viso já esta~á concluída a so
bredita eleição, e nada. ha a providenciar por parte 
do Gúverno Impet·ial que possa sanar a nullidade 
de que ella sera affectada, aguarda o mesmo Go
vernJ a occasião opportuna para submetter este 
negodio ao Poder competente; cumprindo porêm, 
para Jque o defeito na eleição dos Eleitores da men
cionaila 'Freguezia de Apudy niio affecte de mouo 
algnirt os votos dos. demais Eleitores que concor
rão ~6 mesmo Collegio , que sejão os da sobredita 
Freguezia tomados em separado. O que tudo com
muni:co a V. Ex. para sua intelligencia e eucução. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de 1\Iont'a
legre!- Sr. Presidente da Provincia do Rio Gran
de db Norte. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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COLl.ECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
i BRASIL. 

I 
I 

18/t.!l. 

TOlllO 12. CADEHN\) 8." 

I 
N. o 1 ciG. -lMPERIO. - Declara a.r disposúvc.s de 

varàu Arts. da Lei de 2:3 de Outubro ele 1832, re
latiàam~nle ás attrilmições conferidas â.r Cama
ras iJIJunictiuies e .l,uizes de . Paz nas diligen
cias anteriores a obtencão dre Carta de Nata
ra li ação_; .e recomme~dct a e.r.acta observan.
cialdos.Arts. A.0 ,9.0 ,'10 e '11 clamesma Lei. 

ltJ\a Secção. Rio de Jancit·o. l\linistcrio dos Ne
gocias do lrnperio em o 1.0 de Agosto de 1RW. 

I 
Illm. e Exm. Sr. - Vendo-se pelos requeri

mentos que por esta Secretaria d'J~stado sobem á 
Augusta Presença de Sua Mar,-cstade o Imperador 
para obtcuç;io uc Carla de Natm·alisação de Ci
dadão \ nrasileiro, que se não obse1·vão algumas 
das dispos:ções da Lei de 23 de Outubro de H~:32, 
cuja otnissào, alêm de não deYcr ser· tolerada Jlclo 
respeito que h e devido as Leis do Estado, tentle a 
enfr·aqrtecer a gar·antia que a mesma Lei procu
rou estabelecer com a prescripção das formalida
des a dbservar, e dos deveres a cumprir pelos cs
trangei't·os, que pertendesscm formar parte da Fa
mília IJt·asileira: lia o l\Jesmo ihw

1
nslo Senhor llOt' 

I l • 

bem que V. Ex. expeça as necessarms Ol'dcns: 1 o, 
para qpe nenhum estrangeiro, {t cxpccção dos 
mencionados no Art. 2.'' da citada Lei, seja ad
rnittido' a fazer perante a respectiva Camar·a l\lu
nicipal! a declar·ação exigida pelo § 3." do Art. 1.0

, 

nem para -tal fim se conceda despr~cho, sem que 

I 
I 

'i 

I 
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o pretendente prove previamente por documento 
legal, bu por justificação no Juizo de Paz osre
quisito~ dos§§ 1. o e 2.0 do dito Ar·t. 1.0

, (~orno or
dena o1 Art. r,.o, fazendo-se menção desta prova no 
termo /que se lavr•u·: 2. 0

, para (JUC ao proferi
rem a Sentença ue habilitação, de que trata o Art. 
6. o, e !sem a qual não póde ser requerida a Carta 
de Natm·alisação, segundo o Art. 7.0 sejão os J ui
zes dei Paz escrupulosos uo exame dos requisitos, 
que a Lei exirre par-a se julga•· habilitado o }Ja
hilitnnao, e no da prova {1ue se offerecer, a ({'Jal 
deve qonsta~ ou de documentos legaes nos tet·mo!' 
do referido Art. 5. 0

, ou de depoimentos de tes
temunhas produzidas uo seu .J nizo, que hc o pr~
vntivo/1 para tomar c julnar ns habilitações rcque
r.irlas pela citada. Lei, como he expresso no men
cionado Art. 6. 0 Outrosim recommendar·á V. Ex. 
ás Cahtaras l\funicipacs a exacta ouservam~ia dos 
Art~. ~.o, 9.0

, 1 O ~ 11 da sohredil~ Lei, que tem 
cahrdo em esqueCimento na max1ma parte do:; 
Municípios. O que cornmnnico a V. E~. par·a seu 
conhepimento e execuçiío. 

Deos Guarde a V. Ex.- Viscomlc de Mom'a
legr~.j- Sr Presidente da Jlroviucia do Jlar·á. 

Na mesma ~onformidnclc aos demais !)residen-

te..~ d, Pt·ovincia!'. -----· 

I 
N." 1 9i. - Estabelece r o mo de''em proceder n.ç 

.Es~ola.s ele Jlledicina cln lmpt!rio a respeito tio.~ 
e.st~·angeiros e nacionaes qtw (urrm reprot'atlos 
no I exame de habilitação. 

I 
2.a Secção. Rio de Janeir·o. l\Iinisterio dos Ne

gocios do Imperio em 3 de Agoto flc ·181~9. 
I 
Sna Mar,estade o Imperador a bem ,de pro

\'er sobre O inconYeniente que V. S, pmidera em 
seu flflicio 1le 21 do mcz proximo passado, <lt~ 
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serem: a1lrnitt.idos a fazer novo exame de habili
tação iem hnma. das Escolas de Medicina do Irn
perio ,1 antes de passado o prazo de 6 mezes mar
cados I nos Estatutos, os estrangeiros titulados por 
Acadelnia estranha que houverem sido reprova
dos nÓ primeiro exame, por ser ignorada sua re
provaÇão: lia por· bem Ordenar que se faça irn
mediato a viso de h uma Escola para outra , assim 
dos dtrangeiros, como dos mtcionacs naquellas 
circuO:stancias, com a declaraç.ão da data da sua 
I'ept'0\1\ação. O <}UC communico a V. S. em t·es
posta ao seu di lo Officio, e para que assim o 
cumptl'a na parte que lhe toca, na certe::a de que 
n'esta data se expede ord,em itlentica ao ])irector 
da Es ola de Medicina da llahia. 

Deos Guarde a V. S. - Visconde de 1\Iont'a
legre. l- Sr. Director da Escola de l\Jetlicina da 
C

A I 

or·te.\ 
I 
I 
I 

N .C' 19'8. -FAZENDA. -Em 3 de Agosto de ·18/f9. 
O 'iimpo!llo sobre a erportaçilo de metaes 

,amoedados foi lÍ1teiramente abolido. 
I 
I 

Jo~quim José Rotlr·igues Torres, Pl'esidente do 
Tribunal do Thesouro Jlublico Nacional 1 decl:ll'a 
ao Sr. \Inspector <la 'fhesouraria ela Pl'oviucia do 
Pará , !em resposta ao seu Ofiicio de 20 de Janei
ro proximo passado, sob n.0 ·11, que o imposto sobre 
a expqrtação dos metaes amoedados foi inteira
mente nbolido pela Lei de 28 ele Outubro de 18/fS. 

'fljesonro Publico Nacional em 3 de Agosto 
de 18/•~· -Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

i 
I 
I 

I 
! 
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N.o 199. -Em 3 de Agosto de 1849. - Sello das 
licenças COilcedidas pelos Prelado.r Diocesanos. 

I 
111m. e Exm. Sr. - Respondo ao Officio de 

V. ExJ de 1 G de Junho p1·oximo passado, sob n.0 

23: 1.~, que as dispensas e licenças de que tratão 
os Arts. 31 e 32 do Regulamento de 26 de Abr·il 
de 18M•, quando concedidas por simples despacho 
do Prelado Diocesano, devem ser selladas antes da 
assignatura da mesma Autoridade, na conformida
de da: ultima parte do Art. 33 do referido Re
gulam Em to; e 2.0 que os títulos de remoção dos 
Juizes: de Direito não são sujeitos ao Sello. 

Deos Guarde a V. Ex. - J>alacio do Rio de 
Janeir.o em 3 de Agosto de 184!1. - Joaquim José 
Rodrigues Tones. - Sr. Presidente da 11rovi ncia 
do Ri~ Grande do Norte. 

N.6 200.- Em 6 de Agosto de 18/•~L- Abatimento 
que tem lugar no despacho de liquirlo'S conti

dos em vasilhas ele vidro ou barro. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, responde 
ao Offlcio do Sr. lnspector da Thesouraria da Pro
víncia do Pará de 20 de Junho proximo passado , 
n.o 25, que no despacho dos liquidos contidos em 
vasilhas de vidro ou barro, tem lugar os abati
mentos de que trata o § 1. o do Art. 263 do Re
gu!an:tento de 22 , de Junho de 1836, cumprindo 
porê~ que se proceda de conformidade. com a 
ultima parte do § 3. 0 do mesmo Artigo quando for 
effectivamente verificado a quebra; ficando assim 
declarada a Portaria de 3'1 de Agosto de 1837, e 
devendo neste sentido ser deferida a reclamação 
de Guimarães l\Ja~alhães & Silva que deo ori~em 
~o dito Officio. ' ' 
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Thc:;nuro Publico Nacional em G de Agosto 
de l8t~n. -Joaquim José Rodrir,ucs Torres. 

I 

I ----
N.0 201.-l\IAR.INIIA.- Aviso de ~l de Auosto de 

18lü.- llfanda contar aos indivíduos da Arma
da, I como ~empo de serviço militar, nquell~ que 
esturlarrio cnm aproveitamento. na Academia da 
ilfat·inha desta Córte. 

I 
Illm. e Exm. Sr.- Sua l\lagestarle o Impera

dor, Confor·rnando-se, por immediata Resolução 
de 281 do rnez proximo preterito, com o parecer 
do Cohselho Supremo 1\lilitar, emittido em Con
sulta de 20 do mesmo mez, a respeito do reque
rimento de varios Officiaes da Armada, Houve 
por he~n Determinar·, que aos supplicantes se con
tasse, I como tempo de serviço miiitar·, aquelle ~que 
e~>tudár·ão com aproveitamento na Academia da 
l\larinha de3ta Côrte; ficando nesta parte revo
gada ~ Resolução de Consulta de seis ele Julho 
de 18~-·1 ; e que se pratil[lte para o futuro da 
mesmd maneira com todos os mais individuas, 
que pqr ventura se acharem em identicas cir·cuns
tancias ás dos supplicantes. 

!J'i que comm_unico a V. Ex. para sua intelJi
genCia e execuçao. 

Deos Guarde a V. Ex.- Paço em 9 de Agosto 
de 181~9. -Manoel Felizardo de Sousa e Mello. -· 
Sr Miguel de Sousa Mello e Alvim. 
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N. • 202. - F AZE.NDA. - Eni 1 ·I de Agosto de 184-9. 
O perdão de soff'rimenl(.) da pena imposta por os 
Sentimça não dâ chreito cw Empregado a haver 
'l'enc'imentos. 

! 
I 

O i Sr. lnspector da A lfandeaa; em solução ao 
<[Ue re(>resentou em :~o do mez ultimo. ácerca do 
pagamento requerido pelo Ajudante do Guarda l\'lót· 
dessa Repar·tição de seus or·denados atrazados, fique 
na. int~lligencia: 1.0

, que o Supplicante não tem di
reito a metade do seu ordenado, c cptaesquer· ou
tros vencimentos correspondentes ao tempo em qlw 
esteve I suspenso em virtude da pronuncia; porque 
o perdão Imperial alliviando-o do so{frimento da 
pena, i que por sentença lhe foi imposta, não o 
constitue no caso do Art. 17Jí. do Codigo do Pro
cesso Criminal, que ordena a restituição da meta
de elo: ordenado nos casos somente de revogação 
da pronuncia, ou absolvição do r·éo: 2.0

, que o 
mesmo Supplicante só deverá haver o t:espectivo 
ordenado e vencimentos desde c1ue tiver sido res
tituído ao seu emprego, e cntr·ado em cffcctivo 

• I serviço. 
1\.io em 11 de Agosto de 1849. -Joaquim 

José ~och·igucs Torres. 
I 

N. o 203. - Em 13 de Agosto de -184.9. - Reguhr o 
despacho do ouro em pú que se pretenda 

exportar. 

. Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal elo Thesouro Publico Nacional , ordena 
que no despacho de ouro em pô , que qualquer 
pessoa pretenda exportar para fôra do Imperio, 
se observem nas Mesas de Consulado as disposi
ções ;do Decreto n.0 49'2 de 2 de Janeiro ele 1847, 
q11e regulou o despacho de sa.hida dos diamantes; 



ealculamlo-se sobre o valor de 3·tDGOO r·éis poi· 
oitava: a cobnnça do dir·eito de dons por cento 
de expor·tação a que he sujeito o dito ouro, de
rogada a Portar·ia de !~ de Agosto tle 18\.1 , que 
na Côhe o mandou cobr·a•· em espccie pela Casa 
da Mdeda. 

Tbesouro Publicl> Nacional em ·13 de Agosto 
de ·18~9. - Joa((UÍm Jo:;é flodrigue:s Ton·cs. 

I 
I 
I 
I 
I 

N .o 204.- IMPERIO. -Solve duvidas sobre a e:~.:e
Cl~ção ela Lei Regulamentar das Eleiçth•.r. 

I 
I 

1 Ja Secção. Rio de Janeiro. Miuiste•·in dos 
Negocios do ln1perio em 13 de Agosto 1le ·18t.9. 

I • 

Illm. e Exm. Sr·. - Sendo presentes a Sua 
Mageslacle o Imperador o~ Offtcios de , 1

, F.x. n. 0 

40 e 1'r 1 de 1 O e 1 a do mez proximo pa~sado, e 
c~pias I que o acompanl~ár·ão tias. decisões dadas por· 
' • Ex:. sobre as sesmntes dunllas. 

1." i Se a Presidencia das 1\Iesas 11arochiaes na 
eleiçãd prirnoria celebr·acla no dia ;, elo conente 
de,·ia ~m· exel'cida pelos Juizes de Paz mais votados 
elo- quatlriennio actual ou do passado. 

2.a I Se se deve julgm· como reclamação dcsat
tendidh pela Junta ele Qua1ificação, pam ter lu
r,ar o !recurso, aquella de rpte a mesma .Junta não 
toma•· i conhecimento por falta da apr·csentação 
dos documentos por ella exigidos. 

3.3 i Se as l\Iesas Jlarochiaes na referida cleieào 
de 5 <lo corrente devião ser organisadas com ·os 
Eleitor~s da Let;islal.ura dissolvida. 

li~ por bem o Mesmo Augusto Senhor, Tendo 
approvndo as decisões affinnat.i,•as de V. Ex. aos 
dous tlltimos f{ncsitos, por isso que estão dias de 
accordb com a Lei (ter,ulameular· d:1s Eleições, ~ 
Avisos i expPflirlo!' }ll'lo Govemo Imperial pal'n a 

I 
! 
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I 

sua ex'ecução, 'Mandat· declarar a V. Ex. que não 
foi acet·tada a decisão á 1.:• dU\·ida, por isso ({lle 
a Presidencia das l\lesas. Parochiaes pertencia aos 
Juizes Ide Paz mais votados do actual quadriennio • 
. e não aos do passado, como tem sido declarado 
pelo Aviso de 19 de Junho ultimo dit·igido a:o 
Presid.bnte da Província de Minas Gentes, pelo 
At·t. 1!.o das lnstrucções de 28 do mesmo mez, 
c antll'iormente já o havia sido pelo § 2. o do 
Aviso. de 8. ele Janeiro do co !Tente anuo endere
çado ao Presidente da Província do Rio de Ja
neiro por occasião da eleição de hum Senadoi', 
com uja doutrina devem V. Ex. se ter confor
mado /na decisão áquella duvida, <JUC não póde 
ter outra solução mais conforme á Lei do que a 
<JUC H}e deo o Governo Imperial, pelas razões con
signadas nos citados Avisos de 8 de Janeiro e 19 
de Junho. 

domo porêm o neto da eleição est{t consu
mado~ cumpre que elle seja respeitado (se he que 
aquellas Decisões lmperiaes de 19 c 28 de Junho 
não bhegárão a tempo de Poder ser opportuna
mente revogada a decisão de V. Ex. , ao menos 
para hJguns' pontos) até. que o Poder competente 
resol~a sobre a sua valulade. O <JUC comrnunico 
a V. I Ex. para seu conhecimento e govemo. • 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\lont'a
leurcl- Sr. Pt·esidente da Província do Pará. 

I 
N.0 205. -FAZE~DA.-Em U.dc Agosto de 1849. 

O ~·endimento do evento cle·ve ser cons~'derado ge
ral!, quando as Assembléas Proví'n.ciaes -não o 
ten:~zão inclaido nas suas rendas. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do rCribnnal. do Thesouro Publico Nacional, em 
re!'posta no orHcio do Sr, lnspcctor da Thcsoura-

/ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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t·ia da.PI'Oviucia do lHo de Janeiro «lc 'H de Ju
lho ultimo, n.0 31, em qne pergunta se o t'Cildi
mento' do evento da Província deve ser considc
t·ado tomo artigo de receita geral , para como 
tal ser recolhido aos coft·es da 'fhesouraria' de
clat·a ~ue se este rendimento não tem sido in
cluído 1

1 

pela Assembléa Provincial nas rendas Pro
vinciaes , se deve continuar a contempla-lo en
tre os~ geraes, em quanto por Lei se não deter
minar I o· contrario. 

T~esom·o Publico Nacional em 1 ,4. de Agosro 
de 18'19. -Joaquim José Rodrigues Tones. 

i 
I ----
1 
I 
I 

N. 0 206. GUERRA. -Provisão elo Conselho 
Sur{remo Jlfilt'tar de ·H de Agosto de f8q·9. 

I 

I ~ d DOM PEDRO, por Graça .. e Deos e Unani-
me Atclamação dos Povos, Imperador Contitucio
nal e' Defensor Perpetuo do Drasil: Faço saber 
aos· que esta 1\linha Provisão virem que, tendo 
subido á Minha Augusta PresenÇa huma Consulta 
do Cobselho Sopremo Militar , datada de 25 de 
Maio 8o corrente anno, a que Mandei pl'occder 
sobre b requerimento do soldado Antonio José de 
Sousa J que pedia vencimento ele fardamento desde 
o tempo em que fora condemnado a 6 annos de 
prisão; e Conformando-me inteiramente com o 
parecei· do Conselho: Hei por bem, por· Minha 
immediata e Imperial Resolucção de 2M de Julho 
ultimol, Man<!ar declarar: 1. o, que o Supplicante 
acha-sé comprehendido nas disposições do § 4.0 

da Pro~isão de 2 1 de Março de 1829; e hem assim , 
que IM~ deve ser applicavel o que se acha determi
nado na ultima parte da Provisão de 2!J de Feve
reiro de 1844; não devendo elle por tanto ter di
reito, !desde a publicação da sua sentença, se não 
aos ali'mentos <~al'itativos c preciso vesrnal'io 1 qne 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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são de pralica: 2.0
, que o suppliéanle fl"W devi

damente excluído do serviço militar desde a pu
blicação da sentença de 6 annos de prisão, a que 
foi con(lemnado; c que, (1uando e lia li ndar, não 
poderá: voltar para o mesmo serviço: o que da 
mesma! maneira dever-se-ha praticar com todos os 
réos milita1·es, que forem sentenciados a 6 anuos 
ou ma'is de prisão. 

Pelo que Mando á Autoridade a quem com
pete, e: mais pessoas , a quem o conhecimento desta 
pertencer, a cumprão, e guardem tão inteiramente 
como :devem, e nella se contêm. Sua Magestade o 
Imperador o Mandou pelos Membros do Conselho 
Supremo Militar abaixo assignados. Joaquim Felix 
Conrado a fez. nesta Côrte e Cidade do Rio de 
Janeiro aos 14 dias clo mez de Agosto do anno 
do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1849. :E eu o Conselheiro 1llanoel ela Fonseca Lima 
e Sil-Ja, Marechal de Campo, Vogal, e Secretario 
de Guerm a fiz escre\'cr, e subscrevi.- Luiz da Cu
nha Moreira. - João Paulo dos Santos Bar·reto. 

I 

N.o 207. -JUSTIÇA.-Aviso de 16de Agosto cle 
1849. - Ao Presidente da Provincia do Ceará., 
· De~lara que no impedimento dos Supplentes' 
dos J ui'Zes JJ:tunici'paes, não p_óde nenhrtf!l P e
reador da Camara .Municipal tomar conheci
mento das causas em que ella for interessada. 

3.n Secção. Itio de Janeiro. 1\liniste•·io clos Ne
gocios da .T nstiça em 16 de Agosto de 1849. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua 1\lages
tade o Imperador o Officio dessa Prcsidencia, sob 
n.0 12 ~ e clata do 1.0 de FeYereiro ultimo, pe
dindo esclarecimentos sobre a du virla occorrida, 
<< se no irnpccliment.o elos Snpplenteg dos Juizes 
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.Municipacs póde algum Vereador da Camat·a 1\Jn
uicipal tomar conhecimento das cansas em que a 
mesma Camara for interessada, e, no caso ne
gativo~ a que Jniz compete a decisão de taes cau
sas >> : E Conformando-se o Mesmo A up,-nsto Se
nhor, por Sua immediata c Imperial Hcsolução 
tle 11 do COlTente, com o parecer da Secção de 
Justiça do Conselho d' Estado, Ha por bem De
clarar~ 

1.0 I Que o Vereador, na falta dos Supplentes 
dos Juhes Municipaes, não póde tomat· conheci
mento I das camas em que for iutct·essada a Ca
ma~a ~lunicipal,. pela razão de considerar-se lta
vet· propalado o seu voto sobre essas causas , como 
l\fembto da Carnara Municipal , c peJa outra mais 
directa! e positiva, conforme o Direito , de repu
lar-se I parte nas mesmas causas , por se1· l\Jem bro 
ua Cotporação, que nellas tem interesse. 

2.0 !Que dado o caso de se acharem a hum mes
mo tempo impedidos os Juizes Muncipaes, e todos 
os seu~ Supplentes, se as pat·Les não convierem 
em esperar , ( parando a p1·oposta , ou curso de 
suas causas ) que cesse o impedimento de al
guns delles , deverão propor-se as causas nova
mente intentadas , e pt·oseguir as que já esti
verem pendentes , perante o Juiz 1\lunicipal do 
Termo mais visinho , voltando porêm ao .T uiz 
Municipal, ou seus Supplentes, do Tet•mo res
pectivo1, logo que cesse o impedimento de alguns 
delles. 1 

O lquc communico a V. Ex. para sua intcl
ligencia c governo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queiroz 
Coutin11o Mattoso Camara. - Sr. Presidente da 
Provineia do Ceará. 

I 
! 

I 

I 
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N." 2os'. - IMPERIO.- Declara não haver in
compatibilidade na accunzulação do erercicio de 
Escrivão de 0rphãos com o cargo de JJfembro 
da qamara lJfunicipal, por ser o Decreto n • ., 
50 I de 11 de Fevereiro de 1847 só extensivo aos 
Municipios, onde ha hum. Escrivão de Orphãos. 

1) Secção. Rio de Janeiro. "Minisfcrio tios Ne
gocios ~o Impcrio em ·19 de Agosto de 18!~9. 

Jlhn. e Exm. Sr. - Tendo me1·ecido a Ap
provaçào Imperial a decisão de V. Ex. sobre a du.:. 
vida suscitada pela Camara Municipal da Villa de 
Pirahy/, por occasião de ser eleito para Membro 
della hum tios Escrivães de Orphãos da mesma 
Villa ,Jpela qual declarou não haver incompatibi
lidade na accumuJação do exercício deste Officio 
com quelle cargo, visto que o Decreto n." 501 
de 17/ de Fevereiro de 1847 só he extensivo aos 
Municípios, onde ba hum só Escrivão de Orphãos, 
como I he manifesto da sua disposição ~ assim o 
comm~.mico a, V. Ex. para seu conhecimento, c 
em résposta ao seu Officio de 9 do cot:rente. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.j- Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 

I ---
N.0 209.- JUSTIÇA.- Aviso de 22 de Agosto de 
· 18lt9. - Ao Ministerio da Fazenda, declarando 

qu~ ao Juiz Municipal que substitttir hum Jàiz de 
Direito removido, só compete o ordenado deste, 
mo~trando que o perdeo pelo jacto de não se ter 
api-esentado em tempo no novo lugar que lhe 
tiv~r sido designado. 

I 
R.io de Janeiro. Ministerio dos Negocios dn 

JustiÇa em 22 fle Agosto de 18/~~). 

~IIm. e :Exm. Sr·. - t;endo c"prcsso no Art. 

l 



c ~sv ) 
18 dai Lei n." 514 de 28 de Outubro de ·1848, que 
aos J U:izes M:unicipaes pertence o ordenado dos J ni
zes de i Direito a quem substituem, 11 quando o sub
stituid'o deixa de perceber o que lhe compete'' 
e sendo tambem expresso no Art. lr.o da Lei n." 
360 d,e 18 Setembro de 1845, ({Ue os Magistrados 
remov~dos vencem os ordenados dos lugares que 
deixão sem :interrupção, se se apresentão nos seus 
novos I lugares nos prazos marcados pela Lei ou 
pelo Goveruo, h e clar·o que ao Juiz Municipal que 
substitue hum Juiz de Direito removido só com
pete o1 ordenado deste mostrando que com effeito 
o perdeo pelo facto de não se ter ap1·esentado em 
tempo!, no lugar que lhe foi designado. E como 
algum~s ,Thesourarias tem abonado aos Juizes l\fu
nicipa~s .ordenados de Juizes de Di1·eito removi
dos sem. que se verifique a circunstancia acima 
indicatla~ resultando duplicatas de pagamentos 
que al Lei não teve em vista, vou rogar a V. Ex. 
se sirl>a expedir suas ordens para que cesse em 
toda ·á parte essa pratica illegal. Convem outro 
sim d'eclarar, que aos Juizes de Direito remo
vidos I não se deve abonar o ordenado se não 
depois

1 

que mostrem haver preenchido a condi-
ção d? Art. 40 .. da citada Lei. . 

... Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Queil·oz 
Contirtho M:attoso Camara. - Sr. Ministt·o c Secre
tario Ç'Estado dos Negocies da Fazenda. 

I 
I 
I 
I 

I 
N.0 21:0. -FAZENDA. - Em 27 de Agosto de 

1849. - ~. prohihifãO de que tra!a o .4rt .. 8~ 
do {legulainento das Alfandegas pode ser leml
tadti pelos Inspectores. 

O I Sr·. Inspector da Alfandega fique na,intel
Jigencia, em $O]ução ao que representou, de! que a 
prohiHição de que trata o Art. 86 do Regulamento 

I 
I 
I 
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de 22 c.le Junho de ·IS~W, púdc ser pelo mesmo 
S1·. JnspectOI' limitada ao tempo C}lle COUVÍCI'. 

R~o em 27 de Agosto tlc 181,.9.- Joaquim Jose 
Rodrigues To!Tet~. 

I ----
/ 

N.o 2111. - FAZENDA. - Em 29 de Agosto de 
18!~9. - Circwzstancia.~ necessarias para o jul
gantento pelas L/,lfwulegas ela apprehensão de 
embarcações. 

i 
O, Sr. lnspector da Alfandega em solução .. ao 

seu Officio de •1 O do corrente, (JUC acompanhoü o 
processo e recur·so de Nicolan Ventura ·Fortuna ela 
appre~1ensão do Bergantim Tolerante, fique na in
tellig~ncia de que não he confirmado o seu jul
gamento ·por não se achaa·em realisadas as circuns
tancias do facto~ em qne na confm·midade do Re
r;ulamento de 22 de Junho de 1836 devem ter 
~pplicação as tlisposições dos Arts. '293 e seguin
tes. Pa1·a ter lugar es:;a applicação não basta que 
C{ualqber embarcaç~i.o tenha aportado onde uão 
haja 1\Ifandega , he preciso que effectivamente 8e 
verifiquem os factos de trazer a seu bordo mer
cado~ias cst•·angeims, lJUC ainda não lenhão pago 
direitos de consumo em alguma Alfandega do lm
perioi, e de as desemba1·car. Taes circunstanciàs • 
taes factos verificados se não achão provados, a 
respeito deste Ber·gantim, que, apprehendido em 
hum I porto em que não h a Alfandega, quando se 
achava abandonado, sem tripolação e sem mer
cadorr.ias a bordo, tornou-se sim suspeito de ter-se 
cmpf1egade no trato illicito de Africanos, c de os 
ter desembarcado, mas de nenhuma sorte foi con
vencido de ter trazido mercadorias estrangeiras, 
e de: as ter desembarcado, para dever ser a esse 
pretexto apprehendido, c sujeito ao processo fis
cal, /pois que as provas que principalmente con
sisteln na pnrte dada pelos apprchensores, não são 
suflicicnte~ p~•·a t:o11vcncer do cxtw·avio, c mesmo 



i 
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se o \fossem pot· não scr·cm acompanhadas da ap
prehensào em flaGrante, não podião ser attendi
(las 1lara o pt·ocesso e julgamento, pela autoridaclc 
fiscal[, e administmt.iv., uos termos do ;\r-t. t7 § 
1.0 da Lei de 3 de Dezembro de •I fld. Declarada 
por tatnto improcedente a apprehcnsão c julgamento 
pela \ Inspectoria da All'andega pm· não ser auto
ridade competente pat'a conhecet· dos delictos do 
illicito tratico de Afl·icanos, c de contt·ahando não 
com~rehendido ·em flagraure, cumpre que o caso 
seja kubmcttido ás Antor·idades jud iciaes respecti
\'~S, I remettcndo-se-lhc, os documentos nccessa
riOs. 

\lio em 29 de Agosto de ·18\9.- .Joaquim José 
Rodt·igues Torres. 

I 
I 

N.o 212. l•'i\ZENDA. - Em :11 de Agosto de 
'1849 • ./.ls disposições €/o Art. 22 '§ 2." do Re
gulamento de 15 de Junho de 1 844 são e:z·ten
.u.vb.s aos Addidos lwnorarlo.f ao Corpo DljJlo
mdtico. 

I 
(!) Sr. AdministTador (la Heccbedoria do 1\fu-

niciplo, em soluÇão ao que representou em 2:1 llo 
'corre~1te, fique na intelligencia de ({Ue as disposições 
do Art. 22 § 2. o do Hegulamento de 15 de Junho 
de 1844 são extensivas aos Addidos do Corpo Di
plomatico das Nações Estrangeiras, em cujo nu
me1·o\ se de,•e contemplar o Addido honorario á 
Legação Portugneza Autonio José Pedrosa, visto 
que como tal faz corpo com os mais Empregados 
da Legação, c he reconhecido como pertencente 
a ella. 

J}io em 31 de AgosLo de ·1 ~!,.!). - Joruptim José 
Rodr1gues Tort·cs. 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
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N. 0 213. -Em 31 de Agosto dt! 18Jí.9. - Regula 
o despacho ele barras de ouro que se 

! pretenda e::r:pm·tar. 
I 

Joaquim José R.odt·iHues Ton·es, Presidente do 
Tribunal do Thesomo Publico Nacional, ordena 
que TIO despacho de exporLaçào de ban;as de .ouro 
<( ue ~e lizet· mis Mesas de Consulado, para o pa
gamet1to do hum por cento, se calcule sobre o va
lor de! 3~960 por oi Lava de 22 (tuilates, e em pro
porção as de ditferente toque, quando as bar~as 
fm·em: fundidas nas casas de fundição e de Moeda 
do Inipcl'Ío, e quando furem fundidas por parti
enlues se repulern como o om·o em pó para (m
{J.at·em; 2 ~?r cento. so~re o valo_t· de 3;m6oO, con
torme: a Ctrcular de 13 do corrente. 

'lihesouro J>ublico Nacional em 3·1 de Ac;osto 
de· 18~ 9. - .ToalJUÍm .José Rodr·igues Torres. 

i 
I 
I 
I 
I 

N.0 21~.. li\lPERIO. - Solve duCJiclas encon-
t~·adas na e;recução da Lei Regulamentar 
· das Elúções. 
I 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne_. 
aocio~ do Imperio em 3·1 de Agosto de 184.9. 

I 
I 

lllm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua M:a-
ne!'tade o Imperador o Officio de V. Ex. n. o 89 de 
t 1 do corrente rnez, e copias que o acompanhárão 
relati~amente ás duvidas propostas por var·ios FUnc
cionarios sobre a Lei Regulamenta a· das Eleições, 
enti'E~ outras, a <JUC ao Juiz de Paz mais votado da 
Estaticia offet·ece o Art. 1 !} das lnstruccões de 28 
de Jrlnho ultimo, em que elle suppõe est~r compre
hend~do na palavt~a - defeito - de que falia o 
final :do mesmo Artigo , a falta de identidacle do 
volarHe; e a que apresrnta o Delegado de Policia 
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da· Vi lia de Nossa Senhora da Conceiçttl) 1lo Porto 
da Folha sobre a supposta nullidade da qualifica~ 
ção, por ter funccionado no Conselho Municipal, 
como i Presidente da Camat·a, o 1.0 Supplente do 
Juiz Municipal, c1ue nesta, c não naquella. qnali
tla.de tlevera. fazer parte do mesmo Conselho, con
forme: tem sido declarado em varias A vis os expe
didos lpor ef:t.e l\linisterio para a execução da Lei 
Regulamentar das Eleições: Houve o 1\lesmo An
gu!o Senhor por bem Appro-mt· não só as dec~isõe!! 
negat~vas de, V. Ex. a e~tas indicadas duvidas, 
constantes das copias em n. 09 9 a 12, a La p<n
~er m~nifesto que aquella. expressão do cita(lo Art. 
19 das Instrucções não se refere á identidade do 
votante, mas somente á sua. idoneidade, de qne 
V. ExL apresenta alguns exemplos, c a 2. a porque 
tal n~11lidade se não dá, visto qne, nenhum re
curso I se tendo interposto para o refer·ido Conse
lho, hão póde a nullidade delle affcct.ar a quali
ficação, que fi,cou concluída com a 2.a reuniãn 
da JÓ.nta, na. fó~ma por que tem sido explicado 
em diversos Actos do Governo Imperial o que 
~e de..}e; entender por- qualificação concluída -; 
com~l Ütmbem as que solvêrão as demais duvi_d~s, 
por ISSo que se conformou V. Ex. com as Dee1soes 
'lmpeHaes anteriormente proferidas. 

, O que commuhico a V. Ex. para seu conhe
eimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Visconde de Mont'a-
legre.J - Sr. Presidente rla Provincia de Sergipe. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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COLJJECÇ.:\0 DAS IlECISÕES ho GOVERNO no 
BRASIL. 

TOMO 12. \.A.UF.R.NO 9." 

~.o 21 !í. - JUSTIÇA. - A viso do ·t • o de Setembro 
de 18!~9.- Ao Presidente da Província do Pará. 
DeClara que as Cartas testenmnhaveis no Cit,el, 
são inteiramente fundadas em Lei, e del/as se 
deve tomar conhl!cime11to para re.roh,er segundo 
smi merito. 

3.a Seccão. -Rio de Janeir·o. Ministenio dos 
Negocios da· Justiça em o 1.0 de Setembro de 18!&-!l. 

111m. e Exm. Sr. - Sua 1\Jagcstade o Impe
rador:, a quem foi presente hum Officio de 2i" 
de 1\farço de 18.4-8, no <tual o .Juiz de Direito da 
1.3 '~am Crime dessa Capital , commuuica havei' 
escru[.mlisado tomar conhecimento de huma Ca1;ta 
t.estemunhavel, que lhe foi apresentada , por Im
ver r~cusado o Juiz Municipal dessa Cidade <lll
mitti~ hum aggravo de petição, csc•·npulo que 
fimdalva em ser questão no foro a Ierralidade de 
taes qartas, depois da Lei de 3 de Dezembro de 
18/d ~ e Regulamento de 31 de Janeiro de 18/~2 , 
concluindo com pedir esclarecimento, Dignou-se 
de ou'vir a Secção do Conselho d'Estado, a que 
pertencem os Negocias da Justiça, e Conforman
do-se': com o seu parecer , na parte relativa aos 
aggravos e appellações civeis, Houve por bem De
clarar:, por Sua immediata Resolução de 30 de 
Agosto findo, que as Cartas testernunhaveis~· no Ci
''el , ~ão inteiramente fundadas em Lei , e dcllas 
~~ t1e+c tomar conhecimento, para r·csoJyer se-
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gnndo seu merito, por quanto sendo ellas r·eco-
n"eéiilas na Le~islação nuteriot· Ít Disposiçiio Pro_; 

. • ' I o d L' I o T' Ql) L' ') o 'I~· 7 ') VISOIIa '. r • IV. . • lt. ~, , IV. tJ. It. .. , 

se ria llCCl'SSario que esta_ ou outra Lei posterior as 
repeltisse, o que de ce•·to uào se veri{ica, pois 
memio o Art. :292. do Codigo do }>rol'e:'SO, que 
pat·ee~ exclui-las do Crime, não póde ser appli
C'ado Jao Civel, visto que delle não ll·ata o cit~~do 
Couigo. E, alêrn disto. quando mesmo a extinc· 
ção dos aggravos de petição e instnnuenlo irn
por·t~sse a das Cartas testPmtmhneis t a Lei de 3 
ele D,ezembro restaurando esses agg:ra\'OS, no A~t. 
~ 20 !expressamente dt'cla r·ou C( ern vig-ot• a Legis
lação antt·r·ior, qne não for opposta. >J (ka, a que 
regu~ava as c:n·tas testemunhaveis, bem lonr,e de 
oppor-se, f.tzm o complemento daquelles ar,p,-ra
vos ,j sendo ~ ~erto <Ju.e .ellas não· constituem hum 
recut·so especml, e d1stwcto dos outr:os, e apenas 
hurnn pro,•ideucia, e meio de os fazer· ell~tcLivos. 

/Deos Guarde a V. Ex. ~ Euzebio de Queiroi 
Coutinho 1\lattoso Camara. - Sr. Presidente da 
P<o~jocja do Pará. __ · __ ' ' 

N;0 216.- Aviso do 1."> de Setembro de 18·4.9.
A'o Prest'dente da Provt'nct'a de Ser'gtjJe. De
clara que a pttribuição t:onferi:da aos Delega
dqs ele Policia pelo§ 1.·o dà 2.a parte do Art . 

. 2·12 elo Regulamento de 31 de Janeiro de 18~.2-, 
dJJ formar culpa aos seus Subdelegados e su
lialtsrn"os , .wmentc comprehende os crinres d'e 
responsabilidade. 

I .. . 
/3.u S.ecção. ·Rio de Janeiro. Ministerio dos Nc-

'f§Ocibs da Justiça e:m ·o 1.0 de Setembro de •1849. 
I 
I 

i IUm. c ,E'xm. Sr.--Foi :presente a Snn. ·M'ages
tade o Imperador o Oflició de V.J~.x . ., sob ·il.0 70, 
fl dat~ de 11 de Julho ultimo , acompanhàdo ·da co-
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pia ué outro qne a essa Pre5ic1encia uirir,io o rcs
pcctiyo Chefe de Polícia, solieitando s •ber· rc se a 
atlribnição que confere aos Dcl~>fpdos o § L0 ela 2!' 
partc[do Art. 21:! do rle;~ulameuto u. 0 120 ele :H 
de JanciriJ tle 18'1-2, de formar· culpa ao.~ SPIIS Suh
deleg1adc.,s e suba! tt•r)ws, na <! i:;p,~:;i t;:w r,eutricn
quau~o o mer·L·ccr·em,- ahraugt: totlt1s os crimes 
tanto\ pu1llicos, como particular·es, ou se comprc
hehllt snmenle hnma classe dellcs, e qual <'lla se
ja. » E Ila\·endo o !\(esmo An:;u:;t.o St!nhm· j1:ll' hem, 
por .~na immediala H.esolll(;ão cle 30 de Aun~to 
pr·oxdno findo _, Confonnar-se com o parecei' da 
Secçãb de Justiça do Conselho d'E::tado , l\bn
da <h~clamr a V. Ex. que a duvida, propnsta pelo 
dito Chefe de Policia foi bem resolvida por· V .. 
Ex., I quando lhe segnificou cc que a attt·ibuiçiio 
que ~onfer·e aos .Deler,ados o § 1. o da 2.a l'at·te 
do A h. 212 do citado Regulamento de 31 de· 
.lanei~·o de 18!,.2 , de forrnat· culpa aos seus SrJh
deleg~dos e subalter·nos, somente comprehende os 
criml"S de rcsponf'ahilidade, em vista do Art. 1~.0 
da Lei rlc 3 de Dezembro de 18t..·l § 10, nas 

I 1 - n • pa avl'as- em <JUC cumJ>t·ao os seus ncr,uncnlos, 
&c • ..J. e Art. 25 da mesma Lei, § 1.0 11; v1sto 
ser eJta doutrina accorde não somente com as 
Jitteraes disposições da citada Lei c Rcgulamcuto, 
mas tamhem com a da Constitu;ção do lmperio 
a que se refere o Art. 257 <lo Codigo do t>ro
cesso [Criminal. · 

O que communico a V. Ex. , para seu co-
h .\ 

n eCJmento. '""' 
Deos Guar·de a V. Ex. -.Euzebio ele Queiroz 

Coutinho 1Vbttoso Camara. - Sr. Prei<iclentc da 
l1rovi1icia de Sergipe. 

I 
I 
I 
I 
I 
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N.0 2'17.- Aviso de 2 de Setembro ele ·18lí.9.
Ao Presidente da Provincia de São Paulo. De
clara que os crimes de damno excedem á attri
buiÇão dos Delegados e Subdelegados de Pu
licia. 

i 
! 

3.a Secção. R.io de Janeiro. Minislerio dos Nc-
gocios ela Justiça em 2 de Setemb1·o de 184.9. 

I 

I 

Illm. e Exm. Sr. - Com Officio de V. Ex. 
de 2(l de Julho proximo passado, e numero 91, 
recebi, por copia, o que lhe dirigi o o Juiz de 
Direito da 2.a Comarca dessa Província, repre· 
sentando contra a pratica de serem definitivamente 
julga(los pelos Delegados e Subdelegados de Policia 
os crimes de damno, parecedo-lhe mais proprio 
que ~sses crimes sejão sujeitos ao .Jury: tendo 
feito !presente á Sua l\fngestade o Imperador o so
bredi'to Officio, Foi Servido o Mesmo Augusto Se
nhor!, depois de ouvida a Secção do Conselho de 
Estado á que pertencem os Ner,ocios da .Justiça, 
Mandar declarar, por Sua immediata Resolução 
de 29 de Agqsto ultimo, qne os sob1·editos cri
mes !excedem \á attribuição dos Delegados e Sub
delegados, pois, alêm de outros moti':os, basta 
considerar que, dependendo de: circunstancias ag
g~av*ntes (cuja apreciação per,tence inteiramente 
ao J~lgador) clasifica-los na 1.3 ouna 2.3 parte dos 
Artigos 266 e 267, he evidente que o maximo das 
penas em que podem estar incursos os autores d'esse 
crime, he, muito superio-r' ás que o Co digo do Pro
cesso! menciona no Art. 12 § 1.0

, e que regulão 
a alçada elos Delegados e Subdelegados. Ora he 
segur.amente o gr~o maximo que serve de regula-
dor lls alçadas e as. fianças.l . 

Deos Guarde a V. Ex. Euzebio de Queiroz 
Coutinho MaLLoso Camara.- Sr. Presidente da Pro
vinda de São Paulo. 

I 
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N. o 218. - FAZENDA. - Em 3 de Set.embt·o de 
184.9.- Entre os 1."5 2.os e 3.05 Escripturarios 
das . Thesourarias não lza .wbsti:u.ição, formão 
todÓs ·h uma classe. 

I 
.JÓaquim José . Rodrigues Torres, President.e 

do Tribunal do Thesouro llublico Nacional., obse•·
vando: do Balanço da Thesouraria da P•·ovincia de 
Mato G1·osso de Abril ultimo,· ('Xcrcicio ele 18t8 a 
1849,) que na dita Thesouraria se tem abonado 
aos Escríptnrarios de menor graduação a quinta 
parte I dos ,·encimentos dos de n1aior . g1·aduação, 
em sua vaga ou impedimento, a titulo de substi
tuição, ordena ao Sr. Inspector da mesma The
souratia, que fazendo restituir immediatamente o 
que S~ tiver assim Índt•vidamente pago, inf01·me 
em que se fundou tal procedimento em con
travenção ás ordens repetidas do 'fhesouro, em 
que se ha declarado do modo o mais explicito 
que, !formando os Escripturarios das Thesourarias 
huma sb classe de Empregados não se póde dar 
entrei elles o caso da substituição. 

Thesom·o Publico Nacional em 3 de Setem-
bro rfe 181~9. - Joaquim José Roclrir,ues Torres. 

I 
I 
I 
I 
I 

N." 219. IMPERIO. - Declara ao Pre.çidente 
daJ Provincla do Marwzlúio, que os Eleitore.r que 
devem organi'sar as JJíesas Parochiaes para a 
eleiÇão de F creadores c Juizes de Paz, são os 
da: Legislatura dissolvida, e não os ultiman.zente 
ele

1

Ítos. 
I 

' 

1." Secção. Rio Janeiro. Ministerio dos Nego-
gocios do lmpet·io em r.. de Setembro de 184n. 

I 
I 

111m. c Exrn. Sr. - Foi presente a Sua l\la .. 
getita:dc o lmpcrndot· o Officio de Y. Ex. n." :1;; 
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de 22 de l\Iaio proximo passado , em que depois 
de dnr conta de haver tt·ansfcrido para o dia 1.0 

de Outubro proximo vintlomo a eleição de yerea
dore~">l e Juizes de l1az, aprazada p:-~ra o dm 7 do 
correhte, pelos motivos JlOnderados no dito Offi
eio, lconsulta Y. Ex. qnaes dos Eleitores devem 
concdrrer para a f01·mação da Mesa l'a1·ochial' na 
rnesn1a eleição, ~e os disso I v idos, on os 'lu e aca
hão de ser eleitos em 5 do mez proximo passado; 
parec1endo a V. Ex. que se deve dar prcferencia 
a est~s, não só porque o Art. 1-12 da Lei Regu-. 
lament:u· das Elt•ições não comprehende a hypo
thcsel de ter havido eleição de Eleitor·es depois da 
dissolução, como por'l(Ue por A ~iso dit·igido a essa> 
Pret'iilcncia em 22 de Dezembr:o de :1lilt-8 se deo . 
hnma dt!cisiio que, na opinião de V. Ex., he np-
plicavel a hypothese vertente. 1 

E o l\lesmo A ngusto Senhor, inteirado do ex- ' , 
pend.ldo, e Tendo em considet·ac;ão somente a du
vida lrroposta, visto lJUe por Aviso de 19 de Ju-
nho proximo passado já foi approvada a delibera-
ção de V. Ex. a respeito do adiamento da eleição: 
1\ianda declarar-lhe que os Eleitores qne dt>\'em 
organisar ;~s Mesas P:u·ochiaes na referida eleição 
de 'íereadores e Juizes de Paz são os da Legisla
tura 1dissolvida, e não os eleitos em 5 do mez ul
timo~ por isso <tne estes em quanto não for·em 
appr·ovados pda Camara. dos Depul.ados . não são 
legi ti i nos e com petcntes para funccionar na m esrna . 
eleição, qne ce1·tarnente ficará nu lia se fot• decr'e
tada ia nnllidade delles: e dando-se por· isso neste 
caso falta de Eleitores, h e sem duvida que se v e- . 
rificai a h~,.pothcse que teve em mente o Legisla-
dot• quando no citado Af't. 1 ·1 2 conservou aos Elei
tores i dissolvidos os poderes necessarios para in
tervir~em nos trabalhos das Mesas Pat·ochiaes , e 
por ~anto tem aqui toda a applicação a doutrina 
do mesmo Artigo. 

O AYiso de 22 tlc Dezembro do anno prete-
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rito,. com c1ue V. Ex. ar~umenta, não justitica a 
opinião de V. Ex., pot~ isso que este A v.iso teve 
por fim escnlhe1· das turmas dos Eleitot·cs feitos 
em ~ubstituição do5 que havião sido annu1latlos 
pela i Ca.m:u·a dos Deputados, aqnella que tinha 
melhbres títulos imra se julgar ,•;'dida, escolha de 
.que o mesmo GO\·erno se vio mt neces~idade de 
l~uça~· mão pot· falta absoluta de outros Elt:itores 
pata los ,tl'ahalhos das 1\le:'as Pal'ochiacs, caso que 
prese'utemcnle se não dá, visto CJUe existem os 
Eleitores dissoh·idos, a quem a Lei, como fica dito. 
reser·vou os poderes necessarios para este fim ; 
dondb se vê que as hypotheses são diversas, e não 
existJ para a especi~ proposta a mesma razão que 
naquella se cleo para se aventurarem os trabalhos 
de Jjuma eleição á subsequente decisão sobre a 
1egiti~idade dos qne nelles intervie:;sem. 

O qne communico a V. Ex. pam seu conhe
cimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex.·- Visconde de 1\Iont'a-
legrel -Sr. Pt·esicleute da Província do Maranhão. 

! 
I 
I 
I 

I 
N.o 220. -FAZENDA.- Em 5 de Setembro de 

1849.- Estabelece na Tarifa das ALJ:ande
gas a qztalidade de madapo1ões-entréfinos. 

I 

~oaquim José Rodrigues Torres, Pt·esidente do 
Tribunal do Thesonr·o Publico ~acionai, ordena 
que na Tarifa das Alfaudegas seja incluida a qua
lidade de madapolões entrefinos com o direito 
correspondente de oitenta réis por vara quadrada. 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Setem
bro ~le 18/~9. --. Joaquim José Rodrigues Torres. 

i 
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N.o 221. - Em 6 de Setembro de 1 RA9. - A:; 
multa.f de"em. ser escripturadas 120.r Lic,ro.r 

1 proprios das llecebedorias. 

O! Sr. Administrador da Recebedoria do Mu.:. 
nicipid fique na intelligencia de que as multas, a 
cujo r·'espeito informou em 8 de Agosto solwe re
presenltação da Contadoria Geral da Revisão de !f 
do mesmo mez, devem ser escripturadas no Livro 
propl'ib de multas,. que jã existe na Recebedoria, 
onde :se devem lançar tQdas as que pagarem os 
Collectados remissos, para darem-se em despeza as 
que competirem· aos recebedores pelas effectivas 
cobranças que fizer·em, acompanhando a conta 
mensa~ hurna declaração do que se anecadou e pa-. 
gou das mesmas multas. 

IÜo em 6 de Setemhro de 18/ .. 9.- Joaquim 
José Rodrigues Torres. 

I 

N.0 222- Em 6 de Setembro de 18.4.!). -/)e
clara-se o ordenado que pertence aos Juizes 
11:lunici'paes quando substituem os de Direito. 

Joaquim .José Rodrigues Torres, Pt·esidcnte do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, á vista 
das expressas disposições do Art. 18 da Lei n.o 514 
de 28: de Outubro de 1848, em que se declara que 
aos Juizes Municipaes pertence o ordenado dos 
Juizes de Direito a quem substituem- quando o 
substhuido deixa de perceber o que lhe com
pete -, ; e do Art. 4·0 da Lei n." 360 de 18 do 
Setembro de 18!,.5, que diz que os Magistrados re
movidos vencem os ordenados dos lugares que 
deixárão sem interrupção se se apresentão nos seus 
novos lugares nos prazos marcados.pela Lei ou pelo 
Governo; disposições, das quaes resu I ta que ao J ui7. 
Mnni,~ipa1 que !\tthslitue hum Juiz de Di1·eito re-



I 
1 ( :~o:~ ) 
I 

movido s1í compete o onlcnado deste, moslr:uulo que 
•~om ieffl·ito o perdco pelo facto de nrío se tct· apre
sentado em tempo no llO\'O hir,-ar, <1ue lhe f'-'i desi·· 
fptado; na confi~t·midade do A ,-iso (la Hepar1 ição 
<la .I hsti_ça de "22 ele Ar;osto ultí mo, onlena q nc 
nas Thcsom·at·ias das l'roviucias cesse a 1watica ille
c;al Jle se ahonat·em aos Juizes ~Iunicipaes ortlc. 
nado1s de Juizes de Direito r'emovidos sem que se 
verifique a <:it·cnnslancia acima indicada, do que 
resu1

1

ta dnplicnção tle pagamento , que a Lei não 
t.cve I em vista: c outrosim declara :'ts mesmas 
Thes,ourarias qnc aos .l uizes de Direito removidos 
se não deve abonar o . ordenado senão depois que 
most~ão h a vet· pt·ccnchi(to a condif;ão do A t·t. !,O 
dacitacln Lei. 

rrhesom·o l'uhlico Nacional em r. de Setembro 
ele 1~l,.f). -.Joaquim José Rodrir,-nes Torres. 

I ----

~.0 J23.- i\ft\RTN!lA.- Aviso de G de Sctemlwo 
de I1S!,.f) •. - illwula obserwtr o Begulnmc•nto para 
o 1legistro illilitar do Porto elo Bio de Janeiro. 

Illm. c Exm. Sr. -Sna l\Tar,estade o Imr>er·a
dor, I Conformando-se com o qne V. Ex. cxpo
zera l em Officio n." G~.n de 3 fie t\rroslo ultimo, Jla 
por lhem, que se ohsct•,;e o Rcr,ulamento para o 
Jlegistro 1\Iilitar do l)orlo do Rio rle .Janeiro, que 
V. Ex. transmittio á esta Secretaria d'Est.ado com 
o referido Ollicio: o qnc· comrnunico a Y. Ex. 
para I sua intellir,encia c execuç:lo. 

Dcos Guarde a V. Ex. - J>aço em ü de Sc
t.emh~o de 18/d). - Manoel Yicit'êl. Tosta.-- St·. 
1\lir,ubl. de Sousa 1\lcllo e Al\"ir~. 

Regullamento para o Registro 11filitar do /'orlo 
I do Bio de J nnciro. 

frt. 1. n O Rer,istro 1\lililat· do Por((' ~en~ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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feito Jiclos OHiciRes do Cot·po de lrnpet·ines :\Iari-
nheiros, em quanto este se aehar· aqu::u-telado na 
.For·taleza de Yillegaig':lon. . 

A h. 2.40 Os Officmes encarregados do Reau:.tro 
tem pbr dever : 

§ l.f . Visitar as embarcações de Guerra Nacio
naes e 1 Estrangeit·as, Transportes e Paquetes, na 
entrada e sahida, unicamente para saber dos Por
tos donde ''em, ou para onde se destinão, nomes 
dos na!vios, commandantes, e passageiros, dias 
de viagem, c qualquer novidade importante, que 
occorra. 

§ 2.!• Rer:-istrar os navios mercantes, que sahi
rem , I toma~Hlo-1hcs .os respectivos nomes, c os 
elos Mestres; exigindo dos passageit·os ]>as~apOI'
t.es ou ll>ortaria, nos qnaes deve achar·-se exarado 
o VistÓ da Policia; e bem assim o bilhete do 
Correio, e o Passe da Secretar·ia, tendo em vista 
que estes só vigorão por oito dins, e aqnelles 
pm· tl·es , depois das respectivas datas; e o Cer
tificadÓ que deve ser remettido á Capitania do 
Porto; I confronr.ando alêrn disto a matricula com 

I 1 ' a gent~ (a eqmpagem. 
§ 3.0 Re'ristrar os navios mercantes, que cn

trm·eml, obs~rvando a respeito o <[Ue se acha dis
posto ho § 1..0

; confrontando tambem as matri
culas com a gente da equipagem. 

§ !~.r Impedir a sabida de qualquer dos Offi
ciaes das quatro classes da Armada e Exercito, 
que não se achar munido do . competente Passe 
dos respectiVO:) Quarteis Generaes' salvo se ex
hibit·etil documento authentico do Governo, por 
onde cbnste ir em Commissão. 

A~t. 3.0 Os navios de Guerra, de que trata 
o § 1.f do Art. 2. 0

, quando tenhão de sahir de
pois do sol posto, deverão participa-lo à Forta
leza de Yillegaignon, designando a hora da sa
hida, b nessa occnsião , se forem Estrangeiros , 
le\':m'iol içadas d nas I uzes pet·pendicularmente no 

I 
I 
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mastro da r,ala, e sendo Nacionacs, 'llllll plmrol 
içado • no mastro grande, acendendo duas tigc
linhasi ao aproximar-se á Fortaleza de Santa Cruz. 

A'rt. ft .• o A Fortaleza do Registro avisará á de 
Santa I Cruz da sahida de cada hum dos navios, 
,)e 'ltje trata o Ar·tigo antecedente, dando hum 
tiro de peça, e acendendo duas tigelinhas succes
sivas ;i sem este signal não permittirá a l~ortaleza 
de S:J

1

uta Cruz a sahida de na\·io al!!
1
Um de noite. 

I l 

Ar·t. 5." As embar·cações mercantes, quer Na-
eionaes, quer· Estrangeiras, procedentes de portos 
Estt·aügcil·os, ou de portos do lmperio, e::.pera
l'iin los <liflcr<'ntes Registros, fundeadas debaixo 
da ha~teria da l•'or·taleza de Villcgaignon ; devendo 
as primeit·as fundear entr·e a Fortaleza da lloa 
Viat;e~ e a de Villegaignon, e as scrrumlas entre 
esta e a da Ilha das Cobt·as, c só depois de des, 
empe(Jidas, seguirão para o ancoradouro aos na-
vios J.ir commer·cio. · 

At·t. 1)." Pat·a o exacto cumprimento llo que 
se detbnnina nos dons ultimas par·agraphos, serão 
os narios intimados pela Fortaleza do 1let;isLro por 
meio ido porta ''oz; caso porem a isso senão fluei
rão si1jeitar, a mesma J:o'ortaleza lhes far:'t hum ou 
dous liiros de polvora secca; fazendo porêm , no 
caso tle ser preciso, o tet·ceiro c mais liros com 
bala, l havendo todo o c.uídado em não ofiendcr-sc 
com ~lles alguma outra embarcação; e, qunndo 
pot· c'ausa destas senão pos-;a atirar com bala , 
it·á hum Otficial da For·taleza pcssoalmenr.c obri
ga-lo I a fundear, onde convier. 

Art. 7." O navio mercante, que enlrar de 
porto iEsta·angeiro, logo que for· visitado pela San
eie, i

1

çará a bandeira de sua Nação no IOJ>e de 
I • ' proa;: o mesmo prattcara todo o que ti\'cr de sa-

hir, lor,o que fos· visitado pela Policia: os que 
ti vcre'm hum só mastro, a içarão no tope grande, 
para mostrarem que estão visitados pela Saude P. 

Jlolicia; t.emlo até então a mesma bandeira içaria 
110 p~nol da carananeija, ou ua cnxnrcia. 

I 
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.t\ r·t. 8." O Ofllcial do H.e{}isll·o só I'C(;isl rt'l.l'[t 
os na yios, depois que houverm içado o si anal , de 
que ~a·ata o 1\t-tigo antecedente , enlresando aos 
'lue sahirem a senha do dia , a fim de que 
possãd passar li vremcn te pela. Fot·Lalcza de Sau ta 
Cruz.', 

~rt. 9.0 Os u;l\'Íos, <rue por alaum motivo 
não puderem sahit·, e que uão se acharem re
gistrados , fundearão no «'spaço · comprchenclido 
entre :a Ilha dos Jtatos, Boa Yias:r,em e Yillerr,ail!",non, 

I t t \ 

onde ~guardarão o Registro, sem o tiual não sus-
penderão. 

Ar·t. 1 O. Os na '•i os, <pte depois de vis i ta dos 
não puderem sahir, fundearão onde se aclmt·em, 
não devendo mais ter· communicaçào com a terra, 
mamlando buscar a senha do' dia seauinte á For
talczai de Villegaignon. 

A'a·t. 11. O Official do Reaistt·o f>odcrÍl cx
ta·ahir qualqum· individuo, <[Ue se •·econhecea· se1· 
tlcsertor da A •·ma da, on Exerci lo, ai uda <ptando 
elle se ache na mata·icula, hem corno aquelles in
tlivid~os! cujos sirrnaes mi.o combinm·ern com os 
da matricttla. 

Art. 12. i\ authcnticidadc ele qtmesllUCt' ou
tros cJocmneutos, exit~idos pelas difl'erentes Ilepar
tiçõcs : fiscacs de Fazenda, fica a cargo dos r·es
pecr:i ,-~)S Em prct;ados ci vi~ de lias cucarrecrados' c 
unicamente a cat'l}<' elo Ollicial tio Rer,istl·o a dos 
especit1cados neste lteaulameuto. 

Al-t. 'I:J. As embarcações miudas, empregadas 
11a pesca, on outro cpml1p1er rnistet· fút"a da barra, 
terão sempre a barra ft·anca, com a obrigação po
rêrn, : tanlo na entrada, eomo ua sahida, de se 
aprese'ntat·em á lhtrca. de ViGia. 

' Art. 14. Os tiros dados pela l"ortaleza, de 
(JUe lJ~ata o Art. 5.", serão pagos pelos respectivos 
l\1estn:is ao Official do Rer,istro. 

Quartel General da 1\larinha 2!~ de Julho de 
'18-W. !.__ ~Jirruel de Soma l\Idlu c Alvim. 
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N.o :!2!1-.- li\H.,ElHO.- Em ·18 <lc Setembro de 
-1!:)!!-~. - Approva as deci.si'Jes dadas pelo Presi

. deráe da Província de SergtiJe tis cltwidas en
contradas ,,por dijferente.<: ..rluluridades Íla cxe
cu!fio da Lei Regulamentar elas Eleiçi'Je.s. 

I 

Hn Seceão. Tlio de Janeiro. l\linisterio dos Ne-
·gocio~ do I;nperio em ·13 de Setembro de 18!~9. 

I 

Illm. e Exm. Sr.- l<'iz presente a Sna Ma
r,estauc o Imperador os Otlicio:; <le V. Ex. n. 0 

~H , !:h c ~lli de 2·1 e 22 do mez proximo pas
sado, I acompanhaclos das copias das decisões pro
feridas pnt· V. Ex. sobre as SC(ptintes duvidas 
occor·~idas pot· occasião da cxect~t;ão da Lei Hc
gulatrtenLar das Eleic.~õt·s. 

1 • a IDu vida. Do Presidente da Mesa Parochial 
da Estancia, e Camara do mesmo ~lunicipio, pe
dindo! a desir,nação de 11ovo dia para o pt·ocesso 
da el bição de Vereadores e Juizes de l1az, por 
compÜcar o que fora marcado com a epoca em 
que devia tet· lurrar a eleição pt·irnat·ia de 5 de 
Ar,ostb; e perguntando se nactuella eleição devião 
servit·los Eleitores dissolvidos, ou os que fossem no
vamei1Jte eleitos nesta, Yisto <[Ue a mesma eleição 
de Yet·eadores e Juizes de Paz cJe,•ia e(l'ectuar-se de
pois da pt·irnaria. 

2." \Duvida. Do Juiz l\Iunicipal, c de hum Elei
tor d~~ Cidade das Laranaeiras, consultando sobre 
o embaraço em (pte se achavão p~ra ao mesmo 
ternpd concot'l'er·ern à eleição de 5 de Ap-osto ultimo, 
c aus traball10s uo Conselho l\Iunicipal''de Hccnrso, 
\'ÍSLO coincidirem estes dous actos 11amesma epoca. 

3.3 !Duvida. Dos mesmos perr,nntando se a re
fet·ida: eleição primaria dévia ser feita pela CJUa
Jificação de 18!í-7, visto que não tinha havido qua
JiHçaç~o em 184-8, e não se poder conclnit· em 
tempo a deste anuo, po1· estar ainda funccionando 
o Cotlsclho Municipal ele Recurso. 

I 
I 
I 
I 

I 



( 308 ) . 

4.a Duvida. Do !>residente da 1\lesâ l1ar·oclual 
da Estancia. Tendo a 1\lesa resolvido que fo~Eem 
tomados P-m separado os votos que rccahír·:io em 
certt~s nomes que, posto se suppuzes8e scr·ern de 
indi viduos determinados, com tudo e:; tavão altc-

1 

rados, ou por troca, 011 por angmento, ou sup-
pres~ào do sobrenome ou appellido, pergunta se po
diãol os mesmos votos no fim da apuração ser conta
dos aos ditos individuo:-<, ou formar votação à parte. 

I

'E o Mesmo Augusto Senhor 1\lamla respon
der á V. Ex: 

1.~ Duvida. Que hem resolveo V.· Ex. a 1.a 
duvida, por hum lado adiando a eleição de Vc
read'or·es e Juizes de Paz pam outro dia desem pe
dido;, e por outt·o declarando que devião set·vit· 
nas Mesas dessa eleição os Eleitores dissoh·idos na 
conformidade do Art. 112 da citada Lei, e porque 
os D

1

1

0vos ainda não estão reconhecidos pelo Poder 
competente. 

2.a Duvida. Que hem fez V. Ex. em transferir 
parai outra epoca a reunião do Conselho Munici
pal ,i huma vez que uão em possível, sem pre
juizd dos seus trabalhos , ou dos da eleição, que 
elle lfunccionassc no tempo apt·azado. 

3.~ Duvida. Que como bem decidio V. Ex., 
devilt a eleição primaria de 5 de Agosto ultimo 
ser teita pela qualificação de ·18!&-7, unica então 
existente, visto que não se podia clar como con
cluída a deste anno, por pender· ella da decisão 
dos •·ecursos. 

4-.3 Duvida. Que acertada foi a decisão de V. 
Ex. declarando que não só fez bem a Camara em 
tomar em separado os votos de que se trata, como 
tambem que não devião jámais ser accumulados 
cstesl votos aos individnos á quem se presumia 
pert~ncer; pois que, alêm de não ser possível ha
ver toda a certeza de qne não existissem os indi
vidu~s cujos nomes se suppunhão alterados, seria · 
pcric;oso que a 1\lesa ra,·ochial livessc a faculdade 

I 
I 
I 
I 
I 
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de intcrpctrat· a mente do votante , pelos ahnsos 
((lle d'ahi resnltar·ião. O que commuuico a V. Ex. 
para seu conhecimento. 

Déos Guarde a V. Ex.-- Visconrle ele Mont'a
lem·e. L Sr. Pt·esident.e da Provinci:t de SerP,'iiiC. 

·3 I ,~ 

I 
i 

N ." 22il. Approt•a o prncedimento do l!resi-
derlle do Pdra por .mspender O.i trabalhos da 
1lfes'a Parochial de ;Voj"ú, em razão de hu.ma 
representação do Pre.~idente da dita ilJt1sa, quei
xan~Lo-.ve do proeed;níenlo de hum do.ç ll1esa
rio.f ~ que fe:. rem:ver ·luuna quest{io jd re.ml
c•ida1. 

1 J Seccão. Ptio de Janeiro. l\linistcrio dos Ne
aocios I do I~pcrio em 18 de Setembi'O de 18!~9. 

111m. e Exm. -Sr. Tendo merecido a appro
vacão lmpel'ial a deci&ào de V. &t>. sobre a rc
pr~sentação que lhe dirir,io o Presidente da 1\'lesa 
Parocliial da Freguezia de ~Iojú na eleição pri
maria Ide 5 de Aaosto prox•mo passado, em <]nc 
se queixara do procedimento de hum dos Mesa
rios qhe 1 fazendo reviver na occasi;1o de se la
vrar a! acta h uma qnestão já resolvida pela maio
ria ela Mesa, deo causa a que elle Presidente 
suspentlesse os trabalhos para submetter o negocio 
ao con:hecimento dessa Presidencia, por isso {]Ue, 
como bem declarou V. Ex., não podia te1· lu
gar a insistencia daqueUc l\I~mbro , a quem o re
presentante devera ter contido nos seus deveres 
pelos meios que lhe faculta a Lei Regulamentar 
das El~ições: assim o communico a V. Ex. para 
scn co1nhecimento , e em resposta ao seu Officio 
N. o 1,.9: de 18 do citado mez. 

Deos Guarde a V. Ex. -Visconde uc 1\font'a
leP:,re. L Sr. P•·eside-nte da Provincia do Pm·:í. 

• I 

I 
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N.o 22G.- "FAZEN])A.- Em 1tl de Sctcmhro d1~ 
1St.~).- Dis.wlc•e duvidas .10Úre mirwrarrlo ele 

ouro em terrenos diamtmttiw,ç. 
I . 

I Joaquim .losé Hodrinnes Tol'l'cs, J>rcsidentc do 
Tr·ihunal do Thesoum I»nhlico Nacional, em solu
ção iás scfl'uintes duvidas propostas á Tht·som·nria 
<la 11rovi~

1

cia de l\linas Geracs, pelo lnspretor· Gc-r;:! 
dos Íferrenos l)iamnntinos, em Oflicio corn data de 
1 O de Julho de 18.'1::) , transmittido no Thesou r o 
em :outro n. 0 51J. ela mesma Thesour·aria de 1!~ de 
Scte'mbro do r-eferido nnno: 1.0

, se as lavras c 
veei ros de ouro' cujos propr·ietarios dizem ter· ti lu
los \concedidos, lnms por Decr:etos, outros peJos 
Intc'ndentcs dos Dimnantes, podem ser por ellcs 
tral)alhados independente de ~•rrendamento: 2.", se 
o Guarda-l\lór Geral púde conceder lerrenos au
rife~us, e os mandar demarcar pelos seus substi
tutos dentro «la demarcação diamantina; de con
formidade com as disposições da Uesolução de 2.'í. 
de Setembro de 18!,.5, e Regulamento de 17 de 
.Agosto de 18M3, declara no Sr. I nspector da re
fe•·ic'Ja Thesonmria, pam que assim responda ao so
lH'cdito Inspcctor· Geral: '1.0

, <[UC a jnrisdicção c 
attr:lhuicão do Guarda-l\lôr· Geral das Minas rela
tivamente a nova concessão de datas para mine
raçãb do ouro, nos termos do seu Regimento, 
subsiste a respeito de todos nqnelles tenenos mi
nedes que não estiverem legal, c effecLivamentc 
declhrados, c 1m v idos por· diamantinos, por deter
min~ção do Governo, na fMma do Artigo 3.0 do 
Regulamento de 17 de Agosto: 2.", que a respeito 
desses terrenos ainda níiio havidos por· dia~anti
nos 'ipor h uma declaração legal, e ·por isso ainda 
não sujeitos á especial e p1·ivaLiva jurisdicção do 
Inspector dos terrenos diamantinos, está em in
teird vigor a jurisdicção do Guarda-1\:Jór·, para 
con1eder· por si c seus delegados as <latas dos terre
nolii 

1 

para a miuer·aç<i.o do onr·o, c·m ohservancia 

i 
I 
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do seu Regimento, e mais disposições relativas, 
ainda ,subsistentes: 3. o, que nos terrenos depois 
de havidos e declarados . diamantinos, não po
derá o: Guarda-1\Iór conceder as datas, posto (JUC 

expressa, e especialmente sejão dadas para a mi
neração do ouro, mas que as anteriormente con
cedida~ devem prevalecer para os effeitos do Ar
tigo 20; da Resolução de 2li· de Setembro de 1845: 
e ll·.0 que da mesma fórma devem prevalecer as 
conces~ões an ter·iormente feitas de 1 er~enos, que 
então se incluião na demarcação diamantina, para 
os effei'tos do Artigo 5.0 da Resolução e dos Artigos 
12 e 18 do Regulamento de 17 de Agosto de 18lf6. 

Tl1esouro Publico Nacional em 19 de Setem
bro de! 18!,.9.- Joaquim José Rodrigues Torres. 

I ----
1 

N.o 2·27.- Em 20 de Setembro de 18!,.!).- Para 
ter lugar a apprehensão he mister que não se 

! tenha pago o respectivo direito.' 
I 

O :sr. Administrador da Recebedoria fique na 
intellii!:encia de que não he confirmado o seu juJ
r,ame;t'o a respeito da apprehensão dos. carneil·os 
a José !Joaquim llroxaclo, cujo processo reverto, 
porque~ para ter lugar a perda dos ditos carnei
ros, não basta que elles fossem appJ;ehendidos 
sem a \competente guia; era de mais necessario 
que nã~ tivessem pago os direitos, como he ex
presso ~o Art. 15 do Regulamento de 28r de Março 
de 1838, e do despacho e guia a fl. 11 e 12, e da 
informa:ção do Agente a fl.13 se prova que já es
tavão pagos; observando-se quanto he reprehen
sivel que por falta de exacto cumprimento de de
veres dos Empregados da Agencia se dê lugar a 
incomrrlodos e perjuizos dos particulares , como 
neste caso se verifica. 

Ri.) em 20 de Setembro de 1849. -Joaquim 
José R~drigues Torres. 

I 
' I 
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N.• 228.- Em 21 de Setembro de 1849.- Carta 
de I ordem para a entrega de alguma quantia 

i paga o Sello proporcional. 

!Joaquim José Rodrignes Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional , deferindo 
o requerimento •~m flUe J'lavio Farneze da Paixão, 
da Cidade do s,.Tt'O, c'(põc as razões porque lhe pa
rece I não ser devido o Sello pt·oporcional de huma 
carta de ordens, que lhe pa~sou J<,raneisco Affonso 
Caldeira para receber do Barão de Rom fim 1!,.. 700~, 
que lo Supplicante entt·egara ao dito Caldeira em 
Minas Get·aes, e pede que quando se entenda o 
contrario, não se,ja eHe obrigado á revalidação, 
declara ao St•, Tnspectol" da Thesonraria da dita 
Pro~incia que o dito papel tem todas as circuns
tanmas, que. o constituem com a natureza de le
tra, I ou escripto de ordens, e por tanto he sujeito 
ao ~ello proporcional; mas que são attendiveis as 
razõ~s que o Supplicante allega pat·a não se(' 01~a 
obrigado a pagar mais que o Sello proporcional 
singello, e não a importancia da revnlidação ~ visto 
que I se não paffOU o dito Scllo em tempo, foi pot• 
que I entendeo elle não o dever, c assim enteridê
rão ~ tanto os encarregados da cobrança, como os 
suppostos enteüdedores, a quem consultou, c até 
o Juiz que proferia a sentença. 

i Thesouro Publico Nacional em 21 de Setem-
bro ide 1849. -Joaquim José Rodrigues Torres. 

I 
I 
I 
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N.e 229.- IMPERIO· - /Jilanda observar pontual
mente o que pelas Commissões de censura do Con
servatorio Dramatico for corrigido Olt sztpprimido 

I d _. nas1 peças que se preten erem por em scena nos 
ThJatros da Córte. 

i 
I 

2.n Seccão. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos 
Nc[l'ocios do ·Impm·io em 25 de Setembro de 18M). tJ 1 

I 
I 

Ilepresentando o P~esidentc do Conservatorio 
Dr·amatico Brasileiro que as difl'erentcs Comrnis
sõcs de censura do mesmo Conset·vatorio, a <(UC 
são stibmettidas as peças que se pretende pot· em 
scena i nos Theatros desta Côrte, se queixão de 
que as suppressões e correcções, por ellas reque
ridas ~1as ditas peças, não são all.endidas; de sorte 
que tem acontecido não poucas vezes recitar-se 
na scéna exactamente aqnillo mesmo que se man
dara bort·igit· ou suppr·imir por offensivo á de
ceneia, e aos bons costumes, ou por ir t~ encon
tro ásl conveniencias políticas: Ha Sua Magestade 
o Imperador por bem que Vm. por si, e pelos 
seus Delegados, Inspectores dos Thcatros , fi1ça ob
servar! pontualmente o que pelo mencionado Con
servatÓrio for corrigido ou snpprimido, e proceda. 
a •·esp

1

eito dos contraventores na conformidade do 
Decret6 n.0 425 de 19 de Julho de 1~1,.5; decla
r~ndo I outrosh;'l aos ditos Inspectores que a elles 
nao compete mstaurar nova censura nas peças 
(1~e ji tiverem sido licenciadas pelo Conservato
riO. OI que cornmunico a Vm. para seu conhe
cimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
Iep-re. +-Sr. Desembargador Chefe de Policica da 
Gorte.: 

I 
I 
I 
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N.c 230.- FAZENDA.- Em 29 ele Setembro de 
1849. - Na Casa da JJ1oeda se fozem os exames 
e contrastes exigidos e:;()-of!icio pelos Chefes das 
R 

I •,.. teparltçoes. 
I O Provedor dn Casa .da Moeda fique na in-

telligencia de que q:~ •nesma Casa se devem fazer 
todos os exames e coiJt.rastes que lhe forem re
quisitados ex-officio pelos Chefes das Repartições 
l")ublicas. 

Rio em 29 de Setembro de 18'•·9.- Joaquim 
José !Rodrigues Torres. 

I 
i 
i 
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COLLt.cçAo DAS DECISÜES DO. GOVEI\NO DO 
RRASJL. 

184-9. 

TOl\10 12. C;\DF.RNO 10. 

--~-----------------------·-
' I 

N.o 231. - FAZENDA. - Em 2 de Outubm ele 
18.Ül. - He permittida a impugoaçlío nn.ç Al
[anflegas . no todo, ou.. em quaesqrccr adrlirões 
dasl jàctaras. 

Jbaqnim José Rodrigues ToiTes; Presidente 
do iTrjibunal do Thesouro Publico Nacional , res
pondendo ao officio do Sr. lnspector da Theson
raria Ida Provincia da Parahiba soh n. o ·13 de 2R 
rle'.Jnllw proximo passado, que acompanhou o 1 
rctínet·imento de Vicente Ferreira do Valle c Mello, 
2. 0 Esbripturat·io da Alfandega dessa I>rovincia, no 
qual ~econeo para o Tribunal do Thcsonm Pu
blico INacipnal da decisão dessa· 'l'hcsouraria que 
julgou procedente a do Inspecl.or da Alnmdega que 
não cbnsiderou admissivel a impurrnação pot· clle 
feita Sobre huma caixa com seis peças de sarja 
de sella d'entre oito ·caixas da mesma fazenda , c 
que fazia huma dn.s addições do despacho por 
factnrb. apresentado por Bervely Ncwcome por se 
h a ver I entendido que a impugnação devia ser no 
todo e não parcialmente: declara pot· hem fun
dado I altendivel o recurso do Supplicante para 
ser p~ovido, por quanto sendo as facturas or·ga
nisa(hts em tantas addições, ou parcellas, quantas 
são as mercadorias de qualidade differcnte , em-
bora pet·tença a hum só volume, os Empregados 
podem impugnar huma ou muitas addiçõe&. 

1lhesom·o Publico Nacional em 2 de Oul11.lwa 
<le 18(,9. - .T oaquim .To!:é Rodrigues Torres. 

I 

I 
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N.11 2:~2.- U1PEIUO.- Solve duvidas encontradas 
na execucão da Lei RegrtlanierUardas Eleições. 

i • 

I , - R· d J . l\1r· • • 1 N L "i Secçao. to e . anetro., J.Jnlstet·to ( os eA 
gocios 

1

do lm per i o em 6 <le Ou tuhro tle ·\81,.9. 

mk. e Exm. SI·.- Sendo presentes a Sna Ma
gestade~ o Imperado!' n:; Olficios de V. Ex. n."s 
101 a ~04 de H de ~-:ctcmhro proximo passado, 
e copias qne os ncmnpanhárão relativas ás duvi
das prÓpostas por occasião da ·;execução da J.Jei 
Regulatnentar das Eleições: lia pot• bem o Mesmo 
Augusto Senhor Mandar declarar que merecêrão 
a Sua /Imperial Approvação as decisões qne V. 
Ex. proferio sobre as di tas duvidas constantes 
dos q~esitos seguintes : 

1." I Que a attdbuição conferida ao Presidente 
da Meka Parochial pelo § 2.0 do Artigo ~.7 ela ci
tada L~i , de mandar rectificar quaesquer enganos 
que te1nhão occort·ido, não se estende ao direito 
que oi. Presideute da l\l~sa. da Est~ncia suppõe 
cornpetu·..;lhe de fazer eltmmar da hsta dos vo
tados para Eleitores o individuo que houver obti
do votos indevidamente por não estar qualificado 
votante, antes cumpre á Mesa , em cumprimen
to do/ disposto no Artigo 56 da mesma Lei, re
ceber , apurar esses votos , e expedir o diploma á 
pessoa em que.elles recahirem, embora se ignore se 
ella existe ou não, salvo á mesma Mesa o direito 
de, em conformidade daquelle Artigo, fhzer lançar 
na Acta a declaração de todas as duvidas que se 
derem sobre a idoneidade do votado. 

2.0 
/
1 Que compete sem dnvida ao Secretario da 

Mesa Parochial, e não ao seu Presidente, como 
erradamente entendeo o da dita l\lesa da futancia, 
a redacção das Actas que lhe cumpre escn;ver, 
como I determina a Lei, competindo somente ao 
dito R/residente, assim como a qualquer outro Mc
sario, o requerer a rectificação do que lhe J>arecer 

I 
! 

I 
I 
! 
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menos exacto, sujeitando-se com tudo ao deferi
mento da maioria. 

:{.
0 1 Que não póde ter lugar a decisão sobr·e 

a ideutidatle do votante depois ua apuração <las 
cedulas, mas sim anteriormente a este neto, não 
s6 pot·que he assim conforme ao processo pres
criptd pela Lei, como lambem porque da JH'U

tica dontraria se se~uit·ião varios inconvenientes, 
taes (·orno entre ouli'os , o de senão poder verifi
car eksa identidade pela ausencia do qne se. diz 
votante, e o de clar i::;to lugar á que a deci
s~o seja regulada Se~um\o maÍ:5 COil\'Íer â maioria 
da l\l,~sa , em ·vista' dos votos dados aos candida
tos d~ sua feição. Que de,•endo pot· tanto ser esta 
<Juestão decidida antes da apumção, he consequen
cia 'I be se devem considerar como boas as cedulas 
reccb

1

idas dos indivíduos de cnja identidade se duvi
dava~ e cujo exame se guardará para depois da
quelle neto, e como taes devião ser· apuradas pa·o
miscuamente com as demais sobre qne não havia 
<!m·iila, salvo se a Mesa resolvesse que ellas fos
sem hpuradas em separado para ulterior decisão 
<lo l 1dder competente, no c.1ue estava. em sen direito. 

A.1 Que não podia· ter lugar ti ra~-se lt certos 
nomes o numero de votos correspondentes a duas 
daqu1ellas cedulas que farão apuradas com as ou
tars J ainda no caso de prevalecer a opinião da 
maidria da Mesa , de que devia-se procede~ ao exa
me Ida identidade dos volantes depois <la apura
ção, por isso C]Ue não seria possível saber· se com 
certeza em quem tinhão recahido os votos dados 
nas I mesmas ccdulas, e porque daria este arbitrio 
lugar a abusos, que cumpre preveni1·. 

5.~ Que devião ser tornados em separ·ado os 
votos dados â indivíduos cujos nomes se suppu
nhãd tr·ocados, não só porque havendo nssim de
cidi4o a J\lcga, não tinha lugar o tornar-se reso
luçã-;> em contrario, como tambem porque, não 
podC:mlo sempre hnvm· toda n certeza de cp1e de 

i 



--------~~~~----------------------~--1 

( :HH ) 

fact6> não cxisl:a o individuo contemJllado na ce
dt~la, pódc muitas w.zcs succed~t· que por erro, 
ou ainda de má fé se reunão a h um Cidadão 
votos cine lhe não competem , como já foi deci
dido pelo Govemo Impet·ia.t. 

6. o Que o Coller,io Eleito1·a1 devia. reunir-se uo 
dia !~ ae Setembro ultimo, como foi declaraclo 
em Avi~o de '21 de Julho do cort·ente a.nno expe
dido ao1 Presidente da J•:·ovincia do Rio Janeit·c. 

O tp1e tudo communico a V. Ex. para seu 
conhecituento. 

Debs Guar·de a V. Ex.- Visconde de l\Jont'a
lctjt'e. -: St·. Pl'esideute da Província de Serrripe. 

I 

N.0 233'.- .JUSTIÇA.- Aviso de 8 de Outubro de 
18MJJ- Ao Presidente da l'mvincia da Para
h-xba J Declara que a disposição do Art. 9t.. do 
l-'odego do Processo Criminal, prohibindo a ap
plt'caçilo da pena de morte, nos casos em que nã(' 
!lmtver contra o deltizquente outra prm'a mais que 
a suh propria cm~fissão , de.ve ser guardada , 
mesm.

1

o nos crimes de que trata a Lei de 1 O de 
Jwzlzo de 1835. 

i 
I 

3.n i Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
g.ocios qa Justiça em g de Outubro de 1849. 

I 
I 

Illrn. e. Exm. Sr.- Sua. Magestade o Imperador 
Dignou..Jse de ouvir a Secção do Conselho d'Es
taclo, a I que pertencem os Negocias da. .T ustiça , so
bre a duyida suscitada pelo Chefe de Policia inte
rino deSsa Província, e que por V. Ex. foi trans
mittida I a esta Secretaria d'Estado, em Officios de 
2 de Agoílto de 18A7 e 21 de Junho de 181•8, e 
Conformando-se com o seu parecer, Houve por bem 
Mandar I declar·ar, por Sua immediata Resolução de 
6 do c9rrente mez e armo , (}Ue a disposição do 
i\t't.·. 91r'(,do Cod~go do Processo, prohibindo a appli-

1 \ 
I 

! 
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cação <'ta pena de mmte, nos caso.:; em que uào hou
ve•· contra o delin(lucntc outra prova mais 'luc sua 
propl'i:i coulbs:io, deve ser r,uardada mesmo nos 
crimes ide que tt·ata a Lei de ·lO de .lnnho de t8a5; 
po•· l{llhnto, em hora seja esta Lei excepcional, não 
se se1pte que em sua applicac;ão deva o executor 
alibtarrse das Leis acraes, mesmo uaqudlas dis
posic;õ~s cpte cll<t não ::-.Iterou. 

0~..:, o Juiz de Direito h e encarr'l'gado no .hny 
de aprHicar a pena., confonnamlo-sc com as •·e
r,•·as ele Direito , ( l .. ei de :J de Dc1.embro de 
HV •. J, iArt. Ü7), e entre as que Jli'CSCl'C\'C!H OS nos
SOS Cqdiuos Criminal, na parte ·1." Titulo I, Ca
pítulos I, 11 e IH, e Titulo II Capitulo I, relati-

, I .1 - I . . . 
VOS ll 1 {;l'auUaÇUO (OS Cl'lmC~, Cl'lllll11050S C penaS, 

c do Processo, na parte 2." Capitulo YI, relati
vas ús i provas, se exclue a mui expressa elo Art. 
~)' •. do i Codiao do Pr·ocesso, que deve se•· applicada 
a todds os erimes, em. qnaulo Lei positiva não dc-
termidar o contral'io.Í . 

Dcos Guarde a Vi: Ex.- Enzebio de Queiroz 
Coutin'ho 1\Jaltoso Carnam. - S1· Prsidcnlc da Pr·o·· 
\'incia I da Parahyba. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

N.o 23lr.-l\1AlllNilA. -Aviso de 12 de Outubro de 
18Lr-9.- Manda ar/ditar ao .-frt. 120 do fJ.egula
mellto das Capitanias de Portris de ·19 de 111aio de 
•18!,6 certas disposições, âcerca de abalroamen
tos de Navios. 

I 

i 
S~m Maacstade o Impcmdor, Conformando-se 

com o: parecer cmittido pelas Secções de Guerra e 
Marinha, c de Justica e Estran~ciros do Con
selho id'Estado, em C~nsulta de Ó do mez pro
ximo ipreterito, ácerca de abalroarnent.os de Na
vios, ~louve por hem, por immediata Resolu<.:ão 
de 2(i I do mesmo mez, tomada sobr·c a nwndo-

1 

I 
I 
I 
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nada Consultn, que no A1·t. ·120 do Regulamento 
das Cn pi lanias de Portos de 'I D de Maio de 181,() 
SC addicional'Sl'Hl as sesuintes dispo~ições: 

" IAcouteceudo que o Navio damnificanle te·· 
nha sabido do ·porto, e mio possão por isso estna· 

I j' • l • presen les ao . re eru o a c to as pes:-oa8 ac1 ma m en-
cionadas; m•sLe caso, ser!t citado pnra assistir a 
elle o I proprictario do dito Navio, vn seu procn
rador,l ou comignalHio, <jUC existir no lugar, e 
na falta oestes, sendo o mesmo Navio Estran ~ 
geiro, I o Agente Consular da respectiva Nação. 

cc I Não existindo no lugar nenhuma das pes
soas, que ficiio indicadas, ou, se existir·, não 
compar·ecer, tl'ndo sido notificada, proceder-se-l~a 
á revelia a todos os actos pr·ecisos, para prova 
do da:Ínno, declaração de ter, vti não lugar a 
indemhisação, e ao arbitramento desta; sendo 
tambcln á revelia escolhido3 e approvados peJo Ca
pitão tio Porto os arbitradores, onde não hou
ver· Mestres do Arsenal. 

cc JDeciuindo o Capitão elo Porto, que tem lu
r,ar a 1indemnisac;ão, e tendo-se procedido ao ar·
hitram:ento della, se o Navio damnificante for es
trangeiro, dar-se-ha instrumento do processo á 
parte prejudicada, se o requerer, para promover 
a su~ 1 indemnisação pelos meios, que mais lhe 
convierem. 

cc /Se porêm o Navio for nacional , ficando 
suspensa a execução da decisão., será citada a 
parte ausente responsavel, na fórma das Leis ge
raes' assignando-se-lhe termo razoavel para pro
duzir· ~ua defesa, sob pena de condemnação final á 
r·evelial; e depois, á vista da dl'l'esa, ou na falta 
della, !decorrido o termo assignado, se profer·irá 
a deci.~ão definitiva. » O que communico a V. S. 
para ~ua intelligencia , e execução na parte r1ue 
lhe tocu. 

DJos Guarde a V. S. Paço em 12 de Outubro 
de 18.\9. -Manod Vieira Tosta.- Sr. Antonio Pe
dro dei Carvalho, Capitão do Jlorlo. 

I 
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N.0 235. -GUERRA. -Resolução de 13 de Outubro 
de i 1St. 9. - Tomaclrt sol1tC Cousulfn das St•rrrit~:;; dr~ 
(Juct-ra c lllm·inha, c tltJ Ftlzcudlt do Conxcllw tl' Est11tlo. 
Declara, em virtude do fJIW reprcscnftrrn o Presidente 
ela Provincia de jJfinas (;cracs, fJ!lC o.~ ohjectos t·c
metttdos pelo Governo para a.rr ProL'illcias, t.! que tem 
de tmnsttar por B(ttrcims , estilo .~1fjritos (10 payn
mcnro dos direitos Pl'oriuciacs' que Sl.~ cobl'm'CIJL IH!.'; 

dita~ Barreims. 
I 

Senhor. - Mandou Vossa l.\lagestade Imperial 
por Aiviso expedido pela . Secretaria d'Estaclo dos 
Negoclos da Guena em data de dous de l\Inrço 
do co~rente anno, que as Secções de Guerra e 
Marinha, e de Fazenda do Conselho d'Estado con
sultassem sobr·e a matcr·ia de que trata o Oflicio 
incluso N.o 5:3 ue 19 de l\faio do anno proxirno 
passad'o, do Presidente da Província de l\'1 i nas Ge
raes. !Consta do dito Officio que áquelle Presi
dente 1apresentar·a o lnspector· da Mesa das Rendas 
o Officio constaute da copia junta, ((Ue lhe fora 
dirigido pelo Administrador da Recebedor·ia da 
Ponte !Alta, consultando sobre o pr~cedimento 
que d~ve ter para com os Tropeiros que, como 
Luiz Gonzaga Villaça, qne por alli passou con
duzindo 167 volumes com ar·tigos bellicos desti
nados lá Província de Mato Grosso, e munido de 
huma l Por·taria do Ministerio ela Guer-ra tambem 
junta por copia 1 deixou de pagar os dir·eitos cs
tabeleqidos pl•la Legislação Provincial, os <{uaes 
impor·t'ão em 2!~;ft)OOO. Expõe o Presidente que, 
haYendo a Lei N. 0 329 de 3 de Abr·il! de 1~tH, 
da qual ajunta hum exemplar, estabelecido no 
Ar·t. 4.jo tanto as taxas devidas pelo uso das es
tradas~ como as isenções constantes dos quatro 
numerbs do § I .0 do mesmo Artiffo ,· em nen
huma ldellas se achão comprchendidos os volu
mes dé que se tr·ata, em \'Ísta do qnc lhe parece 
que a [Pt·ovincia está no caso de sPr indcmnisada 
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pelo Cofre geral , da mencionada quantia de 2!-.~ ; 
e roga que a tal respeito se dêem as providen
cias que parecerem convenientes. 

jA Portari<t acima citada he elo teor segninle :
Man'da Sua Magestade o Imperador, pela Secr·etaria 
d'Es 1tado dos Negocios da Guerra, qnc nas Forta
lezas e mais registros de terra se não ponha em
bara'ço algum ao livre t1·ansito de Luiz ConznF,a 
Vílh:lça, CJUC se destina n Provincia de Mato 
Gro~so, conduzindo 1 G7 volumes com o peso de 
584 iarrohas e 28 libras , contendo armamento , e 
mais artigos de Guena a entregar, por or<lem 
do Governo Imperial, á disposição do Pt·csidenle 
da rnesma Província. Outl'osim Determinn o l\Icsmo 
Augusto Senhor que os Administradores das Har·
reids, por onde houverem de transitar os men
cionados volumes, não exijão pagnmento algum 
dos I impostos, por serem taes artigos pertencentes 
á Eazenda Nacional. Palacio do Rio de Janeiro 
em 120 de Julho de 18!~7.- Antonio Manoel de 
Mello. . 

i 
I 

:Achando-se declarado no § 8. o elo A r·t. ·tO do 
Act.o addicional qne compete ás J\ssernbléas Le
gislativas Pmvinciaes legislar - sobre obras pu
blicas, estradas, e navegação no interior da res
pecth·a Província, que não pertenção á. Adminis
tração geral elo Estado, -e havendo u Asscmbléa 
de Minas Geraes, em virtude do direito que lhe 
confere a referida "Lei , decretado em 3 de Abril 
de 18!,.7, sob N.0 :12a, Art . .4.", as taxas iline
rarias que se deverião pagar, transitando-se pelas · 
estradas de communicaçiio daque!la com as outl·as 
Províncias : não sendo comprehcndidos em al~um 

I • t,, 

dos lquatro nu meros do § 1. o do cttado Artigo, 
que 1 designão as excepções á disposição geral, os 
volumes constantes da Portaria do Ministerio da 
Guerra acima transcripta, e não havendo Lei geral 
que I isente do pagamento de pedágio os ohjectos, 

I 
I 
I 
I 

' 



t(Ue são remdtidos pelo Go\'crno ús Provincins : 
parece conveniente que a importancia de tacs vo
lumes: seja paga pelo Thesouro Nacional , tendo
se em: vista ser· do intenese geral, que eleve pre
valecer ·.a todas as considerações secundarias., a 
abertu:ra de estradas , e a sua conservação , tanto 
para ~ommodidade dos povos, augmento do seu 
commercio, industria, e civilisação, como para 
facilitar a . commnnicação elas Províncias entre si , 
e destas com a Côrte, não devendo por isso sus
citar-se embaraços , ou prejudicar taes empresas 
por qualquer modo que s~ja, mas antes anima-las 
por todos os meios possíveis; cumprindo dcmaifl 
evitar :os abusos que podem commetter os encar
regados da conducção de remessas do Governo para 
as Províncias, munidos de Portarias, como a acima 
exarada, autorisando-os para tr·ansitarem livre
mente pelas estradas sem serem obrigados a pa
garem os direitos nellas estabelecidos, em mani
festo desfalque <las rendas Provinciaes, ou prejuízo 
das empresas. Pelas sobreditas razões pois são as 
Secções de parecer, que o Governo de Vossa 1\'la
gestade . Imperial Haja por bem deferir á recla
mação do Presidente de Minas, Mandando satis
fazer :pelo Thesouro Publico ao Cofre daqnella . 
Província a quantia, que o mesmo Presidente so
licita por seu Officio acima mencionado. Paço em 
vinte e sete de Setembro de mil oitocentos e 
quarenta e nove. - José Joaquim de Lima c 
Silva. -Manoel Antonio Galvão. -Visconde de 
Abrantes. -Bernardo Pereira de Vasconeeilos. -
Resolução.- Como parece. 

Paço em treze de Outubro de mil oitocentos 
quarenta e nove. - Com a Rubrica de Sna Ma
gestade o Imperador. 

Jlfwnod F('/i:mn1o tlt• StHWt ,. Jf,•fltJ. 
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N.o 23G. - IMPERIO.- Em 17 de Outubro de 
18!~9. -Solve a duvida proposta pelo Juiz de 
Paz Presidente da Junta . de Qualificação da 
Freguezia de Santo dntonio, na p,;'oviricia de 
MatfJ Grosso, á Let' Regulamentar das Eleições. 

Ilim. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impe
rador Manda declarar a V. Ex. que a duvida pro
posta pelo Juiz de l 1az Presidente da Junta de Qua
lificação da Freguezia de Santo Antonio, e cons
tante da representação em original, que acompa
nhou o Officio de V. Ex. n.0 12 de 8 de Março 
proxi1no passado, está resolvida pelos §§ 1.0 c 
2. 0 do; A viso de 28 de Abril, e § 11, .. o das Instruc
ções de 28 de Junho do corrente anno; e que bem 
decidi o V. Ex. , de conformidade com varias De
cisões :Imperiaes, que o dito Juiz de Paz marcasse 
nova epoca para a celebração da segunda Secção da 
Junta :com as formalidades legaes, visto não ter 
ella tido lugar no dia proprio por falta de com
parecimento dos quatro 1\fesarios, advertindo po
rêm q'ue não tem applicação á especie proposta o 
§ 2. 0 do Aviso de 5 tle Janeiro de 18!~8, que por 
analo(;ia V. Ex. mandou executar; por quanto a 
sua decisão recahe sobre duvida muito diversa, 
isto h e, o que cumpre fazer-se no caso em que 
esteja · funccionando huma Junta de Qualificação 
ao tempo em que tenhão de expirar os poderes de 
seus Membros em virtude da nova eleição que deve 
começar a vigorar. 

O que communico a V. Ex. para sua inteJii
gencia .. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\lont'a
legre. - Sr. Presidente da Provincia de Mato 
Grosso. 
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N. o 237.- JUSTIÇA. - A viso de ·18 de Outubro de 
18An. ,;_ A o Presidente da Pr,vz'rlCia ele São 
Paulo, declarándo que se a deci.5ão do .~P{!"Undo 
~ury a que .<;e proceder em virtude de p1utesto 
por no·vo julgamento importar pena de morlt! ~ 
ou: {]·a lés perpetuas, deCJe o J ui'z de /Jireito a p
pellar ex-o.fficio, JUHYJUe o Art. 7~l § 2. o ela Lei 
de :3 de Dezembro dv · 1l:l4·1 , assim o prescreve, 
sem jizzer dijferença entre decisão de .primeiro, 
ou segundo Jurr. 

3.3 Scccão. Rio de Janeiro. Minist.erio dos 
Negocios da' Justiça em 18 de Outubro de 18!,.9. 

Itlm. c Ex. Sr. - l<'azendo suhir a Augusta 
l,resença de Sua Magestade o Imper·ador o Ollicio 
de V. Ex. n." 1 , de 2 de Janeiro do presente 
anuo , qúc acomp.mhon a petição de Graça do réo 
Joaquim .Messias Dut1·a, pela qual se mostrava 
que tendo havido protesto por novo julgamento, 
e importando n decisão d'este pena de morte, o 
Juiz não appe11ara. ex-oflicio como prescreve o 
Art. 79 § 2. o da. Lei de 3 Dez em hro de 18-'i-1 1 

talvez po1· cnt.ell!ler· que o Ar·t. S'l da mesma Lei 
comp1·ehende os casos de pr·otesto por novo julr,a
mento, e Resolvendo o Mesmo Aurrusto Senhot· 
Mandar ouvir a· Scceão de Justiea do Conselho 
d'Estado, não só par~ lixar a verd;dcira intclliucn
cia deste artigo, na hypothese que se verificou 
com o mencionado réo, e outras analorras, como 
lambem para. re[J'ular à maneira pot· que devem 
os Juizes de Dir~ito proceder, quall!lo presidirem 
a hum .Jm·y, que conheça peb ser,n!1lla vez, em 
virtude de prol.csto por novo julgamento , do 
megmo processo~ e réo; llom·e por hPlll, Confor
mando-~e com o parecer· da mesma Secção, De
clanu· por Sua immediata e Imperial Resolm~ão de 
H do corrcnLc, l[He se a «kcisiío do nrr;tmdo J ury 
a '{IH~ se proceder em virtude de prnte:,l.~· por 
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novo julgamento importar pena de morte, ou galés 
perpetuas, deve o Juiz de Direito appellar ex-offl-r
cio, porque o Art. 79 § 2.0 da citada Lei de 3 
d~Dezcmbro de 1841 assim o prescreve, sem fazer 
dilTcrença entre decisão de primeiro ou segundo 
Jnrv. 

·Ainda admittindo (o que não he sem contes
tação) que o Art. 82, quando estabelece '' que se a 
c1 Helação mandar proceder a novo Jury, da de
(( cisão deste não compete a appellação de que trata 
11 o Art. 79 >> comprehende o caso de ter sido a 
primeira appellação por causa da pena, e não das 
provas, h e com tu elo evidente que essa c1 isposição 
não pódc ter applicação ao protesto por novo jnl
game~lto, porque nesta hypothese não he a Rela~ 
ção 1c quem manda proceder a novo J ury n e sim 
o réo quem o reclama pela faculdade que lhe dá 
o Art. 87 da Lei. 

Quanto ao Art. 88 não contêm elle por certo 
disposição alguma que contrarie esta doutrina, 
pois que as palavras c< sem effeito >> que nelle se 
encontrão designão notoriamente a existencia de 
t·ccm·sos já interpostos àntes do protesto por novo 
Jlllr~amento, e mandão susta-los porque o protesto 
produz espontaneamente o que os outt:os faziào de
pender do Tribunal superior, e assini os compre
hende, c nullifica, mas não tem refer(mcia alguma 
aos recursos que se possão interpor. contra essa 
nova decisão. do segundo Jury. 

O que communico a V. Ex. para seu conhc· 
cimento e goverrio. 

Deos Guarde a V. Ex. - Euzcbio de Qncimz 
Coutinho Mattoso Camara. -Sr. Presidente da Pro
víncia de São Paulo. 
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N.o 2~l8.- FAZENDA.- Em 21 de Ouluhro de 
18lí.U.- Permitte-se aos contribuintes de impostos 
fa-:.er o pagamento até qmine dias, além dos 
pra-zos marcados nos Regulamentos. 

I 

O St·. Administrador da Recehedoria, em so
lução ao •pte representou em 12 (lo corrente a 
respeito da execm;ào dos Arts. 2.·1 do Regulamento 
de 1G de Abril de 184~, e 31 do de 15 de Junho 
de 1844 , que marcão o prazo , em que deve ser 
realisada a cobrança, á boca tlo cofre, de diver
sos impostos, impondo a multa de 3 por cenlo 
aos contribuintes que não par,arcm dentro d'csse 
pr·azo.; fique na intelligencia de que no caso de 
ttne n'os ultimas dias dos prazos marcados se accu
mule huma tão grande quantidade de contribuin
tes que não seja possível dar-se-lhes o preciso 
expediente, se faça hnma relação dos que com
parecerem e não puderem ser aviados para serem 
admit'tidos (esses somente) a fazer o pagamento 
dentro dos primeiros 15 dias seguintes aos refe
ridos :prazos ; outrosim se lhe declara que nunca 
será descnlpavel, que por falta de prorogação das 
horas • do expediente deixe de ser feito o paga
mento dos impostos dentro do devido prazo. 

Rio em 25 de Outubro de 18t.n.- Joaquim 
José Rodrigues Torres • 

.N.<> 23!>.- GUERPu\.- Circular de 2~) de Outu
dl'O de 18! •. !). Dt!clara como se devrm fin·necer 
os lü•ros necessarios pnra a escripturação dos 
Corpos do E:rez·cito. 

Illm. c Exm. Sr. - De m·dcm ele Sua .1\la
r,cstndc o Imperador cornmunico a Y. J~x. pan1 
seu corlhccimcnto, que o l\lc~rno tAnr,nslo Senhor 
llnuye por hem por Sua immediala P. rmp1~rial n"-
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solução de 20 do corrente, tomada sobre Consul
ta do Conselho Suppremo Militar, 'Mandar decla
rar, :em solucão ao que lhe representara o Pre
sidente do Rio Gr·ande do Sul,· e em conformida
de da opinião do mesmo, . que só quando tiver 
lugar a formação de qualquer Corpo novo, deve
rão ser-lhe . fornecidos os livros necessarios para 
a sua escripturação, segundo se acha estabelecido; 
e que, desde que esli\·er organisado com todos os 
elem'entos de sua cr·cação, a despeza para a com
pra ~e taes livros, .e para levar-se a effeito toda 
a mais escripturação, deverá ser feita por conta 
do Commaúdante, e a que pertencer ás Compa
nhias {t custa dos respectivos Capitães, na fórma 
do Decreto de 24 de Agosto de 1821, excepto porêm 
o Li~ro mestre geral e os Livros mestres das Com
panhias, os quaes deverão continuar a ser forne
cidos pelos Al'senaes de Guerra sempre que forem 
prec:isos, como até o presente se tem praticado : 
e finalmente que, quando em occasíão de GnmTa 
os Corpos marcharem dos seus Quarteis para en
trarem nas, operações activas do Exercito só os ela
vem' acompanhar aquelles livros absolutameu te in
dispensa v eis , segundo as ordens que fo~em dadas 
pelos Com mandantes em Chefe, a fim de serem 
menos pesados os Archivos dos referidos Corpos, 
diminuindo-se assim as suas bagagens para 'mais 
mooilidade das tropas em campanha~ 

: Deos guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Ja
neir·o em 29 de Outubro de 18!~9. -Manoel Feli
zardo de Sousa e l\lcllo. 



COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 
RRASIL. 

1849. 

TOl\10 ·12. CADEI\NO 11 • 

N.0 21~0. -FAZENDA. - Em 2 de Novembi'O 
de . ·18!,.9. - Imposto qu.c devem pogar os Benr:-

. '• ficios Ecclesiasticos. 

O St·. Administrador da Recebcdoria, em so
lução; ao que representou em o 1 . .:. de Ar,osto, 
fique : na intelligencia de que deve continuat· a 
pratica até aqui seguida de se cobrar dos Viga
rios Collados os direitos de 5 por cento, por'<JUe 
hem se entcndêrão excluídos da disposição do§ 3." 
da Tabe!Ja respectiva os Beneficios Ecclesiasticos, 
cujos· rendimentos consistem principalmeulc em 
congruas, de que se fitz explícita menção .no § 
!,.,.,, para delles se pagarem os ditos 5 por cento, 
hem como se pagão de outros rendimentos com 
direito de perpetuidade, como são aposentadorias, 
pemões, tenças, reformas, e jubilações. 

Rio em 2 de Novembro de 18!~9. - Joa
quim José Rodrigues Torres. 

N." 2/d. -Em 5 de Novembro de 1849. - Dc
terrnina-se o modo por que deve ser execzttaclo o Art. 
ft.o elo Bcgu.lamcnto n.o 633 de 28 ele Agosto dr~stc anno. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para exe
cução do Art. 6.0 do Regulamento n." 633 de 28 
de Agosto passado, declara <Jne este Artiffo não se 
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refere aos objectos que já. tiverem sido recebidos 
para o uso dos chefes das missões diplomnticas 
nesta Côrte e elos navios de ·guerra estrangeiros, 
e sim aos que tendo sido despachados livres, em 
virtucle dos §§ 1.0 c 5.0 do Art. 1.0 forem ex
postos á venda antes rle terem tido aquellc des
tino,~ caso em que devem pagar os direitos como 
quaesquer outros gener·os que entrão no mer
cado~ O que se cumprir;Í nas Alfandegas do Im-
perio. . 

Thesouro Publico Nacional em 5 de Novem
bro ~e 18!~9. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

' . 
N.• 2:1 •. 2. - Em 5 de Novembro de 18t..9. - Os 

Co'ntractos de arrendamento e locação de prcrlios 
' ou escravos são sujeitos a Sello. 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do Tribunal do Thesouro Publiéo.·Nacional, de
clara :r;evogada a ordem de 25 ele Agosto de 184-7 
expedida á 'J'h,esouraria da Província de Pernam
buco , declarando que os conlractos de arrenda
mentos e locações de predios ou escravos não es
ta vão sujeitos ao pa~amento do sello :proporcional 
estabelecido pela Lei n. 0 317 de 21 de OutubrQ 
de 1843. 

Thesonro Publico Nacional em 5 de Novem
bro de 18!,.9. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

. 
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N.0 2"·3.-li\IPERIO. -Solve du"idassobre a e:re
cução da Lei Regulamentar das Eleições. 

1 ~a Secção. Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos 
Negoc~os do Imperio em 9 de Novembro de 1849. 

I 

IÚm. e Exm. Sr. -Sua 1\iagestade o Impe
rador~ á quem foi presente o Olficio de V. Ex. 
n. o 21,:5 de 14 ele Setembro proximo passado, 1\Ianda 
decla~ar a V. Ex:. que os Eleitores, que, na fórma 
do Art. 4.0 da Lei Regulamentar das Eleições de 
19 de,:Agosto de 184.6, devem se~ convocados para 
a organisação das Juntas de Qualificação 'lue tem 
ele se: reunir na a. a Dominga do mez de Janeiro 
do armo proximo futuro, são os. da l-egislatura 
dissolvida (que segundo tem entendido o Governo 
Imper'ial são competentes para este trabalho), .visto 
f]Ue, ina epoca da convocação não. estando ainda 
julgada- pelo J>oder competente a eleição primaria 
que teve lugar em 5 de Agosto deste anno, não 
podem os Eleitores feitos nesta eleição funcciona~ 
legalmente; advertindo que nas Parochias em que 
não I}aja daquelles Eleitores, por ter sido jnlt~ada 
nulla :pela Camara dos Deputados a eleição que 
houvesse tido lugar, ou por oulro qualquer mo
tivo, :deve-se recorrer á providencia do Art. 6. o, 

.que o, mesmo Governo tem julgado applicavel a 
esta hypothese, por se verificar a falta de Elei
tores sobre qne he baseada a dita providencia. 

Lpgo P?rêm que a Camara dos Deputados, 
quando verificar os poderes. de seus Membros, 
tenha ;interposto a sua opinião á respeito da va-· 
Jidade: dos Eleitores novamente eleitos , devem 
aquelles da Legislatura dissolvida ser substituídos 
por estes novos , como por varios Avisos foi de
cidido', por occasião da approv~ão da eleição pri
maria: ele 184-1. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Visconde de 1\font'a
Jegrc. :sr. P•·esidcntc da Província de Pianhy. 
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N. o 2M~. -Declara que os emolumentos das Cartas 
de Saude jámais deverão exceder a . dous mil 
réis . para o LJrovedor, e seiscentos réis para o 
Secr\Ctario, Olt para c a ria Secretario, onde lw 
mai.S de hum. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocios : do Imperio· em 13 de Novembro de 1849. 

Illm. e Exm. Sr. -Representando o Enviado 
Extraordinario e Ministro Plenipotenciario dos Esta
dos Unidos da America, e o Encarregado de Nego
cios de Inglaterra nesta Côrte, contra a pratica que 
se tem :seguido nessa Província de obrigar os Mestres 
das embarcações, que dahi seguem para os por
tos daque11es Estados, a tirar Carta de Saude: Ha 
Sua Magestade o Imperador por hem que V. Ex. 
expeça1 as convenientes ordens, a fim de que cesse 
semelHante pratica inteiramente abusiva; pois que 
pelo Regulamento n.0 268 de 29 de Janeiro de 
18/ •. 3 a embarcação que sahe ~para portos estran
geiros : não tem obrigação cle tirar a .clita Ca1·t.a, 
mas sim clc exhibi-la quando vem desses portos, 
salvo se entra por arribada forçada, caso em que 
disso a dispensa o Art. 28; ficando o Provedor da 
Saude :do Porto dessa Província na intelligencia de 
que os' emolumentos das Cartas de Saude, no caso 
de serem solicitadas, .iámais deverão exceder a 
dons mil réis para o Provedor, e seiscentos réis 
para d Secretario, ou para cada Secretario, onde 
ha mais de hum , por serem estes os emolumentos 
que de' longa data . h e estylo cobrar, e não terem 
sido alterados , mas antes autorisados pelo Art. 
11-1 do Decreto e Hegulamento de 9 de Julho de 
1833, :a que se refere o Art. 37 do .Já ciLado de 
29 de :Janeiro de ~84a. 

Hcos Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
Jf'grc. -,- Sr. Pr·csidentc rla PI'Ovir~cia de Siio Pedro. 
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N.o 21..5.- l~AZENDA. --Em 1l de No,•cmbr·o 
de 1849. - Como .~e de1:e tlivitlir n muftn tlf: trr~.~ 
por :cento cstafJclccida pcfo Art. a2 elo /Jccrcto ((C 

l!J tlc Junho de 18H n. • :ua. 
I 
I 

Joaquim José Uodr·igncs Torres, 11 r·csidcnfc 
do 'l'ribunal do Thesonro Publico Nacional, in
deferindo o re<Iuerjmento dos Emprer,ados <la Ite
cebedoria da Província <le Pernambuco, <Jne acom
panho:u o OUicio do Sr. ]>residente de 31 de Ar,osto 
deste :anuo, sob n.0 13, informando sobre o morlo 
por q1Ie alli são divididas as mnltns de Ires por 
cento i estabelecidas pelo Art. a2 do Decreto de ·I !'l 
de Junho de 184.!,. n. 0 361, decl:u·a ao Sr·. Jns
pecto~ da Thesouraria da mesma ]:Jrovincia que 
taes multas são. expressamente applicaclas nos re
cebedores que f.'lZem a arrecadação no domicilio 
dos devedores, depois do pr·azo marcado pelo 
Art. 3·1 · do mesmo Regulamento , c csl.es rece
bedores são os de que trata o Art. 22 do De
creto :n.0 152 de 16 de Abril de 181~2 ; aos quacs 
pertence o prodncto de todas as multas das co
branças que devidamente se lhes cncarTcr,a, c <JnC 
por elles são promovidas, o qual h e cscripturado 
no ]i,;ro de receita das multas, onde se lanção 
todas las que pagão os contribuintes remissos, e 
dão-se em despeza as que competem aos recebe
dores,: as quaes elles effectivamente al'rccndão con
junct~mente com o imposto; tendo os cmprer,::u]os 
somente o vencimento que lhes marca a ta!Jclla 
dos seus vencimentos; e sendo os rcccheclorcs de 
que se trata pessoas estranhas á Repartição, no
meadqs com as forma1idades que prescreve o Art. 
23 do citado Regulamento de 1 ü de l\ bt'i1 de 
1842. i Se na Recebedoria dessa Pr·o,·incia não ha 
taes recebedores' c se por conseauintc a arrcca
<lação: se não faz no domicilio dos dcve<lor·cs, 
t.arnhc~rn ahi se n:i.Q podem verificar as mullas c~
lahclec~idas, posto que o par,amenlo :-;1~ f<u.:a 11:1 

I 



Estação : fiscal depois dos prazos marc.ados , e não 
ha por: tanto soh•·e que assente a questão de divi
são; cumprindo que se observem as disposições dos 
Arts. 22 e 23 do mencionado Regulamento de 16 
de Abril de 18A2, a fim de a c ti v ar as cobranças 
dos impostos de devedores omissos. 

Th:esouro Publico Nacional em u. de Novem
bro d~ 1849. - .Toactuim José H.odrigues Torres. 

N.0 246.- JUSTIÇA.- Aviso de 16 de Novembro 
de 1849.-Ao Presidente da Provincia de Santa 
Cath'ari·na, sol!lendo as duvidas propostas pelo 
Jaiz ide Paz, da Cidade de S. Francisco, sobre 
o mqdo por que as partes poden~> averbar de sus
peitos os Juizes de Paz, e qual o Juiz a quem 
comJ?ete julgar taes suspeições. 

I 

3.~ Secção. Rio fle Janeiro •. Ministerio dos 
Negocios da Justiça em 16 de Novembro de 1849. 

I 
I 

Ill~. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua 1\fages
tade o, Imperador o seu Officio n. 0 IJ.6 de 18 de 
.Julho do corrente anno, no qual V. Ex. pede so
lução ás seguintes duvidas, propostas pelo Juiz de 
Paz da Cidade de São :Francisco. 

1.a ; Qual o modo por que as partes podem aver
bar de: suspeitos os Juizes <le Paz, no exercício de 
suas altribuições, caso não tenha vigor nesse Juizo 
o Art.: 250, e seguintes do Regulamento n.0 120 
de 31 :de Janeiro de 184'2. 

2.a i Se deve o recusante dar caução, e qual 
ella seja. 

3.11 
; Quem he o Juiz que deve julsar a suspei-

ção ou recusação, visto não encontrar essa dispo
sição r1cm no Art. 17 § 6. 0

, nem no .Art. 25 § 2. 0 

da Lei de 3 de Dezembro de 18~.1. 
E :Conformando-se Sua l\lagestade o lmper·a

dor eo:m O· parecer· da respectiva Secção que con-

l 
j 

' 

I 
~ 
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sultou; á respeito, ".Manda respondc1· a V. Ex., 
que actnalmente tem os .Juizes de Paz as attribui
ções policirtes especificadas no Art. G5, c seus §§ 
do Reguiamento <!e 3'1 de Janeiro de '1842 , em 
cujo e,xercicio e cumprimento não podem ser· aver
bados i de suspeitos pelas partes , por não ter I ugar 

I • ... "' • - J a suspe1çao nos casos em que so se praticao actos 
mel·an1ente fiscaes ·a hem da policia, sendo esta a 
razão porque, muito de proposilo, e não por· omis
são, nada se esl.abe1eceo no referido Hegularnento 
sobre la smpeição dos .Juizes de Paz. E não obste 
o que I dispõe o citado Art. 65 do Regulamento no 
§ !, .• o~ quando a taes Juizes couferio a attribuição 
de obrigar a assignar termo de hem viver, por
que oi processo, que então instaurão, . concluindo 
pela ~ssignaturn d? lermo, e comm~nicação da 
pena, 1 he bem eqmparado com o da formação de 
culpai dependendo a effectividade da imposição da 
pena tle processo ulterior, e julgamento, que ora 
não he da competencia dos Juizes ele Paz; e por 
tanto item ahi toda a applicação o que está dis
posto In o Art. 66 do Codigo do Processo Crimi na I, 
repetido no Art. 248 do Regulamento de 31 de Ja
neiro ide 1842. 

' J.io exercício porêm das funcções civis, que 
lhe f~rão reservadas pelo Art. 1.0 do Regulamento 
de l5:1de Março de 1842, podem os Juizes de Jlaz 
ser averbados de suspeitos, nos casos, e pela fórma' 
porque são averbados os outros Juizes Civeis , 
fazendo.;.se-lhes extensiva a disposição do Decreto 
de 15; de Janeiro de 1839, e competindo o julga
mento aos Juizes Municipaes, nos lugares em (1ne 
já não houverem os do Civel. Em taes casos, a 
caução depositaria, que deverá prestar o recusante, 
será de doze mil réis 7 estabelecida no Art. 250 do 
Regulamento de 31 de Janeiro de 1842 para os 
Subdelegados •. 

Deos Guarde a V. Ex.- Euzebio de Qúeiroz 
Coutinho 1\Iattoso Camara.- Sr. Presidente da Jlm
vincia de Santa Catharina. 

I 
I 

' 
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.N.0 21!.7.- GUERRA.- Provisão do Comellto Su
premo Jlfilitar de 21 de Novembro ele 18/~9. 

I 
I 

DOl\1 PEDRO, por Graça de Deos e Una
nime: Acclamação tios Povos, Imperador Consti
tucioúal e Defensor Perpetuo do Brasil : Faço 
saber: aos <tue esta l\Iin h a Provisão virem que, 
Lendo, subido á Minha Augusta Presença h uma 
Consulta do Conselho Supremo Militar, datada tle 
<tnato'rze de Setembro do corrente anno , a que 
l\landei proceder sobre o Officio numero cento 
trinta e nove do Presidente da Província de São 
Pedro do Rio Grande do Sul, no <iual propunha, 
que a escripturação dos Corpos do Exercito, que 
considerava ser actualmente muito extensa e em
baraÇosa, e me:; mo inutil em grande parte, fosse 
reduzida a huma relação de xriostl'a bem expli
citarrienté feita, pela fórma que indicava; e Con
formando-me inteiramente com o Parecer do Con
selh~: Hei por bem, por Minha immediata e 
Imperial Resolução de vinte de Outubro ultimo, 
e Portá.r·ia de dez do corrente mez, Mandar de
clara'r: que, tendo sido creados po~ Lei, tanto 
os Livros Mestres de registro geral das praças do 
Exercito, como os que pertencem aos Conselhos 
de Administração de fardamento, musica, e ran
cho ; e achando-se estabelecidos os outros Livros 
actm1lmente existentes nos Corpos de Infantaria , 
Cavallaria, e Artilharia, pelos respectivos lnspecto
res com autorisação do Governo para a boa ordem 
do serviço militar, fiscalisação da contabilidade 
do mesmo Exercito, e a bem da sua Adminis
tração e disciplina, jámais poderão ellcs ser sup
primidos, reduzindo-se toda a escripturação elos 
refer,idos Corpos a relações de mostra , segundo 
indicava aquelle Presidente; devendo porêm para 
o fu'turo haver somente em cada hum dos Cor
pos (lo Exercito os Livros seguintes: 
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Livros, pertencentes ao Commanclanltt do Corpo. 

1 Livro de registro geral das praças elfectivas, 
c aggrPgadas~ . 

1 Dho de registro das praças addidas. 
1 Dito das 01·dens do Dia dos Quarteis Gener,aes. 
1 Dito das Ordens do Dia do Commandante do 

Corpo. 
1 ~ito dos Officios dirigidos pelo Commandante 

do Corpo. 
1 Dito do índice dos documentos archivados. 
1 Dito da carga geral e descarga do armamen

to, equipamento, c utensílios do Corpo. 
1 Dito do juramento dos Officiaes. 
1 Dito dos premios e castigos dos Officiaes e 

mais ;praças do Corpo. 
I 

Livros pertencentes ao Conselho de Administração. 
I 
i 

1 Livro da Receita e Despeza da Administração 
de fardamento. 

1 ~itp da Receita e Despeza da Administração . 
do rancho. 

1 Dito da Receita e Despeza da musica. 
1 Dito dos Termos das tres Administrações su

pramencionadas. 
Nos Corpos de Cavallaria deverão existit· no 

respectivo Conselho de Administração, mais dous 
Livros, , alêm dos que ficão mencionados: sendo 
hum destinado para os Termos , Receita e Despeza 
das forragens, e ferragens dos cavallos; c outro 
pam :os Termos, compra e venda dos mesmos. 

I 
I 

Zz'vros pertencentes ao lJlajor Fiscal. 
I 

I 

1 Livro das Escalas dos differentes serviQos dos 
Officiaes e Officiaes Inferiores. 

1 Dito do detalhe do serviço exigido ao Corpo, 
e do : detalhe do serviço ex_igido pelo Corpo ás 
Comp~nhias. 



' 
'I Dito dos Mappas diarios da força do Corpo. 

!Livros pertencentes ao Quartel-mestre. 
I 

I ' 

1 Livro dos Prets e mais vencimentos recebi-
dos em dinheiro,. pertencentes ao Corpo. 

1 Dito de Entr:adas, e Sabidas, nos; respectivos 
armazens, de todos· os generos a seu cargo, tanto 
manufacturados, como para manufacturar, artigos 
bcllicps, e rações. 

I 
I 

Livros pertencentes ao Subalterno Ltgente. 
I • 
I 

1 Livro das sommas recebidas da Caixa do Con• 
se lho i de Administração, e despendidas na compra 
dos generos manufacturados, e para manufactu
rar ; :bem como dos generos recebidos do Quartel
mest~e pãra manufacturar, das peças manufactn
raclas entregues ao mesmo Quartel-mestre; e fi
nalmente das som mas despendidas nos .•. córtes e 
feitios destas· peças. · 

I 
I 

Livros pertencentes ao Cirurgião-mór quando hou
i ver I-los.pital Regimental no Cmpo. 
I 
I 

1 Livro dàs entradas dos doentes para o Hospital. 
1 Dito do Inventario do Hospital. 
1 ))ito de Contas correntes. 
1 . Dito das Entradas e Sabidas ue generos do 

liospital. 
1 :Dito da correspondencia Official do Hospital. 
1 :Dito· do Reccituario. 

I 

Li•lJl·'os pertencentes a cada huma das Companhias. 
I 

1 !Livro de Registro das praças effectivas e ag-
gregadas~ 

1 :Dito de Registro das praças addidas. 
1 :Dito das Ordens do Dia dos Guarteis Generaes. 
1 fDito das Ordens do Dia do Commandâ.nte do 

Corpo. 
I 
I 
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1 Dito das Escalas dos diffrentes serviços das 
praças da Companhia. 

1 Dito das Relações de Mostra. 
1 Di~o dos ~eneros recebidos do Conselho de 

Administração ;:J e da distribuição delles feita ás 
praças da Companhia. 

1 Dito dos I>remios e Castigos. 
1 Di to dos Mo.ppas diar·ios. · 
1 :Qito da carga e descarga do armamento, 

equipamento, e utensilios. 
Quanto porêm á opinião do dito Presidente 

mencionada na primeira parte do refer·ido Olficio, 
e de accordo com el!a' só, (lUUIHlo tiver Inaar a 
for·mação de · qnalquer Corpo novo, de\·erão ser 
fomecidos pelo Govemo todos aquelles Livros; mas, 
desde' que esse Corpo se achar con \'enientemente 
or~an'isado com todos os elementos de sua crea-
-· I d d }' çao, :a espeza para a compra e taes o )jectos, 

c par;a levar-se a effeito to:Ia a mais escr·iptu
mçãol, deverá ser feita por conta do Comman
dante: do Co1·po; e a que pertencer ás Compa
nhias! á custa dos respectivos Capitães, na -con
formidade do Decreto de ·vinte e quatro de Agosto 
de rrúl oitocentos vinte e hum , ·excepto porêm 
o Livro Mestre gea·al, e os J .. ivros l\letr·es de Com
panhi:as, os quaes deverão continuar a ser for·
necidos pelos Arsenaes ele Guerra sempre que se 
fizere'm uecessarios, como até o presente se tem 
praticado. E quando em occasiões de r,uerra os 
Corpqs marcharem dos seus Quarteis par·a entra
rem nas operações activas do Exercito, só os de
vem : acompan~ar aquelles Li,•ros absolutamente 
indispensaveis, segundo as ordens que fot·em dadas 
pelos i Commanclantes em Chefe; a fim de serem 
menos pesados os archivos dos ditos Corpos, di
minuindo-se as suas bagagens por este modo pal'a 
mais :mobilidade das tropas <).lle se acharem em 
Campanha. Pelo que l\lantlo a Autoridade a c1ucm 

I • } • 
comp~lc, c ma1s pessoas a quem o cou 1ecnnento 

! 
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desta pertencet·, a cumprão , e guardem tão in
teiramente como devem, e nella se .contêm. Sua 
Magestade o Imperador o Mandou pelos Membros 
do Conselho Supremo Militar abaixo assignados. 
José Francisco do Amaral a fez nesta Côrte e Ci
dade do' Rio de Janeiro aos vinte e hum" dias do 
mez de: Novembro do anuo · do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo de mil oitocentos 
quarenta e nove. E eu o Conselheiro ll~anoel da 
Fonseca; Lima e Silva, "Marechal de: Ca~po, Vo
gal , e Secretario de Guerra a fiz escrever , c 
sub~crevi. -.-José Joaquim ele Lima c Siz,,a. -
J oaoj_C~t1'lsostomo Callado. 

N.0 ~u.s. - Circular de 22 de Novembro de 18!,.8. 
Declarando que os Capellãcs do Exercito srí tem 
direito ao soldo desde o dia em que entrarem 
no e:rercicio de seus postos. 

Havendo por bem Sua 1\fagestade o Imperador 
por Sua: immediata e Imperial Resolução de 4 do 
corrente, tomada sobt·e Consulta do Conselho Su
premo Militar, Mandar declarar que o Padre l<'ran
cisco Pereira ~de Moraes Jardim, Capel1ão do Corpo 
fixo de: Caçadores da Provincia de Mato Grosso, 
que pedira lhe :fosse abonado o respectivo soldo 
desde a. data do necreto da sua nomeação, só tem 
direito ao dito soldo desde o dia em que entrou 
em exercício do referido posto , sendo deste modo 
indeferi,da a sua pretenÇão; assim o communico a 
V. Ex. :de Ordem do l\lesmo Augusto Senhor, si-
gnificando-lhe que esta decisão estabelece a regra 
que se :deve obserYar em casos identicos; o que 
V. Ex. :cumprirá. 

Deos Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de J a
neiro em 22 de Novembro de 181,.9.-Manoel Fe
lizardo de Sousa e Mello- Sr. Presidente da Pro
víncia de ... 
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N.o ~M9.- FAZENDA- Em 27 cle Novembro de 
18-~9. - A antiguidade regula-se pela ·JlOSse 

1 
e exe-rci cio elo lugar. 

I 
I 

Joaquim José Rodrigues Torres, l1 residcnte 
do Tri'Punal do Thesouro Publico Nacional , faz 
saber iao Sr. Inspector da 1'hesouraria da l,rovineia 
do Pará, que o recurso interposto por João .José 
Iloracio e Silva, Amanuense da Rcc~bedoria de 
Rendas internas dessa Pro\'Íncia, para ser conside
rado [mais antigo na Reparlição, que o Amanuen
se Joaquim Lourenço de Castro e Silva, de qne 
'trata lo Officio do mesmo Sr. Inspector sob n.0 /1.2 
de2 de Maio do corrente anno, he procedente, por 
quanto a antiguidade na Repartição sempre se re
gulou: pela posse e exercício do lugar, e não pelos 
annos do serviço do empreao, pot· isso ainda que 
ambos forão nomeados Amanuenses porDecreto de 
H deiSetembro de 1846:, como o rccorrenle tomou 
posse i em 2 de .Janeiro de 1847, e o recor~ido., 
em 71 desse mez e anno, embora tenha· este rnats 
tempo de serviço, he aquelle que deve preferir 
na Repartição. 

Thesouro .Publico Nacional em 27 de.Novcm
bro de 184-9. - Joaquim José Rodrigues Torres. 

N.o 250.- Em SO de Novembro de 1849.- Não 
ha :di,~posição alguma legal, que·' autorise as Secreta
rias elas Thesourarias das Provincias a t·eceber cmo
lunientos pelos Títulos de Ernpreyados de primeira cn
tmncia dellas. 

I 
I 

Joaquim José Rodrigues Torres, Presidente 
do 'Ilribunal do. Thesouro Publico Nacional , em 
resposta ao Offimo do St·. Jnspector da Thesoura
ria da Província de Sergipe de 3f de Outubro ul
timo,: sob n." .i-'2, em ~pte pergunta se os Emprc-

i 
I 
I 

------, 
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gados nomeados para lugares de primeira entran
cia das Thesourarias de,·em pagar á respecth·a Se
creta'ria emolumentos proporcionaes aos vencimen
tos; i declara-~lhe q'ue ne irregular a percepção de 
taes :emolumentos nas Thesour·ar.ias, por isso que 
não :ha disposição alguma legal que a autorise. 

:Thesouro Publico Nacional em 30 de Novem
bro /de 181~9. - Joaquim José Rodrjgues Torres. 

N.o 251.- GUERRA.- Aviso de 30 de Novembro 
de 1849.- Dcclam que d'csta data. em diante seja 
feita com azeite de sebo a illuminação ordinaria do 
.A,rsenal de Guerra da Cdrte, Fortalezas c Quarteis. 

: Declaro a Vm. que d'esta data em diante ,não 
se de,·erá comp)\ar mais azeite de peixe para a 
illuminação ordinaria d'esse Arsenal, Quartéis e 
Fortalezas, fazendo Vm. substitui-lo pelo de sebo. 

: Deos Guarde a Vm. Paço em 30 de Novem
bro de 18~-9. - ·Manoel Felizardo de Sousa e 
Mello. - Sr. Dis·cctor do Arsenal de Guerra da 
Côrte. 

' 



( 3!,.3 ) 

i - - ~ .......... 
COLLECÇAO DAS DECISOES DO GOVEHN O DO 

BRASIL. 

18.4.9. 

TOl\10 12. CADERNO 12. 

N.o 252.- GUERRA.- Circular do 1.0 de Dezem
bro de 1849. - Dctetmina que rl' ora em diante mio 
:lc ltl10nc pelas Tlwsourarias c Pagadm·ias flw: .Provinriw: 
consignação par;a fardamentO ás praças a!MCJI(CS Cln (/r.::
tacamento [óra .da p~rada do _Gm]JO, for~wccndo-s,c-lhc.~ 
J10tbn pm· :aquellcs a que estwercm addulas. 

Illm. e ::Exm. Sr.- 'Tendo-!le dado repetidas 
vezes :o abuso de !5C tirar nas relações de mostra dos 
Corpos a consignação pnra fardamento destinado 
ás praças dos mesmos Carpas destacadas em divct·
sas Províncias, por onde .ao mesmo tempo ·rece
bem fardamento as ditas pl'aças, Ycrificando-se 
assim', huma duplicata, que, por criminosa, cum
pre evitar;,..se; Determina Sua 1\IagesL:'ldc o lmpe
rador:qne d'ora em diante não se abone pelas The,.. 
sourarias e Pagadorias das Províncias semQ1hantc 
consignação para as praças ausentes em destaca
mento fóra da parada do Corpo, fornecendo-se
lhe porêm por aquellss, á que estiver'em addidas, 
e fazendo-se as competentes declarações na.s res
pectiv,as guias para não ser lesada\ a Fazenda Na
cional. E Ordena outrosim o Mesmo Augusto Se
nhor ;que positivamente se determine aos Officiaes 
Commandantes de taes destacamentos que remet
tão mensalmente aos Com mandantes dos Corpos, 
de que forem destacados , huma nota muito cir
cunstànciada de todas as oecurrencias dn força que 
lhes estiver confiada; cumprindo que os Presi
dentes e Commandantes das Armas, e Commandan:... 

---, 
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tcs dos Corpos tenhão a maior cautela em exa
minar. se esta disposição he religiosamente cxccu
tacla, ;por isso <JUe o Governo Imper-ial está na 
resoh1~ão de faz·er punir os que assim não prati
carem~ O que tudo COfl?IDUnico a V. Ex. para seu 
conhetimento , e para que seja cumprido como 
se ordena na p::u·te, em <{Ue for app1icavcl a essa 
I>rov:incia. 

D'eos Guarde a V. Ex. Palacio elo Rio de Ja
cm oi1.0 de Dezembro de 18!1.9.-1\fanoel Felizar
do de I Sousa e Mello.- Sf'. Presidente da Provi n
cia dd ••.• 

I 

I 
i 

N.o 25:1.- FAZENDA. -Em 11 ele DezemlJro tlc 
184.~).- As casas de JJJí.~ericordia, que tú;ermn Compt·o
misso devidamente approrado, podem 11m:sar proctwarões 
por !seus Escrivãe.~ ou Secretarias, se no Compromisso se 
cmnprchender es.Yct faculdade. 

' I 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta no Officio de 
9 de Outubro sob no 51 , com o qual V. Ex. re
mette,o o requerimento da l\Jesa Administrativa da 
Santa: Casa da :Misericordia de~sa Cidade, que per
tende: instituir procuradores por titulo privado in
rleperlde!lte de TabeJiiães, tenho a declarar a V. 
J<:x. que attendivel he o seu requerimento se a 
Mesa r Administrativa tiver Compromisso devida
mente appro,·ado, e nelle se comprehender· n fa
cnlda<le de passar as procurações por seus Escri
Yães on Secretarias. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pala cio do Rio <lc 
.Tanci~o em H de Dezembro (]e 18~.9. - .To:1qnirn 
.Tose Rodrigues Torres.- Sr. }.,residente da l'ro
vinci~ do Maranhão. 

I 



N.o 2M.- Em 13 ue l'czcmbt·o de l~V1-n.- Dedarn 
· os casos em q1w se podem a{Jl'ÍI' a.~ ca.~u.~ dw; 

1'/wsourarias fóm das IWl'llS do expediente. 

: Joaquim José Rodr·irrues Torres, Presidenle 
do :Tribunal do 'fhesom·o Publico Nacional, re
conhecendo mui frívolo e injustificavel o motivo 
pm·; que o St·. lnspector da Thesourar·ia da l)J'O

viucia do Espírito Santo mandou abl'it· de noilc 
a casa da Thesouraria, isto he, pai'U framp~ear 
aos amadores de espectaculos theatraes a casa lc
r,alrpente destinada para o serviço publico' e em 
determinadas hot·as do dia, como consta. da sua. 
resposta que acompanhou o Otncio do St·. Presi
dente da dila Provincia de 15 de Novemh1·o ul
timo, sob n.o 22; declam-lhe que não se deve abrir 
a dita Thesoui'Uria de noite, nem mesmo de dia 
fora das horas do expediente, senão .por motivo 
extraordinario e urgente do serviço publico c pot· 
sua: ordem, salvos os casos de inceNlio, inunda
ção: ou roubo, suspeitando-se que os ladrões es
tão :dentro, quP- então poder-se-h a abrit· em pre
sença da autoridade policial competente, t.omaudo 
ella: primeit·o as cautelas neccssarias para segumnça. 
dos:cofres, livros, papeis, e mais objcctos qne 
nella estivet·em, e avisando logo o mesmo Sr·. lns
pectot• e Thesoureiro par·a comparcccren~. pron-
tamente. -

: Thcsouro Publico Nacional em 13 de Dezem
bro: de 1849. - Joaquim José Hmh·igues Torres. 

l 

N.0 255.- MARINHA.- Aviso de ·17 de Dczcm
b~o de 1849. - Declara, a maneit·a., por que !W eleve 
fazer o (omecimento de lliversos oldcctos ao Corpo de 
F'uzilci1'os Noracs. 

' :mm. e Exm. Sr. - Sua Magestadc n fm[)c-
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rador, á vistã do que representara a Contadoria 
Geral da Marinha, Determina que a respeito <los 
objectos, que, ew consequencia do Decreto n.o ~ 
580 A :de 13 de Janeiro ultimo, se devem for-
necer ao Corpo de Fuzileiros .Navaes, se observe ' 
o que i -vai declarado na inclusa Tabella , as- ~ 
signada! pelo Official Maior desta Secretaria d'Es-
tado: o quo communico a V. Ex. para sua in
telligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Paço em 17 de De
zembro' de 1849. - Manoel Vieira Tosta. - Sr. 
1\Hauel' de Sousa Mello e AI vim. 



I I , 

I 

Tabella, a ,que se refere o Aviso desta data, sobre a maneira por que se 1 

deve fazer o fornecimento de diversos objectos ao 
_; Cor:IJO de Fuz1'leiros Navaes. 

, . , i ·"<;::f:~ {f~. f~:!~S r~bj~~tos • .. ," · :! . 

"':i 

l J're.cos.l_: Tempo de 
duraçlfo. 

~.. 'C ~.: __ ,~·:..·~· ~-.. : • 
_,...;__~~_;_-.....:-·..:.:...._ -

F.spingaida ;d~:,~!'-rme 12 .... : ..... ~'ÚH 't 68800 
Ba10neta ...... .-;.; .. • • . .. .. • • .. .. .. • • • .. 1 28200 
Vareta .•. , •••.••••••••••••••• •••••••••••• t ·. 18000 
l\Jartellinho .............................. · I ' 8600 
Saca trapos .... , ...... ." ........ ; ...... ~.. 1 · · 8400 
:Bandoleira de couro branco............. 1 • h640 
Patt·ona. • • .. .. .......... .... ... ... ...... l -15400 
Cat·tnxeira de folba; ................... ;. ' 1 · 8280 
Corrêa de couro branco pat•a a patrona.. 1 • 18000 
Talabarte de dito dito ................ : • • 1 .. · 28000 
Dito pa~ os Inferiores de dito .. • ....... 1 :. r 28000 
Chapa de latão para os ditos .. .. .. .. .. .. t · 8800 
Corrêa de couro branco para a cintura... 1 1JG40 
Passador de latão para a dita ....... ,... t .. :.· _68~0o0o Guarda fechos.......................... . 1 , 
Bainha de baioneta com fe1·ragem....... l 1 ~~ 8000 
Escovinha e agulheta.................... 1 8!.00 
Corrêa de cout-o branco para a dita .. • • l 8160 
'Tercado para os Inferiores com bainha de 

'i 

,lo· annos. 
10 ~- 11 

: 10~~ 11 
,'4· . » 
:4·-· » 
5;!·: » 
'4 ' » 
4 :·. ». 

.,á ;~. 11 

'5'~ 
: 5 ~- : 

6 » 
5 » 
2 » 

';4 » 

t·:.: 
5 » 

I so1a ••.•••••••••• ~..................... t 
.Bainha de sola para o dito.............. 1 

48800 tO, » · 
8640 ' 3 » 

-----r----1-...,.----
~ · Mochi1a· de brim' oleado.... . . . • • . . . . . • . . l • 2S990 
. :;..~ ·Corrêas de conro para a dita,........... t l/l700 ··~ ~nn,.os • 
:::! " Dita de dito branco para o capote....... 1 8800 
~E:. l'anella de folha para oito pmças........ 1 .. 18~00 

~ ------ -
c 1 

'~ Fardeta de panno................. 1 38740 
E: : ..i Gravata de sola ................ · .. 1 8480 
~ : ff llonet. •• •• •• • •••• •• •• • •• •• •••• •••• 1 ' 18830. 

1 ~ Jaqueta de brim ......... · ••••••• ·.. 1 i;_, J8l>GO 1:-~c. 
1 s.. Calca de dito ................. ;.... J :'"18140 1·- i :, . 
1 :1 caniisadedito ..... ; ........ ~ ..... 1 18300 
: 5 Calça de panno ....... -...... •.••••• 1 38640 : ~ I Psolaitnas de panno preto, par...... l n168922, .. 
1 0 apa os 1 par • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 1 6uu ~ 

: < Manta ue lã,....................... t .28100 ' 
1 Esteira • ,, • • • • • • • • • . • ... • • • • • • • • • • • • • t 8~4 O , 

'4 » 
.1 » 

~-

-Casco de barretina •••••••••••••••••••••• 1 28400 ,. 2iannos. 
Cordão de lã~ para a dita •••••••••••••••• 1 18600 2' - » 
Açucena ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ' 8480 :;_~, » . 

~ Laço ............. _ •••••••••••••••••••••••• 4 • SIGO » 
~ EstrelJa •••••••••••••••••••••••• , •••••••• I .:_ SIGO -4 » ... Cba~a d'armas ••..•...••.•••.•.••• ~ ••••• I • 28200 4 » e; 
{I Far a ••..•••••..•••.•••.•••••••••••••••• I . 158230 4. ,. 
... Fardeta de panno., ••.•. ..•••••.••• · ••.•. 1 78850 .,_1, » 
ri; Dita de brim •.••••.•••••••••.•.••••••.•. 1 18560 cl.' · » 

Bonet • • · ................................... 1 18520 -;·· .. » 
Polainas de ·panno preto, par ••••• , ••••• 1 8900 6 mezes. 
Ditas de brim, par ................ , ••••• l 6580 t anno. 
Ca~ de dit~ ............................ t 18140 G mezes. 
Cam1sa de dtto •• ••••••••••• ,, •••••••••••• . l 18300 6 " Capote de panno ai vadio ................ 1 108440 4 annos. 
Sapatos, par •.•· ••.••.....•••.•.•.••••... 1 18600 4 mezes. 
Gravata de sola •..••.•••• , •••••••.••••••• l 6480 2 annos. 
Dragonas, par . •..•.•••.....•.••.•••••••. l 58400 2 » 
Pennacho .•. ••••.•••.•••.•••••••••••••••• 1 &610 2 " ~Janta de lã ••.••..••.•..•.•••••.•••••.•. I 28100 2 » 
Esteira ••••••• •••••••••••••••••••••.••• , • 1 6240 6 mezes. 
Calça de panno ••.•••••.••.•.••...•••••• 1 38640 t anno. 
I 

: .~ .... ," ·-·~;-·..,. ···: ~- .. : 

··""" 



. · .. 

» 

.. 38500 4 » 
: ·8160 2 

:i•::"8040; I 

'~·'"'8030 

» 

-'ih:; 
~~ 
~~ 
'"' ~.g 
--

• 1'· 8050 

1Ium sinete d' Armas ••••••••••••••••••••• I 188000 
Huma craveira.-~.; ....................... I 68000 
Dous armados.~ ..... ; ................... I ... '308000 
H uma mesa grande com gavetas e rodapé. I 488000' 
lluas ditas simples· supprimindo-sc a t.a .. I 208000 
Duas escrevamnhas de latão ~ •• ; •••• ;;;i; 'I· 128000 
~?ze _cadeil-a~ ...:::.:..::.:.:.:.:..:.::.:.::.:.:::.:.; •• ~. I _582011_, --
Huma mesa gr·ande para · o Conselhi(: dC ;; 
: guert-a, com rodapé.:;.~ •• ;· ..... ;;;'.';;·. :·J ':~ M8000 
H uma dita simples suppriminrlo-se a t. ·• · I • 248000 
H uma dita pequena com gavetas......... I , . . 88000" 
Duas marquezas ........ ~ ......... -;,..... I 58000 
Duas escrevaninhas de latão.-.~ ... ;...... I '128üOO 
Dous casticaes de dito • • • .. • • • • • • • • • • • • • I · 28-1-00 
H uma cadêh·a • ; ............. ·.... .. • .. .. . ·I 58200 
Dous tamboretes.-.~ ... .-.. ·: • .-.-;:;.;; ... •• ·I 18200 
Huma talha •'• ••••• -..• .-•••• ·; •• ;. •'• •• .-.... f 18000 
Hum-copo.·.;.;. •• ~ ••••••• :; ••••• .-........ I' '8480 

lndeterm0 , 

b 

20 anuos. 
"tO I> 

tO 1) 

to .. 
!' 4 » 

16:annos. 
1G ...• »' 
to' >i 
10 D 

to 11 

0 D 
4 D 
t » 
j D 

l D 
'Í D Hum nrato; de louça;~· •• ;.-.. ·.-.··~· .. ···~ 1 SIGO 

-~----... . --1-----11-----1 
0 

H uma barra de madeil-a; .. ·;. ·.·.-... .-. ;, ~.. I ' 88500 
'I:!....: Hnma mesa ~equena~. ;_ ~ ~~~ ;_:,.;~-~.;.'; ~_; ~ •. ~ · J 88000 
~'t Dous tambo1etcs ........................ ·1 18200 
r.. ~ Hum canrli~h·o de cobre; .. ;;,. ....... -.,:. t 48800 
~C Hum ba~ril para agt~a • .-.: ••••••• ; .. ·; ... · ••• 1 . 2S500 

~',!) Huma tma para a ·d1ta........... ........ I 168000 

tO annos. 
10 ll 

_,;4. » 
·O D 

3 I> 

4" " 
4 mezcs. ~Ium pucaro de folha;; • .-.:;.·.-.-; ... ;;;~.. 1 8200 

·-1-~-------~---.;,·.;,· __ .;.....;..._· ___ . -· -'-----1-----1 
Duas mesas de rancho; ... -• .-•••• ;.;,.;; •• 1 ·usooo tO annos. 
Quatro bancos pai-a a dita;;.· • .-.-•• ;,;;;.·. 1 ·18000 10 .· , 
Hum caixão para ·farinha •• ;,.; •••• : •••• ·.-. 'l "248000 10 ' , 
llum'.dito para fardamento:; ............. I . 308000 o » 

.!f Duas mesas pequenas para Saq;cnto c 
ssooo < 1 ITorJ .. iel •. ·.-~ .... ·•· . . -•••••. . ·•· •. : •...•. ..•... · ·r 10 ll 

1:;: li um jogo de medidas de capacidade de· · <:! 

~ ! hum dccimo até ·!" quarto ·com razoúra. · 48000 10 ll 

~ 
num dito de halanças de páo com pesos 

t48t00 i de tbumbo de 2 õncas até 10 libras .... lO » 

~ Duas caldeiras de ferro batido pam 50 

a I praças ... ,; ... ; ... .-.· ....... ~ ....... -.;~. 1118500 5 , 
Duas di~a~ de dito fundido para 50 ditas 

~ I supprnnmdo-se· as ·J.as, •· •• ; ••••••••••••• 1 11í8120 2 » 
<:! Duarcolheres rlc ferro.-.;.; ... : • .-.-.-~ .... l 28·100 5 I> 
R, Dou garfos grandes de dito .. :;:.;.;;.;. , I 18280 5 " nuas escumadeiras:.'.; ..... ;.;.::::: ..... · 'I' . . 18000 5 )I 

l>ous ca1·rinhos dc·mão;.· ::: .. ·::::;.;;;. t '248000 10 . D 

-~uas ~p~~.-_dc ~erro .•••••.•••'•····•···~ .• ;;.:,:~.:.;- _~.-1 • ~.18400'j. ;-_6, ;: ". ,D.i ~:;~· . 



{ 3&9 ) 

i 
I . 

. r 
~ 

D 'lr. b' - .Prccost . '·Tempo de 
· .111 et:entes o uectos. ! . . . du,.açao. 

' " ..•.. :. ::. ;:·.' ·: :. · .. ~ ..... · .. ' ., ""' ~ : .. ,,., ~ .J~-- t;: ... ""'-.~----1. 
Duas cncbadas •• -~.:·.~;.~~·; •• ;.-;·•.-.~.~.;.; ·T ·: 18300 ,· 6 annos. 
Dous ~Jachados~·.:·.~/-:~~·.~~ ..... :.:.~::: •. ~.~.-:· )' i.fj,i 18600. ;.'2 t{t·" 
Duas ;tmas P.ara~aglta ••.• ~"···.··:~··••:·~· ,i· ~:· ~68~00~ ,:;.4 ·: ·» 
Quatro :barrt9 pn'r:i a dtta ....... ;........ 1 · 28o60, . 3 11 

'Tt·es candieiros de cobre .. .. .. • • .. ... .. • I ~8800 G » 
H uma cclha gt·ande...................... J 28!)60 3 » 
l>ous tamb01·etes. •• . • •• .. • . • . . .... • •• .. • I 18200 G 11 

H uma almotolia de I! medidas.......... l 28000 2 11 

ui noze sacos de brim...................... I 8760 J • o __ ...;._ ________ -·--·------+-·- -·---!----
!::::! llum jogo de balanças de. madeiras CO';JI 

~ I ~~:~ba ?~. ~~~-~~~. ~~ . .'. -~~.~~ ~~- -~t·é· ~~~~ • 
e Hum dito de medidas de capacidade· de 
;:.. I 1 decimo até meio alqueire............ 1 
(S Ir um caixão pat'a farinha................. 1 

li unia ri1esa • . • • . . . • • . . • • . • . • • . • • • . • • • • . • 1 
Hum banco ............................. · J 
Hum facão............................... 1 
Duas pás de ferro • • • . • • • .. • • • • .. • • • • • • • 1 
Hum machado........................... I 
Dous cal·t·inhos de mão... • .. • • .. • • • ..... I 
Uuas encha das. • • • .. • • • .. • .. • .. .. • • • .. • • • 1 
Hum cat•ro 1 com pipa.................... J 
nous funis ile folha .... ~................. l 
Duas facas de cozinha ................. !. 1 
Uous pucaros de folha................... 1 
i' 

'I 
I 
I 
I 

288~80 to·annos. 

7Sooo . to: , 
2~8000 10 » 
128000 10. » 
280oo: .·10 •. » 
18600 5' • 
18100 á : " 
18600 2 " 

248000 ;10 " 
. 18300, . b;·• » 
'tii08000 2' " 

8G40 1 · , 
8640 G mezes. 
8200 4 " 

1. • A epocba do fornecimento do armamento , ·equipamento, insignla~ ,' utcnsis,. 
e outros objectos, que houver de ser. feito no (:orpo pelo ·Almoxarifado da 1\Ia
rinha, será contada do 1.0 de Julho de tM7; e a du1-acão dos dous primeiros 
m·tigos referidos desde o dia em que se eiTectuar a distribuiç!io. dos mesmos ás. 
pracas. O fardamento porllm será (Jisll•ilmido nasepochas determil:liWa~, ·•·contar, 
do í ,0 de Janeiro de 1848. • ',· ,, 

2 • Ao assent:a• praca distribuir·se-ba ao recruta o fardamento sem tempo, mar· 
cado nesta T:ibella, e ássim mais huma maca com colchão e travessei1ro para seu 
uso, durante o .embarque. Estes ultimas objectos se continuarão a dar, sendo a 
maca para 3 ;mnos, e o colchão com tt·avesseiro pat·a 2 annos na razão de 48000 
o primeiro, 'e os outros a 48400. • . · 

3.• Terão: di1·eito ao vencimento de fardamento aquelles que assentarem praça 
depois de haver decon·ido menos de meio tempo da sua duração;. contado da 
pt·imeit·a epócha, e ])erdm·ão esse dit·cito passando mais de meio tempo. Os que 
ti~erem baixa. do se1·vico, receberão unicamente o vencido nas ultimas epochas. 

4.• Aos que vierem d'outros Corpos para o se1•vico deste dar-se-ha fa1·damento 
a vencer, cbntando-se a sua duração desde· a epoclia marcada pa1-a a distribuição 
das outras pracas. · \· 

f,. a Os desm·Lores perderão todo o fardamento vencido anteriormente li deserção. 
Se pon!m forem recolhidos ao Corpo voluntal'iamente, ou po1·. captura, recebe1·ão 
o fardam·~nto na conformidade do disposto nas Observacões 3.8 e 4.• n'aquillo em 
quo fm• applicavel. ' 

G.a As pracas que destacat•em para os Navios d'Armada, e houverem de seguir 
para algum PÔt·to, se lhes podera adiantar o fardamento cm•J·espondcnte a 1 anno 
e 2 semestres, segundo a viagem. a que se destinarem, cat•regando-se no Livro 
de soccm-ros do Corpo, e ao Commissario do Navio, as di1Te1·entes peças para 
distribuir ás pracas no devido tempo. No regresso dellas ao Corpo tl•azendo di
vidas avultadas sê lhe poderá abonar a dinheit·o pelo Coft•e da Fl!gadoria ·da Ma- . 
. rinha o equivalente do fardamento, qne se julgar mdispensavcl ás 'mesmas pracas, 
pelos precos1 designados nesta Tabella. · ' 

7." A t:espeito do fa1·damento que se houver de fornecer aos sentenciados por 
crimes de qualquer; natureza, observar~sc-ha .exactamente o. que está pro':idcnciado. 

• J. ! 1t7Tr: 11: . . ~ ~if;t..~~ .·.,.:;• .. ~~,~;·';'i~~~~~~ ' , ' 
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pela 1\esolu@o de 20 de'Fevereiro de 1829, tomada· sobre Consulta do Conselho 
Sup•·emo 1\lllitar. · , . 

8:3 A's praças. que tiverem de prestat· serviç~ e.m terra'· eni casos. extraordi
,. nartos ,., ou mesmo .. eoneorrendo com: as do ·ExerCJtO·t< se,..Jhes ·forneceJii. tambem a . 
· marmita, cant\1, .e- ·bornal, sendo i estes objectos s~ppridos pel_a~.:l\epartição da 
: Guerra:·, .e resbtutdos·a:ella logo•que finde esseservJco._ · '•·. :·;:e"f'<'·.·: .. ·~ . 
. O.a Todos.·: o~1,objectos fornecidos :ao Corpo de FuzileirO!í .Naf.íeíl'-áte .a :,presente 
data. sérão ''reputados Conio dàdol; por contá·, entregando-Se• nó :-Airnonrifado, 
todos aquell~s· que ·não vão 'designados na pr~sente Tabella~';; .r~;;;' :'i> -'\'~ ;: . 

Sect·etana d'F..stado em. 17.: de. Dezembro 'de ,1819. ·-FranClSCO . xa~·,cr Bom-
tempo. 1 ,. ' ~ • • • • • •· ••• •-'-"·' •· ·•., • ., • • 
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N•o 2fi6. ---" JUSTIÇ. A .•. - A'·iso de ~!,.~e Déz~r~br~ 
de 1~49.- Ao l!r.ettde-nte da Provtncta de Perttam;;. 
bttco. Declara que~ pena temporària de galés déveicari;;: 
tar-se. do dia. em que ella se . começ.a !L .,:cumpt;j(p~la· 
tnanetra ordenada no Art. 44 do. Codtgo Cnmmal; · ·· 

:Rio: de,. Janeiro. Miuisterio dos; Negocias 'da 
Justiça em 24 de Dezembro de 1849~ · · ·,. 

',Hlm. e Exm. Sr. - Terulo sido prese.nle a 
Sua 1\Iagestade o Imperador o Officio de V.'Ex., sob 
n. o 83 e data de 1 ·1 do corrente, com n copia, , 
nelle inclusa, do que a essa P~esidencia dirigio. o 
Juiz :l\Junicipal da 1.8 ~ara do:,Termo do Recife, 
pedindo esclarecimentoi:ll 'ácercà do dia em que 
se deveprincipiar a contar a pena temporaria .de 
galés; Houve o Mesmo .Augusto Senhor por bem 
Approyar a ·deoisão por V. Ex. dada ao referido 
Juiz~ declarando-lhe· flue a pena de gales:'tem
porariaXdeve é~ntar-se do d~a . em que eU a 'sé co
meça a cumprir pela mane1ra. ordenada no Art. 
44 do Codigo C~iminal; sendo, por tanto, abusiva 
a pratica seguidà, pelo dito Juiz, com alguns sen
tenciados a galés temporarias para a Ilha ele, Fer
nando, de Ievar-lhes em conta da pena de galés 
o . tempo de prisão soffl'ido depois da sentença, 
visto que os Jtlizes Municipaes .são meros -.ecu
tores das sentenças, e não lhes: he licito' alte~:a.:.las 
o~ su~stitui-la~ por outras, sem cxp~ess~à:· · d~tJr
mmaçao da Ler, ou do Poder. l\louer·ador~ . O que 
t:ommunico a V. Ex. em resposta ao se 'citado 
Officio. 

Deos guarde a V. Ex.- Eu:tehio·de Qu~ir·oz 
Coutinho Mattoso Camarn. - Sr. Presidente da 
Provinda de Pernambuco. . ;: .. 

. ' 
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ADDITAMENTO AO CADERNO ·1.0 

li\IPERIO. -Declara que a revisão da lista dos volante$ 
da H·eguezia da Guia dev~ recahir sobre a lista geral 
e supplementa·r de 184 7; e que 'compete a qualquer 
cidtúlão o direito de apresentar nos cinco dias da reunião 
tla Junta de Qualificaçiio o.~ feclamaçúcs ou denumcias 
que ! entender cowrenientes. 

I 

1:.a Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ne
r,ocios do lmper·io em 8 de Janeiro de '18/r.U. 

I 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua 1\la
~estade o Imperador, com o Officio de V. Ex. n.0 3 
de 2 :do corrente, a copia elo que lhe dir·igira o 
Juiz ~le Jlaz mais votado da Ft·eguezia da Guia da 
Villa :da Estt·ella, pedindo esclarecimentos ácerca 
da màneira, pot· que deverá procedet· no corrente 
anuo i á revisão da lista dos votantes daquella Fre
r,nczi~, e a Por·taria, Larnbem por copia, queV. 
Ex. expedio ao dito Juiz de Paz, na qual lhe de
clara ! ·J. o que não est.mdo terminada · a qua] ifica
ção do anuo r••~sado WI((Uella Frerrnezia' pot• não 
ter fdnccionado, como devia, em fôrma legal, o 
respectivo Conselho l\Innicipal, segundo já foi de
clarado pelo A viso de .1 6 de Novembro do dito 
anno; e não havendo tempo, nem sendo P-<lwis
sivel :a reunião do dito Conselho, deve recahir a 
revisã:o ordenada pelo Art. 25 da Lei de 1 g de 
Agosto. de 1846, a que se tem de proceder no 
corrcútc anno , sobr·e a lista gel'al e supplernentar 
do m-ino de 1847, peht qual se fez a eleição que 
ultimamente teve lugar na mesma Freguezia: 2. o 

que ~- ''ista da disposição terminante do Art. 22 
da dita Lei, hc claro que compelindo a qualquct· 
cidadão, nos 5 dias da segunda reunião das Jun
tas de Qualificação, o direito de apresentar as re
clama:ções ou denuncias l(UC entendet· convenientes 
ácerca das raitas ou illerralidadcs com que cllas 

' 
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tenhão procedido, tanto a seu .respeito como em 
•·elaçào a qualquet• outro, podem taes rcclnmaçõcs 
ou denuncias ve1·sar não só sob1·e a indevida ins.:.. 
cripção ~ mas tambem sobre a injusta exclusão 
dos volantes: e Tendo o Mesmo Augusto Senhor 
Appron\do as decisões dadas por V. Ex. ao sobre
dito Juiz de Paz, assim communico a V. Ex. pnra 
seu conhecimento. 

Deós Guarde a V. Ex. -Visconde de Mont'a
lel!re. -' Sr. Presidente da Pro\·incia do Rio de ,Ta .. 

'' I neiro. , · 

Solve duvidas encontradas na cxccuçüo da Lei Rcyuf(llncn~ 
' lar das Eleições. 

1.a Seccão. Río de Janeiro. Miuístel'Ío dos Ne
r,ocios do Únperio em n de Janeiro de 18A9. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo le,•ado ao conheci
mento de Sua l\1a.gc:;tade o Imperador. o Officio de 
V. Ex. (le 2 do concnte, acompanhando por co
pia o que a V. Ex. dirit;ira em 20 do mez findo 
a Mesa: Parochial da rrcguezia de São I>edro e São 
Paulo da Villa da Par·ahiba do Sul, nessa Provín
cia, participando que tendo-se orGanisado a respe
cti va~J\"Ie'sa, e começado a a pm·ação das ced ulas, 
foi o Juiz de Paz mais votado, por· achar-se im
possibilitado, substituído pelo immediato em votos, 
assim como tambern o fora, e pelo mesmo mo~ 
tivo, o Secretario primeiramente eleito, e que ter
minados os trabalhos ele i toraes, e preenchidas to- · 
das ns formalidades ler,aes, reconheceo-se então, 
quando se ia lavrar a Acta final, que não tinha si
do feita pela 1\Iesa anterior á ele que trata o Art. 49 
da Lei :de 19 de Acrosto de nV.G: Houve o Mesmo. 

' tJ 
Augusto Senhor por bem A pprovar a deliberação 
que V. :Ex. tomou, constante da Portaria de 30 do 
mesmo; mez, tam hem junta por copia., declarando 
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á sobredita Mesa que a omissão da segunda Acta 
não pode ser supprida pela Mesa actua.l por lhe 
faltarem os caracteres legaes, e que achando-se ter
minada a eleição e já publicados os nomes dos 
eleitos, deve o ,~;egundo Juiz ide Paz, reunindo nova
mente na Igreja Matriz os Membros da Mesa Paro
chia!) trata•· de fazer lavrar, em dia previamente 
annunciado, e com a maior·

1 
publicidade, a A c ta :Ji

nal co'm todas as precisas declarações, a fim de que 
em tempo opportuno seja tudo presente ao Poder 
competente. O que commu'nico a V. Ex. par-a seu 
conhe<'Ímento. c em resposta ao citac!o Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. ;__Visconde de 1\lont'a
legre.:._St. Presidente ela Pn)vincia elo Rio de Jatleiro. 

: ! 

Transfere para o dia 28 do corrente a installaçlio da J,un
ta de Quálificm;iio da Freguezia dct Guaratiba I • na 
conformidade do Avilo de 25 de Fevereiro de 1847 
ao 'Prcs·idcnte do Pará I 't'Ísto ser imprat-icavcl a sua 
1'Cttitião no dia 21 ,· devendo publicm·-se por Editaes 
esta,: tmnsferencia 1 e procede~-se á co!~1:oca.çüo dos Elei
tores e Supplentes para o 11ovo dw. 

I I 

' 
1.• Seccão. 1\io de Janeiro. l\linistcrio dos Ne-

gocios do Ir~pe1·io em H) de Janeiro de 48!•9. 
I : ........_,e 
' i 

Sendo pre!lente a Sua Magestadc o Tmper·adol' 
o Officío datado de honten1, em (JUC Vm. parti
cipa a impossibilidade de installar-se no dia :l1 do 
corrente a Junta de Qualificação dessa Freguezia, 
e consulta se póde Lransfe,;ir. para o DomÍ!JGO se
guinte a sua installaçào: Manda o Mesmo Augusto 
Senhor· elcdarat·-lhe que na confOimida1le da. de
cisão :proferida por Aviso de 25 de Fevereiro de 
18~.7 :ao Presidente da Provl'incia do Pará, nenhum 
inconveniente ha, c antes cump1·c (1ue seja trans
ferida: para Domingo 28 d~ col'rcnlc a installaçi'io 

I 



da mencionada Junta, visto ser impratica"·el no 
dia i21 a sua reunião; devendo Ym. publicar por 
Editaes esta transfer·cnci<t, e proceder ú convocação 
dos Eleitores e Supplenles para o novo dia, bem 
como a todas as mais diligencias da Lei de 1!) de 
Agosto de 181,.6; ficando na intcllir,encia de que, 
n~o ',obstante a ti·ansferencia, devem ser relirr,iosa-

' ( mente guardados os prazos marcados nos Arts. 20, 
21 e 22 da mesma Lei, todos os lJUacs se conta
rão 'do dia em que em~ctivamente tÍVCl' Inga•· a 
installacão ela Junta. 

:ne~s Guarde a Vm. -Visconde de 1\Jont.'a
legre.- Sr. José Ju:;tino da Silveira Machado, Juiz 
de Paz Pr·esidente da Junta de Oualificacão da Frc-
guczia d<~ Guaratiba. ... · 

Approva a tler.isâo do Presidente tln Prot'incin de Alitllfs 
Grkaes, soloentlo tbwitlrts IÍt:~~rm tla. t~xecuçrio tltt Lei 

' Br~yulanwntm· da.~ Eleirâes. 

f. a Secção. Rio de Janeiro. lU i nisterio dos Ne
goci~s do lrnperio em 27 de Janeiro de 184.9. 

JIJm. e Exm. Sr·. - Foi presente a Sua 1\fa
gestade o .. lmper·at.lor o Officio de V. Ex. de 1 O 
do corrente' sob n.0 5' acompanhando as copias 
tanto do que lhe fora dirigido pelo Juiz de Paz 
do Districto da I•edra do J\nta, do Termo de l\Ia
rianna, nessa Provinéia, como <.la resposta de V. 
Ex., : sendo ohjecto do da prirneim as seguintes 
duvidas: 1." se dc\'C on não r·eunir-sc a Junta de 
Qualilicação naqucllc Cur·ato, ha pouco elevado a 
Parochia por Lei l~rovincial: 2." se os Eleitores 
ahi 1:esidentes devem ser· convocados para a for
mação da Junta de Qualificaç<1o da Parochia da 
Ponto Nova, por· onde forão eleitos: 3." final
mente, s.e de,·endo elles sei' convocados pam a 



I 

' ' 

lormação da Junta de Qualificação da nova Pa
r·ochi'a, como deverá srr ella forma(la , visto uãn 
haver,cm Eleitor·es Supplentes: c o I\Tesrno Aur~usto 
Scnhot· de tudo inteirado, Houve pm· hem Ap
provar a deliberação tomada por Y. Ex., decla
rando, quanto á primeira duvida, que não cs
tandq canonicnmente provida a Parochia nova
mente et•eada nesse Dist1·icto, não pó(le a h i re
unir-se a .Junta qnalillcadora; de,•endo a t·evisão 
da qualificação d'csse Districto se•· feita pela Junta 
da M~triz da Ponte Nova , a que pet:tencia antes 
da. ct·eação da nova Par·ochia, na conformidade 
dos Avisos de 21 de Dezembro de 1846 e 20 de 
Feveneiro de 18lr7; ficando por este modo res
pondida tambem a 2.11 duvida, e parte da 3. 11

; e 
pelo que respeita á ultima parte desta, que nas 
Parochias novamente creadas deve o Presidente da 
Junta: convocar, em lugar de Eleitores c Sup
plentes, os ditos cidadãos, que lhe ficarem im
medi~tos em votos, para representarein os quatro 
Eleito'r·es, e seus Supplentes. O que communico a 
V. Ex. para seu conhecimento, e em. resposta ao 
citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\font'a
Icat·e.j - Sr. Presidente da Província <le 1\tínas 
Geraes. 

I 

' . ""' .. 
ADDITAMENTO AO CADERNO 2. 0 

Declara que ás Camaras 1~funictiJáes compete sem
pre: a apuracão de.fimtiva dos votos para J'c
readores, quer haja lmma ou mais Parochias 
no :111unicipio. 

I 

1 ~~~ Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne- · 
r,ocios

1 

do lmperio em 3 de Fevereiro de 18lt9. 
I ' 

' 
Blm. e Exm. Sr.- Tendo ]evado ao eonhcci-, 

\ 

~'WIP?4P. t •·t··· tf,1i · 
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mcnto de Sua Magcstade o Imper·aÓOI' o seu om
cio de 1 t uo mez passado , soh n. o 4 , c as copias 
que I o acompanhárão , sendo :1 pr·imcira- da Ca·
mara Municipal da Cidade ua Estancia, nessa Pro
víncia, em que communicou a essa J>rcsiueucia 
haver entendido que uão lhe per·tencia, mas sim 
á Mesa Par·ochial da mesma <..:idade fazer a apu
ração de votos para Vcr·cador·es, e CXJwdit·-lhes os 
competentes Diplomas, por· comprehender o res
pectivo Município hnma J>arochia somente; e a 
segulnda , a resposta de V. Ex. sobre o r·efer·ido 
objecto: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem 
Approvar a deliberação tomada por' V. Ex., de
claran(lo que, na confor·midade do Arti~o 105 da · 
Lei 1de 19 de Agosto de 184G , que deve ser en
tendido pelos seus antecedentes e subsequentes, a 
apur!ação definitiva de votos para Vereadores com
pete i sempre ás Camaras .Municipaes, quer haja 
huma ou mais Parochias no Município. 

:o que I cornmunico a V. Ex. para seu conhe
cimento, e em resposta ao citado Officio. 

iDeos Guarde a V. Ex.- Visconde de Mont'a
legre.- Sr. P1·esidente da Província de Sergipe. 

I 

llfan!I~rôceder a nova qualificação na ~arochia de Tm
cu~haem , po~s que he nulla a que Jor presidida por 
Ju~z de Paz mcompctente , como o (ot. 'a de que se trata,. 

I 

~ •
3 Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne

goci~s do Imperio em 3 de },evereiro de 1849. 
I 

lllm. e Exm. S1·. -Sendo presente a Sua 1\la
gestade o Imperador o Officio dessa Presidencia de 
17 dle Maio de 1847, em que consulta se deve 
mandar proceder a nova qualificação na Parochia 
de Tracunhaem , em virtude do que foi decidido 
no Decreto e A viso de 20 de Fevereiro do dito 

I 

f 
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nnno: lia o Mesmo Augusto Senhor po•· bem l\lan
dar declarar, de conformidade com o parecer da 
Secção do Imperio do Conselho <.l'Estado, que, posto 
seja extemporanea a decisão a esta duvida, visto 
que tem havido duas qualificações depois daqnella, 
toda";ia cumpre que em casos semelhantes se pro
ceda :a no~a qualificação, pois que he sem duvida 
nnlla: a que for presidida !1or Juiz de l)az incom
petente, como o foi a de que se trata. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1.\Iont'a
legrel-Sr. Presidente da Província de Pcl'llambnco. 

' 
Dt~rhn~n que o Presidente da P~·ovincia dt~ Afinas fJl'roe.~ 

de~;:e sc1· semp:re qttalificado naquella da!i Ft·egtw::ia.'1 !t 

que pertencer o Palacio na epocn dn q1w1i{lurr-tio, 
hwlw 1'e.: que tenha residido no mesmo l'a}af<io pdu 
mchos trinta dias antes claqw~lfe rm que st! {l:rt· a. qua-
li'irat:iio. · I' I • 

I 
I 

·1.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinislcrio dos Nc
gocios do lmperio em 5 de Fevereiro de 18!j.!). 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo presente a Sua 1\'la
r.estade o Imperador o Officio de 2:> do mcz fin
do, :em que V. Ex. expõe a dtn·ida que se sus
cita a respeito da Freguezia em que dc\~C SCI' qua
lifica~o o Presidente dessa Provincia, viste,ktr-sc 
a cir~cunstancia de pertencer de tempo immcmo
rial b Palacio da Jlresidcncia, annual c allcma
damente ora á Freguczia do Ouro Prelo, ora á 
de Antonio Dias, nos limites das quaes hc situa
do: :Manda o 1.\fesmo Augusto Senho•· declamr, 
que o Presidente da Provinci.a dc,·c ser sempre 
qualificado naqnella das duas mencionadas Fr·e
guezi~s, a que pertencer o Palacio na epoca. da 
qualificação, h urna vez que tenha resirlido no mes
mo Palacio pelo menos tr·inta. dias ant.es daquelle 
em que se fizer a qualificação, nos ter·mos do Art. 
17 d~ Lei de 19 de Agosto de 18~.6, pois que 
neste: caso especial, e talvez unico, residir no Pa-

. 
) 
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lacio importa o mesmo que residir naquella das 
duas Freguezias, a que elle annu:tl e alternada
mente pertence. O que communico a V. Ex. para 
seu :conhecimento e execução. 
. !Deos Guarde a V. E.x.- Visconde de 1\'lont'a
legre.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

I 
I 

I ----
I 

Solvendo duvidas propostas pela Camara llfzm·icipal da 
Villa de Turyassú , na Provincia do Pará, sobre as elei
çõf-s de Juizés ele Paz e Vereadores que tiverã() lugm· 
m~ mesma Villa. 

I 
I 
111.a Secção. Rio de Janeil·o. Ministerio dos Ne-

gocibs do lmperio em 7 de :Fevereiro de 18!~9. 
ill1m. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mages

tnde: o Imperador o Officio de V. Ex. de 5 de Ja
neiro ultimo, a que acompanhárão não só a co
pia :da representação que lhe dirigira a Camara 
Municipal da Villa de Tur~·assú sobre as faltai, 
e i·rregularidades commettidas pela respectiva Mesa 
Paro1chial na proxirnn passada eleição para Juizes 
de 1, az c V creadores, cnja A ela tam bem pol' co
pia veio junta ao dito OfJicio, como tambem a da 
resposta que V. Ex. deo a semelhante respeito: e 
o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Appro
var ~ ~ecísão de V. Ex., com declaração porêm de 
que,: competindo ás Camaras Municipaes e não ás 
Mesas Parochiaes o sortenmento dos empatados, 
deve [V. Ex. expedir as ordens convenientes para 
que se proceda a novo sorteamento llos trcs cida
dãos I que obtiverão igual numero de votos para 
Presitlente da mencionada Camara, satisfazendo-se 
religiosamente as formalidades prescr·iptas no Art. 
115 (Ia Lei Regulamentar <le Eleições. 

~ que communico a V. Ex. para seu conheci
mento, governo, e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de l\Iont'a
Jcgre; -Sr. Presidente rla Provincia do Pará. 

I 
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lJeclam que estando collocada a ![atriz da P(trochia de 
S. iVicente Fen·er no tel'tt'itorio da Comarca d' A/can
tara, det'e a mesma Paroch·ia {aza parte da dita 
Coútarca, e nüo da de Vianna • onde tem JWl'le do 
seu.: ten-itm·io. 

' 
' I 

1 .a Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ne-
gocias do Imper·io em 9 de Fevereiro de 1849. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua Magestade o lmpe
radm:1 Manda declarar a V. Ex., para o fazer 
constar á Camara Municipal da Villa de Vianna, 
em sblnção á duvida por ella proposta em Officio 
de 12 de Abril de 18/~ 7 , que, estando collocada 
a. Ma1triz da Par-ochia de S. Vicente Ferrer no ter
ritorio da Comarca d'Alcantara, he fóra. de du
vida ;que na divisão dos Collegios por. Comarcas 
feita :por essa Presidencia, deve a mesma Paro
chia :fàzer parte do Collegio da dita Comarca, e 
não ~a de Vianna, onde tem parte do . seu tet• • 
ritorio, visto que, como está declarado no § 1. o 

do Decreto n. o .4.80 de 24 de Outubro de 18/16, a 
Lei considera a divisão ecclesiastica como base 
das opemções cleitoracs, e a sérlc da Parochia h e 
que ~etermina o l\Iunicipio, e conseguintemente 
a Comarca a que ella. pertence. Ontr·osim deter
mina o Mesmo Augusto Senhor que V. Ex. ad
virta: aquella Camara que, quando tÍV'!!l'. de di
rigir~se ao Governo Imperial, o deverá fazer por 
intertnedio d'essa Presidencia, corno acaba de ser 
deter:minado na Circular expedida pm: este Minis
teria i em data de 26 do mez passado. 

Deos Guar<.le a V. Ex.- Visconde de l\lont'a
legrel- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

I 

' 
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Dcclrrra niio· procedente a tluvida da Camara Municipal 
da 'Yilla de S. Joiio tln Barra ácerca da incompati
bi[t;(lade do exvrcicio de ltmn de seu,.~ Alembros com. 
as !fnncr.õcs de arremata11tes dos direitos de pilotagem 
tla :Ba1'ra. . · 

1. a Secção. Rio de Janeiro. :Ministerió dos 
Nego cios do Imperio em 9 de Fevereiro de 1 R-4.9. 

111m. e Exm. 81·. -Tendo sido presente a 
Sua lVIagestade o Imperador com o Oflicio de V. 
Ex. ile 20 de Novembro ultimo, o que lhe dirigira 
a Ca~ara Mu~icipal da Villa de S. João da Barra, 
consultando se devia dar posse de hum luaar ele 
Verciulor ao Cidadão Anlonio Joaquim de Faria 
Sobrinho~ eleito em 1 de Setembro do anno pas
sado~ por ser arrematante dos direitos. de pilota
gem :da narra' do dizimo do peixe fresco' e do 
impo~to de cinco por cento sobre o salgado: 
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem , por Sua 
immediata Resolução de 2.4- do mez findo , proferida 
sobre Consulta da Sccç:\o do Conselho d'Estado 
dos Negocias do lmpcrio de 20 de Dezembro ui
Limo:, Declar·ar que não procede aquella duvida, 
e que eleve ser reconhecido Vereador o referido 
Faria; po11 quanto· não havendo Lei alguma que de
termine, ou resolva o caso occort:ente, menos bem 
appli,Ç,a!lo 'foi por V. Ex. o principio de analogia 
dedu.ziCTo da doutrina, e do espírito da Lei de 20 
de S.etembro de 1845 , e do 1. o "de Setembro de 
1828~ não só porque ele facto não existe seme
lhante analogia entre o arrematante dos sobre
ditos! impostos, e os Empregados das diversas Re
partições das Camaras Municipaes subordinados , 
e responsa veis ás mesmas Camaras , como porque a 
analogia mesmo a mais perfeita , nunca se1·ve de 
regra para determinar di r·eitos politicos. O qne co
:rimnico a V. Ex. para seu conhecimento e governo. 

:Deos Guaa·dc a V. J~x.- Visconde de ~font'a
Jegr·e. - Sr. Presidente da Província do Rio cic 
Jan€iro. 
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Appr,;va a deliberação do Presidente da Provin
cia :do Rio de .Janeiro declarando que no Cu
rato' da 'Cacar·ia não póde praticar-se acto al
gwn eleitoral, por não ter sido o dito Cu rato 
miuJa reconhecido pela Alsenibléa Provzizcial. 

I 
I 

1 ~a Secção. Rio de Janeir:o. 1\l:nisterio dos Ne
gocios: do Imperio em 13 de Fever·ei ro de 1849. 

Illm. e Exm. Sr·.- l•'oi presente a Sua Ma
gestade o Imperador o seu OLllcio de 12 do cor
rente,: acompanhando a copia da Portaria por V. 
Ex. dirigida á Camara Municipal da Yilla de São 
João do Príncipe, na qual lhe communica terem 
sido annulladas pelo Governo Irnper·ial as eleições 
de Vel·eadores e Juizes de Paz ela FrerrnE'zia do 
Passa-trcs, e elo Curato de São .José da Cacaria ~ 
e marca o dia 25 de 1\larço proximo futuro para 
se proceder a novas eleições na dita l"r·eguczia so
mente:: c o Mesmo Augusto Senhor de tudo in
teirado Houve por bem Approvar a deliberação 
que V~ Ex. tomou quanto ao Cnrato da Cacaria , 
declarando á referida Camara que não póde nelle 
pratic::ir-se, como abusivamente se tem feito , neto 
algum', eleitóral, visto que, embora creado pelo 
Bispo Diocesano para as funcções puramente espi
rituaes:, não foi ainda reconhecido pela Assembléa 
Provincial, como he indispensavel para 'qtl~ ,::.e
melhante creação possa produzir effeitos civis e 
políticos. O que communico a V. Ex. para seu co
nhecimento, e em resposta ao citado Officio. 

Heos Guarde a V. Ex .. - Visconde de 1\Iant'a
legre. -'- Sr. Presidente da Provincia do Rio de Ja-

• I 
netro. : 
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Approva, a decistio dada pelo P·residente ela P.rot,incia 
de ]f·inas Geraes, mandando proceder na Villa de For
migas ás eleições de Juizes de Paz no dia 14 de Ja
netro clcste armo, visto não se terem. feito na epoca 
mahada po?' Lei, e declm·ando que eU as demão ser. 
pr·e~id·idas pelo Juiz de Paz mais votado do quadri
ennio de 18~8. 

1.3 Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos 
Nego.cios do· I mperio em 2.;} de Feverei1·o de 1849. 

111m. e Exm. Sr. - 11'oi presente a Sua Ma
gestade o Impe~ador o Oficio de V. Ex. de H 
de Dezembro do anno passado, com copia não só 
do q~e lhe dirigira ·a Camara Municipal da Villa 
de roJ•mÍffUS a respeito das eleições de Juizes de 
Paz da dita Villa, qne não forão feitas na epo
ca marcada por Lei, como da •·esposta que V. 
Ex. dco: e o :Mesmo Augusto Senhor, Confor
mando-se, por Sua immediata Resolução de 17 elo 
corrénte, com o parecer da Secção do Conselho 
d'Estado dos Negocias do Imperio, ernittido em 
Cons'ulta de 1 O de Janeiro ultimo, Ha por bem 
Approvar a decisão qne V. Ex. deo, manuando 
prockde1· áquellas eleições no dia 14 do referido 
mez ide Janeiro, e declarando que ellas devião ser 
presi'didas pelo Juiz de Paz mais votado do qua
d~anio" findo em 18~8, visto que, sendo isto o 
que !devia fazer a Camara, lhe competia a presi
dencia da Mesa nos termos do Art. H O, combi
nado com o 93 da Lei R~r,ulamentar das Elei
çõesJ O que communico a v. Ex. para seu co
nhecimento e governo. 

iDeos Guarde a V. Ex.- Visconde rle Mont'a
IcgrtL- Sr. Presidente da Provincia de Minas 
Geraes. 
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ADDITAMENTO AO CADERNO :L" 

Declm·á que, não obstante a llissolttçlio da, Camura dos 
Deputados, deve proseguir-sc no trabalho da qualifi
cação do.~ '1-'0tantes, p1'ocedendo-se á segunda 1'C1tnião 
ela Junta Qualipcadora, e á do Co11selho Jlft111icipal 
de Recu1'SO. 

1 ~a Secção. Rio de Janeiro. 1\linist.erio dos Nc
r,-ocios: do Imperio em 9 de 1\larço de 184a. 

Jllm. e Exm. Sr. ~ Devendo, não obstante 
a dis~olução da Cnmar·a dos Deputados , prose
guir-se no trabalho da (1ualificaçào dos votantes , 
a que :na fórma do Art. 25 da Lei n." 387 de 19 
de Agosto· de 1846, se deo começo na 3.a Do
ming:t' do corrente anno, pmcedendo-se no pt·azo 
da Le'i não só á segunda reunião da Junta Qna
lificadbra para decidir na fôi'Jna do Art. 22 sobre 
quaesquet· queixas, reclamaçües ou denuncias que 
appart;ção, como tambem á do Conselho 1\Inni
cipal de Recurso, que na forma do Art. 36 se 
deve installar na 3.a Dominga do mez de Ahr·il 
proximo futuro: assim o commnnico a V. Ex. 
para s'eu conhecimento c execução. 

Deos Guarde a V. Ex. Sr. -],residente da 
Providcia do Rio de Janeiro. 
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ADDITAMENTO AO CADERNO· '•·o 
JUSTIÇA. - A viso de 3 de Abril de 18!•9. -,A o 

Presidente da Provillcia do Espirito Santo, de
clarando que os Paroclws , por serem eleitos__ 
~~embros de lwma Assembléa Prof.Jincial, não 
ficão inhibidos de exercer as suas funcções es-

, •.• lo ' ' • • -
ptrltuaes , com tanto que , po'' esse exerczcw, na o 
acc,~tmulem a respectiva congrua; e que, ainda 
no i caso de não poder qualquer d' elles , clzt
rante as Sessões da ·d.ssembléa Provincial, exer
cer: as fimcções de · .~ett Officio Parocltial, não 
póde o Sacerdote que o substitui.• ter direito ·á 
corlgrua, nem ás ciffertas e belleses. 

I 
i 

a.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
s:rocios da Justica em 3 de Ab•·il de 184~. 
tJ ' • 

I 
I 

Il1rn. e Exm. Sr. - Foi presente a Sna Ma
gestade o Imperador o Officio d' essa J>residcncia, 
em data do 1." de Abril do anno proxirno findo, 
ncom:panhado da copia de outro em que o Coad
jutori da Freguezia d'essa Capital, representando 
acharf-sc o respectivo Vi,<rario na Assernbléa Pm
vinciai corno Deputado, sem que ti v esse até então 
enca~refiado a elle Coadjutor da direcção da l<'re
g~z.i.a, quando não podia, na (jllalidade de Em
pregado Publico, exercer ao mesmo tempo os dous 
empregos de Parocho e Deputado, á face do Art. 
23 do Acto Addicional, solicitou d'essa Presiden
cia esclarecimentos sobre as .seguintes duvidas: 1.:. 
se o ~'eferido Vigario podia lícita e legalmente exer
cer as funcções de l>arocho, estando corno Depu
tado :na Assembléà Provincial, e se, no caso ne
ga ti v~, pertence ao Coadjutor a direcção c govcmo 
da Fr;egne.lia: 2.0 se, no caso de ficar o Coadjuto1· 
exercendo as funcções de Parocho, tem direi to ás· 
o(fcrtas e beneses , assim como á. congrna que o 
Parocho deixa de perceber· como lUemlH'o da 
Asserrtbléa Provincial. 
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E Havendo o iVIcsrno Aun·usto Senhol' por hc111, 
pol' Sua irnmediata llcsoluçào de ~~I tlc 1\Iar~:o ul
timo, Conformar-se com o parecer que sohre esta 
mataria interpoz a Secção de Justiça do Conselho 
tl'Estado, em data de 11 do refe1·ido rncz, Man
da declarar a V. Ex. o seguinte, em solução ús 
mencionadas duvidas. 

1. ", Que não existe a incompatibilidade aller,ada 
ua rlrimeira duvida, por· isso que o Art. 2:.1 do 
Acto \ Acldicioual não admitte hum a inteqn·ctação 
tão <:jxtensi va que exclua os llarochos das funcçõcs 
pm·alnente espirituaes, com tanto qne, pol' esse 
exercício' não accumulem a respectiva con~rua; 
ao que accresce ter sido esta a intellir,encia dada 

' I A . ' ao c1tac o rt•r,o, tanto nessa, como em ontr·as 
l 1rov .in c ias do lm per i o, e mesmo na Côrlc , onde 
o Re:Verendo Dispo Diocesano tem Lido assento na 
Canu1ra <.los Deputados, sem deixar, por este f.1.cto _, 
de exercer as funcções Episcopaes : c hem que o 
Art. ~ 3 do A c to Acldicional estabeleça (file os I\lem
hros 11das !ssecnb]éas Provineiaes qnc forem Em
prew:idos Publicas, não poderão, durante as Secções 
ex·~rcer o seu empr·ego, nem accumular ordena
dos, 

1
1 he certo tptc a palavra- crnprer,o - nüo 

póde :com propriedade applicar-se ao exercício das 
funcç'ões puramente espirJ tuaes' inherentes ao o m-
eio dos Par·ochos. - ~- __..., 

2.0 
\ Que ainda no caso de não pode•· ~ ·Viga

rio, durante as Sessões da Assembléa I)t·ovinciaJ , 
exerd~r as funcções do seu Officio J>arochial, não 
podia: o Sacerdote ({Ue o substituísse ter direito 
nem 

1

~s offertas e beneses , que são fi·uctos do 
beneficio, e não estão comprehendidos na accu
mulação prohibida pelo já ·citado. J\rtif!o do Acto 
Addicional, nem igualmente ~ congru':. , a qual , 
posto 

1
1que não possa ser accumulada com o subsi

dio q~e o .Parocl1o receber como Deputado, nem 
por isso deve pertencer a quem o substituir no 
exe.rcicio das funcções Parochiaes , mas sim ter a 
applic~ção determinada por Lei. 

t 
' 
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Deos Guarde a V. Ex. - Euzebio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara.- Sr. Presidente da Pro·· 
vincia do Espírito Santo. 

JMPEIUO.- Declara ao .{uiz de Paz act·ual de .{acat·epa· 
guá! que l~e não ·· co!npete a presidencfa. da {unta Jide 
Qttahficaçao na Sessao que tem de demdu: sobte m 're-
cla~ações e denun~ias ~ntr:ryostas das deeis?es jda me~
m.a.:.Junta, mas Slm ao Juu de Paz do Dútncto rnat.B 
msmho. 

~ 

1'~.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio .tlos Ne
gocios do Imperio em 1'3 de Abril de 1849. 

Sua Magestade o Imperador Manda declarar a 
Vm. ,: para sua intelligencia e em solução á du
vida que propõe em Officio de 4 do corrente ' CfUe 
não compete a Vm. a presidencia da Junta de 
Qualificação na Sessão que tem de celebrar para 
decidir sobre as reclamações, queixas, ou denuncias 
interpostas das decisões da mesma Junta , mas sim 
ao Juiz de Paz do Districto mais visinho do qua
driennio passado, huma vez que estejão impedi
dos todos os Juizes de Paz desse Districto eleitos 
para :o mesmo quadriennio, visto ser assim con
for""l,: á ~Lei Regulamentar das Eleições e ao Art. 
62. do Codigo do Processo Criminal. . , 

Deos Guarde a Vm.- Visconde de Mont'a
legre.i- s.r. Jui~ de '·Paz actual da Freguezia dé 
Jaear~pagua. 

I 
I ,. 
I 
I 
I 

, I 

i f 
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Decla~a que não edão compre/tendido$ 1Ut f(ljlepç(~a do ;§ 
1~0., do Art. 18 da Lei Regulamentar das Eleições os 
Olficiaes da Guarda Nacional, por isso que lhes não 
hej applicavel a texpressão- Of!iciaesiJfilitaret- empre
gada no mesmo §. 

~~ • 11 Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gociÓs do Imperio em 2-1 de Abril d" :1849. 

lllm. e Exm. Sr. - 'Tendo Sua Magestade o 
Imperador Approvado a decisão proferida por V. 
Ex. sobre a duvida proposta pelo Juiz de Paz Presi
dente da Junta de Qualificação da Villa das Bar
ras, i declarando-lhe que não estão comprehendi
dos na excepção consignada no§ 1.0 do Art. 18 da 
Lei Regulamentar das Eleições os Officiaes da Guar
da Nacional, por isso que não podem elles ser en
cabeÇados na expressão - Officiaes :Militares - em
pregada no mesmo §: assim o communico a V. 
Ex. em resposta ao seu Officio de 16 de Fevereiro 
do corrente anno. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de 1\font'a
legrel.- Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

I 
I 
I 
I 

Decla~a incompatíveis differentes emp1'egos com os Car-
g,os de Juiz de Paz e Vereador da Cmnara. 
I ----~. , 1:.11 Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne-

gocias do Impe:rio em 26 de Abril de 1849. 
Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impera

dor, a quem farão presentes os Officios de V. Ex. 
sob numeros 48 a 51 , de 21 e 23 de Dezembro do 
anno :proximo passado, ver~ando sobre as duvidas 
offerecidas peJas Camaras-l\1uriicipaes dessa Cápital , 
e das jVillas de Mazagão e da Vigia, ~~rca da accu
mulação de varios empregos, Ha por be~.Dcclàrar: 

1l8 Duvida. Que dando-se a respeyo do em
brego I de Subdelegado de Policia , bem~ como de 
eleg~do, a mesma razão por que o _,Dect·eto n. • ... 



c :no ) 
~.'29 ~de 9 de Agoslo (}e 18!,5 declarou inaccú
mu1a,·el o emprego de· .Juiz ~lunicipal com o ~le 
Vereador, accrescendo <JliC tanto arpwlles como 
este~ tem a attrihnição de ju1gar as inf'racções de 
postúras, em que hc pat·te a Camara 1\Junicipal, 
ha ~crlamenle incompatibilidade na accumula
ção :do exercício dos referidos cargos de Dc1e
~add c Suhdele~ado com o de Vereador· da Ca-c_.,. 

1 
t .. 

mam, c deve-se a seu respeito observar o que 
detcl·mina o mesmo Decreto. 

2.~ Duvida. Qne por diver~ns vezes tem o Go
verno Imperial declarado a incompatibilidade ela 
accnlnulação dos empregos de Administrac..~ào d~ 
fazc'nda com os ear,r;os de Juiz de l.,nz c Ve
reador, cumprindo que se observe· a respeito dos. 
Juizes de Paz e Verea~lores que fot·em nomeados 
para: os ditos empregos o que se determina no 
A viso n.0 32 de 5 de 1\larço de 18!r:7 ,. e par·a o caso 
de s~erem os Empreaados de l•'azenda eleitos .T uizes 
de ~az e Vereadores, se cumpra o disposto nas 
Ordens do Thestitiro de 23 e 21,. de Dezembro de 
1833, 15 de Abril e 18 de Junho de 1831,., 1 U de 
Fevereiro de 1835, e Avisos n.o 28!,. de 16 de J:mei
ro dé 18!,.·1 § 3. 0

, c u.o 32 de 5 de 1.\larço de 1fH7, 
com: u dcc]arnd'ío do Aviso de 25 de SetcmlH·o de 
18lf8: diriGido a~ Presidente do Ilio Grande do Nort~. 

3 ... ~..)1u\·ida. Que não ha razão para que se não 
fucão extensivas as necisões citadas na duvida an
tc;·io~· aos Collectorcs e Escri ,·ães das Collectorias , 
p9is :c1ne el1es não podem sem prejuízo do serviço 
c d::upno das par·tes se•· distrahidos das suas fnncções 
diari,ns; e por tanto deve V. Ex. I;evorrar a de
cisão que deo em conll'at·ió por occasião da du
vida: proposta pe1n Camara Municipal de 1\fazagão, 
e constante 'rio§ 13 do sen Oflicio sob n.o 51. 

/L~ Dnvi.da. Que não podendo o Concgo (\\lC 

tem :fun~Ç.QG~_dial'ias a ctlrnpri•·, c a horas certas, 
~r~~'lf. cjp}1nll~tiv~n1ente a~ funcções de V~
. h~~ufh\·'~ he sén1 clrtvtda mcompatwel a aecumulaçao 

(; ' ·. I ;_:, :) 

.\ . ~ 
,... -i 

·~ ' _:: __ ;::~lu~-'<~~>/' 
I 'I! 
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do e:Xercrcio destes dons emprcn·os, cnmpdndo 
ohscr~·ar-se a seu respeito o qnc o Govemo Jm
pet·ial tem determinádo relativ~mente aos Emprc-
1Yados1 de l<'azenda, por· haver iuentidade de razão, 
~omol hem decidio V. Ex. 

5." 
1
1 Duvida. Que com r·azão decidio V. Ex. ser 

incompatível o empr·ego de Fiscal da Camar~ com 
o de Vereador , não só pbrque ha repnrrnanma nas 
funcçbes dos dons empref,os , proveniente da de
pcndqncia em que aqueBe Empregado está da Ca
mara ~ e pela fiscalisaçào que sobr·e os seus actos clla 
tem de exercet·, como tarnhem porque he esta ac
cumt~lação expressamente prohibida pela lleso
luçãol n. 0 371 de 20 de Setembro ele 18/f.l). 

6.a Duvida. Que havendo o Jlecrcto n." 501 
de 17 de Fevet·eir·o de 1847 declarado incompa
tível lo exercici1o cumulativo do Officio de E~cri
vão de Orphàos com o do emprcgu de VcrcadOJ·, 
pelo [>r·ejuizo que resulta á Administração <la jus
tiça, :com mais razão de,'e ser prohibida a accu
mulaÇão do exer·cicio do dito Officio com o do em
prego~ de Secretar·io da Ca:mara Municipal, que he 
sem ~luvida muito mais pensionado; 

?'·" Duvida. Que pela mesma razão de não 
podcijem ser· cl esempcnhados ~atisfnctoriamen te é 
sem f>l'ejnizo do publico os Officios de Tahellião 
c de 1 Escrivão dos Auditorias peJo individtJ.., que 
accun;llllar o cnJprer,o de Vereado1~, pela natu
reza idas funcções dos ditos Officios, <{UC exigem 
assidt1idadc constante c dial'ia, ha certamente in
comph.tihilidade na accumulação dos c1itos em pre
r,-os. q Escr·ivão on Tabellião eleito para este caq~o 
deve :delle pedir escusa, e o Vereador· que for 
nomeado pam os ditos Officios, perde pelo exer
cício idellcs o emprego de eleição. O qne turlo 
eomn-lunico a V. Ex. para sua int.elli~encia ·· c 
CXCCt1

1

CãO. ·- ' .J 

Ô«ws Guar·de a V. Ex. --:Visconde de Mont'a
ler,r·e.11- Sr·. I>rc~icleut€ dtt''Ynivi'ncia tlo Para)· 

. ' 

it 
.·, : 

I ·:- D,· ,' t lí),..::)_ •• 
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