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l)nrú que não houve ofl'ensa do Acto ad
uicional em ter a AssemLlea Provincial, 
sem resolver soLre as razües em que o 
mesmo Presidente negou a sane~;ão a 
hum projecto de tei , reproduzido a 
mesma ideia desse projecto em outro a 
que elle tambem por esse motivo negou 
a sancç;'ío, visto 1pw neste segundo ha-
via mudificat;fw do primeiro, q liP j usla
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-f.ircular ue 18 de .Janeiro de 18f>r>. -
Aos Presidentes das Prmincias do Ma
ranhão , Bahia, Goiaz , Matto Grosso , 
Espírito Santo, Santa Catharina e Minas 
Geraes, declarando o premio que se de-
verá abonar ás praças das Companhias de 
Peckstres v o lu n la rias c Pngnja<las. . . . . . 27 
-Circular de 19 de .Jan6ro de 185:-í.
Heclara que nas Províncias em que nfto 
ha Commanclos de Armas não ha Audi
tores de Guerra parmam~ntes, que, nos 
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Matula que no sulJadn engajado Mancwl 
Joaquim de Miranda, ú 11uem se cou
cedcra baixa por incapaz uo serviço , se 
não desconte da gratificação que recebeo 
a quantia correspondente ao tempo que 
lhe faltava para completar o engajamen~ 
to, visto que , quando se eugajnra, ti-
nha perfeita saude ................ . 

~ ." 28. -hiso de 22 de Janeiro de 18S~. -
Dispeusa o Direclor <lo Arsenal de Guer
ra <la Cúrtc <la remessa dos mappas se
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rá. -D1~eide que as clisposi1;ües do De
creto n. 0 1.4f)8 de 1 ~ de Outubro dfl 
1854 sú dizem n~speilo ú pena de mor
te, sendo que nos casos dt· pt•tws nw
nos graves incumhe ús parlPs instruir os 
seus requerimentos !'Om os docmnen
tos que julgw~m a hem: mas qw~ süo 
applicaveis a lodos os casus os Artigos 
fi. o a seguintes do mesmo lleereto , so
bre a fórma porque nos Trihunacs e Jui
zos se devem julgar conformes á culpa 
os perdões , commutações de pena c 
amnistias ........................ . 
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ao Presidente da Provincia do Pará que 
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dei cão uc .T nizes de Paz , r subsistir \1 

que· se fizera na mesma occasião para 
V ereadorcs , por ser Isso conforme ús 
decisões dadas pelo Governo Imperial 
em cnsos idcnlic:us. . . . . . . . . . . . . . . . . :H 
-FAZEl~D.\. - Em 22 d<~ Jarwiro <l<~ 
1835. -J rc·dun:rlo do juro dos empn~s
timos dos cufn·s ele Orphüos, deve-se c:on-
tar do 1. o de .Julho de 1~5.1.. . . . . . . . :~5 
--Em 22 dt• Janeiro df' 1H55.-Pro
ccsso que se deve seguir na tornada de 
contas dos Collcctores .......... o • • • • :J(i 
-Em 2:3 de .Janeiro de 185r). -As Em
barcaçôes estrangPiras arremaladns mn 
praça cstüo sujeitas ao pa3amento do 
imposto de 15 por 0

/ 0 ............. o. :37 
-GUEHHA. -Circular d<· 23 de Janeiro 
de 1g55.-Ao General c aos Presidentes 
das Províncias, declarando que os Cadetes 
e Sargentos podem fazer exame pratico 
das armas ú que pertencem, sempre que 
o requererem , :ünda que não tenhão 
preenchido todas ou quaesquer das con
diçúes que o constituem candidatos ao 
10" posto de Oflieial. . . . . . . . . . . . . . . . . '~ 
-Circular de 2:1 de .Janeiro de 1855.-
Aos Pref,identes das Províncias, ao Ge
neral nn Côrte , ao Commandante da 
Divisão Auxiliadora em Montevidéu, á 
Contadoria Geral da Guerra, e it Pa
gadoria das Tropas da Côrte. Declara 
que as praças de pret prommidas ú Ofli
ciaes não tem direito , desde a data da 
promoção , ás vantagens de voluntarios 
ou engajados ............... o ••••• o B8 
_._Aviso de 24 de .Janeiro de 1855. -
Declara que os Ofiiciaes promovidos por 
antiguidade anterior á data do Decreto 
tem uireito ao soldo do novo posto des· 
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de o Jia em que com~m·em a contar 
a antiguidade delle.. . . . . . . . . . . . . . . 39 
-.JUSTIÇA. - A.Yiso de '2i de .Janeiro 
de 1855. --Ao V residente da Província 
uo J>ará. Approva a opinião do mes-
mo PresiJente, constante (la resposta 
que dera ao Bispo daquella I )iocese, por 
occasião de haver a Camara Municipal 
da Villa de Baiüo requisitado hum J>a-
dre para rxcrerr as funcç•1es do hga-
rio collado, inhabilitado h a mais de dous 
annos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . }) 
-GUElUl:\.- Aviso de 25 de Janeiro 
de 1R55. -Explica qual hc o uniforme 
do 7. • Batalhão de Infantaria .... , . . . 42 

.-FAZENDA. -Em '2() de Janeiro de 
1855. - Processo que se dPve seg11 i r no 
exanw das rdaeiu~s dos forncePt!Ol'r•s 
das diversas Hq;artiç1Ws do Estndo. . . }} 
-HISTICA. - :biso lle 21 de .Jauciro 
ele l!-155'. -Ao Jtliz de nireito dn l." 
Vara Criminal do ~lunicipio da C•kle; 
<lccidindo as dmidas por dle propostas 
sobre a intclligctu:ia do disposto em va-
rios Artigos do Codigo Criminal e do 
Codigo do Processo . . . . . . . • . . . . . . . . .H 
-BIPEJUO. -Em 21 de .Janeiro de 
1855. - Crca h uma Agencia de Correio 
na J>rovineia de Süo J>aulo.. . . . . . . • . .i:í 
-Em '2!) de Jan<~il'o de 1855. -Snbmet-
te á Assemblea Geral Legislativa ; para 
que resolva como julgar mais convenien-
te, tres llesoluçúes da Assemblóa Legis
lativa da Província do Ual'anhão, cmwe
dendo aposentadorias, c mandando fe
char nos domingos e dias santos as oífi
einas, mereaclos, casas de leilüo, arma
zcns, &e. por parecerem rxorbitantes dos 
pncleres eonci•didns pPlo Acto additinnal. -1~ 
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- Em 2H de Janeiro Lle l8f1G. - A ppro· 
va as uecisões do Presiucntc da l)roün
cia do Paraná, não só em considernr~ 
se incompetente para julgar de iuclu
sões e exclusões de indiYiduos da qua
lificacão de votantes , como tambem em 
declârar que os .Juizes de l\1z uo exer
cicio de suas funcçúes eleitoraes niío po-
dem ser ussistidos ue assessor ... , . . . . 4 7 
-Em 2~J de Janeiro de 18rlf,. - Ap
prova a decisão dada pelo Presiuenle 
da Província ue Matlo Grosso de p01ler 
presiuir ás eleiçücs de .Juizes de Paz e 
Vereadores, na qunli(laue de :2." .I uiz 
de llaz, hum Agente do Correio, ltüo 
obstante srr incompativel a aceumula-

N.0 47. 
çüo dos dous empregos. . . . . . . . . . . . . l18 
-Em '2fl de :Janeiro de 1855.- Decla-
ra as providencias que deve tomar a 

N." ML 

Junta de Qualiilcacão de votantes da Pa
rochia de Sant' A"nna , pnra sUp?rir a 
falta de hum Membro della, c da re
messa das listas dos quarteirões de hum 
districto da mesma Parochia. . . . . . . . . 4 U 
-Em ao de Joneiro ue 1855. - Decla-
ra ao l)resiuentc da l)roYincia de Santa 
Catharina que bem resolveo declarando 
que annualmente devem as Camaras Mu· 
nicipaes remetter aos !)residentes das 
Juntas de Qualificação as authenticas 
das Actas Lias eleir.ôes de Eleitores c 
Juizes ele ]>az, cuja ··falta porêm nüo de
ve impedir que no dia marcado pela tei 
se faca a convocacüo das mesmas Juntas. 50 
-FAZENDA.- Ém 30 de Janeiro de 
1855.- O Administrador da Hecebedo-
ria não deve recusar o recebimento de 1m-
ma meia siza e multa, visto não lhe com
petir julgar da validade dos contractos. . 51 
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N. 0 GO. -Em ~H de Janeiro de 18fl).- As no-
tas do Banco do Brasil não podem ser 
recebidas nas Thesourarias de Fazenda. G.2 
-Em 31 de Janeiro de 1855. -Remes-N." 52. 

~.· 52. 

N.0 53. 

sa á l\lesa Provincial do 1\io de Janeiro 
estabelecida nesta Côrte de copia dos ma
nifestos , na parte !elativa aos gPneros 
de procedencm naCional. . . . . . . . . . . . . »> 
- BlPERIO. - Em 31 de J1meiro de 
18r);). -Approva a decisão do Presií.len-
le da Provmcia de S. Paulo , de marcar 
novo dia para a convocaçflo do Cons~~-
lho l\lunicipal de l\ecurso , que nüo se 
reunio no tempo proprio por falta do 
'2. 0 Vereador, l\lembro do Conselho, e 
de ordenar que, quando se repita es~a 
falta, seja juramentado e chamado lml!l 
dos snpplenles de Vereador para :;crv1r 
aquelle lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;,:J 
-lUSTIL\.- Aviso do 1: J.e Feverei-
ro de f855. - Ao Presidente da Pro
víncia do l\laranhão. A pprova a Llecisfto 
dada por aC}uelle Presidente, sobre o 
01Iicio do Promotor Publico da Comar
ca do Brejo , da mesma Província, con
sultando em que hypolhese se devia 
applicar, no caso de homicídio, o mínimo 

N.• 5i. 
das penas do Art. Hl2 do Codigo Criminal. G!í 
-Aviso do t.o de Fevereiro de 1855.-Ao 
Bispo Conde .Capellflo-l\lór. Recommen-
da a expedição das convenientes ordens 
no Arcipreste da Província do Espírito 
S~nto, par~ que faça com que o J<~scri-
Yao respectivo se preste a passar as Cer
tidões exigidas pelo Procurador Fiscal da 
Thesouraria da mesma Província, dos 
obitos das pessoas devedoras á Fazenda 
Nacional, como lhe cumpre , na confor
midade da Legislaçrto citada.. . . . . . . . . ;,7 
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- I•'AZENDA.- Em o 1. 0 de FeH'reiro 
de 1855. -Dispensa da multa por falta 
do pagamento em tempo da meia siza 
pela compra de huma escrava, por ler 
a comprDdora morrido dentro dos trin
ta dias, em que o imposto cru devido .. 
-Em 3 de FeYereiro dr 1855.- O Juizo 
de Orphuos lmn jurisdic~fío para llecidir 
admimslratintmenle, uo neto da arre
cadação das hertm\:as jacenll's, quues os 
objectos e bens que á cllns pertencem. 
-I~m () de I~eYereiro de 185f>.- Dere 
cessar a pratica dos Cornmandanlcs dos 
Vapores declararem nos conhecimentos 
dos dinheiros puhlieos , I{UC conduzem , 
que ignorfi.o o conteudo ............ . 
-Em 7 de Ferereiro de 185f>.- A<; 
moedas correntes estnwgeiras, que en
trarem para os Cofres de depositos pu
hlicos, den~m ser logo Yendidus ou con
vertidas em moeda Nacional... . . . . . . GO 
-Em 8 de Jreyereiro de 1855.- A dis
posição do Art. 13 da Lei n." 77\l de G 
de Setembro do anno proximo passado , 
deve vigorar do 1." de Jnlho deste anuo. 
-Em 10 de Fen~reiro de 18Gf>.- As 
moedas estrangeiras encontradas nos es
polios dos defuntos ou ausentes devem 
ser recolhidas aos Cofres dos depositos 
publicos , o arrematadas como bens mo-
veis no Juizo de ausentes .......... . 
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-Em 14 de Fevereiro de 1855.-Com
pctencia das Thesourarias de Iruzenda 
sobre as Administracóes dos Correios. 62 
-Em 14 tlc J<evereiro de 1855.- llem 
procedeo a Collectoria da Capital do Pnrá 
multando os Membros da Camara l\Ju
nicipal de l\luanú por terem deferido ú 
hum requerimento de licença at:ompa-
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nhado de conhcdmentos do imposto de 
lojas sem estarem sdla(los. . . . . . . . . . . Gi 
-Em 15 de Fevereiro de Hl;)5.-l'er
mitte que seja elevado a tiO róis por 
arroba o pre(;cJ da armazenngem dos ge
neros depositados Hos Trapir:hes Amm
degados da Província da Bahia. . . . . . . G5 
--JllSTlf..\. -Aviso de ~~' de Frn~reiro 
de 1855·. -Ao Juiz de Hir<'ito da I: 
V ara Criminal da Côrtc~ : dccln r a que h e 
legitima a pratica seguida pdo Promotor 
l'ublico de inlr~rpor , nos proer~ssos (~lll 
que se lhe der vista, a sua opiui;lo 
pela pronuncia ou não prmtunr:ia dos 
rt'-os processados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()() 
-Aviso de 15 de Fevereiro do 1 s;;:,.-
Ao Presirlrnle da Prorifl('ia do 1\io de 
.Janeiro. Dt'eide , em snlut:ito ús proü
dencias pedidas pelo 2. o Esc ri vüo do .Juizo 
dos Orpbüos da CicladP de CnlJO Frio. na 
mesma Prorincia, que, pnslo dr~ra ser 
mantida a praliea de st·rcm processa-
dos no mesmo Carlorio os Imentarios 
dos conjuges falkcidos, he todavia cer-
to que o segundo Inventario tambem ca
rece de distribuição, para o cJl'eilo de 
ser indemnisaclo o outro Escrivüo, á 
quem competiria esse Inventario...... G7 
- FAZENDJ.- Em 1G de Fevereiro de 
1855.- Os Empregados civis da Hepar
tição de Marinha não gosão do privi
legio de dar procura~üo por instnnncn-
to particular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . m~ 
-HIPEIUO. - Em 1G de fercreiro de 
1HG:-i .'- l)eclnra ao Presidente da Pro-
víncia da Parahyba que não fui acer
tada a providencia que tomou contra 
huma Camara Municipal, C(lW nüo fez 
a apuraçüo das listas dos vulanles nas 
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Eleicües de Juizes de Paz e V creu do-
res por duvidar da legalidaue das me!i-
mas Eleições, sendo mais legal que obri
gasse a mesma Camara ao cumprimen-
to dos seus deveres pelos meios auto
risadas na Lei e Decisúes do Governo. 69 

N.• ()8. -Em 17 de Vevere1ro de 1855.-Appro-
va a decisão do Presidente da Provin-
eia do Piauhy , de declarar nulla a 
qualificação de votantes feita por huma 
.Junta composta rh~ Eleitores e Supplen-
t.es, cuja eleição nfw tinha ainda sido 
approvada, e de ordenar que se reu
nisse nova Junta com 'Eleitores e Sup
plentes do ultimo q natriennio. . . . . . . . . 71 

N." 69. -FAZENDA.- Em 17 de ~'evereiro de 
1855.- Em quanto nf\0 estiver gene
ralisado o uso do papel sellado em to
do o Imperio , não póde ter lugar a 
disposição do Art. 8." do Decreto n." 895 
de 31 de Dezembro de 1851, quanto 
aos creditos, & c. , passados nos luga
res onde não está admittido o uso do 
referiuo papel, e que tenhão de pro
duzir o seu cffeito dentro do l\Iunici-
pio da Côrte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'2. 

N. o 70. -GUEIUL\. - Circular de 17 de Feve
reiro de 1855. -Aos Presidentes das 
Províncias de Santa Catharina, Goyaz ~ 
Matto Grosso, Minas, Bahia, e Espirito 
Santo , declarando , para obviar duvi
das, quae5 os vencimentos que compe
tem aos O!liciaes das Companhias de Pe-
destres ....................... · .. · · )) 

N. 0 71. -Circular de Hl de Fevereird de 18;)5. 
Recommenda a observancia das Ordens 
a respeito dos requerimentos de Offi
r:iaes c praças de pret , que tiYerem rk 
subir á Sccrdarias rl' Estado. , . . . . . . . --: ·" 
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N. 0 72. 

N. 0 73. 

N. 0 75. 
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-FAZENDA.- Em 20 dt~ Fevert~iro dt~ 
1855. - Arrecad.acão dos emolumentos 
pela certidão ue "approvação dos exa-
mes de preparatorios para a matricu-
la nos Cursos superiores , e bem assim 
para os das Escolas ue l\ledicina. . . . . 7 4. 
-Em '20 de Fevereiro ut: U-\!')5. -Auto-
risa a Thesouraria da Bahia para rohrar 
os ·emolumentos d.e que trata o necrelo 
n. 0 1.4~17 ue 2!J de Dezembro ultimo. 7ti 
-.lliS'flL\.- A Yiso de '2 L dt: Fen~re1-
ro de f~;-J~). -Ao .Iuiz de Di n·iLo da 
1." Vara Criminal ua Côrte. Deelarct que 
nflO he admissivel o recurso inlt~rposto 
ua pronuncia na parte em que se clas
sifica o delicto, especificando-se o Artigo 
da Lei, em que o réo h e julgado incurso. 76 
~Aviso de '22 lle Fevereiro dl: 1855. 
Ao PrcsiLlentt~ da Provincia do Pará. A p
prova a decisão que o uilo !>residente 
déra, fundauo na disposição do Aüso 
de 13 de Julho de 18A3, reconheeen-
·do legal o exerci cio da Vara do Juiz de 
Paz do 3.0 anno do 2. 0 Districto da 
Capital da mesma Província , tanto no 
pnmeiro , mas ainda no segundo anno 

N. 0 76 .. 
do actual quatriennio. . . . . . . . . . . . . . . 77 
- GUERHA.-Circular de 22 de Feve
rmro de 18:l5. - Aos Presiuentes das 

N. 0 77. 

Províncias. Faz extensiva ás mesmas a 
Tabella approvada por A viso de 6 de Mar
ço de 1~54 dos objectos que se devem 
Fornecer ás Escholas Elementares dos 
Corpos de Guarnição da Côrte. . . . . . . . 78 
-~lAlUNHA. - A viso de 22 de Feve
reiro de 18;',5.- Manda restituir á Com
panhia dos Guardas Marinhas c Aspiran-
tes a Guardas Marinhas a Bandeira, que 
n' ontro tempo lhe fi\ra concedida. . . . . )> 
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N. 0 78. 

N." 79. 

N: ~o. 

N.0 81. 

N.0 82. 

N. 0 83. 

N. 0 84. 

N. 0 85. 

-A viso de 23 de l'everciro de 1!-IG!J .-
Ordena que aos Ofliciaes da Armada, 
quando estiverem il1lf'rinamente no com
mando de algum Navio da mesma Ar
mada, se ahonem as comedorias de Com
numdunte durante o tPmpo, em que 
nelle se acharem . . . . . . . . . . . • . . . . . . 79 
-IMPEHIO.- Em 27 de J~evereiro ue 
1 8G~J. - Crea hnma Agencia de Cor-
n•Io na Prcnincitl do nio de Janeiro... 80 
-Em 27 de Fewreiro de 18fJ5.- Crea 
duas Agencias de Correio na Província 
da Bahia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

-FAZENDA.- Em 2g de Fevereiro ue 
185fL-Sello a que .r.;;üo sujeitas as aeçfles 
uos Bancos c outras Companhias.. . . . 81 
- Em o l.o de Marco de 18:-J:-}. - Os 
livros em que se lançfi~) os nascimentos; 
casamentos e obitos estão snjeitos ao 
Sello , o qual deve ser pago pelo res
pectivo Cura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 

- Em o 1." de Março de 1855.- A p
prova a porcentagem marcada para a 
Collectoria de S. Fi deles. . . . . . . . . . . . 84 

-Em o 1.0 de Marr:o de 1855.-He
duz a porcentagem estabelecida para a 
venda do papel com o Sello propor-
cional-........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

-GUERRA.- Circular em o i. o de Mar· 
co de 185!J. - Ao Comrnanlc das Ar
i}las ua Côrte e aos Presidentes lias l)rn
vincias.- Declara que os requerimentos 
uos róos militares condemnados ú pena 
ultima implorando a Clernencia Imperial, 
deverüo ser acompanhados de copia au-

N." 8Ci. 
thentica dos respectivos processos. . . . 8:-J 
-fAZENDA.- Em ~l de Marco de 18!"JG. 
Hemessa do 1lccrelo n. 0 1.fJ.58 de 21 de 
Fen~re1ro, dr~lnrnn(ln cpw na disposi-



N. 0 87. 
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ç.ão do § 7. 0 do Art. i. o do de 11.
0 

870 
ue 22 de Novembro de 1851, está com
prehendida a attribuição das Thesoura
rias imporem as multas, de que trata 
o Art. :J6 da Lei n.o 628............ 85 
-Em 7 de Marco Je 1855.- Sobre a 
entrega á Illuslrissima Camara Munici-
pal do producto do imposto sobre bebi-
das espuiluosas arrecadado relu Alfan
dcga e Rcccbecloria do Mumcipio... . . 86 
-BlPEl\10.- Em 9 de Março de 18GC). 
Approva a decisào do Presidente da Pro
víncia de S. Paulo , dedurando compe-
tir aos Substitutos da faculdade de Di
reito a gratificação que lhes marcão os 
novos Estatutos , embora não estcjão na 

N. 0 89. 

regencia de alguma cadeira. . . . . . . . . . 87 
-li' AZENDA.- Em 9 de Marco de 1855. 
Os requerimentos dos EmpÍ·egados de 
}'azenda <_las Províncias, que requererem 
licenças , devem ser informados pelos 
Inspeclores das Thesourarias e pelos Pre-
sidentes ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 

N." 90. -Em 10 de l\lareo de 1855.- Os Ins
pectores das Alfand_egas podem permitlir 
que sejão visitadas, ainda tendo alguma 
carga a bordo , aquellas embarcações que 
necessitarem para sua segurança con
sena-la ate receberem sutlicientc laslro 
ou nova carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )} 

N. 0 91. -GUERRA. -Circular de 10 de Marco 
de 1855.- Mnllda que ús praças <pie 
forem escusas do serviç.o, e tiverem di
reito á prazos , se passem lilulos , á fim 
de qu6 com elles possão requerer a en
trega ue seus prazos , co11formc o que 
se acha estabelecido . . . . . . . . . . . . . . . • 8'J 

N." 92. -JUSTiÇA..- Aviso de 10 ele ~larço 
de 1855. -Ao Presidente uo Tribuna] 
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da Relação d.u Côrle, Declara qnc a im
posiçãO de 11enas di5ciplinares aos Jui-
zes por Gustas excessiYas ou indevidlls 
não he imperativa, senão h uma facul
dade , que os Presitlcntes dos 'fribunaes 
devem excercer no caso de culpa.. . . . . <:10 

N.o <:13. -Aviso de 10 de Mareo de 185r). -
Ao Presidente da l)rm{ncia do I\io U(~ 
Janeiro. ])eclara que o Guarda Nacio
Hül não ueve ser chanuulo a serüco em 
quanto não cllmprir a pena que for
lhe imposta pelo respectivo Comman
dunte pela falta que tiwr commetlido ; 
c que só aos Conselhos de disciplina 
compete a imposil;üo uc pena maior uc 
oito dias de prisüo. . . . . . . . . • . . . • . . . . ~) 1 

N.
0 

94. - Aüso de 13 de Marco de 18t)tL-
Ao Presidente da HelacKo da Côrte. ])c
clara que em execução do Art. 186 do 
Regimento de Custas, os Presidentes das 
Relações cstüo autorisados a impôr aos 
Escrivães que praticarem excesso de es
cripta nas Sentenças, cartas e mais pa-
peis, que transitão pela Chancellaria , as 
penas disciplinares estabelecidas no Art. 
183 do dito Regimento. . . . . . . . . . . . . . 93 

N .0 95. -Aviso de 13 de Marco de 1855.-
Ao Presidente da J>roYincia da Bahia. 
])ecide a duvida suscitada pelo Juiz de 
])ireito da Comarca de ltapicurú , sobre 
ter o Juiz l\Junicipal c de Orphãos do 
Termo do mesmo nome faculdade pura 
suspender por G mczcs o Escrivão de 
Orphãos, que perante elle servia..... 94 

N.o 96. -JUS'fiCA .. -Aviso de 13 de l\Jarco de 
1855. - 0 Ao Presidente da Relacão da 
Côrte. Declara que a disposição do Art. 
G'2 do l\egimento de Custas, mandan
do qur os PresidentPs das Relações per-
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eeLão mil réis pelas licenças, que lhes 
compete conceder , só diz respeito ás ex
pedidas por Portarias. . . . . . . . . . . . . . . 95 

N ." 97. - A. viso de 1!1 de Marco de 18tl5. --Ao 
Conselheiro Presidente · da Rela6to da 
Curte. Solvendo a üuvilla por eÜe pro
posta a respeito de hum aggravo de pc
tição interposto üe Despacho de Juiz de 
Paz, que ordenou prisão por cnstas , e 
tlo (lual os .I nizes üo A.ccordào deixitrão 
de tomar conhecimento. . . . . . . . . . . . . 9(i 

N.• 98. -HIPERIO.-Em 15 de Mareo <le 18r)5. 
Declara os Estutlantcs matrículados no 
L" anno das Faculuades de ~Ieuicina, 
que forão reprovados, antes da execu-
ção dos novos Estatutos , ou qLW por 
qualquer outro motivo tem üe repetir o 
mesmo anno Lkpois de vigorarem os di-
tos Estatutos , nl'w estão obrigados a 
fazer exame~ üos novos preparatorios 'lué 
exigem estes Estatutos. . . . . . . . . . . . . . ~11 

N.o 99. - JUS'flCA.. -Aviso Lle 17 de Marco 
de 1855:- A.o !)residente da Provi~t-
cia de São Paulo. Declara que não se 
dá incompatibilidade em serem exerci-
dos simultaneamente os empregos de 
Ajudante do Procurador Fiscal da Fa
zenda e Curador Geral dos Orphãos. . . 99 

N. 0 100.- FAZENDA.- Em 2l de l\larco de 
1855. - Apresentação de certidão ·de vi-
da dos fiadores dos diversos responsa-
veis á Fazenda Nacional no principio de 
cada semestre ...•.................. 100 

N.o 101. - ll\IPEIUO. -Em 28 de Marco ele 
1855.- Declara ao Presiüenle dt~ Pro
víncia da Bahia que as Camaras Muni
cipaes , sendo corporaçôes meramente 
administrativas não podem exercer at
tribuições contenciosas, scmlo por tanto 
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exorbitantes as tle que trata a Camara 
l\Iunicipal de Santo Amaro no oflicio a 
que se dá a solução . . . . . . . . . . . . . . . 100 

N. 0 102.- FAZEND1.- Em 29 de Marco de 
1855. - Approva a porcentogem ·mar
cada para a Collectoria creada na Ci
dade de Süo Pmllo. . . . . . • . . . . . . . . . . 102 

N. 0 103. -JUSTICA.- A-riso de 2 de Abril de 
1855. _.,Ao Presilkntc da Província da 
Parahyba. Approva a decisão dada por 
aquclla Presidencia ao .Iuiz Municipal 
do Termo de Arêa da mesma }lrovincia, 
de qne só o Juiz Municipal efl'ecti r o hu 
competente para julgar por sentença ns 
justificaçôes de qualquer natureza, no 
. 1 . I 1()? c1ve , cnme ou orp 1üos. . . . . . . . . . . . _, 

N.0 101. -FAZENDA. -Circular em 4 de ALril 
de 1855.- Os livros das Alfamlegas de
vem continuar abertos até o encerra
mento do exercício .........•....... 101 

N.o 105. -Em 4 de Abril de 1855. -Direitos 
que devem pagar as licenças concedi-

. das a orphãos para casamento ........ 105 
N.o 106. -Em 4 de Abril de 1855.-Imposto 

que devem pagar as lojas segundo o 
seu fundo ......................... 106 

N.o 107. -HIPEIUO.- Em7 dcAhrildc 1855. 
Declara ao Presidente da Província que 
a construcçiio de estradas que comprc
hendem o territorio de mais de humu 
Província só pódc ser concedida pelo 
Governo Geral, sendo sujeito a grnves 
inconvenientes na pratica a iniciativa de 
taes constucções tomada pelas Assemhléas 
Legislativas Provinciaes. . . . . . . • . . . . . . 1 O 7 

N.o 108. -FAZENDA.-Em 10 de Abril de 1835. 
Direitos que devem pagar os militares 
pelas graças que lhes forem conferidas 
em remunera cão de servicos . . • . . . . . . 108 . . 
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10~. -JLSTlCA.-Aüso de 1:J de Abrii de 
18G5.-I)ecide a seguinte uuvida, apre
sentada pelo Juiz de Direito da l.a Va
ra Criminal da Côrte: - se , condernna
do hum réo escravo nos Arts. '20 L e 
2G 7 , e outros elo Codigo Criminal , e 
commutadas em açoites as penas de pri
são simples ou com trabalho na fúrnm 
do Art. GO do mesmo Codigo, as mul
tas sotl'rerCto a mesma commutaçüo, ou 
antes deverão ser impostas em razão de 
consistirem em uinheiro, e serem os se
nhores de réos escravos obrigados á sa
tisfação aló o "Valor destes (A rls. 28 ~ 1. o 

c 30 do Codigo Criminal)?. . . . . . . . . . . 1 to 
N ·0 lLO. - DIPEIHO. - Em. lo de Abril de 

18G5.- Approva a decisão do Presiden-
te do Pará, de declarar it }lesa Paro-
chiai Ja Fregw'zia da Santissinm lrill
dade. (tllC a ella compe\(~ tleci(lir htutm 
duvida que se lhe oll'erecer na apma(;fio 
dos votos em eleição de Senador, hem 
cJmo outras quaesquer que respeitem 
ao processo eleitoral na parte que lhe 
hc commettida, fazendo na Acta as de
clarações que forem precisas. . . . . . . . . 111 

N." 111. - IMPERlO.- Em 1G de Abril de 
1855.- Submette ao conhecimento do 
l)oder tegislativo huma tei da Assembléa 
Legislati"Va ela Província de l)ernambuco, 
que parece offcnsiva das Leis geraes e 
do Acto Ad<licional nos artigos em que 
impõe tributo e onus ás casas de ven-
da de bilhetes e cautelas de loteria, e 
supprime a agencia encarregada da pPr
cepção do imposto de algolláo , conlen
cionamlo com a Proüncia da::-> Alagoas, 
para onde este gcnero se exporta, a 
imlemnisGção do respectivo imposto . . . 112 
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N.o 11:2. - .FA.Zl~NHA .. - Em :20 d(~ Abril tlu 
1855.- O Scllo proporcional das ac~õcs 
dos Bancos, c outras Companhias deve 
ser cobrado do va\ur nominal a cunlar 
de 28 de Fewn:iro ................. lt3 

N. 0 11:J. -Circulur em :20 de Abril de 1855.
Novo modelo para a estatística linancei-
ra das lojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

N.o ll4. -GUEHIL\.-Em cz:J de .\Lril de U()f'L 
lletermiua que a Commissuo de Promu-
çües organisc o Almanak Militar. . . . . . I> 

N." 11;>. - .JCSTlCA.--:\.Yiso de 21 de Abril de 
1855. -'Resolve as seguintPs dmidns: 
1. • sobre a legalidade Ja e:üstencia dos 
Oflicios de Curadores Gcraes dos ürphuos: 
:2." sobre nomea~úes dos Fabr1cpleiros 
das ~'!atrizes: :J." se he incompativel (lll<~ 
sirvão no mesmo A.uüitorio hum Eseri-
vão, c hum Procurador sendo parentes: 
c 4: sobre quem deve ministrar os li-
vros nccessarios para os assentos de hap
tismo , casamentos e ohitos. . . . . . . . . . 115 

N. 0 116. -Aviso de ao de Abril de 1855.- A.o 
Presidente da Provineia do Maranhüo. 
Approva a decisão dada por aquclla Pre
sidencia áccrca dos embaraços que cn
eontrára o .Iuiz ~I unicipal c de ürpbflOS 
do Termo da Chapada, da mesma Pro
vincia, na indagação das provas do pro
cesso crime <tu<: promovia contra o r{:o 
Manoel Yidal d1: _\raujo ............. 11G 

N. o 117. - Aviso de 30 de Abril de 185:J. -Ao 
Presidente da Província do Maranhão. 
Approva a dr~cisão c providencias dadas 
por aquella Presideucia, para sanar as 
difiiculdades que se encontra vão nas di
ligencias para a eupt.ura dos eriminows, 
por faltas de signaes earacteristicos delles. 1 t8 

N. 0 118. -fAZENIH.- Circular n.o 7 em 30 üe 
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Abril de 18[Jf).- InstrucçfJcs para a en
trega dos dinheiros Jc orphãos, c au
sentes arrecadados pelos Co1lectores e 
Administrmlorcs de Ml~sas de }lendas ... 119 

N.o U~l. -VAZENDA.- Em '2 de Maio de 1R5f). 
})as decisües dos lnspectorrs das Alfan
dcgas, sol)rc questües de qua1ificn~flO de 
mereadorias, s6 não ha recurso para o Tri
hunal do 'l'hrsonro quando ellas são re
solvidas por arbilros. . . . . . . . . . . . . . . . 1 '23 

l'i." 1'20 --Em '2 de Maio üe 1R:Jfl.-As Sen
tenças confirmaliYns de apprehcnsões po-
dem ser executadas independl~nte de np
provaçüo do 'fhesouro. . . . . . . . . . . . . . . 1 '~H 

r-;: 1'21. - GUl~Hl\A. -Húlnslrucções para o fa-
1)ríco da polvora, e plantio das arvores, 
na l<'abrica Nacional da Estrella.. . . . . . >> 

N." 122. -Em 5 de Maio Lk lf:\;);).-ndermina 
que os alumnos da }~s~;ola de applicnçüo 
que tem wncimr~ntos de Sargentos , se
jüo pa?;OS coin o nugmenlo dl~erdado 
1wla Lei N ." fl"''2 de '21 de ~laio Ül\ 18[J0. 111 

N." 1'2:3. -Em 5 de Maio de 18;)5.-Delermi
na que süja contradado o curativo das 
praças da Companhia lle l)eLlestres do ltio 
Doce............................. » 

N ." 12/1. --Em 5 de Maio de 1855. -Heclara 
que os alumnos da Escola de applica-
eão deyem ücar addidos ao Batalhão de 
~~ngenhei1os, por cuja folha e pret se-
rão pagos , e que os Alferes alumnos 
aquartelados na dita Escola deverão re
ceber addicional e etapc . . . . . . . . . . . . i/1'2. 

N ." l2::í. -1'.\ZENHA.- Em i de l\Iaio de U~;);). 
~~\o se deve abonar ns despezns com os 
tras1aüos dos Prccatorios, c (pwesquer 
inslumentos para diligenci.as a favor da 
·Fazenda Nacional, que se extrahirem de-
pois de satisfPilas taes diligPnci.as. . . . . 1 ~t:~ 
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N." 

t:W. -Em 7 de Maio 1ln 18!'l).- Nas Jns
truccües de 28 ue Abril de 1851 não 
estãÔ comprchcnuidos os Precatorios c 
outros instrumentos para ui!igencias a 
favor ua Fazendn Nacional, que se ex
lrahirem depois de satisfeitas estas ; c 
para cessar a pratica de se tirarem tras
lauos uos 1litos l)recalorios, Kc. , dirigi-
dos ú hem da mesma fazenda.. . . . . . . 1'13 

1'27. -·Em H de Maio de 1835.- A respon
sahilidadc pelo imposto em divida só 
póde ter lugnr quando se verificar qual
q1wr das hypolhes!~s Pstnbclrciuas no Arl. 
1 R do Hegulameulo de 12 de Junho Ol~ 
184.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.15 

N.o 128. - IMPEIUO.- Em 10 de Maio de 18~)r). 
Declara que os rxames Jn·epuralorios nas 
Faculdades de Medicina sómentc nt"w se 

N.o 

N.o 

poJcm fawr Jurante o tempo lcctivo. }} 
129. - MAIHNIIA.- Aviso de 11 de l\laio 

de 1855.-Declara que o I)rcsidio da 
Ilha das Cobras be lugar competente, 
para os réos ~Iilitares cumprirem as Sen
tenças , que os eondemnarcm a prisüo 
com trabalho ....................... HG 

130. - H1STIC\.- AYiso du 1~ ue Maio de 
1855. -,\o I)rcsillt>nle iniPrino do Tri
bunal da Relação da Côrle. -Decide , 
que so siga como regra geral o cstylo 
que ultimamente lf'm adoptauo o refe
rido Tribunal por occasiuo de d!~sislir 
alguma parle da nppela~;uo ou de qual-
q:uer outro recurso pendente. . . . . . . . . H7 

N.' 13l. -JUSTIÇA..- Aviso de 20 de ~1 flÍO de 
185;).- Ao Vron~dor de Capellas c Jle
sitluos ua Côrle. Deciclc que subsista, 
até haver providencia Legislativa, a pra-
tica seguida naq:uclle Juizo, relativamen-
te á não admissão do respectivo Solici-



tatlor em requerer e promover as r,au
sas du Provedoria senão de accônlo e 
em nome do Promotor Fiscal . . . . . . . . 149 

N • 132. -D1PERIO.-Em 21 de ~laio de 1855. 
Dr~clara que os Professores que ensinão 
a francez.es em língua franceza, não são 
obrigados a dar as provas de habilita-
çüo na língua nacional . . . . . . . . . . . . . . 150 

N." t:33. -FAZE~D,\.-Em 21de Maio de 1S:)5. 
Augmenlo de porcentagem para a Col-
lectoria de Sorocaha. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.' t:Ho -Em 2:2 de Maio clc 185;'). -Nas Hc
partic;ües Fiscaes da llrovincia de S. l)e-
dro do Sul, só se devem receber as 
moedas nacionaes, c Bilhetes da Caixa 
Filial do Banco do Brasil .. o • • • • • • • • 151 

N." 135. -Em 23 de Maio de 1855. --1\ão 
se devem pagar os vencimentos dos Ma
gistrados, q uc estiverem fóra dos dis-
trielos da jurisdicl;ão sem licença.. . . . . }} 

N ." 13(). -l~m 2,:\ de ~Iaio tle 18~;).- A. extrac-
dto dos traslados das Cartas Precato-
rias' &c.' só deve ter lugar nos casos em 
que a Lei expressamente o exija, ou se 
tenha veriftcado sequestro, penhora, &c. 152 

N." 137. - UlPElUO. - l<~m 2:3 de Maio de 
1855.- Dú instrucçõcs provisorias para 
serem observadas no emprestimo de li-
vros tla Bihliotheca Nacional ... o • • • • • 153 

N." 138. - GUERHA.- Em 24 de Maio de 
18fl5. - Dá providencias para regular 
e fiscalisar a despeza da illuminação a 
gaz no A.rsenal de Guc~rra da Côrte. . . 155 

N." 1.39.- ·Em '2/1 de Maio de 1855.-Dú pro
videncias para regular e fiscalisar a des
peza, da ~H~minaçfto a gaz nos Corpos 
da hnarmcao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

N." 140. - Bll)E\ÜO.- Em 2Sl de ~laio de 
1855. - Declara <luc pela approvação 
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J~ h uma eleição de Eleitores pela Camara 
dos Deputados, ficüo approntuos os aclos 
da Mesa Parochial respectim, mesmo na 
parte da imposição de multas aos vo
tantes que não comparec0rão, podendo 
porêm estes recorrer ú nu·smas Camaras 
se entenderem que fui iujusla a impo
sição dessa pena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ;, 7 

N." 141. -FAZI~NDA.- Em :JO de ~!aio ue 
18f,5. - Heduz a porcentagem da Col
lcctoría da Coritiba. . . . . . . . . . . . . . . . . l S~ 

N.• 142. - 1MPEHIO. - Em ,i de Junho de 
1855.- Crca huma Agencia de Correio 
na I)rovincia do Hio de Janeiro. . . . . . I G l 

N.· 143. -BIPEIUO.- Em 5 de Junho ue 18;,;~, 
:Marca as horas Jas Aulas de malhcma-
ticas applicauas e de desenho geomdri-
co da Academia uas l3ellas Artes, e de
trrmina os dias em que os professon·s 
de outras materias, não ensinadas ainda, 
devem comparecer na mesma Academia. 16.2 

N.o 1U. -- lMPEHlO. -Em G de Junho de 
1855.- Approva a Jecisão da Presiden-
cia da Província do Paraná, de que de-
ve reunir-se hum Conselho Municipal Je 
Hecurso, nüo obstante não constar que 
tenha haYido reclamação contra a qua
lificaciío dos votantes. . . . . . . . . . . . . . . . l63 

N .• 14.5. - Ein 8 de Junho de 1855. -])e
clara á Presiuencia da l)rovincia Jo 
Pará que a hum Membro da Commissão 
de Hygienc J>ublica licenciado compete 
o vencimento que lhe he marcado na 
tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161. 

N." 146. -FAZENDA.- Em 8 de Junho de 1855. 
Arrecadação de bens de orphãos, e de 
defuntos c ausentes, ou vagos. . . . . . . . >> 

N.• 147. - IMPERIO.-Em ~de Junho de 1855. 
Autorisa a transferencia da Adminislrn-
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çào uo Coneio ue Sergipe para a nova 
Capital, e concede gratüicaçües aos seus 
empregauos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 

N." H8. - JUSTlCA. -Aviso ue 11 de Junho 
ue 185:J .. - Ao Prcsiuente uo Tribunal 
do Commcrcio ua Capital uo lmperio. Sol
ve varias dmiuas apresentauas por aquel
le Presidente, rdaüvamcntc ao Decreto 
n. 0 1.f)~Í Jo Lo ue Maio ptoximo pre-
terito ............................. 166 

N.o 1!1~. - FAZEN\l.\. - I~m 1'2 de Junho de 
18~}5.- Comcdorias que eompelflm aos 
Commandanles interinos dos Navios do 
Estado ..........................•. 169 

N ,
0 

150. -Em 1{) de .Junho de 185~). -Os li
vros de tombo das IrmnmlaJes, levados 
ao Sello , lkpois de rubricados pelo res-
pectivo Juiz estfto sujeitos ú revalidação. » 

N.
0 

1t,1. _.Em 1() de ]unho de Hl.;);,. -Heva
lioa~;üo Je Sel\o ' e mu\ta dos rwrh'llCCS 
passados nas lelra.s e credilos ........ 17 t 

N." 152. -Em il) dl~ .Junho Je 18;);).- O .Jui-
zo Administrativo he incompetente para 
julgar em 1." instancia hum processo de 
apprchcnsüo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'2 

N." 15:1. -l~m 16 de .Junho de Ui,;);).- Os pro
cessos de desapropriação por eompra e 
acquisiçüo de bens de raiz pura estabe
lecimentos puhlicos estão isentos Jo paga-
mento de Sello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.o 154. -alPEIUO.-Em 18 de Junho de 
1855. - Concede aos Prol't~ssores subven
cionados pela Imperial Sol'it~dude Aman-
te da lnstrucção, dispensa das provas de 
capacidade; e declara (p!C os nuYamen
te nomcaJus eslüu obrigados a dar as 
mesmas proyas , quando n~w apresen-
tem razüo para a dispensa ............ 17 3 

N. 0 155. - DIPERlO.- Em 1~) ue Junho de 
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.................. ~ ~ 

1855. - Estabelece as regras que se de
vem obsenar nos Llesconlos dus venci
mentos aos tentes l.k cliniea pdns fal
tas que commctterem nas visitas e li<;ü1~S, 
a que são obrigados. . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 -i 

N." 156.- FAZENIH. -l~m l\1 de Juulto lk 
1855. -Os prnzos marc;~dus nas Onlcns 
que concelll~lll o dcspaclw liue d1• mu
terias prinws di~Yem-se eontnr da data do 
recebimento das ITH'snws Onll'llS nns Al
fandegas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

N.".157. -Em 21 de Junho Llc t8?"):J.- Paga
mento de congruas aos Yigarios Ccr;ws 
e Prorisores J~1s Sédes Ep{sc(lp<les. . . . . >~ 

N.o 158. -Em 21 ue .Junho llc 18;);).- Crca 
huma Agencia de Correio na Prorincia 
de Minas Gcnws ................... líü 

N.o 159. -l<'AZENDA.. -Em ·z2 ue .Junho Jc 
1855.-Attestados de frcquencia Jus vac-
cinadores por quem deYem ser passados. >> 

N.o 160. -Em 23 de Junho de 18!J:J.·-Os la
boieiros em que se vendem fazendas pc
las ruas não cstiío sujeitos a imposto 
algum ............................ 177 

N." 161. -Em 23 de Junho de 1855.- Não es-
tão sujeitos á nmlta os escrayos entra-
dos nas Cidades e Yillus, que nito furem 
dados á malricala dentro de 30 dias. . 178 

N. 0 162. -Em 2!3 ele Junho de 1855.- Os im
postos sobre as loterias ucvem ser entre
gues <lireclamcnte pelos Thcsoureiros del-
las nas Thesourarias de Fazenda.. . . . . 179 

N." 1ô3. - MAIUNIIA. -Ariso de .z;) de Junho 
de 1855.- Dú proYidcncins sobre o snp
primento dos r<Jl~(-,(~s de cume Tcnle das 
dietas n. os 5 c fi, mencionadas no Art. 
78 do Regulamento, que baixou com o 
Decreto n. 0 1.104 de :1 de Janeiro de 
1853, para os Ilospilacs da Armada... . ~> 
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N." 164. -GOEHl\A.-Ern 'Z.í de Junho de 18!"'JG. 
Circular aos rres]Llentcs dai> Províncias, 
ao Comrnandan\P da:.; ,\nm1s tb Ct')rt<~, 
e ao Commamlante da iliv]süo Auxilia
dora em MonteviMo. \lelermiua que os 
Corpos do Exerôlo fit(:úo exercicio Plll to
dos os dias da semana ; q 111~ s\'ja pon · 
lualmenle f~xeculado o Hegu1amenlo dos 
uniformes , ~~ o <pw es\nlwlcl'.CU Escolas 
de l."' Ldras nos Curpos; que as prn
ças s<~ji\o hem nlinwutadns; que haja 
pontuali<ladt' na dislribui<.;üo do fardmnen
to, e vigilmwia uo cuwliYo , .. tratamen-
to das mesmas pnu;ns. . . . . . . . . . . . . . . 180 

N.
0 

165. -t~m 27 de Junho de p.;;-)5-Manda 
dividir em duas l~r]ga<las a D]visflo Au
xiliadora eom Cumn;andantes designados 
pela Secretaria d'Eslnt\!); r tlt-dara qut· 
estas nomeaçücs nüo pmkm ser alll'
rndas sl'm lWC\ ia nu tur]sa<;l\0 du Gu
ventu. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . .. . ·1 R2 

N." \(i(). -.lUS'flL\.-Avisot\e "l.í t\e.lunho Je 
18r-J5.- ;\o Viee Presidr~n\e da Vrovincia 
da l)arahyba. Arprova a dl'dsi'to que dé
ra sobre a duvida nfferecida pdo Vromo
tor publieo da '2.." Comarea •la mesma 
rrovincia' dee1arnndo-1hc, que a presen
ça do réo no Histricto tla cu1pa, para 
induzir a prescripçün , deYe s<~r sem ]n
terrupçtto, e cumpridamente pelo tempo 
(1ue a Lei prescreve,- que ausentan
do-se o r{~o antes de rreencher o termo 
da prescripçüo , o tempo Je prcsençrr se 
presume corno ausencia, e ueve ser com
pulado como tal, e couforme n ausen-
cia for em lugar incerto ou snlút\o. . . . 183 

N." 167. -FAZENDA.- Em !30 tle .I unho de 
1855.-0s livros de llue truta o Art. 
1!3 do Codigo do Commcrcio nfto dispen-
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são os exigidos pelos lkgulamenlos das 
AHandegas e Consulados para a escrip
luraçuo dos Trapü:hes alfandegados.. . . . 181 

N.o 168. -FAZENDA.-Em2 de Julho de 185r). 
O estopim deve coutinuar a pagar os 
direitos de :30 o/ o • . . • . . • . . . . . . . . . . . . 18G 

N.o 169. -Em 2 de Julho de 1R:-):-,.- Aos Es
crivães, que nüo pen:dH~IIl vencimrnlos 
dos col'r<•s publicns , nüo lH~ pcrmitüdo 
pagarem em presta~:úes os direitos de suas 
nomeacóes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 

N. 0 170. - GUÊHlU. -Circular de 3 de Julho 
Je J l-1[>5. - Provi<leucia sohre o modo 
de se fazer a Jesp<~za necessaria para a 
edeLracuo das :Missas nas Capellas das 
Fortalezas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 

N.o 171. -JUSTIC:\.-Aviso d<~ 4 de Julho de 
1855.- Ao Ministerio da Fazenda. -De
ci<lu duvidas propostas ]Wio Procurador 
Fiscal da Thesouraria da ProYincia de 
Minas Geraes úcerca da intelligencia, que 
se deve dar aos Artigos 1();>, cn e Hi\J 
do Regi.mento <le Custas. . . . . . . . . . . . . >> 

N: 172. -Aviso de!) de Julho rle 1855.-Ao 
Presidente da Pruvim·ia (le Minas Geraes. 
Decide ilS d midns suscita <las pelos Ta
hdlifu•s e Es('riri\('S do Jt1izo "unicipnl 
e de Orphüos do 'J'Imno do Sabarú, da 
nwsma Província, úcerea da intclligPHCia 
de varios Artigos elo Hcgimento de Cus-
tas , mandado olJsennr pelo Decreto n. o 

1.tíG!) de :3 de Marco do corrente armo. 189 
N.o 173. ·-Aviso de .S de .f'ulho de 18fJ!'í.- A' 

Presideneia da Proviucia do lho Grande 
do N orle.-Declara, em solução á dmida 
ofl'!~rPeida ú mesma I>resitlencia 1wlo Juiz 
de Direilu da Corn<ll'!'il do Assú, qtw, 
devendo o facto, de que faz meuçüo o 
referido Juiz, ser c<tpituludo no Art. 178 
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do Codigo Criminal , constituindo por 
consequencia hum crime publif~o, tem 
lugar a dcnunciu dellt~, e proccdinwnlo 
ex-oflicio .......................... 1n2 

N. • 1 H. - 1\IAIHNIIA.- Aviso de G de .Julho de 
1855.- 1\landa fazer algumas alterações 
no Hegimenlo dcsignacs dus NaYios da 
Armada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 n:l 

N.o 175. - VAZENDA. -Em 5 de .Julho de 
185f>. - Legislação sobre a compra por 
Subditos Brasileiros de naüos estrangei-
ros de potencia bellignanlc ........... 19i 

N. • 1 iG. - GUERIU. - A Yiso Circular de 9 de 
Julho de 1855.- Deelm;a que os Juizes 
de Direito quando excrcen•m as funcçües 
de Auditores de Guerra sem ti tuln passa-
do por esta Secretaria d' Estado, devem 
perceber na proporçüo do tempo durante 
0 qual St~l"VÍrt~lll, l'azclldP-SC a Ctlll(a a 
soldo simples dt~ Capitüo. . . . . . . . . . . . . l Hl> 

N. 0 177. -JUSTICA_.-Avisu de lO de Julho de 
185f). -

0 

Ao Ministerio <la Fazenda. -
Det;ide a duvida ofl'crecitla pelos Solici
tadores da Fazenua Geral e Provincial 
do 1\larnnhão, áeerea da intelligeneia que 
deve ter o Art. HVt do novíssimo Hegi
mento de Custas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 

N." 178. -FAZENDA.- Em 11 de .Julho de 
1855. -A curta de promessa de doa-
ção de huma escrava nflü está sujeita ao 
pagamento de direitos c Sello. . . . . . . . 1 !)8 

N: 179. - Em L1 de Julho de 1855. - Duvi-
das sobre o novo Hcgimcnto de Custas. 1 nn 

N." 180. -Em 12 de Julho de 1855.-A taxa 
dos juros dos emprestimos do . eofre de 
orphilos, do i. o de Julho em dwntc, hc 
de f> o f o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '20 1 

N.o 181. - JUSTICA.- Aviso de 1'2 de Julho 
de !855. :..._A' Vice-l)rrsi.ucnr:ia da Pro-
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vincia Lle S. Pedro do Llio Grande do 
Sul. - Dt~dara que a disposição do Avi-
so do Miuisterio da Fazenda, n.":JL de 
2i de Ft·wreiro de 1847, ácerca do 
modo de S('l" publicada a correspon
dencia oflicial , deve ser igualmente ob
servada a respeito dos negocias perten
ceHtes a este Minisl!)rio da Justiea ..... 202 

N." 1R2. - UlPEIUO.~En1 12 dt) .Julho Je 1855. 
Declara c1ue nas honras de Desembar
gador, concedidas aos Lentes das Facul
dades de Medicina, se comprehende o 
tratamento de Senhoria. . . . . . . . . . . . . 203 

N.
0 

18.'L -JcAZJ~NIH.-Irn H de .Julho de 18.:-JG. 
Os bens penhorados a qualqunr casa fal
lida continuão em poder dos clepositarios 
e administradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

N." l8í. -IMPEHlO.-Em lü de.Tulhocle 1855. 
Crea hnma Agencia de Correio na Pro
yiucia do Rio ele .1 mwiro. . . . . . • . . . . . 10 í 

N: 185. -Em lü de .Julho de 1855.- Crea 
huma Agencia de Correio na Província 
do Hio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

N." 186. -GUERHA.-Em 16 de Julho de 1855. 
Ordena ao Presidente de Pernambuco, 
que a desp1~za que se fuz com agua não 
seja compreheudida na ({!Hlntia estipu-
lada para h uma forragem. . . . . . . . . . . . )) 

N." 18i. -Em 1G de Julho de 1855. -Decla
ra que os filhos dos Ofliciaes da Guar
da Nacional devem ser reconhecidos Ca
detes pela fórma ({IW se pratica com os 
dos Olficiaes do Exercito.. . . . . . . . . . . . 206 

N.o 188. -Em li de Julho de 1S55. -Declara 
ao rice-Presidenle do Pan1 que deve ter 
praça no Exercito não obstante ser filho 
unico de viuva, hum Aprendiz menor 
que complelúra 18 annos. . . . . . . . . . . . )) 

N.o 189. -Em 17 de .Julho de 18G5.- Decla-
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ra q uac·s os vencimentos para fanlamen-
to ({Ut~ competem aos Guardas 1\acionacs 
em destacamento por tempo de quatro 
rnczcs , ou por mais. . . . . . . . . . . . . . . . 207 

N." 1\)0. -Em 17 de Julho de 1Hf>S.-lkclara 
que a despeza feita com os indivíduos 
recrutados que assentão pra~a nos Cor
pos de Policia uen~ ser indcmnis<ula pe-
lo Cofre Provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . :208 

N.0 UH. -GUERHA.- Em 17 de Julho de 1855. 
Circular aos Presidentes c aos Comman
dantes das Armas da Côrte.- lleclara 
como devem as Autoridades civis requi
sitar os Ofliciaes presos á sua ordem em 
Fortalezas e Quarteis , e como devem as 
Autoridades Militares proceder em tacs 
casos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20!) 

N.o Hl2. -JUSTICA.-Aviso de li de .Julho de 
1855.-"Ao Ministcrio da 'farinha.- lle
cide a duvida oil'erecida pelo Capitão do 
Porto do Jlarú, soLre a intelligencia dos 
Arts. 4\JG , 4~J\J c 501 do Codigo Com-
Inercial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 O 

N. 0 193. -GUEHHA- Em iR de .Julho de 1~55. 
A's Thesourarias.- Declara que os Ofli
ciaes que marchão em S(~rvi~o teem di
reito a addicional e c tape. . . . . . . . . . . :212 

N.o HH. -· BIPELHO.- Em 18 de Julho de 1855. 
Crea huma Agencia de Correio na Jlro-
vincia da llahia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.o 1!J5. -Em 18 de Julho de 185G.-Dccla-
ra como se deYe fazer efl'edi r o o paga
mento da multa imposta em favor tio 
cofr(~ da lllustrissima Camara ~lunicipal 
aos conducton~s de cada rercs q tw i u !'r in
girem as disposi~;ües do Artigo m do Hc
gulamC'nlo dos Cemilt~rius Publicos .... 21 :~ 

N.o l!JG. - J~m l!J de Julho de 1~:>:->.- Decla
ra que cidadüos brasileiros grucluatlos 
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em medicina por escolas estrangeiras, e 
que ao tempo da execução dos novos 
Estatutos cstavfio habilitados para con
correr ás cadeiras de Lentes, podem da 
mesma sorte concorrer aos lugares de 
oppositorcs creados pelos novos Estatu-
tos, não obstante a disposi~fto do seu 
Artigo 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 i 

N.o Ul7. -FAZE.\ffH.- Em 20 de .Julho de 
1855. -A cousa achada deve ser res
tituída ao dono, e na sua falta , ser 
considerada na classe dos bens vagos. 21!) 

N. 0 198.- Em 21 de Julho de 18f>5.- Salario 
devido pelo auto de deposito , na con
formidade do Art. 161 do novo Hc•gi-
mcn to de custas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 I() 

N.
0 

Hl!l. -CUEHIU.-Em 21 de .Julho de IR5:,. 
Circular aos I)residcnles, ao General e 
1'agadoria na Côrtc, e ao Commandan
te da Divisão Anxiliadora em Uont(~Yi
déo.- Declara que as praças do :Exer
eito que, tendo concluído o tempo, co!l
tinufto a servir sem engajamento, (1(~-
vem perceber soldo dobrado. . . . . . . . . . 217 

N.
0 

::200. -FAZE:\"DA.- Em 28 de Julho de 
1855. - Angmentn de porc~~ntagcm para 
a Collectoria da Yilla do Trilunpho.... }} 

N. 0 201. -IMPElUO.-J~m 2.ideJulho de 18!J3. 
Crea hnma Agencia de Correio na Pro
víncia do Rio de .Janeiro.. . . . . . . . . . . . 2LR 

N.o 202. -.TUSTJCA. -Aviso de '21 de .Julho <ln 
18t>5.- Úcclara que o Cidadão que acei
ta posto na Guarda Nacional renuncia 
tacitamente o emprego de Substituto do 
Juiz Municipal, c nilo póde sem noya 
nomeação exerce-lo, ainda que seja de-
mittido ou reformado.. . . . . . . . . . . . . . . }> 

N.o 203. -Aviso de :24 de Julho de 185;J.-- D<'
elara que o Oflicial da Onlrm da 1\o~n 
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nüo esta isento de prestar serviço na 
Guanla Nacional no gráo em que dever 
presta-lo , sem embargo das honras que 
llw eonfl~re a condecoração ........... 219 

N. 0 201. -Aviso ue '.25 de Julho de 18!"l5.-Ao 
Minisl('rio da Fazenda.- Declara acer-
laua a dl~eisão dada pelo lnspeclor da 
Tlu~sonraria do Ceará, autorisando sómen-
lc a de:.;peza de hum protesto das le-
tras de prestaçües, concedidas a n. The-
reza Fnmcisra Je Carvalho, porqnr, em-
hora fossem Jiversas as letras apontadas, 
sú foi tira(lo hum instruml~nto do pro
ll~:-;to de to(las . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2:20 

N: 205. -- GUEIUU.-Em 25 de Julho de 185!J . 
. \ ppruva algumas proviuencias dadas pc
lo Prcsidellle da l 1rovincia do-Hio Gran
de uo Sul, soLrc a Invernnda Nacional. 

N," '20(i. -Em '1~) uc .Julho de l8:JrL -Manda 
que o Batalhúo d'Engcnheiros fi1tuc sob 
a jurisdicl:fw c inspccçào do Comrnan-
dante das Armas da Côrte ........... . 

N." '20i. -l~m.2~) de Julho de 18~~5.-Dcelara 
quem hc que deve dar os livros que per
tencl~m aos Majores dos Corpos conforme 
a Provisüo de '21 de Novembro de 
181t9 .........................•.... 

N." 208.- Circular de '25 de Julho de 1855. 
Declara as Thesourarias da Fazenda, em 
additamento á Circular <lc 18 do corren
te qurt os OIIiciacs do Exercito sempre 
qtw marehat·em em serviço, (pJCr ua Pro
víncia em que estão, llucr fóra dclla , 
devem rece~cr além da. ajuda de cus
to, da gratificação add1ccwnal c etapc, 
forrngens para cavallos c bestas de lm-
gagern ........................... . 

N. o '20~l. - F,\ZE~ DA . - Em ~5 de .T ulho de 
185:-,.- Prazos em que se deve reco-

'221 



---------------~ 

:xx.xn 

1hcr ús Thcsomarias a renda dos Cor-
reios ............................. 2'.23 

N.• '.210. - JMPmuo.- J~m '.2G de Julho de 
Jk:í5.- Crca lwma AgPncia de Correio 

na Província do Bio de Janeiro ...... 221 
N." '.21 l. - GUEHHA.- Circular de :w do Julho 

de 1855. -Manda '[ue nfio srjão consi
dPrndos d1·s,~rton·s, t• que sPjiio postas l'lll 

liberdad<~ as pra~:as do J~x,•rcito, q uc 11<1o 
tenlJfto sido proc<!ssadas por falta de üm
sclho de disciplinn, c se aclwm presos. '.2:25 

N.· 21'.2. - E\ZENIH. -- l~m :30 de Julho de 
185: •. - A irmiia do Oflicial de Marinha 
niio lem direito ao rcspcctiro Monte Pio, 
estando YÍYos os paes. . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.· 213.-Em 31 de .Julho de 1855.- Quita-
\?Ües êas multas impostas a cmprq;ados 
das Calhedraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :227 

N.• 2H .. - FAZE~DA.- Em o 1." de Agosto de 
1855. -Irregularidades do Juiz Muni
cipal de Abrantes na arrecadação e ar
remalaçlío dos objtelos sahados na Bar-
ca- Francis.- .................... 22n 

N." '.215. -Em o 1.· de Agosto de 1855.- Niio ca-
be nas attribuiçúes do .Juizo de orp!Jãos 
dispensar o pagmm·utu de salarios de 
Afhcanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

N: 216. - GUEHHA.-Aviso de 3 de Agosto de 
1855. - Dec·lara, com ref!m·neia a hum 
OIIicio da Presidencia de S. Pedro, que 
b2m decidira, fazemlo <'li trar em CollSe
lho 1lc Guerra hum soldado que resisti
ra a huma ordem de rJrisilo dada mili
tarmente, c feríra a wm seu camara
da , por serem crimes militares ; mas 
que o mesmo rt'·o dPúa n•sponder 110 

fôro eommum por outros uimes que cum-
lt , 'l't '_'J31 me era, por não serem nu 1 ares ..... . 

N." '.217. :- F.\ZENl>A.-- Em ü de Agosto de l8GG. 
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Declara ser zunrle, e nüo ganga, a faz<'ll
da sobre que s<~ moveo duviJa na Alfan-
<lcga da Uahia ..................... '2:J2 

!\"." '2lH. -Em ti de Agosto de IH;l:-1.-Ht~sohc 
huma queslüu sobre custas judiciarias .. '2:J:J 

i\." 21H. -.IUSTIÇ.t\.-Asiso de ti de Agosto Je 
1H55.- A' Pn"siucm.:ia do Marnnbão. -
Hecitlt~ em soluefH 1 ú d mida oll't~n·cida 
pelo Juiz de ))ir;·, i lu da Comarca Üe Ca
xias, qw~ o r{~o pronunciado rm qunl
qucr ~:rime nüo póut' ser sol I o por 11 a-

. bcas-Corpus ........................ cz:H 
N." '.220. -FAZE!\:DA.-Em 7 de.\goslotlt; 18~lr). 

Direitos que dcv<\Il1 pngnr as dragonas. '2:J5 
N." 221.- Em 10 d<~ Agosto de ts;~:-~.-1\ão se 

deve ndmiltir processos de habililaçãn pa
ra meio soldo, Sf)tn a npresenla\:ão de 
CPrl.itlão nrgatim <lo Tllf'souro Narioual. I> 

N." '222. -1:\JEI\HA.-Em 11 de ;\gos\11 deu.;:-~:-,. 
lkdara ao lns[H\clor da 'l~hesomaria Ü<) 
Fazenda de Pcrnmnhuco, qui) lccm di
reito ú easas os Ofllcia<~s dos Corpos mo-
wis, mas 11üo os do Cuami1·.uo íixa .... :z:H) 

N ." 2.23. -FAZE!\: I).\ .-Em 1:J de Ag(;sto de tsr,5. 
:Manda leyanlar o seq ueslro dos bens da 
rnnssa fallida de lka11c Yuule c C.", de 
Pernambuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . 2~n 

N • 224.. - Em 14 de Agosto de 1855. - Inde
fere huma rPpresenlaçüo coulra a pro
videncia fiscal que ohriga a despacho de 
exporlação alguns g< •twros <J ue lrausilüo 
de S. José do Norle para a Ciuade do 
Uio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N: 225. -GVERIU.-Em H de Agosto de 1835. 
Ao Inspector da Thesouraria da fazen
da do Maranhão.- Dcclarn (1ua1 o pre
mio que se deve dar pela apprehcnsão 
dos desertores. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :238 

N." 226. -Em i ti dt .\goslo de l~~J;J.- Ao Pre-
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sidcnle do Conselho administrativo para 
fornecimento do Arsenal de Guerra Ja 
Côrle.- Declara que nas propostas de
vem os concorrentes dedurar que as Üt
zenJas são iguacs ús amostras, c que 
possuem a quantidade exigida, ficando 
sujeitos ús pl·nas do Hegulamenlo, quan
do, mesmo antes da entrada do gcne
ro, façüo dt~clan•rfH~s em sentido coH-
trario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2:Jn 

N." 2.27. -J[STIÇA.- :hiso de 1() Jc Agosto 
de 1855.- Ao Minislüriu da Fazenda. 
HeciJe as duYicias ofl'L\I'Ceidas pdo Pro
curador Fiscal ela Província do Cearú, 
úcerea Ja intt·lligcncia do Arl. 108 do 
Hegimeuto Je Custas, rclatinunente á 
t•slatla que deYCm ter os Escrivães pelas 
citaçúes ou intimaçiíes (1ue fizerem fóra de 
seus Cartorios, e sobre protestos Je letras. » 

N.
0 

228. -GUEilllA.-Em 17 de Aguslu de 18G~ •. 
Determina que st·jüo glozados os venci
mentos alêm do nwio soldo aos 01Iiciaes 
que estivcn·t~l com _liccr,1ça não concedi-
da por esta Sccrelana d Estado ........ 241 

N." 22U. -Em 17 de Agosto de 1855.- Marca 
a gratificação especial de trinta mil réis 
mensaes aos Commandantes dos Histri
ctos Jlilitarcs do llaixo Paraguay c ~lalto 
Grosso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

N.o 230. -JIJSTIÇA.-Aviso de 20 Je Agosto 
de 1 R 55, ao Vice- Presidente da Pro
víncia do Amazonas.- Declara que Je-
ve ser mantido com regra o arbítrio 
que por vezes tem lornadu a•ludla Prc
sitlencia de manJar q uc a fon:a de que 
carecerem os Helcgados c SubdelegaJos 
de Polieia seja requisitada por inlerme-
diu do Cltde Je Puljcia, e como de lia 
nu·p~ão os casos urgeules súmenlc. . . 212 
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N. 2!31. -Aviso de ·21 de Agosto de 18;)!",.-Ao 
"· Juiz de Direito interino da Comarca de 

Angra dos Reis. -Dá solução ás duvi-
das offcrecidas pelo mesmo Juiz de Di
reito, ácerca de huma acção arbitral pa-
ra liquidação de huma Sociedade-agrí-
cola , que fôra proposta no fôro da
quella Ciclade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2~1 

N." 2!\.2. -l<'AZENDA.- Em '21 de Agosto <le 
18G5. -Os .Juizes de ])irei lo podem pas
sar attestados de frequenria aos Muni
cipaes e de orphiios, sempre que as 
Camaras Municipaes, por abuso, se ne-
garem a faze lo .................... 2·U 

N.• '233. -Em '2L de Agosto de 18:>5.-Be
solve duvidas sobre custas judiciarias. 245 

N." '23.1.. -Em '21 de Agosto de 18f,:). -A gra
tificacüo concedida aos Lentes Substitu
tos dâ Faculdade de Medicina deYe ser
lhes ahonadu sempre que eslin~rem prom-
ptos para o scrvi~o.. . . . . . . . . . . . . . . . 21.6 

N.• '235. -Em '21 de Agosto de 18f)G.-Duvi-
dus que occorem para a eoneessüo de 
hum meio soldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.· '236. -GllERIU.- Em '21 de Agosto de 
1855.- Manda que nüo se empreguem 
praças do Batalhão de Engenheiros como 
remadores dos escaleres da Escola de 
applicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '218 

N ." '237. -Em 21 de Agosto de 1K>5. -Deter
mina o systema a seguir para forneci
mento do Presídio de Fcrnnndo de No-
ronha........................... . . )) 

N." 238.- Em '21 de Aoslo ck 18;):-i.-Declara 
que aos Ofliciacs fóra do scrvi<~o , por 
t<~rcm sido julgados incapazes , se nüo 
ahonr etape sem c~xprcssa orclem dn Se
cretaria <1' Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Hl 

N. 0 2:JD. --· F.\ZENIH. -- l~m 2:2 <l1· _\gosto dl' <o 
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1R[)!j. - Confirma a apprehensão Jc 
hum cuvallo, isenta della a falua <JUe 
o conduzia, e declara qual a multa de-
vida ............ -................. 250 

N.• :210. -Em 22 de Agosto de 1855.-As no
meaçües dos Esc ri vücs dos Subdelegados 

· pagüo ;, • /" de dir,~ilus. . . . . . . . . . . . . . . 2;, 1 
N: 2H. -JUSTIÇ.\.--Ariso de 22 de Agosto 

de 1855.- A' Prcsidencia da I)rovincia 
de Santa Catharina. - Solve varias du
vidas propostas pelo respectivo Chefe de 
I)olicia, relativamente á escripturaçfw dos 
livros de entradas e sahidas de Estran
geiros, mandada observar pela Circular 
deste Uiuisterio de 5 de ~larço do cor-
rente anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.· 2t2. -l"AZE~fH.- Em 2:J de Agosto de 
1855.- Approm a porcentagem de 3/,. 

por cento concedida ao Admininistrador 
das Capatazias da Alfandega do Ceará. 251. 

N.o 21.3. -Em 2~ de Ago:;to de 1855.- A no
meação de arbitros só tem lugar nas ques-
tões sobre qualificação das mercadorias. 255 

N. 0 :2H.- JUSTIÇ1.- Aviso de 27 de Agosto 
de 1855.-0 Vigario encommendado de 
Freguczia, que não esteja vago de di
reito, nüo póde fazer sua por inteiro 
a congrua, mas somente a parte que 
lhe competir. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 25G 

N: 215.- Aviso de 27 de Agosto de 1855.-Ao 
Vice-Presidente da l)rovincia do Hio de 
Janeiro. -Declara quaes os crimes de 
responsabilidade , CJUando cornmettidos 
por Funccionarios Publicos ........... 257 

N.• 21.6. -FAZENJH.-Ern 28 de Agosto de 1855. 
Attribuiçües que cornpd<~m aos Collecto-
rcs em virtude dos Artigos 16 e 17 do 
HP;:julamento de!) <l<~ :Uniu de 1842 .... 258 

N ." '217. -Em 28 de Agosto dt 185;). - Conflicto 
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rntr0 o .T uiz Municipal c o Collector de 
Campos por occasião da arrecadação de 
hum espolio ........................ 259 

N. 0 '218. -Em :Jo de Agosto de 1835. - l\lan-
da executar o Jlegulamcnto de 28 do mes-
mo mez, sobre a substituição de paprl 
sellado que se inutilisar . . . . . . . . . . . . 2()0 

N. 0 :2h) -Em 31 de Agosto de 1855.- Dispo
sieões sobre a arrecadaeão de bens de 
dcl'nntos c ausrntcs ... : . ............ :2(\1 

N." '230. --l<'AZENDA. -l~m 4 de Setembro de 
185fl. - Responde que os Inspeclores 
das Alfandcgas, e Adminislradorcs dos 
Consulados c Mesas de Rendas não po
dem figurar como apprehensores ou de
nunciantes, para hawrem o producto das 
apprehensfles ...................... 263 

N." :151. -Em 6 de Setembro de J8:í!).- As 
porcentagens de dinheiros arrcc<1dados 
pertencem uo Viscal cplC promoYeo a ar-
recadarão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2fi1o 

N.o 252. -GUIÚlHA.-Aviso de 10 de Setem
bro de 185i'l. -A' todas as Hepartiçües 
dependentes do :Ministerio da Guerra, 
mandando descontar os vencimentos dos 
empregados , nos dias em que faltarem 

. t"f' d -~[! ~ sem causa JUS 1 1ca a ••••.•••••••••• ':o;:_, 
N. o '25:L - A Yiso de 1l de Sr:lem bro de 18G5. 

Determinando que scjão admiltidos a 
exame da arma até Outubro inclusive, 
os militares a quem deYa competir a c ces
so; nüo ficando cxcluido o mez de Marro 
para os exrmws gentes ........... :. 2Gfi 

N.o '254. -AYiso de :ll de S1•lcmhro de 18:>5. 
Declarnndo que a concessão de soldo do
brado ús praças do I~xercilo qrw conti
nuão a serYir , sem noYo cugajamenlo, 
não he applicawl ús das Companhias 
dn Jnvnlidos ....................... 2(}7 
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N." 255. -.JUSTICA .-Aviso de 11 de Selemhro de 
H~5G.-Úecidc que pura a nomcaçuo dos 
Ofliciaes iufcriorcs da Guarda !\m:ionnl 
lll'Ill a Lei c Hq~ulameutus publirados pa-
ra sua execução, nem a pratica nwHJa 
ohscnar a ordem gradual do accesso ... :2G7 

N.o :2~,().- Aviso Je 11 de SetPmhro de 185.:-,, 
Declara q uc o Cl1cfc th~ Estado Mniur da 
Guarda Nacional substitue o CulllJIWII

dante Superior, ainda que stja Tenente 
Coronel graduado ou mais moderno !JIIC 

os Comn1andantcs dos Corpos, salro 
quando estes forem Coroncis. . . . . . . . . '2G!I 

N." :257.-FAZK'\lH.-Em 1'2 deStlf~mhro de 
i8:í~ •. - Como deve proceder o Consu-
lado a respeito de volllmcs com nwrca
dorias estmugc·irns, que se achüo ahan
donados na ponte amiliar , e jú furüu 
dPspaclwdos na Alfandcgn.. . . . . . . . . . '270 

N. 0 '2!")8. -l;t'EBIL\.- Cir(·ular do 1.2 d<~ Se
tembro de 1Ri'):Í. -"\ppnna as Inslntc
Çt-H'S pn r a a esc ri plura<;üo dos Li nos ~I cs-
tres dos Corpos ............•........ 271 

N. 0 25U. - AYiso de H do Setrmhro de 1~.-,::;. 
liPclarando o caso em qne os d<·scrlo-
rcs reeonduzi<los, q1íc lwFw exlrnrimlo 
ohjcdos da 1\'il\,'fíO, ôt·Yem solTJ·er des
conto mn seus YCIICÍmc•JIIos ..•...•...• 270 

N: 2GO. -FAZE.\DA.-Em H dcSetcmbrollc 
18~>5.-- Autorisação para os Hioccsanos 
ou Yignrios Gcraes passnrem altestados 
de frcqucncia aos Parochos.. . . . . . . . . . )) 

N." 2()1. -Em iH de Sell•mhro de 11:l5G.- Nüo 
se rcconhec<~ a divida de cx.ercicios fin-

. dos do -vencimento de hum Pmprega-
do aposentado , por Büu ler ainda sido 
declarado pelo Thesonro qual o que lhe 
compete ; e onlena-sc ú Thcsclllraria dn 
I>iauhy que iufornw s11lll'l· a sna omissito. 2.í-: 
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N." 2fU.- l~m. 18 de Setembro uc 18;'>5. -Im
posi1;ft.o de multa por quebra dos scllos 
Jn-s escotilhas dos navios ............ '278 

N." 2G:J. -Em 1X tle Setembro de HF>:->.- Rc
comrnnnda a execm(iiO da Ordem <rue 
prohihc o recebimento de moedas es
trangeiras nas Eslaçües Fisctws , • . . . . :279 

~ ." !GL -- Em 18 de Setembro de 18::>5.- Su
j,•ita somente ao minimo da multa im
posta na primeira parte do .\ rt. 4. o do 
Hccreio dt~ :2G de Abril de 1~.">1. ao 
C1 JmmaJHlante do Paqude « AYon )! por 
wl.o lt~r uprescnlado em lt~mpo o mani-
fcslu de todos os portos em que tucou. » 

No .:m:J. -Em 18 de Setembro tlc 1KJ5.- Ccm
Jirma huma npprehensüo dt~ ubras tlc 

ll d r: O o/ '_·>p() ouro, c a mn a e v ., . . . . . . . . . . o 

~." 2(jG. -Em 18 de Setcmbru dt• 18:-J;J.-Su
jPiín ao imposto de nncontgem lmnm Bar
ca, nüll uhslanle a ;dll·~a~Jul ck ler tra-
zido Colo11os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '281 

N • :2G7. -Em l\l d<~ Selmnbm de l8G:->.-Cun
íi.rma a decisito qlll~ stljt·ilnu n despa-
cho por factura os yj, lros rolo ridos. . . . }) 

N: 2()8. -Em 1H ele Selcmlm1 de LX;l;>.-Ü 
Tribunal não tomou cunhecimcnlo <lc 
hum recurso sobre qualificm;iio <l<~ IlH'l'

ca<lorias em tpw intervierilo arbilms; 
c declara <rue na úispusi<:fln do~ :1." do 
Art. 7." elo Decreto n: li:H nfto estüo 
comprehendidos os fr<tscos com con-
servas .••••...•... · . . . . • . . . . • . • . . . '28:2 

N ." :2(;9. - Em H) tle Setembro de ! W):J. -Os 
manifestos das embarcaçües, qtw nüo 
estiverem revestidos das formalidades le
gues, eslüo sujeitos no dispotu nu :\rl. R: 
do lkcrdo de 21) du Abril de 18~lL .. 28:J 

N." 270. -GUELUU.-Circulax de 20 de Setem-
bro uc 18G5.-0rdeunmlo <{UC das For· 
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talezas não se façüo s1gnar>s com liw 
de bala aos navios de guerra esl!·ang:ei-
ros , e só aos mercantes nos casos pre
vistos nas ordens em vigor, c depois de 
esgotados todus os ou trus meios. . . . . . ~R i 

N.o 271. -Circular de '.21 de S!'!cm!Jro de 18~>G. 
Declara que 03 Hcg11lanwnlos de 18 de 
I<everPiro de U(~ l7(i:J e ':21 de _\gosto 
de 1 7()1 estabelce(~rüo regra ácerc:a dos 
castigos corporaes ; e c1ue os U($ertorcs 
de 3." desercão J,~yem ser Pxcluidos do 
Exercito, en;bora tcnhão sülo condc·m
nados a prisüo por tempo menor de 
seis annos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28:-l 

N.o 27:2. -Aviso de 21 de Setemhro de H~;;;,, 
Hefere-se á Hesolucüo de Consulta de 
15 do mesmo mez , ·que declara que as 
praças de prct excluídas em virtude de 
sentença, não tem (lirl'ito a vencimen-
tos desde a data da mesma sentenca. . ':28() 

N.o 273. -JUSTJCA.- Aviso de 21 de Setem
bro de 1S55, á Vice-Presidencia da t•ro
vincia do Amazonas.- Declara os casos 
em que deve ter lugar a formação do 
summario, por occasifto de se tratar de 
arrombamento fPito em Cadêas publicas 
por algum róo q uc ndla exista. . . . . . . '.287 

N. o 2H. -Aviso de '.22 dn Selemhro de 1K>3, ú 
Presidencia do Piauhy.- Declara que 
á vista dns disposiçües nos Arts. 44 ~i .0 

e 10 do Hegulamentu de 2 de Outubro 
de 1851, devem ser inscriptos no Lino 
dos Tombos as instituiçôes das Capcllns, 
vínculos, e ató dos onus e encargos fi
xos impostos aos morgados, quer ellas 
tenhão, quer não Templos ou Casas de 
oração, quer existiío, tpter não os bens 
da instituicão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':28~ 

N.o :275. - GUEIUÚ .. - Aviso de 22 de Selem-
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Lro tlt~ tss:). - ÜJffilllllllÍClllHlO a M i 1\llS 

t;eraes a Imperial Hesolu~ão de l[J Jo 
mesmo mez, que ueclaru que os milita-
res, em certas circunstancius, pudt~m 
ser presos pelas Au toridathos ti vis, illlle
pendente de requisi~üo. . . . . . . . . . . . . . ':!.Hn 

N." 2iti. -Cin:ular de ':!.2 de SdemLro tk 1WJ:-l. 
Publica a Imperial Hesolu~üo de Fl do 
mesmo mez, que pn~scn:Yc (1ue ns pra-
(".as t'xcluidas do Exercito em 'irlude dt~ 
Scntenra, dewm cumpri-la no lugm· dt'
sigtwLh; na mt;sma SPII t!'ru:a , e n~J caso 
omisso, no que lhe for Lksignaclo pelo 
C()Jnmautlaute das Armas. . . . . . . . . . . . 2\W 

N " '2.77. -.AYiso de 25 de Setembro de u~;):-l. 
Manda abonar ao Director do Hospital ~li-
litar da Côrte forragens pnra duas caral
gaduras, por não ter easa de residentia. 2\1 L 

N." '2.78 -HlSTIL\. -AYiso dt~ '2ti de SetPmbrn 
de 18fJ:-l : ao Presitlt;nle du T ri h una\ du 
Commerrio <le Pernamhuco.-lkt:i!k as 
duvidas olfen~citlas pelo mesmo Presi
dente ácerca da intdligencia do Art. lt:\ 
<lo Uegulamento n." 'l.tJ\17 do L: de 
l\Iaio <lo eorrente anno, c Arl. :2:12 do 
Hegulamento n." 7:\7... . . . . . . . . . . . . . )) 

N." 279.-F,\ZENDA.-Em 28 de Seleml>ro de 
185f).- Os Empregados de Fazenda nüo 
po<lem ausentar-se das Heparli<:úPs sem 
permissão <lo Chefe ................. 292 

N .0 280. -Em 29 de Setembro de lH:J:->.- Sdlo 
que ueve pagar hum testamento inutili-
sado , c que nenhum elfeito produzio , 
mas que h e apresentado em .J nizo por 
hum B ." como documento prohatorio. . . 29:\ 

N.o 281.- Em 2n de Setembro <lc 185:-). - ltc
solvc a duvida proposta suhrc a intcl
ligencia <lo Art. 1Hí Llo HOYU Hegi
mcuto de cu!:itas ......• , . . . . . . . . . . . 2\H 



\LH 

N: 282. -Em :2n de Setembro de 183.').- A 
multa imposta em conformidade dos 
Arts. :2H4 e :2U2 do Hcgulamcuto de :22 
(lc .Junho de J s;w só deve comprclu~u
der o valor da mercadoria apprchcndi--
da , c uüo o do bote <rue a conduz. . . ::w;, 

N. o '28:1.- Em :~:W de Sdl'tnhro d<~ 18:-,.-~.- .\ 
lista da carga do nariu, sem as Ü>nua
lidades lcgaps, llito p<'>de sr~r cunsid<•ra-
da c acr~ita como mnuifcslo.. . . . . . . . >) 

N.o :21H. -(;['EJW.\.-Cirnllat· dü :2!1 de Sdtm-
lJro de 1833. - Ordt•wmdo qu<~ ilS ta
rimbas dos <pwrteis, prisrH·s, t\e., st~
jilO substituidns por tillllils de madeira 

' .I j' '-')0(') com pes uc PITO. . . . . . . . • . • . . . . • . • ;_] 
N." :285.- Cireulm· de :2\) dt· Sel<·mbro de 1NS:->. 

Manda p•)r <~m <'\<Tu<:ito u H<·gulnuH~lt
to a ppronHlo por De c r do n. o I . (i;Js dn 
18 de~ .\.gosto <lo Jtw~nw a11no, para 
o Conselho de lnquiri<_Jio .........•. :2!)7 

No 286.-.JUSTJCA.-Axiso de :2!1 de Setem-
bro de f 855 , á Prcsitlcncia de l\Iallo 
Grosso.~ Appro;-a o Hegulamcnlo 11Hll1-

dado publir:ar pda mesma Presidcncia 
em 7 <lc .Julho <le J ~.->:l, e d(!elnrn que 
a pcn;tlitla<le Lslnlwl<·eida uo Art. 11 do 
dito Hegulmw•ntu dL·n~ Sf'l" srtbstituida 
por uqu'ella qn<~ n ,\rt. 80 do Hegrdii
mento n.o 120 de :31 du .Janeiro de 
184:2 determina, f'Olll cxccpçüo do Ütcto 
de ser o passaporte falso. . . . . . . . . . . . 31-i 

N. o 287. -FAZENDA. -Em o 1. • de Outubro 
de 1855.- Hecommenda a e:xccucão da 
Circular de 2 de Non~mLro de 1854, a 
respeito da remessa dos balancetes da 
da despeza do Minislcrio do Jmpcrio .. 31\J 

N.o :.288. -Em o 1.• de Outubro de 18.)5.- O 
desconto de met<HI<) da congrua U<) hum 
Conq;o, por motivo de Iicen<:a, nüu de-
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vc reverter para a Vahrica da f:athedral. 3:2.0 
N .0 289. - GIJEI\HA.- Circular do 1." de Ou

tubro de 18fJG.- Declara que as aju
das de custo dos Ofliciaes que seguem 
de humas para outras 11roYincias devem 
ser calculadas prlo minimo, ahonando
se-IIH•s as vantagrns marcadas nos AYi-
sos de 18e 2G <le Julho do corrente. 32t 

N ." 290.- Circular do 1." de Outubro de 18GfL 
Declara c1ue os Oflicincs, que seguem 
por terra d<· hurnas para as outras Pro
víncias, com passagmn do Corpo tem 
direito a juda de custo, pr~1o minimo 
c mais vnutngm1s ele que lrata o Aviso 
de 18 d<~ J nltw do mesmo anno. . . . . 3'2.2 

No 2fJ1. -HlSTIC\. -AYiso de :3 ele Outuhm 
de 18Gf>: ú l 1rcsidencia da Pwrincia da 
Bahia.-Declarn. em solncüo ú uuYida do' 
Juiz clns Orpl!Ü<IS dn<jut•lfn Capitnl, CJUB, 
t•xistintlo alli Coutrm;Le de ouro e pra
ta, pó<l<~ o .Juiz lJonwnl-os para as avalia-
<;üPs Je ohjcctos pertcncenks a menores~ 3z:J; 

N." 2\1.2. -Aviso de 3 ele Outubro de 'l85G, ú1 
Yice-Prcsülencia da Província do Mara
nhilo. - ApproYa a solu~iw du<la pela 
referida l 1residencia ú dmi<la suscitada 
pela Camara Mu11icipal da Yilla de Tu
rynssú , quando lhe declarou ({UC o He
gimento de Custas ufio iscntaYa a mes-
ma Camara elo png:-uneuto dellas 110s pro
cessos em que elecaltisse. . . . . . . . . . . . . 3.21. 

N." 29:3. -AYiso de;) de Outubro ÜD 1835, ao 
Presidente do Tribunal elo Commcrcio 
de Pcrn<unhuco.- Jlderrnina que o pra-
zo para a prcscrip<;il.o dns obrigações 
mercantis contrahidns, c direitos adqui
ridos m1leriormen te ú puhlica~;üo do Co- · 
digo Commereial se conte du 1.0 de Ja
múru de 1 Rr.t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :n~ 
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N: :ZfH. - FAZE~ OA. - Em ;, (ln Ouln hro d(~ 
18GG.-Li(ruidaçôes de dividas das ex
tinclas caixas dos Corpos do Exercito. . :12G 

N: '29:J.- Em 5 de Outubro de 1855.- Scllo 
que tle'rcm pngar as Proris<'H'S dos Paro-
chos ......... · .................... 3:27 

N.o 29G.- Em;, (lc Onlubro de 1~;:;;,, -As dPs
pezas devem ser levadas ao cx1~rciGi.o 
em que se rcalisan~rn, Pmbora scjflo au
lorisadas por hum credito especial ... :1:21'\ 

N." 297. -I.IJEIUU.-Ariso de~ 8 de Outubro de 
18:)~,. -llcclnra que os Auditor<>s d1~ 
Gw~rra gozüo de gradua~fío de Capi
lüo sendo considerados os mais molkr
nos da classe, e CflH) nos actos de ser
rico derem usar do uuifornw eslabde-
eiâo para o Estado Maior de ~-" classe. :1.29 

N.o 29S.-A.viso de 9 de Outubro 1le 1853.--Dc
clara que nos lugarPs f'm ({UC não lwu
vcrem A uclitores pri rndos devem ser no
meados para essns fun~(->es , os .J uiz1•s 
de Direito das Comarcas, ou Advogados 
para os Conselhos de Guerra de crimes 
cnpitacs , e d' entre os Capitilcs os mais 
idoneos, para os de menos importaneia. 3:10 

N.o 29!).- Aviso de 9 (le Onluhro de 18:-JG. 
l\Ianda proceder a Conselho (lc lnvcsli
ga0ilO, sobre o facto de fuga de presos, 
para que os Soldados da e:-colla fJne os 
guardava, possilo responder ao de Guer
ra, por ser aqnclle o da formação da 
culpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:1 L 

N." 300. -Aviso de 9 de Outnhro ue 1855.-De
clara que aos Commandanlcs das Armas 
nenhuma jngcrcncia lte permittida nos 
Conselhos de Guerra, ú rxcepçilo do caso 
de conflicto 01ltre o Auditor e alguns 
M1~mhros do Conselho , para que não 
desnppareça a. sua indeprndnncia.. . . . . . 3:12 
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N. 0 !lOl. -Aviso de~) de Onluhro dr; 1Rr,:,.-lk
dara, que a simples circunslancia do vo
luntario , ou engajado desertar depois 
de haver recebido o premio, nüo aggra-
va a desereão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !13!l 

N ." :mz. --Aviso de" 10 ele Oul11bro de 1~!'lfL 
Declara que os 2."' Ca<leles na ocr:nsiüo 
das provanr:as rlev<'m npn·scnlm dont
menln de ohriga<;üo da pc:nsüo a\inwtl
laria, que Pslú eslabekcida, c recom
meuda aos Audilon•s q11e wriliq11em 
que tal o!Jriga<_:fll \ IIUO S('j;l 11l!'l'il f1 il'lll<l-
]idade ............................ !l!VL 

N ." :10:1. -- FAZENH\.- Em lO de: Oi!lld)i'(\ de 
1~5!'l.- Approva as meu idas luuwdas 
provisoriamente pela Tl:csournria do Pa
raná para o cstabelccimenlo da Mesa 
de Hendas em Antoninn. . . . . . . . . . . . . :l:l.S 

N. 0 !11H. -Em lO d<; Oulnhro rk p.;;·{~. -Appro-
va as porcentag<'HS marcmlas para a 
Collectoria da Capitnl do Parú.. . . . . . . i) 

N." !lOf>. -Em 10 de Outubro de IK)tl.-A des-
peza com hum destacamento, embora 
de for0a de linha, emprf'gado em servi-
ço policial, p<•rlcnen á .\dministraçüu 
Provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J!lG 

N.o 306. -Em 10 de Outubro 1RClr).-Autorisa 
a creacão de huma Mesa dr~ H.t·IHlas em 
Hi.ljahy ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!17 

N ." !l07. -Em 11 de Oul.llh)'l) <lt> p.;;,;>. - O 
pagamento das cmJsiglli\l:lws para alu
gues de casas , c desp1~zus de expc~dien
te dos Profcsson)s l)nhlieos, passa a ser 
feito por meio de folhas e processadas 
un ThPsouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~ 

N." 

N.o 

:108. -Em 1':2 de Outubro de 1 ~[J5. -Appro-
va a crcacão de huma Collectlll·ia na 
prwoa(;fto (los Picos, li O l)ümhy. . . . . . . 338 

!lO~L - MABTNJTA. -Aviso de 12 <lP Outubro 
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Je 1 RG:J. Doclara que ns praças do 
Corpo de Imperiaes Marinheiros tem di-
reito ú percepção dos respectivos soldos , 
quando estiverem cumprindo sentença , 
huma vez que esta não as condemne ao 
perdimento dos mesmos soldos. . . . . . . !l!38 

N." 310.- l<'AZENI>A. -Em l:J de Outubro d1~ 
1855. - Nfto proccd(•m as razões apre
sentadas por !Jum Col11'ctor para se 1'\l-

mir da colmmea da divida actin1... . . . !33~ 
N ." !311. -Em 15 de Ôutuhro de 18.~5.- HelcYa 

do pagamento de Decima hum legado 
(leixado para lilH~rdad1~ de huma esenmt. !)H) 

N." :n:z. -I~m 15 dP Oul11hro de 1Rf>!';. -Ap
prova ter-se cllcarregado o Porteiro da 
Alfandega de Cruguayana da adminis
tração das Capatazias, com a commissfto 
de 1 por "/o· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 313. -GUEHRA.- AYiso ele 15 de Outubro 
de 18G5.- Declara qtw os Cirurgi(Jes 
Militares, não tem direito a vantagens 
cspeciacs, pelo serviço de inspecciona-
rem recrutas ....................... :H1 

N." !H .L - A viso de 15 de Outubro ele 18;>;,. 

N: 

N: 

N.o 

Declara qtw us Directorcs Jus Arsenaes 
de Guerrn podem prderir os YCncimen
tos que por esse lugar lhes competem, 
quamlo sPjüo superinn·s aos que lhes 
cabem cmuo )!embrus dos Conselhos Ad-
ministrativos d(; fanlamettto. . . . . . . . . . » 

31[~, -.FAZENIH.-Im li de~ Outubro de 
J~G5.- Queslüo de revalidaeüo de Sello 
de h uma escriptura de hypoti'teca, e res
ponsahilidaele de varios Ta helliães. . . . . 34'.2 

316. -Em 20 de Outubro de 1855.- Os pro
vimentos interinos dos OfJlcios ele J ustica 
estão sujPitos ao pagamento de novos di-
reitos ............................. 343 

~J17. - IMPEHIO. -Portaria de '.20 de Ou tu-



hro de l8!>CL -Appront e Mamla que 
se observe, para execução do paragrapho 
8. 0 do Artigo 3." do Hegulamcnto que 
baixou com o Tlecreto N. o 1. :~:H A de 

LI 

17 de li'evereiro de H~!>i, o Hegimcnto 
Interno para as Escolas Publicas ( le J ns
trucçiío primaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~Hi 

N ." :Hs. - JUSTIL\.- Aviso de 22 de Outubro 
de 185;): ao Vice-Presidente da Provín
cia do Maranhão.- Decidindo a duvida 
offerecida pelo Presidente da Helaçiío da 
mesma Província ácerca dos motivos de 
excusa dos Desembargadores c Juizes de 
Direito ............ :--. . . . . . . . . . . . . . . ~J5:l 

N. 0 319. -Aviso de :2a de Outubro de 18:-)I"'>, ao 
Presidente do Tribunal do Commercio da 
Província de Pernambuco. - Declara , 
em solueão ú duvida do referido Presi
dente, éyne não ha recurso de aggraYo 
de pelit:.ão na cspecie ( l1) q 11e trat.n o Ar
tigo 4'2 do Hegulamenlo n." l.I"'J\)7 du 1." 
de Maio do corn:nt8 nnno. . . . . . . . . . . 354 

N. o :120. - A viso de 2:3 de Outubro de 18G5 , 
ao Ministerio dos Negoóos da Marinha. 
Solve a duvida apreseiltada pelo Presiden-
te da Província de Pernambuco, deelnran-
do que o Regimento de Custas n. o 1.569 
de 3 de Marco do corrente mmo, deve 
aproveitar aos" Secretarios das Capitnnias 
dos Portos, por quanto o Hegnlarnento 
de 19 de Maio de 18.-Hi se nüo refpn~ ex
pressamente ao Alvarú dr 10 d<~ Outu-
bro de 1754; mas aos emolumentos 
que competem aos Escrivães do ju
dicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 

N.o 321. -FAZENDA. -Em 23 de Outubro de 
1855.- Os Empregados do Juizo dos 
Feitos da Fazenda de I>enwmhuco não 
tem direito a poi·~.;cnlt~geus uas quantia~ 



...................... ~.~~ 
UI 

arrecadadas da massa fullida de llt·niJe 
Youlc c c:, por ter a mesma Fawnda 
desistido do procedimento intentado coH-
lra a dita casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~5fí 

N." :~'22. - GUEHR.\. -Circular de '~H de Ou
tubro de 1 W!;L - ,\' s Tlwsourarins de 
I<'azrmda, dr:claranrlo os vencimentos qtw 
competem aos Olliciaes que marchüo em 
serviço de humas para outras Províncias, 
e n~vogando a dt~ '2:-i de Julho deste 
sanno sobn: a ma leria . . . . . . . . . . . . . . )~ 

N." :J2:L - .IUSTJC:\. -Em '21 1lc Outubru dP 
185:J. -"Declara que derem ser punidus 
pelas faltas (1ue commetterem os Cuar
das Naeionnes, qtH' , sendo nmrH·ndos 
Oiliciaes inferiores, e lendo possibilid;uJe 
de se fanlnrem nüo se apresentarPm 
promplos para o sPni(:o no prazo, que 
lhes for marcado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :)Si 

N." 32&.. -Aviso de 2f) de Outubro de l8r):í. ú 
Vice-Presidencia do lho de Janeiro.- De
clarando por quem deve ser fornecido 
o papel sd lado para no li ficíu;êlcs , pw
ecssos ex-ollicio c outros actos judiei tes. :1;J8 

N. 0 :12:-l. - FAZE\IH.- Em 2:-l de Outubril de 
18r>:l. - (jiJeslüo <lc si:-;a por distrale 
feito entr·t· o cnmpradlll· t' o YeJHlt~dor. :3ü0 

N.0 :32H.- J~m :211 de Outubro de tR:-JS. -- ~üo 
convêm aulorisar a inspeeçilo do A rscnal 
de Marinha do Pará, para arrecadar o 
Sello fixo dos papeis quü correm perante 
ella... . . . . . . . . .................. 3ü1 

N.o 327. -Em :27 de Outubro de 185f",. - Hc
comrnenda a observancia da Ordem de 
9 de Junho de 185'2 , á cerca dos ma-
nifestos dos Navios de Cabola~ern. . . . . )} 

N." :1:28. -Em 27 de Outnbro de 18tJ.5.- Nüo 
se deve applicar o producto dos bens 
penhorados ao fallecido Coronel Narózo 



N.() 

N .o 

N.o 

N.o 

N." 

N." 

N.o 

1.111 

Ft~rrcil'a tk Oliveira, ao alcance como 
Coronel de Lr~giflo, senão depois dt~ sal
datlo o alcance em que fica na q uali-
da de de Collector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G:J 

:32\J. -GUEBHA.- Circular de 2.7 de Outu-
bro tlt~ 1855.- Becomnwmlawlo qw· <ls 
gralifica~:ües aos Ofliciaes elo Corpo dt~ 
.Engenhf'iros sejuo reguladas pelas lns
truccõPs de 10 de .Janeiro de HH~~, rc
prcs;~nlandn os Presidentes dns Provín-
cias ao Governo, quando iiS julgilr in
sullicicntes em rdacão ao trabalho.. . . . :)()~ 

:~30. -UA.Hl~IIA. -kdso de :2~1 de Ouluhro 
de 185[>.- Altera a nota, que se acha 
no final da tabPlla n. o 2, annexa no Re
gularrH'nlo mandildo observar por Deert~
to n. 0 .1.11 A, de 5 .lun!Jo de 181fl, a 
respeito das camisas, q Uf' se dt•Yt~lll for
llecer ús praças do Corpo de I mpt~riacs 
Marinheiros ........................ 3Gfl 

~1:31. - FAZENlt\ .. - Em '2\1 de Outubro de 
1855. - Manda abonar vencimento a 
hum Empregado durante o interstício 
que houve de sua demissüo á reiute
gracão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3(iG 

332. -Em 30 de Outubro de 185fl. - Ven
cimento que compete aos Procuradores 
dos Feitos da Fazenda ............... 3G7 

3:l3. - l~m :H de Outubro dt~ 1855.- Nüo 
tem em~ito suspensivo os recursos inter
postos das decisões dos Chefes das Esla-
çôcs Fiscaes que arrecadão o Scllo.. . . }) 

~31. - l~m :H de Outubro de 1855. - Ge
neros do paiz que cstüo sujeitos ao im
posto de expediente. . . . . . . . . . . . . . . . . 3()8 

335.- JlJST!CA.- Aviso de 31 de Outubro 
de 1~;.)5: ao President<: do Tribunal tlo 
Conunereio desta Côrlt· - lkcidindo du
vidas sobre a cohran~a e divisão tk emo-
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lumentos entre os .luizes de Direito 01~ 
1. • instancia e os Mmnbros uo Tribunal 
administrativo , c outros. . . . . . . . . . . . . ~n 1 

N.• 336.- IMPEJUO.- Portaria de 81 de Ou
tubro de 1R5t>. -Dá lnslrucçôcs para 
cxecucão do Titulo 7. o dos Estatutos da 
Acade.mia das Bellas Artes , q ne trata 
dos Pensionistas do Estado.. . . . . . . . . . 37 2 

N. 0 337.- FAZENDA.- Em '2 de Novembro de 
1~55.- Yencimentos que compelem aos 
que servem de Procuradores Fiscaes in
terinos' e prefercncia que se ueve dar 
para este fim aos Advogauos, c pessoas 
não empregadas nas Tlwsourarias ...... 379 

N.· 338.- GUEltHA. -Em G de Non~mbro de 
18S5. -- Puulica a lmperinl Besol!l\:ão 
de 27 de Outubro dn llll!smo anno, f]!H~ 
manda, que os rt'~os cxcluidus do st~r
viço mililar, P''r l'on;a da scn tença, se
jão processados no lt!ro commum, IJtlan-
do commettiio fuga. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

N.· 339.- l<'AZENDA.- Im () de Novembro de 
1855.- Direito que tem os Empregados 
das Secretarias das Thesourarias de Fa-

. zcnda a concorrerem aos aceessos eom 
os demais Empregados da Thcsnura ria. :l81 

N. • 340. - ]~m 7 de Novcmbm dP IK1:í.- Con
f~icto entre hum J~mprq2:ado da TIJ('soura-
na e o Commandantc de hum Corpo por 
occassiiio de pnssar-sc revista 111~ rnostra. :l82 

N.· 341. -Em 7 de Novemuro de 1855. -A' 
Thesouraria sobre a mesma occurrencia. 381 

N.0 342.- GUElU\A.- Aviso de 7 de Novem
bro de 1855. - l\Ianda observar a 1m
perial Hesoluçúo de 31 de Outubro do 
mesmo anno, que statue que a ninguem 
se conte maior antiguidatl1~ 1le praça, 
sem proceder requerimento da parte e 
d l 1 G I . 1 ,'l,'-'(>. espac 10 <.O OYerno mperw . . . . . . . un 
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N.o ~~tL - .TiiSTlCA. - Aüso de 7 de Novem
bro de t855, ao Presidente do Tribu
nal da Helarüo da Côrte. - J>etermina 
que os advogados dos .Juizos e Tribu
naes da mesma Côrte só prestem hum 
juramento geral, quando tiverem de ser
-rir como Curadores em qualquer causa 
de menores , ou de pessoas que gosem 
de iguaes privilegias para que forem llü-

meados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 
~o !lH. -FAZENDA.- Em 8 de Novembro de 

18;')~). - l\uo se deve pennittir o despa
cho livre de direitos 1los instrumentos un
portados para a musica dos Batalh<los 
da Guarda Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N." :11.s. -Em ~) Je Novembro de 1N.Jr,.- Os 
ohjeclos vindos para a Sauta Casa da Mi
sericonlia, e outras lrmandadf•s nüo es-
lüo isenfos de direitos ............... 388 

N.
0 

:lHI. -Em f) d1~ J\orcmbro df• t:-;;);-). -- Pe-
nas ~~m que incorrem os Empregados que 
Sf~ llÜO iiJll'CSf~lllüO dPfHlÍS 1Je lindas tiS 

lice1wns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 
N." :n7. --(;[j]~HHA. -Aviso de !J de 1\ovemhro 

de 1855. - Declara que IJUando qual
f[Her Oflicial nwrclwr isoladamente em 
servi0o, se lhe deve abonar forragem 
para huma besta de bagagem. . . . . . . . :J!)O 

N. o !l18. - Aviso de !) de Novembro de 1855. 
Declara. em conformidade da Imperial 
Hesolucilo de :20 de Outubro do mesmo 
anuo , ·f{He os filhos dos OfJicjaes hono
rarios estão nas circunstancias de ser re
conhecidos 1 . os e 2. os f.adetes , e que os 
ditos Olliciaes tem direito ú Ordem de 
A viz , se tiverem pelo menos o posto de 
Capitüo, e provarem 20 annos de ser-
viço militar sem nota . . . . . . . . . . . . . . . 391 

N.o !l1!l. -Aviso de !) 1le Nrm~mhro du 1RGf,. 
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])eclarando nos lr:rmos da Impcrinl He
solucão de a l de Outubro do mesmo 
annÔ, que o prejuízo resullantP de ven
cimentos mliautados a pra<;as que falle
cerem ou dcsr~rtarern, deve reeahir nn 
l"azenda Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :\~)2 

N.o ~l50. -l~m 10 de Nowlllbro de 1~5:-J.- lns
true<:ôe~; parn <1 inslallar.Jío das J>agadorim; 
ereadas na Prorinr:ia de S. Pr·drodo Sul. :3n:~ 

N." 3~1.- JUSTJCA. --Aviso <le 12 de 1\mem-
hro de j 835, ao .Juiz de H irei to da L' 
Yara da ctJI·te.- J\r~gula o morlo da sllll
stituicilo da Vara cormncrcial. . . . . . . . . :m:1 

N ,0 !352. - l"AZENDA. -Em J 0 de Novembro 
de 185G. -A gralifiea<:fto concedida aos 
Thesoureiros para quebras Ülz park de 
seus vencimentos, e por issn nfJO deve 
st~r paga qu:mdo lmn!H'm o ufto l'r\r o 
n·speetivo ordenado. . . . . . . . . . . . . . . . . !l~Hi 

N. 0 :~~,:3.-EmJ!l dr~ Nove1ubro df~ 18!J5.-0s 
Empregados de Fazenda Hfto podem Sf'r-
vir de Escrivães dos ,'\laYios de (;ucrrn .. :l~)í 

N .0 351. -Em 1!~ de Novembro de HF,r>.- Ht~
duz ao minirrmm a multa imposta por 
falta do certificado lJLle deYia acompanhar 
o Manift>sto, em cujo caso niío he appli
vel a pena do Arligo I O (lo D<·crf'!o fk 
'2G de Abril de U~:-.1. .............. :~~18 

N." !\5!L - Em 1:1 Je NoYPmhro tk 18;,;,, --As 
escripturas de hypolhcca, passadas )H'-
los rcsponsan·is da Fazenda Publicn , de-
vem ser lavradas com assislencia do Pro
curador Fiscal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3!HI 

N.o 35G. -Em U de Novembro de 1HfJ5.- Os 
Juizes Municipaes niío cslão comprehen
didos nas disposi</H~S do Art. -1 o da v~i 
de 18 de Setembro de 18.iG , e por isso 
não podem receber seus ordenados sem 
a posse e expn·icio do l11gar. . . . . . . . )> 
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N." :l;,7. -Em H <leNnrcmbro de 18G5. -So-
Lre a 11omcnc;fw de Pmpregados de Fa
zeuda para assistirem aos imeutarios 110s 
Arscnaes c nos IJaÜos de guerra, c pa-
ra senircm de Escrirftes inleriuos dos 
mesmos na nos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 I 

N." :158.-- GUEHHA.-.b·iso de 14 de Norem
hro de 1HG3. -llt:clarn que os OJ!il'iacs 
da Guanla ~acimwl em seniro de desta
camento, tem direito ú quitlta pmle do 
soldo , que, ús lllthiCiiS dos Corpos em 
taes circti!Jstnucins se tlt·Ycm alHJJtar os 
respcetirus soldu.;, hem como HO n'·is dia
rios para üml<unc:ntu nos (;unrdas Nacio
nacs, c em iim tflW os Capitües que ser
virem de Majores só derem percd>er o 
soldo de seu posto c as gratificar·úes cor-
respondentes aos cxeJTi~ius .... : ....... 102 

N: :l50. ·-Aviso de 15 de i\urt•Jnlm> dt; 18S5. 
Mauda cumprir a H!'~olu~;üu de 7 do 
IlWstno mt·z, quL~ lllilltcla considerar de
serçüo aggrn n1da u nicamcule a que for 
ruvestüla das circunstnueins Jll'eristas no 
Art. uuico, Tilttlo 1." tln Ordt·nanca de 
!) tlc Abril de 1HO;-); fic:nndo sPm efl'eito 
o Art. '2. 0 da Pur!itria de '2H de Ahril 
de 18.2:J ........................... .i(H 

N." :u;o. -Aviso de 20 de Novembro de IH!\r'). 
Communica que por Jrnperial JlesoltH,~iio 
de 11 du nwsmu 11wz, sobre Consulta 
das Seccr)cs <le Guena e Marinha, e de 
Justi~a t1o Cousdho d'Estado se explica 
co1no derc ser considerada a tentativa 
de !'ultar recrutas, e o facto de soltura 
plena c corno se derc Hpplicar a <·slt:s 
factos a Lcgisla~üo em vigor ......... .10:-) 

N." :lGI. -FAZENDA.- Em 20 <k Non~mhro de 
1855. - l'óJ1~-sr~ txlntllir puhlir:a-!'órma 
de hum ducunwntn sem f'Sl<Jl' sr~llado . .HHi 
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N.• 362. -Em 20 de Novrmbrn de ·t8f)5.- O 
Empregado que tiver pngo os direitos de 
5°/0 por hum anno tem direito ú res
tituição da parte relativa ao tempo que 
faltar para completai-o . . . . . . . . . . . . . . 407 

N. • 368. -Em 20 de Novembro de 1855.- As 
contas passadas pelos Negociantes em 
conformidade do Artigo 219 do Codigo 
Commercial eíltão sujeitas ao Sello pro-
porcional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MH~ 

N." 364.- J~m 20 de Novembro de 1855.-So
bre o aforamento de terrenos pertencen-
tes aos Indios de Mecejmw. . . . . . . . . . . ~> 

N.• 365.- l~m 20 de Novembro de 1H55.- Não 
he permittido o despacho de seis pul
seiras de prata dourada , formadas de 
chapas á imitação de moedas circu-
lantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40~) 

N.• 366.- JUSTIÇA. --Em 2:l de Kovcmbro de 
1855, ao Juiz Municipal da 1. • Vara da 
Côrte.- Eleva a duzentos e quarenta a 
diaria de cento e sessênta, estabelecida 
para as comedorias dos escravos reco
lhidos ao Deposito Geral da Côrte. . . . . 410 

N.o 367.- Aviso de 23 de Novembro de 185G, 
ao Presidente da Provincia do J>crnam
lmco. - Declara em solur:ií.o ú duvida 
apresentada pelo Juiz de Direito da Co
marca de Páo d' Alho da dita Província, 
que ao Escrivão do Juizo de Orphãos 
compete escrever em Cnpcllas c Hcsi-
duos .....................•........ i11 

N.• 868.- GUERRA.-Aviso de 24 ck Novem-
bro de 1855. - Hesolvendo algumas du
vidas propostas sobre a Provisão de 6 de 

·Março de 1843 , que trata de honras c 
continencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -112 

N.• 369.- FAZENDA.- Em 27 de Novembro de 

l 

r 
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1H55. --Sobre o Direito dos Curccreiros 
interinos aos respectivos vencimentos.. . 413 

N." :no. -Em 28 de Novembro de 1855. -As 
Leis fiscaes não permittem a navegação 
dire<.:ta de Navios com Colonos para por-
los não habilitados para tal fim. . . . . . . 4H 

N: 371.-GUElUU.-Ariso de 28 de Novembro 
de 1855.- Declara que Yogaes dos Ccm
selhos economicos , são só os Comman
dantcs de Companhias, c que os Mujores 
poder~ fiscalisar c vo"Lar 11os Corpos Je 
guarmção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 15 

N.
0 

:J72.-FAZENIH.-Em o 1." de nczem-
bro de 1855. -- Multa por falla de au
thenticidade de manifesto. . . . . . . . . . . 417 

N." 373. -JUSTICA. -Aviso do 1. 0 de Dezem
bro de 1855, ao !>residente da J>rovin
cia do Ceará. -Decide a dmida do Pro
motor J>u!Jlico da Cornurea da Capital, 
declarando-se-lhe que- a suspensflo im
posta pelas Assemhléns Provinciaes priva 
aos réos do exercício dos seus empregos, 
durante ella , e os impede de outro que 
não sejão de eleiçüo popular, na fórma 
do .Art. 58 do Codigo Criminal. . . . . . . 419 

N: :374.- Aviso de 3 de Dezembro de 1855, ao 
Presidente da Província de l\linas Geraes. 
Decide as duvidas propostas pelo Juiz 
Municipal e de Orphãos do termo de 
Sabará , sobre o modo de ser excuta
dos diversos Artigos do noro ltegimento 
de Custas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

N." 375. -Aviso de 4 de Dezembro de 1855, ao 
Presidente da Província (la Bahia.- De
clara a maneira porque deve ser execu
tado o Art. 165 do novo Regimento de 
Custas, na parte relativa aos Ofliciaes de 
Justiça, em solução á duvida proposta 

• 
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L~~~.~ 1~i·z· ~I·u·n·i~i !l.a~ _cl·o·'~'~r.n~~. ~e. ~r.'~c~t~L.- ;\ 21 
N.o 376. -Aviso de -1 de Dezembro de 1~;1;1, ao 

Presidente da Província de Minas Gcracs. 
Declara, em soul~üo ú dmida proposta 
pelo Juiz Municipal do Termo de Jtabira, 
o modo porque 1kre srr executado o 
Art. 21 uo norn Bl•gilll('llto de Custas, 
relnJivamcn!c no emolnmculo <ItH~ com
pete no dito .Juiz Municipal por folha 
uos liuos, cuja nlwrtura, cnccrramr:n--
to, mmrra~üo c ruLrica lhe hc dcYiJa. 422 

N ." ~J/7. - FAZEND.\. -- Elll 5 dn Hrzcmhro 

N." 

N." 

dn lR;)fL- Sulm; o rcechimcnlo da nwe-
da rstrang0ira l!ils Es!a<'IH•s Fiscaes .... 12.1. 

378. -Em :1'de Dczl'lll!Jro" ck [~.);}.-~o
bre a incompn!ibilidadc) do l11gar de 
Inspector da l'!tcsnuraria com o exer-
cício de Depnladn PruYinriaL ........ 1.25 

379. -Em 7 ele DI'ZI'Illhrn tb [ ss:-,. - So-
bre o afor<lnwn to ck h um terreno que 
se nllega ser de T'larinlws, c compe!en
cia da Cnnwra Municipal pnra conce-
dPl-o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12(i 

:380.--Em l L de Dezembro df~ 18;"'1;).- Ven
eimenhls fJIIO Cf;!llpr~tl·rn iiOS Ajufhmles 
Desenhistas das li'JTas publicas ....... 1'2~ 

881. -l~m ll fk lkz1:mlmJ cl1; 18;)5.-- So
bre o aleanec formado a hum Colleclor 
pelas quauting lau~;adas c nüo cobra-
das dentm do exercício ............. i::W 

382. -Em 17 de Dczr•mhro ele L8~1S.- A ai
cada dos .Tuiz<'s de Ausentes cstú eleva-
da a 200t1/) , mas n;1o devem admittir 
justificaçôrs pur diYidn maior rle iOO;ftl. 1:30 

383. - l~m 18 de D1~zemhro de 18:J5. - Di
reilos que dcn; pngar o Empregado do 
Fazenda nomeado paw outro lugar de 
igual vcncitw:nto .................. 1:H 

f 



N.o 

N () . 

N .o 

N.o 

N.o 

N.o 

N.o 

LXI 

3HL- .HJSTICA.- Aviso do IH Dezembro 
de ll~;,;,. ::___ Declara qun o llecrdo n. o 

70 L de 20 de Sct1;mhro de L~r,o 11üo 
alterou o A l vnrú das Fneultladcs e Pro
visüo de :Jo de .\gosto de 18:~0 , c (rue 
por ta11to para prccnellimcnto dns vagas 
de Concgos prcben1lados, deve prccder 
conenrso entre os de meia prt>IH~JHla . .1:1.2 

:183.- JMPEBTO.- Portaria de l!J tk De
zembro de 1855.- Mnmla ohserrar pro
visoriamente as Instrncçües pralicns or
ganisadns pda Heparliçiío (;cral das Ter
ras Publicns para a rx!'cuçflo dos ,\t'ligos 
do n(~gulnmento !lC 8 de Maio de 18:-li. 1.~33 

:JSG.- FAZENDA. - Em 1 !I de Dezembro 
de 185!"',. -- Sello qw; d1:Ycm pagar as 
letras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.51 

a8i.- Em 20 de DcZ!'Illhru de 18:-,;-;. -Os 
Ajudantes d1; Ordens da Prt·sidencia lli\n 
tt\m din:ilo ú gralifi!·;H;I•Cs ;ulüici()nal 
c de cxercieiu ..................... 1.!)2 

:388. -JUSTIC:\..- Aviso de '2l de Dezembro 
de ts;,;J: ao Vice-Presidente lla Provi n
cia de S. Paulo. -· Dedmn a mnncira 
porque deve pro8edcr o .I uiz d1~ Or
pltüos, '1llamlo no neto de se vender 
em hasta pnhlicn. hum ~:seravo perten
cente a varios lwrlkiros su apresentar 
hum licitante a ofl'ercccr o preço lle 
sua avalin.t,:üo para lihertal-o .......... ,15:3 

:18D.- F1ZENDA. -Em 2.2 de Dezembro 
de 1~;)5. -Regras pnm a substitui~üo 
de not[ls dilacera( las. . . . . . . . . . . . . . . . . 4.63 

3HO.-GUERIH.-Aviso do :H de nr~zcm .. 
hrn de 18t,5.- Deeln.ra que os Oflici<H'S 
da Cunnla Naci01wl nf'to podem servir 
uos Cnnsc;\ h os 1le f;uerra e .J nnlas de 
Justiça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }> 

• 
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N.o 

N.o 

N.o 

N." 

N." 

N.o 

N.o 

N.o 

:JUl.- Aviso d(~ '2&. de Dezembro de 18GG. 
Determina ([LW nos Corl1os de Cavalla
ria e Artilharia a cavalo hajão livros 
privativos para assen lamento de pra~a 
dos respectivos cavallos. . . . . . . . . . . . 46í 

3\J2.- Aviso de 2í de Dezembro de 1855. 
Declara que o período de 7 annos para 
vencimento das cavalgaduras deve ser 
contado da uala em que se principia-
rem a abonar as rcspedivas forragens. >} 

;31)3.- Aviso de 26 de Dezembro de 1855. 
Dispôe que as inspecçôes de saude , 
sejão acompanhadas das fós de Oilicios 
,] . . . l ~{!r-: uas praças mspecwnar as. . . . . . . . . . . . "I u~• 

3!H. -Aviso de 27 de Dezembro 18G5. 
Manda pôr em execução u grande uni
forme do Corpo de Engenheiros. . . . . . W6 

3U5. ~Aviso de '27 de Hezemhro de 18[>!'J. 
Sobre representaçüo do Cnmmandante 
Superior interino da Guarda N acionai 
da Capital da Província da Bahia, de não 
lhe ter feito continencia o Commanuaute 
de huma Brigada de li11ha, declara que 
este por corlezia militar devera ter dado 
a voz de sentido ú sua passagem pela 
frente da dita Brigada.... . . . . . . . . . » 

;3!Jü.- JUSTICA.- AYiso (le '2.7 de Dezem
bro de 1S55 , ao Prcsidcn te da Provín
Cia do Maranhão. - Dú sol uriío a di
versas duvidas apresentadas ])elo Pro
motor Publico da Comarca de Pastos 
Bons da dita Jlrovincia ............. 4fJ7 

31)7. -FAZENDA. -Em 27 de Dezembro 
de 1855. -O empregado de Fazenda 
destacado na qualidade ue Official da 
Guarda Nacional , e n~cebendo soldo , 
não póde accumular o ordenado. . . . . 46U 

3U8.- Em 27 de Dezembro de 18:J5. - Soldo 

I 
r 
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N." 

:\' a i,. 

N.o 

N.o 

LXIJt 

que compete aos Trnentrs njudanles 
de ~Iilicias. . . • . . . . . . ....... , . . . . .&G9 

399. - J~m 27 de Dezembro de 1855.- De
claro que huma divida não está prcs
cripta, mas que se não entregue o di
nheiro sem que se apresente a dcpre
cada legal, e sejão pagos os devidos 
direitos da !Jermu·a. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 i O 

:WO.- MAHINHA. _,(viso de 27 de Dezem
hro de 18!)5. - Declara em que casos os 
Commissarios , Escrivães , Despenseiros, 
e Encarregados responsaveis pelos gene
ros e dinheiros da Fazenda Nacional a 
bordo dos Navios da Armada estão su-
jeitos á jurisdicção militar ............ 4 71 

.101.- Em 28 de Dezembro de 1855.- Vou
cimento do Auditor de Guerra interino, 
do tempo em qtw o proprictario esteve 
com assento no Corpo Legislativo ..... .1 7:J 

i02. - Em '2n de nezembro de 185f).- Os 
Ofliciaes honornrios não podem passar 
procuraçüo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 ;\ 

JO~l. -J~m '29 de Dezembro de 1855.- Quan
do os Paquetes Inglezes chegarem em 
Domingo ou dia santo, deve abrir-se 
a Alfandega o tempo necessario para 
a sua descarga c sahida. . . . . . . . . . . . )} 

;\04. - JUSTII.A. -Aviso de 29 de J>ezem
hro de 1'85:) , ao Presidente da I)rovin
cia do Ceará. - Declara á Cttmara Mu
nicipal da Capital daquella Província, 
em soluçüo a duvida por ella proposta, 
que o novo Hcgimcnto de Custas ape
nas marcou a taxa dos salarios e emo
lumentos, e nada in novou sobre a obri
gação de pagnr, e direitos de havr~r cus
tas, conforme eslava disposto e regula-
do na Legislação nnterior. . . . . . . . . . . . .17 r) 



N." .105.- Aviso J.e ~W dt~ llez(·mhro de 1~;,:,, 
ao Jlresitl<'lllc do TrilnJJJ<d du Cunnnereio 
da l1rovincia de 11el'llalllhucu. -Decide 
a duYida aprcsentndn pelo Presidentr, da
qudlc Tribunal , úcerca da inll'lligencia 
dos Arts . .Hi c 1~ do Dccrdu 11.

0 1.5~li 
do 1. 0 de Maio de 18:J:) ... .......... 47G 

N.o 40ü. -Aviso de '2\) du !lezeJu!Jro de H\;>~>, 
ao Presidente da I'nJYÍncia dt~ Santa Ca
tlwrina.-J>eclara nn Presükutc dafJHCI
la PrminciD, (JUC os .Juizes ue Direito nfío 
podem nomear Escri yfu·s interinos dos 
Subdelegados dt~ Po1iciJ, c dos Juizes de 
Paz, cu~ lugar do~ que furc·m suspensos. !l77 

N.o 407. -Aviso dt~ ~~~ tk lkzulllll'í> de H-\:-,;1, 
1.10 Presidellk da PwYincia de Minas Gc
raes. -lledarn úq11ellc Pn•sidcntc a ma
neira pontue dcwm pruceckr os .luiz('S 
UC Direito, t}lH\JldU l!JI'S fun:lll l'f'UU'tli

UOS autos c papeis para scrrircm de hasc 
a algum processo tle n·sponsahilidade, 
no caso de se proYar n c:-:isll'ncia do cri-
n1c ............................... 47\) 

N.o 408. -FAZENJH.- Em ~H cle lkzcmhro de 
1~;J:J.- o~; Pn•:-:idPn!t•s nonwados ql'ü 

residin·m na llli'Slllil l't\>Yincin uüo tt'·m 
di rt' i to a nj 11 da d 1 ~ c 11 s! u. . . . . . . . . . . . . .l8l 

N.o-lml.-(;LJELUU.-;hisll de :H dt~ lkwm
hro tle 18~J!">.- Hú csc:larccimt:ntos sobre 
a intelligcncia da Circular de 25 de Ju-
lho de 1855 ...................... 482 
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Jndice dos Additumento~. 

FAZENDA.- Em 12 1le Janeiro de 1855.- Sobre incom
patibilidade de diversos cargos das Thesoura-

l.X\" 

rias com identicos da administração dos ter
renos diamantinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 

Em 12 de Janeiro de 1855. -As Thesou
rarias devem remetter directamente aos Mi
tlisterios as liquidações das dividas de e'ler-
cicios findos ........................... !~8~ 

Em 12 de Janeiro de 1855.-0s Jnspectores 
das Alfandegas podem impor as multas de que 
trata o Decreto de 15 de Maio de 1850, 
independente de communicação official da 
infracção do mesmo Decreto. . . . . . . . . . . . » 

HIPERTO. -Hepartição Geral das Terras Publicas.- Cir
cular aos Presidentes das Províncias, de 13 
de Janeiro de 1855. -Declarando 11uaes os 
terrenos sujeitos ao registro nos termos do 
Art. 91 do llegulamento de 30 de Janeiro 
de 185lf. .............•................. ~85 

Aviso n.o 2 ao Presidente da Provinda do 
Paraná, de 15 de Janeiro de 1855. - Man
dando preparar hum terreno, em que possa 
ser empregada na- cultura do chá huma 
porção de Chins, que se mandárão contractar. 486 

Aviso n. o 2 ao Presidente de Minas Gcraes, 
de 17 de Janeiro de 1855. -Resolvendo algu-
mas duvidas do Vigario da Lage ácerca do 
registro das terras possuídas . . . . . . . . . . . . . 487 

Aviso n. • 3 ao Presidente de Minas Geraes 
de 17 de Janeiro de 1855.- Hesolvendo du
\·idas de varios Yigarios relathas ao registro 
das terras possuídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 

A viso n. o 1 ao Ministro Brasileiro em Lon-
dres, de 19 de Janeiro de 1855.-Mandando 
contractar a importação de Chins. . . . . . . . . !f.90 

Aviso ao Barão de Antonina, em 22 de Ja
neiro de 1855.-Communicando a nomra
ção do Director da Colonia Militar do Jatahy, 
c approvando a diaria dos operarios agríco-
las da mesma Colonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . !j~)3 

A viso n." 4 ao Presidente de Minas Gc-
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racs, em 31 llt~ Janeiro IIP 18:->;) - ne~ol
vendn duvidas do Yigario da Campa11ha a 
respeito do registro das terras possui das ... 1

\.\) '~· 
FAZENDA. -Em :l de Fevereiro de 1855.- Os cxacto-

res da fazenda Publica, <' mais afiaw;ados 110 

Thesouro devem apresentar no fim de cada 
semestre certidão de vida dP seus fiadores. Ml;J 

Em (i dl' Fen~rciro t.h~ IS:);"J. -Os atl1•,;ta-
1los de freqlJ(:neia dos Empregados do .luiw 
dos F,•ilos tlt'\ l'm ser pa~saclos pelo l'l'"(lCl'livo 
.lu iz .......................... · ... · - - - 1' 

1\IPElUO. -- Ilcpartiçiin t:l'!'al1las Terras l'nblil'as. 1\\isn 
!1. 0 1 ao (!ireelor Ccrnl 1las Terras l'uhlicns, 
em S de Fevereiro de 1 H:>:í.- A pprovamlo 
o eontradu cclchratlo tt\111 o l'.orH.k 1le 'lm:-· 
I r a rei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lt \JG 

Aviso 11. o 2 ao Direelor t;eral <las Terras 
Publica~, em 8 1.le Fevereiro de 185i'J.--- Ap
provando o contrado ('ddm:tdo com o llajor 
Caetano Ilias tla Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . >' 

Aviso n. o 'c. ao Pre,identc do l\Iaranhfw. t•m 
I'~ de Fevereiro tk tR:->."í. -Appro\ardo a~ 
medidas lom:Hias pnra conter os Lwlios ~e\r;t-
hens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'J.f)7 

Asiso 11. 0 G ao (>residente do Rio t:ranclP 
tlo Sul, em H- de l'cverciro de 1R:J:>.--He
mettcndo copia do conlracto celchratlo C'Olll 

o Conde de l\Iontrmel ................. . 
FAZENDA.- Em H de Fcn•reíro dP 18;):).- O cargo 

de Procurador Fisral he incompalirPI rum o 
de Promotor Publico. . . . . . . . . . . . . . . . ... 

F.m 14 de Fevereiro dP 1R;>;).- Os .luizPs 
Municipaes c~tiio ('OlllJ'rdH'Hdidns no § :3 " 
do Art. 7. o da l'l'III'Jll dt• 30 de l\Iart·o de 
18.1.9 ..... ; ....................... · ... . 

Em 15 de fewreiro de 18;);)_- Declara 
que não pot!t~m tomar pari!~ em aclos dc• 
arrrcadaçfw ou disp('nclio de diuhPiros puhli
cos os Empregndos que lí'm c:nmo Fi~cae~ 
de Fnzenda dn interpor juizo a re~pPilo da 
moralidadP elos nwsmos aetos ......... . 

JJIPt:H HJ. - Hcparlição f~eral das Terras l'ublicas. A\ iso 
H." 7 no l'residentc do Hin (:rr~ncle elo Sul. em 
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2ü de Fevereiro de 1H:l5. - Participantlo li
can•rn a rargo do ;\linistcrio do Impcrio as 
doa<:ües de trrras, a que tem direito os vo
luntarios do Exercito ...........•........ 501 

F\ZE~D.\. -Em o 1.u de l\Iarço rlc 1855. -- Sohrc as 
llant;as dos rcsponsavcb á Fazemla l'ublica. 502 

l'll'EIUO. - Hepartição Geral das Terras Publicas.--
Aviso N.o 8 de 5 de l\Iarço tlc 185;), ao l\Ii
uistPrio tios N<~gocios Estrangt•iros para que 
os jornaes c folhetos relativos ú colonisnção 
e uirigirlos ao !Ir. Blumenau' venhno de 
l.omlrcs, Franco~ de por!<•, na mala da cor
rc~;powkneia oilirial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 

Aviso 11." 10 de f) de Março dt~ 1855, ao 
:\linislerio dos NPgocios Estrangeiros a res
peito de huma linha de vapores entre Ham
burgo c os portos do lmpcrio. . . . . . . . . . . . 50\. 

Aviso 11. 0 7 ao Presidente do l'aramí, em 12 
de :uarço de 18.'J5, commnnicando a ida du 
Jnspeclor das nH•dit;út•s, ~~ dando instrucr;üP~ 
iÍct~rca destas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

F \ZE~Il.\. -Em H de l\Ian:o de 18:J:l. -Us supplcnles 
dos .luiws Munieipaes não tem tlireilo ao 
vencimento destes quando o substituem.. . • 506 

DIPEIIIO. -ltepartit;ão (;eral das Tt~rras l'ublica~.
Avi~o n." 6 ao !'residente de Santa Catha
rina, em 15 de Março de 1 Rr>5 -Mandando 
designar ao solJado Antonio Corrt~a l'icanço 
h uma data de terras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 

FAZENDA.-Em 16 de Março de 1855.-Explica as 
ordens de 17 de .Junho Je 18.18, e 17 de 
!llarço de 1851; e recommenda a execnçao 
do lkcrdo de 22 de Novembro de 18;)1 .. 508 

Em 1!1 de l\lart;o de 1855.-As Capellas nao 
estão comprehendidas nos estabelecimentos de 
que trata o Art. 1." § 3." do Decreto de 28 
de Agosto de 184!1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 

Jm'EIUO. - Hepartiçno Geral das Terras Publicas. -
Aviso n." 8 ao Presidente de Santa Catha-
rina, em 20 de .Março de 1855. -Providen
ciando a respeito de alguns lndios, que appa
recêrão na Villa de Lages . . . . . . . . . . . . . . 509 

Ayiso n." 6 ao Presidente doPará, em 22 de 

J 
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Março de 1855. Approvando a decisão dada a 
huma consulta do Vigario de Santarem ..... ;)11 

Aviso n.o 7 ao Presidente do Pará, em 2 de 
Abril de 1855.- Approvando a de~annexação 
dos Officios de escrivão P almoxarife da eo-
lonia militar de Obidos .................. 512 

Aviso n. o 9 ao Presidente da Provincia de 
S. Pedro, em 14 de Abril de 1855.- Re
gulando a medição das terras eontractadas 
pelo Conde de 1\lontravel. . . . . . . . . . . . . . . . » 

Aviso n. • 3 ao Director Geral interino das 
Terras Publicas, em 21 de Abril de 1855. 
Approvando o contracto celebrado eom o 
Dr. Hermann Blnmenau ................ 513 

Aviso n.• .4 ao Director Geral interino das 
Terras Publicas, em 21 de Abril de 1855. 
Approvando o contracto celebrado com João 
Augusto Sloeklin ....................... 5U 

FAZENDA. -Em 23 de Abril de 185;).- Novo modelo 
para a estatística financeira das lojas. . . . . . » 

Circular n.• 8. -l\Ianda observar as dis
posições da ordem de 8 de .lulho de 1853. 515 

IMPERIO. --Repartição Geral das Terras Publicas.
Aviso n.• 3 ao Ministro Brasileiro em Lon
dres, em U de Maio de 1855.- Sobre a 
importação de Colonos Chins , e proposta 
de 1\Ionsieur Forster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Aviso n.• 10 ao Pre~irlcnte do Pará, em 5 
de Junho de 1855.-Sobre duvirlas propostas 
pelo Yigario da Freguezia de Yisêo a res
peito do registro das terras possuídas .... 518 

Aviso n. • 8 ao Presidente de !\li nas Geraes, 
em 5 de Junho de 1855. -A respeito de du
vidas apresentadas pelo Vigario de São José de 
Gorutuba na execução das funcções que lhe 
forão incumbidas pelo Capitulo 9. o do Decreto 
N. o 1.318 de 30 de Janeiro de 185ft. . . . . >l 

Em 8 de Junho de 1855. -Crea hnma 
Agencia de Correio na Província de Goyaz. 520 

Aviso n. & 11 ao Pre~idente do l'ará, em 11 
ue Junho de 1855.- Mandando approvar o 
que foi determinado pelo Presiuente, rela
tivamente ao cumprimento da commissão de 
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que está incumbido o lnspector Geral das 
medições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >• 

F.\.ZE~DA. -Em 20 de Junho d(~ 1855.- Sobre a 
presença do Procurador da 111m." Camara 
1\Iunicipal na mediçfio de terrenos de mari-
rlhas ................................. 521 

Circular de 23 de Junho de 185:1.-As rc
clnmaçücs sobre isen(.'fio de impostos de lo
terias devem ser feitas pelos Thesoureiros 
respectivos I1s Thesourarias de fazenda, com 
recurso para o Tribunal do Thesouro ...... 522 

Dll'ElHO.- Hcpartição Geral das Terras Publicas.
Aviso n." 5 no Director Geral interino das 
Terras Publicas, em 2.) de .Junho de 1855. 
ApproYando o contraclo celebrado com Leonce 
Aubé, na qualidade de procurador de Suas 
Altezas Reaes o l'rincipe e Princcza de Join-
Yille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 

Aviso n. • 6 ao Director Geral interino da 
Repartiçiio das Terras Publicas , em 25 de 
.Junho de 18;)~>. Approvando o rontracto ce
lebrado com .J. (;, Nage, como Procurador da 
Sociedade Colonisadora de 1849 em Ham
burgo, para introducção de 2.250 colonos na 
Colonia D. Francisca em Santa Catharina .. 523 

Aviso n. • 4. ao l'residentc da ProYincia do 
Piauhy, em 27 de Junho de 1855.-Sohre 
o que officiou o .Juiz Municipal do Termo 
em que está situa(la a nova l'ovoação de San-
ta Philomcna, á respeito da posse de ter
renos devolutos para creação do gado ..•. 523 

Aviso n.• 12 ao Presidente do Amazonas, 
em 27 de Junho de 1855.- Aulorisando a 
Companhia de Navegação e Commcrcio do 
Amazonas para poder medir c demarr:ar os 
territorios que lhe forão concedidos, ficando 
porêm sujeita a apresentar a planta descri
ptiva, & c .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 

FAZENDA. -Em 7 de Julho de 1855.- Explica as 
disposições da Ordem de 30 de l\larço de 
1849 quanto ás procurações para levantar 
dinheiros ou outros ob,iectos dos depositos. 526 

Em 7 de Julho de 1855.--Deelara como se 
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deve proeeder para a t·ohranc;;t d;~s didda~ 
dos collcctados tpte fort'm declarndos em Ld-
kneia .......................... · .... . 

DII'ElUO. - lleparliçilo (~era! das Terras Puhlir,as. -
Aviso n." 1!~ ao Pre~idenle do ,\nlílzona,, 
em 2.1- de .Julho de 18;-,,),- !'obn~ o pa
gamento dos YcncimeniDs dos Empregados 
da Hepartit;ão Espcri;ll das Terras l'tlhlit'ilS 
da mesma l'roYi ncia ................... . 

,hiso 11." !) ao l'rcsitle11te tk ~linas t;erae,, 
em 27 de .flllho de 1853. -- Helutivo <Í du-
vida proposta pelo Yigario tla Frc;;uczia de 
Congonhas de Sahar<Í ................... . 

Em 11 tlt~ Agosto tle 1H:-,:l. -·Fixa a intel
ligenria da Tabdla qtw bai\oll com o lle
crelo n." 1.(j{)() de 10 de ~laio do correnlt~ 

arlllo, na parte relulil'a ;\s t;nas que se deH·m 
pagar pelos titnlos de rap<H'itladP para o 
t•nsino das materias tla inslnlrÇtlll secundaria : 
bem como pelas dispensas tJas proYas de 
capaeidade para o dito ensino .......... . 

Em 1 'l· de Agosto de 1 H:l.).- Crca Jmma 
. \geneia de Correio na Bagagem da Provin-
da de ~li nas l~t~rt.~cs ................... . 

GLEHlt.\. - Cireular de 21 tk A~osto rle 1835. -
~)anda vigorar a TabcllaLque lha o preço 
da ma teria prima (termo medi o) e do cúrte 
c ft·itio do fardamento ................ . 

)) 

530 

)) 

Bll'EHlU.- Heparli~·iio 1:eral das Tt•tTn~ l'nblicas.
,\,iso !1. 0 G aos l'residcntes das \lagoas e 
Pernambuco, C'lll 2G de _\gosto de 18;)3. 
Sobre a consenação tlas malas para cott~
trncção naval.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . :>:H 

Em 30 de ,\gosto de 1855. - Approva 
a ercação tle Agencias tle Correio feita 
pela l'rcsidcneia do Amnzonas, na Villa de 
~'Janés c Frcguezias de Borba c Serpa .... 

I~m 30 de Agosto de 1803. -Aos l~mpn~
gados das Vacuidades tle l\ledicina não se dcYc 
pagar a gratificação, que llws hc marcada , 
nos dias que faltarem , ainda qu~ apresentem 
attcslados de moi estia. Os respectivos Secreta-
rios não estão sujeitos no pontp; nws 
devem justificar as f<lllas que derem ..... 

)) 

532 
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Bli'EIHO. --,hi~n n." I~J tlP IS tll) Sl'lt'mllro de 1\-\~,:í.-
Ao l'rr~itlenle dt~ ::.. l't~tlrn , a rc~pcilo tia 
mrdiç:ío e tlt~man·.a<:iio tlo~ 1wrimetros d~,; 
[\~!TaS ('()ll\'Cditlas ao Conde tle ;\lonlravr~l .. s:1:~ 

AYiso n." G de 22 Setembro th~ Hl.):í.
Ao l'residenle ue (~(lyaz, approvaiiliO a 111\Hian
('i\ dos Indios da Altlêa de Petlro :~" tlo Car
;·elfio para a margem direita do rio tk S. 
l'alrit·io............... . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

Em 2í de Sl'lt~mhro dt• 18~JJ.- Crl'a 
hmna Agrncia dl' Correio na Frq.;uezia tk S. 
FrarH·isco ue l'anla do ;\lunicipio tk Canlagalo. ;-,:ra 

AYiso n." 11 de 2!) tle Sdt'mbro tle n-;:í:>. 
ao l're;;irlenlt~ do l'aranú, HcsPiwntlo Ya
rias dHVillas propn;;las por algu11s \ igario~ 
úrrrra do rq;istro das krras possu ida,; . . . n 

.hiso n." 21 de 29 de Selcmhro rle 18.):) 
;\o l'resitlclllc tlt~ Süo Paulo. - ~Jnndantlo 
declarar ao Presitlenle, para fazer constar 
a lloberlo Landcll, que lhe sed \l'llditla 
qnalfJIICr úrca de lt~rrns dc\olulas niío maior 
de .~ lt~rrilorios ()\I l(i braças quatlradas .. s:r-; 

Em ::! tk <htlHbrn tk lí-1:->.->.- Os c<tn
tlitlatos ús cadeiras ]lltliliras lk insl rne-
t;ilo primaria e ~erumlaria, que homercm 
obtido titulo üc rapacidade profes~ional para 
o magislerio particular, csliío habilitndos pnra 
eulrarem no roncurso das ditas ra<l<~iras intlc
pcrulcnlcmeule de [J()\'() exame. . . . . . . . . . . r,:n 

Em :1 de Outubro dl' IR:í.->.- A 2.' par
tt~ do Art. 2C, do Rcgnlanwnln n. o 1.3:-lt A 
de ti <Ir~ Ft~vcrei r o tle 18:-í'í·, JlilS palaHa~ 
-- habilitarem - rcfere-~e somenlt~ ús pro
ns tle moralida<lc de flUe traUio os Arts. 
14·, 1:J c 1 li do mesmo llcgulamcnlo, c 
não ás de capacidadadc profcssional. . . . . . ;):3í 

Em :3 üc Outubro de H\:>;>. -Os substi
tutos das t'scolas de ins!rnct;Zio primaria niio 
potlem ser prmirlos nas cad('iras que nga
rem, sem qtw previamente sejfio approva
dos em concurso; não sPntlo nc,:cssario para 
serr~m admillitlos a este. passarem por no-
vo ~~~:.mw tlc rap:u·itlatlt• prot',•s-.;ional ...... :->3S 
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IMI'ERIO. - Reparli~·úo C·eral das Terras Publicas.
Aviso n.o 7 de 4 de Outubro de 1855.-
Ao Director Geral das Terras Publicas , ap
provando o contraclo celebrado com o l\Jajor 
Caetano Dias da Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 

Em 9 de Outubro de 1833.- Creu hum a 
Agencia de Correio na Freguezia de Santa 
l\Iaria Magdalena do )Juuiripio de Cantagallo. '' 

Em 13 de Outubro de 18:).). -Aos estu
dantes do I. o anno das Faculdades de Direito 
que se matricularem depois de 15 de Março, 
se devem contar as faltas que derem até o 
dia da sua matricula, ahonamlo- se-lhes po-
rêm as me~1nas faltas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . >> 

Aviso de 15 de Outubro de 18.)5. -Ao 
Baráo de l\Iauá, communicando ter sido de
ferido o requerimento em que pede a en
trega de 20 lcrrilorios de fi. Jcguas quadra-
das cada hum........... . . . ........... 540 

Em 17 de Outubro de 1855.- Para o tra
balho escripto dos eoncurrentes ás cadeiras 
de instrucção primaria. Autorisa a eommis
são de exames para marcar o tempo que 
for necessario . ficando assim alterada a dis
posição do § 3. o do Art. 1 O das I nstrucções 
de 5 de Janeiro deste anno ............. 5!tl 

Aviso n. • 89 de 23 de Outubro de 1855.
Ao Ministro da Fazenda , sobre a presta
ção de fiança nos contractos para venda de 
terras, c introclucção de colonos.......... >> 

A viso n. o 25 de 23 de Outubro de 1855.
Ao Presidente do Pará, concedendo territo
rios á Companhia de Navegação e Commercío 
do Amazonas para fundação de colonias. . . 5!,2 

Aviso n. o 25 de 23 de Outubro de 1855. 
Ao Presidente do Amazonas, concedendo 
tres territorios á Companhia Navegação c 
Commercio do Amnzonns nos terrenos devo
lut'Js do Rio Negro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M-3 

Em 24 de Outubro de 1855. -Os empre
gados da Faculdade de Medicina perdem ns 
suas gratificações nos dias que faltarem no 
exercício dos respectivos empregos, ainda 

o I 

,. 
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mesmo que apresentem attestado de moles
tia, excepto unicamente naquelles em que 
deixarem de comparecer em virtude de ser-
viço publico obrigatorio por Lei. . . . . . . . . . 543 

11\lPEIUO.- Aviso n.o 93 de 24 de Outubro de 1855. 
Hemettendo copia do Decreto N.o 1.648 de 
29 de Setembro findo , creando a Repartição 
Especial das Terras Publicas na Província 
de Alagoas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'i'i 

Aviso n. 0 10 <le 27 de Outubro de 1855. 
Ao Presidente do Rio de Janeiro, sobre du
vidas apre~cntadas pelo Yigario de Santo 
Antonio de Caphar~ , á cerca do registro Jus 
Terras vossuidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Aviso n.o 13 dc27 de Outubro de 185.::í. 
Ao Presidente de S. Paulo, relativo ao terreno 
pedido pela Camara Municipal da Villa da 
Constituição para cdifkação da Casa de 1\lise-
ricordia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54!) 

Em 29 de Outubro de 1855. - Eleva a 
600;ti>OOO a gratificação de !~OO;tt>OOO mar-
cada ao l~onlinuo da lnspectoria Geral da Ins
trucção Publica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/t-6 

Em 29 de Outubro de 1853.- A ,·enda 
dos objectos que sobrarem de obras publicas 
ou procederem de desmancho das ditas obras, 
edificios publieos , & c. , podem ser feitas 
ind~pendente de hasta publica , precedendo 
autorisação do Governo, sempre que o valor 
de taes ohjectos exceda a cem mil réis , fi
cando assim modificado o § 1 !~ do Art~ 5. o 
do Regulamento n.o 302 de 2 de Junho de 
184·3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5!~7 

Em 31 de Outubro de 1855.- Faz esten-
siva aos Lentes Substitutos das Faculdades 
de Medicina a disposi~~ão do Aviso deste l\li
nisterio de 9 de Março do corrente anno, 
relativo ao pagamento de suas gratificações 547 

Aviso n. 0 27 de 31 de Outubro de 185.5. 
Ao Presidente de S. l'edro, dando as ins
trucções pelas quaes se deve conduzir o En
genheiro encarregado da medição c demar-

• 
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ca~:fio das terras contractadas com o Conde 
de 1\Iontravel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 548 

FAZENDA.- Em 2 de Novembro de 1855.- As letras 
em caução dos d1reitos de consumo devem 
sc1· remcttidas á llirectoria do Conteucioso 
quando se tiver de proceder executivamente 
contra os rcsponsaveis e •••••••••• o • • • • • • 551 

UII'EHlU. -Em 10 de Novembro de 185.).- Os Prc-
mios do Collcgio l'cdro 2." derem ser con
cedidos sómcntc a alnmnos que lenhiio si-
do npprovados com dbtincçiio em touas as 
malerias do anno, em que forem C\aminados. 

Im 10 de Novemhro de 1R).).--Providen
cía sobre o provimento prorisorio dos lugares 

)) 

de Professores adj1mtos de iw;trneçiio prima-
. ~-9 na .... , ............................. ,);) .... 

Em 17 de Novembro de J 8.')5.- A respeito 
das licenças que se concederem aos empre
gados subordinados iÍ ltepartic;iio do I mpcrio 
se devem observar as disposições do Aviso 
n.

0 

120 de 2G d1~ Outubro de 1846, relativo 
aos empregauos ue Fazenda. . . . . . . . . . . . . 5.')3 

FAZENDA. -Em 21 de Novembro ue 1855.-Sobre o 
modo de se fazerem cffeclivas as multas uos 
Artigos 120 e 121 , e outros do Hegula-
menlo de 17 de Fevereiro de 180í ...... . )I 

• Dll'EIHO. -Em 7 de Dezembro de 1855.- Crea 
huma Agencia de Correio na Yilla de l'as-
sos da Província de 1\linas (~era•~s, c sup
prime a de Cabo rerde na mesma l'rovincia .. 55;) 

Em JO de IJcz<·mhrn de 1855.-Crea Agen-
cia de Correio nas povoações de (;amclla 
e Coruripc da l'rovincia das Alagoas ..... . 

• 

)) 

l~m 1J de Dezembro de J8;);).-Crea huma 
Agencia de Correio na Cidade de S. Chris
toviio na Província de Sergipe ..•......• )) 

FAZENDA. -Em 17 de Dezembro de 18.J5.- A res
peito da al{·ada dos Juizes de Orphãos para 
as habilitações e reclamações de dividas de 
heran~as jacentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 556 

J~m 19 de Dezembro de 1855. - Sobre 
a intelligencia da tahella do Artigo 1. • do 
Hegulamento de 1 O de Julho de 1850. . . 557 

.. 



B1PElUO. -Em 20 de Dezmnhro de 1855. ---A ma
tricula ~ios facultulives perante a .Junta 
Central de Hygiene Publica e Commissões 
Provineiaes deve eomprehendPr todos os que 
estão matrieulados nas C amaras 1\luuieipaes, 
nos termos da Legislaçiio antPrior ao Hegu
lamcnto ele 29 de Setembro ~~~~ J 8:-i.t, o 

LXXV 

qnal só regula para matrieula •los qnc se 
apresentarem posteriormente iÍ sua data. . . S58 

Em 21 de DczemLro ri<~ J 8.")5. -A disposi
çfio do .\ri. 1 ~ das lnstroH·~·õcs prnvisorias de 
2'1. ~te llezembr:> d'~ 1854-, relativas ?s taxas 
ou emol!llneuto~ das cDrlidões de exames de 
pn~paratorios para os Cursos superiores, con
tinúa em Yigor, n;ío 0hstante o lh•creto de 
1 O de lilaio c! r) corr~nte anuo. . . . . . . . . . 5:-l!l 

Em 2'1. de Dezeml.rn de 18.).).- Crea hm'la 
Agencia de Comjo na Freguezia de Quis-
samam , tla l'roYinci« do Hio de .iaw·iro. . l> 

F,\ZENllA. - Em 27 •le Dezembro dP 18.).). -As ha
bilituçõf'~ J:f')Jl')Stas dentro do prazo de qtw 
trilta o Artigo :52 ~la TPi de 17 de Setem-
bro <k 1B:}1 interr•nnpem a preserip<:ão ... SGO 

Em "27 ck Dezembro de 18;);).- O~ em
pregar!e~; ue l':w~:1Ja uestaeadfJS em qualidade 
de Oíliciaes da Gmrtla Nacional, não podem 
accnmular ao soldo o o:·denatlo d > seu em-
prego ..........•..........•.......... .561 

IMPERIO. - l~m 28 de Dezembro tle 185u. -Altera 
o pessr,al da Ar,eneill do Corrlio da Cidade 
de Santos da Pro~incia l1-~ S. l'aulo........ )l 
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COLLECÇÃO DA.S DECISÕES DO GOVERNO DO 

BHASJL. 

T0\10 1 X L\DER!\U j." 

N." 1. - BIPElUO. - A viso de 5 de .lauriro de 181>5. 

Sua Magesbde o lmpPrador lla por bem a1>provar c 
m1ndar que se execute as lnstrueçüPs que abaixo seguem, 
Jn·opostas e assignadas pelo Conselheiro d'Estado lnspector 
Geral da lnstrucçiío primaria c secundaria do l\Iunicipio 
da Côrte, para a verificação da capaeidade para o magislerio 
e provimento das cadeiras publicas da mesma lnstrucçlio. 

Palacio do lHo de Janeiro em ;) de Janeiro de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

lnstrucções pa ru lt rerificaçüo da rapacidade para o 
lllayi.~terio, c Provimento das cadeiras publieas 

de lnsfntcciío Primaria e Secunda na . .. 

L\PITl'LO I. 

Dos exames para a vcrificar;iio da capacidade para o JJ/agisterio. 

Art. t.o Qualquer pf'ssoa que, na fórn.a do IlPgulamen
to de 17 de I<evereiro de 185/J., pretender provar capacidade 
para o l\Jagisterio, deverá dirigir-se ao Inspector Geral por 
meio de re<Juerirnento, a que ajuntará os documentos exigidos 
pelos Arts. 13, H e 16 do mesmo ltegulamento. 

Art. 2." Se os documentos de que trata o Artigo ante
cedente, provarem que o pretendnnte tem moralidade e maio
ridade Jpgal, o lnspeclor (~pral solicitará do Goremo a no
nwação de dous Examin<Hlores, e com clles comporá a Com
missito de exam•~ qu1~ deve \'Prifiear suas hahilita<;urs para o 
ensino. 

§ 1." Se o cxaminéHHlo pretender habilitar-se para ProfoJ
sor das escolas do 1." gráo d1~ lnslruc<:<ío primaria, o examo 
\'Pr:;arú sobre as SP~nintes materias. 

1." f),utrina Chri>Li r• Ui-;f~tri:t S1~T:1d:1 · 



2.• V'itura c cscripla; 
3.0 Grammatica porlugucza; 
4.. o Arithmetica ; 
5. o Systema de p<>sos c medidas do Imperio; 
6. o Systema pratico c mdhodo do ensino. 

§ 2." Na habilitação para Professot· das escolas do 2." gráo, 
será o candidato lambem examinado sobre as Doutrinas, que, 
na fôrma do Art. !1-!) do l~ngulamenlo sllpracilado , fizerem oh
jccto da cadeira que pretcndt~L 

§ 3.• O exame dt~ latim ou de qualquer das línguas vivas, 
será oral c por Pscripto. 

O exame oral wrsará : 
1. 0 Sobre a leitura; 
2.• Sobre a grammutica; 
3.• Quanto ao latim, sobre a mediçiio de versos. 
A prova escripla constará : 
1." Da versão para o porlugnPz; 
2." Da composição na Iingua de que se lrular, de hum 

trecho de porluguez dictado ao examinando. 
§ 4-.• O exame de grego será feito como o de latim, po

dendo todavia ser dispensada a composiçiio de que trata o pa
ragrapho antecedente. 

§ 5." O exame de rheloricn constará da cornposiçiio escri
pta de hum discurso ou de IJUilla narração, que poderá ser 
feita em latim ; de unal)"SC oral de hum trecho de prosador ou 
poeta, devendo, alem disto, os Examinadores interrogar o can
didato sobre os princit;ios rmlimcnlacs da sciencia, I' faze-lo 
traduzit· por esc ri pio hum trecho latino, designado pelo Ins
pcctor Geral. 

O assumplo, tanto do discurso como da analyse, será 
designado na fórma do Art. 5. o 

§ 6. 0 O exame de Historia n de Geographia consistir<l no 
desenvolvimento cscripto c na (~xposiçiio oral de algum dos 
mais importantes períodos hisloriros, sendo o pretendente in
terrogado tambcm sobre os factos que tenhão relação com os 
mesmos pcriodos; sobre a posiçiio Gcographica do paiz ou 
paizes de que se tratar. c sol.Jrc os princípios geracs de Geo
gra phia astronomica c terrestre. 

§ 7.• No de Philosophia cxigir-se-ha huma dissertação cseri
pta, e huma prclccção oral sobre algumas das questões impor
tantes da scicncia, dcrendo os Exalllinadores arguir o exam i
nando sobre ambas as provas. 

§ 8. 0 No de seit~neias exactas, bastará a prova escripla, 
que deverá consistir na exposis·ão metllodica de alguma parte 
da sciencia. 

§ 9. 0 O tempo para a p;·o\a cscripta nunca excederá de 
quatro horas. 

A prova oral durará huma hora. 
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Art. 3." .\ l'rova escripla dcwrá sC'm pro preceder á 
oral, e concluifb estil , a Com missão oceupar-se-ha immedia
tamentc com o exame da Jll'itncira, sobw a qual rada hum 
dos examinadores justifkarú seu voto por es~;ripto, Gonce
denrlo ou negando o titulo de rapaeidade requerido. 

i\essa votar:ão e para justifica-la, dmcrão os examina
dores alten<ler ao merecimento da prova oml. 

§ 1." ~c eoncorrer no mesmo dia 111ais de hum rxaminan
do, deyerá a prova cscripla de todos elle3 rccahir sobre o 
lll esmo ponto. 

Art. t,,;, .\s prmas escriplas de todos os exames serão 
remeltidas ao Gmerno com a partici: a(:ão, qnc trimcnsalmente 
f'arit o Jnspcctor Geral, dos ti tu los de ca j•acidadc que forem 
•:onferidos, ren·rlt~ndo d ·pois ns ditas proras para a Secre
taria da Inspec!:ão Cer< , onde scrfto f.(nardadas por cspa~o 
de hum anno. 

Art. 3." O assumpto para as proras dos examPs será 
lira do por sorteio d' entre os pontos de hum progTamma 
formulado no principio de cada anuo pelo Conselho ])irector, 
o qual deverá comprchender todas as malerias de que se com
põe o cn~ino da respectim eadeira. 

§ J ." Esses pontos serao lan<:<lllos Plll h uma uma donde 
tlcyem ser cxtrahido~ no II!Psmo dia ([o e\allH'. 

Art. G. o Ninguem poderit estalwlt•('er c di1·igir Collq~io 
de Inslmcção secundaria, pmbora nüo lcccionc n•~nhuma das 
matPrias que nelle se ensinarem , S<'lll I Pr feito exame de 
latim, franecz ou ingiPz, l'hilosopflia, arithmctica c geogra
phia; c outrosim justificado idade maior de 23 annos c 
moralidade, na fórrna do Art. 100 do Hcen~to de 17 de .Fe
vereiro de 180fJ.. 

Das provas de capacidade podcrüo ser dispensados: 
1." Os indhiduos que tiverem sido approyados nos estu

dos superiores pelas J<aculdadcs do Imperio: os que forem 
ou tiverem sido J'rofessorcs publicos, e os Hachareis em le
tras do Collcgio de Pedro li. 

2.o Os que cxhibirem diplomas de Academias estrangeiras 
competentemente legalisados. 

3. o Os naciotwes e estrangeiros rceonheeirlamentc habili
tados, a quem o Governo conceda dispensa, ouvidos o Ins
pector Geral e Conselho Dircrtor. 

Art. 7.o Nenhuma senhora poderá srr Directora de Col
kgío de meninas sem ter feito exame de leitura , cserípta, 
arithmctica , gcographia c de língua francew ou ingleza , 
c apresentado demais ns provns de moralidade que exige o 
jit citado Art. 100. 

Art. 8." Ninguem poderá estabelecer e dirigir Escola de 
Inslruc~ão primaria , embora não leccionc as materias quo 
nella se ensinarem , sem ter feito exame : 
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t ." [)e Doutrina Cilristà e llbturia Sagr~1da ~ 
2. 0 I"oitura e t•seripfa; 
3.0 Grammatica portugueza; 
!~." Arithmetica; 
i). o Systema de pesos c rncdidus do !m per i o ; -- r sem 

cxhibir as provas de moralidade pxi~irli!s no Art. 100 do 
Hcgulamenlo de 17 do Fc\NI'iro dt> t!-'5':. 

Art. 9. 0 O Inspector l;,•ral, IH'I'I'i'dcndo 1 arc•·,.r do 
Conselho Dírcctor , podN<i : 

t.o Dispensar da ilpn•sf•ufa,,:iio de prma:; !Íi' nwralid:Hlf~ 
os Dircctorcs dos actuar~s Collegios de Jnstmrr_'i"!fl sPruudaria, 
que forem geralrnr·nt•• eoulweidos e gozarem de boa reputação. 

2. o Dispensar , dadas as mesmas eircunstancias de apre
sentação de proyas de cnpaeidade c moralidade , não só a> 
senhoras que já estão diri:;indo Collqdos de Instrucç.iio secun
daria, mas tarnbcm as pessoas de hum c outro se:xo que st\ 
arhão ú testa do Estabelecimentos de Inslntcç;io pri111aiia. 

C.\ PJTI'LO 1!. 

Do prorimcnto das mdeiras J!l!hlicas. 

Art. 10. Quando vagar ou Sf~ rrPar qnalfJlH'r CadPira 
Publi<m, o Inspcetor Geral o fará annunl'i<Jt' pPios jomacs, 
marcando o prazo de 30 dias para inscript;fio c fli'Oi'Psso d1\ 
habilitação dos eandidatos. 
~ 1. o Findo este prazo, sení da nwsma fórma annunciado 

dia para o exame dos concurrcntcs, ao qual serão admitliuos, 
tanto os candidatos novamente habilitados, como os que já 
o tiverem sido anteriormente. 

§ 2. o Qua.ndo no concurso se aprPsentar sú hum prelen··· 
dente, podcra este sem novo exame ser proposto ao Governo. 

§ 3. o Quando pon\m compan·cercm dous ou mais, haverá 
sobre a matcria cujo ensino for objeeto da cadeira que tiver 
de ser preenchida, hum trabalho eseripto para o qual será 
marcado o prazo de quatro horas, c lindo elle, os concur
rentes argumentarão huns com os outros sobre os pontos quo 
cada arguentc escolher , concernentes á matcria c ao mcthodo 
e systema· do ensino respectivo. 

§ 4. o O assumpto do trabalho escripto será o mesmo para 
todos os coneurrcntcs que forem examinados em cada dia, 
e designado por sorteio d'cntrc os pontos do programma do 
que trata o Art. 5. o 

§ 5. o Os nomes dos concurrcntcs serão lançados em h uma 
urna, donde o Secretario os irá extrahindo. O primeiro ar
guirá por cspa~o de meia hora o Sf•gundo, este o terceiro , c 
assim stw:essivamente até 0 ultimo, q1te dcverit nrgnir o pri· 
mPirn. 



Art. 11. A Cummissão de cxamPs compor-sc-ha das pr~
sons que o tiovcrno dcsignat· sob a l'residP-neia do ln:;pector 
ticral. 

Art. 12. l\'ão harcr;í yotação sobn) a argumeni::H:ão c a 
prova oral, mas a Commissão no graduar o merecimento dos 
eoneurrcntcs p<'lo exame da prma PSfTipla dncrft attendcr 
ao IIH)I"f'rimento da prova oral. 

Art. 1:3. As decisíies da Commissiio scrfío dadas c jus
tificadas por cscriplo c acompanharão com as r<'~rrwlirns pro
ns a proposta que o Inspeetor Geral, omido o Conselho Di
rector, a quem srmio presentes lodos os dorumenlos do e'> a
me, tiver de fazer ao Govcruo na fôrma do Art. 21 do já 
citado Regulamento de t7 de Fevereiro de 185'•·; ft>ilo o que 
reYet·terão á Secretaria da Inspceção Ueral, onde serão archi
radas por espnr,.o dL\ hum a nno. 

Art. I'h Hayer;í hum lirro para o tp:·mo dos cxanws, 
contendo uni..:anwnle as d•'cisiics fios Examinador"', e outro 
rcsrrvado, onde serão registrados os Yolos ju:;;ti!katlos de que 
trata o Ar I igo an!f~r~rdrmlc. 

Art. 1~. O ConsPlho Din•ctor formulará e suhmetterá á 
approração do GoYr~rno, o modelo pnra os titulos de capa
cidade para o Magislerio particular, c o dos fJlW den'lll ser 
passados aos Professores nomeados. 

Art. 16. As prcsm1lr)S dispnsit:r1cs vigorarão destk j;í para 
todas as Cadeiras vagas e para os Colkgios c mais Esiahelcci
mcntos particulares de Instrueçüo primaria c sct'lltHl<tria, liudo 
o prazo marcado para se regnlarisarcm na confornliflade do 
Art. 111 do Regulamento de 17 de Fevereiro de 1851.. 

Rio de Janeiro em 3 de Janeiro de J85:j.- Yiscondc de 
ltaborahy, Inspector Geral da Inslrucção primaria c scnm
daria do 1\Junicipio da Côrte. 
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N. 0 '2. -Em R ue Janeiro de 185C,. -Declara as 
hora.~ em que se deiJc l'l'llllir ct Conyrr,gctçilo dos Len

tes das FacHitlat!l's de Jllt•,fi,·inu. 

2." Seccilo. !tio de .Janeiro. Ministcrio dos Nego
cios do Imperio em 8 de Janeiro de 18GG. 

Illm. c Exm. Sr.- .\ccusando o rcecbimcnfn do 
Oflicio de r. Ex. , dala1lo em 1 do corrente mez, no 
qnl\l cxpüe que, cosliHllallClo ser marcadas para as reu
niões 1lessa Faculdad1~ as homs das aulas, resulla desta 
complieaçüo a impossihllil1a1lc dr comparecerem úqucl
las reuniüc.s os Lentes que fem de lcccion;l!' ao mes
mo tempo, e cousulta qual dos do11s seni1:os deYe , 
em tal caso, ser preferido: lenho de d1~rlarnr a V. 
Ex. para seu conlwcimcnlo e e\ccw:üo , que, sendo 
claro, á Yista das rlisposi1:flCS do Artigo 1:10 dos no
vos Estatutos , ((UC baixt'triio com o Decreto llllmero 
1.:387 de 28 de Abril Uf'Stl\ nnno, que 1'\Íge u exer
cício da Cadeira como cowli1Jío Ps:;cw:ial pnra o YP!l
cimento da respc~ctiva gratificnt;iiu, e tlo Artigo 1 :~~l, 
segundo o qual as faltas ús Sessüf's da Cong-rq.:;nção 
devem ser contndas como as que fm·f~m dndas nas 
aulas,- que aquellas SessiH~s 11ilo poclc·m ter lugar ús 
llli'SIIlas horas das aulas, porqttt' - aliús dar-sP-ia 
ou o alJsnrdo dt~ sr~ exigir o ctllilprirnento dt~ duas 
obrigaçües que nito potlem ser preenchidas simulta
nramentc, 011 o inconreni•~nle dt~ sf'r huma dcllas 
omillitla: resolveo o Gowmo Jtnpcrial recnmmendar 
que para as reuniôes da CoHgrt~gaçüo se marquem 11' ora 
em diante sempre horas, que se 11ilo cumpliq ucm eorn 
ns das aulas , ou sejilo logo depois que estas se fe
charem, on ú tanle, como mais conveniente parecer, 
saho caso imprevisto, e de tal urgenria (JllC j ustifi
quc lmma cxcrpr,üo á n~gra estabelecida, hypolhesc 
esta 1'111 que por sua llillun:za 11fio pódc deixar de Sf'r 
preferido o comparecinwulo ú Sessão extraunlinaria. 
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento. 

Dcos Guanl·~ a V. Ex. - Sr. Dircctor da Jiacul-

' ---- -- ___________________ ...:'---::=:c=.:::..::"'-===riiioiil __ _ 
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dade (h~ Mediei na desta Corte. - Luiz PP(lreira do 
Coutto FPrraz. 

N. B. No mesmo senlido se expedi o A viso á Fa-
culdndc de Medicina da Bahia , Lem tomo ás de Di
rei to a respeito dos Arts. ~f, e m~ dos respectivos 
Estatutos. 

N." :l.- FAZENDA.- Em 8 de Janeiro de 18r,;:;.
Deve-se observar o disposto no Decreto n: !J37 de 15 
d~ Maio de 1850, a respeito dos Navios que tmzcm 
Colonos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 8 de Janeiro de 18:-,;:;. 

lllm. e l~xm. Sr.- Em resposta ao Oilicio de 
\'. Ex. n. u 1() de (i de Dezembro ultimo , relativo ao 
occorrido no porto de S. Fruucisco com o na vi o « Flo
rentin '> , len:JO de dedurar a \'. Ex. ~1ue o Gover
no nüo prescinde da fiel obsernmcia do que foi crm
tractado , e se acha disposto no Decreto n." 5:n de 15 
de Maio de 18:-,o; e que por tanto cumpre á Alfan
dega dessa Província reprimir as infruc~ões do citado 
Decreto pelo modo nelle indicado; devendo em taes 
casos os Commandantes das embarcacües usarem dos 
recursos ordinurios , <Jue marcuo cls Hrgulumenlos 
das Alfandegas. 

Deos Guarde a V. Ex. - l\larquez de I,araná. -
Sr. r residente da Província de Santa Calharina. 

N.o L -Em 9 de Janeiro de 18:JG.- Augmento tle 
pon:en I agem tlc collectorias. 

Hio de Janeiro .. Ministcrio dos Ncgocios da Fa
zenua em ~) de Janeiro de 18G:í. 

O Marquez de Paranú, President ~ do Tribunal 
fle Thesouro Nacional, dcdara ao Sr. Jnspcctnr d" 
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Thesouraria da Província do Hio Grande do Sul, que 
em virtude do exíguo rendimento da Collecloria da 
Yilla da Cachoeira, approva o augmento de porcen-
tagem para os Empregados daquella Collectoria, de ~~ 
que deo conta em OJlicio n." 1.2 de '28 de Junho do 
anno findo; c oulrosim adverte-o de que não podia 
tomar semelhante delihcraçiio sem préria autorisaçi.io 
do Tribunal do Thesouro; por quanto a faculdade 
conferida aos Inspeclores das Thesourarias na 2. • 
parte da ordem de 1 G de Dezembro de 1850 , só tem 
npplicação ás Collectorias, em que se derem ns duas 
circunslaneias reunidas de acharem-se dis !antes das 
Capilacs mais de UO leguas, e de apresentarem ext-
gUidade de rendas.- Marquez de Paraná. 

N: 5. -Em 9 de Janeiro de 1855. -Extinção dtl 
Mesa de Rendas em Cananert, c crcarão de hwna 

Agencia filial da .Mesa de Jgiwpe. 

Rio de Janeiro. l\linislerio dos Negocios da Fa
zenda em 9 de Janeiro de 1855. 

Illm. c Exm. Sr. - Em vista das razões expos
tas pelo Inspcclor da Thesouraria dessa Província n~ 
representação que acompanhou o Officio do anteces
sor de V. Ex. de 15 de l\larco do anno findo, n.o 7, 
approvo a medida que tomou o mesmo Presidente 
de extinguir a l\Iesa Jc Hendas de Cananéa, creando 
ahi huma Agencia filial da l\Iesa de Iguape , segun
do participou no citado Officio. Cumpre entretanto 
advertir, que semelhante deliberação não podia ser 
executada sem previa autorisaçi.io do Tribunal do The
souro; porquanto a faculdade concedida aos Presi
dentes na ultima parte do Art. 6. o do Hcgulamcnto 
de 30 de Maio de 1836 só he applicavel á primei
ra designaç;ão dos pontos, em que se hão de esta
helrr:>r as ~~r~ms de HPndas r AgPnrins, r huma vrz 
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a pprovatla pr,lu ditu Tribunal essa dcsigna0ão, ne
nlwma alteraçiio póde ser feita a tal respeito ulterior
mente, sem que seja precedida dr ordem sua. -
.\Lli'IJlteZ de Paraná. 

~. 0 6.- Em g de Janeiro de 185!).- Sobre a ar
rrcadaçlío dos bens do (aller:ido in testado sem ascenden
tr.~ c descendentes , e que tem sómcnte IJOr herdeiro.~ 
o/gun.ç cullateraes nocoriamenle conhl'l'idos. 

Rio de Janeiro. Uinisterio dos NPgocios da Fa-
zenda em ~ clr, .law~iro de 18:J5. · 

lllm. e Exm. Sr.- Em solu0.ão á duvida pro
posta em seu Oflicio de 9 de Agosto do anno findo , 
sob n." '27 , se os bens do fallecido intestado sem as
cendentes e descendentes, e que tem somente por her
deiros alguns collateraes notoriamente conhecidos, e 
todos presentes, estão sujeitos a arrecadação pelo Juizo 
de ausentes, cabe-me declarar a V Ex. que o Art. 
1. • do Regulamento de 27 de Junho de 1~4!), esta
belecendo as excepções do Art. 2. 0 do de 9 de Maio 
de 1842, o o determinando os casos em que não deve 
ter lugar a arrecadação dos bens de defuntos e au
sentes pelo Juizo respectivo, revogou o Art. 11 do 
citado Hcgnlamento de 18i2 na parte que exceptua-

. va o caso em que existião collateraes notoriamente 
conhecidos'. como já foi d~clarado pelos ,Avisos de 
1:2 de Janeiro e 14 de Alml de 1846, 2.1 de No
vembro de 1853 , e ullimamente pela Resolução de 
Consulta de 22 de Abril de 1854 ; não devendo fazer 
duvida o Aviso de 28 de Junho de 1845, por isso 
que foi expodido com o fim de explicar o Regulamen
to de 9 de l\laio de 1842, ao qual expressamente 
se refere, e que ainda então vigorava. . 

Ocos Guarde a V. Ex.- Marqucz de Paranú.-
Sr. Presidente da Província de São Paulo. 
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~." 'i. - GUElHU.- Aviso de 9 ue Janeiro de 
t855. - Penniíte que os Corpo.~ de Ca~;a/laria de 
Linha exi.~tcntcs na Província do Jlio Grmulc do Sul 
continuem a usar de esporas de ferro. 

Illm. c Exm. Sr.- Permill.indo Sua Ma;jeslade 
o Imperador que os (orpns UG Carallaria alti exis
tentes continuem a usar <l<~ esporas de ferro, como 
V. Ex. propoz em seu Oflieio de n." 400 ele 15 de 
Setembro ultimo, assim o declaro a V. Ex., em res
posta ao seu citado 01l1eio. 

Deos Gunrdc a V. Ex.- Pedro d'Alcan(ara Bclle
garde. -Sr. Prrsidente da Província de S. Pedro do SuL 

N. 0 8.- FAZENDA.- Ern LO de Janeiro de ts;,;,_
rontr-acto com o .Jornal do Commercio pam a publi

cação dos ortos ofliciacs. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos l\'cgocios da Fa
zenda em 10 de Janeiro de 1855. 

O Marqucz de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro J\acional, communica aos Srs. Inspecto
res das Thesourarias do f rnperio , para seu conhe
cimento, qun o Goremo Imperial resolvno dar por 
findo o conlracto que tinha com o Diario do Hio de 
J;meiro para a puhliear,üo <los a elos ofliciaes, passan
do esta, a datar do 1. o do Cllrrenle, p<Jra o Jomal 
do Commcrcio, a cujos editores cumpre, em virtude 
do contracto que assignúrüo, remeller hum exemplar 
diario da dita folha a cada hurna das referidas The
sourarias. E ordena aos mesmos Srs. Inspectores que, 
para facilitar no futuro a prompla consulta dos ditos 
actos, fação archivar chronologicamenlc os respectivos 
exemplares , e os mandem encardenar annual ou se
mestralmente. - Marquez de Paraná. 
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N. o 9. - Em L 1 de Janeiro de 1 ~55. -,--A compra em 
praça de hum pret!io para ser dcmulúlo dere pagar siza. 

Rio ue Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Fa
zenda em 11 de Janeiro de J g;,~~-

Em solur;:'io ú duvida prupuslu pelo Colledor da 
Yilla de Valcnca, em Oflicio de 1ti ele lkzernbro ulti
mo , sobre sei· ou niío sujeita ao pagamento de siza 
a compra em prar,a de hum prediu p<lra ser demo
litlo, deverá V. S. dedarur-llw qup o enmpraclor do 
dito predio niío pr',dc ser isnnlo do rderido pagamento, 
por isso que o imposlo lJC dcrid'l pelo simples facto 
de acquisir;úo, c sem depr•ndeneia de quaesquer eir
cumstaneíus ulteriorr:;. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez de Paraná. -
Sr. Director Geral interino das Hcndas Puhlieas. 

N." 10. - ~LUHNIL\. -- Aüm tl1~ 11 d" .Janeiro de 
l8V).- Orqanim pruriwriunu·11fl' ug (;ommissDes do 
ee~·a•1w do Jrmamento e rltt~ Derrota~ do.~ ;\'oniu.~ da Ar
mada, e e:ctinque a do l'.rrwu· di' nuull'ims de I'Onstrn
cçüu narul. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Nr-goeius d't Ma
rinha em 11 de J anciro de l Rrl!l. 

Sua l\Iagestade o Imperador , Considerando ([Ue 
a Commissão do exame das madeiras, que entriío para 
os Depositos do Almoxarifado da Cr)rte hP l10jn des
ncct;ssaria, atten to o objecto transitorio q uc nwti vou 
a SU<l creat,:Jo, e que as Commissó1~s r lo rxamr•. rlo Ar
mamento Naval c rbs D1:rrolas dos Na,·ios dit .\rmctda, 
como se achüo ennstituiclns, w1n p():lr·1u prnslar todo 
o auxilio rrue tlellas devt) esperar a \clmiuistrat;uo Su
prema; Huuvu por b1~m Determinar ([UI' st'ja extincta a 
prim•:il'a ela<> referid:t-; C0mmi·.;~''''"'. ,, J'flfmirlas as 
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outras duas em huma s(\, com o nwsmo caracter de 
provisoria, c a d(~JIIIIllÍila\:<'10 de~-~ Commissüo do exame 
da organisaçüo do pessoal e material da Ar111ada -~ 
sendo dividida ('Bl dnas S1't<;iws, das q11aes a pri
meira terú especialnH•JliP a SI'U cargo os ohj1•clos n~
lativos ao ArmaHwnlu i\;mtl, e a segunua o ('XilllH' 

das Derrotas, e o q11e disspr n·sfH'Ítu ús Capila11ias 
dns Portos P EslalwlPl'ÍIIll'lllus dr~ l'ratica(!:t~lll. 

O Oflicial da Armada mais graduado 011 autigo 
será o Presidente da nont Commissüo, e (·omo tal 
compete-llw distribuir e rcgulnr os trahallws das duas 
Seccües, cujus pareceres Sl~I'Üil tlc•cididus pr~la nwiuria 
dos Membros tle hwna e outra.~\ Commiss;.lo st~ reunirú 
para esse fim duas yezes por st~mana PJII dias c1~rlus , 
e cxtraordiuariamPllll~ sc·ntpn· que o l'rcsirlente a <·uJr
vocm·. 

Na falta ou impPdinwutn do PresidPnte, f'arú as 
suas Yezes o seu immediato <'lll graduat:fto ou antigui
dade. Hum Oflicial 1la Arruada, ou outra pessoa cptP 
tenha a uecessaria idoneidadr·, senirú 1lt' Secrd;rrio 
ela Commissão e suas Src6ws. 

A nova Commissão ol;servarú , a re:->pei!o dus ob
.iectos cJue desi~nadanwnte süo incumbidos ús suas 
Secções, as Ordens em Yigc}r sobre> o í'X<mte do Ar
mammt!o Nantl e das Dc·rrolas 1los J\;n~ios do Estado, 
quando os referidos PX<Jtues se nchayuo a cargo das 
f.ommissôes especiaPs acir11a JHf'lll'iunadas. 

O que cnntmliiiÍI'o a \. S. para sua inklligt>IH'ÍH 
P ('XI'CUCÜO. 

Deos Guarde~ H V. .S. - .Josó Maria da Silv<i: 
Panmhos. - Sr. Fn~dPrico Mariath. 



N." U. ~- UlPlWJO. --Em 11th~ .Janeiro dt~ l~G5.
Declara qne o privilegio corw~dúlo a ltuma estmda de car
ros de Santos a São João do Uio Claro, 110 Pro11illcia de 
São l'wtlo, não cmliat·nçn IJIII' JIIL llll'-~ma /inhn on zona 
os Votlcn·s GcraC!: llllforisl'tn a COII.~Inu:('(lo de estradas 
tle fáro on outras, wio sr~ t~J1tcwlcndo t~om estas estra
das lfltae.~qucr dtw.~ultts 1'0111 t{lle :;emdhcwtc jii'ÍIIilcgio 

foi Ull[lii'!Jiillo. 

~l." Seccflo. 1\io de .Janeiro. MiiJisterio dos Nego
cios do lmrJerio rm ll dr; .lanriro d<~ 18~{J. 

lllm. c F.xm. Sr. - LeYei ú \ugusla Presenea de 
Sua Magestadt~ u lnqwnHlur o Ollicic; que V. Ex: me 
dirigio rm dala de 21 tle .\gosto do anno proximo 
pass;Hl() cobrindo por copia a Lei Provincial numero 
:a de 1 '2 de Maio <lo nwsmo <mno , pda qual h e au
torisado o Presidente d<·ssa ProYinc:ia a conlractar a 
construeçüo tle huma linl1a d<: t•stratlu para carros da 
Cidatlt~ <k Santos i1 \illa dP Sil<l .l1litu du Hiu Clmo, 
<~stahelecmtdo no Artign 7 ." que se alguma Companhia 
nu prazo do privih~gio 1·oncPdido pela mPsma Lei, quizer 
eonstruir linhas dt~ ferro t·ntn~ os mesmos pontos para 
carros movidos a vapor, ou outro motor mais vanta
joso dentro da zona designada na tei, deverá indem
nisar a Companhia por dla aulorisada de tudo quan
to houver despendido eom a conslrucção da estrada , 
~~ nilo esti-re r anw. Lisnclo, hem como dos carros, e 
mais ohjt~dos emprcgnclos w1 rotlngt~m , regulando-se 
a imlemnisaçüo da(ptella pdo qne estiver escriplurado 
nos livros da Companhia, ~~ destes por arbitramento 
na fórma da tci. 

Em segnitla consulta V. Ex. se a Assemb]óa Pro-
vincial póde impor essa obriga~;fio mesmo a q llalquer 
Companhia que obtiver dos Poderes Gemes hum pri
vilegio para a construcção de huma linha ferrea na 
zona por onde deve passar a estrada 1lc earro, de 
que trata a referida Lei Provincial. 

E o Mesmo Augusto Senhor, 'feudo ouvido a Scc~áo 
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dos Neguei os do 1 mperiu do Conselho d' Estado, e Con
formaudo-se com o seu parecer, exarado em Consul
ta de 29 do mez passado, Houve por bem por Sua 
immediata Besolucão de 6 do corrente , l\Janclar de
clarar a V. J~x. "que a disposição do citado Artigo 
não comprehencle, e nem pódc comprehender as es
tradas, que forem autorisadas p!·los Poueres Geraes; 
estanuo no mesmo caso qw~ t~sle outros artigos da 
mesma Lei, como por C'.\f'lll]Jlo o Artigo ü. 0

, !JUC mar
ca a zona de ci11co Jcguns para L'sla estrada , o qual 
não obriga os reft·ridos podt·n·s, quando PnlPJHlerem 
que dcn;m decrdar a couslrun:i'10 de outras, ainda 
servidas por anim;H;s, que se Pslemlüo a mais de huma 
Província. O que comnnlllico a V. Ex. para seu co
nhecimento e gon~rno. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. J>resitlcute da Província de .Sáo J>aulo. 

N: 12. - Em 11 de Jmwiro de 185:J. - Dedam 
que a Assemblén Leyislatiru da Prorint:ia do Espirüo 
Santo exorbitou de mas att ri/111 içõcs na dl'aetação 
da aposentadoria a hum fliiJII'I'fflldo Provincial, e na de
clara(;ão de h11m JII'ÍI:IIeyio, o IJUal importn cxecurãu 
de Lei q11c hc dn tOIIIJit'{t'lltio do Administl'ltçâo da 
Provintia. 

j ." St~CI'ÜO. Hio dt• .liilll'im. Minislerio dos !''ego
CIOS do Tmr)Úio Pm 11 d1· .Janeiro d1· 1 8:J:->. 

Jllrn. c Kxm. Sr.- T1~11do 11 Sec('fiO dos \ego
cios do Jmperio do Cousdlw d' Estado: ú IJUal foruo 
remettidos, para ~~xnminar, os actos Lc~gislativos da 
Assembléa da J>t·ovinf'ia do I~spirito Santo promulga
dos na Sessilo or1linaria 1le 1H:)1, sido 1l1~ parecer em 
Consulta ele 1:3 de Dezembro do mesmo anno: 1. o que 
erão dignas de reparo as Leis nurneros 2 e 12 de 10 
e 29 de Julho, autori':iando o Presidentr da Provin-
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cia para apose11lur dou? Emprt>~ados P~·orinciaes,. pois 
que versão sobre matena, a CUJO respmto h e çluv1dosa 
a competencia das Assembl•'as Provü1ciaes : 2. o a de 

. • numero 1 i declarando que Pedro Antonio de Azeredo, 
como primeiro emprehencledor <ftLC estabeleceo typo
graphia na Capitnl da Pnwineia , tem direito ao pri
vilegio concedido pda Lei Provineialnnmero (i de 1 S35, 
visto como neste caso exereco a rd(~rida Assembléa 
hum aeto de venladt~ira execiH~üo de LPi, c da pri
vativa comp(~teneia dn Admimistra\:<10 l'rorineial: Sua 
~Jagcstade o lrnrH~nulnr, Honre por hf•m ordenar-me 
que transrnitt.isse a Y. Ex. copius da dita Consulta, 
e dacpwl!Ps actos Lcgislntirus, a fim (lf' que, sPndo 
presentes á Carnara dos Srs. Deputndns, Cf!tando reu
nida, haja o Poclrr Legislativo dP n·solrer snhre o 
seu ohjecto. 

Dt~os Guarde a \. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. 1. 0 Sí~Cretnrio da Camara dns Srs. Dt~
pntaclos. 

N. o l~L - FAZENfH.- Em 12 de Janeiro de 1855.
Aos Provedores de Capellas, c não aos Juizes de Feitos, 
cabe o conhecimento das questões relativa d vacancia dos 
vínculos por commisso, on por falta de succcssão regu
lar c legitima. 

Rio de Janeiro. Minist<Jrio dos Ncgncios da Fa
zenda em 12 de Janeiro de 18:--,;:;. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magestacle o Imperador 
Houve por bem Mawlar eonsullar a Secção dos Ne
gocios da Fazenda do Conselho d' Estado sobre o Offi
cio, que a este Ministcrio dirigio o .Juiz dos Feitos 
da Fazenda dessa Província em data de 24 de Ou
tubro ultimo, a respeito da provi<lencia requerida de 
avocar-se para o respectivo Juizo o sequestro dos bens 
pertencenlrs fi f.apella dP Santa narhara, na mesma 
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Capital , que alias se a1;ha pendente no Juizo da Pro
vedoria, em virtude do procedimento do Juiz de Di
reito da 1." Vara crime, em ado d1: correir:üo. 

E tendo a referida Ser;tiw sido de parecer que 
em vista das disposir;(>cs do Alvarú de H de Janeiro 
de 1807, e da Provisiio de 2S de Agosto de 1813, 
aos Provedore:. de l.apellas, ~~ n:to aos J uizcs de Fei
tos' cabe o conhreimenliJ das rrurstües relativns ú 
vaeancin dos viw;ulos c Capr•llas por eomrnisso, ou 
por falta de succ:essúo regular e legitima: Conformou
se o mesmo Augu,;to Senhor f'Om este parecer por Sua 
irnmediala Hesolur;uo de :10 do Irwz findo. O rpw a 
V. Ex. communieo para sru eonhceirnrnf.o, e para 
que o far;a conslur ao mrneiorwdo Juiz dos Fc·if.os em 
resposta ao seu ri lndo O llir:io. 

Ueos Guarde a V. Ex. -Marquez d1~ Paranú.
Sr. Presidente da Prorincia da Bahia. 

N: U. - Em 1:2 dP .lauriro de H~:-.s. - Niio são 
s1~jeitos a !irllo on outros direitos rL.~ honra~ rlc Gran
deza des Barões, que as tiverem, quando f'nrmn pro
movidos a Viscondes. 

Rio de Janeiro. Ministrrin dos Negocios da Fa
zenda em 12 de .Janeiro de 183:-í. 

O Sr. Administrador da Heccbedoria du Municí
pio fique na intelligcncia de que nüo dere ser exi
gi1lo o pagamento do imposto do sello ou de outros 
direitos pelas houras de Grandeza dos Barôes, que a 
tiverem, quando estes forem promovidos a Viscondes 
e tenhão já pago os impostos rr,lativos á essas honras.
Marquez de Paraná. 
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~. 0 !r1.- Em 12 de Janeiro de 18~1:-i. - Si::a na~ 
tloariic.~ in 5olutwn. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da ra
zenda em 12 de .Janeiro de 18;>:1. 

Em resposta ao OfTicio do Administrador ela Mesa 
de Hendas Nacionaes da Cidmlc de Paratv de 8 de 
Outubro de 1853, n. 0 5, em que pede cs~larecimen
tos sobre se, nas doaçôcs in soluturn, sujeitas á siza , 
se comprchendem as que hum pac faz a seus filhos 
em pagamento de legitima, quando por fallecimenlo 
de sua mulher lhe he lanrada a mcacüo r;om o onus 
de pagar a seus filhos as·· lcgiti mas, "como se ern di
nheiro fossem estas feitas, c se os bens sujeitos ú 
siza lançados ao conjuge sobreYiYcntc com o referido 
o nus devem ou nüo paga-la, cumpre que \'. S. lhn 
declare que se em partilha ao meeiro, ca IH~\:a de 
casal, ou a qualcruer herdeiro forem adjudicados bens 
de raiz de valor superior ú importancia dt~ sens rpti
nhões, com a ohrigaçüo de tornar aos mherclciros o 
excesso respectivo, em tal caso nüo tem lugar a co
brança da siza, por isso (JUe nüo se realisou acto 
algum, sobre que recúia essa taxa , como venda ou 
troca, conforme o mencionou o Alvará de li de D<:)
zcmhro de 177'5 ~ ~l. 

Deos Guarde á V. S.- Mnrquez de Paraná.
Sr. Director Geral interino das Hrntlas Publicas. 
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N. 0 tG.- niPEriiO. -Em I:~ de .Janeiro de tN;,;,, -
Declara ao Presidente da Provincin du l'ani IJIW wlo lum
ve oflcnsa do Acto addicio11al em ter a "1ssemblt1a Provin
cial, sem nsolver sobre as rcc:ucs em que o IIU'SIIW Prl'
sidcntc negou a sancçüo 11 hum pn~jccto de Lei, rrpro
duzido a mrsma idcia desse pn~jccto em outro lt que 
clle tambcm por esse uwtiro 1/I'IJOII a sancção, visto 
que neste segundo havia modifimçiio do ]iTÍmciro, que 
j ustamcntc dei:ron de ser sruu.,-ionado. 

1 ." Scccilo. Hio de Janeiro. Minislrrio dos Nego
CIOS 1lo Imp1~rio em 1:l de .laru~irn dt~ IX!)G. 

lllm. e l~xm. Sr.- Foi pn•seJtln a Su:1 ~lngPsta
dt~ o Imperador o OJikio dt~ v. E:x. datado Pm r;, de 
Outuhro do anno lindo, snh lllllnPro \M, no tpwl e:x
pmulo que, dt•pois tk llil\·t·r \. Ex. Iwp:ado a SilliCÇÜO 

<I lllllll projccto de LPi, 1fllt' tinha por fim r('stam<ll' 
ú t•athPgoria de Yilla a Poroa~:ilo tln Mdgaço , crcan
llo-sc hum noyo Muniripio tom a diYisrto do de Breves, 
a Assembll·a Provincial , sem rl'soher sobre as rnzôr~s 
nn que Y. Ex. se fuwlon, apn•s(•nlon it sane!:;lo ou
tro projecto conlemlo a mr~sma itleia eapilal com a 
rnodifieaçüo, p01ún, dr~ SI' d1·ixar w•sle <lo arbitrio da 
Pn·si<lPncia a !lvsignn<;<lo dn.-; l'!'"l'f'f'linJs limiks; par
ticipa V. Ex. qw· tanllH'nt a t·~lt· nPgou a sancçrto, 
nüo sú por sub:-;istin·m as llll'~dttas l'tiZill'S pí'las qwws 
nfto sauecinnou o 1.", como por nnlf·ndl'r qne pnr 
<'SIP modo foi Yiolado o JH'r•r:l'ilu du Artigo I;) do Acto 
adtlicimwl, ~~ snbn~ a rt~gularidade tleslt~ SPII procedi
mento I'Onsnlta Y. Ex. li!!nlnH•J!It· o Gorr~rno ImJWrial. 
Ten1lo sido onvitla a S!c:t:C!U do-; \t·gocios dn hnpPrio 
!lo Conselho rl' l~stndo, Hmnt~ u !llt•sJno ,\11gnsto Sn
nltor por lH·m, cotti(Jrrttii!Hlu-se com o st•lJ pan•t·Pr exa
rado !'lll Consulta dt~ '11 do Jlli'Z lindo, Man:Ltr dt•ela
rm· a V. I•:x. q111' com jl!sln~; ritztH'S w•gtllt a sant~;üu 
ao prujPdo di'. q1H~ SI' tral:t. P•·lo qtJt• rP~JH'ila pori'·m ú 
quPslfto n·lali\a no pn_ltnlinu·Jtlo dn ,\ssi•Jnblt'·a J>ruYin
l'ial dt• <lprPst·nlar ú Sillll't';-\11 1111fro projr•t·lo Úr'I'JTa do 

., 
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mesmo ubjedu, em vez de r e sol ver sobre ns razües 
expostas por Y. J~x. quanto ao primeiro , nüo s1~ púde 
eonsi1lPrar tal procedimento coJno olfensiro ú disposi
~Jíu do citado Artigo do Acto addieional, visto como, 
não obstante a identidade da disposiçüo principal, cou
linha o segundo Jlrojecto huma modificH~ilo , que u 
tornava novo e iiferenle para o ell'eilu tln sauc1:üo 
nos !Pnnos Llo mesmo Acto addiGion;tl. O 1pu~ cuJumu
niGo a Y. I•:x. para s11a iui.Plligt·neia. 

Ikos t~unrd1~ a V. Ex.-- Lniz Pedreira du Coull11 
Ferraz.- Sr. Presitleulc da l'nniw:ia do Parú. 

N.• 17. -MAHINIL\. -Aviso de 1G 1lc .Jant>iro de 18;)3.
Jllanda obserear as lnstnu:çi!cs por que devem ser feitos os 
exames para a dassificaçüo c acccssos das 11raças do Corpo 
de lmpcriacs Mari111iciros. 

Hio de Janeiro. l\linislerio dos Negocios tla :\larinha e111 
15 tle Janeiro de 18:"")5. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua ~Jagestmle O Imperador llome 
por hem Ordenar que se observem as lnstrucções, que a 
este ucompanhão, assignadas pelo Oflicial Maior desta Secre
taria d'Estado, c que forão propostas a V. Ex. pelo Com
mandante Geral do Corpo de Impcriaes 1\Iarinhciros, para 
regular os exames de que dependem a classificaçiio e ac
cessos dus praças do dito Corpo , na conformidade dos lk
cretos n.o• 411 A c L'tG5 de 5 de .Junho de 18!~5 c 25 
de Outubro de 185'~, c do Aviso regulamentar de 28 deste 
mesmo mez. 

O que communico a V. Ex. pnru sua intelligencia c exe
cução. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva Pur.anhos.
Sr. Miguel dtl Sousa Mello c Alvim. 
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lnslmrções pelas f{Uttes se dnem regular os exames llat'il a 
classilica{~iío e accessos das 11raças do Cm·po de lm(ICI'iaes 
~Iarinheiros. não só no respeclho Qnm·tel • como a bm·do 
dos ~aYios de Gnerm da .\nnatla. 

Art. 1. • Os C\':ames , de que trata o Art. 22 do lte
gulumento aunexo ao Decreto N.• 411 A, de 5 Junho de 
1845, para a classifi<wçfio dos I mperiaes Marinheiros nas 
praças que devão competir-lhes, c para o seu regulur ae
cesso nns Compnuhias, versarão sobre todas as obras e mais 
serviços da arte de l\Iarinhciro, manejo de artilharia, e exer
cícios de armas brancas c de fogo portateis , tanto quanto 
for neccssario para as rliversas occurrcncias, que se podem 
(lar nos ataques c dcfczas navacs. 

Art. 2. o Dar-sc-ha a principal importaucia á arte de 
Marinheiro, em segundo lugar ás manobras e fogo de arti
lharia, c por ultimo aos outros misteres. Nesta conformiclade 
serão os ditos exames feitos segundo as rcgrns qnc abaixo 
se prescrevem: 

§ 1. 0 O exame de Grumetc, para o accesso á Marinheiro 
de. !l " Clnssc, versará sobre a nomenclatura de torlos os 
cabos do apparelho dos navios; maneira de fazer filaças, 
mialhar, fazer ga\:etas, linha de mão, rabichos, fnzos, pu
lombas, & c., remar; c exercícios de artilharia como simples 
servente. 

§ 2." O de !\Iarinhciro de 3." Classe, para o accesso á 
Classe immerliata , comprchenrlerá tudo quanto fiea acima 
designado, c mais o seguiu te: cmcrgar c dcsenvergar panno, 
risar, largar, fcrrur, fuzcr toda c qualquer obra de 1\lari
nbciro, in!licar ont.lc lahorão ou são fixos os cabos !lO ap
parelho; todo o exercício de artilharia, e de armas brancas 
e de fogo portatcis, usadas a honlo. 

$ 3." O de Marinheiro de :!. " Classe parn o accesso á 
Classe immcdiata, alêm do conhecimento de tudo quanto se 
exige das duas Classes inferiores, consistirá mais nas ope
rações de apparelhar, c dcsapparclbar hum navio; de im
punir huma gavia e ferrai-a no terço; coser panno, prumar, 
abitar huma amarra c tomar-lhe hoça; cartear os rumos da 
agulha, e governar de cana c de roda. 

§ 4." o de 1. a Cla5SC' para passar a Cnbo de Marinheiros 
versará não só sobre os misteres das Classes inferiores, como 
sobre o conhecimento da numeração das ditfercntcs bandeiras 
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de signaes; tleventlo concorrer na pessoa do examinando a 
precisa agilidade para se haver sobre huma gavea em occasião 
de máo tempo. 

§ 5. o Os exames para as classificações dos indivíduos 
que entrarem para o Corpo com pratica da vida do mar , 
e se julgarem com mais habilitações que as de Grumete, 
serão feitos segundo as mesmas regras prescriptas para os 
accessos, não comprehendida a instrucção militar, cujo exame 
somente será exigido seis mezes depois , quando já os alis
tados deverão possui-la no gráo que corresponder á sua 
praç.a. 

Arl. 3. o Terão prefereneia nos accessos as praças que 
mais se distinguirem por seu valor, disciplina e moralidade, 
c ditl"erir-se-ha , se for conveniente , a promoção daquellas 
que não possuírem todas ou alguma d'cssas notas. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Marinha, em 15 de 
Janeiro de 1855. -Francisco Xavier Bomtcmpo. 

N." 18.- Aviso de 15 de .Janeiro de 1))55. -Manda oúser
rar as lnstrucrões por qur: derem ser feitos os exames 
para a classificw:üo e acce.~sos das praras da AI arinha
gem da Armada, a bordo dos N ar i os armados e Trans
portes de Guerra. 

Hio Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Mari.nha 
em 15 de Janeiro de 1855. 

I IIm. e Exm. Sr.- Sua Magestade O Imperador Houve 
por bem Ordenar que, para execução do Art. 6. • do De
creto n.o 1.466 de 25 de Outubro proximo passado, c de 
conformidade com o que foi disposto a esse respeito no 
A viso regulamentar de 28 do dito mez, se observem as 
lnstrucções propostas pelo Commandante Geral do Corpo 
de lmpcriaes Mat·inhciros , e que V. Ex. transmittio-me com 
o seu pat·ecet·, as quaes vão annexas ao presente Aviso, 
assignadas pelo Official .Maior desta Secretaria d'Estado. 

O que communico a V. Ex., para sua intclligencia e 
execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -.José ~Iaria da Silva Paranhos. 
St·. Miguel de Sousa Mello c Alrim. 
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lrtslrttctíJcs por que devem ser fc:itos os c.L·ames para a 
classificaçüo e aaessos das praras de Marinhagem da 
Armada, a bordo dos lVavios armados e Transportes de 
Guerra. 

Art. 1. • Os exames para a clnssilicação c accessos 
dos indivíduos, que, como mluntarios, ou recrutns, ti_; 
verem prara na :o Classes da nla rinlwgrm , versariio sobre 
as obras e mais serriços da arte de nhlrinheiro , marJPjo 
de artilharia, c exercieio das arruas brancas e de fogo 
portateis, tanto quanto for necessario para as dirersas 
occnrrcncias, que se podem dar 11os ai<HJncs e dcfczns na
vacs, cousiderarrdo-se sempre como da principal impor
tancia a arte de l\Iarinhciro. 

Art. 2." Nos referidos c~xamc~; observar-se-hão as 
regras que viio indicadas nos paragr;:phos seguinlc~s: 

§ 1.• O exame de Cnuuele, para promoção a Segundo 
l\larinheiro, ycrsarú sohre a Homenclatura ele todos os c<Jbo:; 
do apparclho dos rwyios ; t:tclura ele toda e qunlcprcr obra 
de l\larirrheiro; eurergar e descurergar panrro, risar, 
largar, ferrar; indicar onde laborão ou siío lixos todos os 
cabos do apparelho ; remar; e eX!crcicio de artilharia na 
qualidade de simples senente. 

§ 2.• O de Segundo i\larinlreiro, para passar a Pri
meiro, alc~m do que precede, comprehender{t mais o se
guinte: apparclhar c de~apparelhar hum nario; impunir 
hunra garea e ferrai-a no tcrc.~o; cozer panuo; prunrar; 
abitar huma amarra c tom;11·-Jhc hcíça ; cartear os rumos 
d'agullw, ~overnar de cana r: de roda; exercício ele arti
lharia como primeiro carrr·;sador, c de armas hraucas e 
de fogo portateis, quanto !Je de uso ensinar-se a bordr) 
para dar ou repellir llllma abordagem. 

§ 3. 0 O de Primeiro Marinheiro, para passar a Mari
nheiro de Classe Superior, comprelrendcrá não só os mis
teres já especificados, como o conhecimento da numeração 
das diJI'ereutes bandeiras de signaes; devendo concorrer na 
pessoa do examinando a precisa agilidade e destreza pa1·a 
se haver sobre huma gavea em occnsião de múo tempo. 

§ lJ..• Os exames para a classilicaçflo dos voluntarios, 
e dos recrutas, IJUC jú tenhflo pratica da vida do mar, 
e possão por isso entrar ern alguma das pra~~as superiores 
á de Grumete, seriio feitos segundo as rnesnras regras ueiura 
prescriptas, eom exeept;i"io dos ext~t-cicios relativos ú artilha-
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ria e ás outras armas, cujo exame somente ser·ú exigido 
seis mezcs depois, quando j{t os alistados deverfto ter-se 
habilitado no serviço de bordo. 

Art. 3.• Tcr-se-ha em consideração p:.~ra os accessos 
as notas de comport:.~mcnto , preferindo-se as praças que 
tpais se tcnhão distinguido pot· seu Yalor. disciplina e mo
râlidadc, C deferindo-se, Se for COI1\'CIIiCIIte, a Jli'OIIIOÇãO 
daque!las a quem faltem todos ou alguns d'essPs requisitos. 

SPtTetaria tl'Estado dos Negocios da Marinha, em H) 
de Janeiro de 1855,- Francisco Xavier Bomtcmpo. 

N." l!J. -FAZENDA.---Em H) de Janeiro de iflfíf,.
Suúrc .~cllus de a11tus, c de dof'HJJicntus de qnitaçúo 

de si::a. 

Rio de Janeiro. MinisiPrio dns Ne!.!:ocins da Fa
zf•nda l'lll lfi de Jancim dP U.~~~~~-

Em solu~iío ú duri(la prnposla pf'lo Arlminislra
dllr da Mesa de HPrulas de ~Iaricú eu1 Olliciu dirigido 
a essa llin'cloria em '2!1 de Norcmhro de I f\j:J, se 
o l'arnr eonce<lido pelo Art. 1." do H('~tllamcnto das 
Cnrrei~ücs se faz exl<·nsiro a quac:.;qucr du<:uruculos, 
qtw as partes interessadas !em de ajuntar aos respe
<:Liros autos, ou se se limila aos aclos promovidos pelos 
Pron~dores, em razüo de seu Oilicio, devendo os mes
mos documentos serem scllados antes de juntos; c 
quando niío sejito, se ficilo o:; IseriYües sujPitos ús 
pcnas dn Hcgubrnento do sclln ; dcn:r;'t r. S. decla
rar-lhe que o Arl. 4. 0 do Hcgulam(']llo de '2 de Ou
tnhro de 185a, que mmula averbar o sello dos autos 
da Provr<luria, se cleYe fmlcnder eom rcf'<Tencia ao 
AYisn expedido por esle l\linistcrio ao da .lusli<;a em 
I '2 de VcYerciro ele 181!), qtw dPelarcm ({UC se oh
serrasse a respeito ele: tacs autos a disposi<:úo do Art. 
1;) ~ 12 da Lei (lc '.2 L de Oulnhro dP I H1:~; comprc
ltcndcmln pur lanln a iscn~,-u, do citado Arl. 40 
somente~ os netos pratica<los, c us dor~llllH'IIIos ofTere-
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eidos pelos Empregados do Juizo, e não pelo testa
menteiro, que a final he obrigauo a pagar o imposto 
dos ditos netos c documentos, como o h c, na fúrrna 
do Art. 52 § 1. • do Hcgularnento de 10 de .lulhl! dP 
1850, e Aviso de 8 de Agosto de 18:J:J, o parltcu
lar que figura nos processos, em CJUC he parte fi. 

Justica ou a Fazenda Nacional. 
E quanto á ultima parte do citado Oflicio, deve

rá V. S. igualmrnte responder ao referido Administra
dor, que curial foi a dceisão que deo <'t duvida elo 
.luiz l\lunicipal do rcspectiyo termo, dedurando isen
tos do sello os conhecimentos de quitações de siza. 
quando se tem de ajuntar a nulos ou petições, por 
estar semelhante intelligencia dt~ accorclo com o He
gulamento do sello, e A viso dr. .2R de Julho de 181c5. 

Deos Guarde a Y. S.- Yisconde ele Abaetó.
Sr. Dircclor Geral interino das Hcndas Publicas. 

N.• ~0. -Em lo ele Janeiro de 1855. - Que:.tüc.~ 
de Sello c rcr:alidaçüo. 

Hio de Janeiro. l\Iinislerio dos Negocios rla Fa
zenda em 1 (i de .Janeiro de 1853. 

Em resposta ao Offieio n. • lO do Colleclor das 
Hendas Geraes da Villa de Maricá de '24 de Outubro 
de 1853, em que pede esGlarccimcnlos sobre se estrw 
sujeitas ou mlo ú revalidaçilo os autos polieiaes, em 
que se passúra certidão de inlimnção da sentença não 
estando pago o sello; bem como se se devem Lambem 
revalidar os que:! forão, antes de serem sellados, rc
mettidos ao Contador ou ao .Juiz de Direito em cor
reição; e finalmente se incorrem na multa respecti
va os .Escrivães que passúr<io tacs certidõrs; c se deve 
ser ella imposta pela Collceluria. ou pelo tlito Juiz de 
Direito em Correiçüo; eumprc que V. S. lhe declare 
r1ne tendo o Tribunal do Thcsouro resolvido (Av. n." 



)" ) l :." 

I :l~ th~ :2!) de 'Jaiu de l ~G2 ) (rue nos autos policiat•s 
nenhum aeto se devia admittir depois da sentença 
sem estar pago o scllo , ilca fóm de dmida que 
nas hypothescs figuradas no seu Ollicio, isto hc, de
pois tle escripta a ecrtidüo dr inlinw~.:iío da sentençn, 
P da remessa dos autos para o Contador ou Juiz de 
Direi lo em Corrci~uo, assim como em outras quacs
quer hypothcscs niío fi;..;uraclas, fici\o sujeitas ú rent
lidaçilo ludas as foilws dos mesmos autos, que não 
LiYercm pago antes o COll1JWlcnle ~í·llo; c o Escrivão 
(ple taes actos lin•r pmlieado, fica ipso facto ineurso 
na multa do Art. 87 ~ !1. 0 do Hcgulamento de 10 de 
Julho de 18~>0; deYeJH.lo a dita multa ser imposta ou 
julgada pelo Colleetnr respcetiyn, ou Chefe da Repar
tiçüo arrecadauora, na fúrma dos Arts. !H e 9.2 do 
eilado Hegulamcnlo. 

Dcos Guarde a V. S. - Visconde tle Ahaeté.
~r. I>irector Geral illlc·rillo das llrndas Publicas. 

N: .21.- Fm li-\ de .law:irn de 18S3.- Os 11/ili
tarcs fardados JIOdcm entrar annrulos nas lleparti

çõcs Puhliws em oclo de serviço. 

Hio de Janeiro. Minislcrin <lns Nrgoeios da l"a
zcnda em 18 de Janeiro de 18ií:J. 

lll m. c Exm. Sr. - Hespoudemlo ao Oflicio n. o 

:l2 de 3 de Dezembro de 1k53, com que Y. Ex. 
acompanhou o que a este l\Iinislerio dirigio o Inspc
ctor da Thcsouraria de Fazenda dessa Provincia u. 0 

8G de 25 de NoYembro anterior, dando conta da qncs
tào suscitada sobre a faculdade de entrarem nas Hc
parlições Publicas os militares em uniforme com o 
seu respecliYo armamento: cabe-me dizer a V. Ex. , 

·" para seu çonhecimenlo, e para que o faça constar 
ao referidoJlnspector, que embora compila aos Chefes 
das Thesourarias de Fazenda o rcgimen mterno destas, 
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c conscguintcmenlc o direito Je vedar que no recin
to dellas penetrem pessoas :mnadas , todavia em vista 
das disposiçües do Codigo Criminal, c da pratica cons
tnntemenlc seguida nas Hepnrtiçücs da Côrte, taes não 
podem ser considerados os OJliciaes Militares, que em 
ado de serviço assim se aprrscnlüo Je uniforme. 

Deos Guarde a V. Ex.- Visconde de Ahncté.
Sr. Presidente da Província do Ccarú. 

N_o 22.- GUEHHA. --Circular de 18 de Janeiro de 
1855. -Veda que os Cino·!]il]cs do Corpo de Sawlc do 
fl':rcrcito, fj1tC forem r/c ]Jnleii(CS .ntflll[{f'/'llOS, USCin de bor
las de canotào nos dwpcos ; c 'fUC os Capcllâcs da llcpar
tiçilo Ecclcsiastira usem, srí pai' esta cii'cunstancia, de 
meias mzcamadas. 

Rio de Janeiro. Ministerio d()s l\'cgocios da Guer
ra em 18 de .T anei ro dP I Wlrí. 

Tllrn. c I~xm. Sr.-- Constando que os Cirurgiües 
de alguns dos Corpos do Ev;reilo, ele patentes subalter· 
nas, usilo borlas de eanolüo nos chapéos, o que só he 
pcrmillido aos Oflicia1~s Supcrinrcs, e hem assim que 
os Capdlücs d()s mcsmns Cm·pr1s, sem que tcnhüo dig
nidade alguma Ecclcsiasl ica, u~;üo rlc meias encarnadas: 
Sua Magestade o Imperador Manda rccommendar a 
V. Ex. que f<H;a cessar semrlhanlcs abusos, se por 
ventura se derem nessa Proyincia. 

Deos Guarde a Y. J~x. -Pedro d'Alcanlara Belle
gardc. -Sr. Presidente da Provincia de .... 
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N.o :2~L- Circular de V:~ de .Jauciro de l8f1!J. --Aos 
Presidentes das Províncias do Jllaranluio, Bahia, Goiuz, 
11/atto Grosso, ]~\pirita Santo, Santa Catl!arÍ1w c Minas 
Gcracs, declarando o premio que se dcrení abonar 
âs praças das Companhias de Pedestres wluntarias c 
engajadas. 

Hio de .T aneiro. Ministerio dos :Negoeios da Guer
ra ('lll 18 ue Jaueiru ue 18:-í:->. 

lllm. c Exm. Sr.- De ordem de Sua Mageslade 
o Imperauor deduro a Y. Ex., para que tenha a 
devida execuçüo , que ús praças das Companhias de 
Pedestres, voluntarias, c engajadas, sú se deverú 
abonar metade do premio eslalJdecido nas diversas 
hypotheses para as praças dos Corpos do Exercito. 

De os Guarde a \'. Ex. - Pedro d' A !cantara llelle
garde. - Sr. Presidente da Prnviueia de .... 

N. 0 2L -Circular de Hl de Janeiro de w;,;,.-Decla
ra que nas P rolJi w:ias em que nüo lw Conwwndos 
de Armas nüo lw Auditores de Guerm permanentes, 
que, nos casos onlinarius, derem sernir de A11rlitores 
de Guerra, os Capitrics, como se acha tlctcrminado; 
c que só nos crimes capitaes de1:cm sen:ir tle A udito
rcs os Juizes de Direito. 

Hio de Janeiro. 1\iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 19 de .Janeiro de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.- De ordem de Sua Magestauc 
o Imperador declaro a V. Ex. para sua intclligencia 
e governo que , tendo sido pela Lei n. o ;, 11 de 28 de 
O_utubro de 1848, A~'\. (j_" ~ _n.o_, supprimidos os Au
dtlores de Guerra ntts l)rovrncws , em cp1e nüo ha 
Commando ue Armas, devem nos processos ordinarios 
funccionar como Auditores os Capitücs em conl'ormi-
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dade do que tem disposto a legisla\iãu militar; e !{UC, 

só nos crimes capilaes, em que não podem senir Ca
pitães, sirvão os Juizes de Direito, sendo pagos como 
determina o Decreto de 21 de Junho de 1815. E 
assim V. Ex. fará cumprir. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Pedro d' A !cantara Bclle
garde.- Sr. Presidente du Pnwint;ia de .... 

N: 2S.- Aviso de 1~) de .Janriro de 1X~>~).- Prot:i
dencia sobre a irrcrtuloridculc de ter u Esrrirâo da Bo
tica do Hospital Jllunicipol ele flcrmruzc11les remclliclo 
clirccla1ncntc ao Cino·uiiio Mr)r de Hriqwla Mcmucl do 
Rego ll!acedo papeis, que deverüo ser cHriados ú Secre
taria cl'Estculo por inlermcdio da Prcúdcnr:ia. 

Rio de Janeiro. Minislel'io Jus Ne!!:ocios da Guer-
ra em l!) de Janeiro ele 1 ~:-i:>. ~ 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo o Est;rivão ela Botica 
do Hospital Militar dessa Prrn iuGia remeltido directa
menle ao Cirurgiüo Múr de Brigada llr. Manoel do 
Uego Macedo papeis, que deveriio yir por inlermedio 
dessa l 1resideneia á esta SPcreluria d' Eslauo , cumpre 
que Y. Ex. o achirta para que nüo commetta mais 
semelhante irregularidade. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' A knntara Belle
ganlc. --- Sr. Jlrcsidente da Provincia de Pernambuco. 
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\. 0 '2ü. - AYiso de tU de Janeiro de l~::Jr,. -- J)clcr
mina, qne o Commandante das A rnws da Côrle rcmetta 
no 1. o de cada mez á Ser:retaria !L' f~tado lwm rnappa 
dos recrutas apurados na mesma Côrte , 710 mez 
anterior. 

Hio de Janeiro. Uinislerio dos ~egocios da Guer
ra em I~~ de J auciro de 185~'. 

lllrn c Exm. Sr. -Devendo publicar-se todos 
os mezes huma noticia dos recrutas apurados na Corte; 
Determina Sua Magcstadc o Imperador que Y. l~x. no 
dia 1. 0 de cada mez rcmclta a esta Sc~crclaria (rEstado 
o nwppa rclalÍHl ao mcz anlcrinr do nwYimcnlo dos 
recrutas, ficando sttpprimido o <{UC acompanhava o 
resumo semanal Ja forr;a dos Corpos da Guarniçüo. 

Deus Guarde a Y. Ex. Peclro cl'Alcanlara Bcllc
garde.- Sr. Autero .Jose Ferreira de Brito. 

~. 0 2i.- Aviso de Hl de Janeiro de 18:-i:í. --llfan
dn que ao soldado cHga,jwlo Manoel Joaquim de Mimn
da, á quem se conredera baixa por incapaz do serviço, 
se 11lio dcstonte ~~~~ grat i ficaçâo que retebeo a quantia 
WITI'S]JOIIdente ao tempo IJ1W lhe jilltara para completm· 
o engajamento, 'FÍ~Io que, q~tando se CII!Jnjam, tinha 
perfeita sawlc. 

Hio de .Janeiro. ~Jinisterio clns Ncgocios da Guer
ra em Hl de .J auciro de 1 g~,;~. 

111m. o Ixm. Sr.- Tendo siclo presente ú Sua 
Magcsta<lc o Imperador o Ofiicio dessa l'rcsidcncia, sob 
11. 0 l H, c datado de ~2 de Setembro do aHno proximo 
findo, consultando §.C ao soldado do Corpo de Guar
nição fixa dessa Prrl<incia Manoel Joaquim Jc l\lirnn
da, que se engajara com a gratifica~Jí() de 200.t;:JOOO 
para servir por mais sri-; annos no E-xercito, c que 
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por incapaz de continuar no mesmo serviço obtivera 
baixa, se deve descontar no aj uslc de contas de far
damentos que nüo rccdJco a quantia ele oitenta e 
cinco mil c setenta reis, corrcspomlente ao tempo que 
deixou de servir na fúrma Jo contracto que com ellc 
foi celebrado, Manda o ~Iesmo Augusto Senhor decla
rar a V. Ex. que nüo se eleve matHlar Jescontar ao 
dito soldado a referida quantia, Yislo que no tempo 
de seu engajamento gosava de perfeita samle: fican
do assim respomli!lo o <.:ilatlo Ollicio. 

Deos Guarde a V. Ex. - PcJro J' Alcan tara Belle
garde.- Sr. PresiJente da Provincia de Minas Geraes. 

N. 0 28. -Aviso ele 22 de Janeiro de 1855. -Dispensa 
o Director do Arsenal de (Jucrm rla Curte da remessa 
dos mappas senw1wcs da cnf'ernwrin dos menores. 

Uio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guer
ra em 22 de Janeiro de 1835. 

Aceuso a recepçiio do seu Ofli.cio n. o H de 17 
Jo corrente, que acompanhou o mappa do movi
mento da enfermaria elos aprendizes menores do Arse
nal Je Guerra na semana !\et·ut-ritla de () a 13 Jo 
corrente, sobre o !l'Je t!·rllw a Jeclarar a\'. S., que 
fica clispcnsatlo de rcmctler lacs mappas, <lcm~ndo so
mente vir o mensal como se tem cleterrninado. 

Deos Guarde a V. S. -Pedro d' Alcantara Bellc
garJc. -Sr. Jeronimo Francisco Coelho. 

... 
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N." 29.- JtSTICA. - kviso de 2'2 de Janeiro de 
1H5:J ao Presidente da Provincia do Parú.- Decide 
que a.~ di.~posições do Decreto 11." 1.1:18 de H de Ou.
tuln·o de 18!')1 só di::cm J'I'S]li'Ílo ti )1('1111 dr morte, 
.~endo que nos casos de prmas meno.~ umrcs incumbe 
ri.~ partes instruir os sr11s TNJH.Crimcnlos mm o.~ docn
mrntos que ,julycm a bem; mos IJile .~liu OJI[ili~rnwis a 
todo.~ O.~ raSOS OS JriÍ!JOS (i." I~ Se!JIIÍII/1'.~ do 11/I'SIIIO 

Decreto, solwr, a {!Irma por IJII~' no.~ TrilmiiW'S c .Jui
zos se devem j nluar conf'onrws á wlpa o.~ Jlcnliif•s, 
cmnmutaçõcs de pcnu ~~ Olllllistios. 

3. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em '2'2 de Janeiro de 183G. 

Illm. e Exm. Sr.- Pondera V. Ex. no seu Ofli
cio n." 131, de '29 de Dezembro do anno proximo 
ílndo, que, em presença da ullima parle do relato
rio do Juiz de Direito da 2.' Yara dessa Capital, 
que aeompanhou a peliçúo <lo n'•o cmHlenmado Jos<'~ 
Antonio Machndo, c dos termos em ([UC he ronce
}Jido o Art. L" do Deereto n." U~18 de 1/i de Outu
bro do dito anno , entendeo den:r pedir esclareci
mentos sobre os seguin les quesitos: 

1. o Se os Decretos c Avisos at6 hoje expedidos 
úcerca das peças do processo, (ple devem mstruir 
os recursos de Graca, referindo-se unicamente aos 
casos de pena capital, devem considerar-se igualmen
te applicaveis aos recursos de penas menos grayes; 
e quando não , quaes as peças documenlaes que nestes 
casos se derem reputar esscnciaes para instrui-los. 

'2. o Se a taes reeursos de penas menos graves h e 
lambem applicavcl o disposto no Art. 1. o do citado 
Decreto , c neste caso, se dcverú se-lo sempre que o 
processo respectivo lenha sido sulnncllido , por ap
pelação, ao Tribunal da Helarita, mesmo quando 
( C(lmo no caso do réo MaduHlo ) o recorrente nüo 
for o appclantc, mas sim hum dos seus co-r<~os, 
c sendo a appelação voluntaria. 



:L" Se rcsponJiJa negativamente a segu !llla partt~ 
do quesito precedente, serú com tudo applicavcl aos 
rect1rsos, de que se trata, o Art. 1. 0 do menciona
do Decreto, quanllo nos rasos de appclaçiio voluntaria 
tiver baviJ.o appr~laçt'ío ex-olficio, por virtude do§ 1. 0 

do "\ri. 1.1G do Hrgulamc·nlo ll." 120 de :H de .Janriro 
de 1842. 

Tendo leY<Hlo ao Conhrcinwnlo de Sua Magcs
tadc o Imperador as duvidas por V. Ex. uJl'ereciclas, 
Homc o Mesmo Augusto Seulwr por bem Decidir, 
qne as dispnsil/lCS do Dccrdo 11.

0 u:-)~ de u ele 
Uullllli'O de u..;:-,,l' só dizem respeito ú pena de 
morte, por quanto neste l'U'JO unicamente o recurso 
de Graça he suspensiYo c ex-olfieiu, semlo que nos 
<le penas menos gnn es incumbe ús partes instruir 
os seus requerimentos com os documentos que jul
guem a bem, c quarulo haja algum defeito em tacs 
documentos só a cllas h e prej uJ.icial: que süo porêrn 
applicaveis a todos os casos os Arts. 1). o e seguintes 
do mesmo Decreto sobre a fórma porque nos Tribu
naes e Juizos se derem julgar conformes á culpa os 
perdões, commutaçôes e amnislias. O que commu
nico a V. Ex. para sua inlelligcncia, e em resposta 
ao seu sobredito Ofllcio. 

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

N .0 30. -BIPmuo. --Em :2:2 de Janeiro de 18G5-Crea 
hunw Aye/l(·ia de ('orrl'iu 11n Prm:i/ll'ia df' Srlo Poulo. 

:L" Seccão. Hio de Janeiro. i\linislcrio dos NPgo
ews do Imp('rin t'm 2:2 df' Jmwiro de Ui~>5. 

Sua 1\Iagcstacle o I mperarlor , A tlendPndo ao que 
representou a Presi<lencia da Prorincia de São Paulo 
em ( lffieio de 18 de Normnbro do anno passado, sob 
n ." X i , P ilO qllf~ Y. S. informou em 16 rle corrente: 



Ha por hem cTear huma Agencia de Correio na Villa 
d1~ Xiririca da mesma Prmincia. O que communieo a 
\. ~.para seu eorlhPcimenlo. 

Deos Guanlc a V. S. - tuiz Peureira do Coutto 
Ferrnz. - Sr. 1 lircctor Geral do Correio. 

:\ ." :~L -- l~m ~.2 de Jam·irn de 1H!"J5. -- Declara 
qw~ rw Aj11tlanl'~ da A !fCIItÍn do correio tln Cidade de 
Nirterohy COtHJICir! o vc111:imentu deste lu.gat desde que 
o romcçou n .sen:ir ]101' fid/ecimenlu do Ar;cnlc. 

:~: Secr:fío. Hio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Irnperio em '22 de Janeiro de 1855 . . 

Em resposta ao Ollieio dessa Direeloria datado 
em 7 ele Outuhro <lo anno proximo passado, infor
mando sobre o requerimra!o , <pie o a<~ompauhou , do 
Ajudante da Agr~ncia do Curn·io da Cidnde d(' 1'\icte
rohy Leauuro Francis('O Lcnl .lnnior, r•rn que pede 
s1~ lhe HHmlle pngar a gra!ifien1_:fw qne compele ao 
lugar dn Ag<'nlc do nws1no Correio, desue qm· Pntrou 
em pfl'eclivo exerci,·io dest1~ lugnr, por fullccirnento 
de se11 proprie!ario; LPn h o a rlPclarar a Y. S. qne, em 
Yisla não só da trrmiunnte disposi1:iio do Artigo 50 
do HPgulmnento rl(~ ~I de l)('zemhro de 1RH, mas 
tnmhPrn do Aviso de 2í 1le .Junho de HHG exprdido 
a essa Dircdoria Geral, ~~ pPlo qual s1~ Jixnu n regra 
que aus Empn;gados do Corrtio, i[lH~ cx<'rt'Pl'l'IH lugares 
vago:> ou impedidos, ~:<' devem al)ntwr os yeneimenlos 
qur~ a c:-.ti'S r·orr1·spon<lcr1·m, (·cssnndo porêm os que 
p1~n·<·hiiín pl'los tillfH't':~os d<' qw· furí'IH prupril'lari1lS, 
foi dd'erirlo o dito n•q1wrinwn!o , e 11Pste sentido se 
exp1~d~~ JH'sla unta AYiso ao ~linistcrio da Vazcnua a 
fim de onll'nnr o p<Jganwnto pc·dido. 

Deos Guarde a Y. S. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Diredor Geral do Correio. 
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N.o 32. - Em '22 J.e Janeiro de 18:->G. -- Declara 
ao Presidelite dn Prorincia do Pará que bem procedcn 
mandando reformar hwna clciçiio de Ju i:::cs de Pa::; , 
e subsistir a qnc se fi:Pra na 1/lPSIIW occaúâo Jlarct Ve
readores, por ser isso confimnP ás decisões dadas rwlo 
Governo Imperial em nu;us ide11!iro.~. 

1.• Seccão. Rio th~ .lnnPiro. Ministerio dos l\P
gocios do Imperio em ~2 de .Janeiro de 18G5. 

lllm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Mages
tade o Imperador o Ollicio df~ Y. Ex. datado em 12 
de Outubro ultimo , participando qne, f~m r.onscqurmcia 
da Imperial Hesolw;ilo comnHJtlÍcada ú Y. Ex. cru 
.hiso de 21 de .Jnnhr) do cOITl'lÜP nnno, pela r[ual 
foi approvada a d(•lihemr:fío tnmnda por rssa Prcsiden
cia, de annullar as cleil:ocs fl:i tns para Yen•aJ.ores e 
Juizes de Paz em Setembro 1le ur·)2 na Parochia 
da Prainha do Município lle Mont'alegrc, e como se 
não houvesse ainda pror:edido a wwas eleições, con
tinnnnclo por isso a flttH:Óonar os Juizes (k Paz e 
Ver~adores, qne tinhüo siclu Pleitos para o qunlrie
nio findo , mandou Y. E\. fnzt•r H O\ a eleir,flo para 
Juizes de Paz, a fim tln sf'nÍrPm durante o resto 
do actual quatrienio; rPsuln·:,lltJ pon~m, quanto aos 
Vereadores, qtw se npmassr·m os Yotos ela Parochia 
de Mont'nlegrt•, fh11los 11;1 oceasiüo da reft~ritla elei
ção , e entrassem lngo t•m exerc.Íl:ÍO os fJUC fossem 
eleitos, segundo esla apuntr,flo , Yisto como constituP 
a mesma Parochia a maioria dil Mnnir:ipio. 

E o :Mesmo Augusto S<>nhor Hottrc por bem Ap
provar nio só a 1.", eomo a '2 ." delibera<;üo de V. 
Ex., que estú tle confnrmida<le com a 1lcc::;ão do 
Governo Irnperinl , exarada 110 A viso de 21 de feve
reiro de 18:)1 , citado pm Y. Ex. , c no fpml se 
aeha firmada a n~gra , qnP , no caso d1~ não poder 
eifectuar-sc a elcicüo de Vt~readorcs em todas as Pa
rochias de hum ~Íunicipio no dia llesignmlo, ou nos 
t]Ue immecliatamente se llw sPguirPm , -huma vez que 

y. 
' 

i 
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seja em acto successivo, sem necessidade de nova 
convocacüo , e antes de conhecer-se o voto das outras 
Parot:h1;_;s, deixarão de votat· essa ou essas (rue assim 
nüo Lin·n~m concorrido ú tempo, se formarem a mi
noria elo Município, tendo-se por feita a elei1,;ão com 
os votos das que constituírem a maiorin. O que com
nnHlkO á Y. Ex. para sua intelligencia. 

De os Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N." 33. -FAZENDA. -I~m 2'2 de Janeiro de 1!-);)5.
A rcducçôo do juro do.~ cmprcstimos do.~ co(t'cs de Or

phúos, deve-se contar do 1." de Julho de 1854o. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 2~ de Juneiru de 18:):). 

o Yiscomlc de Abaeti~, rresi<lPnle interino do 
Tribunal do Tltrsouro i\acirmal, em resposta ao Or1i
cio n." li:l do ~r. lnspedur da Thesouraria de Fa
zenda 1la ProYin<.:ia (le Santa Calharina de '28 de De
zembro Hndo, em que pede eselarccimentos ácerca 
da data em que começa a ler vi~ur a Lei n.o 77~ 
de () de Setembro de I g~d, c se os Juros do em
prestimo do Cofre dos Orpltúos cffeeluado antes da 
publicaçào della, cstiío sujeitos a reclucção prescripta 
no Art. 1:3 da mesma Lei, declara-lhe que pelo rnud.o 
pnrc1ue está redigido o Art. t:l da sol.Jredita tei, a 
disposititü nclle conlida só deve começar a ter cxe
eucCto do L o de Julho ele 1 1-)34 em diante. 

· N. B. Vide a este respeito a ordem de 8 de Fe-
vereiro n.o 18. 
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N.o 34.- Em 22 de Janeiro de 1855. -Processo 
que se deve seguir na tomada de conlas dus 

Collcctorcs. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocias da Fu -
zenda em 22 de Janeiro de ts:-,5. 

O Visconde de Abar~lé , Presidente interino do 
Tribunal do The.souro :''a1~ional, em respnsla ao Ofli
eio do Sr. Insprctor da Tlwsnuraria de Fazenda da 
Província de Minas Gernr•.s de i de .lul!w do nrmo 
passado, em que consullar;J se a lmnada de cr;nlas 
dos exaclores da Fazr~llda Pr1hlir;a d1·via crmtintJ:!l' a 
ser feila liruitanrlu-se ao r•\;trne da c·scriplurd:;.lll e 
conlabilidade dos cadr~mr,s de Hecfila r- Talr)rs, ba
lancetes e docunH•ntr1s de n•nrr-ssa, ou se der ia ficar 
paralisado este lralmllrn al1'• IJIIC se ohliressem dos Es
erivães c Talwlliiícs as crrlidl-lCS qtH' s;lo ohrigadns a 
remetlc•r das lransaciJles srtjPilns an pa~arllcnlu da siza 
dos bens de raiz, emprrslintn dn Cofrn dos orplrúns, 
ausentes, & c., communica-lhe lJ!lC approra a resolu
ção que tomou relativamente ao processo rh !ornada 
das contas dos Colb:lorcs, nwuos ua parte em que 
dú quitnçôes a taes cxnelcm:s, antes rle l'azr~rem-se 
os exames prescripfos na Lcgisl<u;üo, e ordens ern 
vigor para se vcririear st~ se df'lJilitrün pnr Inda a 
irnportancia do imposto dr~ ~iza dos lH'ns dl~ raiz, que 
pagarão os Col!eclados, bem cotuo pelos dinheiros de 
Orphiíos o ausentes rer:c~bidus dos rcspccliros Juizos: 
eumprimlo nesta parle o!Jscrrar-se a pratica se~uida 
no Thesouro, onde só se dá qrritar;iío aos Collcclores 
depois que se reconhece estarem completamente de
sembarneados com a Fazenda: e outrosim declara ao 
mesmo Sr. Inspector que he rnisler empregar os meios 
convenientes para aclirar os exaclorrs da referida 
Província no eneerrarnento do cxcreieio, a fim de CJUC 

não fique por arrecadar grande parte da renda fixa 
como se deixa ver dos rclatorios da mencionada Thcsou
raria de Fazenda. - Visconde de A baelé. 
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N.o 05. - Em 23 de Janeiro de 1855. -As Em
barcações estrangeira.~ arrematnclas em ]Jrora estão 

sujeitas ao pagamento do imposto de 15 por o f". 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em 23 .Janeiro de 1~55. 

Cornmunico ao Sr. Atlmini:·dnHlnr Ja Mrsa do 
ConsuLtllo da Côrtc, para sru conhct:inwnlo r r~xccu
e:"ío, e em rPspusta l\1) seu Onir:io de I\) de Julho 
do annn pnssndu, wm n qual inl'rtl'llUIIt o rcrptninwnlo 
de Lourenco .lu:-;tiniann .lnrdim, <IITl'lllJLtnle do casco 
rLt Fragc~l;~ Inr-;le;.a- Cresccnt -- qur~, <k confl)rtni
darlc cmn a lmperi,J lks()l!lr;:io d1: 2.0 du corrente, 
tomada sobre CO!l!'Ulta da s('('!JlO dns Negoeios da 
F;:w·nda do f:on~e\ho d' Esla<lo, dcn~ considerar-se 
em sc11 inteiro rigor a nrclf'rn do Thesouro n." ~)t; 
de :30 de ~memin·u rlc I t:\ I:l, n:> que loca as cmh:u
ear;ôp.; estrangeiras, c:n quanto " C(lrpu LP~',i,;\ali\1) n;\u 
der intcrpreta~Jio auiiH'IIlica no Art. ;, I ~ I t da 
Lei de 1:-, de Novembro de t8:H, sendo que por 
consrgninlc cslú o referido arrematante sujeito ao 
pagamento do respectivo imposto de 13 por "/o· -Vis
conde de Abaelé. 

N." 3G. -- GUEIUL\. --Circular de <2:~ de .Janeiro de 
18~.:>. -Ao General c aos Presidentes das Prorincias, 
d(:r:larando que os Crulctes e Sargentos podem (itzcr exame 
pratico drts armas á que perl!'nccm, seiii]H'e lflW o reque
rerem, ainda que nilo tcnluio preenr:hirlo todas ou quaes
qtter das condiçiies que os constituem candidatos tW 

1.0 posto de omcial. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Ncgncios da Guer
ra em '2~l de .laueiro de 18ri:J. 

!Um. e Exm. Sr.- Vodemlu f~nkmler-se que os 
Cadetes c Sargentos do Exercito nüo devem ser ad-
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mittidos á exame pratico das respectivas armas sem 
que reunão todas as outras condições, que os cons
tituem candidatos ao primeiro posto de Oflicial se
gundo o Hegulamcnto de 31 de Março de 18:-_d, decla
ro á V. Ex. para sua execução que cumpre fazel-os 
passar por esse exame sempre que o requererem, ainda 
que nüo tenhiio preencliido todas uu q uacsq ucr das 
mesm•ts condi1:ücs, Hlils uo mez prcscripto JJO dito 
Begulamento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Ait:antara Bellc
gardc.- Sr. Antero Jos{• Ferreira de Brito. 

N.o 37.- Circular de :2:1 de Janeiro Je l8tí;~J. · -- Aos 
Presidentes das Prorincias, ao Grneral1w Côrtr~, ao 
Com mandante dn Dirisuu A u:úliadom em .Jiontet:idéo, 
â Contadoria Geral da Gutrra, e a Paqaduria das 
Tropa.~ da Curte. Dctlara qru~ as Jmtça.~ de pret pro
morúla.~ á Otfiriaes nâo tem direito, Llr:.~de a data da 
promoção, ás TCWlagens de rolunlarios uu eniJajadus. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 23 de Janeiro de 18S5. 

111m. e Exm. Sr.- De ordem de Sua Magcslade 
o Imperador, declaro ú r. Ex. que as praças de pret 
promovidas á OfJiciaes niiu tem direito a ser indem
nisadas das vantagens nu prcsta1,'ÜCs de voluularios 
ou engajados da data da fH'OIHoçüo em diante. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d'Alcuutara llelle
garde. -Sr. Presidente da Província de .... 
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~: 38.- Aviso ue 2l ue Janeiro de 185:::;.- Declara 
qne os O!Jir:íaes promovido.~ com antiguidade anterior á 
data do Decreto tem dire·ito ao soldo tlo novo posto 
de.~dc o dia em que começarem a contar a antigui
dade del/c. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guer
ra em '24 de .Janeiro de J 8~~~~-

Declaro a Y. S. que, na eonformidade da I m
perial Bcsnl11çiio de 2 de ~larço ele 1827, c Provisii.o 
de 1;, do di lo mcz c an no os Olliciaes q uc tiverem 
tleixacln ele ser conlcmpladns em promo\Jw, por al
guma circunslancia, quamlo lhes compita, e forem 
depois promovidos com antiguidade anterior a uala 
do Hecrelo, tem direito ao soldo do novo posto des
de o dia em que eomc\;arern ú contar a antiguidade 
delle. E nssim V. S. o cntcmlcrá sempre, fazewlo 
Ctlnrenientcmcnle proct>ssar os pagamentos de soldos 
atrazados que forem rcrpwritlns. 

Deos Guarde a V. S.- Pedro d'Alcantara Bellc-
hanlc.- Sr. Conlaüor Geral da Guerra. 

N. 0 ~m. - JUSTICA. - Aviso de '24 tlc Janeiro de 
t8;};'l.- Ao Presidente da Provincút do Para. Appro
va a opiniüo do mcs111o Prr~.ridente, constante da rc.~pusta 
que dera ao /Jispo drtquclla Diorcsc, por orcasiâo de 
hara a Carnara Munú:ijwl da rilla de Baião rcqui
útado hum Parire pam e.rcrcc1· a.~ funcçüc.~ do Jcigario 
C aliado , inhabilitado ha mais de dous annos. 

:3: Seeçiio. Minislerio dos ~egocios da Justif]a. 
I\io de Janeiro em 24 de Janeiro de 18~J5. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Magesl:Hle o Imperador 
Conformando-Se com o parecer dn Conselheiro Pro
curador da Coroa , por copia inclusa , llome por 
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bem Approtar a opinião de V. Ex., constante do 
seu OHicio de 25 de Outubro do anno proximo pas
sado, com quo V. Ex. respondeo ao que lhe dirigio 
o Bispo dessa Diocese, em data de 21. do dito mez; 
por quanto, em vez de considerar-se corno quebra 
de f(wça moral do dito Prelado o procedimento da 
Camara 1\luuicipal da Yilla de Baiiio, solicitando, 
por intermedio de V. Ex., a JHHrlra~·iio de lunn J>adrc, 
que supprisse a falta dn \ igario Collado, inhahi
litado ha mais de dnus annos, ao contrario esse 
prot.:edirncnto he muito regular ú a(lministrnção da 
Província, quo deve ter conhecimento das JH'CI'ssida
Jes della , para providenciar com propria autoridade 
ou por meio de roquisiçüo, não sendo o caso de sua 
competencia, sendo certo que, nlt\m disto, a Cama
ra 1\Iunit.:ipul he huma Autoridade Civil, sem relação 
alguma de subonlinaç·üo e jrrarcl1ia com a A u tori
dade Ecc!esiustica. 

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

Copia do Parecer do Consrlflriro Pror:urrulm· da Coroa, 
dado sobre o 0/ficio do Presidente da Provintia do 
Pará de 3l de Outubro rio anno proximo findo, wf1 
n.

0 

!)8, ao qual se rrfcre o Aviso llestn data. 

Parece-me que o .1ssnmpto nilo motivara tiío 
seria polcrnica, n0m ral0 a pena da perda do tempo 
que com esta se gastara. Até qu0ro persuadir-me, 
que a leitura do OHicin de ~H dn Outnbro, que com 
tanta sabedoria e modcra~·üo dirigira o Presidente 
ao llcv. Prelado, haslaria pnra delncidar o ponto, 
e dissipar qualqurr idéa antecipada, 0m que este 
laborasse. Em verdade pretender que as Autorida
des ternporars neste e em outros casos unalngos se 
dirijüo irnmediatamente ao Sólio J~piscopal, nunca por 
interrnedio do J>resid0nte da Proviucia; reputar oflcn
sa á Mitra o desvio dessa pratica; suppor em fim, 
quo dessa figurada contrarrnçiio deve nccessariumente 
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pn•\ÍI' mingua e quebra un respeito d('\itl(• ii Au
turi!lade Ecdcsiaslica , se o Presidente Ja ProYincia 
con~enlir na continuar;lio della, sào, (Luantu a mim 
mera,; apprehensões, id(•as puramente fantasticas, 
porque nenhum fundamento real encontro, 11ue lhes 
pn~~a dar origem , nem mante-las. 

As Autoridades Civis em taes circumslaneias, co-
mo muito hem ponderou o Presideuln, podr•m di-
ri~ir-se livremente, ou ús AutoridadP,; Eu:l(':-,in~lieas, 
(1\l ús Civis, como me\Lwr enteml(~rem n \:em do 
Scrvir~o l)ublico; uunca porêm se lhes levará a mal, 
que se sirvào Lia intervenr:i"w dos Presid1mles das Pro
'in~:ias; antes será esse hum dos meios mais segu
ros , para procellercm com acerto, e para pleno co
uhC'cimento do Chefe civil de cada hlllna das Pro
' incias, maximc no caso especial de não haYcr qucni 
cxerr;a as funcrJ1es Llc Paroeho; pois ns Varoehos 
lamuelll dcscmpcnbfto militas impurlarrh's l'urrc~JH'S 
Ha ordem temporal. Ncrn he Lle presumir, qtw 1wss<~ 
procetlimento Lias Aulorilladcs Civis se emu!Ya nni
mo deliberado de oHendcr c dcsacitlitl' as Autorida
des da Igreja. Eu, pois, nada tenho a aeercseentar 
ao bem deduzido Oilicio do Presillrn!c da I

1
ro,ineia 

acima citallo. 
Ilio de Janeiro 12 Lle Janeiro de t8G5. -F. G. 

Lle Campos. 
Seeretaria <1' Estado Jos N eg(leim; (la .J ustir.;a , em 

:2'1 de Janeiro de 1855.-Josino 1lu '~ast:inwnto e Silva. 
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N.• 40. - GUEHHA.- Aviso de 25 de .Tnncím de 
18;-,;), - l:'.rplica qual he o uniforme do 7." Hatalhâo 

de Infantaria. 

Hio de Janeiro. Uinislcrio dos Negocios da (;ut•r
ra rm '.2~ de Janeiro de 1~;,5. 

111m. c Exm. Sr. - Hedaro a \. Ex. par'a seu 
conhecimento, que o uniforme do 7." Batalhüo dP 
Infantaria lu~ o CJUe pelo Plano approrado pelo De
creto 11. o I . 02H de 7 de Agosto de 11-;5:2 foi eslahc
lecido pam o 8." da mesma arma, mudando-se apenas 
o algarismo nas peças de mola l. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro (L\lcanlara Belle
garde. -Sr. Presidente ela Província do H in Crnndc 
do Sul. 

N.
0 

41.- FAZENDA. -J•:m '26 de Janeiro de 18~,.),
Prorcsso que se drpe !ICIJUÍr no exame das t·elaçõcs 
dos frwncccdorc.~ das dircrsas lleparti~:(ics do Estado. 

Hiu de .Janeiro . .1\Iinisterio dos ~egocios da Fa
zenda em 2() de Janeiro de 185ií. 

O \iscunde de AlJacl,·~, Presidente interino do 
Tribunal do Thesouro 1\acional , orJena que façüo 
parte do Hegimcnlo interno do mesmo Thesouro, e 
sejüo ahi observadas as seguintes disposiç;ões : 

Art. 1. • Todas as vezes que se remellerem ao 
Thcsouro rcla<;ües de fornecedores das dircrsas Hepar
tições do Estado , para serem pelo mrsmo Thesouro 
pagas, sr• enriarilo ú '.2." Contadoria os Olllcios ou <Wi-
sos de remessa de taes relar,iws, depois de lerem l 
despacho de pagamento, c ai! i se l'<ltN•narüo, p<mt I 
SC COnferirem COm eJias tiS CO!lltceimcn!us Ull COll[as r 
apresentadas pelos mesmos f'ornececlurcs, ú prnpnr-
çüo (JUe estes forem comparecenclo; vcrificaudu-se se ~ 
cslfto cornprchcndidos nas di las rclnçücs, c bem assim 



se combinii.o as quantias mencionadas nestas eom as 
constantes Jos rcfcriuos conhecimentos ou eonlas. 

Arl. 2. 0 Verificadas as Juas <:ircumstancias men
cionauus no A r ligo anteceuentc, e couscguinlementc 
que esUt aulorisauo o pagamento Jo conlwcimenlo ou 
conta; serú isso Jeclarado pelos dons Oflieines en
carregados de examinar previamente a exaclidrw do 
calculo arilbrnelico dos Jocumenlos (Ü'sla nalurczn, 
pur meio da seguinte formula por amllOs assign~ula 
(( coulcmplauo ua Helac;üo remeltida com o otlicio on 
A viso de .... , a qual se mandou pagar por despa-
cho Je .... , proferido no mesmo Oflicio ou A viso ~~ 
rubricando depois o Contador a cmlla ou conhecimento. 

Art. 3.0 O Pagador da 2.' Pagadoria pagarú o 
Conhecimento ou conta, c a 1.• Contadoria lhe aho
narú ua tomada da sua conta mensal, estando o 
mesmo Conhecimento ou conta rcvcsliuos Ja solcmni-
Jadc acima prescripta. 

Art. 4." A sobredita relacii.o, c o Ollicio ou Avi-
so em flUe estiver proferido o dcpacho de pagamen
to dos credores nella contemplados , se conscrvarúo 
na 2. • Contadoria para os exames indicados no Art. 
1.0 , em quanto se não apresenturcm no Thesonro os 
Conhecimentos ou contas nclla contemplados: logo po
rem que o sejão, ou se tenha encerrado o exercício 
a que pertencer a despeza, a dita Contadoria remet
terú huma e outra cousa á 1." Contadoria, onde de
vem permanecer, como parte integrante dos doeu~ 
mentos justificativos da despeza do Pagador tla '2. • 
Pagadoria.- Visconde de Abaeté. 



N." 42. - J USTICA. -- Aviso de 27 de Janeiro de 
t R 55. - O Juiz de Direito da 1." I 'um Criminal du 
JJlunicipio da Curte, decidindo as duvidas por cllc pro
postas .~obre a intelligencia 1lo disposto em varias Artigos 
do Codigo Criminal c do Codigo do Processo. 

:J." Secçiio. l\Iinisterio dos Negocias da .Justiça. 
H in de Janeiro em :27 de .Janeiro du I:-;,-,:;. 

No Ofliciu de 10 do corrente mez, com o fjllal 
V m. rcmetteo os mappas , que lhe furão enviados 
Jlcln Promotor Publico do Município da Ct'n·te, man
dados organisar por Aviso de fi de Novembro elo anno 
proximo preteri to, propiJe Vm. as seguintes duvidas. 

1." St~, ii vista do A rl. :J:H do Codigo do Pro
cesso Criminal, ha prelPri\:iio de huma iürrnalidade 
suhslafH_:íal, approvando as partes , c f'unecionando o 
mesmo Jury de sentenra com exclusiio de lmm ou 
outl·o Juiz de Facto, recusado pelas mesmas partes. 

:2." Se nos lugares em t{liC ha Casa de Currecçêlo 
he aflan~~avel a tentativa ou compli(:idade do crime 
Je roubo, especificado no Art. '21\!..1 do Cudigo Crimi- · 
na! , attento o disposto Ho Art. :H 1 do mesmo Cudigo. 

:L" Se, ex-vi do "\rt. 74 § 1. '' do Codigo do Pro
ces~u Criminal, compete ao l'romolor Publico de
nunciar as leutativas ou complieidade dos crimes 
inalianeavcis, embora admittüo ellas fianca. 

Stia Magestade o Imperador, ú <Juem forão pro
sentes laos duvidas, Houve por bem Decidir, quan
to ú 1. a' que a exclusão de hum ou outro .Juiz 
de Facto, dcslroe a identidade do J ury, que, con
forme o Art. ~W1 do Codigo do J'rocesso, deve 
ser o mesmo; sendo enrtu (flJn as cxpressiJcs do 
dito Artigo - o n:lo recusiio - ruJ'ercm-:or ;Í lodo 
o Jury, l'at ({lLll foi cumpusto para julgar o primeiro 
processo, c exeluern por conseq ucueia as rccusa~·iks 
individuaes, que aliás seriüo desairosas: que n;lo se 
pócle deixar d<~ I<' r CO!ll!' su],staneial h uma forma li-



d<Hlc que veqou sobre a composi<;iio <lo J ury, c de 
cuja pretcri~;ii.o resultou que a causa fosse julgada 
por diyerso .Juiz, e não por aquellc que, conforme 
a Lei , devia ser. 

Pelo que respeita á 2. • duvida, que ella não 
procede : 1." porc1ue as fianças se devem regular, não 
prla pena da tentativa ou cumplicidade, scnfto con
forme o Ar L 1 O I , pelo maximo da pena imposta ao 
crime, sendo que aliás não havr,ria razão para que 
tambern nfw fossem altendidas pelo Legislador as 
eircumstacias at.lcmwnles, a fim de regular-se a fian
<.:a, no cl\so tlellas, pelo mínimo da pena : 2." 
ponp1c a disposiçüo do Art. 311 não se refere se
mio ú exccu~<-lO, que hc local, e não ás fianças e 
eompctcncia, cujas regras são gcraes. 

E quanto, finalm<'ntc, á :3.a duvida, que ella 
se adw decidi<la pelo Aviso n." :w~ tlc 1~3 de i\o-
vembro Je 1831. 

O <rue communico à Vm. para sua inlelligcneia 
e em resposta ao seu eilatlo OHieio. 

Deos Guartle á Vm. -Jose Thomaz Nabueo de 
Araujo. - Sr. Juiz de Direito da 1.· Vara Criminal 
da Côrte. 

N." 't3. -BIPELUO. -Em '2.7 de Janeiro de 185:l.
Grca hnma Agcnr:ia rle Correio na Província de 

Sâo Paulo. 

3 ." Secção Bio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego
ews do Im perio , em 27 de Janeiro de 1 R!"')5. 

Sua l\Iage~tatle o Imperador, A ttendendo ao que 
V. S. ponderou 1'Jll Olficio de 23 do eorrente, ~>Ob 
H. 0 '21: Ha pur lwm ercnr h11ma Agencia f1c Correio 
na l'rPguezia dn,; Brutas , na ProYincin tl'~ Súu l)aulo. 
O f}ll~ eornmuuico a V. S. para seu conhcdmento. 

lkus GuHrÜl' a \'. S. -- Luiz Pe<lreira tlu Coultfl 
Fl'tTaZ. --- ~r. nircdur l;t'l'<ll tln l'.tlt"I'l'iu. 
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N.o H.- Em 2!) de .Jmwiro de 18;)5. -·- Submcttc 
á AsscmMr1a Geral Leyisloú v a , 110m que resolm tomo 
.iulyar 11111is m/IVt~llicnte, Ires llcsofllçüt•s da .Js.~clnbléa 
Leyi~lativa tla Proúw·ia tln lllllranluio, I'OIIterlewlu apo
sentadorias, e mawlanrlo f'et/wr nos domingos t' dias san
tos as officinas, mercados, wsas rle leilüo, anna::::tJIS, & c. 
por parCI'I'/'1'111 1'./'0I'hilllllft•s dos jlllderes I'OIIcedirlos pelo 
Al'to atldir·ional. 

1." s(~('(_'ilO. Hiu dl: .Luu·iru. Jliuis(i•J'io dos !\ego
cios du I tllJH'I'Ío em '.2!) d1: .lt~JII'Íru di' 11-\.'í.l. 

llln1. I' Ex11t. Sr.- ~Pild,. OiJYid;J n Sl'l't·ü" dus :\1~
goeius do lnqwrin do Cntl"óldhu d'Esladn sub]·,. os netos 
lngislatiru-.; da AssPJllb)l\il dn J>rnYincin do Maranhüo 
prómulgaclos l'lll lfF>'t , I' nolando a mr•stna Sl'er:ün, 
em Cnnsull;t de :11 dr: Dt'ZI'Jnbro diliJllclle illllln, que 
merecem n•p(lro, por sna ma(('J'ia, as Hl'solu\'1-lCS 
11.

0

' :1;'"}0, il;-J2 c :1G:1, CJilt' Cilllt'l'dt\nlo npns!'nladnria a 
Joaquim Jus1'~ de l\Jorn1•s ll1·gn , Jns(· Mnrin Barn•to, e 
José Antonio Falcüo, l>em (·omn a de• 11." :J58, que 
determinou que nos dmningos p di(ls santos se fp

chassPm ils ofliciJws d1: l)llidqul!l' I~S]Wtil', llli'I'CiHlos, 
casas de ll'il;lo, annnwns, &c., com r·xecp~Jw dns bo
ticas , mcrcndos dl' peixe fn·st'n, padnrias, l'\.c. &c.: 
~na Mng,•stndt• o Tmp,•mdnr Houw por hem Orde
nar 1fltt' SI' l'l'llll'f(pssc a r. Ex. cnpias das J'Pferidas 
ResolnçiJcs, a fim de lflW, Sl'ndo prl'sl~llii'S ú Camara 
dos St~nlwres Deputados, quando reunida , hnja o 
Poder Legislativo de resulrer sobre este objcclo, como 
julgar conveniente. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. 1. o Sede ta rio da Camara dos Senhores 
Deputados. 
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N." 't~L -Em '2~1 <le .Jnneiro dP 1KJG. - .IJIJ!I'UVrt 

o.~ rlt'I'Ísiics do PrcsitlcllfC da J>rnri11fia riu l'arawi, ntln 
Stl Cln ('(1/ISÍt!P/'fi/"-.W' ÍIWillljJI'[CIIfl' JH!I'II ju/!fUI' de inr/1/Sill'.~ 
c atlt1úír•s dl' iwlividtws tia quulifim~·ào de votantes, 
ru1110 trun/Jcm em dcdnno· q11c os .} 11 izcs de Poz no 
e . .cacirio de f'uw·çDes l'fcitnracs IHlO 1mde111 st•r ct.~sisti-
dn.~ ri!~ a.~.w·.~sur. 

1." S<~c!'fw. Hio <le JatH'iro. ~linislerio 1lt~s Nego
CIOS 1l1 • lnq·;Pl'il 1 < ·m '2\1 < k .htnei ru de Hi~J;l. 

Jlllll. I' E:on. Sr.- LP\I'Í ú Augusta Presl'll<'tt de Sua 
~lllf.!/'Sltult· () JmpPradur () ()fli('ii. <l'lt Y. Ex. me ui
rigio l'lll <lata de I O <I e .\bril du nm1o prO\imo pas
sa< In , sttiJtnClt!'Hllo ao I'UlliH•cinwnlu do Goremo lm-
1 wrinl 1l tlecisüo 1 lntla por Y. Ex. st~bre n objecto da 
n•pn·senta<:ftu quP lizPl'i.HJ ;tlf.!:UJIS Cid;tdüus da l'arochia 
1k S . .los\~ dus Pinh<ti'S cunlrn n .Juiz d<· Paz mais 
rotmlu da nwsnw Yilla, argtliJHlo-u d,. irn·gularidmles 
que ;tlleg{u·;w t1~n·m sido 'pritliutda-; ll<l p\·u<:<·sso 1la 
qualifil'al:fto <lus yulitllli~S <la !lita Parochin. 

l~ o 'lesmo At1g11slo ~~·nhor lla por lwm 'Iawlar 
d1•clarar a \. Ex. : 

l ." (jtw lwm <kcidio \. Ex. <JUP llt<~ 11flo rabia 
tom;tr em considera<'fto as arguie!Jes rdHliY<ls <lOS fae
tos de inclusüo ou e~clusüo ;k ~~~·rlos indi\ iLluos na 
respectiYa lista de quaJificaçflo, Yisto como o damno 
resultante das tlecisóes da Junta a psle respPito podia 
repmar-se eonvPtÜcntt'nH'ntl', 110 caso de sr·r real, pe
los recursos, q tw a Lei Ht~gulanwntar das Eleições 
cslabl·lecP. 

2." Que lambem th·idio \. Ex. com ;ll'erlo, df~-
claramlo que , ú ris ta rlo A Yiso 11." :1 \):1 d<~ 2:1 <le 
Julho <1<~ iS~J2, :w q11nl ~-;:· i·,·,(;t\wll''"''lll iiS antigns 
!llspusi1:rw-; <lc tlir,·ilo. q·::· pí'!'lnil\i,·HJ ;hscssorr·~;, sú 

l)l_lllcn<ll) lr·r nn;;!iuwilu ;;dtliduwnli· ll'' Furo Civil, 
1 l ·' 

irn~gubrtw•nlc prnc,::l''IJ 11 n·t'.·ri1t'' .lu.iz \\1/, nomcau-
flo h111ll "'"''"~'.r p••r;t '' ;b:>i:; \ir 111 • <''l't"Cic.io de 
st.l;t'; ftllll'l;!w.; , l'tlll\11 Pn·sidL'itlt· da .. lttlllíl dt· ()uali--



I 1~ ) 

fic;u:.üo, po1s t{IH' IW Lr·i ll•·gJtlanl•~nlar das Elt>icües 
se aehüo expressarnenl1· cstaiJI'kcidas as regras no•la
tivas a todo o processo Ja qualifie<H;üo, com as quaes 
não h e compatin:·l o a elo rt'fPrido. O q ut~ eomrn unieo 
a Y. Ex. para sua intdlig<>neia 

Deos Guarde a \. Ex. -- Luiz Pc1lrPira 1lo C ou lto 
Ferraz. -Sr. PrPsidt•nl.t• da Provi1wia do Para11i1. 

N. 0 ftG. -Em :2!) dt• . .lil'll'iro Jp l~(·>;l. -- :!Jiji/'01'/t 

a dct:isão tlarln pl'lo Presidl'n!e da Provincio. 1!1~ Mal
to Grosso 1lr~ poder )ll'csirlir !Ís cll'i•:ril'.~ df' Jui:::es de 
Paz c Vcrcw.lorl's, nrt q1talitlrulr~ dr~ 2." .lni::: d1~ Pa:::, 
hum Agente tlo Correio , nrio ohston/c ser incolllpativd 
u uccwnmlaçrio dos do11s r'lll]il'f'IJOS. 

t.• Seccão. Hin de .lmwiro. ~'linisl<~rio tlus Nego
CIOs do Imperio em 2\) de .Janeiro d1~ Lf():->. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi prcscn te a Sua Magcs
tade o Imperador o Oflieio , qne Y. Ex. me dirigi o, 
com data de 29 de Outubro <le lR!\2 , <' no qual 
me participa que, aehnndo-sp impPtlido o 1." .Iuiz 
de Paz da Parocllia de Sani'Auna do Paranahyha, 
estando ausente o :L" , t' tendo-se recusado o .1. o a 
assumir a presid1~ncia (la AssembV·a Pnroehial convo
cada para a eleição dt~ .J niz<•s de Paz t~ VPreadores 
no referido anuo , tornou este lugar o 2." Juiz de 
Paz na ordem da votação, não obstante s<:r Agente 
do Correio; c t{Ue, sendo V. ·Ex. conslllla<lo pdo mes
mo .Juiz sobre a !Pgalida<l<~ <leste acto , o approvou, 
não só em vista da doutrina estabelecida no Aviso 
11.

0 M> de ':20 de Março d1~ 181H , mas lambem por 
attender á impossibilidade tlP n•corer-s~ ú proYid1mcia 
de que trata o Artigo 4 ." elas Instruc<:oes <lc :28 d1) 
.Junho tle ifH!), rm razão da grande distancia Plll 

que a s1'-llP da referida Parot~hia se acha do Distri
to dP l'nz m<Üs Yisin h o. 
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E o ~ft•smn Augusto Sf'nltor Ha pnr !Jpm Man
dar dcelarnr a \'. Ex. que, com quanto o rPii·rid" 
t•mpt·Pgo srja ineompativd com cargo de .Iuiz de l'm, 
sPgu ndo o A viso n." H3 de 2H dn Novembro de 1 K&. fi, 
todavia , á vista do A viso cita do por V. Ex. , c da 
razüo d1~ impossihilidadc de se rPcorrer , nas cireuns-
tancias expostas , ú proYidencia n•comnH'tHiada nas 
lnslrucçõr~s , a que Y. Ex. se referi o , fica approntda 
a dccisüo de V. Ex. O que communico a V. Ex. pn
ra sua intelligPncill. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Luiz Pedreira tlo Coulln 
Ft>rrilz.- Sr. Prrsitlf'ntP da Provinrin dP ~fnttn Grosso. 

'(

0 

17. -Em '.2!1 ck Janeiro du 18;)5. - lJt't·lam 
a.~ Jlrovidtnl'icts q11c tlevr: tomar a ./11nla dr: Qualifim(·âo 
de votantes da Pamt·hia de Sant' Anna, pura SIIJIJWir u 
fitlta de hum Jllcm.fwn delta , c da rrl/lc.wt da.~ Listas do:-; 
'f'Wrteirt)rs dr~ li11m dist1·it·to ti(/ mcsn1rt ParOI'l!ia. 

l.' Seceão. Hio de Janeiro. Minisl~rio dos J\pgo
dos tlo Jmperio em 2!) tlc Janeiro de 185ií. 

Em ·resposta do OfTieio dt~ Ym., datado Pm '21 
do corrente, commtuticandn ter suspenditlo os traha
lltns da .I unta qualificnclora dessa Parochia , em rnzüo : 
I." de nuo ter comparecido o Cidadftn .Joaquim .I us[o 
da Silm Filho, nnmearlo para substituir lmm elos l\fem
hros ela mesma .I un la , impedido por nw]Ps tia : :2." df' 
1111o harerem sido remel.tidas pelo .Iuiz de Paz do '.2." 
llistricto da dita Parorhia as listas parcim's dos n•s
pt='cliYos ()nnrteirfws; tenho 1lf' dr·dnrnr a Ym. p:un 
sua in lelligencia f' execw:üo : 

l ." Que' á .Junta cnmria, na fórma do Artigo 1.2f; l, ~ !"l." n." '2 da LPi Hngu amenlar das El!'if:flf':>;,' (' do 
' :\viso dn 1 dn Ouluhro dn UH7, impt'll· no dito Cí

dad;io, qnn sendo nnnwildo nüo rnntpm·p('f'O, a mnl
la P<>;lalw!Pr~ida no eiladn ~, P lltllllf':Jr nutro Cid:11Líu 

,. 
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para preencher f'Stt' lugar, nos termos dn Artigo 2~1 
Jaquella Lei. 

:2." Que a mesma .Junta duvia ter exigido do n·
ft·rido .Juiz de Paz as listas, que deixou de remettcr, 
P, fio caso de não satisittzer a esta requisiçüo, mui
tal-o na forma do Artigo 1'26 § 6. 0 da Lei, e recor
rrr á providencia estalwlPcida no A viso de '27 de Abril 
Jo 1847 § t:L o, de chamar os lnspectores dos res
pectivos Quarteirões, a fim de prestarem as informn
t ·ües n ecessmias. 
" 3. o Que logo que forem tomadas estas providenrin!' 
Jeverá a .Junta continuar em s1•us trabalhos. 

Deos Guarde a Ym.- Luiz Pedrt•ira do Coullo 
Ferraz.- Sr Juiz de Paz Presidente da .I unta de Qua
lilicação da Parorhia dt~ Sant' Anna. 

N" -i8. - Etn :~o de Janeiro de 18G5. - /Jcrlarrr 
ao Prc.~itlentc da Protincia de Santa Catharinn q1u· 
bem resolveo declarando que anmwlmente devem a.~ 
Cmnaras ·lJiunicipaes 1'Cmctter aos Pnsidentc.~ da.~ 
.lttntas de Qualificaç.iio as authentica.~ da.~ Atlas tias 
eleições de Eleitores c Juizc.~ de Paz, cuja falta podm 
não deve impedir que no dia marcado pela Lei · 8e {ara a 
convocação tia.~ mesmas .Juntas. 

1. a Secção. Hio de .Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em :30 de Janeiro df) 18f)!l. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestaut• 
o Imperador o Ollicio de V. Ex. datado em :23 de Ja
neiro do 1852, sob 11.

0 :~,no qual participa que, haven
do o .Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da 
l)arochia da Enseada do Brito consultado se as Camaras 
l\Iunicipaes, são obrigadas, em vista do Art. 7 ." da Lei 
Regulamentar das Eleiçües tt remetler todos os annos, 
.até fim do mez de Novembro , as copias authenticas 
das Actas das eleiçücs, dos Eleitores e dos Juizes de Paz, 
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aos Presüleutes das Juntas dt~ Qualifi~.:ação , ou "'' pü<le 
julgar-se desnecessaria tal remessa , tendo sido fPita 110 
anno anterior, declarou V. Ex. que cumpria-lhe pro
ceder daquelle modo , mas l{llC a falta ou demora ~~tu 
se enviarem as ditas copias nüo impede .qw~ no Jiu 
proprio se faça a convocaçüo determinada nn . Lei, 
como he expresso nas Instrucçôe~• de 2~ tlr~ Junho 
1lc 18Hl ~ 6. 0 

E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem Mandar 
declamr a V. Ex. qne hem resolvida foi por V. l~x. 
a referida duvida , de conformidade com a tlerisi\11 
jú. dada no A viso , f{Ue cita de 1 !") de Março de t H& !o{. 

O que communieo a V. Ex. para seu conhecimento. 
Deos Guarde a V. Ex.- Luiz l\~dreira do Coutlu 

Ferraz. - Sr. Presidente da Província de Santa Ca·· 
lharina. 

N." .1!). - VAZENDA.-.Em :JO de Janeiro de 18;i:J.
O Administrador da llcccbctloria não deve recusar o r c · 
cebimento de lmma meia siza c multa, visto não lhe com· 
pelir julga1· da validade dos conlractos. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 30 de Janeiro de 1855. 

O Sr. Administrador da Hecebedoria do ~Iunici
pio fique na intelligencia de que não d~vc recusur 
o recebimento da meia siza e multa da escrava de 
que trata a reclamação de Joaquim José de Sousa 
Filho , por não vigorar a razão que allega na sua 
informacão de 25 do corrente, de achar-se a dita es
crava véndida a outrem, que jú havia pago a mes 
ma siza; vis lo como não compele ú ltecebedoria j ul 
gur da validade dos contraelos , sobre a qual he livre ás 
partes usar de seu direito pelos meios competentes, 
t:omo já foi declarado na ordem do Lo de Outubro 
de 18i7.- Murquez de Paraná. 

-----------~--- ·-~---
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N." :JO. -Em :.H de Janeiro de l:S.);,,- .fs nota.~ 

i· do JJanr:o do Brasil não podem ser recebidas nas Tlu:
sourarias de Fazenda. 

Hio de.Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Fa
úndn em 31 de Janeiro de 185G. 

O Marqncz de Paranú, Presidente du Tribunal 
du Thesouro Nacional, em resposta no oJlkio IJ. o 2 
do Sr. Inspcdor da Thcsouraria da Província de S. 
l)aulo de 11 do corrente mez, em que parlieipa ler 
dado em Sessüo da Junta h urna solueüo affirmatira 
ú consulta do Thesoureiro da Fazenda·, sobre serem 
ou nfto admittidas nas Estacües PulJlicas dessa Pro
víncia as notas do Banco de; Brasil, dedara que se
mellwnlc decisüo he contraria ao disposto no Ál't. 
1:2 dos Estatutos do mencionado Banco de ~H ele 
Agosto de 18:-,:J, que limilon tal recebimento ús HP
partições do Munil:ipio da Curte c ProYi11cia do ltio de 
.Janeiro, permittindo súmenlc em cada Província o das 
Notas da Caixa filial que nella se crear. - ~Iarquez 
de Paraná. 

N." S1. -Em :H de Janeiro de 18:-,;-,. -llcmessa á 
.Mesa Provincial do Rio de .Janeiro estabelecida nesta 
Côrte de copia dos manifestos , na paTte rclati1}a tiOS 

gcneros de proccdencia nacional. 

lho de Janeiro. IHinisterio dos Negocios da Jca
zcnua em 31 de Janeiro ue 1855. 

Jllm. c Exrn. Sr. -Em additamento ao Aviso 
desle Ministerio de 18 de Julho de 18:38, expedido 
ú riquisiçiio da Presidencia da Província do Hio de 
Janeiro, agora renovada em oflicio n. 0 

,{ de t~ do 
t.:urrenlc, ordeno a V. Ex. que expeça as ordens BC

cessarias ú Alfandega , Consulado c l\lcsa de Hcndas 
tkssa l'roviucia para •1uc remellüu imprelerivdmeull' 



it ~ksa Provincial estabelecida na Cúrle , em vel da 
lluplicatu da carta de guia, e despacho dos gencros 
1le proccdencia nacional, hoje supprimidos pelo Art. 
22 do Regulamento de 2ü de Abril de 1854, h uma 
copia do manifesto nu parte relativa aos sobreditos 
gencros, a fim de que em vista deste documento, 
se pnssa alli proceder ús conferencias necessarias. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Paraná.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

Semelhante aos de Sergipe, Espírito Santo, S. 
Paulo, e Santa Catharina. 

:\." .)2.-BlPEIUO. ---- Ent :n tl,~ Janeiro tlu J~r>5.
ilf1JII'ova a t/('{'i.~üo do Preúdentc da Provináa de S. l'au
lo, dr~ IIWTNll' novo dia JWm a cunvora~·ão rio Consl'!lw 
.JflliiÍti[ICtf t/n Jlei'/1/'SII, 1fi1C 11à0 SI: '/'1'111/ÍO l/O ll'llljill 
firU]J/ io JH!I' fillflt tlu '2." rrT.nulur' .1/cmlJI'o du Cuusdlw, 
t' de ordenar tjlll', lfllalltlu se FI' pita csw fúlla, .w:jn 
Juramentado c chamwlo h11m dos Slljl]llcntes de l"creculor 
;)(u·a servir ltrjlll'llc l11yar. 

1." Seceií.o. Hio de .lmwiru. Miuisterio dos Nego-
eius do Imp(•rio em :31 tle .Janeiro <le 1855. ' 

Illm. e Exm. Sr. - LeYei ú presenç;a de Sua 
Magestade o Imperador o Oflicio dessa Presideneia 
tlatmlo em 7 tle l\Iaio de 185:2, no qual participa 
que , nüo tendo podido reunir-se o Conselho Muni
cipal de Hecurso da Yilla de Jtapent da l"axina no 
<lia que fora tlesignado , por faltar o Yereador imme
diato em yotos ao l)resitlcnte tla Camara l\Iunicipal , 
o <rua!, na fórma tlo Artigo 31 da Lei Hegulmnentar 
das Eleicõcs , devia fazer parte do mesmo Conselho , 
c bem a·~sim outro Yercador que lambem fui convo
eado; decidiu a mesma Presidencia , sohrc consulla 
tlu Presidente da referida f.amara, fllW devia ser no
vmnenle couvucmlo u Consellw para a .2.a Domingn 



tlu mez tle .I unho, stmdo dwrnmlo , (' juramentado 
se fosse preciso , no caso de faltar ou escusar-se o 
Vereador mais votado, qualquer outro que mais 
proximo se achasse c mais promptamcnte podesse 
comparecer, devendo port~m ceder o lugar logo que 
se apresentasse qualquer dos mais votados que igual- . 
mente deverião ser convocados. 

E o Mesmo Augusto Sc11hor lia por bem Mandar 
tledarar a V. Ex. que esta deci:.;ão mereceo a Sua 
Imperial Approvação , visto estar de aecordo com as 
t[UC tem sido dadas pdo Governo Imperial sobre 
casos analogos em din~rsos Avisos , e cspceialmcnte 
11os tle (j de Maio de 1XH~, c Hi de .Janeiro de 1~1H. 
O que eommunieo a V. l~x. para sua intelligcncia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - Sr. Presidente da Provineia de São Paulo. 
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COLLECÇ\0 lUS HECISÜES no GO\'EBNO no 

BBASIL. 

TO\lO 1 R CAllEIU\'U 2." 

N." ;,;L- JUSTIC\..- Aviso do t.o de Fevereiro de 
185:-l. -Ao Presidente tlíL l't·u~·incia do .Maranlulo. 
A pprorn a dccisiio dada por nquclle Presidente . so
bre o Of!icio do Promotor l'ublico da Cumarca du 
Bn;jo , dtt mesma J>rorincia , consultando em que hy
pothcse se dc~:ia appficar, no caso de homicídio , o 
mininw das penas tlo Art. 1\)2 d11 CodiiJo Criminol. 

3. • Secção. 1\Iinislcrio uos Ncgocios ua Justi~a. 
Ilio de Janeiro em o 1." de Fevereiro de H~:-)t). 

Jllm. c Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de 
Sua Magestade o lmperadur o Oilicio n." t8i de 2L 
de Dezembro ultimo, no qual V. Ex. participa, que 
tendo o Promotor Publico da Comarca do Brejo , des
sa Provincia , consultado em que hypothcsc se devia 
applicar, no caso ue homicidio, o minimo uus pc
nas do Art. 1\)2 tlo Cotligo Criminal, visto que para 
se uar este crime , era indispensavcl que elle fosse 
rcreslido de alguma das circunstancias aggravanles , 
un mesmo artigo apontadas , as quacs obstavão a im- . 
po~i~üo das penas no grúo minimo , embora appare
t.:e:;sem circunslancias de natureza attenuantes , por 
quanto o concurso destas com aquellas fazião que ti
Yessem lugar as penas Jo medio , c sem as <.;irwns
tancias aggravanles, as Lln Art. 1~:3 do citado Codi
go , - Y. Ex. lhe respondera, que o m.inimo das pe
uas, no dito crime de homicidio, definido no Art. 1U2, 



( 5() ) 

era applicavel nos mesmos casos em que o he nos 
outros crimes, e segundo regras illenticas ; cabendo 
ponderar que qualquer das eircunslancias ncllc men
cionadas, aggravando o homicídio, c constituindo huma 
cspeeie que era punida com penas mais sercras, co-

~ mo se via comparanJo as do referido Artigo com 
as do Arl. 1 \)3, não p(1Üia influir duplicadnrnentc na 
a~grava~<-10 du delidn, quer na sua cspccic ou classi
ficação, quer na graduação das penas impostas a es
ta especie, da mesma. maneira que , no caso de fur
to, a circunstancia de arrombamento , ou Yiolen
cia, constituía o crime de roubo, SPill que se po
dessc corntudo entenller circunstaneia ntrgnmmte Jo 
dito crime: por conseqnPncia, que na cspecic de 
homicídio do Art. HU do Codigo Criminal, se o réo, 
pelas circunstancias atlenuantes, CJUO ncompanhúriio 
o dclicto , soffre as penas Jo grúo mini mo , súo estas, 
por causa da circunstancia nggmranle jú atlcudida na 
classifica~:fw , mais grave llo que as de igual gráo do 
Art. HJ:l , ou do homicídio, que não for revestido 
de nenbuma das circunstaneias declaradas no Art. 
HY2. 

E Havendo o Mesmo Augusto Senhor por hem 
Approvar a decisiio por Y. Ex. dnda, ussim lh' o 
communico para sua intelligencia, e para o fazer 
constar ao mencionado l'rumutor Publico. 

Deos GuanJe a Y. Ex.-· José Thomaz Nabuco 
., de Araujo. -Sr. Presidente da Pwrincia do Maranhão. 



N." ;)L -Aviso do L" de Fen~reirn de l8!")tl.
A n IJi~[JO Conde C a pclltio- :lMr. llccomnwnda a c.r pcdi
!'ÚO das wn!:cnicntes ordens ao An·ÍfJrestc dn l'ru
rii!I"Ía do E.~pirit'J Santo, pam q~tc {i1ra com qnc o 
fsairtio rcspectiw se Jlr·csle n ptt<snr a~ Catidries c.ri
girlo.~ ]ll:lo l'ruwrarlor Fiscal da 1'/wso11rarin da mes
ma Pro,incía , dus oúitos das pc.~soas lle1:cdoras á Fn
;;cndrt 1Yacional, ramo lhe cwnpre , na conformidade 
dn Lcgi.~la~~~~ o citada. 

:~: Sccciio. Minislerio dos Negocias da lustica. 
nio <lc Jane.iro em o l." de Fc\'(~;eiro de 18;,;,. . 

Exm. c Hcv. Sr.- Haven<lo o Proeurador Vis
cal da Thesouraria da Prorineia cln Espírito Santo rc
presen!adu il Din~cloria Gl'ral do Contencioso tio Thc
souro _publico Nacional a dillieu\dadc que tem encontra
do para obter Certidões de ohilos de pcssôas devedoras á 
Fazenda Nacional, por isso que o Eseriv:-to daqucllc 
Arei prestado se nega a passa-las, o (;oycrno I mpe
rial ha por bem que V. Ex. espeçu as convenientes 
ordens ao Arcipresle, para fJUe l'a•~a <:<1m que o dito 
Iscrivão satisfaça promplamenlc a ex:igencia do refe
rido Procurador Fiscal, a hem elos interesses da Fa
zenda Publica , na intelligcncia de que os ~~ 28 , '2~), 
30 c !3L da Ord. L." 1.0 Tit. 21, gencralisauos 
sem distincciio a todos os Tabclliúcs ou Escrivães do 
Judicial pclÔ § lf) do Tit. 79 do mesmo Livro, alem 
de muitas c repetidas disposições de Direito , que 
todas se aclulo em pleno vigor, süo, c sempre forüo 
a pplicadas aos Tabclliücs ou EscrivtlCS do Juizo Eccle
siastico , sem reserva alguma ; c flue no caso de nào 
Jar o dilo Escrivl'w cumprimeuto a semelhante cxi
gencia , será rcsponsabilisado , como nesta data se rc
commcndn ao Presidente da sobredita Província. 

])cos Guarde a V. Ex.- .José Thomaz Nnbuco 
de Araujo.- Sr. Bispo f.ondc Capcllão-Mur. 
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N.o ;);-,. - FAZENHA. - Em o t.o uc Fcycrciro de 
1855. - Di~pensa dn multa z)()r fitlla do paymncuto 
em tempo dlt mci~t si za pcllt compra de lmma escra
va, por ter a compradora morrirlo dentro dos trin
ta 1lias, em que o imposto era dc1jido. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Ncgocios ua l"a
zcmla em o 1. o de l"cyerciro de 18;:);). 

O Sr. Adminislra<lor tia Beccbcdorirt uo Muni
cipio fique na inlelligeneia uc que Joüo Bcrnardes 
Nogueira da Silva, Curador ú herança de Emeren
ciana l\Jaria ela Concei~iío, sobre cujo requerimento 
informou em officio de \) <le Novembro do anno pas
sado, foi alliviado do pngamenlo em dobro da meia 
siza pela compra, <rue afJuella fallecida fez da escra
va- Caetana-, visto ter a <lila comprauora falle
cido dentro dos :JO dias em que o pagamento do 
imposto era devido. - MarrpiCz de l'aranú. 

N.o GH. -Em 3 ue Fevereiro de 18:J5. - O .Jui;o 
de Orphüos tem _juristlif'rüo pora dcr:idir atlministra
tiNwwntc, no acto da arrcrndrtçiio das hcranras .ia
rentes, quacs os of~jcctus c bens 'fite ri e/las perten
cem. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da l"a
zenda em 3 de Fevereiro uc 18GG. 

O l\larquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
<lo Thesouro Nacional, em resposta ao oflicio n. o :~G 
do Sr. Inspector da Thesonrnria da Província de S. 
Pnulo de 2n de Abril do anno passado , em que con
sulta se deYe dnr-se cumprimento ú Carta Precato
ria rxpedida pelo Juizo de Orphãos da Capital a fa
vor de Joaquim Hodrigues Goulart rw qualiuatlc <le 
2." Testamenteiro dP ll. límbellina f.andida Leite PPn-



leado, requisitando a entrega ,)e varins objectos de 
ouro, c da quantia de '2.0U3 ;b s:ll, existentes na 
'fhesouraria, e que foriío envolvidos na arrecadação 
do espolio do finado Padre Manoel Joaquim teitc 
Penteado, 1.0 Testamenteiro da mencionada D. Um
Lellina, declara ao mesmo Sr. lnspector que deve 
cumprir a referida Carta Precataria, visto como o 
.Juiz de Orphúos tem jurisdicçiio para decidir admi
nistrativamente no aeto da arrecadacão das hernncas 
jacentes quacs os oLjcctos c bens qu·~ a cllas pcrtên
ccm, c fazer separar , c entregar a seus donos os 
que evidentemente se reconhecer não pertencerem ús 
mesmas heranças, não devendo obrigar as partes a 
vir com embargos de terceiro senão nos casos J.uvi
dosos, ou quando houver c:·•ntcstaçflo do CuraJ.or c 
outros interessaclos. - Marquez ele Paraná. 

N.o ;,i. -Em ti de Fevereiro de 187,:).- Derc ccssur 
a pmtira dos Conwwnrluntes dos V npores !ledararem 
nos conhecimentos dos dinheiros publicas, que condu
zem , que ignoriio o contewlo. 

Uio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Fa
zenda em 6 de fevereiro de 1855. 

O l\Iarquez de Paraná, Presidente do Trihunu.l 
do Thesouro Nacional , reconhecendo os inconvenien
lPs resultantes da pratica de assignarcm os Comman
d~mle~ dos V a pores da Companhia o recebimento dos 
dmhe1ros pubhcos, que lhes süo entregues para con
duzirem de huns para outros portos do Impcrio com 
a clausula de << ignoro o contcudo )> ; ordena aos Srs. 
lnspedorcs das Thcsourarias que fação cessar semc
lhanlc pratica, ficando livre aos ditos Commanuanlcs 
eonlarem ou deixarem de conlm as quantias que rc
eehrrrm, comlanlo que assigncm o<> respectivos rc
t·ibns sem aq11ella elausula, com a qual pretendem 
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cxtnl!r-sc da respunsahili,ladc do l'onteudo 11os Yolu
mes; prcvPnindo-ns de 'lue para obviar quaesCJuer re-
luctan~.:ias da pariu dcllcs, nesta data se solicita do 
Sr. Ministro do Jrnperio a cxpcdiçüo de suas ordens 
aos Agentes das Companhias para que l'açüo cumprir 
pela sua parte esta recommenduçúo do Governo. -
Marquez de l'aranú. 

N." f1i'L -- Em 7 tlc F1~\weirn de IR:-):;. ---.h moe
rias r·orrentcs cstnw;JI'il'lr~, IJIIC entrarem JWU/ M Co
fi·es tle rlr~prHifns ]JIIJ,fim.~, devem -'1'1' ln~]tJ vendidas 
un r:unrcrtirlus em mwrh Sur-i:;unl. 

Hio de .Janeiro. ~linislerio dns l\egocios Ja Fa
ZCllda em 7 de Fevc·rciw ele I s;,c,. 

O Marqucz Je Paranit, Presidente 1lo Tribunal 
do Thcsouro Nacicmal, 1kclara aos Srs. Inspcclores 
das Thesourarias de Fazenda qne na disposiçfw do 
~ lG do Art. 11 da Lei n. 0 (i28 de 17 ele Sclcm-
1Jro de 183 I , se rúí.o comprehcndem as moeuas cor
rentes estrangeiras, corno pesos, soberanos, &c. , 
que entrarem para os Cofres de deposilos puLlicos, as 
quaes niio derem esperar pelo prazo ela prcscripçüo, 
mas ser desde logo yendidas, ou convertidas em moe
da Nacional. E f[Wmdo aconteça reclamar-se a entre
r;a do deposito em moedas da mesma cspecie , dcver
se-ha compra-las no mercado para satisfazer-se a 
exigencia. - Marquez de Paraná. 
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N.o ;,~). - Em 8 (le lí'evereiro de 18:,:-;. - A dispo
sinio do Art. 1:~ da Lei n." 779 de G de Setembro 
tf,; anno proximo ]JaSsatlo, deve vigorar do 1. o de 
J~tllw deste anno. 

Hio ue Janeiro. l\Iinislerio dos Negocias da Fa
zenda em 8 de Fevereiro ue 18:-,s. 

O ~farqucz (lc Paranú, Prcsiclenle do Tribunal 
do T!Jesouro .'lacinnal, declara ao Sr. Inspcclor da 
Thcsuuraria da Província de Santa Calharina que a 
ept•ca, em que dcYe começar a vigorar a disposíçüu 
do Art. 1:1 da Lei n." 77\J de G de Setembro pro
ximo passado, h c o 1. o de Julho do anuo corrente , c 
não do finJo , como por engano se disse na orclem 
n." G de '22 de Janeiro ultimo.- Marquez de Paraná. 
( Scmellwnle ao do Maranhüo. ) 

N .0 GO. - Em 10 de Fen~rciro ele u-;;):-;. - As moe
das estrangeiras cnwntnulas nos espolias dos defuntos 
ou ausentes dc1;cm ser rcco/lti1las aos Cofres dos dc
po.çilos publiros, c aJTcJHatarlru; como bens nwvcis 110 

J~tizo de ause11tcs. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Ncgocios da Fa
zenda em 10 de Fcrcreiro de 18:J:J. 

O Marquez ele Paranú, Prcsiclcnlc dn Tribunal 
tlu Thr~souro Nneional, deelara ao Sr. !nspeclnr da 
Tltcsouraria da Prmineia do Hiu Gr<1llde do Sul, 
em rc~posta ao seu oflicio n." ;,()'i dP 2l de Novem
bro ultimo, que acertada hc a inlclli;;cncia que dú 
ao final do Art. :2U do 1\cgulamcnlo· de ~) de Maio 
de 18i2, quando enlemlc fl~e as rnoeuas estrangeiras 
cneonlrauas nos espolias elos defulllos ou ausentes 
derem ser recolhidas aos Cofres ele deposilos estabe
lcciclos nas Thcsnurnrias com os mais nhjrdos de 
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ouro c prata , c arrematadas como bens moveis no 
Juizo de Ausentes, para entüo recolher-se o seu pro
dueto aos ditos Cofres; devendo portanto reformar-se 
neste sentido a deliberaciío tomada anteriormente em 
Junta: depois de recolhidas aos Cofres de deposito 
cumpre que se observe a respeito elas ditas moedas 
o disposto na Circular n." :1 de 7 do corrente mez, 
que manda vende-las immcdiatamcnte, c lliio aguar
dar os 5 annos de que traia o § Hi do Art. 11 da 
tei n.o ():2~ de 17 de Setcrnhro.- Marquez de Paraná. 

N.o 61. -Em 14 de rcrereiro de 18:J::í. -Com
petencia das Tlwsourarias de Fazenda sobre as Atl

miuistra~·~)cs dos Correios. 

Rio de Janeiro. Minislcrio llos Negocios da l<'a
zenda em 1 i de Fevereiro de 1853. 

O Marquez de Paranú, Presidente llo Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ú consulta <JUC 
lhe faz o Sr. lnspcctor da Tbcsouraria da Província de 
l\linas Geraes, em seu Oflleio de 11 de Dezembro 
ultimo, se o Administrador dos l.orrcins da mesma 
Província, pelo facto d.e nüo rece!Jer d.a Thesouraria 
os dinheiros para as d.cspezas Jas ,\geneias suas su. 
bordinadas, os quaes, conforme a Ordem do The· 
souro n. o 1 \J8 de '23 de Agosto de 1 :·c:J , süo <li
rectarnente fornecidos pelas Collectorias, h c, niio obs
tante, responsavel pela fiscalisaçüo desses dinheiros, 
c lhe pertence tornar contas ús Agencias; ou se he 
a Thesouraria quem deve encarregar-se <leste traba
lho, ficando o Administrador exonerado da respon
sabilidade pelo extravio dos d.inheiros entregues aos 
Agentes, e só obriga tio a prestar contas ú TllCsoura
ria pelos portes Jas cartas e seguros, e pelos sellos 
que della recebe para cmiar ús Agencias: tem a decla
rar ao mesmo Sr. Jnsped!l!' <f!le nenhum fundamento 



lw para a duYida (ttJe propt-lP; por quanto a tll'.lt·m aci
ma citada nada mais fez elo que facilitm· os meios 
U" ~upprimcnlo ús Agencias, nem as disposit;t-Jcs do 
~ :J.o do Art. 1. 0 do Decreto 11.

0 870 de ~.t de No
vembro de 18:-d , e do ~ 1." do A rl. 20 dü n." 7:16 
de 20 tle Norrmhro de 1~:-íO, que impt-H~ ao Thr
souro, t• Thesourarias a ohril!w·úo Je tumnrl'm as 
cnntas r1e Lotlas as Beparti~:ôes' pc1r onJ(~ ~~(~ nrrrt:a
d,-,n P disprnd(•tn dillhriros pulllico3, alinúr:-ln r·m 
cnusa al~uma a lcgislar;ito ponrue St~ regnl:u1 as Ad
ministrat;tH'S dos Correios; devenuo por tanto o Sr. 
lnspedor ter em considPr<H:;Io o scguintf': 1. 0 <pw 
a ordem n." I \)8 de ~;, di' "\gosto Jc j g;,:: tli-:O rxi
rnin ns Atlminislratlores da o\;riga(io dn fiscalisan•m 
a manrira pela qual ns Agcnr·ias despendem as tluan
tias qtw reeehr~tn para suas df'sprzas, llf'lll ns cxo
nenm da respnnsabilidadr~ a que nesta pnrtf~ ~~lo su
.i<·ii,IS; 2. o que, ('IH'PITildO dr·!initiYalllell(P illllll ('\('.1'

c:ir:in' (~(Hllpde ús Tlw~ourarias tomar il~; l"ilôl(:iS da 
.\dminislracüo central do Correio da Pnwinr:i:l, e Iam
hem as da~ respr~elivas Ageneias: :1." que ru tomada 
dPssas c.or1las lta duns n~sponsahilidades ú :i!~:·nder-sP: 
a do Thcsonrciro uu tlc qunm dc~sempenhar ns funeçiws 
d0sse lugar, e a da propria Admiuislr<v:üo <~ snai> 
Agencias: L" que as cnnlus d.o Thesourci rn lomüo-se 
cmllo as de qualquer outro fu nceionario da mrsma 
dasse, e as da Adminislracào e Agencias, como l~sta
~:ües encarregadas de arrec.adar e 'dispender dinheiros 
publicos, considerado o Administrador como o que 
autorisa as despczas, devendo-se por conseguinte \<' · 

rifiear, se as despezas feitas forão rf\'eclivanwnte auln 
risallas prlo Administrador dcnlro elos cretlitos alwr 
lo:;, ou se houve cxrcsso dcllcs; se toda a rce<·ila 
foi eompclcntcmcnlc arrecadada uo deviclo tPmpo; 
se as 'luanlidades c os preços dos objedu:; compra
dos para o expediente da Administração e Ag;pncias 
siw razoaveis ou cxccssivC>s; c finalmente se os sala
rios pagos e todas as outras desprzas feitas prlo 
Administrador P -\grnfPs eorrPspomlPIII fts rwt·t~ssida · 
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des do serviço, e estüo em propon~ão com as CJLW em 
iguaes circunslancias se fazem na Jlrovincia.- Mur'-}uez 
de Paraná. 

;; N.o 62. -Em U de Fevereiro de 1855. - Bem 
procedeu a Collectoria da Capital do l>arri multando 
os Membros da Camal'!l Municipal dr: llhwruí Jlm' terem 
deferido â hum requerimento de lú:cnça nmmpanhado 
de conhecimentos do imposto de lojas sem c.~tarcm sei
lados. 

Rio de .Janeiro. l\linislerio (los Negocias da Fa
zenda em H de Fercrciro de H~~,;:;. 

O l\Iarquez de Paran{t, Presidente do Tribunal 
do Thesour1) Nacional, (lcclara ao Sr. lnspcelnr da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Parú, em 
resposta ao seu Oflicio n.o ~ de 11 de Janeiro pro
ximo passado, que menos eurial foi a dcl iberaçüo 
tomada em Ses~,Io da Junta de 2'2 de Dezembro ulti
mo, de que clú conta no rderido OUieio: 1." porque 
a Collectoria da Capital procedeo de conformidade 
com o disposto no ~ .1. o do Art. 8i do lleerelo de 
10 de Julho de u~:.o, quando mullou os Membros 
da Carnara Municipal de Muanú por haverem deferi
do huma petição de licen~a acompanhada de conhe
cimentos do imposto de lojas sem estarem sellados, 
sendo positivo que taes conheeimentos devem ser 
considerados como doeumentos instructivos da petição , 
c não como objectos do expediente das Camaras 1\Iu
nicipaes, as quaes, pela cspecialiuade Je suas funcções, 
nada tem com a arrecadarilo c fiscalisacão das ren
das publicas: 2. o porque estando m"arcados nos 
§~ 1. 0 c '2. 0 do Art. ~)'2 do eilado Decreto as Auto
ridades para quem silo i nlcrposlos os recursos das 
muHas ineorridas por infla(·,~,,-to dp mesmo Hcp;ula
menlo, cumpriu que a 'fhf~snuraria, i.~m vez de lüni
tar-se a emiltir o seu paret:,er sobre huma materia, 



r ·. 
( li3 ) 

'luc era Jc sua competencia deciJir, represenlassr 
ao Presidente da Província sobre a illegaliJade da 
Jirecçiío Jada ao Jito recurso, do qual, alôm disso, 
se núo podia tomar conhecimento antes que a Ca
mara Muuicipal entrasse para os cofres publicos com 
a importancia da multa , nos lermos do Art. g2 do 
mencionado I )ecrelo. Cumpre, por · anlo , que o Sr. 
Inspcdor, reformando a sua Jelihcra<Jto relativa ao 
ra:-;u wrlente, torne efi'ediva a mulla, de que se tra
ta, na fórma Ja Legislação em vigor. - :Marquez de 
Paranú. 

N. o (i:\. - Em 15 de I~evcreiro de I H:í:í. - Permiti c 
que s1ja elevado a üO n!is por arroba o prcr-o da 
annazenayern dos generos depositados nos Trapiches 
Al[(mdegados da Província da JJaltia. 

Rio de Janeiro. Ministerio elos .Ncgocios Ja Ia
zenJa em 15 de Fevereiro de 18~,~,. 

.. O Marquez de Paranú, Jlresidente Jo Tribunal 
do Thesouro Nacional, tomamlo em consideracão a 
representação dos donos dos TrapicllCs Alfandegados 
da Província da Bahia, em que ex,)ôe ser mui di
minuto o preço de 55 réis por arroba, marcado pela 
Thesouraria para a armazenagem dos generos deposi
tados nos ditos Trapiches, ordena que o re~erido 
preço seja elevado a 60 réis por arroba: o que o 
Sr. Inspector da Thesouraria do sobredita Província 
fará cumprir. - Marquez de Paraná. 
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N." fi L - JUSTJCA. - A viso de l ;-, de Fen~reiro dt~ 
J ~;-,;;. -Ao J1"iiz de Direito da t.• Vara Crimirwl dtt 
Côrte: declara que he legitima a praticn seuuidn pelo 
Promotor Publico de interpor, 1W8 processos 011 qw~ se 
l!w der vista , a sua opinirio pel!t pronuJlcÚt ou nilo pro
lllmcin dos reos processar/os. 

:L" Sec<_:rw. Ministerio dos l\egoeios da Justi~;L 
Hio dr~ .Janeiro Pm l:l rl(~ Fevrn·in1 de l~;j:í. 

Hr'l>rcsenla \'lll. no seu O!Iicio Je 8 de DezPm
hro ultimo , com o qual rernet!eo os mnppas orga
nisados pelo Promotor PuLlico dc·ste Município, em 
cumprimento do que lhe fora ordenarlo, lli-LO julgar 
lr·~i!ima a pratica seguida pelo referido Promotor, 
1~111 interpor o seu parecer quando lhe Yiío com vis
la os processos, na fôrma do s '2." do AYiso n." 
:Jo de g de Março Je lt\:">f), opinnndo pela pro
nuncia ou nii.o pronuncia dos róos processados , t'n
trndcndo porem Ym. que nrs!es casos Jew clle li
mil::~r-se , ou á ofliciar que tacs processos se achão 
nos deridos termos para se>rem decididos , uu ú rc
q w~rer as diligcneias precisas para a recti1icaçúo dos 
mf'smos processos , e emenda das faltas que indu
zi rPm nu li idade , para q 11c se dô no facto e suas 
t·ir,:unstaneias lodo o esdarecirncnto necessario. 

Sua 1\Iageslade o Imrcrador, ú cuja Presença 
lerei o sobredito Oflicio , Houn~ por hem Decidir , 
tfUC nenhuma razão se dá para que se altere a pra
tica aló hoje seguida de interpor o Promotor Pu
blico o seu parecer , opinando pela pronuncia ou 
nüo pronuncia dos r6os processados ; sendo cer
to rruc nem o Arl. :22.2 do Hegulnmcnto n." 1 r:20 
de Jl de Janeiro de 18': 2, nPm as dccisücs do Go
verno Imperial ele ~) dt~ 11 an:n de li·r)o , .2~ lL; Se
lembro tle 18~:l, r: Ui de :iiar0o de 1S5.2, qwJ 
deterrnin;íriio a awlie1wia do mesmo Promotor, fi
zerúo a limita\:ão que Ym. quer, a qual poderia 
prejudicar em muitos ca~us ú Juslit;u Publica, im-

J 
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pediu do o esdarecimento da verdade. O que com
munico á V m. para sua intclligcncia, e em resposta 
ao seu citado Oíficio. 

Deos Guarde á Vm. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo.-- Sr. Juiz de Direito da 1." Vara Criminal 
da Côrtc. 

~ o ü:J. - :\viso de 15 de Fevereiro Je U~~>~>. -- Ao 
!'residente drt Procincia do lliu de J11nciro. Der:itl1~, 
1'111· .~~~luçriu ris prorideni'Ías pedidas pelo 2." /<:sairão 
tl•1 Jui::.o dos Utplulos da Cidude de Cabo Frio, 1/lt 

t/U'Stlllt /1rovincia , que, p{).':lo dera ser mrmtida rt 
pratica de serem pruces.wulos no mes1110 Cartorio os 
lnrf'ntorios rlu.~ I'UIIjll~fC-~ f'ollccitlu.~, /w totlaria certo 
'fliC o segu11rlo l11rcnlario 1111nlicm carece de di.~tri
lutiçrio, zwra o cflr:ilu de ser intlenmixodo n outro Es
ITirúo, á quem cum;)(:/iria esse Inrc11lariu. 

:1." Scccüo. Ministerio llos ~<·g(lcios da Juslica. 
Hio Je Janéiro em L) Je Feven~\ro Jc ~~~'~'· • 

lllm. e Exm. Sr.- O '2. 0 Eserivüo dn Juizo 
dos Orphüns da Cid;ule de CaLo Frio, dessa Provín
cia, Joa<Iuirn <lc Sousa Borges Accioli, üirigio ao 
Governo Imperial hum requerirncnlc , no qual cxpoz, 
qm·, sendo alli creaüu, pela Lei Provincial de '2.7 
de )larco de 18ii, o referido Olflcio de 2.• Escri
Yão dos· Orphãos , e ficanJo pertencendo ao Carlorio 
do 1." Officio todos os feitos até enl~tü existentes , 
quer findos, quer pendentes , e sujeitos ú distribui
c;ào os que de novo fossem intentados c propostos 
em Juizo, acontece que, em conscqucncia de dis
r• •r a huYisúo cl(~ 1 ~~ <le ~tlio de 1 ~~:u ' (' Assen
to de li de Junho Je u;~,l. <jlli~ ().fui,~. <pJI~ co
nheceu da partilha feita por morte de hum dos wn
jugcs, seja o que deva conhecer da c1ue se fizer por 
morte do outro, tem-se entendido que derem estes no
\ OS lmentarios ser processados pelo Cnrlorio do 1.• 
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Escrivão, sem distribuição: sobre o que petlia pro
videncias. 

Sua ~Iagestade o Imperador, Tomamlo em con
sideração a representaçüo do Supplicante, Houve por 
bem Decidir , que , posto deva ser mantida a pra
tica de serem processados no mesmo Cartorio os 
Invenlarios dos conjugcs fallecidos , hc todavia certo 
que o segundo Inventario lambem carece de distri
buição, para o efl'eito de ser indemnisado o uu tro ]~s
crivão, a fJUem compeliria o dito Inventario. O que 
communico a Y. Ex. , a fim de o fazer constar ao 
Juiz dos Orphlios da Cidade de Cabo Frio, para sua 
intclligencia c execução. 

Hcos Guarde a V. Ex. - .Josó Thomaz Nahuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província do Hio de 
Janeiro. 

N. o 66.- fAZENDA.- Em Hi de Fevereiro de 1835.
Os Empregallos civis dlt Bepurtirüo de Marinha não go
são do privilegio de dar procuração por instrwnento par
ticular. 

Hio de Janeiro. ~linislcrio dos Ncgocios da Fa
zenda em Hi de Fevereiro de 1855. " 

Cumpre que V. S. declare ao Conselheiro Con
tador da 1. a Contadoria, em soluciío á sua consulta 
de lo de Dezembro do anno passado, que os Empre
gados civis da Repartição de Marinha , náo obstante 
o Decreto n." 489 de 19 de Dezembro de 1846, náo 
podem gosar do privilegio de dar procuração por 
mstrumento particular , como he concedido aos Ofli
ciaes militares, e aos da Guarda Nacional , nos ler
mos da ordem n. 0 82 de 30 de Mareo de 184.9, 
por quanto aquelle Decreto só lhes coriccdco o uso 
de uniforme c dislinclivos correspondentes ás gradua
ções militares do Corpo da Armada, c nüo os privile
gias a ellas inhcrenles. 

' \ 
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Deos Guanlc a V. S.- Uarqucz de Paraná.
Sr. Conselheiro Dircctor Geral interino da Contabili
dade. 

1'." Gi. -niPElUO. -Em 1() de Fevereiro 1lP 185[).
Dcclum ao Presidente da Província da Paralty/Ja que 
mio {'oi w·erlwllt a JITnvidelll'ia q11e tomon l'onfm 111lma 
f'a111arn JfllliÍriJIOI, !Jile 111/o fi~; (t aJIIITaçúo da~ lislas 
dns 1"11((11//C.~ nas Ell'inln: de .llli;e.~ de J>a; c rcrcadorcs 
por tluridar tla leuali;latle das mc.wws Etei1:úc.~, sendo 
mais lcual q11e olrriua.~.~c a mesma Camam ao 1'11111Jil'i
IIICII1o dos seu.~ dcrcre.~ Jlclos meio.~ a11loriswlos na Lei 
c Decis1les do ( ;urcnw. 

1. a Scccrw. Rio de Janeiro. Minislerio dos Nego
cws do Imr;erio em Hi u1~ Feven·iro de 18!">!"L 

Illm. c Exm. Sr. -I<' oi presente a Sua l\JagPsta
dl' n I mpenulor· o Oflicio do nntPcessnr UP V. l~x. 
daladu l'llt 11 dP JaHI'iro dr· 1Xrl:~, no qual cmnmu
nicon que, tPJHlO jnlgailo improcedcnlPS, JH'lHS l'tt'ZÜüS 
quP expend1~u, as rq>n~senla<;úes <ILW lhe dirigirão o 
Juiz d1~ Paz mais Yolado I' alguns moradores da J>a
mchia <lo Ingá ' cunlra a meiçüu <llle alli li'Vl' lugar 
para Ycrmdures e .Juiz<~s d<~ Paz no dia i de St'lcrn
hro de 1852 , deixou entretanto a Carnara Muuicipal 
do quatriennio findo, de fazer, como lhe cumpria , 
no tempo devido a apuraçüo dos votos dados, não 
só para .T uizes de Paz na Jita Parochia , corno para 
V erf'adorcs em todo o Município , a pretexto de entrar 
em duri<la solm~ a validade das Eleicõcs da mesma 
Paroehia, e consultando a J>residencia da Província 
sohrP PSSP neto, C(lntinnou no exrrcicio das n·slwcü
vas fnneçlH~S. Pmtil'ipou tambrm o ankcPssnr de V. I~x. 
tm·, ú \Ísla di~ lo , ordenado ú referida Camara q uc, 
entregando o seu ArelliYo ao .Iuiz l\lunieipal cessasse 
o seu PXCt-cicio, e á Ja Yilla do l)ilar , por ser a 
mais proxinw, qui' proccdcssr~ ú npurnçüo dos volns, 
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c expedisse· diplomas, jtll'iUlli'lllasst~ l' d\-s~i· pu~se iliiS 

eleitos. 
I~ o Mesmo Augusto Senhor Ha por hPm 'la nela r df'

clarar a V. Ex. que, Gom quanto fossp illegal o pro
ccdimen to daquella Camara )lunicipal , visto como , se
gundo n doult·ina rstahrlPrida nn Aviso 11. 0 ~H dr !"t 
de Fevrreiro de H\1!1, niiu llH· <·mnpetia mlllif'<'Pl' di 
modo algum do prou•sso <'~l-itoral, t•·riil sido lllilis 
regular quP a Prf'sidencia i1rdennss1~ ú Canwra que fi
zesse a apuração em umo di:1, irnpondu-llw a multa 
de que 1r:~ta o A r ligo 1.21\ ~ I . o 11." :1 dn Lei lh·gll-
1anwntar das l~ll'it:tH•s, n ll~'illldo, se· l'usst~ Jll:t:<·ssariu, 
do 11ll'iU f!lH' llu~ l:lllllfH'Iiil, f!t• Sll'JII'Tiill'l' I~ Jllé.lllfÍilJ' 

n'S{JOilSíliJiliSill' tiS \ ('l'l'iii~()J'I'S ljlJ(' SI' l'l'i'IIS(\SSI'Ill iltl 

cumprinwnto do seu dt·wr, ord!'llil!Hio ilO lllf'Sillu t<•m
po a convocar.ão dos Sl!pj'J,•ntt·-; nwi~; vofntlns para os 
substituir<•m. A r:in:umlancia di• SI' itdtitl' lindo o qua
triennio IJfto tleYia embar;wm ~·~;ta uwdid;l ris!o c:omo, 
por oceorrPncias St'lllPlhitllii's, ll'lll-st~ dn;!o o facto , 
que s~ aeha sanecinundu por diY<:rsas dPcisões do 
Governo Imperial., de cuntiuua~Pm Car~lilr:ts TIIunicip<ws 
a exercPr suas Juncc;lles <lFpols de f111dar o pfmodo 
legal de sua exislencin. O qtrP l'lllllllllllli(:u ú r. Ex. 
para sua intelligPncia. 

Deos Guarde a Y. Ex.- Luiz Pedreiw dn Coutt11 
Ferraz.- Sr. PresidPnlt• dn ProYiiH'ia da Paralryha. 
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:\." w~. - I<:m l7 UI~ Fevereiro de Hl;-)r). - Ap
prova a dcei.wio do Presidente tla Proni11óa du 
J>iauhy, tlr~ tlcdara1· uulla a 1JII11lifil·tt(:âu de ·votante.~ 
fi·ita JM' hlliiUt Junta rompnsta de Elótorcs c Supplen-
11'$. ncjn cleiçiio Jl(io tinltn ointla sido approvada, e 
de onlt·uar qui' XI~ r1~11nissc um·a .l11nta mm Eleiturc.~ 
I' Sujljllnllc.~ do ultinw IJII((/riennio. 

1." Seccão. Hio de .Janeiro. Ministrrio dos 1\egu
I'Ios <lu Impcrio em 17 de Fererl'iro 1k lWJr). 

llhn. c Exm. Sr.- TPwlu sidiJ pn•st~nln it Sua 
"agestmlr~ o lnqH'radur I) Oflir·io diJ \ ice-Prrsitlente 
dt'ssa ProYinl'ia, datado dn :2~) dt~ Abril d1~ 18.1:3, 

l,articipando a dl:'liheração que tomou de dedarar nul
a a qualilicação a que se proct~dtora na Parochia de 
Campo Maior na :L" Hominga d1: .f<l!tt·iro do mesmo 
anno, por ter sido a respcttira Junta urganisada com 
os Eleitores e Snpplentes qut• tinhüo sidn deitos em 
Nor1~mhro de 1 K>'2 para a adtutl Lt~gislatnra visto co
mo se não achava ainda approrada pf'lo Poder com
petente a sua eleit.;ão, onlenando o mesmo Vice-Pre
sidente que se fizesse nova qualifica<:fiO, sendo con
vocados para este fim os J~leiton·s ü Snppleutes da 
Legislatura anterior: o Mesmo Au~usto Senhor l\landa 
declarar a V. I~x. que H a por hem approrar a referi
da delihera<:.ão que s1: aclta <le ;u:c:nnlu com diversas 
decisões do Gowrno ImpPrial. r~ cspt·r·i<tlmente com a 
de n df' Non~mbro ( le J H 1 !) ()JH que SI~ 1imdou. o 
<{lH~ cummlltlieo ú V. Ex. para sua inlt~llig<·Hc:ia. 

Deos Gunnlr· n V. :Ex. -Luiz J)cdreira do Coutlo 
Ferraz.- Sr. Preside111e da Província do I)iauhy. 



~·· 

: l 

( 72 ) 

N.
0 

G9.-FAZEND.\.-Em 17 de Ferereiro de 1855.
Em quanto nüo estiver generalisado o uso do papel se/lado 
em to1lo o lmpcrio , nào póde ter lugar a disposição do 
Art. S." tlu lJcrn:to n." 8U3 de 3L de lJc::cmbro de 18;il 
quauto aos crctlitus, Se. , passados nos lugm·es onde não 
está admittido o uso do rcf'crido papel , c que tenhâo 
de pl'oduzir o seu cflcitu dentro do Jluniripio da Cdrte. 

O Sr. Administrador da Itecehedoriu do Muni
cípio fique na iutclligcncia Je 1rue, nüo se tendo 
ainda generdlisado em toJo o I111perio o uso do pa
pel scllaJo p;1ra os títulos suj<·iLos ao sello propor
cional, n:io p<'Hle pur isso ler lu.~ar a disposição do 
Art. 8. o do Decreto 11. o 8D:J de :a de Dezembro de 
18.-, I, quanto aos cre<litos, cscriptos ú ordem c val
le:' passados nos lu;;ares ond\) 1üo se acba admittido 
o u~o do dito papel, e (rue tenhào de produzir seu 
cfleito dentro do Município tla Côrte, e bem assim 
aos 11ue forem dalauos antes do dia 1 U do corrente; 
devendo-se continuar na pratica até agora estabeleci
da de serem sellados por meio de verbas , mencio
nando-se porem no liHo da Heceita o lugar donde 
procedem os referidos titulos, quando scjüo de fóra 
do Município.- ~Ian1uez de Paraná. 

N." 70. - GUEHlU.- Circular de 17 de Fevereiro de 
1855.- Aos Presidentes das Províncias de Santa Calha
ri na, Goyaz, Jllattu Grosso, Jlinas, Bahia c Fspirito 
Santo, declarando, pam olniar 1luridas, quacs os rcnci .. 
rnentos que compelem aos Ojfitiacs das Co111panhias de 
Pedestres. 

Uio de .Janeiro. ~linisterio dos Negocies Ja Guer
ra em I 7 de Fevereiro de 1855. 

111m. c Exm. Sr. - Para oLriar dmidas que 
tem npparccido relativamente aos rcncimcnlos que 
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competem aos Offieiaes das Companhias de Pedestres, 
.Manda Sua Magestade o Imperador, em conformida
de do A viso de U tlo presente mcz dirigi1lo ao he
sidcnte da Província do Maranhão sobre maleria iden
lica , Declarar a V. Ex. 

1." Que os Ofliciaes das Companhias de Pedestres 
não furão comprehendidos no melhoramento de soldo, 
concedido somente aos da 1.• classe do Exercito pelo 
Art. 1 L da Lei n." Gt2 de 1R de Agosto de 187')2, 
sendo ale excluídos os da :2: classe, qíw ultimamente 

l)or Decreto n." 7()2 de 2U de Julho proxirno pnssado 
1e que forão admitlidos a gozar desse henl'fieio, quan

do empregados; não podendo aproveitar-lhes a cir
cunslancia de serem Sargentos de 1. • Linha; porque a 
Lei de HCd tratou dos Olficiacs , e não de Infe
riores; nem o Art. G. 0 da Lei n.• Gl5 de 2:J de Agosto 
de 18G L , purisso que n;ío somente, nüo he obriga
torio, como porque h e de data anterior. 

'2.· Que, só na cirvunstancia muito rspcóal 1le scr
Yir interinamente em Pedestres algum Ollieial de l.a 
classe do Exercito deverá enliio perceber o solJo 
como 5. a parte' porque o percebe nfw como om
cial de Pedestres, mas como Oflicial de 1. • classe. 

B. 0 Que, á excep0üo Ja 5." parte do sol(lo, os 
Ofliciaes de Pedestres tem direito aos mais vencimen
tos dos Officiaes do Ex~:reito em serviço de companhia. 

4. 0 Que, poJendo ser Capilücs ou Tenentes con
forme o l1lano de 19 de Abril de 18Gl os Com
mandantes das companhias de PeJestres, o GnYcrno 
Imperial tem entendido em harmonia cc1m o llliC ante
riormente se estabelecera , que esses Comrnandantcs 
tenhão a graduação de Tenentes, c assim sejüo pagos, 
mesmo quando tcnhão sido simples paisanos. A' vis
ta do que V. Ex. expedirá á Thcseuraria de Fazenda 
as Ordens convcnienV~s. 

Ueos Guarde a V. Ex.- Pcuro (l'Alcanlara llclle
gardc. -Sr. Presidente da Provinciu de .... 
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N.o 71.- Circular d~ 19 de Fevereiro de 18:-,:-;. -llc
wmmentla n obscrrancia da.~ Ortlen.~ a respeito do:l 
requerimentos de Officitte.~ e pmças (le prct, qnc til;e
rcm de snbir ú Secretaria d' Estado. 

Rio de Janeiro. Ministcrio tlos :Kcgocios da Guer
ra em Hl de Fevereiro de 1 8GG. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Mageslade o Imperador 
Manda muito rceommcndar a V. Ex. a observancia 
das Ordens em vigor, a fim de que todos os re
querimentos, quer de Olficiaes. quer de praças de pret. 
que tiverem dn sul1ir ú Augusta Presença sej<lo acom
panhados das respecliras Ft'·s de Ollicios, alêm das 
neccssarias informaeücs. 

Deos Guarde a V. Ex. -Pedro d' Alcanlara Bellc
garde.- Sr. PtesiJcnte da Província de .... 

N." 72.-FAZENDA.-Em ~O de Fevereiro de 185:-í.
A rrccadação dos cmolnnwnto~ pela ccrtirlüo de approvaçiio 
dos exames de preparatorios 1mra a mntriwla 'llfJS Curso.~ 
$Uperiorcs, c hem ct.~sim ]Wnt o.~ d11s Escolas de JIJc
diâna. 

Rio de .Janeiro. "inislerio dos ~cgocios da Fa
zenda em 20 de Vercrri r o de l 8:);). ' 

O Sr. Administrador da Reccbedoria Ilque na 
intelligencia de que, ú vista de guia passada pela 
Secretaria da lnspectoria Geral da lnstrucção prima
ria e secundaria do l\1 unicipio da Corte, deve rece
ber a taxa de cinco mil réis pela cerlidüo da appro-

'f vação de cada hum dos exames das malcrias reque
ridas como preparatorios para a matricula nos Cur
sos superiores, na l'úrma do Arl. 14 das lnstruq1ôes 
de 24 de Dezembro do armo passado, eomo solicita o 
M inislerio do J mperio em A viso de l !1 do eorreute mcz. 

! 
I 



E outro sim que deve receber, ú vista de ~uias 
do Secretario da JCaculdadc de Medicina desta Côrte, 
os emolunwntos a que se refere a Tahcllu annexa ao 
Decreto n.o 1.4n7 de 23 de Dezembro ultimo, eomo 
solicita o mesmo Ministerio em Aviso de 10 do cor
rente. - ~Iarquez de Paranú. 

N: í!l. -Em '20 de Fevereiro de l R:J:í. -A utorí$a 
a Tltrwuraria da Bahia para rnhrar og rmolumcntos 
lle qnc trata o Decreto n. o 1. .1 \)7 de 2:J de Dezembro 
ultimo. 

Jlio de .Janrirn. Minis!erio elos Nc~ocios da JCa
zenda em '20 lle Fcwreiro de u.;:-,.-,. ' 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal do 
Thesouro :'iacional, ordPnu ao Sr. Inspcctor da The
souraria da Província da Bal1ia que , ú vista de p;nia~ 
do Secretario da Faculdade de Medicina da Capital 
dessa Província, receba os emolumentos a que se re
fere a Tabella annexa ao Decreto n. o 1 .~\li de 2:; 
de Dezembro ultimo, conforme solicita o Ministerio 
do Imperio em Aviso de 10 do corrente mez.- Mar
qucz de Paraná. 



t,: 

i 
'• 

., 

'f 

( í (i ) 

N." 74.-lUSTlÇA.- Aviso de 21 de feYereiro de 
18;)5. -Ao Juiz tle Direi/o lla La rara Criminal da 
Curte. Declaro qne w1u hc atlmi.~sircl o rccu~·so iltterpo.~
to da pronunl'ia 11a ]Jarle em que se classtfica o deh
l'lo, r.~pccificondo-se o Artigo da Lei, em que o rco 
lw j ulg11do in curso. 

~L· Seccfto. Ministerin dos N'cgt\Cins da Justiça. 
1\io de .1 anci"ro em '2 t de Ferereiro tle l8~1tí. 

No Officio de 11 do corrente mez , ao qual 
companhárão os mnpp:ts nrganisndus pelo l~romotor 
l 1ublico deste l\lunicipin, suscita Ym. a sepnnle du
Yida:- se he tHlrnissivcl o recurso interposto da 
pronuncia na parte em que se classifica o dclicto 
cspct:ifieando-sc o Artigo da Lei, rm quP o róo be jul
gado incurso. - Sua Magrsln<lc o lmprrador, a 
()ucm foi prc~cnle scmclltnnlc dmida, Houve por 
hem Decidi-la pela negalint: 1. 0 porque o recurso 
que a Lei conccJe hc da pronuncia , mas csla sub
siste. ainda que nutra srja a classificação, c tenha 
provunento o reeursn fundaJo nclla: '2." por (]lle esse 
recurso da classifieaçüo , nftn podendo deixar de ser 
commum ao qucixnsn , daria lugar á que cllc recor
resse da prnnuncin do rco, o que !'cria absurdo , 
c importaria huma ÍllYcrs:to prejudit·ial : :L" por que 
o dito rceurso da classificar:üo seria inutil, yislo como 
clla niio obriga a a(:cusaç;-~o e ao j u lgn mento , sendo 
que aliús para o e!fPiln unico que da mesma das
siftcaçüo resulta, isto he, a eonccssüo ou dcnrgn<.;ilo 
da fiança, rstú cslahclecit1n hum rceurso proprio: 
todavia nada impede ww o réo no seu rceurso trate 
da elassificaçüo, r que o Juiz em grúo Jc recurso a 
refor.mc. O que cmn:nuni(:O ú Vm. para sua inlelli
gencw, C em resposta ao seu citado O{'íi('iO. 

Deos Guarde a \'m.- J11só Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. Juiz tlc Direito da 1:' Vara Criminal 
da Côrlc. 
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N.0 75. - AYisl) ele 22 de Fevereiro lle 18Sf'~o -Ao 
l'rcsidcnlc da Proeincia tio Jl,,rJ.. 1lpprom a decisão 
qne o dito Pl'esidcnle dera, {11ndarlo 1ut dispusiçào do 
Aviso de 13 tlr~ Jnlho de UH3, reconhecendo legal o 
c.rrrr:irio da ram do Jlli::; de f' a:; do 3. o amw do 
'2. 0 Di.\lricto 1l(~ Capital da 11WsiiW fll'ovincia, tanto 
no primeiro , mas aind(~ no ~I' a undo ruwo do a dual 
quatricnnio. 

:l.' Sccei1.o. Ministerin do~ i'\(•gncins 1la .Justi~u. 
llio de .larte[ro c·rn '2:~ tl1] Fercn•il'll tL~ p~;,;J. 

Illm. c Exm. Sr. -Pelo }iini<crio <los ~ego
cios elo lmpcri1l 1111~ fui lransmiLtidu o Ollieio de V. 
Ex. , d~ltatlo l].~ L!. ÜP <lultrbro Llo amw pwximo 
preterito, sob H. 0 ~H, \Írlllo aenmp:l!tlwdu da eopia 
ua decis:-lO ihtlt por Y. I X. :wbn: ll faelo de ler o 
Juiz de Paz th :L" armo 1to 2." [)i:-o\ridn dessa Capi
tal exercido a Yat\1, tanto no primeiro, como nu se
gundo anno Jn aetual qnalricnnio . 

. Sua Mage~;lcule o I tnpPradur, ú cuja Presença 
leveL os referid lS papeis, lloure por bem Approvar a 
decisiío de V. Ex., <[UC~, fundado n:t disposição do 
Aviso de la tll~ .Julho ik uH:~ • reclmheceo legal o 
exercício do mesmo .Juiz de Paz nos referiuos dous 
annos, no primeiro annn por impedimento dos dous 
Juizes de Paz mais votados, e no segunuo por pas
sar elle a ser .1 uiz de Paz desse unno, visto niio le
rem aprovcitauu ao Cidatlúo , qnc para o dito cargo 
fôra eleito, os yolos flue obtivera , em razão de 
achar-se comlemnatlo pela nela1;,-w do Oistricto, quan
do tere lugar a clciçüo. O ([UC communico a V. Ex. 
para sua inteHigcncia , c em resposta ao seu citado 
Offieio. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo. - Sr. Presillcntc da Província do Pará. 
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N.o 7(i.- GlJlmBA.- Circular de 22 de Ferercim d(~ 
1855. -Ao.~ ]Jresúlentes das ProtJincias. Faz e.J:leusiva 
ás memws a Tabella approvatla por A viso de li de illwrço 
de 1854 dos u~jectos que se devem fiJrneccr ás Esdwlas 
Elementares dos Corpos da Guarni!~ào da Cdrte. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em ~:2 de Fcrerciru de 18:-,:;. 

Illm. e Exm. Sr. - llare!l(lo por ]Jcru Sua Ma
gestade o Imperador Fazer extensiva ús ProYincias 
a TaLella a pprurada pu r A riso de () de ~~ aq;o de l8G.i 
dos oLjcctos que se derem furne(;cr ús Esdwlüs Ele
mentnres dos Corpos da Guarnição da Curte, remrt
to a V. I~x. copia da referida TaLella, para que teMha 
a devida execução, Lem como ..... exemplares dos 
Elementos de Arilhmetica coordenados pelo Major .losó 
Joaquim d'Avila, aos quaes V. Ex. darú o competen
te destino. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Alcantara Bellc
garde. 

N ." 77. - MAHINILL - Axiso de :2.2 de Ferereiro tle 
185L- Manda restituir rí Colllji(Whia dos Guardas Jl!a
rinhas c Aspirnutcs 11 Gu!ll'!los .1/arinhos a llmulcim, que 
n'uutro tempo lhe jljra cownlida . 

Sua Uageslade O lmperador, a 11uem 1(ú prese11lc 
o Offitio n." 5:20, 11 uc r. S. dirigira a esta Secretaria 
d'Estado, com d~lla_ de ;1 ~~e .1\ureu~bro ultimo, lia por 
hem .Mandar resllLUlr a Compauhw dos Guardas Ma
rinhas e Aspirautes a (;uardas Marinhas a Bandeira, 
que n' outro tempo lhe füra concedida , dewndo ser co
~o ,a dos C~rpos tl_o E.xerTi.l~J? sem as dislinc\:oe~ que 
'.. S. propoz no crtado OílJcw: o que commumco a. 
\. S. para seu conhecimeulu c execuçJo; prereniudo
o. 1le que ora se exrwde ordem ú Interrd1~11ria da .Ma
nnha, para qw· lll<IIHJ,. fazPr, l'oltl brcridJdt>, a tlll'll-
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f·ionada Ban<.h·ira, P rmtn)gal-a nessa Aradmnia, logo 
IJIIP esteja prompta. 

llros Guarde a V. S. -.los{~ Maria da Silva !)a
ranhos.- Sr. João Hcnriques de Canallw c Mello. 

N. 0 7X. - Aviso de 2:~ de Fevereiro de 185rí. -
Ordena que aos Ofliciaes da Armada, quando e~ti
rcrem interinamente no commanrlo de aluwn Nrwin 
da mr:sma Armada, se abonem as comedorias de Com
mandante durante o tempo, em que nclle sn adtarcm. 

fiio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Ma
rinha em ~=~ de Fevereiro de 1855. 

Sua Magcstadc O Imperador, Conformando-Se 
com os pareceres, que o Chefe de Esquadra encarre
gado do Quartel General da Marinha, c Vm. dcrão 
em Officios datados de 14 de Dezembro ultimo e 
8 do corrente, sob n.o• 1.2:27 e 4Hi, a respeito do 
requerimento do Primeiro Tenente da Armada , Fc
liciano Ignacio Maia, pedindo ser pago das comedo
rius Yencidas durante os dias, que commandou in
terinamente o Vapór --Golfinho-, lia por bem De
terminar que ao mesmo Ofliciul se abone as referi
das comedorias , ficando como regra que, alêm dos 
casos comprehendidos na Hesolução de Consulta de 
15 de :Marco de 184.5, se deverá abonar aos Com
mandantes ·interinos as comedorias desse exercício, 
se os cffcctivos niío as perceberem, ou sómentc per
ceberem como Ofliciaes embarcados: o que commu
niro a Vm. para sua intclligencia c execução. 

Hcos Guarde a Vm.- José Maria da Silva Pu
ranhos. -Sr. Contador r.cral da Marinl~a intPrino. 
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N. 0 79.-IMPERIO.--·Em 27 de Frvereiro de 1855.
f7rea lmnw Aycnr:in tlc Correio na Proninán do 

Rio de .Tauciro. 

!3." Seccão. Hio dn Janeiro. Ministerio dos Ne~o
cws do Imperio em 27 de Fevereiro de 1855. · 

Sua MagPstade o Imperador, A tleJHlendo ao que 
representou a Presidencia da Província do Hio de .Ja
neiro em Oflicio de 22 de Nrm~mbro do anno passa
do, sob n.o 8:J, e ao que Y. S. informou em 22 do 
cnrre11le: lia por bem crt~ar huma Agencia tlo Cor.reio 
Hll Frt~gw·zia de Saulo Aulonio dn Padua, no Muni
cípio un S. Fidelis da referida Província. O que eom
lllllllito á r. S. para Sf'll ronhecimento. 

])pos Guarde a Y. S.- Luiz Pedreira do Coullo 
FPrraz. -Sr. Director Geral do CorrPio. 

N. o 80. - Em '27 de l<'cvereiro de J 85:). - Cren 
duo.~ Agmr:io.~ tlc Correio 1w Proriwia dn 

Bahia. 

!L• Seccão. Hio clü Janeiro. ~linisterio dos Nego
mos do lmJ)erio em 27 de Fevereiro de 18rl5. 

Sua :Magestade o Imperador , Atlcwlt~ntlo ao que 
n~prescnlou a Prcsitlencia da Província da Bahia, em 
Olficio de 22 de Dezembro ultimo, c ao quo V. S. in
iormou em 2:2 do corrente: lia por bem crear duas Agen
cias do Correio ; sendo huma na Villa de Cnmpo-longo , 
e a outra na de Santa Hita do lho Preto da refe
rida Província. O (JUe eornmunico á V. S, para seu 
conhecimento. 

Deos GuardP ú V. S.--- Luiz Pedreira do Coullo 
1 ' Vc>rJ·az. - Sr. Di n •rl11r Gt~ral d11 Correio. 

t' 



(~I ) 

N." 81. FAZENDA.- Em '28 d.c Fevereiro d.c 18~\;,, ·
Se/lo a qiLc são sujeitas as acçuc.~ dos Bancos , c outra~ 

Companhias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 28 de Fevereiro d.e H~;,s. 

Em soluçfw á duvida exposta pelo Administrador 
da Hecehedoria do ~[unicipio em Oflicio d.e lO do cor
rente mez, ácerca do sello a que são sujeitas as 
acções dos Bancos c outras Companhias , se do valor 
nominal que representüo as ditas acções, ou se do 
real cffectuado, lhe deverú V. S. declarar , que as Asso
ciaçôes , á que se refere, tem procedido irregular .. 
mente cobrando o sello fixo da transferencia de suas 
acções, c que por tanto cumpre -lhe que exija das 
mesmas Associações que pcrcebüo a taxa devida do 
scllo proporcional calculado sobre o valor nominal 
das acções transferidas; c bem assim que em rcpa
raçfw do prejuízo que causárão á Fazenda Publica 
com semelhante erro , entrem para os cofres da l\c
cebedoria com as quantias correspondentes á diffc
rença d.o sello proporcional , que deixárão de fazer 
pagar desde as datas das Portarias do Thesouro , que 
as autorisárão a arrecadar o dito imposto de suas 
transaccões ; devendo as mencionadas Associacõcs cn
Yiarem 'á Hecebedoria , para a fiscal isação desta repo
siciío , huma relacão authenticada das transferencias 
d<; suas respectivas acções , que desde então tiverão 
lugar. 

Dcos Guarde a V. S. - Marquez de Paranú. -
Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas. 
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COLLECt)O IHS DECfS{lES DO t;QYEHNO DO 

DIUSIL. 

Tm:u 18 t:AIJEH\O 
•) o 
•.). 

\." X:!. -FAZE\ !I.\.- Em 11 I." d'~ ~;ar1 u tk 1H55. -
Os lirru.~ r·m IJIII' sr lrlll~'ri.·J os nrtxt:Ímeni'os, wsmncnlos 
I' uhitus l'::lliu .wjt·itu:: ttu S!'!/u, n tpw! 1!1'1'!' St'l' JiO!JO 

1dn l'l'~jlf'I'/Í!.I! CliJ'II. 

Hio de Jaw~iro. 'lini.;!Pri:J dus J\'n~rwins da Fn .. 
zr·ndn t•m o j ." dt~ jJnn.:o d1: U{'í5. 

lllm. c• Ex. Sr.- Em rr•-;tH•':I;J i!tl uli:(·io ch· \'.Ex. 
1lP :-, de ~{orl:tubro ullin11), l'<'!li'-1~\'' d::darar qu~; o 
lirrll r·m qm~ s1~ lnn 1ll' l;liH:;lr llil Culc.nin :k (;urupó 
o íts;l'llln:ncnto dos llílScinH'!lilh, cas;un:·ntus, ~~ ohitos 
t•stú sujPilo <lO St'llo, JtJo s:', JH'la nnlhentir:idn1lc e 
importnncia elos 1in;-; a l[lli' s1· pr;·:,li1n liw:; livros, 
como porque a gr•:t:•rtdiihtl:~ dn \r!. :n do Decreto 
f1" lO 1lu .Jt!lho 1h JX30 ni1:• fili limitnda, twm pelo 
)kr:rt'(IJ n.·• X20 tlc~ 12 d:~ S.·(":ilhn dt; IH!"'> L, t[lW 
r:•;rtila 1lilfl·rPnlcs Coloni;ts, m~::: ]H"ln de n." 128-i de 
;!(i dl' \owmhro 1k H\:-,:l, q:1,; o m:tmia npplicnr ú 
dll (;lll'ltpl''. 

Es~~~ sel!o clPve ser pa~o pt!o respi'tli r o Cura, tnn
to jllll'lflll' as-;im o declnrutt a d~cisilo do Thesouro 
d:· 22 :!:• .lt:lhu d:· lX51), como JlClfl[llf\ o proeedi
lllf'llln ct•n!rari:• ll'tlll:·ria a nggravar a comlicflo dos 
l\u·:wl111S, c a hlalld:·cr·r huil.~a excep(;uo ofliosa em 
farn~ 1lo:1 CnrciS, igualtll!'llle estipt;wli;Hlns jwlos eofres 
puhlwos. 

Co1m\m puis tpte Y. Ex. m<mdu indcmnisar á 
Fazertdii JW!os n•nrintenlns do Cura. assim dns liuos 
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de que trata em seu ofllcio , como da imporlancia do 
respectivo sello. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez llc Paraná. -
Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N! 83.- Em o t.o de Mar~o de 185G. - Appmra a 
porcentagem marcada jHlnt a Collcrtoriu de 8. Fi deles. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos NPgocios da l"a
zcnua em o l.o de Março de 1HGf). 

fü1ue V. S. na inlelligencia df~ qnn lw appro
vada a porcentagem de :20 "/"' que propoz em oflicio 
de :21 do corrente para os Elllpregados da num Col
lecloria de rendas gemes crcada llll \illa ele S. Fidt~les, 
sendo 1 ':2 o/ o para o Colleetor c H para o :Escrivüo , 
Jeduzida dos impostos fJUü arrecadarem , com exccp
ção das receitas provenientes do emprcstimo dus 
dinheiros de Orphüos, bens de defuntos c ausentes, 
c cobrança executiva, pelas quacs lhes competirá a 
mesma quota estabelecida para todas as ou trns Col
lectorias do Jmperio mts ordr·ns circular<'s de 1851. 

Heos Guarde a\. S.-- Marqw~z dr~ Paranú.- Sr. 
Dircctor Geral interino das !lendas Publicas. 

N.o 84.- Em o 1.o de Mnreo ele 1855.- Reduz a 
porccntagf'm estabclccirlll pam ·a rf'nrla do papel com 

o Sei/o J!rnporcional. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em o i. o de Man;o de l~Clrl. 

Fica V. S. autorismlo pnrn reduzir a quota da 
porcentagem estabelecida, pm·H os t:ncmTe,gntlos da 
wnda do papel com o s,•Jio propon·wnal a met•1d~: 
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da 11111' for marcada para a venda do papel com Sello 
fixo , na fúrrna proposta em seu oflit:io de 2.7 do 
mez fimlo. 

Heos Guarde a V. S.- Marquez de Paraná.
Sr. ])ircctor Geral interino das Hendas l)uhlicas. 

1"\.° KJ.-GUEHHA.-Cireular em o 1." de 1fnrco de 
18t,:J.- Ao Commandaute das Armas da Cúrl!~ c ao&.; 
Presidentes das Provi neias. · JJcclam que os rrque
rintc!tlos dos réo.~ militnri'R condnnnadoR á Jl!!illl ultima 
implorando 1/. Cll'llll'III'Ín lmperiul, dercnlo fiT acom
pan/l((dos de cupia Ulii/11'11/Íra dos 1'l'S[!CtlÍros J'I'Ofl'.':SOS. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos NPgocios d0 Guerra 
em o l.o de :Março de ll':lj[). 

lllm. c Exm. Sr.- Determinando Sua M0gestade 
o Imperador que os requerinwnlos, que os r(·os mi
litares condemnados ú pena ultima , apres('lllmt'lll im
plorando a Sua Imperial Clemeucia, sejüo acompa
nhados de copia aulhentica dos respectivos processos: 
assim o communico a V. l~x. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Pedro d' Alcantara Bcl
legarde. 

N.o 86.-FAZENDA.-Em 3 de Marco de 18!")5.-Bemcs
sa do Decreto n.o 1.558 de 21 de f'evCI'ciro, declanmdo 
que na disposiriio do~ 7. 0 do Art. i.o do de n. 0 870 de 
:22 de iYorcmbro de 1851, está comprehendida n attribui
çiio das Thcsourarias imporem as multas, de que trata 
o Art. 36 da. Lei n." ().28. 

Hio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Negocios da Va.
zenda em 3 de Março de 1855. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remette aos Srs. Inspectorrs 
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das Thesourarias d1· Faz('nda, pma seu c·unhecimeiJ!u 
e execução, copia nnlh1·nti,·a do Ducrelo 11.

0 1.r-)Cl~ 
de 21 do mez proximo passado, declarando que na 
disposição do § 7. 0 elo Art. L. o elo Decreto n .0 870 
de 2.2 de Nm'l'llthro dP ll:rd. cstú cmnpreltem1iua a 
attribuição das The,!llll'itrias imporem as multas , de 
que trata o Art. :J(i da Lti n o {).:!~ Jp 1 i de Sd('m
Lro do me•smo mu:(l. -- :\l;:rqucz dP l'anmú. 

N: H7. -Em i de~ ~Jarl'o d1~ H( .. );).-·- Sobt'c a 1'11-

trcya á Jllustris:úma (.'o11;ant lllluirirlff du t'mdul'/o du 
imposto sobre bc/u"das (':pirilunms (//'!'l'!lldtlll 11 rl'la ;t/
f'andega e llcl'r!wtloria do llun il'ipiv. 

Hio de Janeiro. :Hinistc~rio dos :\"<>r:ocio-.; da Fa-· 
zencln em i d(• ~;~~.r,:o tlt• !:--\: .. ):). 

Illm. c Exm. Sr.- A fim de t:vilar a demora 
na entrega á lllustrissinw Cnmara J\lunieipnl do pro
dueto do imposto sobre bchitlns t'spirituosas, que lhe 
pertence, arrecadado pela Alfnnrlt•;-:n d1•sla Côrte, 
tenho ordenado qtw ll"s priml'iros nnze mezes do 
anuo se entre~u·~ F ·lo Tlw·;tmru !\a('ional ]o~o no 
principio !h ca1la rn·'z o r:·C!Tidn producto sPm des
conto da clespeza 1k arrt•t·;d;H';Io, a tjltnl srrú de
pois deduzida por inteiro 11a n•Jvla do lluodeeimo mcz: 
o que commmLico a r. Ex. para sPn eonlH'cimPBto c 
em resposta ao Aviso do Lo llo mez prmimo passmlo. 

Quanto á parte arrce<Hlnda pela llecebcdoria do 
Município , nenhuma provitleneia hc nccessaria , visto 
ser entregue regularnwnte, por niío estar sujeita ao 
pagamento de indemnisação p(•la sua cobrança , como 
acontece com ú da AHamlega. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Marqucz de Paraná. -
Sr. Luiz Petlrl'ira elo Cuultn V!'rr<:IZ. 



lc 
~·· 

' 

t ~i ) 

i'i." :-)8- DlPJmiO.-Em \) dr ::\larçn de 1W>:-,.- Appro
ra a tlci'Ísiio do / 1reúrleute dr; S. Po•rln, derlunnl!lo r-om
pt'lir 1111.~ SlllJslÍflltw: da Fai'Hldru!e rle }Jireito a !ll·atifim
!'rlO 1]111' lhes mardio o.~ Jwros },'.~talufos, cm{;nm wlo r•stc
jt]o na I'Cjl'JIIia rle ol!]11111tl faJeiro. 

2: St•r·<)O. llin tldaneiro. ~jiilt;~!<·ri() do·; .\1·~~ucíus 
do I t:q•:·rio l'lll ~l de Mnn:o d1· if-;:·,:·~. 

111m. e 1~\m. Sr.- Acr·uc.;n o rt>cchinwn1n do OíE
!'io de Y. Ex. dalndo l'lll I (i ttl~ ll!'ZI':nhl'tl :lili:no. que 
w·t•IIIJlllllhou u qne ú Y. Ex. diri[.':il) o lu:;]'tT!t;r da The
~;ottril!'ia dt· Fnzt•JHia dt•c;sa Pnnint'Íil <'til I :1 do Jllt~s
JIIO llli'Z, pnrlicipa:Hlo !Pr d:'!\·riclo •~'' n~qltl'rinll'tílo 
1'111 qtw <lirt>rsus Lt~td<•s ~nk:tilulilS da F;:c:dtlndu d1~ 
Jlin·iio r<-pn·s;·n!ún1o contm n inHli~l'!lt'Íil dmln jll'la 
Coulmloria 1lnqudla Hql<\rli<·;1u no ,\rii;.·tl \);, dos Es
tnlulos <j1H' lHtixúrüu com o ll:•('!'<'!'J n ." 1.:)~)(\ d(' 2g 
de Abril Llu illiiiU p<tss;ulo. E k11du ll':'r:Ti·lo <q•pru
Ya<Jto do GoY<~rno lmpcri;;1 n n·!'t·:·i:lit dt·l'i<!:l, 1wla 
qual se tleclnrou, de eonl'omtid;ld:· cllm <l t·spiri\o tl,u 

Decreto n." í:-)~) <lc 12 tlr SPl<•mbro do mnw passa
do, que os dilus Lentes Sub:olitulns liuhflo din·ito ú 
p<·rC'<~pç;.io das I'('S[H•divns grnlifil:H<::ws, <'lllh(lra 11flo 
esliressem regtmtlo cwkirn ;•lgunw, l'lmHl wz que se 
adwssem promplus para esl<~, ou <pwlojUI~r cntlro srr
YÍt'u da Faculdade•. Assim o communico ú Y. J~x. rm 
rc~posta ao seu rC'ferido Ollicio, P pnra que o fa<:a 
cow;tar ao dito I nspl'clor. 

Deos Guarde <' \'.Ex. --Luiz V<;dr!'ira <lo Coulto 
!Ccrraz.- Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 
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N.o 89.- FAZENDA.- Em n de Marco de 18!}[,.-' 
Os requerimentos dos Empregados de Fa"::eillla das Pro
víncias , que 1'CfJIWI'Crem licença.~, devem NT in/(Jrma
dos pelos ln.~pectorcs da.~ Thcsow·arias c pelos l'rc.~úlenles. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 9 de l\Jarço de U-l;>G. 

Illm. e Exrn. Sr. -1\"Jo i'OJJYÍntlu f)llt' os ref)llCI'Í
mentos dos EmprPp;ntlos de Fawnda nns PruYineias, 
que por qualtiut'r motivo prP!eJl(lem liu·w;as, deiwm 
de ser previamente inf(n·nuHlos pelos rp~:pt·ctivos Jns
pectores das Tht>sournrias e ]Wlos PresidPlltPs. SPmlo 
por estes oHi(:ialr))(~lllt• diri~idos a (~sta Secrdaria de 
Estado: Manda Sua MDgcs!adL\ o J rnpna<lor que V. 
Ex., pelos meios compr·tPnles, nssim o faça constar aos 
refcndos Empn'ga<lus , dPclaramlo-lht•s <pre nüo serão 
taes rcquPrim(mtos llCt'Ílos e tornados em (:onsideraçüo 
pdo Governo I rnpPrial, st·m que lragitu pn·enehida a 
clausula mcncinnadn. · 

Deos Guarde a \'. Ex. - l\Jarquez de Paraná.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N.o 90.- Em 10 de ~Iart~·o de 18:J::J. ---Os In.~pc
ctorc.ç das Al(amli·yos podem pcn11ittir que sr;jâo visi
tadas, ainda tendo nluwna mrya a hurdo, aq~tcllas em
barcações que neccsútorcm para sna ,çcyurança conserva
la até retebercm Slt{/ir·icntc lastro ou nova carga. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 10 de :Março de 185;',. 

O l\larquez de Pnranú. Presiuente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , em solucfw no officio do Sr. 
Presidente da Província do Pará' de 6 de Fevrreiro 
findo ao l\linisterio dos Negocios ·Estrangeiros, com
municado pnr A Yiso de fi do corrente ao da Fa-
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wmla , solH'I~ u uccorriuo com a Barca lngleza <{ Elt~
na }> , cujo Capitão requerera ao lnspt~ctor u' Alfandega 
licew:a para receber carga ' tendo a bordo parte da 
com que entrara, c lhe fora denegada por não ter 
qtwridu o referido Capitão tomar o lastro ou carga, 
que (lizia necessitar para segurança ue seu 11avio no 
aucurauouro du descarga em que s1~ achava; decla
ra ao Sr. I nspector da Thesouraria <lc~ Fazenda do 
Parú , a fim de o fazrr constar DO d' Alfamlega, que 
com quanto nos Arts. 14!) ~ lO e 180 do Hegulamento 
dt~ 22 de Junho de u~:w se (lchc disposto que só 
possüo as cmbDrca~:oes ser visitadas depois de com
pldamente descarregadas, nüo fica inhiuido aos lns
pectorcs das Alfamlrgns permitlirem f[UC o sejão , tendo 
alguma carga a bordo, aquellas cmbarcaçtJes que por 
sua construcçüo nPecssitcm para sua segurmt~:a cun
st>rYa-la ató reeelwrem sullieiPntn lastro, ou nova 
rar~a, com tanto que a rernanesecnle possa sPr exa
minada o clcvassaclo o porão, P q m~ l1~11 h a lugar o 
rPct~himento do lastro ou carga no mPsmo ancoradou
ro da descarga, onde st~ d<:wrú l'awr a (\o resto do cur
rPgamcnto, qne para sep:uranc;a hmner ficado ú bordo. 
E pelo fttte respt>ita ú Ban:a lngh~za « Elena )> , deverá 
n Inspcctor d' Alrawlega consentir, se o nüo tiver fei
to, no recebimento elo lastro requerido, no anco
raclonro da descarga, se esta nfw tiver sido concluída, 
nos termos que ficüo declarados. - Marquez de Paraná. 

~0 • 91.- GUEHBA. -Circular do lO do Marco de 
18;)7). - J!anda q;w ás praças que (orem csr:u;as do 
scrciço, c tiiJcrcm direito á prazos, se passem titulas, 
á fim de <fite cum ellcs possâo requerer n entrega dos 
seus pra:::os, conforme u que se acha cslaúelccitlo. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua 1\lagcsta<le o Imperador 
lia por bem Determinar <[Ue as praças do l~xercito 
que, sendo cscusadns elo servi co, tem direito em vir
tude de seus contrados, ú cor1ccssüo de hum prazo 
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de terras, passem os Commamluntes dos Corpos onde 
se verificarem as baixas, hum titulo especial (JUC• 

serú rubricado pelos Commandantes de Armas, o_u 
nas Proviueias em ({llC os nüo houver pelos Prcst
uentcs, f<m~ndo-sc nesses ti lu los expressa mençüo do 
Humero de bra(;as quadradas de que resar o contra
to, a fim- de qtw p11ssúl) taes JH'a\:ns requerer aos 
Prcsidculcs das Prmiucias de ~anta Calharina ou Hio 
Grande do Sul a Pnlrq~a d11s rc~s1 eclivos l11LPs, n qual se 
farú sPgundu se ad!it t•sl;dwlccidu pelo ,'!inislerio do 
llll p<'rÍo. 

llcus Guurde a Y. Ex.- Pedro d'Alcanlara Be
legarde. ---Sr. l'reside11lc da Província de .... 

N." !J1. -.JISl'Jt:\. -- \ü;o d<~ lO de ~hm·u du 1~:-,s.
Ao Presirlenf1~ ··do Tri!nuut! do Hc!uçrio 't~u Crirtc, De
e/um IJIIC li ÍI!IJWÚ('!lU de j!l'i.'I!S t/isrÍJ!fÍJIIII'I'H uog .Jui
ZC.~ por cusfus cn·cs:;ims on inrlcridlfs 111/o !te im
pcmtien, seniio lulliw jiu·uld11dr~, lj11C os Presidentes 
dos Tribunac.~ derem c.n·n·ttT no ruso de rulpa. 

3! Secçüo. "\JinisU·río dos ~egoc.:ios da J usti~a. 
Hio de Jaueiru em 10 de ~Ian;u de~ 1H5G. 

Illm. c I~xm. Sr.- Pon<lcra V. Ex. no st•n OfTi
cio de 8 do corrente llH'Z, <1ue, dispondo o Art. 183 
do Regimento de Custns, m<llldudo observar pelo De
creto 11. o l.!íG!) de 3 elo dito mcz, que --os J uizcs 
<IUC levarem por seus aclos salarios ind<~Yidos, ou ex
cessiYos, scrüu respousabilisados crirniualmcnte, c 
alêm disto comlcrrmwlos a restituir em tresdohro o que 
de mais ]eyarcm, --e ú n·spcito dos Iscririi.es e de
mais Oflic[w;s q ne s<~r:~lo cundemnmlo:; nas penas dis
cipliu;m:s sq:;uintcs : pri~;ilu aU· cinco dins, ~;uspensilo 
até triiJia clia:', n•,;(Ílui•:üo r;m lrcsclohro do mais que 
n~c·(·hêrüo,- iiuuli:ca!Hlo o Artigo com a dcdaracüo de 
fJIIf' l;H•s IWllilS siío i::tl<·pr~w.IPJII;;~; da r<·~;pnm:ahifidlldc 
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criminal, que, uão obstante dias , pode ler. l_ugar, 
"' lhe parece que por estas expressões a responsab1hda~e 

criminal he apenas facultada e nüo exigida , rclatl
'ameutc aos Escrivães, c imperativa, com relação aos 
.Juizes , e offerece a tal respeito algumas rellexóes. 

Tendo levado o Oflitio de Y. Ex. ao conheci
meHtu de Sua Magesladt~ o Impt~rador, ~lancla De
clarar-lhe , em resposta, que a imposi~fto de penas 
disciplinares aos .I uizes , por euslas excessivas ou in
deYidas , não he imperativa, senüo huma faculdade 
qtw os PresidentPs dos Tribnnaes elevem exercPr 110 

t'asu de eulpa. 
Deos Guarde a V. Ex. - .J osó Thomaz ~abuco 

de Ar<tujo. - Sr. Eusebio de Qneiroz Coilinho :Maltoso 
C amara. 

N." !):3.- Aviso de 10 ele Mart'o <le v.;;);),- .io Pn:
sidcnl!~ rla Pmcincio dtJ Hio ·;{!! Jo11ciro. Dcr:lora t[UC 
o (Jwmla Xw:-itnutl nr!u tln·l' Sl'l' r!tiii!UIIlo a scroiw 
Cln IJIUiJI(O lUtO ctllllj))"ÍI' 11 j!!'!lll IJIIC fr!r-1/tc ÚII]IOSÍa 
]Jc[o TI'Sj!cctii'O ComtiWJIIluntc Jdn fitltu que tircr com
mcltido ; c que su ao:; Conselhos tfc disciplina compete 
a ÍIIIJWsiçüo de pc1w maior dr: oito dias llc prisão. 

Ministcrio dos Negocios da Justiça. Hio de Ja
neiro em 1 O de Marr;o de 18~:;J. 

Illm. c Exm. Sr. - Fazem1o chegar á Presença 
de Sua Magcstade o Imperador o Olli(·io que V. Ex. 
me dirigiu, sub 11." :m (' data clt · 7 (lo mez passado , 
aeompanhado de copia dos Ollicios do Couunanclante 
Superior da Guarda !\aciona] de Parat.v c Angra elos 
Heis, dessa Prmiucia, c do Commanda!lle do 28. 0 

Batulhi:ío d2 Jnt"anlaria, suscitando as duridas seguin
tes: « i. a Se o Guarda Nacional que por falta de 
« serviço tiver onlem de prisüo de seu Commandante , 
« nfw a cumprindo , eleve continuar a ser chamado 
(< a sPrvit~o smn ({IIC prinwil'n seja obrig;Hlo n sofl"rer 
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« a pena imposta pela primeira Jal!a. ;> « 2. • No caso ~e 
« decisão aflinnahm, se o Guarda continuar por mm
<< tas -rezes a negar-se ao serviço , por cada falta de
<< -rerá o Commandante impor-lhe nont pena de pri
« são por tempo indefinido até que, sendo preso, as 
<< cumpra de huma -rez. ;> Houve o :Mt~smo Augusto 
Senhor por bem Decidir, quanto á primeir<) dnvida : 
que o Guarda Nacional uão dere ser chamado a ser
viço em quanto nüo cumprir a pena que for-lhe im
posta pelo respectivo Commamlanlc pela falta que ti·
ver commettido, Yisto que, para se fazerem efl'ectiYas 
as pt·isl.lf'S, tecm os Commaudanlcs meios á sua dis
posiçüo, e , quando _insufHcieJ~ l~s , podem recorrer á 
mternmção da Autondadc PoliCial, não obstando por 
fôrma alguma a disposição do Art. 44 do Decreto 
n. o 1.130 de 12 de Março de 1858 , que refere-se a 
hum caso especial ; quanto á segunda , (JUC fica ella 
prejudicada pela solução anterior, sendo certo que, 
prevalecendo a opinião do dito Commandnnte do 28. o 

.Batalhão, os Commandantcs dos Corpos arrogarião a 
attribuição que aos Conselhos de disciplina concede 
a Lei de impor pena superior á de oito dias de pri
são, a qual mesmo não pôde exceder o limite de 
dous mezes. O que communico a V. Ex. para seu 
conhe1:imento c em rrsposta 110 seu citado Oflicio. 

llcos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Amujo. -Sr. I)residenle da Provincia do Hio de 
Janeiro. 
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N." 94.- Aviso de 13 de l\Iarço de 1855.- Au Pre
llidcntc da Relaçüo da Côrtc. Der:lara que em exewçãu 
do Jrt. 186 do lleyimenlo de Cu.~ta.ç, os Prexúlentc~ 
da.~ Rclaçúc.~ cstüo autorisados a impor aos EscrÍI;iic.~ 
que praticarem c.rccsso de cscriptrt nas Sentenças , 
cartas e mais papeM , que transitão peln Chanrcllaria, 
as penas disciplinares estabelecidas no Art. J 83 do dito 
Ucyimcnto. 

:1. • Secção. l\Iinisterio dos Nego cios da J usti~a. 
Rio de Janeiro em 13 de Março de 185fl. 

Illm. e Exm. Sr. -Pondera V. Ex. no snu Offi
cio de 8 do corrente mez, que , dispondo o Art. 1H6 
do Hegimento de Custas, mandado ohs<·rvar pPlo De
creto n." 1.569 de :3 do dito mez, continuarem em 
'igor as attribui\:ôcs dos Chancelleres sohre excesso de 
escripta das sentenças , cartas f• mais papt>is , fl'W 

transitüo pela Chmwdlaria, Y. Ex. Plll1~ndia, Yislo 
taes excessos importarem a cxigcncia df• custas iwle·ví
das , que os Presidentes das Jtelaçües íicavão nutori
sados á impôr aos Escrivães , que os prnlicarc·m , as 
pPnas disciplinares estabelecidas no Art. 18!J do ci
tado Hegimento , por spr este o meio de fazer cessar 
os inYeterados abusos que se dão nesta materia. 

Sendo o dito Oflicio presente á Sua Magcstade o 
Imperador, l\Ianda o Mesmo Augusto Senhor decla
rar a Y. Ex., que prevalece a sua opinião sobre o 
modo de ser executado o Art. 186 do Begimento de 
Custas , c que os Presidentes das Relações·- estão au
torismlos a impôr aos Escrivães que praticarem seme
lhante excesso de escripta as penas disciplinares mar
cadas no Art. 183. 

Deos Guarde a V. Ex. - Josó Thomaz Nalmt:u 
de Araujo.- Sr. EuseLio de Queiroz Coitiuho Matloso 
Camara. 
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N." 95. Aüso de 1:3 de ~I:m·o de iN:-J:í. - Ao Pre
sidente da Proriutia t/11, !Jai~in. Decide a tl11rirla i:lts

citadlt pelo .l11i:: de lJireito drt Cumurm de ltnvicnrú, 
.~obre ta o .J ni:; Jl111o' icipaf c de U rphâog do Tamo 
do mesmo nomr f'amldadc para suspender por 6 mc;:;cs 
o Esrririio de Urplu/og, que pcm/llc e// c scrria. 

3." Secçiio. jii11islerio dos l\'egocios (la .Justi~:a. 
1\ío tle .lmwít·o l'lll 1:3 d1· Mar1~o de I8G:-1. 

Illm. ~~ Exm. Sr. tcn·i DO conh(~('ital'lllu ue 
Sua Magpstade u Imperador, o Oflicio de Y. Ex. da
lado de 11 de lkzemhro ultimo, soh n." :)7(), acom
panhado da copin do do .llliz Uí) Direito da Comarca 
de Ilapicurú, clPssa PrmitH·ia, consultando, se o .Juiz 
:Municipal c dP Orphüos do Termo uo nwsrno nome 
tinha faculuadc para snspendn pnr s1•is mezes o Es
criYflo de Orphüos que pc•nml1) elle sr~rvia, bem cmno 
ua copia da resposln , q:Jr , <lc acconlo cum a opi
nifío uo Presidente interino <la He1ncfto deso.;a Ciuade, 
Y. Ex. dóra ao soLrcdilu .Juiz de Úin·ilo. 

O Mesmo Augusto Sr•Jthor, depois ele OuYir o 
Consc1hl'iro Procurador da Coroa c a Scc('fío de .Jus
tiça do Conselho d'Es!;;do úccrcn do ohjêe!o , Houve 
por hem , pela Sua immccliata e Irnpcrinl Hesolw:fw 
de 2í do mcz prnximn findo . tomada sohrr~ Con
sulla ela refericla Sccr.;lo, llecidir, gu", kmlo a sus
pensio imposta pelo .I uiz dos Orphüns do Termo de 
Hapictln't a clausula dr~ rcsponsnbilidade , clla se 
nfto póde considerar corno suspensflo correccional 
ou disciplinar, a (!lll' se refere a Onl. L. o '1. 0 Til. 
79 § 1G, senflo como pn·Ytntiva, anterior ao pro
cesso e applicavel nm casos criminaes , conforme a 
Ord. L. 0 1." Tit. iOO , flllC a regulnTa: que, sendo 
assim , procedr~o o di to .Juiz sPrn autoridade , por 
quanto , pela Legislaçito adtwl , esta susfJeusiJo pre
ventiva só pó(lr~ sn imposta aos Emprcgac os suspeitos 
de crimes pdo Gmi'I'IIO Imperial c Pn~sidcn(es de 
Província, sendo qnc aliús ella hc hum efTeito da 



pronuncia e nüo a púdc preccdrr. Outrosim, que 
a solm•dita Onl. L. 0 1. 0 Tit. iH ~ 'tG, qur nulorisa 
a SIIS[Wi1SUO corn~ccionnl, nilo 1;stú n~vogada, senrlo 
rpte para rrgula r c•sta a I I. ri h11 Í\:fto 1m i xo11 o Decrrlo 
n. 0 1.r>i.2 d1~ i do corrente mcz , que com a lle
soluçüo de Consulta em que elle se f11ndou re
metto incluso , por copia , a V. l~x. para sua intel
ligencia C devida CXCCIICÜO. 

' Deos G1wrcle a V. ·Ex.-- Josó Thornnz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Pn•sidl•nlt> 1la Prcnin('ia tia Bahia. 

N.o 9fi. - .iliSTTÇ_\.- _\y;,n tL• 1:1 d1• )f;;rco de 18:-J:-1. 
Ao Preúrle/111' tf,: lll'i!",'rin tfu Cr:i'/c. Derfuf'(f lfUC n 
dispo~tçiio do . kt. !12 df) ](,·yi:u,·nto 1?" C:r::/11.':, 11111/lllnn
do ljiW os Prrúr/,•,iír.~ rlw; J?,·/w;;!'s j!l'i'U'hrio 111il n!is 
pelos lin·ll~ll!i, IJIII' l/in: l'lu::vtl' !'r;;,r!'lll'l·, :;1í di::; n'!i

pcitu ris c.rpcdidus jiiJI' Fui'/1: rií!s. 

3: Seccfto. Minislt·rin d11s ~~·gtwills dn .l11sli~a. 
Hill de Jandro <'Ill t:~ tk ";•n:•' ·d·· tx:-.:-,. 

lllm. () Exm. Sr. - Pede r. E\. 110 SP!l Oflir:io 
de 8 do corrent1~ mrz ser esdarel'iLlo, se, estabele
cendo o Art. G2 do Hegimcnlo de Custas , mandado 
executar pelo Decreto n. 0 t.r.G\1 de !3 do dito mez , 
que os Prcsiden !.1 ·s dns itt ·l<H'Ú(~s pPrcehuo mil r{~is 
pelas licenças, fJ LH~ llws co111 pPle cullC('tlcr, se a chão eom
preenditlas nesta disposi<;;'w as qw~ us mrsrnos !•re
sidentes concedem para a apreseulat:flo dos embargos 
na Chancellaria. Sua Magestade o Imperador ú quem 
foi presente a sobrt~dita duvida, Manda declarar ú 
V. Ex. que aqudla disposiç:f10 só diz respeito ús li
cenças expedidas por Purtarins , sendo por tanto acer
tada a deli!wraí:üo de Y. Ex. t•m uün q tlPJTr que 
se cohrm;scm rmoit11m~ulns pdas onlrns. 

n~'OS Guanh~ a y. ]~x. - .I osó Thomaz Nahuco 
de Araujo.- Sr. T~usnhio l!P Q111•iroz Cnilinlw Mnltoso 
Cnmara. 
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N. 0 97.- Aviso de 14 de Marco ue 1855.-Ao Con
selheiro Presidente da llclal'ltr/ da Curte. Svlrendo {t 

duvida por cllc proposta a' respeito de hwn aggraw 
de petição interposto de Despacho de Juiz de Paz, qtw 
ordenou prisão por custas , c do qual os Jttizes do 
Accordão dcixáriio rh~ tomar conhecimento. 

3.a Secção. Ministerio dos Nrgocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em H ue MHT\:o de 18f)5. 

Jllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mages
tatlc o Imperador o Oflicio dí~ V. Ex. datado de '15 
de Novembro do anno proximo pre!.erito , no qual 
expoz , que tendo sido submetti<lo a esse Tribunal 
da Helação hum aggravo de IH~ti1;flo Ültrrposto de des
pacho de Juiz de Paz que ordenou prisüo por custas, 
os Juizes do Accordün df•ixúrüo dP tomar conheciuwn
to delle por uüo existir tei, nem HegulamcHto que 
estabeleça aggravos para as decisúcs dos Juizes de 
Paz. visto como o Hq~ulamcnto ue 15 de Março de 
1842, no Art 8.", que deo descnvolvimf'nlo ao 
Art. 120 da te i de :l de Dezembro rle 1 ~H, não 
fulla em taes Juizes, entretanto que V. Ex. julga pou
co razoavel que nas questões de competencia e prisão 
no Cível se não possa recorrer dos referidos Juizes 
de Paz , quando se recorre de outros mais gra
duados. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Coroa c 
Seecão de Juslica do Conselho d' l~slado, a tal res
peito, Houve o ~Iesmo ,\nguslu Senhor por bem, pela 
Sua [mmediata c Imperial Hcsolur;üo de 2--i do mpz 
proximo findo , tomada sobre Consulta da referida 
Secção , decidir que , não kndo a Lei de 3 de De
zembro de 1~H , Art. 120 , crendo Direito novo a 
semdhanle resrwito ' mns sr'nncutc rc:,laurado a te
gislaçüo anterior, niio podem ser caso de nggravo 
senüo os rp1c aque1la Legislar;üo estabelecia , seudo 
que, c~nformf' clla , para tPr lugar o aggmvo era 

,• !Wl:CSSílflO I(UC n l'ílll:->n lli-Íil cnulH'SSt' llil al\:alla , f' 
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desta regra era lmma excepção a questão de compe~ 
tencia por ser de ordem publica, á qual he preju
dicial a inversão de quacsquer jurisdições : que , por 
conse<Jueucia , só para o cnso de competencia ou 
incompetencia dos Juizes de Paz , ou outros Juizes, 
pelo Decreto n." 1.571 de 7 do corrente mez, que 

f
lor copia remetto inel uso a Y. Ex. , SP declara que 
ta aggraYo de petição ou instrumento, sendo a für

ma <lO prOCPSSO, e OS SllperiOWS f{IIC ddles tonheçtío, OS 
mesmos estabelecidos pelo Decreto 11." 1n de 15 de 
Marr·o de lXU. 

··Quanto porôm ao caso de prisão no Cível, que 
pelas justas razóf~s por r. Ex. ponderauas carece de 
}H'ovidencia, em tempo opportnno subrnetterei ao co
nhecimento do Corpo Legislativo, por competir a elle 
to mal- o na devida consideraçüo , ú Yista da regra 
presl~ppos~a. O que communico a ~·. Ex. r.a~a sua 
ml<'liigencra e em resposla ao spu f'Jfado OlficJo. 

Deus Guarde a V. Ex. - .Jnst'~ Tlwrrwz Nahueo 
de Araujo.- Sr. Euscbio de Queiroz Coitiuho Mattoso 
Camara. 

N.o U8.- DfPEBIO.- I~m lG de Marco <l(' 18r)G.-De
clam IJIIC os Estlldllllfcs IIWlrimlados ~~~ 1." 011110 das Fa
culdlflles rle .Alr~1Licina, qtw fimio I'I'JII'Orw/og, antes da 
cJ·er·tt(Üo dos JWros Estatlltos, 011 que por qnalqum· 
outm motiw trm de repelir o mesmo ll!IIIO dejJOis de vi
gorarem o.~ ditos Estatutos, nüo estão obrigados a fa
::er c.ramc do.~ noras Jlrcpa mlorios q~tc c:riyem estes Es
tatutos. 

'2." Secrão. Rio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Ne
gocios do Intperio em 1 r) de 1\Iarço de 1855. 

Foi presente ú Sua Mageslnde o Imperador o seu 
Olticio de 18 do Novembro ultimo, no qual consul
ta se os Estudantes reprovados no 1." anno do Cur
so nwdic() dt>ssn F11culda<le, pnrn de novr1 se mntriru-
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1arem no dito anuo, precisão habilitar-se eom o exu
me dos preparatorios que accrcscôrão !~m virtude do 
disposto no Artigo 8.2 dos Estatutos de 28 do Abril 
do auno pnssadu, on se visto turem sido admittidos 
á matricula do reJI~rido Curso antes da publicação 
dos mesmos Estatutos, devem ser matriculados sem 
dt~p!~ndcucia de exame dos Jtovos preparatorios : e o 
1\Iesmo Augusto Sc~11hur Cnni(Jrmaudo-s(', por Sua Irn
mediata H:~solut:Jo d<· .27 de .JHnl'iro ultimo com o pa
recer da Scccrw do CoJJsPllw ti' Estado dos ~cgocios 
do lmpt~rio, cxarwlo t'lll Consulta dt~ .1 do dito 'iucz, 
1\Iauda Hedarar a V. S. para sua iute!ligrncia e exe
euçüo: 1." que seria dar dl"l'ito rclroactivo e exor
bitante aos Estatutos vi~t·Hles, exigir-se que os Estu
dantes matriculados no t ." n11no, c qtw forüo appro
vados , Sl'jüo ohrigados ao t•xanw d1~ novos prepara
torios , no caso de IJtwn·rem matricular-se: 2. o que 
os citados Estat1llos, fJllitndo tratuo ela matricula do 
1." anno faiiJo elos lfliP pela l." wz se hahi!itüo para 
clla, e nüo dos j<t matriculados, e IJtLe por ttualqucr 
cireunstancia silo obrigados a frequentar o mesmo an
no: :L" que a intelligPncia contraria accresccntaria huma 
pena f[liC os referidos Estatutos nüo ec;tabelecêrão. 
l,ortanto que, nilo sónwute aos Estudantes reprovados, 

~ :. corno lambem aos IJUe por qualquer outro motivo 
pe~dêrüo o mmo, tlerP aproveitar a hahilitaçüo an-

i. tenor á prornulga1:iu, tlos aduacs Estat11tos. 
Deos Guanl(~ a r. S. - L11iz Pdn~ira do Contto 

Ferraz. -Sr. Dlrectur da faculdade de ~ledicina ela 
Bahia. 
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N.u 99.- JUSTICA.-Av1so de 17 de Uarco de 1855.
Ao Presidente da Província de São Paui~. Declara que 
nüo se dá incompatibilidade em serem cxcrcúlos simul
taneamente os empregos de Ajudante elo Procw ador Fiscal 
da Fa::e1ula e Cumdor Geral dos Orphúos. 

3: Secção. Ministcrio dos Negocios da Justiça. 
ltio de Janeiro em 17 de ~Iarço de 1R!")5. 

Illm. e Exm. Sr. -Participa V. Ex., em seu 
Oflicio n.• '.282 de '.29 de Dezembro ultimo, ter o 
Juiz dos Orphãos do Termo dessa Capital consultado , 
se he incompatível o exercicio simultanco do Empre~ 
go de Curador Geral dos Orphãos com o de Ajudante 
do Procurador Fiscal da Fazenda Geral , e submette 
a dita Consulta á decisfto do Govcmo Imperittl. 

Sua Magestade o Imperador, á Quem foi pre· 
sente o dito Olficio , Manda Declarar a V. J~x. , que 
HÜO convêm mulliplicar as incompatibilidades de em
pregos , cuja retrihui~üo nüo lw bastante para que 
qualquer delles seja bem servido , e que , alt~m disto , 
não sendo aos empregos de Ajudantes do Procurador 
Fiscal da l<'azenda c Curador Geral dos Orphãos im
posta a obrigação de comparecer ordinariamente em 
algum lugar e hora certa , não se dá incompatibili
dade em serem exercidos simultaneamente. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 
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N. • 100.- I~AZENDA. -· Em 24 de :Marco de 18!"'{). -
' Apresentação de certidão de vida dos fiad~res dos diver

sos t•esponsaveis d Fazem/a Nacional no principio dr 
cada semestre. 

' f 

Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da 17a
zcnda em 24. de Março de 18G5. 

Annuindo ao que Ym. me reprpsentou em seu 
oflicio n.• 113, de 10 do corrente, o autoriso a fa
zer extensiva ás Provincins a providencia tomada por 
Aviso de 3 de l•'evereiro ultimo, a resprito da apre
sentação, no principio de cada semestre, da certidão 
de vida dos fiadores dos diYcrsos rcsponsmeis da 
Fazenda Nacional. 

Deos Guarde a Vm.-Marquez de Paraná.- Sr. 
Director interino do Contencioso. 

N,o 101.-JMPERIO.-Em 28 de MarC'o de 18rJ5.-De
clara ao Presidente da Proúncia da JJa.hia que as Cama
'fas Afunicipaes, sendo corporaçôcs meramente admim'sc. 
trativas não podem exerr;er attribuiçües contenciosas, sen
do por tanto f':x·orbitantcs as de que trata a Camam 
Municipal de Santo Amaro no oflitio a que se dá 
tolução. . 

1.• Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do Irnperio em 28 de Março de 1855. 

IIlm. e Exm. Sr. - Tendo a Camnra Municipal da 
Cidade de Santo Amaro dessa Província consultado 
o Governo Imperial em Officio de 9 de Novembro 
ultimo sobre as seguintes duvidas: 

1. • Se lhe compete déliberar e fazer ex e cu lar suas 
deliberaeões sem recorrer ao Poder .Tudiciario . sobre 
os objectos de que traWo os Artigos .H e GG- § 6. 0 

da Lei do 1 .0 dr) Outubro de 18'28, no cazo de não 
estarem regulados por Posturas taes objectos; 
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~> • Se a execução dessas deliberações póde ser 
impedida pelo Poder Judiciario, ou se somente aos 
prejudicados cabe o recurso d? ~rtigo 73 da .r?ferida Lei; 

:J." Se lhe compete o direito de requisitar força, 
quando seja necessaria , para fazer executar suas deli
IJeraçúes, sem que a A~utoridade respectiva possa tomar 
eun!U"cinwnlo dos motivos e legalidade da rcquüáção; 

~: Se no caso de ser usurpado , ou Yedado o 
uso e goso de alguma servidão publica por edilica~ 
çúcs , ou quaesquer obras de particulares, deve recor
rer para sanar este mal aos IUe:ios ordinarios perante 
u Poder J udiciario , o~ lhe cabe , em virtude do dis
posto na mesma Lei do 1. • de Outu}Jfo de 1828 e 
na Ord. do L. 1.· Tit. 66 § ll, mandar por Auto
riJadn propria destruir taes edificaçúes ou obras e 
repor as cousas no seu antigo estado : 

Houve Sua Uagestade o Imperador por bem, de 
conformidade com o parecer do Conselheiro I)rocu
rador da Corôa, l"azenda c Soberania Nacional , Mandar 
declarar á dita Camara que sendo as C<mwras Muni
cipaes , segundo a Lei ue sua organisaçfío , corpora
ç•-Jes meramente administrativas, sem jurisdicção alguma 
contenciosa , nflo cabe em suas attribuicües exercer os 
actos a que se refere em seu citado Ôfficio. E nem 
as disposições da Legislação antiga, que lhos permiltião em 
alg11ns casos funcçóes judieiarias, po<lem hoje ser Ül
vocadas a este respeito, Yisto como inteiramente cadu
cárão. po: virtude da nova organisação, que por aque~
la Lei fm dada a essas corporaçôes. O que commum
co a V. Ex. para que o fac<1 presente ú referida Cama-
ra Municipal. ' 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 
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N. • 102.- FAZENDA.- Em 29 de lUarco de 1855.
ApproM a porr:entagcm marcada para" a Collectoria 

r:reada ua Cidade de São Paulo. 

Rio de Janeiro. lUinisterio dos Negocios da Fa
zeuda em 29 de lUarço de 1855. 

O Marquez de Paraná, hesidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de São Paulo, n. o 15, de 13 do mcz pro
ximo prC'terito, approva a porcentagem de 7 °/

0 

que 
arbitrou ü noya t:ollectorin , organisada de conformi
dade com a ordem n." 75 de 5 de Setembro do anno 
passado , sendo 4 % para o Collector, e 3 % para o 
Escrivão. -!UariJllez de Paraná. 
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COLLECÇIO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BHASIL. 

1855. 

TOJIO 18 CADER:\0 4." 

N. 0 103. - JUSTICA. --· .\viso de 2 de Abril de 
1855. - Ao Pre;illente da Provincia da Parahyba. 
Approra a decisào dada por aquella Presidencia ao 
Juiz Municipal do Termo de Arêa da mesma Provincia, 
de que só o Juiz Municipal effertivo he competente 
para julgar por sentença as justificaf>Ões de qualquer 
natureza, no cível , crime on orphãos. 

3." Secção. ~Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Bio de .Janeiro em 2 Je Abril Jc 1~55. 

lllm. c Exm. Sr.- Acuso o recebimento do Officio 
de V. Ex. datado de 20 do mez antecedente, sob 
IJ. o 71 , com o qual remetleo o do Juiz Uunicipal 
do Termo de Arêa , consultando, se em vista das 
disposições dos Arts. 6." e 7. 0 do Decreto n.• 276 
de 24. de l\larço de 1843, os Supplentes dos Juizes 
Municipaes podião julgar por sentença as justifica
çôes de qualquer natureza , no crime , cível , ou or
phãos, quando o Juiz l\luuicipal effectivo se acha 
em exercício em algum dos Termos reunidos sob sua 
jurisdicção ; remettendo igualmente a copia da res
posta , que V. Ex. déra ao sobredito Juiz Municipal. 

Sua l\lagestade o Imperador, á Cujo Conheci
mento levei este negocio, Houvcl por bem Approvar 
a decisão de V. Ex. quando declarou ao Juiz Mu
nicipal do Termo de Arêa, que , segundo o dispos
to nos Arts. 6. • e 7. o do citado Decreto , não he per-
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miUido aos Juizes Supplcntcs proferir sentenças finaes, 
quer no crime, quer no cível: c que sendo o 
julgamento das justificações huma sentença, que põe 
termo ao processo, só o Juiz Municipal effectivo hc 
competente para proferi-la. O que communico a Y. 
Ex. para sua intelligencia, e para o fazer constar 
ao mencionado Juiz Municipal. 

Dcos Guarde a V. Ex. - José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província da Para
hyha. 

N.o 104.- FAZE~DA. ~Circular em 4 de Abril de 
1855.-..- Os livros das Alfandegas devem continuar 

abertos ate o cncermmcnto do excrcicio. 

- Rio de J<\neiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 4 de Abril de 1855. 

O ~lm:quez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em additamento ao disposto 
no § 18 do Artigo 115 do Hegulamento de 22 de 
1 unho de 1836, declara aos Senhores Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda do Impcrio, pura que 
o fação executar nas respectivas Alfamlcgas que, 
aMrn .de não deverem estas encerrar os livros de sua 
escri:p.turação findos os doze mezes do exercício a que 
pevtencerem, cumprindo que continuem a escriptll
ror nelles a renda que arrecadarem no semestre ad
dicional, devem outro sim remettcr quadros d<J- mes..
m.a renda .á. Direcloria Geral das Rendas Publicas , 
4ePois de encerrados definitivamen~ os livros :U4) 

fim do ,ditto sem.est.De addici0nal. - Marqu.e~ de Purwá. 
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N. o 105. -Em 4 de Abril de 1855. -Direitos que 
derem pagar as licenças concedidas a orphãos para 

casameuto. 

Rio de Janeiro. Mini~terio dos Negocios da Fa
zenda em 4 de Abril de 1~55. 

O Marquez de Jlaran:í , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , em resposta ao oflicio do 
Sr. Inspector da Thesouraria de S. Paulo, dirigido 
á Direcloria Geral do Contencioso em 25 de Abril 
do anno proximo preterito , informando ácerca de 
hum ofllcio do Juiz de Orph:íos da Cidade de Iguape de 
8 de Março do dito anno, em que este deseja sa
ber se devem os úrphiios pagar pelas licenças que se 
lhes conceder para casarem 2./'1)000 a Fazenda, co
mo manda o Hegulamento de 10 de Julho de 1850, 
se 160 réis como se Yê da Portaria deste l\Iinisterio de 
11 de Setembro de 1850, ou se 30.WOOO, como en
tendeo a Thesouraria e approYou a Presidencia dessa 
Província,- declara ao mesmo Sr. Jnspector que, 
quando a Thesouraria determinou em Portaria de 15 
de Novembro de 185:~, dirigida á :Mesa de Hendas de 
Jguape, quaes os direitos a cobrar pelas licenças 
concedidas para casamentos pela Autoridade compe
tente , foi irregular o seu procedimento na parte em 
que ordena a cobrança de novos e velhos direitos; pois 
que a Tabella a que se referem os Artigos 24 c 37 
da Lei de 30 de NoYembro de 1841, na parte 3.a 
n. 0 .H, impoem a taxa de 20;n"JOOO pelo supprimen
to de consentimento do pac, ou tutor para o casa
mento, mas não menciona nem a licença do pae, 
ou tutor, nem a do Juiz de Orphãos para tal fim, 
de sorte que, em regra , taes licenças niio estão su
jeitas a novos e velhos dirritos pela Legislação nctual, 
nem o forão pela passada, conforme se vê da 
Tabrlla annexa a.o Decreto de 25 de Janeiro de 1832. 
Diflerenle h c a licença do Juiz de Orphiios, exigida pela 
Ord. L l.o T. 88 § 19 do consentimento do pae ou 



. . ~ 

'• I'. 

'' . . 

f: 

( lllfi ) 

tutor, que requerem a Ord. L." 4.0 T. 88 ~i.", 
e a Lei de 1!) de Junho de 1775 § 5.•, e muito difleren· 
te ainda do supprimento deste consentimento que era 
dado por Provisão pelo Desembargo do Paf;o, em 
certos casos, e pelos Corregedores e Provedores em 
outros, na fórma da Lei de 29 de Novembro de 1784, 
e que entre nós passou para os Juizes de Orphüos pe
la Lei de 22 de Setembro uc 1X28, e Hegulamento de 
15 de Março de 18i2, Art. 5. 0 § 5." Assim pois só
mente o supprimenlo do consentimento do pae ou do 
tutor para casamento está sujeito a essa taxa, e já· 
mais as licenças para casamento, quer sejão do Juiz 
de Orphãos , quer dos paes ou tutores. Quanto ao sei
lo que cumpre pagur, o Hegulamenlo Je 10 de Ju
lho de 1850, hc claro. No Art. 47 n. 0 12, trata ua 
dispensa ou supprirnento do consentimento dos paes, 
tutores e curadores. No Art. h-1 falia das licencas 
em geral: o sello a cobrar-se por cada huma ·he 
de 2,'J'DOOO. Se com elle conformou-se, obrou acer
tadamente o Administrador ua Mesa de Uendas da 
Cidade de Iguape.- l\Iarquez de Paraná.-

N." 106.-Em i de Abril de 1855. -Imposto que de
vem pagar as lojas segundo o seu fundo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em 4 de Abril de 1855. 

O Marquez de Parunú, PrcsiJ.cntc do Tribunal 
do Thesouro Nacionul, dcelara ao Senhor Inspector 
J.a Thesouraria de .Fazenda da Província do Mura~ 
nhão, em resposta ao seu ofllcio n. 0 16 de 15 do mez 
proximc findo, que não póde ser approvada a deli~ 
heração que tomou, c de que dú conta no citado offi· 
cio; por quanto sujeitando o Art. 1. o § 2. o do Regu
)amento de 15 de Junho de 1844 ao imposto 1 de 
12./tl800 ns lnjns, cujo fundo for mrnor <lP 
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t.ooo,mooo, t·Yidenlc~ iw qtJe a rcla~JHl a ~t·r;uir no:; 
tlutros Membros uess<~ mt·smu ~ deYe ~er entendida 
de acconlo com li primeira, donde rcsulla que estüo 
obrigados ao pagüiHPnlo de '20./'1_)000 as lojas de 1 a 
~~ooo~ooo de l'undo exdusive; li :~o;::uooo as de ':! 
até :~:OOOo#)OOO exclusiye; c a ,JO,t;OOO as do 
:I:OOO;;'DOOO c dahi para Gima. O que assim farú 
tumprir o mesmo Sr. Jnspcclor.- Marquez de Paranú. 

\ " 107 .-BIPEIUO.- Em 7 dt~ Abril cito 'lK,~J.-/Jrr/u
m tto Prcsidcn/1' do J>nni/lf·iu lflll' 11 I'OIIstrw·ç;/u de csti'IJ
tlns IJ11C lliJII]Ii'l'ltr·w!,•m u fi'ITÍ/oriiJ rir 1110is rir luii/111 l'I'IJ
cinrirt sr) Ji!Hle SI'!" ruucet!it!a l!tlu ( :uuTJIIi Gemi, sendo 

s11j1'Í/1i 11 yrrtrl's ÍIIGOill"l'IIÍCil/cs 110 Jmllim a iniciutirn 
de /ti('.~ ronstrur(·rirs lonuula ]!elas . fssr'tii!Jt('((s Lcyislati
rrts ]Jrori w·iacs. 

:L" St•ct·;\o. Hio tlt• .linll'iro. ~linisll'l'io cl11S \t~
~rwios 1l; fmpvrio t'lll 7 d1~ _\h ri! dt• P-l~~~J. 

111m. ~~ E\tll. Sr.- Fui ouyida a S:·<·t•ftu dos ,f\p
gocios do lmperio do Cunselhu <l'Esl;H]o, "sobre o :·t~
qucrüuenlo rm que o l\'q!;ucinnle Francisco d<~ l'aula 
Santos dctlnra han~r n•qucritlo ú ,hscmblt'~a Lr·gisltt
t i r a dessa Prcniw:ia n t't lllt't'~;sJo de f;n ores P. priü
l<'!lius para a construc<.:flo de huma l'strn<la <Jllt, partill
du do puulu do Hiu Jl;:bnpumw, em que a Hnn·ga\:<-10 
por Yapor não for pratican~l, se dirija 1wla linba 
mais rrcta á Cidade do Ouro Prelo, e pctk priYi
lt·gio t\clusiro para a cuuslruc~:üo Ja parte da t•slra
da que tirer de passar por territorio da Prorincia 
do Hio de Janeiro, c para a JJarega~J.o por Ynpor 
no Hio Itabapuana ~ob as condi~{ws propostas 1w 
mesmo requenmenlo. 

I Sua MagPsladc O I mpcrador , t·nnf(wma 11 do-Sn 
por sna immcdiata Hesolu\J.O dP 2i de Jam~iro do 
<"< IIT<'l!lP ill11lO com o pnn•cPr da Jllt•srnil Spt·~fío , 
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rxarauo é'lll Consulta do '28 de Dezembro ultimo, 
Houve por hem Mandar declarar a Y. Ex. que, abran
gendo a referi<la estrnda lerritorio de mais de huma 
IJrorincia , deYe a sua coustruccüo ser decretada so
mente pelo Governo Geral. Alôllt <le S('r w;sim decla
rado em Lei, cumpre obscrvnr que, em casos tacs, 
sendo a iniciativa tomada pdns Assemhl<\ls Provinciaes, 
podem oecorrer na pr;!fil"tt graws iwomcnientrs, 
eomo por e\rmplo, o d<· nün estarem ns condições 
dos conlraclo:;; Prm i nc iacs em l~<mnon ia com as <rue 
n Governo I mpcria 1 rlllender con vrnir~nle adoptar. 

He preriso pois, p<lra que o (;nn~l'llo possa tomar 
mn consideraçüo a proposta do rderido cmprezario , 
que ella. cnmprehen~la tod~t il}inlta da projectuda .estra
da. O que cornrnmuco a \'. kc pnra seu conhecimen
to, c a fim de o fazrr saber ao mesmo cmprczario·. 

Dcos Guarde a \'. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Proüneia de ~Iinus Geracs. 

N." 108.- FAZEl\"DA.- Em lO de Abril de 18:->;>. -
Oiteitos que devem pagnr os militares pelas graras que 

lhes forem conferidas nn rcm1mrracâo de sNviros. 

Rio do Jancim. ~Iini:-;lcrio dos Negocios da Fn
ZPrHla em JO de Abril de IR:):-). 

Illm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador 
Houve por bem Mandar consultar a Secção dos Negocios 
da Fazenda do Conselho d'Estado, sobre as duvidas 
nprcsenlada:t pelo Oflicial Maior dessa Secretaria, e 
íJUe occorrêrüo por occasião de se passarem as respe
ctivas cartas aos militares ngraciados no dia 2 de De
zembro do anno passado. - Taes duviclas constantes 
do Aviso que V. Ex. me dirigio em 3 de .Janeiro 
do corrente anno, resumem-se nos seguintes pontos: 

1.• Se á vista das disposiçües do Art. 16 ela Lei 
n: G~fl de 6 de Srlrmbro de 18!l0 , c 22 da de n." 
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i 1 ~ de 2H de Setembro de 18rl:J , se deve entender 
que todos os militares do Exercito c da Armada são 
isentos do pagamento de qualquer imposto em ra
zão das Graças que lhes forão concedidas, embora 
nos rcspectiyos Decretos se não ache mencionada a 
circumstancia de terem sido outorgadas em remune
raciío de servicos militares, c nem o hajão declarado 
exj11·essamente ·os respectivos Ministros, ou se somen
te nestes casos tem applicaçüo as referidas disposi-
t:ncs. 

,) " Se podem ser consideradas como comprehcn-
didas nas mesmas tlisposit:õcs as condecorações, & c. 
conceLliJas a militares reformados, c aos que, estan
do em serviço cífectivo, se acharem empregados em 
commissões nào perlcnceutes ao Ministcrio da Guerra. 

:1.· Se ú vista das disposições do Art. 1.• do Decre
to de ~} de Setembro de lfH3, n." :121, dncm con
sider<1r-se isentas sempre do referido pagamento as 
contlecorações da Onlem de Aviz, aindu quando con
l'edidas a militares, que se adtem em (1ua.lquer elas 
duas referidas hypotheses. 

A Secçào, enlcnJendo que os citados Artigos Lias 
Leis tle G de Sdembro de t8;)0, c 28 de Setembro de 
l8;-):l, nüo isentiío dos impostos c emolumentos da 
Sccrr!LE·ia, as condecora.eõcs, títulos c honras conce
didas aos Oniciaes c Pniças do Exercito, Armada , e 
(;uartla l\"acional em destacamento, ou corpos destaca
dos, seniio quanJo conferidas em rcmuncraçüo de 
sesviços militares: foi de parecer que para verificar
se esta circumstaneia, o Poder a quem calJc dispensar 
taes Graças, o faça declarar todas as vezes que tirer 
por fim remunerar serviços dessa natureza, declara
ção que se poderá fazer no proprio Decreto da con
ccss5o da mercê , ou em A viso do Ministro rcspe
ctiYo, sendo porêm escusada pelo que loca ús conde
corações da ordem de S. Denlo d' A_ viz, pois que, nos 
termos do Alvará de 16 de Dezembro de 1790, só 
podem cllas ser concedidas em remuneração de ser
vi~os militares. 
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E porque' Conformou-~c~ o ~lrsnw \ 111-;U~lo Senhor 
com este parecer por Sua immcdiata Hesoluçiio de 

1 Consulta de :31 do mcz findo: assim o communico a V. 
Ex. parn seu conhecimento, c em resposta ao seu su
pracitaclo Aviso. 

Dcos Guarde a V. Ex:.- Marqucz de Paraná.
Sr. Luiz Pedreira do Coulto Ferrnz. 

N.
0 

lOH.-JL'STICA.-AYiso de 13AbriliRG:-i.-Dc
cidc a .~eguintc !ll1·rirla, apresentada ]lclo Juiz de Direito 
da 1." rara Criminal da Crirte: - se, cont!emnado 
hum rco c.~traro 1w.~ Artg. '20 L c 2:-.1, c outros do Co
digo Criminal, c COIIWWtadus em açoite.~ as pcnn.~ de 
prisão !limplcs ou com trabalho nn {úrma do Art. (j() do 
mesmo <7udigo, a.~ multas !lo/frcnio a mesma commu
taçüo , ou ante.~ dcrcruo !lei' impo!lta.ç em razão de 
consistirem em di11 hei r o , c serem os senhores de réo.~ 
cscnno.ç obrigados á sati~façrio ate o ralar destes ( _lrts. 
2X ~ t. o c :30 do Codigo C rim i na!)? 

:J.a Secçüo. Ministerio dos l\'cgocios da Juslit;a. 
H io de Janeiro em l3 de Abril de 1 ~:-~5. 

Propüe Ym. no seu ofii.cio de (2't do mcz pro
ximo findo, com o qual remelleo os mappns orga
nisados pelo Promotor Publico deste )Junicipio, a 
seguinte duYida:- se. condcnmado, hum reo escraYo 
11os Arts. 201 c 2j7, c outros do Cocligo Criminal. c com
mutadas em nçoiles as penas de prisüo simples ou 
com trabalho, na conformidade do Art. (\0 (lo cita
do Codigo, derem as multas sofl'rer a nwsma corn
mutaç<io, ou se deverüo ser imroslas em dinheiro, 
c os senhores dos réos escravos obrigados ú satis
fazel-as nté o Yalnr destes ( A ris. '2g ~ I: c 30 do 
Codigo Criminal )? 

Sua Magestatlc o f mpcraclur, ú quem foi pre
sente semelhante duvida. llnure pnr hem Decidir que. 
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se o ,\ri. tiO do Codigo Criminal manda indislincla~ 
mente ·commutar em açoites todas as penas impos
tas aos réos escravos, cxceptuando somente a capital 
c a de galt'~s, acha-se indubitaselmentc comprehcmli
da nesta regra geral a pena de multa, que, sendo crimi
nal, n&o póde passar da propria pessoa do culpado, 
visto como pelos Arts. '2~ c :m do rcfcritlo Codigo o 
senhor só hc obrigado á satisfazer o llamno causado 
prlo escraYo, c nüo se considera satisfa~itn de tlam
no, sen<-tO pena, a mulla (Art. :~~) do Colligo Cri
minal). O que communico ú Vm. para sua intclligcncia. 

lleos Guarde ú Ym.- Jos\~ Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Juiz de Direito da l.a Yarn Criminal 
da Curte. 

\." 110.-BIPEHfO.- Em lG fl(~ Ahril de IW'l:-}.-AJ'
J'rora a dr~âsiio rln Prcsidrnfe rio l'arrí, dt• dnltn·rtr á Me
:w Prtrot!lial rlrt Fn'(fllí'::itt tio SnntissÍ/11(1 Tl'iwladr, 
IJIIC a rlln rnmJWfl~ tft'tÍrlir itlllllll duridu IJIII' se lhe 
o/lár•rcr nn rtjlltrar:!iJ) dos rotos em tleiç1/o d1~ Se/ui
dor, /Jcm ('()J/10 Oltl)'(l!i IJIIIlSIJIII'I' IJIW l'l'.~jli:Í(I'/1! (10 ]11'0-

I'CSSO clcitnrrtl 1111 }Jftrft• !fllt' file /w f'olllmdtida, {a
:;l'ndn 11(1 .(1'/11 rt.~ r/1'r/01'11Çt){'S (f/11' fiJI'I'I/1 )ll'l'tÍSIIS. 

I: Seeeüt->. Hio dl~ .I<HH~iro. ~liniskrio dos Nego
nos do lmp.erio em lli llt~ Abril dt~ lR:-l:-). 

lllm. e E:xm. Sr.-Suhiu ú A1"~11:-;la Pr('Sí'lt<.:a tle 
Sun ~lngt>slalln o Imperador o olli('io (k \. E:x. da
tado Pm 1~~ d1~ F1·wreirn pro:-;imo pi!ss<ultl, soh n." 
1:22, nl'nmpaulwdo das eopins do 1pw lia~ dirigin 
a )lesa Parochial lln Vrcguczin dn S;11tlissima Trindade 
dPssa Cidnd1~, c da resposta tlada por Y. E\. 

Con:'la llcstas eopins qnc, no aeto 1k prncctler-sc 
ú HJHll'iH:üo elos yolos dos El<>itorl·~ PspN'Í<H·s q1w ti
nh<-LO lh~ eh·gcr hum SPn<H1or por essn ]lrovi11cia, 
Pnconlrnndo n rcl"Prida ~h·sa H]gunws listas com cm
hlt>mas P letras ÍtlÍtiacs quf' Jht' r<m'CCU Ít'l'Cnl por 



&&3 .. 12- = 

,. 

, .. 

t 
'· I 

( ll2 ) 

fim fazer conhecido o yolo Jos eidadãos, n~solYeo 
apural-as em separado , dando disso conta a V. Ex. 
c pedindo cxplic<lçóes. 

lh~spondeo Y. Ex. q tt~> a dita Mesa rlt•Yia , em 
couforrnirlnde do Arli;~u .1f\ ~ :1.o tla L1·i, decidir essa 
dmida, como <[lllii'Sfjlll'l' outras que se suscitassem 
ú cerca do procPssu r·ll·iloral, 11n park que lhe hc 
commcltida, r· proe•·rl(·r comu entendesse acertado e 
legal, dedarn11do-o na Ar:ta com <lS razües e funda
mentos da delihcrn1:ün, pnra orientar a decisão do 
Collq~io I~J,·itoral. 

E o ~Tesmn :\ ng11slu S1•ttltur HonYe por bem )lan
dur deelarar a \'. Kx. 'l'll~ Apprma esta resposta por 
estar de conformidade com u r·~pirilo da Ll'i Ht>gu
lamentar das Ell'i<:IH'S. 

Dcos Gu<lnle <l \". E\.- Luiz Pl'dn~im do Coutlo 
l~arraz. -Sr. l'residt·nle da ProYincia tlo Parú. 

N. 0 111.- DIPElUO. -Em Ui UI' Abril de u~;)J.--Sub
mette ao conhcrimenlo do Poder Lcr;islativo lwma Lei da 
Jsscmblca Lcyis/atira da Prorinria de flcmrnnhw·o, que 
JWrccc ofJcnsira das Lei.~ (f•Tacs c do A rto .1 ddirionrtl nos 
artigos em q11c illiJIIit' trii!I!IIJ c OIIIIS ris rasas de 'fen
da de bilhrtes c l'(llffi'ias di' /o[I'J"Ía, r• suppri111c a QfJCil
cia CIIC[l/TCfJIU}a rfrt f!C/'i'l'jl('lfO rfo Ílllji/IS[II de o/godúo, 
m:; rr·w·ioJwwlo rom o Pmrináa das A lur;oas, para 
onde esse gc;wro se c.rprwta, a illllcnwiwçiio do Tespectiro 
·imposto. 

1.• Secc:'ío. Hio de Janeiro. 1\lillist.erio dos Ne
gocios do Ir!tperio em H; de Abril de l Rr{·L 

Illr.L c Exm. Sr. -Tendo sido de parecrr a Sec
ção dos NPgor:ios do Imperin do Conselho d'Estado , 
em Consulta de g do JliPZ fintlo , que a disposição 
do Artigo -10 § :IG da LPi l'roYincial de Pernambuco, 
n." :~Hi, prom11lgnd<~ 11•) annn p:1ssi!do, l<mr:nnrlo hum 
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imposto exaggcrado sobre as casns t'm que sP YCtHlc~ 
rem bilhetes c cautelas de loterias cln outras Provín
cias, c eslahelcceudo ouus e formalidades rclatiYa
mt nt~ a tacs casas, oífcmle o imposto gc-rnl, c con~ 
traria a doutrina <lo l'f'trdo de !H) de Março de 
18 i i: trotHio !;:unhem a nw:->ma ~eccflo, Cltt \Ísta do 
.\riÍf-'"1' '':3 ~ 2." da ConstilttiiJlll, Yiiora<lo JH'lo 9." do 
.\do Adtl~!'Íoual, f'l~~emli1l~ que S:1y dig1!os_ dr' rPpa
ro tiS A rl!gos /d c ;)0 ela cttada L<· I Pronnetal , pelos 
qtutf's Sf~ autorison o Presidente da Província a sup
primir a Agcnl'ia PllCillTPgada da eouran<.:a dos tlirPi
tos do <tlgndão dessa Prnüncia cxporlculo nn dns Ala
goas, r a <·mncncionar <~om o desta solm: a inrlrnmi
sação dos tplC lhe perl<~llCt~nt: 

Manda Sua Magest<ulP o lmpcrmlur rCJm~ltcr a 
Y. Ex. copias da dita Consnlta ~~ da cilada Lei, a fim 
fle !liiC, S!~IHlo presentes ú Cantara Jns Srnhores Depu
tados quando reunida, haja o Pofl<'r Legislativo de re
solrt·r sobre estr oh.i•'cto conw r·ntf'llder acertado. 

lkns Gmmlc n V. Ex. -Luiz P<·rln'ira <lo Coutto 
Ft>rraz. -Sr. 1. 0 SPcrPtarin tla Camara (los SPnhores 
Hrputadns. 

N." 1 L'2.- FAZENDA. -Em :20 de Ahril de 18;"">5.
O Scllo proporcional das acçilcs dos Bancos , c outras 
Companhias dcrc ser cobrado do valor nominal a contar 
de 28 de Fevereiro. 

Hio de Jnneiro. Ministcrio dos ::'iPgneios <la Fa
ZPnda em :20 de Abril de 18:->.-J. 

Fique V. S. na intelligencia de qHe o Sello pro
porcionul elas acç;úes do Banco c onlras Companhias, 
Je r1ue trata o A viso que lhe foi t! i rigido em :28 de 
FCH'I'CÍJ'O deste armo, dcn'l'Ú St'J' courarlo pelo yalor 
nomi11al das ditas acções daquclla dala em diaule; fkan
do as mrsmas assossiar/lPS d isfH'nsndas <la i urlemn isa~üo 
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exigida na ultima parte Jo cilauo A\iso, pela diH'e
rer~ca do Sello arrecadado auleriormente. 

"Dcos Guarde a Y. S.- ~Jan1uez de Paraná. -Sr. 
Dircclor Geral interino Jus Henuu.s Publicas. 

N." 11:L-Circular em ;?:J Je ALril de 11-}3:í.- Novo 
modelo ]Jil1'a a cstatistiw flnmu·r·ira das lidas. 

llio de .Janeiro. Miuislerio Jos Negocios da Fa
zenda em 2:J de Abril ue 18G3. 

O Murquez de Parawí, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacionul, ordena aos Srs. Inspcclorcs 
das Thcsourarias de Fazenda do I m per i o que d' ora 
Plll diante fat·üo Or!..':anisar a cstalistica financeira das 
lojas , de qui~ lrala .._ o Hegu Iam eu lo Jc 1 G de J unlw 
de 1841., de wnl'mmidade com o moJelo incluso, o 
qual fica substituindo o que ucompauhu o cilado 
Decreto. - Marqucz de Puranú. 

N.
0 

llL- GlJE!liL\.- Em ..2:1 de Abril de HG5.
Drtcr111ina que a ('onu11is.w/o de flnJinorr!cs 

orgnnise u Almunah Militar. 

Hio tle .Janeiro. J\liaislcriu elo.., i\'•)gncios da Guer-
ra em 2:1 de ALril ele J 8:J.j. 'J 

lllm. c Exm. Sr.- Sua Magestude o Imperador 
Belcrmina . que o Alrnarwk Militar seja orgunisado 
pela Commrssü.o de J>romos·õcs. 

Deus Guarde a Y. Ex. -Pedro d'Alcantura Bclle
gurdc- Sr. Fl'ancisco de Paub Yusconccllos . 
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N.o t F). -JUSTlCA.- Aviso de 2i Abril de t~r-,s.
Jlesolrc as segui~tcs duridns: 1.• sohrc a lcualidwlc da 
r:Tútmcia elos Of!icios de Cnrnilrm's Gernc.~ dos Orpluios: 
2." sof,rc nomeação dos FaúriqHeirus das Mattúc.~. 
:L" u~ h c incom]wti ucl que sirvão no mesmo A wli
torio lwm Escrivrio , c hwn Prowrador sendo ]Wrcn
ft'.~: c i. • sobre q11e1n drvc mi11istrar o.~ liurus nc·· 
tl'ssrtríns para os assentos tf,; f)(fptismos. caxamc11los c 
of,ito.~. 

Ministerio dos \'cgocios da Justiça. Rio de .Janciw 
em '2i de Abril de 18::>G. 

Illm. c Exm. Sr.- A' Prescnr~a de Sua ~Iagcs
tade o Imperador forno levadas as seguintes duvi
das, susrit.adas por diversas Autoridades das Provín
cias: 1. a sobre a legalidade da existencia dos Olli
cios de Curadores Gerncs dos Orphií.os , c , no caso 
affirmativo por q11crn devem ser ellcs nomeados: 
2." sobre a Autoridade competente para nomear :Fa
briqueiros das l\latrizes: 3." se he ineompativel que 
sirvão no mesmo Auuitorio hum. ]~scriviío c hum Pro
curador sendo parentes: 4." sobre quem deve mi
nistrar os livros neccssarios para os assentos de bap
tismos, casamentos c ohitos. 

O l\lesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido ao 
Conselheiro Procurador da Coroa á tal respeito , c á 
Secção de Justiça do Conselho d'Estado: Houve por 
hem pela Sua immcdiala e Imperial Bcsoluçiio de '21 
do corrente mez tomada sobre Consulta da referida 
Secçiío Decidir: Quanto á 1." duvida, que os Oflicios 
de Curadores Geracs dos Orphãos só podem ser conside
rados legalmente existentes, e vitalícios, nos Termos 
em que elles tem sido creados por teis expressas ; 
mas que mesmo nesses Termos não estão os Juizes 
dos llrphãos inhibidos de nomear Curadores in li
tem, quando para isto occorrão razões jurídicas. Que 
nos Termos porêm onde não existir Lei, f{Ue tenha 
rreado esses Oflicios vitalícios , serão elles providos 
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tcmporariaaH'tJlr pelos .Juizes dos Orphi1os, como 
hc costume, de\I'Hdo f-,('1' preferidos os Promoto
res Publicos, nos Termos em tlue residirem. Pelo que 
respeita ú 2." t!uvida, que, em quanto niio houver 
providencia tegislaliva e salnls as Leis Provinciaes 
anteriores ú L<'i da llllerpreta~ilo do Acto Addicional 
ainda nüo clel'll:!.at las, su IJsisla o costume de serem 
os Fahri(pH·irns ·das :\!atrizes nomeados pelos Bispos, 
sendo <[IW todavia essa n•mwa1:üo nüo comprehende a 
tomacla de contas, as CJilacs dcvcrií.o ser prestadas no 
Juizo temporal. lt<~lalivamr•nle ú ~L· duviLla, que nüo 
h a iru;om pali !Ji I idadl~ em ser v i rem no mesmo Juizo eu
mo Soli~.:itador <k ~.:ausas c Escrivüo <ruaes<plcr paren
tes. Quanto finalmente a 1." duvida , que os livros 
para os assentos Parochiaes de naseimentos, casamen
tos, c ohito~ devem ser prcslmlos pelas Fabricas das 
Matrizes, ou pelos Paroehos, na impossibilidade del
las. O que eommnuico a Y. Ex. para sua inlelligen
eia, e para o fazer constar ús Autoridades dessa Pro
Yincia, a quem competir. 

Dcos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nahuco 
de Araujo -- Sr. Presidente da Provincia de ....... . 

N." lHi.- A\i~:o de ao de Abril de 1855.- Ao Presi
denle da Proriw·itl do Mara11/ulo. Approva a decü:âu 
dadtt fiUI' attnclla J>rcsúlencia âcerca dos embaraços 
que cnmntrára o J11i::; Municipal c de Orphi'ios do Ter
mo da Clwpadn, ria 1/WSllla l 1rovincia, na indagação 
das Jli'IJVUS do znw:csso crime IJilC Jl1'0t/10VÍa contra O 
rco llfanocl J"idal de Araujo . 

!L• Sec0<lo. Ministcrio dos Ncgoeios da Justiça . 
Hio de Janeiru em :30 de Abril de 1H5r}. 

lllm. e Exm. Sr. - Levei ao conhecimento de 
Sua Magcstade o Imperador o oflicio de V. Ex. data
do de :24 de Mnrço ultimo, sob n." U2, no qual 
••xpôe: 1. 0 que o Jniz ~lnnif'ipal c dcOrphnos do Ter-
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mo da Chapada d' essa Província , lho communicára 
no oflicio, que remmettoo por copia, ter dado co
me~o ao processo crime do réo Manoel Yidal do 
Araujo, e que encontrando mui las diHieuldados na 
indagação das provas, fora obrigado a nsar de hum 
expediente extraordinario, qual o do h uma informa
<:iin geral cseripta em separado, para depois e~rolltcr 
as testemunhas mais sabedoras do facto, a fim de de
porem no processo: '2. 0 que Y. Ex. lhe rc~ponrlt~rn, 
que, por maior que seja a solil:ilndc P zelo ela Au
toridade no descobrimento c puni~ün llos criminosos, 
cominha guiar-se sempre pelas di~posiçürs da tei, 
que era ohrigadn a rcspr~itar, c Ctlja violar;iío não 
podia ser justificada por causa ou pretexto algum. 
(.luo essa informação gctal, prcYia 11H prrparnluria, 
ah\m de occasionar hum prnccs~o duplicado, qw· 
retardava a formaçiio da Clllpa, a qual d1·Yia tcnni
nar em tempo breve, faria com qu1~ l'11ssc incp1iriuo 
hum llllmcro arhilrario de li'SlPllllillh;\s, ql!:tndo 11 .\rt. 
:2(il) do Hegulamento n. 0 120 de :11 ck .liinciro de 
184.2 fixa o numero das <JUC podem ser ÍlliJIIÍridas: 
por conscquencia, que nüo sendo cssn a marTlia au
lorisada no nosso Processo Crimillal p. "a o dcs<.:n
Lrimento do delinquentc, ou para a funmu:üo da cul
pa, mas sim a que se acha prcscri pta nos Arts. 
H2, 113 e 147 do dito Codigo, c nos Arts. 2():~ 
até 270 do Begularnento de :n de Janeiro de 181.2, 
cumpria a cllc Juiz procrder quanto an!Ps ao rcs
pecliYo summario para a forma<:ilo ela culpa do cli
to réo, tendo em vista as clisposi<J)('s que rc
guhio a malcria. Havendo o Mes!llíl Au;juslo Se
nhor por bem A pprovar a decisão por Y. ]~x. daua, as
sim lh'o comrnunico para sua intclligrneia, c para 
o fazer constar ao sohrrdito .Juiz J!uni1:ipal c de 
Orphüos do Termo da Clwpada. 

Dcos Guarde a V. Ex.. - Josó Thomaz Nabueo 
de Araujo. - Sr. Presidente ela Proy\neia do ~lara
nhitO. 
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N ." 117. - A viso Jc 30 de Abril de 185:i. -- Ao 
Presidente da Prorincia lia Maranhão. Approva a de
cisão c proridcncins dadas pnr aquella Prcsidcncia, 
para sanar as t!ifftr·u/tladcs que se encontravão nas 
d~ligencias pam a captara do.~ criminosos , por {tlllas 
de signacs caractcri.<t i c os d' clles. 

3." Secr:ão. Minislcrio dos Negocios da Justiça. 
Rio ele Janc.iro em :~o de Ahril de 1855. 

Illrn. c I~xm. Sr.- Parli(;ipa \'. Ex. no seu Ofli~ 
CIO ll. 0 u:l de :ZG (le Março ultimo, que' dirigindo~ 
lhe o Chefe de Polieia d'essa Província o Ollicio, 
que remulleo por copia, no qual propõe como hum 
meio de remover a dilllculdade flue nota haver nas 
diligencias para a captura dos criminosos, que os 
Delegados e Sub<lrlPgados mamlem declarar, na for~ 
maçáo dos processos cri rnes de róos presos , e em 
hum auto separuclo, os signacs da pessoa do delin
quenlc, c perguntem ús testemunhas sobre os mes
mos signaes nos processos de ausentes, V. Ex. lhe res· 
pondêra flUO, dcvemlo existir nas Cadeias, confor
me determina o Art. rl8 do Hegulumento n.o t20 
de :n de Janeiro de W12, hum livro para nelle 
]ançar-se o rwme, sollrennme, idatle, naturalidade, 
lilia0rw c signacs particularPs dos presos que para 
t·llas e11trüo, j11l:~a\a llt'sllet~essaria a medida propos
ta, até pnrqac cssn auln espceial seria mais hum 
te na;) e funua1id:uk na formaty"io da culpa, que as 
L~is do pt'ilCi~sso criminal niío prescrevem; e quanto 
<t scguwL.t pmvidem:ia , isto he, de perguntarem 
JS ditas Aut .. rid:ules ús testemunhas soLre os signaes 
dos delinqucntrs nos pr<H:t·ssos elos róos ausentes, 
que só lllr:s era dPlc·nnÍ!I:ulíl <ts~;im prneedcrem quan
do os r/;us cr;V1 de:->Cilflhcril1os, e1•mo se dcprehcn
dia do Art. 7\) 8 :L o elo Cndi::·q 1lo Processo, e Art. 
'21i:) (lo cit;.;do g;:gllhiH<'itln. Ó\:e Y. Ex. entretanto 
o!!iriúra nos JuiZ<·~; !,Iuuil:ipacs, c onknúra ao Chc
k fl.,, P1 ;lirin , qw' o n~e·::no fh:csse uns Delc~:ados 
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c Subdelegados sujeitos á sua jnrisrlict;ão, rccommen
dando-lhcs CJIIC nos Oilicios c Precatorios que dirigis
sem para a prisão dos criminosos viessem mencio
nados os signacs particulares destes, sendo os dos 
réos rvadidos das cadeias exlrahiuos do Liuo de 
que trata o Art. 1;,3 uo Hegulamenlo do ~H de Janeiro 
uc lt;~2, e dos n'os, qlH~, por estarem ausentes, 
mio iorem presos, colhidos por meio (\c informa
~ürs a que as mrsmas A utoridadcs dPwm proceder; 
com o f}UC entende removida a Llitliculdadc que se 
nota nas diligencias para captura dos n:·os por fal
ta de seus signars caraderisticos. Sua Mageslade o 
I m prradur , a cujo coultecinwn lo le\ c i semelhante 
nc~oeio , HouYe por bem A ppronlr a decisão. e 
proridencias dadas por V. Ex. O que lhe comrnunico 
para sua int~~lligpneia, c para n fazer constar 'ao 
Chcfü de rolicia tlc~sa Prorineia. 

Deos Guarde a Y. Ex. - .lnsó Thomaz Nnhuco 
de Araujo. - Sr. Presidente ua Prurincia uo Mara
uhiio. 

N." llR.- FAZENDA.- Circular n. 0 i em :10 de Abril 
de 1855. - Inslracflles para a cntreya dos dinheiros de 
orphâos. c au~entes arrccrulrulos pelos Collcctora c Ad
ministradores de Mesas de llendas. 

ltio ue Janeiro. Minislrrio dos Nrgo1~ios da l'a
zcnda em :w de AlJril J.c u;r,:;. 

O l\larCJucz ele Paraná, Presidente do TrilJunal 
do Thcsouro Nacional, lendo rm vista prevenir o alJu
so que podem comrnctlrr, e tem comrnettido a1guns 
Colkclorcs c Administnul\ll'PS de Mesas de Hewlas, 
wl.o entregando nas Esla~óps Fisl"ai'S, t·rn que o deviü.o 
fazer, os dinheiros de orphi~l\IS, e nu se li tes, reccln
•los do COlíljlf'lrntr Juizu; c <to nH·smo tempo esta
lwlu:er hum lllciu üe fi;.;e<tlisa;;úu ellicaz a semelhante 
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respeito; ordena que se observem as seguintes Ins
truccõcs. 

·Art. 1. 0 Os Collectores e AdminislraJores de Me
sas de Hcndas, quando receberem dinheiros de or
phüos e ausentes, darüo ao Thcsoureiro do respecti
vo Juizo, ou aos Curadores das heraw;as jacentes, 
recibo extrahido de Lirros de talihJ, que ll1es serão 
fornecidos do me~n1u mouo, e na mesma occusião 
em que o forem os dl~muis lirros de sua escriptu
racão. 

• Art. 2." Os Juizes de Orphüos e au!'cntes ficão 
obrigados a rerncller no fim Je cada trirncstre, na 
Província do nio dn .lnrwiro directalllPillC ao The
souro, e nas Prnviw~ias às rrspl'ctivas Tbcsourarias 
de Fazenda, hurna dcrnonslracão dns dinheiros de 
huma c outra origem que, r;n dPcUNl do mesmo 
trimestre , houverem f'n trcgado aos di 1 os fu ncciona
rios do Termo ou Tnrnos de sua jurisdicçiiO, com 
declaração da importaneia entregue, da data da entrega 
e do cofre, ou da h!' rança jacente a que pertence
rem os dinheiros. Se durante o trimestre mio tiver 
havido entrega alguma, isso mesmo declararão os di
tos .lu izes. 

Art. 3. 0 Lngo qrre f,,rc·rn rrcPhidas as referidas 
dcmonstrat;óf~s, Si) pnwrdcrit no Thcsnurn e Thesou
rarias de Filzrnda ú conlrnnfaf'iío dellas cnm os ba
lancetes trirnestraes, que os m(~neiorwJns Colleclorcs 
e AJminislradores de Mesas de Hendus süo obrigados 
a mandar, para Yeriliear-se se comprehendem os 
dinheiros de orphüns e ausentes, que recebêrão do 
Juizo durante o trimestre. 

Art. 4. • As disposi(;ües das presentes Instruc
cões terão execucüo do 1. 0 de Julho do corrente an· 
no em diante: ~1llS os Juizes de Orph:lllS () ausen
tes, flcüo obr·igados a retnelter, os da Prnvincia do 
Hio de Janeiro ao Thesouro, c os das Prnvincias ás 
Thesourarias de Fazenda respectivas, hntna dcrnons
traçüo dos dinheiros desta procedencin. q11e tiverem 
sido enlrrgucs aos r.,JJedl!rl~s (' .\dtllilli:,írad"r'·s d1~ 



( 111 ) 

~lesas de HenJas, desde a data em que estes forão 
creadus a lé ao ultimo tle Junho do corrente anno ; 
c logo <l uc forem recebidas, proceder-se-ha nas re
feridas Estações á hurna liquidação geral dos di
nheiros de tal origem. - Marquez de Paranú. 



~-·--·----------

.. 
I 

I 

I ., 

··I ij ... 
i 

< ' 

' 1 

1,:/. 
I· .. ' . 

.. , 
I 
... ' ' 
li ' 

·i: 



~ 
'· 

r~ 
! 

COLLECÇ10 DAS DECISÕES DO GOYEilNO HO 

BRASIL. 

To:\!0 18 CADERNO 5. 0 

N." li H.- FAZENDA.- Em 2 de Maio de 1855. -~ 
Df/.Ç derisuc.ç do.ç ln.~pcr:ton'.ç das Alfimdcyas, sobre ques
{licg de qllalificar,úo de mcrcadoriag, só niio ha recurso 
pam o Tribunal do Tftegouro quando cllas são resolvi
das por arbitras. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 2 de Maio de 1855. 

Envio ao Sr. Inspeclor da A lfandcga da Corte 
o requerimento e mais papeis dn Barcellos & Viana , 
sobre que informou em seu offióo n." 698 de 12 
do mez findo, a fim de que seja verificada a qua
lidade da mercadoria, de que se trata, na fórma 
do Art. 198 do Regulamento de 2:2 de Junho de 1836 
e Art. 2. 0 do de 17 de Novembro de 184.4, VIsto que 
nem da informação do }reitor do despacho, nem da 
dos outros Feitores, a quem o Sr. Inspector mandou 
ouvir, consta qual seja a qualidade da mercadoria , 
sendo que precede esta questão a da applicação da 
Tarifa. 

E observo por esta occasião ao Sr. Inspector, 
que nos termos do Art. 8. 0 do ultimo Regulamento 
citado, só não ha recurso, quando as duvidas susci
tadas sobre a fJualificação, tem sido decididas por 
arhilros, como já foi explicado na ordem do The
souro de 20 de Junho de 18GO. -l\Iarqucz de Paraná. 
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N." 1'20. -Em 2 de Maio de 18G5. -As Scntcncas con
firmativas de apprehençócs podem ser cxccuÚÍdas 

independente de approvação do Thesouro. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Fa
zenda em :2 de Maio de 1855. 

Deelaro ao Sr. Administrador da Recebedoria do 
Municipio da Côrte, qne approvo o julgamento da 
apprehensiio de '2 pipas de aguardente, de que dá 
conta no seu oJHcio n. o 7~2 de 18 do mez findo. 
E porque do dito oflicio se deprehende entender o 
Sr. Administrador que, no caso figurado no Art. 2R6 
do ltcgulamento de 22 de .T unho de 183G, nüo póde 
a sua decisão ser executada sem previa autorisação 
do Thcsouro: outro sim lhe declara, para a sua exe
cução c governo, que semelhante condição só cabe 
na especie figurada no Art. 287 quando for a deci
são a favor da parte.- Marquez de Paraná. 

N." 121.-GUERRA.-Dá Instrucçõcs para o fabríco da 
[JOliJora, c 11lantio tlas arrores , na FabNca 

Nuciollol da Estrclla. 

Uio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guer
ra em 5 de Maio de 1855. 

Sua l\Iagestade o Imperador Ha por bem Deter
minar, que seja encarregado de regular os trabalhos 
das novas Oflicinas da Fabrica da Pol v ora, sob a di
recção de Vm., o Capitão do Estado maior de La 
Classe., Joaquim José Cabral , devendo regei-os se
gundo as Instrucçõcs inclusas , que detcrnânão o 
modo do fabríco da po1vora , escolha e r~xame do 
salitre, e outras providencias á respeito. O flLte com
munico a Vm. para seu conhecimento e devida exe
~uçüo , ficando prevenido de f[LLP dewrú propor-me , 
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ouvin<lo o <lito Capilão , pessoa que possa :--cr llll 

meada Ajudante do mesmo. 
Aqui tambem inclúo as Inslrucçõcs ncccssarias 

para o plantio e córte das arvores , <rue convêm ser 
estabelecido nos terrenos dessa l~abrit:a. 

Deos Guarde a Vm. -Pedro d' Alcanlai'a Belle
garde. -Sr. José Marianno de Mattos. 

lnstl·ucções para o fabríco tl a 
polvora. 

Vn carbonisarüo. 

Art 1.0 Na vespera llo dia designa<ln para a 
carbonisação o Encarregado do fabríco da polvora pas
sará revista ás grelhas, serpentina, hornba de ali
mentação, fluctuador, valvulas de sPgunnH:a , <' ús 
quatro torneiras dos cilindros; c, acham1o que tudas 
estas peças jogfw regularmente , mandará trcs ope
rarias destinados ú semelhante opcraçüo acender fogo 
sob a caldeira e cilindros. 

Art. 2. 0 Hum dos tres operarias ah;a o regis
tro da chaminó, e alimenta o fogo; tendo cuidado 
em conservar cheia d' agua a serpentina, para· se não 
queimar. Os outros dons operarias irilo ao deposito da 
lt~nha carregar de madeira os cilindros, que, depois de 
cheios ' serão levados para a oflicina ' r;:los trilhos 
de ferro , c postos á esquerda do gnindaste. 

Ar L 3." No dia seguinte , ao amanhecer, o fo
guista dhrá fogo á, caldeira, a toda a fMça; tendo 
o maior cuidado em observar o que fica disposto na 
i.a parte do Artigo antecedente. Em quanto se fórma 
o vapor, os outros dous operarias preparilo luto e 
tranças para fechar os cilindros. 

Art. ..t.• Logo que o vapor, na caldcira,.indicar 
a pressão de hunui atmosphera, cnrre~ar-sc-ha o pri• 
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meiro cilindro, para o que reunir-se-hão os trcs ope
rarios. Depois de lutada a tampa, abrir-se-ha a com
municação posterior do cilindro com a serpentina; 
e depois a desta com a caldeira ; consenando-se ainda 
fechadas as torneiras , que dão sabida ao excesso de 
vapor, proccdcr-se-ha então á carga do sPgumlo ci
lindro, que será immediatamente lutado, c receLerá 
o vapor pela tomcira posí\TÍor. llum opernrio uhriní 
nessa occasiflo a tomeira de esgoto do primeiro ó
lindro, quanto for nccessario para deixar saltir a agua 
condensada. Pa:Ssauos dez minutos, proceder-se-Ita do 
mesmo modo a respeito do segundo cilindro. 

Art. 5. 0 Estando condensada a agua, uar-sc-ha 
sahida ao excesso <lo vapor pelos tubos, (1uc conHuu
nicão com a chaminé. 

Art. 6. 0 Hum dos OJll'rarios deve frequentemente 
examinar o vapor, e apenas cessar o ehciro herLa
ceo, e predomiuar o ernpireumatico , darú esgoto ao 
vapor para o condensador, fechando a conmnmica
ção com a chaminé. 

Art. 7. • Quando o vnpor do primeiro cilindro 
tomar a cor azulada , fechar-se-hão todas as commu
nicações , deixando-se somente em actividadc o se
gundo; e , immediatamente, dous operarios tirarão 
as cavilhas da tarnpü, que será rctiraua, c posta junto 
á parede pelos tres operarios. 

Art. 8. 0 Dous operarios, munidos de ganchos, 
puxarão o cesto até ao meio, o terceiro ahi pren
derá a corrente do guindaste , suspendel-o-ha , c os 
outros o extrahirão completamente. 

Art. n. o Extra hido o cesto , e depois de lu ta
dos todos os orificios, será elle collocado á direita 
do guindaste. Deste mesmo modo se procederá com 
os outros cestos, que se extrahirem. 

Art. 10. Enchcr-se-ha immediatamente de novo 
o cilindro vazio ; e assim se continuarú , em q uauto 
durar a carhonisacão. 

Art. 11. No "primeiro dia, far-se-hão tres for
nadas , nos seguintes (1uatro. No intervallo das duas 
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ultimas fornadas, dons operarius se occuparilo em 
lrazrr h·nha para a caldeira , ú fim de substituir a 
que sc liYer consumido du;·ante o .<lia. Os ~perarios 
Jcverüo revezar-se no serv1co do {orno , gumdaste , 
e tumciras , para <JllC O ser~ÍÇO seja igual flHl'a toJos. 

Art. 1'2. Durante cada formula, o Incarrcgado 
do fahríeo de polvora deverá com{wrcc<•.r, pelo me
nos huma vez na o1licina , á fim < e nitar o menor 
deleixo. 

Art. 13. No flm de C<Hla tard'a, que só seril 
dada por conclui<la, (lUatHlo <'sliyerem cheios todos 
os crstos , de que ella se compozer, srgundo as or
dens do mencionado Encarregado , serJo elles levados 
para a casa da balança, e o alcalrüo para o rrspe
diro <kposito. 

Art. J!l. Hcscmbarnçada a ollitinn, revistar-se
hiio todas as suas peças , para rernediar-sr qual
<pwr estrago , <pte tivPr O('Currido: snú lavada ; 
Pmpilhado novo comlmsli yp] para a tarda st•gn in te ; 
limpos os cilindros, e todas as torneiras, que tam
bem serão untadas; e finalmente to<los os utensílios se
rüo arrumados em seus competentes lugares. F<~ito isto, 
o supradito Encarregado passará circumstanciadamen
te revista, mandará fechar a oflicina, e arrecadar a 
chave. 

DO SALITRE, E SUA HEFINA.ÇlO. 

llcccbimcnto do salitre. 

Art. 15. Logo que se apresentar qnalr1uer car
regamento de salitre, com huma ordem do Director 
para a sua rcccpç<io, proceder-se-ha immediatamenlc 
ao seu peso em vazos de cobre tarados , que possüo 
conter quatro arrobas ; far-se-ha assento de caoa 
carga, á vista da pessoa rpw a conduzir , e st•rú re
colhida no competente deposito. 

Art. 16. Em quanto se proceder ao peso do sa
litre , o referido Enl:arregmlo farú 1 irm de cada har-
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rica ou saco , com colher ue cobre, huma porção de 
salitre ; tendo cuiuado de não escolher peuaços gran
des, e de tirar alternativamente de cima, do centro, 
e do fundo uas barricas ou sacos. 

Art. 17. :Estas amostras serão socadas em hum 
almofariz de ferro bem limpo; uellas tirará o dito En
carregado huma porçüo , do peso d·~ hum kilogramma, 
e o resto será lm1ça<lo sobre o CJUe estiver na balan~:a. 

Art. !8. Qunmlo se l<·rrninar o JWSO da ultima 
carga, far-se-ha a somma <le toJo o salitre pesado; 
e o Escrivão a lançará em livro proprio , com as de
vidas clarezas; dando o Encarregado ao condnctor hum 
conhecimento do quo se receber, para ser presente 
ao Hirector do Estalwl<>rinwnlo. 

Art. 1 U. Em quanto so rclirão da Ollicina as 
barricas ou sacos , e se varro o chflo , o Encarregado 
pesará Ua amostra CJllC rt'SPl'VHr 11)() granunns exa
ctamcnle , c as lnnçarú em hum matraz , <pJe deve es
tar aferido ató 200 ceutimdros cu bicos: e nelle lan
çará agua destilada CJHentP atl~ completar este volume .. 

Art. 20. Depois Je Jissolüda a pon.;üo solnvel,, 
fi!tra-sc. Se for preciso, _separar-se-h_flo deste trcs por
çoes; huma Je 20 centunetros culneos, <pie se lan
çará em hum cadinho de porcelana <~xactamente ta
rado, c se evaporará sohre a lampada de esprito de 
vinho; tendo-se o cniuil<lo d<~ mcxet· conlinuadamcn
te, e sobre tudo d (~ diminui r , para o fim, o calor , 
para que nenhuma pon:uo possa saltar fóra. 

Art. 21. Depois de secca e fria a massa, pe
sa-se , subtrahe-se o pc~so do cadinho , e nota-se o 
resto .. ( a ) . Por precaução he ulil tornar a aquecer 
o caumho brandamente' durante dous minutos·, e 
depois verificar se o peso conservou-se constante ; e· 
se isto não acontecer, corrigir o primeiro. 

Art. 22~ Se durante a cvaporaç,üo , ou mesmo 
na secca, tiver saltado qnalc[ucr porçüo , por menor 
que seja, convêm <lrspejar o liquido , lavar bem o 
cadinho em agua dislilada, e recomeçar a operação 
com outros '.20 c<'ntimetros cubicos do filtrado; 
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Art. 2:1. Iluma das tres porções reservadas se· 
gundo o Artigo 20 reparte-se por quatro provetes pe
quenos; no l.o lança-se ammonin ( para d('scubrir fer
ro , argilla, & c. ) ; no 2. o solução de cm-b<mato de 
potassa ( para descobrir terras alcalinas ) ; no 3. o nitrato 
Je prata ( para descobrir algum murureto ) ; e no 
quarto antimoniato de prata ( para descobrir a pre
seH~a da soda). 

Art. 21. Se no 1. 0 provete l1ouYer precipitado, 
fomr-se hmna porçfto da solw;üo d(~ 20 cenlimelros 
cuhicos , precipite-se com arnrnunia, iíltre-se, lave-se 
hem o prccipitmlo, seque-se, (1ueime-se, determine-se 
o peso , e deduza-se a cinza do filtro ( ú ) . 

Art. 25. Se houver precipitado 110 segundo pro
Yete. dissolva-se em h um pouco de a c ido nítrico, nun
ca em excesso, c disida-sc em duas partes a solução: 
11a I: law;a-se solu~fio de sulfnto dt\ cnl; o preci
pitado indicará baryta ou stronciana: na 2. a oxnlalo 
Je ammonia; e, se houYcr prccipi ta do, indicará a prc
sPnça de cal; separe-se, e no liquido lam:e-se phos
phalo de soda, e algumas golas d' anm1onia, c o pre
cipitado indicará n existencia Jc mag1wsia. 

Art. 26. Se homcr precipitado com nitrato de 
prata , VmlC-se 20 centimdros cubicos da solução pri
mitiva, e com huma soluçüo de quanlidaue uelermi
naoa do reactivo , que se for addicionando até não 
haver mais precipitado , se deduzirá Jo volume a por
centagem do chloro. 

Art. 2.7. No liquido restante de que trata o Arti
go 2-i, póde-se igualmente, por meio ele h uma por~ão 
determinada em hum volume empregado de oxalato de 
ammonia, deduzir a porcentagem da cal. 

Art. 28. Se nesse liquido houYcr magnesia, sen
do filtrado da cal, e lavado o prccipitauo com phos. 
phato d' ammon ia, pude-se igualrl11~ntt~ Jdenuinar a 
sua poreenlag('lll pdo processo volumetrico. 

Art. 2H. Se pelo processo do Artigo 23 o an
timoniato de potassa indicar a prest~nç:a de muita so
da. cumpre determinar a quantidade de potassa pelo 
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mudo s<·guint<~ : em G centinwl.ros cubicos da soln
<;ilo primiliYa, lance-se outro tanto do alcohol forte, 
e dPpois gota a gola huma suluçüo de ehlorureto de 
plntiua em aleolwl ( hum gramma em 100 ccntimctros 
cuiJieus); eonvinuo procedm· lentamente, sobro tmlo pa
ra o lim. Seguuuu o numero de centimctros cubi
cos empregados, calcula-se a quantidade do potassa, 
que mullipliendn por 4 dá a porcentagem. 

Art. :w. ]~m :20 ceutirnelros cuhicos da solucão 
primitiva, lance-se huma pun;ão do solução d'anil' até 
nüo descorar mais com o aquecimento; deduza-se do 
volume gasto a porcentagem. 

Art. :H. Os processos, que ficão indicados dão 
os compom·ntcs, que o salitre póde conter, e que 
tem de influir lla refinaeão. 

Art. :3.2. Com os resultados obtidos pelo pro
cesso do Artigo 21 , tendo de subtrahir-se ( a ) das 
por\·ües do matrrias estranhas, nchadas por meio dos 
Artigos 23 ató :w, calcule-se a porcentagem real do 
salitre. Esta porceutagcm he inunediatamente lançada 
no respectivo livro, á margem do peso total; e em 
outr·a colnmna immediata o preço correspondente. 
No recibo, que se der ao conductor , para ser pre
sente ao Direetor da Fabrica, se notará a quantidade 
real do salitre, que contêm a materia levada á l~a
Lrica , e bem assim o seu valor. 

Da reflnarão do salitre. 

Art. 33. Pesão-se GOO kil. de salitre bruto, que 
se lanção na caldeira, contendo igual porção de agua 
jú aquecida de vespera; dissolvida esta porção de sa
litre, vai-se addicionando successivamente mais 1.000 
kil. ajuntando-se de tempos á tempos a agua, que se 
evaporar. · 

Art. !H. Em quanto se faz esta dissolução, hum 
dos operarias disso] re em hum tacho duas libras de 
co lia em f{tHl.renta d' agua, que são ]ancadas na cal-
fll' i ril . • 
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Art. 35. A cbuliçüo hc consr,rvada, rm quanto se 
aprt·seHlão impurezas na superficie do liquido, as quaes 
süo Pxtrahidas alternadamente por dous OfH:•nu:ios, 
st•niwlo-se para este fim de escumadeira, qne he la
Yada em hum bald1~, que se acha sobre a borda da 
t<tlth•ira. Logo qHe desHppMeccm as impurezas, lira-se 
o ti 1~0 , ajuntando-se 50 kil. d' ügua, e deixa-se o 
liquido repousar por meia hora. O escumador terá o 
cuid;H lu de banhar frequentemente as paredes da cal
dt ·i !"i\ o 

A rl. ~G. Passatla meia hora, será posta em acti
Yidwle a bomha; abrem-se as torneiras, c logo que 
haja suficiente vact'lo uo recipiente, o que he indi
cado pl'la columna de merenrio , rstnhclrcPr-se-ha a 
coBtllltlllÍcacfto com a caldeim. 

Art. 37. Cheio o n·ópiente , crssa o movimen
to 1la bomba; ahrrm-se as torneiras pma l'sgoto do 
liq11idt), e pnra f~ll!t'Hdn do nr; t' tU-se morimrnto aos 
agi!;ulores. 

Art. :JR. SPm intcrrompPr-;r a acr,ão destes ul
timos, ft•chüo-sr as torneiras do n~eipiente, e torna-se 
a dar ;'t bomba, &: c. , rrpetindo-sr cinr·o Yezes esta 
opn~t~üo até ficar cltPio o cryslalisador. 

_\ rt. :l!l. Owmdo o crrsta lismlor tiver recebido 
duas Yf:zes o li~púdo do rcÚpiente, far-se-ha. passar 
por bt~i \O ddll' lnnna corrrn te d' Dg:na fria, abrindo-se 
as tonwiras de nlinH'Htw:üo e de esgoto; regulando-as 
dP motln qw· niin hnja Pxtravus<H:<in. 

_\rt. .10. l\hsHda hora c nwia, dnus opemrios 
Cllnt pús fur:tclas tirar;:Hl n salitre• tTystalisntltl, P!When~ 
dn lmld"s da cnp:wi<Lule de 1 '/, arrobas, que srrflo 
immP<lia!t~mPnlt~ tlr•spejadus nas <'Pllas do centrifugo. 

Art. 41. Carn·ga1lo o erntrifugo, se irá por meio 
tlo n·gislrn dPntmando .\ rotla ltydraulit:a, passando-se 
a cnrrria para a roltlana <le lransmissfto. Posto o cen
h·ifugn Pill moYinwntu, accelcrar-sc-ha n marcha da 
ro1ln , at{~ ganhar toda a wlocidadc. 

Art. 42. No fim dn '/4 de hora, far-se-ha pa
rar o ePntritiJgn; n dons opera rios dPscarn•gnriio suas 
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(~~>llas, lam:awln u l'!Jil 1•·udll suln·•· o St'fTild"r ÍIIIHI('

Jiato ú ealdt·ira, ú q11<d st~ dar{t Jtovanwn!.c l'!lgo. Hum 
operario n~rohcr(t CtllllÍil!LiUIH'Ille pslt~ snlitn•; e a ag11a 
ex pdli<la elo sal i t n• s<'r(t la tH;nda na cn Ide i m. 

Art. í:L Os dous priln<'ims opl'I'<Irios cmTega
rão de novo o centril'II.'.!"O; ,. , l'lll quanto dle estiver 
mn mnreha, os lrl's lrilll'll'lrlarito o s~tlitn~ do secea
dnr pam o tanqw· tll' dt'IH.sito. 

Art. lt 'I. SP o snlitr;• contiwr strmwi;tllil <' ha-
r~·ta, lanctr-sP-ha llil t·:ddt•Ír<~, P!ll qwllllo •·slin·r dis
solvi•l•l , hnllla por•;:1u nHTI'SjllltHl<·nlt~ dt~ sulfntu de 
pntw;q, q11" plTcipiLu·:'t ilíJIH'llas duns h:lst•s . 

. \r. Fl. ~~· !'Utlliwr t·al on lltilgtwsia, Pmpn•-
2'ar-s•~-llil a Cíl!TP:;IH)llli:·nli' llill'!';lo 1k cnrLutli\I.U <k JHl-
'-' 1 ,, 

l.iiSS:l . 
. \rL i ti. O mt:n!n·lo d1• sodio s:TÚ s<'pnrndn, 

]H'ln dilfi'l't'W:a dt• Slilti\Jili:Lid:•; SI' !Jill':\111 1'\Ístir JlliiÍS 

ch~ G por <'<~lllil Jto snlitn·, t'IJII\Írú n·gar il ptm.:fw, 
que Pstivt~r uo <:Pnlrit'll:._::ll, dt·pois <lP t•xrwllitlo o li
quido, com hum;t sul1H:f11l dl' salitn· pmo, I' l'iiZPr 
girnr noramt~nle o nppnrl'!ltn dmnntt~ '/,, tlt~ l!ora. Es
ln sl'gllndn ngua lll' igllilllll('lllt~ l;uH:ndil llil caltkirn. 

Art. 1i. Se a qtl(tlllitlndt~ dt• nilrnto dt~ soda , 
contida no salitn·, P\(':•d:·r ú I :1 por t'l'lllo, dm-s<~-hn 
outro tkslino ao s:ditn·; t• sl\ttu·nl•·, t'lll t•nso <l!~ fnlta, 
Sf'l'Ú rPfinado; spp;ll'illlllo-sl' 11 snl d;t soda 1wla <lill'P
retH:n dt~ soluhilidatL·, I' J;tiil/i'llt, t'o!ltl• fica indicndo 
HO ,\rlign · antt·et•ikllll'. 

Art. 1~~- ikpi1is d1• t·xtrnJii,ll• (otlo o salitn·, que 
Sl: aelliil' 110 ITf.\;di~;ddor, li'i!IIS\"ilSll-SI' il ilf-':llil, qlle 
n·star, para l11tlll rn~;,, ttt· t·lll,n~, e torna-s<~ a enchl'r 
o crrslalis;ulor com o t'llttlt·udo na enld,·ira. 

''Art. .1~. As nguns ni!rnsas, que nf\u sn crystn
lisnrt'Tll , snrfto r:on~.t·n;Hlns tiOS n·t·ipit•niPs <k cohrn 
ató a tmdit é:q~uit!!t~, c·m qw· st·rfto <'lllllrPgadas em 
wz d'ng11a pm;t, latlt:a!ldn-~t· <·nli\o nn cn!t Pira sÓmf'nle 
1.000 ki!. d!~ si!liln•, Yisto nr·hnr-s:: j;'1 il prinwira 
por~<\ o nn ng11a. 



"· 

.\rt. !)0. llaverú na casa ua halmwa hum tle
po:;Í(It d1~ enxol'rP, cujo Tli'SO eslilrÚ lntll:<i,du 110 tulli
IH'II·llk lino. NPlla st~ l'PtTiwrú i~~llal!lll~ttll~ t:lll st~us 
resp,·cliYos eilintlros tudo o caniw, IJIIC se liver 
pn·paratlo: o salilnl rdin;ulo, pon)m, st~t·ú para ella 
~.:ouduzíuo Ptn por\:ftO sulli('Ímtle l"'ra o gaslo dt) huma 
Sf'llliUI<t: fazPntlo-se o l',Ulllp"tentl) lan1_:anwnlu nu lin-u 
de t·nlr<ldas t) !;ahi1las d1·sl.t~ g1'llCl'O. 

A ri. i"d. Em loda., as Lml1·s sr ptlsarú s<•parn-
dnnwnle a pon:~tn dns compo1wnles pnra o din sPhuinle: 
sl'tHio cntla pon> .. \11 ll,·pnsi!;:rla em s11ns n~speclivas 
l'êlÍ\ilS, dils qntii'S ltnwrú l;llllas, qn;utL!·; fun·Ht as la
rl'l'ns tln dia St'!~•tiuk· . 

. \rt. :12. 'J'nrn cnda tnn·fn s~·p:trnrüo 71 partes 
dP ~:;di I ri', I :1 dt• t',tl'\:-1,., I' li tl:• 1'1!\lli'n•. Esta rda
t:·", l'llil'\' IIS !lli\(11~; Jl!ldl'l'(l S\'1' Sl!h;!!l!lid;l pdil de 7;) 
UP s;diln~, 12 ,_. I 2 tlt• Cill'\illl, c I~! v 1 }. d;· l'll'Wfre, 
ou por q•talqll<'l' o11lr:~, qnt• p;·l:t np•·ri::ll('ia fur re
un!IH·«·ida tlll'lltor: I', qltil!ldll isl•• liwr lupu·, serú 
H nll•·r;tl:<lll, qtH' se (iz•·r, tl()liula 1w linu cumpe
knlP, llt•VI'tHio prc•ct•dt·r urrlt•m tlo (;uwrno, para u 
estalwlt•cinH~nlo 1k llOnts proporr;lws. 

"\r! .. :-~:L Ao rotnper do <1ia st~ <larú sahida aos 
mi·d•1s ppz:H 1ns dr: vcspeÍ·a para n primeira tarefa; e 
o Enc;l!TC;!<Hlo 1lo fnbrleo da pohora, ou sen Aju
tlanl••, ne~;la oeca-;iJo, vt'•rifit·ar<'t hnm nn outro peso. 

Art. I"lL O nnmero üe tnn·!'as di11rins llfto exce
dt·rú ú tpwlro, r·m qnanto se· n:-to ;~-;sl'l~t:•r nnro prato 
na I'IIIIS'I tln·' p!~~ns; P o lH'SO iot:ll dlls nti\lo~ para 
~:.atb lnn·fa ntlllU 1'\CPdiTÚ dt~ 1;1 lihrds, devendo 
anll~S ser re1luzido, se a e\JH~rit~tH'ia n·;sim o <H~OtJselltar. 

Art. fl;L Logo qne se tPnlw dnclu sahida aos 
mixlos l)ara cada tnrcl'il , fecktr-sf~-lta a ]Hlrla da 
casa da lnlanr,a, e súnwnte se nhrirú para d;tr sahida 
{, Jwva l.trefa. A chave iicnrú em pcJilt~r üo Ajudante 
do Enrarrcgfi,]o. f[IIP a cnlrt:gar:l ú Pslc, fimlas a::~ 
tarefas du tlia. 
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Trituração. 

Art. ;,(). Qunwlo se rrccber na officina de galgas 
a porçüo ue malcrias para huma tarefa' se puni im
mcdiatamente o apparelho em movimento; lanc;audo
se no prato 01:1 pouso toclo o carvão e enxofre , e, 
quando começar a lrilurnc:fto, regar-se-hüo os mixt.os 
com a porção cl'ar~ua w•cc·s~;aria, para impedir a for
mrH;~n do pí't: e isltt mesmo se farú quando for jul
gado indi~.pi'llSíl\1'1. 

Art. fJ7, Eslamlo n mistma homugenea, abai
xar-sc-ltüo tolalmuile os rnsc<Hlon•s, e ~tjuntar-se-ha: 
o salilee, qur~ ckn·r(~ sc·r dislribuiclu com igualdade 
por todo o prato. 

Art. G8. A primeira operação cleverú durar ele 
'f, hora ató 3

/ 4 , c a segunda de 1 '/, ató 1 hora 
e 3/ 4 : o app;tedho se~· :wm:rú eom Vl\loeiclacle in
teira. Findo c~:.;l:~ tc?tupn, far-se~ha Ct~ssar o moYi
mento , lcrantar-su-hiío tnlalm•·ntu us rascaclores , u 
com pús se tirnrú a poh-ora. 

Art. 5~. Terminada esta opcraçüo , lançar-sc-ha 
nova tarcfn no pomo, rqwlindo-sc o processo que 
fica exposto: e os operarit)s passarJo ú carregar a 
prensa hydraulica com a massa timcla das galgas. 
Se a prensa estircr enrn·~n1la, descarrega-se primei-

·~ rameute, c lanç:a-Sl' o seu prodncto em um caixão, 
que devu seguir irnmcLliataBlí~llte pnra o graniso. 

i .• 
I 

! ~ 
1 •.. ,; 
i'l ,. 

Art. GO. CarT•·gaLla a prensa com a polYora 
sahida das galgas, kva-se a eornpressflo ao maximo. 
O tempo gasto, em descarregar, e carregar de novo 
a _prensa , nüo d1~ve exredcr ao tempo empregado na 
tnturaçüo do canilo c cnxofn~: !lc sorte que, quando 
se lançar no pouso o salitre, ue\'(\ a pn~ssuo ir augm!~ll· 
tanJo-se um quanto a bomba a isto se prestar' havendo 
o maior cuidado em que a valvula ele segurança não 
esteja impedida. 



A rl. (\ l . Este procpsso serú repelirlu lu rias as 
wzrs, qnc se tm·miuar a lrilunu:fw de lwma tarel'a; 
e o se11 produdo serú, como <J(;ima :-m disso, leYado 
immediatamcntD para o gnmi~u. 

Art. (\2. A mnssa compacta dr) puhma , 011 ti
jnlll.; st~llidos da prPllSé\, e condmidfls <HI gntniso 
st•J-.l ahi pn~Yi<Ul11'Jiit) (jlll'lm;rla Itus f'i!imlrm; dH lllil

qt~ina 1k qtwbrar ( rpit•hr;tdorcs 1. Es!:•s citindw:.; , 
ljllí11idO <)lldll'itn';i\ OS tiju!tS, I'S!i:!':l(l a\';~~;I:)1!11S !Jlilll 
do oulru hum qllarfu dt) polr·gndn; <' J!lili>; pnninws 
quan:lu li·d·n~lu <k q;whiit· u:; n·si:l,: 1c; dus priuu·irus 
)H'!II'!I'OS. 

Art. G:L !l•; fr,wm'·lllfls <los tii~,]u.; d:1 lll'llll<'ira ( ,; l 

liin{\ scriío dislri:nti:!os pt•r li"' s !''''11 irns. e os das 
uulr:1s SPI':\1) col!u,·n.!,,:; 11.u..; utJ:·,. .. :. ;; 1

:.'· íjlli~ ludus 
Ji•J !It'lll clwios. 

Art. (iL tn:~n q11e os IJC!Wit'll'> P':i;y,·rvn dH·ios, 
ri'lirar-se-hiío os 'doris OjH'í:nrios, q:H~ sr~ <H:I:ttpan:m 
w·s(P stTvieo: hnin irú r:ullo1~n:·-st~ na c:JSn furl1;, c 
o outro irit {Hl'a a ca:.;il U!) cmlnrriLu·, undc~ su·ú 
enipn·gado. 

Art. (;.). O operariu, <{ne ~,;e fur n·s~~:1n.nlar ny 
casa forte, darú lcntanwnle morimiô!llo ú roth; irá 
stHTPssinuncnlr augnwnlamlu-o ató qlle indi<pH~ (i0 
voltas por minnlo: c cons!'l'Yarú t•stn vdocidadD por 
tempo Je meia hora, findo o qual farú pa:·;:r u ;lp
parelhn. 

Art. HG. Tcnniuatlo o mm·inwnto, p~;!tô un!;ra
rio, por meio tli) hum signal ck conven(;<!l), '<:lta
marú o <rue se lt·nha rutiratlo para a <:as;t dP t•m
Larrilar, e amh1•,; !Prarúo o n;sitluu <los Jli'ÍI!II'iros 
penciws para o qttebrador; c o conteurlu dt:s uulros, 
segun<lo sua nunwnH:ilu, ser:'t l;m<:ado em caixas. 
tlistinctas, c\a nwsma sorle <pw o puhariHho. 

Art. fi7. :\ pohora twvnnH·nlro qm·brada scn't 
huu~a<la PHl lrPs pe!lí~irus: r• us oulws Ires sc•rúll 
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dwios com 11 'I'~~' rwr· da prethil, pcrlt'ill't'ttle á 
tarefa sPgu inlt~. 

Art. (\~. Os prnt!nctns dos pr~1wiros sf~rüo le
vaJ.os inmwtlialarnenlt~ para a casa de ser:car; ~~ es
tenJ.idos , ú prirttipio, nos la boki rus su pPriorPs. O 
polrarinlw, qne su íizt•r llt'CI~~-;ario p<tra os lr;dmlltus 
do laboratoriu pyrol!'!:llllico, Sl'l'<t par;t alli rtntdliuo, 
c o <1ue soLl'ilr :"t~rú !l'J\"d'!l.'llli~ !t·ratlo ú prensa. 

n,., '·') . 

. \r!. (i'). LHI:t 1''1!'! .• 1, \i1r:la d,l l(l'ill!Í:-;n SPJ'Ú 
inllllt'dial;tllH'ltk th;lrii•;ri.la pdn; Llhnh·iro:: :~npt•rio
n~s du caloril'em; I' 11 ·!!,-:; ~;:• t·,•:!·;t'i'\i\i'il ;i!,·~ dw·~ar 
ll'l\'il l'itl':~:r. ~)tr:r:r·!,l i·.l·1 IÍ\•·r !·;;~:!r, p:1~snrüo os 
lidJolt·iro>J. S!lj)l'l'inr.•-; I' 1:·a L;,i·-:q; " il tlil\'tt carga 
scrú dislri!'i!;d.: P''l:1·: "':i!·:l·; i:lilil!••irns. i1 t'illllPt'.ar 
[) .,l .. l J''ll'[·• '-''l!l•'l'l.'l" j,., ... , tl'l" Jl,.''l ,;1,; .. l'"I·Jr'l j(J,J'lC I- I(_ ' . \ ~ ' I 1 • J ' • ' • i ' . I • I • ' ' .I i 1 •• , t·l 

a act:üu do ~·;d,lr ~;,1hn· •·l!:t: ~~ ;~;o;:;im s;• cuntirtnilrÚ á 
pratie;lr, ali'~ íitnn~tll r·i11'Ín-; l•d1s w; hbolt•it·os: ft~ito 
o que, Jt·eh;!r-s,._llit 11 1 ;lilli'ÍI·,.ro. 

A ri. 7 O. 1 l;ll·-:;•>lta fd~o H o nppn rclho por tempo 
d1~ 1.2 horn;;; han·ndo t'tlid;ulo t•:n q11r~ o ealor, 
dr·ntro di'J!,~, !lii:H':! t·\r·•·:h ;'t liO :.;r:111~ ,.,,ul.igrados. 
()tJ:llHl'i [Í\I'i'l'lll d"l'ii!'i';,t,l :..:, I li i!' l'i, .IÍI'ill'-~:t·-li:'ll; illliOS

lriiS d'~ l''>l\'ll'il 1!;,; L:',,:::···: - i:l~''iÍ'Jt', ,.,~nlntl, e 
snper.iur: e.-·ilas :illl'hÍr::-; :;;•r,-,,1 ]I'Y<tdas ao Encarre
gado do fithríco da ptdmra, '1"'~ as pesarú, e exporá 
dt~pois a l11unn alntll:;pht•rfl dt~ 1 Oíl grúos, por tempo 
dt~ meia l1urn ; !itHlo ''"''~ ll'llljlll, ns JH'sarú noYa
mcnit~ ; e a di!l'i'l'l'!li:Ol e;wutllra.la serú o grúo da 
JJUmiclad<~ da palrora. · 

Art. 71. O griw hygronwlrico nfin <},~,·~~ ~~xr;etler 
ele 1111~io pur ePnlo. S;•, no fim das 12 l1mas, llfJU
ver excesso superior ú csk, di'Yt'l'-SP-lm n~pPiit· a ex
pr.riencia; continuando o lrnhallto al1\m dns U !toras 
atú 'ItW coJtstga o pl~rf~·ito dcst~ecamcn(o da pulvora. 
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. ht. í2. Ynifknndo-se qlin a poJyora rstú pr•t'-
f,~ilanwntP sec1:n , st~rilo lt·vndos os taholt·iJ·os para a 
<·asa dt• ern!Jarrilar; ~~ o Ew·<tiTI'gadn dn fabríco da 
pohora farú distribuir as quHnlitlndt•s 1wla maneira 
segninte: a purt;<lo que liwr de SI'I' alisnda será 
lan1;mla nos COillJ)t't;~nlí•s snccus, f('cha<los t·om nr~olas 
nas duns cxtn•nJida1h•s. t' lPrndos para o graniso, {r 
firn dt• st·rt:m ahi {lPildurados nos laholt~iros durante 
as ost·ill;u;I)Ps <lo apparelhu tlc granulü<;flo, e serem 
a h i snrnd idos. 

Art. í:l. .\lisadn n Jdrt1ra por esh~ !lli'Ío, sPrfíu 
os sact·u~ cl:";pejados nos pt~neims Cti!Tt•sporuknll•s ao 
f!l'itl) tl:t fl11hurn para sr•p:mtr o pó, ·~ os gn1os me
l!tll't':;. 'I'"' s1~ fortllill'l'lll. Tt'l'lllÍ!Iitrln 1•sln operaçfío, 
st•rit a pi)IYora cowluzitla l'lll t<IÍ\tws p:u·il a easa de 
emLarrilur. 

E111l)(( n·il mne 11 r o. 

\,r!. il. A p:H·r.iln !Jiin htlt!rn dP st'r llHl.JHlada 

f
lill'il ;t. o~ii•·Íitil ~lt· t'ill'ltl\ill!lf', st:rú posta t'lfl <·nixii('S 
II'I'IIH'f•1 :tlli<'JI[t~ lt•t:lwclu.c;, para e\Jiar-~~~ n <·nlratla da 

lllllllÍtlêldl· . 
. \ri. 7G. O rt•slo dn polrora st·rú t•Jnhnrrilmlo; 

maneia ndn o Illt·.am ·gado do n~spPel ir o l~thríeo rc~ 
SI'!'\ <11' 1 l<~ uula tarda e qualidade lwma pm'\,'ÜO de 
duas libras. 

\ri. íti. Os llil!Tis, tlt'[Hlis tJ,~ clu·ins r hr~rn 
liipado.;, si•Jldf) l'ti!Tadus ele p;qwl Í'íiJII'I'IIll'iiVI'l com 

bumH soliH:··liJ tle ;~ullit fH'l'<·ha, ~t·rüu l't~t:lwtlos e llll
rnt•rwlos: ciida hti!II clell<·s lnarú ua l:11npa o pt•so 
<In pnlwr:t que cnntt·m, (sPJHlo pnra isso f'IH•ios sohre 
a halaur,a <l1•puis d1~ tarado~;] , c a 1~wrca da polrnra, 
1{111~ s1•rú i! dn gw-;sura dn grií11 altsaclu ou JJÜO. 

Art. 77. Os barris, assim clii·ins e marcados, 
srr;1o immeclialanH'lllc lPY<Hlos para o d1p1sito, n os 
caiüll's para o l<t!Hit'alorio p~ro(!•t·hni.l·n. 
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Art. 78. Com as amostras reservadas pro~edrrú 
'O dito Encarregado aos Sl~gtüntes ensaios: huma por
ção , analysatla , para verificar a composição: e se 
acha-la falha, serüo mullmlos os opcrarios. Outro porção 
serú experimcutada , na arma, á que se destinar , á 
11m de detcrminar-sl~ a sw1 forca, ou rll'l~ito lmlistieo; 
serviwlo-sl' para isto do clm.;noscopio d('\'lrico, ou 
Je outro inslmtnclllu, qtH~ se julgue apropriado para 
se Jeterrninar a rl'lucidmll~ inicial, Jeduzida Je trcs 
tiros pdo nwnos. . 

Art. IH. EsiPs n•stdtados serão ronsignados nos 
linos exisll~ntes 11a casa dt~ emharrilar, logo Jepois 
do nunwro lle cada lmrril; P, quando se fizer re-

,. messa da polrura , scrú ndla <ksignada a n~locidade 
achada. 

Art. f\0. Tamlwm srT:'t recnlhillo ao lleposito o 
,-;artuxamr~; e solm~ a tampa dP cada cunhete irá 
mmTalla a Ydot'idade achada para a polrora JH'lle 
{;ontida. I~slPs cunlwlPs Sl~nlo fPehados hermeticamente, 
levando hnma tira de pnpel impermeavel com solu
ção de gutta percha. 

Tru nsport1·. 

Art. 81. Tant') os barris e cnnhctes contendo 
polvoru, como os caixlJC'S cum quulqul'r especie de 
munição iullamnwvel, serão transportmlos em carros 
perfeitamente fechallos, para que possão transitar 
ainda com a maior chuYn. 

Art. :-)2. <)uamlo se ti Vl~r tle fazer transportar 
qualquer dos objeetos designados no Artigo antecedente, 
o Ajudante do Encarregado do fahríco da polvora to
mará nota ele tudo que se pozcr nos carros , dcsig
nawlo o Humero de volumes sahidos; e o inferior, 
ou condudor receberá a competente guia de reml'ssa 
a qual será registada em li no competente. O coudu
ctor estará presente no a c to de carregar os carros, 
~~ será responsavel pl'la entn~ga do que receber. 



Art. 8!3. E~tc mesmo eonductor uwmpanhadu 
da;; pra~as, que forem necessarias, fará entrega delles 
á pes~na ott cstaç<lo , á que fmnn dirigidos ; co1mm
do rt>t·ibo de entrega, que sen't apresentado ao Dircctor 
tla Fabrica , para ser creuitado ao l~ncarregado das 
1111Yas ollieinas . 

. \ rt. Ri. H e rrgra geral natla entrar, nem sahÍI' 
dn" lliiYas ollieinas c seus depositos, sem a necessa
ria a"si..;tencia do Aj udanle do respPclivo I<:ncarregado ; 
r SPill •tue sPja lançado nos competentes livros de Pll

lratla e sahida. 
Secretaria d'Estado dos Ncgocios da Gur,rra em 5 

tlc ~Inio de 1855. - Libanio Augusto da Cunha Mattos. 

lnsh•nc~·ões para o t,lantlo elas arvores, 
e ccir•fe das tnatleiras; •tne eonvêna sei' 
estubelecido nos te•·•·euo.s da l~abrica da 
polvo•·a. 

Art. l.o Havera huma pessoa encarregada do 
plantio das arvores , que devem dar madeira para 
earn1o , pam combuslivel, e para construcçüo; as 
t.ksta ultnna espeeie devem ser plantadas em torno 
das ollitinas, de sorte que fique cheio todo o espaço, 
que entre cllas existe. Cinco trabalhadores serão suili
cientcspara este serviço, que poderá ser coad.juvado por 
alg:nn~ empregados das o!Ticinas, (IHC estnwem dn 
folga. 

· Art. 2. 0 A plantação será feita rrgularrnentc <'111 

quinas ou quincuncio na distancia de 20 palmos partl 
rnululús, coremdibas, e mamonas; c na de Hi para 
embahibas. !>ara este fim, haverú hmn grande viveiro 
de mudas, bem sortiuo, parn supprir os cúrtPs. As 
planta~{H·s eslarilo s1~mrm~ limpns . 

. \rt. :l." _\-.; nn,Jn~s, <!'''~ ''ltr:lwr''"' IJ~ P'-'.pit~:ns 
r·onlprdll'llditliJS l'lllre il'i offil:ina:.;, 1; ilfj1WIIils, <JIIf~ 
n..; t·ontonwn·m. uune;1 s('r;\n cor·ladas. p11is que e!-



,,,; 

\'~ 

., 
I 

~ \ I 

·' 

( 140 ) 

as otlicinas dos 
COllSI'(lUCIHÚa de 

las são desli 11adus a resguardar 
estragos, llUP pnssüo sobrevir, em 
explosão de algtm1a ul'llas. 

Art. 4. 0 ()uando, 110 dt·posito de mmleims, tem
to para canão, como para cumbuslivel, houver huma 
1Ittatlra vazia, será ella iuuncdiulamentc preenchiua, 
procedenuo-sc ao resprdiro cúrle. Todas as folhas, 
cascas, e galhos milldos serilo amontoados em hum 
só lugar, owk tl-n\o de apodn•e1~r , a ló (1ue mnis tnr
llc sirvüo de auu!Jo au terreno eultimuo. I~sles mon
tes 1le folhagern scrüo, de tempos ú tempos, por exem
plo de () em (; rnczcs, revolvidos com alguma terra. 

Art !'>.o O cúrtc den·r:) ser feito sf•guiumnente, 
de maneira qne, t!·rminado o cúrte em hunw das ex
tremidades da plantw:uo, possa comc~_;ar-se na outra. 
Ape11as se cortar quai11U<)r por~ão de nuttleira, se pro
ce<krA immcdiatamen!e ,\ nova plan!Hçilo nns seus in
tenallos. 

Art. ().o ,\ lenha pma com!Justivel será sempre 
cortada fóra do recinto das otliciuHs, (]a mPsnHl sorte 
qnc a madeira para ~~onslrue0üo. ()uando isto tiver 
lugar, o encarregado da cultura c córk das madeiras, 
com toda a gente disponin·l, a fará eo11duzir em car
ros apropriadns_, pnra o lugur qu(~ llte for imlicado. 

Art. 7. o .\ PXU'l H:üo das pt•ssuas cmpr1•gadas na 
cultma das anorcs, ~~ cúrl1~ das madeiras, á ninguem 
será pcrmilíido pcrcOITIT as malas n'Sl'rntdas á Fa
brica, caçar, ou cortar anores. 

Art. 8. o Para kvar-sc á dl'eito esta in dispensa
re] prohibiç:üo, o Ilircctor mandará rondar com fre
t1 uencia as matas; seu do presos c entregues á com
petente autori1laclc os coulrnvelllores cncontrud.os em 
flagrante. 

Secretaria 
;) de Maio de 
:\f a ttos. 

d'Estaclo dos Negocios da Guerra em 
185f). - tibanio Augusto da Cunha 
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N.o H~.- Em G uc Uuio de 1855.- Oeternúna que 
os alumnos dn Escoht de applicação que tem renci
mentos de Sargentos. s~jrio pago.~ com o au.gmento tle
cretatlo peht Lei N.o 542 de 21 de llfaio de 1850. 

Hio de Janeiro. :Ministerio dos Neg>lcios da Guer
ra em ti de Maio de 185G. 

Determinando Sua Magcstade o Imperador que os 
alurnnos da Escola de upplicação, que tem vencimen
tos de Sargentos, sejão pagos com o augmento de
cretado pela Lei N." 5\2 de 21 de ~Iaio de 1850, 
assim o declaro a Vm. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a Vm.- Pedro d'Alcantara Bel
legarde.- Sr Inspector interino da Pagadoria das Tro
pas da Côrte. 

N.u 12!3.- Em 5 de Maio de 185S.- Detcrmiua que 
.~eja contra('tado o wrntiuo dos praças tlrt Compa

nhia de l'cdcstrcs tio Jliu Doce. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em :-, de Maio uc 18:lt,. 

111m. c Exm. Sr.-- De conformidade com o que S(~ 
tlet<>rminou a respeito elo curativo das praças da Com
panhia de Pedestres de Gi(1uitinhonha, Delermiua 
Sua Magcslade o Imperador, em del'crimenlo ú sup
plica do Cirurgiüo reformado Luiz da Cunha MBne
zes, cujo rerpwrimento V. Ex. mformou em Oflicio 
N. o l 'L8 de 11 de Dezembro do anno findo , que V. 
Ex. contrate com o dito Cirurgião o curativo das pra
ças da Companhia de Pedestres do Hio Doce, arhi
tr·ando-lhe V. Ex. huma gt·atificaç;\o pelo serviço jú 
prestado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Pedro d'Aieanlara lkl
lcgarde.- Sr. Presidente da Jlrovin!'.ia d4!. Ninas ~~~·
raes. 
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N ." 1'24. - Em 5 de Maio de 1855. - Declara que o~ 
alumnos da E~rola de applicação devem ficar adtlido!< 
lW Batalhão d' Engenheiros , por ct~fa (olha c prct 
serão pagos, c qnc aos A l(ercs alumrw.~ aquartela
dos na dita Escola dcverüo receber alltliciomtl c clapc. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer-
ra em 5 de Maio de 1~f,5. '' 

Declaro a Vm. que conforme o Aviso desta da
ta, dirigido ao Dircclor interino da Escola de appli
cacüo, .deverão os alumnes da dita Escola ficar ad
ditlos ao Batalhão de Engenheiros, por cuja folha, 
e pret serão pagos de seus vencimentos, e que os 
Alferes alumnos aquartelados ali deverflo receber nd
dirionnl c e tape, conforme o Decreto n." 1.r,:JG de 23 
de .Janeiro do corrente anno. 

Dcos Guarde a Vm. -·Pedro de Alcantnra Bcl-
le!!;arde.- Sr. Inspcctor interino da Pagadoria da~ 
Tropas da Côrte. 



~· 
' ' ' 

( H~l ) 

N." 12~). -FAZENLU..- Em 7 de Maio ue 18r)5. --Não 
11c tlcrcm a/10nar as tlc!!pczrt!l com os tra.~lruloll 1los Precato
rio~. c quacsqncr instrumentos para rliligen1·ías a frwor 
da Fazenda Noúonal, qtte se cxtrahircm depois de satü-
(citas tacs diligencias. 

Rio de Janeiro. Circular n." 9. Ministerio uos 
Ncgocios ua Fazenda em 7 de l\Iaio de 18~{>. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Senhores lnspe·· 
ctores das Thcsourarias de Fazenda do I mperio , para 
seu conheeimenlo c execur::ín, que no Art. 7 ." das 
Instruccôes de '28 de Abril de H~;> I nüo estilo eom
prehenâidas, c por tanto niío ôevew ser abonadas, ns 
despezns com os traslados <lns Prreatorios, c quacs
qucr instrumentos para dilif!;encias a favor da fazen
da Nacional, que, depois de satisfPitas estas, se ex
trahirem nos referidos Juizos.- Mar<[UCZ <lc Paranú. 

N." 1'2G. -Em 7 de Maio de 18!')5.-Nas instrucçôe!f 
de 28 de Abril de 1851 niio estiio comprcltcndidoll 
os Precatorios e outros instrumentos para diligencias 
a favor da Fazenda National, que se extrahirem de
pots de satisfeita.~ estas; e para cessar a pratica de se 
tirarem traslados dos ditos Precataria.~. Se. , dirigidos á 
/1cm da mesma Fazenda. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Fa
zenda em 7 de Maio de 1855. 

lllm. e Exm. Sr. - Podendo avultar a despcza 
com os traslados dos Precatorios, que pelo Juizo dos 
Feitos de cada Província siio dirigitlos para os di
versos lermos dos respectivos Juizos ~lunicipacs; <' 
atlendcndo ao caracter meramente provisorio das lns
lrucções de '28 de Abril de ll-3;• I. cxpesn nesln. dal<1 
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ordem circular As Tbcsourarias de Fazenda, declaran
do-lhes que no Art. 7 ." das ciladas lnstme<;ües nüo 
estão comprclwudidas, e por tanto nún devem ser 
abonadas, as despezas com os traslados dos Precato
rios c quaesquer instrumentos para diligencias a favor 
da Fazenda 8acioual, que, depois de satisfeitas es
tas, se extra h irem nus re1(:ritlos Juizos . 

. E conYindo que, tanto nos .Juizos dos Feitos 
quando deprecados por outros de igual categorias, 
como nos .Juizos Municipacs quando por aqnelles de
precados , cesse a pratica de se tirarem traslados 
das Cartas Precatorias e outros instrumentos que lhe 
süo dirigidos a bem da fazenda, niío su para mais 
prompto andamento das ~il11sas fiseaes, eomo para 
niio onerar as parl<'s com o pagamc11Lo de salarios, 
ficando limitada a extracc<io de taes traslados aos ca
sos em que a Lei expressamente nija, ou se lenha 
verificado o sequestro, penhora, c algum aclo im
portante, como inquiri<;ão, vesloria, exame, c outros 
semelhantes , ou o Procura<lor Fiscal por algum mo
tivo altendivel o requeira, o quo irá declarado nos 
Precatorios, ou finalmente a propria parte o solicite, 
correndo então por sua conta a despcza, c sob sua 
dir.~cla responsabilidade para com os olliciaes do Juizo; 
assim o fa<;o present~~ a V. Ex., a fim de que haja 
de expedir as prmidcncins precizas para d' ora em 
diante pór-se em cxecuçúo a me<lida in<licuda, se 
não lhe offt'recer ineonveniente , dignando-se V. Ex. 
em todo o caso, atlenla a disposi<;úo da Circular cila
da, recommendar a quem competir a reslricta obser
vancia dos Art. H do Regulamento de 1G de Man,;o 
de 18-12, e 18-i do novissimo Hegulamcnto de Mar
~~o ultimo, para que se não retarde o cumprimento 
dos Precatorios, que versarem sobre interesses da I<'a
zcnda Publica. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Paraná.-
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 
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N. o 127.- Em 9 de Maio de 18f}G. - A rcspon.mbili~ 
dwle pelo i111 pus to em dtljtda só príde ter lugar quan
do se rcri(icar qualquer das hypul/u·ses cstobelecúlas no 
Art. 18 du llr:g~tlamcnto de 12 de Jun!tu de H\45. 

Hin de Janeiro. 1\linistcrio dos :Xegocios da Fa
zenda em ~) de Muiu de 18f,:J. 

Fique o Sr. Admini:.;lra(lor da Hceehedoria do 
M unici pio da U11·te na inlcll igen(:ia d(; ({li e a responsa
bilidade pelo imposto em diriJa, só póde ler lugar 
quando se verificpJC qualquer elas hypolheses estahcle
eidas no Art. 18 do Begulamento de 1.2 ele Junho 
de HH;J; e por tanto, que o novo inc1uilino do prcdio 
n." 2:U da rua do Pedregulho, de que he proprie
tario Antonio da Costa Nogueira, sobre cujo reque
rimento informou em seu oHicio n." 7'2 de 30 do 
nwz fillllo, deve ser relevado do pagamento do im
posto, de que ficou ern dt'!Jito o seu anleecssor.--Mar
quez de Paranft. 

\." 128.-DTPJmlO.-Em lO <ldlaio tle 18~,;-,.-JMtara 
'JIIC os c.mi/U'S Jli'l'jifll'llfurio:: 1111..~ Fu.mlrlwlcs de Jlfctlir:ilin 
srímenlc núo :w pude;n {i1:CJ' tlunmtr· o fi'III)JO lrctiru. 

'2." Scceão. Hio (lt~ Janeiro. Ministerio dos 1\'c~
gotios do Jru'{1erio em J0 de ~I aio dt~ 1 R""1:í. 

Consulta V. S. ao t;oYPrno em sen Oflicio de 
31 d1) ~Iareo ultimo, se, ddcrmiHamlo o Art. 8:í dos 
Estatutos tÚ)ssa racuhlmle que o estudante repronttlo 
Pm qnnl<plt~r dos t'XHIIH;s preparalorios lliln s<·ja no
\anwnk admittitlo a 1;1zd-o em nt'nhuma das Facul
dadf's , sem que haja dccorriclo o prazo de tres mezes, 
dtm~ r. S. ainda mesmo durante o anno leetivo, em 
que as salas da l<'aculdadc s;~ aehflO occnpadas com 
a-; nulas , e os Professores puhlieos com a rc~encia 
d,. stu,; r·;HlPiras, nun:lal' pi·o:·;:~:lr'r a Lws 1'\llllH'". 
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se lhe forem re<{Ucridos íiudo aquelle prazo: de Or
dem ue Sua l\Iagestaue o lmperauor tenho de decla
rar-lhe em resposta ao <lito Ollieio que, posto nüo se 
marcassem nos referidos Estatutos as {~poeas proprias , 
em que semelhantes exames ut~vfw ter lugar, e apenas 
se uiga no Art. 80 que começarão no uia :J ue Fe
vereiro , visto ter o Governo dPixatlo isto para o Hc
gularnenlo complnnwnlar , a que se rdt·rem os Arts. 
8i c '2\}, he claro <pte dispondo-st~ no Arl. H7 que 
as matriculas do 1." anuo s6 possüo dl"ecluar-se até 
o fim do mez de Man;o Ut~ cada auno, nfw podem 
os exames pn~paralorios rcalisar-se uuranle o lt~mpo 
lectivo, não s6 porque procedt·rn os inconvenientes 
pomlcrmlos por Y. S. , como lambem pon1ue a me
dida em contrario , ue lll~nhum provt~ito immcdialo 
sendo aos estuuanles, uüo s1~ dá urgcneia que acon
selhe pelas razút~s ue equidadc , e anll's he mais con
fomw ú meule dos l~slatulos, c ao que se pratica 
em virtude do Art. s:-) dos das facultlades de Direito, 
qne os mesmos exanws sórnentc se façtio nas epocas 
marcadas nos ultimos Estatutos citados, c nunca du
rante o anuo lecliYo. O que cornnnmico a Y. S. pa-· 
ra sua iutelligellcia c gon~rno. 

DeosGuarue a V. S.-Luiz Pedreira do Coulto Vt~rraz. 
Sr. Oireclor da faculdade tl.e Medicina da Bahia. 

N." 1'2g.-MA1UNITA.- Aviso de 11 de Maio <lc 18fl!). -
Declara que o P1·csidio lla lllta das Cobras lw lugar com
petente, para os rcos militares cumprirem as Sentencas, 
que os condemnarem a prisão com trabalho. 

Rio de Janeiro. Ministcrio uos Ncgocios da Ma
rinha em 11 uc Maio de 18:-)S. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Uugcstadc O Imperador, 
C~I~formando-?e com. o_ parecer do Conselho Supremo 
:Mthtar de Jusltca, cnullHlo em Consulla de 7 de Marco . . 
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ultimo, ú cerca do Oflicio que V. Ex. transmitlirn a 
esta Secretaria de Estado, c em que o Tenente Coro
nel do Corpo de J~ngenhciros Hicardo José Gomes 
Jardim, quando Director das obras civis e militares 
Ja Hcpartição da l\larinha, rcpresenlúra mio ser o 
Presídio da llhn das Cobras o lugar, onde o Impe
rial ~larinheiro llcnigno Josó da Silva, devia cumprir 
a pena de seis annos de prisão com trabalho, a qut' 
fura sentenciado, Houve por bem, por Immccliata Heso· 
luçüo de 25 do mcz proximo preteri to, Declarar quP 
o referido Presídio he lugar competente para os réos, 
condemnados pelos Tribunaes l\lilitarcs, cumprirem as 
Sentenças, que os condcmnarem a prisáo com trabalho: 
o que comrnunico a V. Ex. para seu conhecimento e 
CXCC lWÜO. 

Deos Guarde a V. Ex. -José .Maria da Silva Pu
ranhos. -Sr. Miguel de Souza Mello c A him. 

N.o J:W.-JUSTII.A.-Avisode 14 ele Maio de 18;)3. 
A o ]'residente . intcri11o do Tribunal da l/ela di o da 
('ti r te. - Decide, q 11e se siga como rcr,jnt gcrn't o cs · 
f!Jlo que ultimamente tem adoptado o referido Triliwwl 
7101' occasiâo de desistir alguma parte da appella(iill 
ou de qualquer outro recurso pendente. 

3.' Seccüo. l\linistcrio dos Negocios ela Justi~n. 
Hio de Janêiro em 14 de l\laio de l8G5. 

Solicita V. S. no seu Oflicio de 7 do corrente 
mez, huma providencia que uniformise as dccisôf's 
dos Tribunaes, corno convem ú boa administrnerw 
da Justiça, no seguinte caso, sobre o qual nüo l;~m 
havido accôrelo nessa llelacão. Que no mmo de 
1833 , quando alguma parte por si, ou por seu bas
tante procurador queria desistir de alguma appella
çiio, ou de qualquer recurso pendente, lendo já o 
feito passado dn poder do Relator para o do segun-
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do ou seguinte Revisor, a praxe seguida era reque
rer-se ao Juiz, em cujo poder cstaya o feito; man
dnr este juntar a petição aos autos, c o Relator, 
a quem era entregue , preparava o feito , ouvindo a 
parte mandava tomar o lermo de desistencia , e 
por Accordão julgava-se por sentença o lermo de 
desistencia, ou a composição. Que de 18'tli em 
diante o estylo era proscguir o feito na revisão até 
o quinto Juiz, nas causas c i v eis , ou o terceiro , 
nas crimes, pedir-se dia para o julgamento , e nes
te acto a petição por linha era apresentada aos Jui
zes, c por Accoruào mandara-se tomar a desisten
cia, ouviJa a parte, sendo a final julgalla a com
posição ou o termo de uesistcncia por sentença ' 
depois do feito preparauo competentemente. Que 
actualmcnle o estylo seguiuo era, que qualquer dos 
Revisores, em poder <los quaes se acha vão os au
tos , manuava ouvir a p.utc , tomar o lermo de 
desistencia, e subirem os autos preparados ao Tri
bunal, para por Accordão ser julgada por senten
ça a dcs1stcncia ou composição ; fundando-se par
isso alguns Desembargadores na disposição generica 
do Art. 86 do Hegulamento de 3 de Janeiro da 
1833, c Assento rle 2 de Agosto de 1 ()39 , quan
do se julgara por Tcnr;õcs. 

S. M. o Jrnperador, ú Quem flz prczenlc o ci-
tado Offieio de V. S. Houye por bem Decidir, que, 
visto 'ber o estylo , que no corrente anno se come
r,ou a praticar nesse Tribunal da Relação ácerca 
de semelhante objccto, o mais breve c sem inconve
nientes, continuasse ellc a seguil-o como regra ge
raL O que communieo a V. S. para sua intelligencia, 
e para o fazer constar aos Membros do referido Tri-
bunal. 

ncos Guarde n V. S. -José Thomaz Nahuco de 
Araujo. -- Sr. Nicolúo da Silva tisboa. 
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N." 131.- JljSTICA.- Aviso de 20 uc Maio de H~r);:;. 
Ao Proredor de ·cape/las c Resíduos da Côrte. Deci
de que subsista, ate haL'CI' providencia Legislativa , a 
fH'Hiim seguida naquellc ./nizo, relativamente á não 
admi~são do rcspcdiro Solicitador em requerer c 
promover as causas da Provedoria senão de acr:ôrdo 
c em nome do Promotor Fúcal. 

:J." Sccçüo. Ministerio dos Negocias da Justi0a. 
Hio de Janeiro em 20 de Maio de L85G. 

Scn(lo presente a S. ~L o Imperador a repre
scntacüo do Solicitnuor da rrovedoria de Hcsiduos 
c Cn[;cllas do Município ucsta Côrle, em que rc
dama o exercício do direito lle re<ruerer e promo
ver em seu proprio nome, sem dcpenucncia do 
Promotor, todas as cw.as da compclcncia da Pro
wdorin, de que fura privado por ordem do Jlrovc
dnr. O Mesmo Augusto Senhor, llrpois de omido o 
Consellteit·o Procurador da Coroa, e a Sccçiio de Jus
tit;a do Conselho d' Estado, llome por bem Deci
dir que subsista, até harer pro\idencia tegislativa , 
a pratica seguíua nesse Juizo, nào sentlo admilti
du o Solicilauor a re.:pwrer c a promover as cau
sas da Provedoria senão de accônlo , e em nome 
do Promotor Fiscal, de quem hc cllc Agente. 

O que se lhe communica para seu conbecimen
to, c para o fazer constar no referido Solicitador. 

Deos Guarde a Vm. -Jose Thomaz Nabueo de 
Araujo.- Sr. Provedor de Capellas c Hcsiduos. 
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·~ ." 132.-JMP!~IUO.-Em '21 de Maio de 1~:-l·>.- /Jccfa
m que os Professores que eminão a fi·ance:cs em f.ingua 
{1'11/ICCZCI, 1lÜO SãO obn:qados (t dar l/S ]))'OraS de flaúi/ita
fÜO na linJua iYal'ional. 

'2! Seccuu. Hio d1~ Jmwiro. Ministerio dos Nc
f)IJtius do Ir{trwrio em :21 de 3Jaio de 18CJ!J. 

l~m solu\:Ju ao U11icio dessa lnspecloria do 1." do 
corri'Blc mcz, dcdaro a r. S. que nüo se adwmlo 
preristo no Hegulamenlo de 17 de Ferereiro de 18rl-i 
" Instrucções de 5 tle .Janeiro llltimo a ltypothese de 
que lrata o referido Ofliciu, por qua11lo nelles só se 
pruvidencía acerca de Collegios e Estabeleci menlos des
tinados á Instruc1":Jo de Brasileiros, caso em 11tw os 
I'OllllecimcnJos tla lingua Nacional süo ÜH1ispcnsan~is , 
11<-LO csltt Bernardo Gay, lli.tor du Culkgio de Jns
lrun;üo primaria c secun(lariá <·stalwll•cido na Hua do 
l:tuLO, ua obriga~Ji.o de dar pronts de sua lwlJililaç:;1o 
uaquella língua, Yislo leu:ionar JW franccza, devendo 
purêm a sua habilit<u:üo limitar-se ao emiuo nesla liu
gun e a diseipulos franec•zes. 

Deus Guanle a \'m. - Luiz Pedn·ira do Coullu 
Fermz.- Sr. Jmpcdur Geral inh:rino da Jnslrue~üu 
primaria G sPellndaria d,, ~ru11icipio d;t Gl!·l<'. 

1\'." 1:3:3.-F~\ZEl"W.\.- Em '2lt1e Maio de IN:l.).- An
gmento de porcentagem ]illl'a a Collccturin de Surocuúa. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da Fa
zenda em '2l de Maio de 18:J:J. 

O Murquez de Paranú, Prcsiclcnlc do Tribunal 
do Tlwsouro Naeional, auturisa o Sr. Inspector da 
Thesouraria d!~ Filzcnda da Prori1wia de .S. Paulo 
'' elcrar a 1 '2 pu r "/., a porcentagem da Collceloria de 
~orocaba, sendo 7 por "/., para o Culln:lor , e G por 

p:tra o Es,TiYiíu. --- ~larquez de Parauú. 
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~." J:H.- Em 22 de Maio de 1K')5.- Nas Jll'par
tí~·ões Fiscaes da Provinr:ín de S. Pedro do Snl, só 
se devem, receber ns moedas nacionacs , c llilhetes da 
Cai.m (ilial do Banco do Brasil. 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Fa
zendu em 2.2 de Maio de 1855. 

lllm. c Exm. Sr.- Participo a V. Ex. para a 
devida execução, que S. M. o Imperador por Sua 
immediala ltcsolucüo de lG do corrente, tomuda so
bre Consulta da Seccüo de Fazenda do Conselho de 
Estauo, foi servido "determinar que não se rccehi'.o 
nas· Estacões Fiscaes dessa Província, scnüo as moe
das nll.Ci(;nacs, ou Bilhetes da Caixa fi'lial do Banco 
do Brasil, na fórmll das Leis que rcgulüo o nosso 
systr111a monetario, c da crue crcou o dito Baneo. 

Deos Guarde a V. Ex. - Mllrq ucz dn Paranú.
Sr. Presidcnlc da Província do Hio Grunde <lu Sul. 

N." 1!15.- Em '2:J <lc Maio de JK:);-l.- IVúo se dc
I'Cin pugar os vencimentos dos Jllagistrarlos. que csti-
1:crcrn fóra dos districtos de sua j ur isdir:ção wn 
liccn~·ct. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da l"a
zcmla em 23 de ~lll.io de 1H55. 

O Marquez de Parani1, h·esiJenle do Tribunal 
do Tltesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da 
Tbesouraria da Província da lhhia, em resposta a 
seu ofllcio de 7 do corrente, (rue uüo deve abonar, 
nos termos da Circular n." H ue ~ de Agosto de 
l_X:-; i, os vencimentos dos Magistrados, que, ou re
sHiern fóra do seu respectivo districlo , ou <Jcycnuo 
n:sidir nos 1hlrictos de sua jurisdiciJto f,'ml da Ca
pital da ProYineia, nesla se aprcscnlCw, sem lice!ll;a 
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ua autoriuaue competente, embora cxhihüo atlestauo 
de frequcncia, e de haverem exercido as funcções uo 
seu cargo; cumprinuo em taes casos rcmetler ao Sr. 
Jlresidente da Província os ditos attestados, com de
claração explícita c circumstanciaua dos motivos por
que não merecem fó, a fim de proceder-se ulterior
mente na fórma da Lei.- Mnrquez ue Paranú. 

N. 0 l:lG.- Em :2:1 de Maio de ts;,;-,.- A cxtracçr'io 
dos traslados das Cartas l'reclllorias, ~c., sú deve ler 
lugar nos caso.~ em que a Lei expressamente o exi
ja, ou se tenha verificado sequestro, penhora, ~~c. 

Rio de Janeiro. Circular n.o 10. Uinisterio dos 
Negocias uu Fazenda em ';!:1 de ~]aio de 185~'-

O Uarf}ucz de Paran;í, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, communica aos Srs. Inspc
ctorcs das Thesourarias de Fazenda do I m per i o, 
CJUe o Ministerio da Justiça, á requisição (lo da Fa
zenda, expedio Circular aos Srs. Presidentes de 
l)rovincias, em 9 do c0rrenle, declarando-lhes, pnra 
que o fizessem constar a quem compelisse, que tan
to nos Juizos dos Feitos, quanclo deprccauos por 
outros de igual categoria, corno nos Juims Muni
eipaes, quanrlo por aquelles deprecaclos, a extrac
çiio dos tras1auos das Cartas Precatorias, c outros 
instrumentos fJUe lhes silo uirigidos a bem da Fazemla, 
sú deverá ler lugar nos casos em qnc a Lei expres
samente o exija, ou se tenha verificado sequestro, 
penhora, ou alguma outra diligencia importante , 
eomo inquiriçiio, vesloria, c outras semelhantes; ou 
o Procurador Fiscal por algum motivo attendircl o 
rec1ucira, o que id declarado nas Prccatorias; ou 
Jinalmcnle a propria parte o solicite, correndo eu
liio por sua conta n llcspew, e sob sna dirccta rcs · 
ponsalJilidndc para com os üll.iciacs do Juizu. --)far
lp!c•z de I'Llranú. 



~~. 0 t:1i. -IMPEBIO.- Em rz:J de 1\Iaio J.c 18:-)r).- Dá 
in.~trucçDes JII'Ol'i.~oria.~ para serem obsermdas 110 cm

JII'Cstinw de lirros dlt Biblivtlww 1\'acional. 

'2." Secção. l\io de Janeiro. Minislcrio J.os 1\'e
gncios do lmpcrio em 23 de Maio J.e 18;"')5. 

O Cuyeruo Imperial , allendellllo ao que Ym. rc
prPseulou, manda recornmcntlar-lhc que , em quanto 
uiio st~ publica o l\t>gulamcuto que deve reger a l\i
lJliolheca Nacional , Y m. observe e fura uhservar no 
mrsmo Estabelecimento as seguintes l'nslrucr:úes. 

1. • O Bibliolhecario nüo emprestará li \TO algum 
sem ordem especial do Ministro e Secretario d' Es
la<lo dos Negocios tlo lmpcrio. 

'2.a Esta ordt~m pótle ser cxpecli<la ou a requeri
lll<'Hio de parte ou a pedido do Bibliothecario , quan
do lhe pareça util inl<~rvir a favor d<~ pessoas de seu 
conceito , no intuito de auxiliar q ua l(pter trabalho 
scienlifico ou li lterario. 

:J ." Haverá hum livro numerado e rubricatlo pelo 
Hibliothecario , no qual fará este escrever por hum 
dos empregados , que nomear para tal fim , lermos 
ou assentos que contenhüo a tlala tlas ordens tlo Go
yerno , autorisamlo os emprcstimos , os nomes d8" 1Jes
soas em ÜtYor de quem forüo ellas expetli<la~ , c a 
designaçüo e qualificaçüo das obras , conforme o mo-
tlelo junto. 

-1.' Em seguimento a estes lermos ou assentos c 
os que receberem os livros escreverúo e assignarüo 
f!)Cihos , em que tleclarem o numero dos volumes em
prcstatlos , a data do recebimento, c o tempo que 
os demorarüo em seu pouer , o qual será designatlo 
pelo l~ibliothecario , conforme o mesmo motlclo. 

5 ." l7indos os prazos declarados nos recibos , serüo 
os livros restituídos á Bihliotheca , ou prorogados os 
prazos, se assim for requerido, c o Bihliothecario con
vier. Neste caso repetir-se-hão os termos ou assentos , 
e os recibos na fúrma acima delermiuuua. 
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fi." ft~ita a restitni6ío dos livros, o Bibliotltecario 
mandará pôr á margcn1 dos assentos c recibos f!~s
pectivos as competentes verbas de descargas , c ns 
assignará. 

7: Se os liuos niio forem restituídos expontanca
menle, o Bihliotbecario procurarú bard-os pelos uwins 
competentes. 

Deos Guarde a rm.- tuiz Pedn~ira do Cou!lo 
Ferraz. -Sr. Fr. Camillo de ~Ionscrrale. 

MODELO. 

20 de .Janeiro de 18:-l:l. N. 0 

Em eonformida<le do Aviso da Seerelarin <l'Es
ta(lo dos Nego cios do Impcrio de. . . . foi au torismlo o 
Bibliotlwea!'io da Bibliotheca Nacional a entregar ao 
Sr.. . . . . nbaixo assignado as obras por elle exigidas, 
cuja designaçüo segue , a saber : 

Lo ( Nome da obra ) ........... '2 vol. cnc. 
2. 0 

, ••••••••••• 1 « hroc. 
:J . o }} • • • • • • • • • • • 3 (( « 
4." }> ••••••••••• 1 << enc. 
5. 0 }> • • • • • • • • • • • 2 << hroe. 

Estas obras, consla1Hlo de nove volumes , lhe fo
riío entregues completas c em hum estado , não rece
bendo a obra tal lamlwrn pPdida , por nüo hawr na 
Bibliotheca , ( ou estar Pmprcslada. ) 

Eu abaixo assignn<lo ff~cehi ns obras acima num
eionadas 11. 0

' 1. 0
, '2.", :Lo, 1. 0 e 5. 0

, c<mstando de 
1\0VC volumes , conforme fica deelarado , as quaes pre
tendo conservar em meu potln durantr~ tres mezcs (ou 
1[) dias) , contados de hoje, e me obrigo a entre
gal-as findo o prnzo fixado. Em '20 de .Jmwiro de 18r):). 

( Assignudo ) F ... 
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N.o 1:~8. -<aJElUt\. -Em 24 de Maio de 18~>;>.-Dâ 
providencias para regular c (!scalisar a dc.~pcza da illu

minação a gaz no A rscnal de Gucrm da Côrtc. 

Rio de Janeiro. 1\linislerio dos Negocios da Guerra 
em 2i úc Maio de 1855. 

Convindo fiscalisar e rcgularisar a dcspeza que·se faz 
no Arsrnal de Guerra da Côrte com a illuminação a gaz, 
H a pu r bem Detcrminm Sua Magcstade o I mperauor · 

l. o Que d'ora em diante os reguladores ou demons
trmlorcs lcnhão duas chrn-es, ficando huma em poder 
do Agente da Companhia encarregado da Yerificaçiio 
do consumo, c outra em poder de Ym. a fim de tJUC 
os calculos do dito Agente srjão conferidos com os 
seus pa.;;sanuo Ym. ccrtifieados em duplicata da rcri
ficacüo assim feita, sendo hum remcllido it esta Se
cretaria <l' Estatlo, para ser transrnittiuo á Contado~ 
ria Geral da Guerra, c onlro entregue ú parte para 
documentat· o pedido de p:~gamrnto. 

2. o Que as luzt•s st·júo apa~ndas ao loque lle re
colher, cnm excepí:üo ths q'le fcJI·em imlispensavcis 
para a policia tlo, pateos iulcrion·s, do pharol da pon
ta do Trem, e tlas do Corpo ua Guarda, Estado maior, 
c dormilorios uos aprewlizes menores, sendo pon\m 
reduzidas dessa hom em diante a meia forra, nüo 
abrangendo a medida acima os Quarteis da Dl'rcctoria 
c Vice-Dircctoria, c o pharol. 

3. 0 Que nas noite~ de luar claro se apaguem n_s 
luzes dos palcos emqnanto forem <lispr!nsaYeis, c o 
pharol seja rcduzitlo a meia força. 

4. o Qu~ o Official do Dia fLscalise este st:rvico dan 4 

do parte a Ym. das faltas que occorrercm. · 
;>. 0 Que para llitO hGYer uemora nos processos das 

conlas elo gaz consumido, c evitar-se a cxigeneia d(• 
informa~.ão por parte da Contadoria, ao Ágente (la 
Companhia se passem atlestados de terem sidn ou nün 
cumpridas as condições do eonetrato, para sr~ piHlPn·m 
r·nmminar as multas rruanrlo dPriio lf'l' l!l~ill'. 
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E assun o dcc\aru a Ym. p:ua sua intellisrncia 
c governo. 

Deos Guarde a Ym.- Pedro lL\lcantara Bel-
legardr. -Sr. llirerlor interino llo Arsenal Ul' Guerra 
dn Ct\rll'. 

N .• 1 :m. --- [m 'H til' Ma in tk I s;,~,. -- [)ti proritlt·n
cias para. rcglllar c (tsmlisar a despt•;a Ja illllmi

naçlio a gaz 110s Corpos da Guamiçâo. 

Hio ur Janeiro. Ministcrio (los Nl'gocios da 
Guerra em ':H de Maio de tss;,. 

Illm. c l~xm. Sr. -Com indo fiscalisar c rcgula
risar a dcspcza que a 1\rparli\üo Ja Guerra faz com 
a illuminação a gaz nos Quarlc.:is Ja Cuarni1/t0, Sua 
1\lagcstade o ImpcraJor H a por hem Determinar: 

1.• Que d'ora em diante os reguladores ou de
monstradores tenhúo Juas chaves, freando huma em 
poder do Agente da Companhia encarregado ua ve
rificação do consumo, e outra em poder dos Com
mandantes dos Corpos, a Hm de que os calculos do 
dito Agente sejão conferiJos com os drstes, passan
do-se certificados em duplicata da yerilicaçiio assim 
feita, sendo hum por cada Corpo rcmettido á esta 
Secretaria d Estado para ser transmillido ó. Cõnlado
ria Geral da Guerra, c outro entregue á parte para 
documentar o pediJo de pagamento. 

2." Que as luzes sejüo apagadas ao toque de re
colher com excepção dos pateos intrriorcs e outros 
-cdificios, em que seji\o indispcnsaveis, dos Estados 
maiores e Corpos dt~ Guarda, das estrebarias e das 
coxias dos soldados, rcJuzintlu-~c porrm a meia for
ça· dessa hora em diante, c n;\o sendo comprehen
didos nesta disposi.f;üo os Quarll'is dus Commandan
tcs dos Corpos. 

3." Que os Ofliciaes que cstin·rcm de Estado 
maior fiscalisem este servico. daml1• pnrlc de qual-
quer infract;ftü. • 
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L' t)ul' para niuJ h a H• r delil' il'll ll!J prt11:es~u das 
··untas tlu cuusumu do g<lZ, e e\·iturem-sr~ exigen
cias uc infurmar;i)e~ per !"arte da Contadoria, se pas
sem altestauos ao Agente da Crm1panhia de terem 
si,l•l na não cumpridas exaebmenle as conrli~ões d11 
contracto para cumminn~ii•J das multa-; r1uantl1J deYii<J 
ter luf!ar. 

E assim n tleclarn a Y. E 'I:. para 'lU C u f<u·a 
cumprir na parte que lhe luea. • 

Deos Guànle a V. Ex.- Pedro tl'.\lcantara llel
leganle.- Sr. Barão de Tramandahy. 

\ ." 1 10.-DlPJmiO.-Em .:W de "aiu dt~ I x:-,:,.-/Jrrlarn 
'JII•' JWIII "flpt·oroçliu de h11nw elr•iç1io dl' Efl'ifurcs pcfn Ca
IJUI/'ft do.~ Dcjmflli/og, ficúo lljljil'Ornrlos os !ll'(os da Mesa 
l'arwhial rc.~pCI'tica, mrsn;o 1111 porte da imposi('âo d~ 
1111tlt,.~ aos r-otanles IJIU' 111io rnJ/If)lll't'n:nio, podendo])()
rem ('S{I'S I'I'COI'I'I'I' á 1111~.~11111 Ca!llfll'll .~c entenderem IJIW 

(oi ioj11.~ll/ 11 Íllljii!SÍ~r/o tlr·s~o pn111. 

I." SetciltJ. Hiu de Janeiro. "inislerio dos Ne~ 
g•wius do lnÍpr~riu em 2\1 de )faio ele 1R55. 

lllm. " Exm. Sr.- L•~wi ú Prcsenm de Sua ~Ia
~Pstade o Imperador u Oflkio de ;, de Janeiro ulti
mn , n." 2 , ern qw~ a l'residencia d8ssa Província , 
snhme!tcndo ao eonlweimento do Governo Imperial: 

l." Que designatlo o dia 7 de Novembro de 1852 

llara n eleição de Eleitores (la Legislatura aetual, de
iberou o 1. o .T uiz ele Paz da Parochia de Sorocaba 
adia l-a por meio de hum edital , que fi~z aflixar. 

'2." Qnc, comparecendo o ;,," Juiz de Paz na Ma
l riz . organisou com os Supplentes dos Eleitores a Me
sa da .\ssembléa Parochial c procedeo á. eleição , que 
foi approra<la pela Camarn dos Srs. Deputados, sendo 
multados pPla :\If~sa os l']eitorcs que não comparccêrão. 

:1,'' Qm: lr<dandn a Cílmam Municipal daqudla Ci-
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JuJ.e tla eobran~n da multa imposta pela )lesa Pa
rochial aos ditos Eleitores , impugnuo alguns tlel~es 
paga l-a com o fundam1•nlo ~c que, achanJo-se aJia
da a cleieão pelo 1 . " .I uiz de Paz , e não st~mlo de 
noYo con,-ocados pelo Supplentc que a presídio , lw 
injusta a multa, c nüo a dcYcm pagar , rccorrcmlo 
para a Presideneia da Pn 1Yintia tla delilH:ra~ftO da Ca-
mara. 

Consulla st· u fado da upprma\:fto Üt\ buma clci-
~:üo pela rcspt'elira Camnra L<'gislalin\ tem a ürtude 
de lqútimar todos os ndos tlas Mesas Parnehiars mes
mo alpwllcs que, 11fío s(•ndo t•sst~ncincs {t Ynlidade da 
dei~üo, süo rcc:onhecid;HltCllle injustos. 

E o Mesmo Augusto St·nhor , ConfonHaudu-Se 
com o parecer da ~cct:fin dos ?\q:!;oóos do Iuqwrio 
tlu Conselho d'Estado, exnrado ~~~~~ tons11lta dt~ 22 tk 
Abril antecedente, Houn· por km ~Iamlnr lkdarar a 
r. Ex. que, sendo krmiunnks as dt•cisllcs tlns Mesas 
Paruehiaes , seguwlo a LC'i dt~ 1 \) tlu Agosto Lk l RHi, 
c só pela Camara lPgislatiYa cmnpctcnle puckllllo ser 
rtYogadas ou ultermlas , q ua!l(lo y(•riiica us p<Hkres 
dus n·spectiYos Memhrus , e achando-se j<'t apprmadn 
pela Camara dos Srs. 1leputauos a elcit.:ão em cujo 
proeesso forüo impostas as mnltas Je 11 ue se trata , 
sem nenhuma declaraçüo em contrario a respci lo de 
alguns dos incidentes nella occorriclos , <lcw-se en
lender que approwua tmnbem rui a irnposiç:üo das 
ditas multas, aiuda <[IH~ injusta pan~~a aos Eleitores 
rnult1.1dos; e <plc llodenllo acontPccr qtw Pxista ver
dadeira iujusti\a, á qual a Camara dos Srs. Depu
tados nüo attendcssc por falta de informaçües ou re
querimento de parte , HÜO fica vedado aos Eleitores 
recorrer á mesma Camara, unica, no estado das 
"ousas, competente para dar o remedio legal. 

Deos Guarde n V. Ex. - tniz Pedreira do Coutto 
ferraz. -Sr. Yicc-Prcsidente da ProYintin de Silo Paulo. 



N. 0 Bl.-FAZENIH.-Em 30 de Maio de 1S5G.-/1cdtt:r 
a porccnla!JCin da Cullcctorio, da Guri ti fll!. 

Hio de Janeiro. l\Iinislerin uos Ncgocios da Fn
ZPHda em 30 de Maio de 1s;,;:;, 

O l\larquez de Paraná, Presiuente do Triuunal 
tio Thesouro ~acioHal, communiea uo Sr. lnspcetor 
da Thcsoururia da l)rovincia 1lo Puranú, que appro
Ya a rcsolUÇ<lO que tomou de reuuzir a 12 por o/. 
a pnrccntagem da Collceloria ela Coritiba, de IJUC 

deo conta em seu oflicio ue 18 ue Outubro do anno 
lindo. - jlarqucz de Paranú. 



,, 
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COLLECÇ,\0 D.\S DEClSÜES no GOVEHNO DO 

BIL\SJL. 

TO)fO 18 f.ADEH:\"0 0. 0 

N: l \2.-DlPEHJO.-Em 4 de Junho uc 1855.- Crra 
l111mrt .4yenri,., tl1· Correio /1(/ Prori/lf'i,., do lliu rl!~ .Janeiro. 

3.• Sec'=ão. Rio dt• .Janeiro. Ministerio dos Nego
rins do IrnpPrio Plll 1 til' Junho de 18;)5. 

Sua )Iagcsliule o Imperador lia por hPm l\Iandar 
crcar lwma -AgPnt·ia de C11rrcio no lugar dPuomiua
do - Pampulhn- da FrPgtH·zia dt~ Sa~1L\nna de Ce
hulas, 110 Município da Parah~ha d11 Sul da Pnwineia 
du Hio dt~ _Janeiro,. conf;muP Y. S. prop~w, sol:rc 
reprcseu tur;ao de yarws moradorrs da tl1 ta h·PgtH•zw , 
em seu oflicio ll. 0 11U de 2:) de Maio ullimr). O cptP 
rommunico a r. S. em resposta ao mesmo Oflicio. 

Deos Guarde a \". S.- Luiz Pedreira do Coutto 
Frrraz.-Sr. Dirt>rfor Geral do Correio. 
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N;• 143.-ll\IPEHIO.-Em 5 tk Junho dt~ 1855.-Mmm 
a.~ horas das Anla.~ de mathcmaticaí: applicadas c de desc
nlw gcomctrico ela A endemia da.~ Bel/as A rtcs, c dcteJ:mi
na os dias em qnc o.~ JH'o(c.~sorcs de outra.~ matcna.~, 
não cnsinada.ç ainda, tlernn rnmparcrcr na mesma 
Amdrmia. 

'2: Secçüo. Rio de .Tmwiro. l\Iinisterio dos Nego
cws d.o Imperio rm 5 de Junho de 1855. 

Em resposta ao seu Oflicio de 31 de Maio pro
ximo passado, tPnho de declarar-lhe que approvo a se
guinte proposta flor rm. apresentaJ.u. 

t.o Que a Au a <J,~ matlwnw.licas applicadas se ahra 
-hs 8 horas e meia da mnnhil at(~ o dia 31 de Agos
to, c qne dahi em dinnlc comPC(' ús H horas (~lll ponto. 

2. 0 Qnc a de tlcsenho gf'ometrico principie os s(•us 
trabnlhos quinze minutos tlP[lUÍs datpwlla, e os fc('hc 
Ires horas depois. 

3." Que os outros professores, ([UC nií.o tem aulas 
este mmo, se renuiw duas wzf's por semana na Aca
demia, ás quartas e sahhadus, a Jim de trabalharem 
na c?nfccçií.o de seus prograrnmas, e dos regulamentns 
parcutes que ordeuün os noyos :Estatutos. 

O que comnnmicn a Ym. para seu conhecimen
to c nxecuçüo. 

Dcos Guarde a Ym.- Luiz Pcdn·ira do Coutto 
I~rrraz.- Sr. DirN~tnr da Academia das Bellas ArlPs. 



( lfi~l ) 

:;.·· 1 H.-- D1PEBIU.- Em() tk Junho Llt•1W·);j,- .fji
/mira a dr·ci..,üo du l'rcsidcncia dn l'I'Oriw·iu do l'al'll/IÚ, 
dr~ IJIIt' deve n·twir-sc hum Cunscllw M11ninj)(l/ de H1·cw·so, 
J/r/r; ubsUutle nâo constar lftlC lc11fta lwcido rcclamaçlio 
nmtra a ljttalificaçüu dus rutunfcs. 

1.' SL·et·üu. Hiu tle Janeiro. Ministerio dos Ncgn
ews do rm1~erio em ü de .Junho de 18r)r). 

1 !lm. t~ Exm. Sr. - Lcwi ú l'reseuca tk Sua Ma
gPstade o Imperador o ullicio de V. Ex. de 10 <lu 
mcz passado, sob n. 0 41, com as copias não só tlo 
que lhe dirigio o :J:• Supplcnte do Juiz l\lunicipal do 
Termo de Castro dessa ProYintia, consultando se 
tleYia courocar o Cuuselho Municipal de Hecurso 
que não fura reunido em tempo 1wlo seu antecessor., 
aitHln mesmo u;lo cnnstnJl(lu filH' houwsse reclnnwçilo 
contra a quali!ka~:<-10 dos Yof<lltks, tll<ts lmniH'lll do 
oflit-io que r. Ex. lhf~ e\pcdio em respusla: .-o Mcs
n_w .\uguslo Scn!tur Jla por ]Jem A ppronir ._, sua tle
cisúo , declart~ndu úq udl e !L" SupplPnte que deve 
refluir o dito Conselho, Yisto que nssim o prescre
ve a Lc·i n." 3N7 de Ul de A.•ro~>to clt~ 184.(), P t•stit 
determinado pelo Govemo Imp'3rial em din·rsas deci
stJC'S sobre cltJ vidas tla mesma natureza. 

Dcos (;uarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coullo 
Ferraz.- Sr. Yice-hcsülentc da Província do Paranit. 
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N .0 u;J.-BWEIUO.--Em 8 de .Junho (lc 1R:}5.-Da/a
ra r! Pr,:::idcncia da J'rovintia do Puni que rt hum Jlem
bro tla Ce!IWtis:;rJ.o de llyqicne Publiw liccncirulo I'Om

pele o rcnciilumtu qui' lhe hc nwtuulo iW !J i. 

'2 .' Secçiio. Hio df' Janeiro. l\Iinist(~rin dos Nego
cio~ (li) Tmperio Pm g d·· .lHnllo clt> Hi:-):J. 

!llm. ,. E:--m. Sr.-- Em oflicio de 2G de Janei
ro nltimo, illfnrmado por Y. Ex. , consulta a Thcsou
raria tlPs~;a Provinf·ia se, allcnta a disposir,iio do Art. 
10 do Hegubmento n." R28 de '2~1 dr~ Stl<'lllhro de 
1851, lw regular o abono de vencimento a hum }IPm
hro <la Commissfio de Hygiene l>nblica, a quem essa 
Pn·sidPneia conecden 20 <lins de lic(~nca, nfto ohstan
tf' nü11 consl:lr qtw tiwsse sido snbsi'iluido. Em res
posta dccliwo 3. \. E\., Jilnra fazf'r ('nnstar ú llila The
smtraria, cpH~ pda ll·ilnra do Art. 5.

0 (lo mesmo 
Hegll1amei:to fnci~menle se Uf'fryhcJ:de f1Un o. ~pw 
lí:n· em v1sta o ntado Art. 10 i01 evllur <J !luplH:Hla
fli- do vencimento, e JJiio a suspcnsiiu ddle; e (pte 
por tanto dPYC ser aboumlo ao mdividuo de que se 
t rn ta o v e ncinwn to que lhe compelir. 

Dens Gmmle a V. Ex. -~Luiz I)cdrcirn do Coulto 
Fnrnz. --Sr. \i(·f~-Pr<'sidPnl<' da FroYincia do I)mú. 

i'L" L.Mi.- FAZE:·mA. -~- l~rn 8 de Junho de 185G.
"'' rrercula0iio dt: /;rns de Orphiios , c de defuntos c 

rum·;lfc?, on vogo.~. 

Circular 11. 0 11-- Hio de JanPiro. Minislcrio dos 
Nrgocios da Fazenda em 8 de .ltmho de L-i:);). 

O I\hrqurz de Paranú, Prrsi<lcnlc do Tribunal do 
Thcsouro Nacionul, parlicipa ans Srs. Insw~ctorcs 
das Theso~_uurias que o Ministcrio dn Justiça, ó rc
qnisiçi~n do tla Fazcqda, cxpcdio em data de 1~1 de 

• • 
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FerNeiro ultimo as providencias uc<.:essarias para que 
os J uizcs de Orphãos façüo recolher aos cofres publico:; 
as quantias ou Lens pertencentes a heranças jacentes 
ou racantcs, que por ventura cxistin~tu nos cofres 
tios respectivos Juizos, com clcclnraç;Jo da data da 
eutmda das heranças, c J.o mais que oceorrcr; c 1Jcm 
assim 11uaesquer outros hens, sejüu ou nüo de Orpltãos, 
que nos termos da Legislaçüo em Yigor S!' pos:;üo con
siderar de defuntos c ausentes, ou vagns, precc·l1cndo 
a respeito destes as formalidades j udieiilcs neeessarias 
para serem declarados taes, c terem u destino que a 
Lei lhes a.;signa; c por essa occasi,-w n·rntlltllcn<ln aos 
Juizes competentes o fiel cumprim:·ntu du Ar!. :J\J do 
Hcgubmento de 9 de .Maio de VH2. Cumprindo por
tanto que os mesmos Srs. Inspcclorcs n'llLIÍsilem op
portunarnente aos referidos Juizos q lH~ se tomem Pire
ctiras as providencias acima indicadas , e, decorrendo 
lmm prazo razoavel, eomrnuniquem ao lhesouro se 
os mesmos Juizes satisfizerão ou ll~Hl a suiJredi la 
rcquisi<;ão. - J\Iarquez de l)Dranú. 

1\.
0 

H7.-IMPE1UO.-Em9 dcJunho de l~G:-).--Auto
riw a transfcrencia da Admü1istrarúo tlu Cur!'cio de StT

'JIJie 1wra a 110ra Capital, e concede yrutiíicu('t~ws aos .~f1fg 
l'III]J l'l'(tWlos. 

:1.• Scceão. Hio ele Janeiro. 31irrislnio dus Nq;u
tiOs du Imp'erio em n cl<~ Junho dt' 1 ~;.rl. 

lllm. e l~xm. Sr.- Em r<:opusla ao uílicio tk 
\. Ex. de 21 de Mar<;o ultimu, deelaro-llr<' <Iue 1ica 
r. Ix. autorisado para Ützer a transl'<T(mcia da Admi
nistrar;uo do Correio que aduu1mentf~ fmH'I·Íiillil na Ci
dade Je S. Christoyão, antiga Capital cl<·s~<t .. , .wiucia, 
para a Cidade de Aracajú, séde da nova Capital , ordl'
llando r. Ex. a despeza que parG isso for tle mister 
por conta da verba - Corrt~ios- do exereirio den!ro 
do <Jllal s~ realisar a HH''ióiila lramf<'l'í.Hl<'Íil. ------------............. ~~~~~---
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Outrosim ficão marcadas aos ditos cmprcgauos 
as gratificações constantes da tabclla junta, assignada 
pelo Oillcial Maior interino desta Secretaria J'Estado, 
José Bonifacio Nascentes de Azambuja , as quaes lhes 
serão pagas dcsue a data rm qur- se yeriflcar aquella 

tran sfercncia. 
Deos Guarue a Y. Ix.- Luiz l\~ureira uo Coutto 

Ferraz. -~r. Presiclenl.f' da ProYincia de Sergipe. 

Ta bel la das grati(t~açiíc.~ dos Gmprcuados da A dmini.stração 
do Correio de Scruipc , a que ~c refere o 

A lli.~o 1lt•sta data. 

Administrauor ..................... . 
Ajudante do mesmo ................ . 
l)raticantc ........................ . 

:zoo;mooo 
1!)0.):1)000 
1 oo;mooo 

Secretaria d'Estadn dos Nc;r,ocios do Imprrio em 
9 de Junho de 1Rflf). ~ Josó Bonifa.r:io Nascentes de 

Azambuja. 

N." 1.18.-lUSTICA.-Aviso de 1l de Junho uc 18;')5.
A o P1·csidente -~lo Tribunal do Commereio- da Capital 
do Imperio. Solve varia.~ rlt~-vidas apre!lentarlas por 
aqucllc Preúrlcntc, relativamente ao J)ecreto n.

0 

159i 
do 1. 0 de Maio proximo pretcrilo. 

3." Secção. Ministcrio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 1l de Junho de 18:-)5 

Solicita V. S. no seu Officio de 18 elo mcz pro
ximo pretcrito , esclarecimentos áccrca das seguintes 
duvidas, que lhe occorrem na exccuçào do Decreto 
n.o 1:J9i do 1." do referido mcz, que dá Hcgula
mento para os 'fribunacs do Commcrcio: 1." se, não 
obstante ser taxativa , c nüo exemplificativa a dispo
l'i0fto do Art. fl.• ~ l." do riladn ncrretn comprchcn-
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de clla, por identidade de razão , os Interpretes 
llo Üllllll1Crcio, c os Avaliadores commerciaes, cuja 
nomraçüo c matricula compele tambcm ao Tribu
nal <lo Commcrcio pelos Hrgulamentos n." 7~}8 Art. 
18 § :2. 0 , c n.o 731 Art. s:3:3, c Decreto de 2:3 de 
de Outubro de HG2: 2." se entre os casos de aggra
vos, apczur de não vir enumerado no Art. 7'2 se 
<leYe consiuerar os Je qnc !rala a Hesoluçüo de 10 
de .!ulho de tsr)o Art. 2." quanto ú fiança ús custas 
do processo c imposto suhstitutiyo da dizima da Chan
ccllaria, visto ser esta Hesolucüo extensiva ús cau
sas commerciacs tHcgulumento" n." 731 Art. 736): 
:3: se para servirem ante o Tribunal do Commercio 
devem ser admittidos os Solicitadores nomeados pc
los Presidentes das Helaeôcs, em virtuuc do Decre
to n. 0 398 de '2l de Dciembro de 18;\4, ou se de
vrm ser proYidos pelos Presidentes dos Tribunaes do 
Commercio, a quem o Art. f1G do novo Hcgulanwn
lo só dú a nomcacão dos Conlinuos c OHieiacs d<~ 
J usliça: 4: a quem· devem ser distribuidos ns emo
lumentos que tem <lc entrar para a respectiva cai
xa; se aos mljunclos sómenlc; se lambem competem 
ao Presidente do Tribunal, como se pratica na He
laç<-tO; se tamhem pelos Deputados commcrciacs: S." 
se não obstante serem os aggravos decididos só pc
lo Presidente, devem as custas entrar para o cofre, 
a fim de serem repartidas, ou se esses emolumen
tos só pertencem ao Presidente, como as distribui
ÇI-lC'S, assignaturas c j uramenlos, nos lermos do Art. 
(il do novo Hegulamcnto das custas, mandado oh
senar provisoriamente pelo Art. 96 do Decreto n. o 

1591 do Lo de Maio ultimo: ü." se o Presidente, Fis
cal c Adjunctos, c mais Empregados judiciacs nova
mente creados , devem ser pagos de seus ordenados 
c gratiilcaçôes em folha da Hclaçüo , a cujo Presi
dente deverá o do Tribunal do Commercio enviar 
alleslados mensalmente, ou se em folha separada, 
formada pelo Presidente do Tribunal do Commcrcio, 
c por este dircclamcnte enviada á rcsprr,liva Seercla-
ria d'Estarlo. 
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S. M. o 1 mperador, a Cujo Conhecimento len~i 
o Oificio de V. S. Houve por bem Hcciclir, pelo 
qne respeita á 1.• duvida, que o Art. Ü. 0 § 1. 0 do 
Decreto n.o t5Ç)7 uo t.o de ~laio do corrente anno 
hc taxativa, c mio comprebcnde portanto a nonwaçüo 
de Avaliadores c Interprete, a (rtwl só fica rcslricta, 
combinado aquclle Artigo com os Artigos Lo c 19, 
ús Comarcas em que tiverem assento os Tribunacs, c 
Juizes cspcciaes. Quanto ú '2! duvida, que se deve 
considerar entre os casos de aggravos os de que tra
ta a Hesoluçüo de 10 de Julho de 1850, sendo que 
o Art. (i(jÇ) do Hcgulamento n. 0 737 lambem os 
não comprehendia, mas sempre se subentenderão 
por virtude das Lei'> especiaes que os cre;\rüo. Quanto 
ú a. • que deve admittir-se a servirem no Tribunal 
do Cornmercio os Solici !adores nomeados pelos Pre
sidentes das Hclações, para gue se nüo multipliquem 
taes Empregados. Quanto ú 4." que os emolumentos, 
que entrarem para a respectiva caixa, devem ser dis
tribuídos pelo Presidente do Tribunal, e pelo Fiscal, 
Adjunctos e Deputados. Quanto á 5.' que pertencem 
ao Presidente do Tribunal as custas provenientes dos 
aggravos por cllc decididos. l~ quanto, finalmente, 
a ü. a que a folha dos ordenados c gratificações do 
Presidente do Tribunal, do Fiscal, Alljunctos e mais 
l~mpregados , deve ser formada pelo mesmo }>residen
te separadamente, c enviada mensalmente , á esta Se
cretüii~t d'Eslaclo. 

O que communico a V. S. par-a sua intelligencia, 
c em resposta ao seu citado Ofli.cio . 

Deos Guarde a V. S.- José Tl10maz Nabuco de 
Araujo. -Sr. José Jgnacio Vaz Vieira. 
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\." H~L- FAZENDA.- Em 12 de Junho de l8Gtí.
Comcrloria.~ que compelem aos Commandante.ç i11terinos 

dos Navios do Estado. 

Circular n. 0 1'2- Ptio de Janeiro. Ministerio dos 
I'egocios da Fazenda em 1'2 de Junho de 18;->5. 

O ~Iarqurz de Paranú, Presidente do TriLunal 
1lo Thesomo Nacioual, satisfazendo ao que requisi
tou o .ilinislcrio da Marinha em A viso de 8 elo cor
rente, remclte aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de Faz,,ncla do Imperio, para seu conhecimento e 
cxeCIW-1'', hum exemplar Jo AYisn expedido pelo mes
mo ~linislcrÍil á Contaclona Geral da Marinha em data 
de 2:} lle fevereiro ultimo, uedarando que (IS Com
manllantcs interinos dos Navios do Estado dcvrm re
ceber as cnrncdorias desse excreicio, se os effrctivos 
as nüo perceberem, ou sórnente perceberem corno 
Olficiaes cmbarcauus. - Marquez de Puranú. 

N.o L'10.- Em Hi de Junho de 18:.:>.- Os li1:ros de 
tombo dr1.~ Irma/l(lrules, lcrwlos ao Se/lo, depois de rubri
cwlo:; pelo respectivo Juiz csliio sujcilu;; á rcwlidação. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Nrgocios da F"" 
zcnda em 1 G de .Junho de 1853. 

O Marquez de Paranú , Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thrsonraria da Provi nr-ia tln Pcrmmhucn, em respos
ta ao sru oflieio n." 1 ':H d1' !]0 de Ou luhm do a r mo 
findo, que menos neertncb fni a d1~liberwJío qnc to
lllOII, c de que no mesmo oíiicin dú conta, sobre a 
dmida de estar on nün sujf:ito ú n~YalidaiJto hum li
no de tombo de diversas J rmandadcs, que o .Juiz 
de Direito da 2.a Yura crime da Cnpitul ela dita Pro
YÍncía mandúra sellar na Hcccbrlloria, acllan1lo-se jú 
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por elle rubricado: por q uunlo ~ Art. :.!7. do Hegula
menlo de 10 de Julho de 18;.,0 tlelermma que os 
li rros, de que se trata, paguem o Sello antes de ru
bricados pela Autoridade com petcnle, c de se comc
car a sua cscriplura~ão ; c estando comprehcndido 
;1csta Jisposiçfto o livro a respeito de que versou a 
Juvida, claro he crue Gcou sujeito a revalidação na. 
fúrma do Art. 5't do mesmo Hegulamcnto, por ter tido 
lu!rar a rubrica antes do pagamento do imposto. 

v Declara oulrosim que a interpretação , que quiz: 
dar o Juiz de Direito ao supracitado Artigo c que ser
viu Je fundamento ú tlccisiio do Sr. lnspector, isto 
hr , que as duas condições da rubrica c escripturaçftu 
devem set· tomadas conjunctamcute , não bastando a 
existencia Jc huma só dcllas para motivar a revalida
ção ' nào h e a um issi rel ' porque de semelhante in
telligencia resultaria que os liuos para os (ruaes a 
rubrica não hc obrigatoria, como srjiio os de razão 
do commercio, poderi:"io ser cscriplurados impune
mente sem Sello, apezar lle serem passíveis desse im
posto por dispo:>içüo expressa do Regulamento ; bem 
como não procede igualmente o argumento ch•duzido 
da Ordem n." HHl de 8 de Novembro de 1850, por 
não ter npplicat;[to á e:;pe<.;ie vertente, pois que nella 
só se teve por fim indicar o como deviüo ser sei
lados tanto os livros niio contemplados no Hegulu
mcnlo de '2G de ALril de 18lt4, corno outros, que 
postü devessem p:1gat· Sello antes deste ultimo Hegula
mento , niio eslayüo a isto sujeitos antes da rubrica , 
niio havcnJ.o na Legisla~üu anterior disposi~ão algu
ma que tal ordenasse. 

E declara finalmente que menos regularmente 
procctlco o Sr. lnspeclor quando tomou conhecimen
to da questão , que lhe f<Jra levada por oHicio do Juiz , 
devendo sel-o por meio de requerimento Ja parte, 
c guardados os preceitos dos ,\rtigos !H c \);;! do Hc
gulamento de to de Julho d12 1 ~50. - Marquez de 
Jlaraná. 
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N." iGL- Em 1G de Junho de 1855.- Reralidação 
de Sello , c multa dog pertences passados nas letras 

e creditas. 

Circular n." 13.- Rio de Janeiro . .Ministerio dos 
N!'gocios da Fazenda em 1G ele .Junho dc1855. 

i li 
: .. 'I 
f: .. I i' I .-~ 

O Marqucz de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, tendo conhecimento de que em ·. 1 

nlgumas Tbesourarias do Imperio não se tem dado ao 
Art. 5." do Decreton." 68L de 10 de Julho de 1850 ·i 
a sua verdadeira interpretação, suppondo-se que a rc~ 
validaçüo e multa pelos pertences passados nas letras 
c creditas depois de seu vencimento, são ipso factu 
devidas conjunctamentc com o Sello, embora em tem-
po apresentado 11 este o documento respectivo: declara 
aos Srs. Inspcctores das referidas Thesourarias , para 
sua intclligencia e execução, que, á vista do citado 
Artigo, tacs pertences só ficüo sujeitos á revalidação 
quando apresentados ao Sello depois do prazo marca-
do para o pagamento do competente imposto; e dão 
lugar á imposição da multa quando se verifica al-
guma das hypotheses do Capitulo 6." do Tit. unico 
da P:ute '2. • do supramencionado Regulamento. 

E outrosim ordena aos mesmos Srs. lnspecto
res que marquem o prazo de 30 dias para dentro 
delle serem admittidos a pagar o Sello simples os per
tences que forão apresentados em tempo, mas de 
que, por effeito da errada intelligencia do Arligo 
em questão, se cxigio rcvalidnçiío c multa.- Marquez 
de Pnranà. 
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N ." 152.- Em 16 de Junho de 185:-l.- O .Juizo Admi
nistrativo he incompetente para julgar em 1. a ins

tancio, hnm processo de opprehensão. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em 1G de Junho de 1855. 

O Marquez de Paraná, l)rcsidcnte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, devolvendo ao Sr. Jnspector da 
Thesouraria da Província do Rio Grande do Sul os 
papeis relativos ao processo de apprehensão de 15 
volumes encontrados a bordo do Hiate Bôa União, 
que acompanhou o seu oflicio n." 577 de 9 de De
ilembro <lo anno findo , declara que o Tribunal do 
Thesouro julgou nullo o dito processo, por ser incom
petente o Juizo Administrativo que dec1dio a questão 
em 1. a instancia, visto que tal decisào ' na fórma do 
Regulamento de .2.2 de Junho de 1836 , devia ser dada 
pela Alfundega mais proxima do lugar em que se 
effectuou a apprchcnsiio. - 1\Iarquez de Paraná. 

N.e 153. Em 1G de Junho de 1855. -Os processos de 
desapropriaçiio por compra c acquisição de bens de raiz 
para estabelecimento.~ publicas estão isentos do paga
mento de Sello. 

Rio de Janeiro. Uinisterio dos Negocias da Fa
zenda em 1G de Junho de 1855. 

O 1\larqucz de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Pará, em res
posta ao seu officio n.6 95 de 25 de Abril ultimo , que 
approva a deliberação. tornada em Junta pelo mesmo Sr. 
lnspector, de conformidade com o Art. 21 da tei de 
28 de Setembro de 185!1, de· ml\ndar isentar do pn.~ 
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gamento do Sello os processos de desapropriação por 
~.;ompra e acquisição de bens de raiz para estabele
cimentos publicos. - Marquez de Paranú. 

:\: E>i.-IUPERIO.-Em 18 J.e Junho de 1855.-Con
cctlc aos Pro{essorr-s snlnew:ionadus pela lmpcrial Socie
dade _imante da ln.~tt·ucção, dispensa das pmcos ele capa
fidadc; c dedara qoe os nocamente nomeados estão obri
yados a dar as mesmas prora.~, qlfando nâo apresen
tem ra::râo para a dispema. 

'2 .' Secção. Hio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 18 de Jnnho de 1855 . 

Pelo Ofiicio de Vm. de 7 de Abril ultimo, no 
qual informa acerca 1la rcprcsentaçiio que ao Gover
no Imperial dirigia o Conselho Administrativo da 
1 mperial Sociedade Amante Ja J ustrucçw , pedindo 
dispensa das proHls de capati(lade para os l1rofesso
res subrencionados por ella , fi,·a o mesmo Governo 
inteirado das razoes em que se funda o Conselho dire
dor para julgar merecedores da dispensa requerida os 
Professores da dita Sociedade a quem efl'ectivamente 
a conceúe. E conformando-se com as razões expendidas 
no mesmo Officio, dcdaro a Vm. I{UC, nem pelo fa
cto de terem sido os l~slalutos da referida Sociedade 
approvados pelo Governo , nem pela dispensa que 
agora se concede aos aduaes Professores, se poderá 
jamais entender que os que a mesma Sociedade para 
o futuro admittir ficão Isentos de dar as provas de 
capacidade exigidas pelo Hcgulamento de 17 de Fe
vereiro de 185.1 e Inslruccóes de 5 de Janeiro ulti
mo ' salvo se houver em seu favor motivos pelos quaes 
possão ser julgados habilitados indeoendentemente 
das ditas provas. O que communico a Vm. para sua 
intelligencia e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Inspector Geral interino da Instrucção 
primaria e secundaria do l\lunicipio da Côrte. 
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N." 155.-ll\lPEHIO.-Em 19 de Junlw de 1S55.-.t'sta
belece as reyms que se de rem obsenar nos descontos dus 
vencimentos aos Lentes de clinica pelas {altas que wm
metterem uag visitas c li~:Des, a que siio obriyados. 

2." Seccüo. Hiu dr~ .lmteiro. )liHislerio uos Nego
ciOs do Imperio (•nt iH de Junlw de 1~55. 

Em solucüo ao Ufliciu dessa Hiredoria de 9 de 
l\Iarco ultimo," sulmu~ttr~rHio à consiucracüo do Governo 
o vÔto dessa Faculuarlc, sohre a maneira de serem 
contadus as faltas dos Lentes de cliniea e consPguinte
mente regulados os desr·ontos uos rcspeeliros yenci
mentos; declaro a V. S. que u <:oremo Imperial 
concorda com a opinifio da messnw Faculdade, e or
dena que sej<lo seguirlas as srguintps regras. 

1. a Quando no nwsmo dia houver falta de visita 
e lição , isto h e , nas 2." '1. "' e G. '" feiras , para a clínica 
externa. nas a."' G. "' feiras e sabbadus para a interna, 
o Lente incorro na perda das <luas gratifica1:lles, a com
mum e a aduiciouul, Sf~ a falta iór juslificaua; e na 
de lodos os VPneirneut.os, se o HÜO for. 

2 ." As faltas de di niea, cornmcttidas nos dias 
de guarda. ou feriados, só scrüo punidas com u perda 
da gratificação addicionnl. 

:J." Quando houyer falta de Yisila em dia de 
liçüo, mas nuo houver de liçrw , perderá s6mentn a 
gratificação addicional. 

O que communico a V. S. para seu conheci
mento e execucüo. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira de Coutto 
Ferraz. -Sr. Direclor interino da Faculdade de Me
dicina <.la Côrle. 
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N: 1:-)G. -F.\Z!:.NDA.-Em lY de Junho de l~G;>.- Us 
pra::.us IIWI"cados nas Ordens que com·edem o despacho 
lirrc de materias primas dacm-se contar dn data do rc
cebi:ncllt o das nws11WS Unlws nas A I {andegas. 

Hio de Janeiro. Uinislerio dos Negocius da Fa
zenda em 19 de Junho de 1 t\3:J. 

O 3Iarqucz de Paranú. Presidente <lo Tribunal 
tlo Thcsuu ro Nacional, em resposta ao ollicio do Sr. 
lnsnector da Thesouraria da Província do Hio Gran
de 'do Sul do 2G do mez proximo prelerito, appru
ya a rcsolul;Cto que tomou dl; mamlar contar o pru
zo marcado na Ordem n." 11\l de 18 de Ouluhro 
do auno passado, pura poder Antt;nio Texeiru Pa
lharcs despachar liues dr~ Jin·ilos t.:,oo libras de 
pello de louro, da t'·poca do :-('U recPbimenlo na Al
fnndeg<l; ficando o mesmo Sr. lnspectm na intelligen
cia de que assim deve ficar tmtendendo Onlens iden-
ticas. - ~lnrquez de Paraná. 

N." n·)7.- Em 2l tlt~ .lu11~\0 de 18:-,s.- Puuamen
to de congruas aos Viqoxios Gemes c Prouisorcs das 

Sedt:s F piscopaes. 

Circular n." U.- Hio Je Janeiro. l\linislerio dos 
Negocios da l7azenJa em 2L de Junho de 1855. 

O Marquez de Paranú, Prrsidcnle Jo Tri!Juual 
do Thesouro Nacional, satisfazendo ao que requisi
tou o Ministerio da J uslir:a em Aviso de H do correútc, 
ordena aos Srs. Inspec .. tores das Thcsomarias Je Fa
zenda do lmpcrio que, na conformillnlle lias dispo
sicõe~ do Art. D ela Lei n." 77\) de ti de Setembro 
de lH:J-1, do 1. 0 de Julho proximo futuro em dian
te, paguem sómentc aos Viga rios (;craes c Provisu
res das Sétlcs Episcopacs as respeetivas cun'sntas, que 
'eri\.o igualadas á que pcn.;ebe o Yignrio Geral ~~ Pro
visor da lliur:esc do Pnrú.- \lanp1eL. de Parcuu\. 
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N: 15g.-D1PELUO.-Em 21 de Ju11h•) de 1~5:).-Crca 
hwna A!Jcncia de Correio na Provi11áa de Minas Gcracs. 

3." Secão. 1\io de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Irnrmrio em 21 de Junho de 18:)5. 

Sua l\Iagestadc o Imperador Ua por bem crear 
huma Agencia de Correio no Arraial de S . .loiw Baptis
ta de ~Iinas Novas , na eslrada que desta povoação 
vai ter á Diamantina, na ProYincia de Minas Geraes, 
visto o que Y. S. pondera em seu oflicio n. o 1 O l de 
'26 d' Abril ultimo , üe...-endo a correspomlencia ser le
vada para ali pelos (~stafetas que fazem o seni<;o do 
Correio entre as duas povoaçücs. O qtw cornmunico a 
V. S. para seu conheómr~nto. 

Deos Guarde a V. S. - tuiz Pedreira do Coutl.o 
l:'erraz. -Sr. Director Gcrnl do CorreiCJ. 

N." 159.-FAZE~DA.-Em 22 de Junho de 1855.- At
tcslatlos de frequencin tios vaccinadorcs por que1n 

derem ser passados. 

Hio de Janeiro. Minislcrio dos Negocios da ·Fa
zenda em 2.2 de Junho de 1855. 

O Marquez de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, responde ao oflicio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Província do Pará, n., 22H 

.de 30 de Dezembro do anno passado, declarando que 
á vista das disposiçücs dos Artigos 26 do Decreto de 
20 de Novembro de 1850, 3:.l do de 22 de Novembro 
de 1851, e tei de 4 de Outubro de 1831, he da com
pctencia da Junta da Thcsouraria julgar do merecimen
to c validauc dos attcstados de frequencia; mas que 
menos regularmente procedco o Sr. Inspeclor exigindo 
attcstado da Presiuencia da Província para pagamento 
do scrvi(;o prestado pelo Vaccinauor antes da J unla da 
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trí·~•;üo de Uygiene: porquanl•) na trgislaçúo em \Ígor 
t:slão marcadas quaes as A u toriuades, a quem compete 
allestar a frequencia dos empregados, sendo, no caso de 
que se trata, a Camara Municipal quem o devia fazer, 
nüo obstante ser o mesmo Vaccinador o l)residente del
la, huma vez que fosse o altestado passado por quem 
o devesse substituir na l)residencia da Camara. -
Marquez de Paranu. 

N." 160.- Em 23 de Junho de 1835.- Os tabolcí
ros em q11e se vendem fazendas pelas ruas nii o estiio 

sujeitos n imposto algum. 

1\io de Janeiro. Minislcrio dos Negocias da fa
zenda em 23 de Junho de 1855. 

O l\Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da 
Thesouraria de l<'azcnda da Província do Maranhão , 
para sua inlelligencia c execução, que o mesmo Tri
bunal, considerando que nas Leis e l\cgularnenlos em 
vigor não se acha estabelecido imposto algum sobre 
os taboleiros em que se vendem fazendas pelas ruas, 
e que já o Thesouro pela Ordem n. o 117 de 26 de 
Outubro de 1846 declarou illegal a cobrança de se
melhante imposto: resolveo dar provimento ao re
curso interposto da decisão da mesma Thesouraria por 
Bento José Antunes no requerimento, que acompa
nhou o officio da Presidencia n. 0 4 de 13 de Janeiro 
do corrente anno, e mandar que ao supplicante sejão 
restituídas as quantias que, por tal titulo, delle foriio 
indevidamente cobradas.- Marquez ele Paran:\. 
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N." lfH.- Em '23 de Junho de 18!'JS.- JY;lo c.~tt"ío su~ 
jeito.~ á multa os escru vos entrados nns Ci,dacles n Vil~ 
'los, que não (orem dado.~ á matricula dentro clr 

30 dias. 

Rio de Janeiro. Ministrrio dos Negocios ela Fa~ 
zen da em '23 de l unho de l8;J;l. 

O Tribunal do Thcsouro Nacional, tendo em at~ 
tcnçào o que cxpôz Domingos Alves Guimarães Colia, 
no requerimento sohre que informou o Sr. Adminis
trador da Recebedoria elo l\lunicipio em seu olficio 
n." 814 de 26 ele Maio ultimo, c considerando nào 
só que na Legislação fiscal vigente não existe dispo
siçüo alguma expressa que sujeite á multa os possui
dores elos escravos entrados nas Cidades e Yillas com 
passaportes ou guias, que nào forem dados á matri
cula no prazo de 30 dias, contados da data da apre
sentação dos ditos passaportes ou guias na Policia, 
como que no caso de que se trata a taxa da escra
va, relativa ao exercício corrente, havia já sido paga 
na Província donde tinhit ella sido remetlida para esta 
Côrtc: resolveo dar provimento ao recurso do supplican
te, mandando restituir-lhe a importancia da multa que 
lhe impôz a Recebcdoria do Muuicipio, por não ter 
apresentado dentro daqucllc prazo ú matricula a es
crava Maria, que lhe foi enviuda de Pernambuco. 

O que no mesmo Sr. Administrador communi-
co, para sua intclligencia c cxecuçüo. - Marquez de 

Paraná. 

l 



\ I i\1 l 

\. • lli2. -~ Em 2:1 dt> .I uHito de l8r1G. -- Os impostos 
m/Jrc as lu/cria.~ tlercm ser entregue.~ directmnenle pelos 

T!tcsourciros tlel/as nas Thesourarias de Fazenda. 

Circular n." 1tl. - Hio de Janeiro. l\linistcrio dos 
l\('g(H~ios tia l"azeutla em 2:1 tle Junho de 1855. 

O ~Inrquez de Paranú, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcctorcs das 
Tlwsourarias Je Fazenda Jo Irnperio, para sua intel
ligcneia e cxecu(:fio, que os impostos das loterias, e 
dos premios deltas, devem ser directarnente entregues 
pelos rcspccliYos Thesoureiros nas ditas Thesourarias, 
do mesmo modo que o siio no Thesouro pelos das 
que rorrem na C!)rle e Província tio Hio de Janeiro. 
E por esta accasiuo recommenda aos mesmos Srs. Ins
pedores a cxacta ohsenancia do Art. 8." do Hcgula
menlo (le 27 !ln A hril de 18 H. -~- Mnnpwz ele ParaniÍ. 

~." tr~:L-1\lAIUNIIA-Aviso de '2f} de Junho de 18:-l[>.-
JJti ]!I'OliÍdcnrias sobre o snpprimenlo das mçiics de car'/lc 
J'rrdc das tlictas n."' G c(), mencionadas no Artigo 78 
rio llcgularnenlo , que baixou com o Decreto n. o 1.10~ 
de :1 de .Janeiro de 18fl3, para os Hospitaes da Ar
mada. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Ne)!;ocios da l\lal'i
nha em 25 de Junho de lRGS. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestuue o Imperador, 
Con(()rmando-Se com os pareceres de V. I~x. e do Con
tador Geral da l\larinha, sobre a represenl<H;ão do 
Cirurgiúo do Hospital de ~larinha da Provim:ia da 
Hahia, a respeito da quantidade Je carne verde, que 
se fornece para as rações das dietas n.''' 5 c li, (lesi
gnatlas no Artigo 78 do Hegularncnto anncxo ao De~ 
tTPlo n. o 1.101 , de :1 tlc Janci r o de 1 RG!l, para os 
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Hospitacs da Armada, Determina ({Ue aos JoenlPs 
dos mencionauos Hospitaes se abone, alem Jus di
tas rações, c a titulo de compensar_;ii.o do (1 ue por 
ventura não se possa approveitar da referi ela carne, 
huma quantidaue da mesma, nunca maior ele Yintc 
c cinco por cento do peso despendido diariamente, 
conforme o numero de doentes que existirem ; tle
vendo declarar-se esse ru~so nos documentos Je des
peza, e em separauo o que ue mai~ se lhe uddicio
nar: o que connnuniGo a V. Ex. para seu conheci
mento, e expcdiçiío das convcniel!~Ps ordens , pelo 
'rue toca ao Hospital de Marinha da Corte. 

Deos Gunrde a \ . Ex. Joiio Mauricio Wnmlcrlev. 
-Sr. ~Jigud de Sou:-;a ~Iello c Alvim. • 

N." 164.-GUEHHA.- E111 '2i de Junho de IK>r>.-Cir- li .• 
wlar aos l'rcúdcntcs das Jlrol"incias, ao Connnuwfalltc 
das Armas da Ctlrlc, t' au Cmnmandantc da Dirisrlo A n-
:r;i/ ia dom em illo~tlcr ir h: o. Dctcnninn que us Corpo.~ 
do Exercito {11çiio cxcr~:ú:io em todos os dias da se-
mana ; que s~ja pontnulmcnte exccutallo o llequlamcntu 
do.~ wtif'ormcs, c o r111e estabeleceo Escolas de 1. "' Le-
tras nos Cor1ms; IJIII' as praças s~jão bem alimcn- ~··. 
tadas; que ltt~;ja pont11alidade na tlistribnirrio do fizr-
dalllcnto; c riuilaitcia 11r• mrativo c tratamento da H uu·s- , 
mas praras. 

i 
\ 

Hio de Janeiro. ~~ iuisterio dos Negotios da Gucr- f 
ra em :2i de Junho de 1855. 

Illm. c E;~m. Sr.--·S . .M. o Imperador Ha por Lcm 
1Jeterminar: 

1. o (IUe os Corpos do Exerci lo sempre que o 
tempo o pcrmitlit·, LH;üo exercício em todos os dias 
da semana, senJo, em hum, exercício geral do Cor
po, em outro, de esqueleto, c nos mais, de com
panhias, havendo JWitt llll'nos por mez hum exer-
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CICIO a fogo c tiro ao alvo. fazendo os Corpos de 
Carallaria c Artilharia a cavallo esses exercícios á pé, 
c som_ente montados huma vez por mez nas estações 
propnas. 

'2." Que seja executado sem a menor disrrepan-
eia o Hegulamento dos uniformes, nii.o se t.Glerando 
alleruçii.o ulgmna no que está decretado, nem qnc 
com as peças do uniforme se usem outras que uelle 
nrw façüo parte. 

:1." Que haja a maior vigilancia na adminislra
('jo, fi-;calisacüo e ensino das Escolas de 1."' letras 
dos Corpos," executando-se pontualmente o Regula
mento respectivo, a fim de que se possa colher pro
vcitn (la instituicão. 

4." Que as"praças dos Corpos sejüo hem alimen
tadas, harendo toda a vigilancia sohre a adminislra
çüo dos ranchos, para que os generos alimentarias 
seFw de Loa qualidade, c as raçües suflieicnlcs para 
o snslf'nto. 

G." Que as peças de fanlnmcnto sc-jüo distribui-
das nos devidos tempos a fim de que as praças não 
an(lcm desfardadas, nem com fardamento estragado. 

G." Que haja o mais vigilante cuidado no cura
tivo e lrJtamento das praças enfermas, tanto nos Hos
pitaes de administração militar , como nos particula
rf's c nos de caridade, onde forem recolhidas, deven
do nestes as praças ser sempre visitadas pelos seus 
Chefes ou por Olliciaes por estes nomeados, e por Ci
rurgiões dos Corpos. 

O que tudo declaro a V. Ex. á fun de cp1e seja 
pontualmente cumprido pela parte fJUe lhe toca. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias. -
Sr. Presidente da provincia de ..... 
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N." lU5.- Em 27 de Junho de lK)r).- Manda dicidir 
em duas Brigadas a divisão A ufil i adora com Com
mandantes designados pela Secretaria ll' t:stado : c de
clara qne estas nomcLtçiJes não podem ser alteradas 
.~em prct:ia autorisação do (;orcrno. 

Rio de Janeiro. Minislcrio dos Nc!rocios da Guer-
ra em 27 de Junho de 1 ~GG. " 

De Ordem de S. M. o ImperaJor declaro ú V. S. 
que a Divisão Auxilimlora do seu commanuo serú di
YidiJa em duas Brigadas, a 1." composta dos Cor
pos de Cavallaria annexando-se-lhe a CompnnlJi;l de 
transportes, commandada pelo Brigadeiro Gralluado 
.João Propicio Mcnna Barreto; c a '2.'' formada de lo
dos os Corpos de Infantaria e a bateria uc artilharia, 
commandada pelo Coronel Marlinho Baplisla Ferreira 
Tamarindo. 

Declaro, outrosim, a V. S. que, quando as no
meações para os commamlos de Brigadas partf'm des
ta Secretaria d' Estado , nü.o devem ser alteradas sem 
previa aulorisação do Governo, embora se apresen
tem Oflicíaes mais antigos. O que tudo V. S. cum
prirá pelo modo exposto. 

Deos Guarde a V. S. -· Marquez de Caxias. -Sr. 
Francisco Felix da Fonceca l)ereira }linlo. 



N." Uili. -JUSTICA.-Aviso de '27 de Junho de 18:J3.
_lo rire-l'rcsitlcnte dn l'rorincia dn Pnraltylw. clp-
1'rom a dccisúo q ttc dem .~o In· c a rlurida of{crccitla 
Jlclll l'romotor Publico da '2.• Comarca, da mesma 
l'rnrincia' dcclarando-/ltc' que a presença do reo no 
f)islrirto Jrt wlpa, 7wra intlu::;it· rt prcsr:ripçrio, deve 
:;er .<Ctn inlClTli]JÇriO, c wmpritln:rJCIIIC pelo tempo 
que n Lei prescrcne, -- qnc IJIISCHtarulo-sc o njo an
tes de precmltcr o termo dn prcscrit'(:lio, o tempo de 
prc.~cnçn se Jll'CSIUIW corno au .. ~cncia, c tlcvc ser com
putado conw tal • c conforme a t.wsencia (ur em lu-
uar incerto ou snbitlo. 

:3.• Secçüo. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
H i o de Janeiro em 27 de Junho de 1~5:>. 

lllm. c Exm. Sr. - LcYei ao ronhccirnenlo de 
S. M. o Impcr<Hlor a 1luvi1\a que a \'. Ex. fui pro
posta pelo Promotor Publico da 2.' Comarca dessa 
ProYincia, em Ollir:io de :30 de Abril 1\o eorrentc 
annn, que por copia reme\lc, no qt1al diz o mesmo 
Prnrnolor, -que traL\n1\n os Arts. :,i e seguintes do 
f.o1lign do Processo Crim. , :u c seguintes rla tci 
de :1 de Dezembro de 1~ 't \ c 27\ do H~gulamcnto 
de :H de Janeiro Jc 18 P Jc estabelecer regras so
bre a prcseripçiío, marcando o tempo de presença 
do réo no lugar do deliclo , ou o de ausencia em lu
gar sabido, ou incerto, entra em duYida , se, concor
í·cndo tempo em que esteve o réo presente, c tempo 
de ausencia, 1lcvcm computar-se som mando-os na pro
pon,:ão da te i, istu h e, no duplo, lri plo, &,; • ou se 
fica interrompida a prescripçüo pela auscncia , inhi
bido o réo de contar hum c outro desses períodos. 

O :Mesmo Augusto Senhor Houve por hem Ap
pr(IYar a decisão de V. Ex. , isto hc, que a pre
sença do réo no Dislricto da culpa, para induzir a 
preseripção , deve ser sem intcrrup1;üo c cumprida
mente pelo tempo que a Lei. prcscrcYC, que ausen
lando-sc o réo antrs dP precncher 11 (f'l'lllll dn prcs-
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cripção, o tempo de prcscn~a se presume como au- ~ 
scncia, c deve ser computado enmo tal, c confor-
me a auscneia for em lugar ineerlo nu sabido. O 
que eommunico a Y. Ex. para sua intPlligcncia, c pa- .. 
ra o fazer ccnstar áqucllc Prorr:otor. 

Dcos Gunrde a V. Ex. - .lo:;é Thonwz Naburo de t 
Araujo.- Sr. Yice-Prcsi(lrnlc tla ProYincia ua l'arahyha. f 

1\". 0 Hi7. -FAZK\DA.-Em :m de .lunhoue Jf.l;);).-- O.~ 
livros de !JllC trata o Ir!. 1:~ do Cntliyo tio Comlill'I'I'Ítl 11rlo 
dispc11sr/o o.~ cXÍ!JÍdo.~ JlCio.~ Uc~tlllr~nu:n/(IS rlrv; A lfiwrlegns e 
Co11sularlos para a c.w:riptw·oçtlo do.~ Trapiches al{'rm
clcgaclos. 

Bio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Fazen
da em ~H) de Junho de 185;:;. 

O Sr. Administrador do l.ons11lado firpJC na intrlli
gcncia, em resposta no seu o!licio rle 2;> do corrente mrz, 
que os linns de que trata o Art. 1:~ Jo Corligo do Com
mercio nüo dispençüo os exigidos pelos Hcgulamentos dus 
Allandci!ns c Consulados para a e:;eriplura~;úo dos Tra
pit:IH~s alfanrl(•gados, c que porlan(n dcYClll ('slc conti
nuar a ser rubriendos do mesmo modo que nt1'~ agora. 
~Iarquez de Paraná. " 
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Ttn!ll 1:-\ C.\llEH\11 I." 

N. 0 Hi~.- FAZE.\'IL\.- Em :2 de .ftdllll dt~ !K:-);,. -
O estopim dccc co11timwr a. payar os direitos tfc ~W ''/., 

Hio de Janeiro. Ministerio <los Nr~rwins da l"a· 
;,cndu em .2 J.e Julho de LBSG. 

O Trilmnal do Tbrwuro Nacional, tendo em Yis-
ta o que allcgúrjn Wanc Shl'\l'tul c C." ttll rcqnPri
mcrllo sobre que infurmou o Sr. ln~pi'dl;r d:t .\ll'an
dcga da Côrte em seu Ollicio n." l'll't de 1~) dn mez 
findo, c considcramln tluc o estopim tlilo pt'lÜf~ ser 
qual i ficado eomo fogo de artificin, 110 sc:n I i do do A r(. 
A. o do Decreto n.o ~nti de 12 uc As;osto (}c UHi, 
11uamlo manda colmu !tO 0 /o do fogo da China em 
cartas, ou f!Ualquer outro fogo de arlificio, pois que 
debaixo deste nome só se comprcltcndem os foguetes 
de diversas fórmas, a que se põe f(lgn para recreio, 
entretanto que a mercadoria de fJU<' s1: trata, ue com
posição diversa, serve unicamente para eommunicnr 
o fogo : resolveo dar provimento ao recurso dos sur
plicanlcs, mandondo coLrar pelo estopim fJUe nlferc
cêriío a dcspucho os mcsnws direitos d1· :m "/., que 
att'~ aqui pagava. 

O que parlicipo ao mesmo Sr. Inspector flíHl\ seu 
conhecimento c execUI;fío.- Mnrcrucz de Paranú. 
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N.o 169.- Em2 de Julho de 1855. - fios Escriuiíes , 
que não percebem, 1.Jencimcntos dos cofres publicas , 
não lw permittirlo pagarem rm prcstll~õcs os dircilos de 

wos uomca~·()cs. 

Rio de Janeiro. l\Iinislcrio dos Negocios da Fa
zenda em 2 de Julho Je l~~J:J. 

lllm. c Exrn. Sr.- nevo1vcmlo o conhecimento 
vindo de Pernambuco, para se passar carla de '2..

0 

Escriv[to dos Orphiios da Cidade do Hecife a Jofto Fa
cundo da Silva, que acompanhou o Aviso de\'. Ex. 
de 18 do mcz fmdo, no qual consulta se o dito Es
crivão pódc ou nào pagar por preslaf;{Jes os respeclivos 
direitos: lenho em resposta de declarar a V. Ex. que 
aos EscrivCtrs, que nito pcreehem ,encimenlos dos co
fres puhlicos, n~to se devem passar cartas sem fp\C 
paguem integralmente os enmpclenles direitos, niio 
lhes senelo cxlrnsiYO o bencllrio do Tlagamenlo em 
presla(;ôes' pois que a segunda aelverlPBCia Lla Ta
bella annexa á l~ei ele :w ele Nowmbro ele t~U 
refere-se nos Otficios c crnprrgos, que elão direito a 
vencimento da Fazenda Nacional, c a respeito dos 
quaes hc possiYcl a flscalisaçi'tO cstabcleciela pela Or-
dem de 30 de Junho de l~:J t. 

Dcos Guanlc a V. Ex. - ~larquez de Paraná. -
Sr. Josó Thoma7. Nabuco de Araujo. 

t 

l 
\ 
! 
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N ." 170.-GUEHH:\.-Circular ue 3 de Julho de 1855.
Provirlcncia soln·c o modo de se fazer a dcspcza ncccs· 
saria poret a rclcliruçâo das Missas nas Capcllos das For-

talezas. 

ltio dt~ Janeiro. l\linistcrio dos Negocios da Guer
ra em B de .Julho ele 185~). 

Jllm. c Exm. Sr. -ConYimlo proYi!lenciar sobre a 
insnllióent;ia da quantia arLitracla para guisamenlo !las 
Capellas elas FortalPzas, e sobre a falta dt~ urn(lmenlos 
e mais ohjeclos necessarios para as uwsmas: 1 klPrmi
na Sua Magcstade o ImpPradnr que, Cl~ss;;ndo o uso 
dt~ dar-se hunm <{uanlia certa para guisamento das re
fl~ritlas Candlas, s1~·1 ão d' ora em dia nk autorisados os 

L • 
Almoxarifes das Fortalezas, cm que as houYer, a fa-
zt·r a tlPspPza i n1lisptmsa wl p;1 r a !"I ·1!'\n·:u:üo de M issns 
llllS uias UI~ guanla, rccciJ;~!ldll JH'l;l I~Olllpt•klltl~ vt·rha 
a m·r,t~ssaria prestac;fio, da qwll 1larCt1l conla 110 Jim de 
cada semestre, para pndert~lll l'I'CL·\wr ou I rn. 

lkos Guanl!~ a V. Ex.- ~l:mptcz dt· Ca\ias.--Sr. 
l)resiuente da Província tlc .... 

----
N.o 171.-JUSTIC\..- Aviso de ,1 1l:• .Ju1iw tk 18~{), 

ao ~linistcrio Llu Fazenda. -Decidi' duriJus Jii'OJ!OS

to~ pelo Prowrwlor Fisrul da Thcsolll'r:;·Íil da flmcin
cÍII de lllinas Geme.~ árerm dn intdii~rwitt, q1w se 
dct'C dar ao.~ /Ítligo.~ 1()5, '23 C 1m) do Jlc:JÍII!Cnlo de 
Custas. 

3.a Seccão. l\linisterio dos Negocios da Jusli~a. 
Rio de Janeiro em~ de .Julho <le lB~);J. 

llJm. c Exm. Sr.- O Proenraftor Fiscal da The
snmaria tla Pnwincia tlr> ~li nas G(•r;tc:', Pm Ollicio de 
2l ele ~Iaio do corrente anno, suscita as st·gniutes du
vidas, a respeito <la intelligencia cpw se deve dar aos 
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,\ritgu~ w;)' ;2:; ,: i íí~l !lo HegÍtllCillu dl' Cus!HS' Jllaii\lil
do ;Jb~IT\<lr JW1o (}('('l"C(O ll. 0·j j .!""J{)!) d!' :1 tlt :Mar~O ÜO 

l:OI'l'i'il!l' ilitllll: 

t _., !li~·tH•udo IJ .\ rt. 1 r~;), ljll!' os Of!ici<ICS dt• .lus
Íl\'il ll:·t~; \"CiH<'; f;;; 1lliJÍ:; de SI'ÍS lllÍI reis de cada di!J,~t·n
ti;~ 'lu;• Iizn\ 1:1, :-;pja <'1u;d for n Jnlllll'l'O dP homs q_ll~' 
!.;ilc(iJ['( m, r: h~:',í":du diliL.t:llf'i<IS qtlt' st: cll'í:cluft<lil trm-

·,,., ·~-~· '!""!"·\':" I ",., .•.. <'·'··· \ ·111.,,. ll'l ,.I.!J1 '1tl!•s 11 :-;,·\!,·trio l_ I , ·- 1 \ l ~ ~ , ~ ' \ - l . ' , -, , ~ • , ) l '. t 1 I > ! ( \ • l \ {_. ( I ' \ 

ill<tlTWlu nu r: t';·ridn Arti~:tJ ]!(' ínsuflicielll<', 1'- muito 
lll\:llM do lilli' :: lii\Hdo nc; íllll~go Hrginwnlo. 

2.' !li~>j~tJll•~u cs ,\r!igos z:l ~· j(i!l'n porcmlngem do 
Juiz <' Porkim ltn>i mTCJllF!i:l'ilt':·;, uilll S(' <l(·tbru\1 loda
ri;l ~;(' dt•w ,•]in :;(c' Jlíl;.':êl rw'ln cus(n <la i1!Tf'lll<llil<:úo' 
011 J•"ltl nt·;·ci1;:i;);;[(', I' dn Jilila tJ,. <kclnr<u:ilu l<·m re
!'.tdl;t:i'J <i\l1·izh, :q:1·ZHr <lil an:d(lgi<~ do que pdo mcs
IIIO JIIII!Íro s · nr·i:<\ <i<·lf·rmilliHio a t'I'SjH~ilo do EscriYitu 
!lU .\rl. 112 d11 1·;!adu Ik!.!:Íilll'll(O dC' :J dt• l\lnrco. 

Em f(':.;p'l~,;(;l ~tu AYÍS!I d1• \-. Ex. <lP 1:1 d;·, .lulh_o 
prmimo ii1alo, l:'id!Slllilli1Hlü-JlH: <'SSllS dmidas ~~ su!J
tilaB<lo n solllc<·lo d1·1lns, ll'ilho a honrn dt• commlmi
l:ar a Y. Ex. <:flll' S. lU. u ! lllj ll'l'ildur Foi Scnido lleri
dil-as p!'!u mclílo :::q;uinl1~: 

()nanlo :'l 1." O nwximnm tle seis mil r(is, taxa
llo para n~; dili·.Tncins 111!1' litzt·m os Olli('i;ws de .I us
ti<;a, suhstituio ':-J,wenli-' o sn1ario qtH' a11tignnwnte s<~ 
pagma a ti!r!lo d,~ cmninl:n, Tis!o uilno cssPs J~mprc
gaüos ll'lll iÍ\• p: r:·rJ>cr, ;;J,'·m tl'ÍsStl, US l'lllliltlllH~]I(OS 
C(IW ]Jtp~ \'OllljH'!Íl'l'lll, S<'gtil:1 1il O disposto llOS ,\r{Ít_!US l(i:\ 
~~ Hi1 do citado HPuinu 11lo de ~ de ~litrro. 

E COlll ~pwnlo' 'rm nlg1'J1S casos' nos' Termos de 
gramlc exlensüo, niío fiq:l:'lll os Ollici;H'S tk .Jusli<:a bPm 
recompensaclos cunt c•::st• salnrio, não !ta por isso rnziio 
para alterar o rpw (•sUt t·stahl'lccido, dcvcmlo lançar-se 
esses casos em UIIJ(a nr:s iJ1conn·nientes rpw importa 
sempre a taxaçüo d(• salnrius, rpu• por llPCPssidadc deve 
aproximar-SI) ao lr~rmo 11H·di( 1, Ii:wllllo n•grns <pw I:Yi
tPrn ahnsos. 

Quanto á 2 :' Temlu o H<';2:lllH'll lu l~e !I de ~fan:o 
ultimo, allgm~'ntwlt) j.;OJW'Ill<· Ús snlarius tkridliS pela 
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(l\'1'1'11\illili.Jit) ' ('ll\ lli\1\a allt•rou a pra \Í('it nu~ aqui segui
da, dt> Sl't'l'lll Twgos 1wlo l'XPeulndo os ünposlus e eni~ar
f!' 1s a tjiW esta\ H sujei lo o o1ljf'Ctn mTemalado a\t'~ no tem
ll\) dil HlTC'lllil\.iltJIO, I' JWJO íll'l'!'lllillHHl<' OS snlarÍOS do 
.Iuiz ~~ mais 01\iÓat•s, St'JHlo por ln11lo sPm funuamenlo 

t•sln dmitin. JlrL'Yakt.:o-JIW <1n ncc"siüo pnr" n'tiP\ill' ''s nwns pro-
\t•sitiS Üí' t•slinw t'. c·uJJsidt•nH:i\tl a Y. Ex. " qtH'lll 1kos 
(;tl<\l'lk. -lost'· ll\llllltiZ \nbttt·u d1· .\mu.itl. --~r. Mar-

' I' \I'Z 1 \P Para n;\. -----

i\." l í 2.- ,hiso Ül' ~~ 1 \e J nl h o ck lí-\:l:'J , ao Presid~c·n
\1~ da Provinón t\1· ~linns (~t'l'ill~s.- })Nitll' os d~tri
tlus sHsritar/Hs p~'lo~ Tolll'lll•tes t' Est:riníes tlo .l11i::o Jfu
nitÍJ!Itf I' de OreUw~ do Tt'l'llto do Sol!llni, t!H mesma 
/'rnrÍIIt'ÍII, dnTI'II tlrt intelli~f:'iltio tle l'ltl'ios jlrtigo.~ 
do Hr·~JÍli!I'Hto de C'llsfo.~, 1/IOilllllrlo o/ist'/'1'111' Jll'lo ])ei'I'C

to i/. 0 1.Gii~) de :~ rlc .1/or(·o do mi'I'Cillt' 111!1/0. 

:L" SPC'I'iln. M1nisl1'1'lll tlos ~;·C!:<H'Íos Üil JIISIÍ1·a. Hio 
ue .lalll'll'O ;:1\l ;) tk Ju\\lo Üt~ it\;,;l. " 

llhn. r l\\m. Sr.- Com o Oílit:io ele Y. Fs. n.o 
1111 , dalado 1k '• 1 le .11111 h o 1 lrnxi 11111 pn~lcri lo, rt'Ci'bi as 
J'l'lli'('SI~nla6lCS fpi\as ndos 'l'alH~llifH'S e Es(']'t\ÜI'S do .Jui-

1 ~ ú t' zn )lnnicipnl e 1k Orphflos do Termo 1\o Sabará ao 
n·spi'ClÍYO Juiz ll{qnieipa1, úerrrn da ink1ligencia de 
yarios "\rügns tlo Ht~gimento de Cnslas, m<IIHLltln ob
senar pelo })ccrdo 11. 0 l.SG~) de :1 1k ~\arr,o uu eor-

reute anno. Allc~gfw esses Ofliciaes c·m huma <las representa-
ções, que, marcando o eitado Hegimento a taxa de seis 
róis por 1in h a de trnslndos , que extrahirem, e de outns 
quüescp1cr inslrnnwníos, u 1kz rt'·is por linhil elas pnr
lilltns e sohre pnrlllhas ( Art. 11:\ c l F1 ) , n.1.dn cle
tPnninou quanto ú uesrrip1:üo de bens nos inwntarios, 
traslados de procuruc.;fl('S, edilacs 1k prn1:a e inquiri
(Jw dt• \Psll'mu ulms, d' omh.· tem n·sl.il la1 lu pcnsaH\lll 
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huns que essa escripta se Llevc contar pda taxa do Art. 
11:1, outros pela <lo Art. 1 L), e outros liualmcnle <}UC 
nada se <leve pagar por !'!las, ú Yisla <lu sik11<;io ~~o 
llegirnento. Acresceu tiiu <}lH' repu lüo a taxa d1 ~ unl re1s 
dada pelo mesmo Hcgittwtllu pm <'SITever o inqucrito 
de cada leslernunlta snhslilutira dos s<;lulta <; cinco 
réis <Jne tiulu1o, ficnndu-ll:cs s:·mprc a rnz;t, por ha- ' 
ver iliqueritos que dll!'c1o hum dia inlt;iru; a~sim Iam- ' 
bem estão persuadidos que SI' lltt•s Ll<'\C raza por lmlus 
os c<litaes e suus h·a·;bdus, e pdus das prucura~úes, 
e UC lodos OS lel'lllOS UOS Ínrenlarios fll'OCPssatlus liOS 
Cartorius, e coneluem que, s<~ nFto he esla a Íllll'lli-
gencia das Jisposi<:ocs Jo Ht>;Ómcnlo, <;:'L~ 11üu salisl'az 
as vislns da aulorisa•Jto L",~isl;tli m, cujo pri ll('i pal Jim 
foi melhorar a sorlo dos Etnpn·gndus de .I usli<:n, n·gi-
dos pelo Alvarú de 1 7:-d, bmwnisnn<lo os s<·us sala-
rios com as ;tlt<~rac:<-H's do ralor 'lll\' {lltln:.; "" ('IJU:-;as tem 
sofrido desde essa <'fliH·a. 

Na segunda n~rn·escnla~üo fH'dt·m <Ji'C, a tilttlo de 
conducçüo, se lhes arhilrt· hlllllíl quantia pur uia n 
por lcguas, e funduo-se <Jne a cou(a da cowluc<:üu, <i'Le 
deve ser junta aos autos para s<~ contar a linal, nun
ca poderá ser f<:ita com a precisn exadidüo, pur isso 
que tudo vmia de prc<:o, st'[!IIJHln a t·poclta. I 

E sendo lr;vmlas ;unhns ns n·prt'Sf'lllil('IH'S ao Cunhe-
cimento ele S. JH. o Jmpc1·ndor, Fui o ~ksmo Augus· 

1 to Senhor Senidu J)f'citlir, IJli<~ nns casos <·m f{UC a 
descripção dos bens para o inwniHriu fm feita <'lll 
auto a que assistCto o .Juiz <) o E~criv;1o no luil:ar <lo I 
arrolamento, ckve csle, por pari<l;u k < lc razüo, h·var. 
alêm dos mais emolumt ·ntns, a rnza ignal ao do lan-
çamento das partilhas (Art. 115), pnr ~<'r traualho que 
só os Escrivães porlem fitzer; quando purêrn a dcscrip-
ção dos hens for sünplcsmPn(t•. o trasl<ulo das aYnlia-
ções, como he praxe Iwsla Ctk[\', lm}>albo <f11P púd:; ser 
feito pelos Escreventes com n sn!Jsc:ripl,'~IO d'l Est·riYüo, 
cnliío n~celwrú sónwtlt<) a rnza dus trôlslit:!ll.S (\rt. 11 :l). 
Do mesmo modo percebcrú a raza dos cdilaes r~ seus 
trasl~\uos, e dos das procurt~çü<~s, como lw expresso 
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no Art. ll!l citado, qunn<lo diz- dos traslados que 
timrt'Ill <los proecssos em lo<lo ou <'111 parte. Nüo as
s1m p<lrém qnunlo a Íllipliri<,:üo (11' k:-;l('lillililltls, pnrquP, 
temln--~c 1·m ,isln 110 Hc•f.ÓilH'Hlu tll' !I d1~ Março eülar 
os Ínl·om-~·nÍt'!ltes que rl·sullüo do syslcma de paga
n'm-:>(' os EscrÍ.YÜ<'S 1wla raza, litniluu-se esta somcn
tr úqucllas 1wr,as em que outro sy:;(('lllil se nflo po
deria Hdtlplnr com yanlngt~m, P purl:mlo sú se pódc 
('\i~ir razn das pt'l:as llll'llri.un<Hhs llOS \ris. 11:1 a 1 lli 
tln llli'HCiona<lo Hegimenlo: assim pois, pela imptiri
rfto de tmla tcstPlll\lllha nflo dcYelll lt>mr mais de 
i.nil r{·is, e mil ~~ quinln·ntos n',is ltawwlo r<'pt>rgml
tas, cnmpt'llS<llHln-se os pnueu un!inarios ca~:os em 
q1H' o inq11crito de humn teslcnnmha IIa.;la hum dia 
inteiro, cum os onlinarios, l'lll que st· dispclHle mui-
to Jlwnns kmpo. 

(Juanlu ú couduc\:fto e ús ("I!SlitS tlt·lla, rlcw guar-
dar-se inlt•i.ra a tlicposiiJ'lO do Art. I I L do dito Ht~gi
mrnto, que hc clnra, nf1n tli'Yt'Jltlu ar1Jitr:1r-se prrç:o para 
ella, SI'Udo qtH' os proprÍtl:-; n·pn·st·nl:utlts n·cu!lltetl'lll 

que hc mnilo ymiawl. 
Aos .Juize:-; incnmlw kcalizm e~;s<.ts cmdas de con-

dliC~:i\n, dPsallemlcutlo-as, tpww1n furt·m Pxcessivas. 
O qw~ comm1micu a Y. Ex. pn r a o faz<·r constar no 
Juiz l\hmicipal do T1mno de Sabnrú. 

De os Guarde a Y. Ex. - J o só Thonwz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Vresiuentc da Jlrovincia de Minas Gcraes. 
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N ." 17 3. - Aviso <le S Lle Julho de I H;,;,, ú Pn·sidPtt~ 
cia da JlroYincia <lo Riu G ramlt- do Norlt•.- Vedara, 
em solução á durida offcrecidn d 111eww l'n:sidnu:in 
pelo .Jui:: de Direito lia Comarw do Amí, (jllC, de
vendo u {'acto, de que (a:: Jlll'll(·ão u referido Jui;;, ~c1· 
capitulado no Art. 178 do ('odiqo Orilllillal, t·onsti
tuindo po1' consequcnria lwm t-rimc pul!liro, tem lll!JUI' 
a denuncia, del/c, ~~ o jii'OCI''Iilllcll/o t'.r-uflit:iu. 

3." Seccúo . .Miuiskrio dos Nt•go<~ÍtlS da Justiça. 
mo de .Janciru l'lll 5 dl' .lulhtl dt~·~ 18!"')r). 

llhn. e Exm. Sr. -Foi prPst;nk a S. !li. u fmp<~
rador o Officio do Juiz de Oin·ilo da Cumarcn du Assú 
dessa Província, de ;.! tk Ahril du corrente nnno, que 
por copia V. l~x. remetteo com o seu Oflicio dt~ :2:~ 
de !\I aio, em <{HC lhe C'XfH)e o llll'smo Juiz Llt~ Direi
to o facto dt~ ll'r hum imliyiduu na \'illa do Mossoró 
tirado lmma por~C\0 de tdhas t.la casa. do açouguu e 
mercado publico, que como ht·ns do Conselho, ustú it 
cargo da Camara Mmti<:ipal, commetlendu, srguiHlo 
lhe parece, o crime de damnn; (plt~ pon\m, nuo sentlu 
esse crime publico nem policial, dus comprehen<lidns 
na Jlarle J .. " du Codig11 Criminal, 011 do Art. :-1." da 
Lei ele 2() tle Outubro de uo~:l t' liÜO h(~ duHUllt'imel; 
e mí.o semlo lamllf'm o Pnlf'uradnr <la Camnra pessoa 
compelentt~ pam dm a q~~t·Í.\il nos ll'rmos do Art. i2 
do Codigo do Pror.;esso Criminul, t·nlra <'m duvida se 
por qualquer fórma póde este crim(~ consiüernr-s~ ~e
nuncwvel, para ter lugnr o procechmentn ex-Ofhc1o, 
ou se a Camnra l\hmicipal pótll~, ('Omn Atlministrntlon1 , 
dar a ([lt(~ixa por seu PnJClll'ilt[ur: (' o ~Ií~smo .\ugus
lo Senhor Honre por hem }frmdm i1Pclarur a Y. Ex. 
que, devendo o iiu:to, <k qlH' fitz 11\('nt.·i\o o .Iuiz tk 
Direito da Commnt do .\..;st'i, st•r ('<:pitulado no Art. 
1 iR elo Cmligo Criminal, co11slituintl11 por const·quPll
cia hum eriuu~ publico, tem lugar 11 lknuncia delln, 
~~ o procedimento <~x-Ollici1 1. O q1w com1mmico a \'. 
Ex. paru o frlZI:r c1 111sln r ;'11 I' 11 ·lk .r 11 iz tk Din·ilo. 

I 

I 
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Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Arau,jo.- Sr. !)residente da ProYincia do Rio Grande 

do Norte. 

N: 17 4.-MA.RINUA.-Aviso de ;, de l ulho de 1855.t . .:i, 
Jllanda fazer al9umas altr~·a0ucs no llc!Jinwnto de 

signacs elos 1\'ctvios da Armada. 

H.io de Janeiro. 1\Iiuisterio dos Ncgocios da Mn
rinhu em 5 de Julho de 18tlr>. 

Illm. e Exm. Sr. - Sua "Magcslude O Imperador 
Hu por bem que no lkgimento de signaes dos Na
vios da Armada se fuçüo as aUerações , que vão men
cionadas na inclusa nota , assignada pelo Oflicial 
Maior desta Secretaria d' Estado : o que communico 
a V. Ex. para seu conhecimento c execu~fw. 

Ocos Guarde a V. Ex. - Joüo M.auricio Wan-
derley.- Sr. Miguel de Sousa Mello c Alvim . 
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Nota , a que se rc{ete o A viso desta data, sobre a.~ 
alterações, que se devem fazer no Begimento de 

signacs dos Nrwios da Armada. 

Servindo as bandeiras farpadas para se designa
rem as Divisões, deve, a que no Hcgimento de signaes 
indica annullaçiio do signal feito , ser substituída pela 
de numero 1 desta nota; e, por essa mesma razão, a 
que . no dito Reg~mcnto serve de igual , a todos nos dis
tmchvos dos Navios da Armada, pelo Galhardete n." '2. 

Em lugar das bandeiras usadas nos signaes 
dos - rumos - , deve adoptar-sc Cornetas , com a 
mesma combinação de côres , menos a de N O , que 
deve ser substituída pela Corneta n." 3. 

N." 1. N." 2. N.· 3. 
• • o 

Secretaria d'Estado dos Negocias da Marinha em 
5 de Julho de 1855.- Francisco Xavier Bomtempo. 

N."175.-FAZENDA.-Em 5 de Julho de 1855.- Le
gislação sobre a, compra por Subditos Brasileiros de 

narios estrangeiros de potcncia belligcrantc. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocias da Fa
zenda em 5 de Julho de 1855. 

Jllm. e Exm. Sr. -Cumprindo-me responder ao 
Aviso n." 159, que em data de 23 de Novembro do 
anno passado me foi expedido pelo llinisterio a cargo de 
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V. Ex. , acompanhando copia da Nota de 2~ desse 
mez , pela qual o Ministro de Sua Uagestade Bri
tannica nesta Côrte communica ~ue o seu Governo de
seja ser informado sobre os segumtes pontos: 1. • qual 
a Legislaçiio do Imperio relativa à compra por Sub
ditos Brasileiros de navios estrangüiros de huma po-,
tencia belligerante, mormente quando esla compra for 
feita nos portos de huma 3." potencia neutra; 2. 0 quaes 
os documentos que deve ter a seu bordo hum navio 
estrangeiro assim comprado, e as formalidades a ob
servar , a fim de que elle possa içar a bandeira e 
gozar dos privilegias do paiz, para o qual foi trans
ferido, especialmente antes de haver entrado nos res
pectivos portos; iJ. 0 quaes são as precauções exigidas 
pela Legislação Brasileira para garantir a boa fé de taes 
transacções, e prevenir que a bandeira neutra seja frau
dulentamente usada para cobrir navios, que süo pro
priedade de hum belligerante, ou não pertencem ex
clusiva e genuinamente aos Suhdilos Brasileiros: tenho 
a declarar a V. Ex. 

Quanto ao 1. o quesito, que nossa tegislaçito não 
estabelece diffcrcn~a entre as formalidades com que 
devem ser feitos os contraclos de compra de navios es
trangeiros, em geral, c a de navios pertencentes a 
huma nação belligerante. Se a compra de embarca
ção estrangeira he feita nos portos do Imperio, nenhum 
Tabellião poderá lavrar escriptura do respectivo con
traclo, sem precederem as formalidades estabelecidas 
no Decreto n.o -181 de 2i de Outubro de 184G. No 
caso de ser o contracto celebrado fúra. do lmperio , 
deverá o Consul Brasileiro do lugar legalisar esta trans
acção, na fórrna do § 8. 0 Jo Art. ~16 do Decreto de 
11 de Junho de 184.7 , c arrecadar os direil0s a que 
e~tão sujeitos os navios estrangeiros que pussâo a na
cwnaes. 

Quanto ao 2. 0 quesito, que o Art. 129 do lle
gulamento de 20 ue Junho de 183() reconhece como 
Brasileira toua a embarcação , cujo proprielario e 
commandan!c forem cidadãos Brasileiros, podendo 

11 

I 
!) 
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raumr-s~ a propt·iedade e ~.:ommamlo no mesmo m
tlividuo; e o Art. 484 do Codigo Cotnmercial accres
centa- que a armação c cxpcdiçüo de cmbarcaçáo 
brasileira só pódc girar debaixo do nome c respon
sabilidade de hum propriclario ou comparte , ar
mador ou caixa , que lenha as qualidades requeridas 
para set· commorciantc ; mas pura que ns embarca
ções brasileiras gozem de prerogalivas c favores que 
n Legislação lhes concede, devem satisfazer as prcs
cripções estabelecidas nos Arts . .&57 a -iflf'l do mesmo 
Codigo. 

E quanto ao !J." c ultimo quesito, que os Arts. 
4G6 c 4.67 do Codigo Commercial dctcrminüo os papeis 
que toda a embarcação brasileira, em viagem , deve 
ter a bordo; c estabelecem portanto as precauções ne
cessarias para prevenir c evitar as fram1Ps, a que al
I udc o referido quesito. 

fleos Gunrde a V. Ex.- Mnrqucz de Paraná.- Sr. 
José l\Iaria da Silva Paranhos. 

N. 0 17ü.-GUEHHA.-AYiso Circular de UdeJullwtlu 
1855.-Dedam que us.Jui::cs de Direito 'fiWWlo e.tcrttnm 
li$ (lllftçrles rle .fuditorc.~ de r;ucrra sem titulo passado 1111/' 
e.~ta Srr:rctaria d' Estado, derem pcrr-cba na proporr;vi•Ji/o 
tempo durant1: o qual sc1Tircm, fir:cndu-!ic a cuntn o .~ul
do simples de Capitâo. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos l\Pgo1~ios da l;uí'r-
ra em 9 de Julho de 18!í.1. ·~ 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magrstade o Imperador Man
da declarar ú V. Ex. em additamento ao AYiso Circu
lar de 19 de Janeiro deste anno, a fim de obviar du
vidas q~e ainda s~ oflerccem (nas Províncias onde não 
ha Aud1tore.s de Gue~ra), sobre o pagamento que com
pete aos Jmzes de Dumto, quando chamados a exer
ou as ftmcç.õ8s dflquelle~, sPm titulo pas!':ado por es-
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la Seeretcu·ia (1'J1:stado, que elles só devem pen~dJt~r wt 
proporção do tempo durante o qual servirem, na fór
ma do Decreto u. • .USA de 21 de Junho de l84f), 
fazendo-se a coula ao solUu simples de Capitão. 

Beos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província de .... 

N." 177 .-JUSTICA.-Aviso de lO de .Julho de 18f>f>, ao 
Ministerio dosNhlgoeios da Fazewla.--Decúlc a 1lllt'idu 
of(eretida pelos Sulicitarlorcs Jn Fnzewla Geral c Prouin
ttal do Maranhüo, áccrca da intelligcncia que dcrc ter o 
Art. 1 (j-i do no~:issimo Rcyimento de Custus. 

:J .. • Secç~o. ~Iinisterio dos Nt~?oeios ... ~la Justit;a. 
Hio (lP .Janeuo em 10 du .Jul!Jo (lP iS;>;J. 

Ilhn. c I~xm. Sr.- Du Arisu tlc \". Ex. ele :10 
de .J nnho proximo passado, t~ papl'is q ttc ncompanhú
rüo, consta qtw, tendo os Solicitadores da Fazenda 
Geral c Provincial 1la Pruvineia tlu Maranhão, reque
rido ao respPdivo Juiz dos f(\itos da Fazewla qtw de
clarasse qual a intdligencia do Arl. Hii do novissimu 
Hegimento ele Custas, por isso que opinaviio alguns 
que os Ofiiciaes de J uslit.:a, S('gu!l(lo o referido Artigo 
devião haver salario, nün só da penhora, embargo ou 
sP!IUestro, como lambem (lo deposito, dderira o sobre
dito Magistmdo, que de hum sequestro c dl•posito dos 
bens sequestrados ou penhorados devem os Oilkiaes 
perceber cada hum tres mil réis, (~ nada mais; e co
mo V. Ex. solicitou que por este Miuisterio se tomas
se huma tleliberaçiío U respeito , tire a honra de leYül' 
ao Conhecinumto de S. IH. o Imperador o ohjeeto da 
que~tão, e Foi o Mesmo Augusto Senhor Serrido De
cidir que, o Juiz dos Veitos deferio como cumpria ao 
requerimento dos Solicitadores, por qw:mto o salario ta
xado no Art. 1()4 pdo auto ue deposito só deve ser 
~'xigido quando este ior o objecfo priwipal ela uiligen-
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cia , e não consequencia da penhora, embargo ou 
sequestro, porque em tal caso he acto connexo, e tan
to que em muitos Juizos he praxe, a que se não op
põe preceito algum de Lei, lavrar-se hum só auto de 
penhora e deposito, ficando por tanto estabelecido que, 
alêm do salario taxado , só poderão perceber mil c 
quinhentos réis pela üttimaçiio q ne fizprem ao nxPcu
tado , ou arrestado , como lw expresso no citauo Art. 1 ü4. 

O que tenho a honra de levar ao conhecimento 
de V. Ex., devolvendo os papeis que acompanhúrão o 
A Yiso a que respondo. 

Prevaleço-me da ocasião para renovar os meus 
protestos ue estima P consiueraçüo a V. Ex., a quem 
Deos Guarde.- Josó Thomaz Nabuco de Araujo.- Sr. 
:Marquez de Paraná. 

N: 178.- FAZENDA.- Em 1l ue Julho de 18[)5.- A 
carta de promessa de doaçâo de hwna escrava não está 

sujeita ao pagamento de direitos c Sello. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da }'a
zenda em 11 de Julho de 18Stí. 

O Tribunal do Thesouro Nacional resoheo dar 
provimento ao recurso interposto da deeisil.o do Sr. 
Administrador da Hecebedoria do Município da Curte, 
por D. Rita ue Moraes Quadros, dPclarando que nüo 
está a recorrente obrigada ao pagamento da revali
dacão do Sello da curta de j 1 de Maio de 1848, em 
que Francisco José ue Billancourt prometteo uar a 
escrava Albina á recorrente e suas duas irmãs, vis
to que tal uocumento, não só por suas proprias ex
pressões, como pelo mais que consta dos respectivos 
papeis, não podia ser considerado como titulo de trans
ferencia de domínio. 

O que communico ao mesmo Sr. Administrador 
para seu conhecimento P cxeetH_;üo; observando-lhe 
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oulrosim que nüo devia cobrar os 4 "lo, nem cxtgtr 
a revalidação da pretendida doação; por quanto, ainda 
mesmo que taes direitos devidos fossem, era mister que 
tivesse havido a insinuação, na fórma da tl)i; e por 
conseguinte que a referida escrava não se púde ma
tricular, senüo quando se exhibir nessa Hepartiçiio o 
titulo legitimo de sua transferencin para quem de di
reito for, fazendo-se cntüo cffectiva as penas regula
mentares que nn caso couherem.-l\Iarquez de Paraná. 

N.o L 7D. -Em 11 de Julho de 1855.- V1wida.~ sobre 
o nouo Reuimcnto de cnstas. 

Hio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 11 de Julho de 1855. 

O Uarqnez de Paranú , Pn~sidPnle do Trilnmal do 
Thrsomo Nacional, em a(l<li tanwnlo á Onlf'm n. o 1.:~ 
do 1:3 do mez findo, lransmille ao Sr. Insp1~clor ela 
Thesouraria dP 1\Iinas Gct·aps a eopia inclusa do A vi
so do 1\Iinisterio da Justi(:a de J do corrente, que re
solvo as chrvidas propostas pt>lo Procurauor Fiscal da 
mesma Thosouraria, e que acompanhúrão o srn officio 
n. o 3\l do 26 do Maio ultimo, sobre alguns Artigos do 
novo Regimento de custas.-1\Iarquez de Paraná. 

Copia a que se refere a Ordem supra. 

:Ministorio dos Negocios da Justiça. ·Hio de Janeiro 
em 4 de .Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -O Procurndor Fiscal da The
souraria da Provincia de Minas Geraes, em oiiicio 
de 2 t de l\Iaio do corrente anno , suscita as seguin
tes duvidas a respeito tla intelligencia . que deve dar 
itos Arts. 165, 23 e 16\l do Regimento ele custas, man
dado observar pelo Decreto n.o 1.56\l llc :J ele Março 
do corrente anno: 

I ,, 

I 

i 
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1." Dispondo o Art. Hi:í que os OHiciacs de .lw;. 
liça não vcncerüo mais de (i1>LHlO de cada diligcncia 
fJUC fizerem, sPja qual for o numero de horas que 
gastarem , e havendo diligencias que se cffectuüo a 
:30 ou 40 legoas das Villas ou Cidades , o salurio 
marcado no referido Artigo he insufl1cienle , c muito 
mrmor do 11ue o laxa(lo Úo anlir~o Hegimcnto. 

:2." Dispondo os Arts. ';;!:~ e Ui!) a porecnlagcm do 
Juiz c Porleiru nas arrcmatacúcs, nüo se declarou 
tocluvia se deve ella ser paga pefo cnsto da arrcmalaçüo, 
011 pelo arrematante, c (la falia de dcclaraçüo tem rc· 
sullado duvida, apeznr da analogia duque pelo mes
mo motivo se acha determinado a respeito do Escri
V<-tO no Art. 112 do citado He~imrnlo de :~ de ~[arco. 

Em resposta ao Aviso de'J V. Ex. , de 13 de .Tu
nho proximo findo, lransmillindo-me essas duvidas, 
e solicitando a solucão dcllas, tenho a honra de 
communicar a V. Ex." que Sua ~Iageslade o Imperador 
Foi servido decidil-as pelo mndo SC).!;uintc: 

Quanto ú 1.", o maxirnum de (i.'l/)000, taxado para 
as diligencias que fazem os O!liciaes de .J usti~;a, suh
slituio somente o salario, que antigamente se pagava 
a titulo de caminho , visto como esses empregados tem 
<lc perceber alê:m disso os emolumentos que lhes 
competirem, segumlo o disposto nos Arts. Hr'l c 164 
do citado Hcgirncnto de ~l de ~Iarço. E eom quanto 
em alguns casos, nos Termos de grande extensüo, nüo 
fiquem os OHiciaes de .J uslif;a bem recompensados com 
esse salario, nüo ha por isso razüo para alterar o que 
está estabelecido , devendo law;ar-sc esses casos em 
conta aos incomenienles que importa sempre a taxa~:üo 
de salarios que, por necessidade, dere approximar-se 
ao termo mcdio, fixando regrtls que evitem os abusos. 

Quanto ú '2.", lendo u Heginwnlo de :3 de Março ul
timo augmcntado StÍrneul.c~ os salarios devidos pela ar-1 
rcmalaçJo, em nadn alterou a pratica ató aqui se-, 
guida de serem pagos pelo executado os impostos e 
encargos a que estava sujeito o objecto arrematado até 
ao tempo da arrcmata~;úo , e prlo arrematante os sa-
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larios do Juiz e mais Officiaes , sendo portanto sem 
fundamento esta duvida. 

Prevaleço-me da occasião para renovar os meus 
protestos de estima e consideração a V. J<:x., a quem 
JJeos Guarde. -José Thomaz Naburo de Araujo. -
Sr . .Marquez de Paraná. 

N. 0 180.-Em 12 de Julho de 1855.-Ata:radosjtt
ro.~ do.~ cmprcstimos do cofre de orphiio.~, do 

1.0 de Julho em diante ' lw de ;:; u;o 

Circular n." 16.-Hio de Janeiro. l\JinistPrio dos 
l\'Pgocios da I<azenda em 12 Je Julho de 185G. 

O Mantuez de Paraná, PresidPnle do Tribunal do 
Thesouro Nacional, dedara aos Sr::>. Juspcctorcs das 
Thesourarias de Fazenda do Impurio, para seu conhe
cimento e governo, que, em Yisla do Art. l!J da Lei 
do orçamento que rege o aclual cxcrcicio, a taxa por 
que se deve fazer a conta de juros de emprestimos 
do cofre dos orphãos , do 1. o do corrente rncz em 
dia~ te, h e de ;:; o/ o• tanto pura as <ptanlias entradas até 
o fim. _d9 anno financeiro proximo passado, corno para 
as que entrarem posteriormente.- Marquez de Paraná. 
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N." 181.--JUSTlC\.-.\Yiso dP 12 d(~ .Jnlho dn u~;,:;, ú 
Vice-l)residencía da Proüneia de S. J\~dro do Rio Gran
de do Sul.-/Jcr:lam que n disJIMiçr1o do Ariso do Jlfinis
lcrio da Fazenda, n." :31 de 27 de Ferereiro de 181t7, 
âcerra do morlo de St'l' publiroda n mrrespondencia nffi
cial, deve ser iqualnwnte ob.w•tnula o, respeito dos uego
tios pcrtenl'cntcs 11 n-te .lliili:;fl'rio Úll .l11stiça. 

!l." SPr<·iío. }finisterio dos Nr>gocios da .luslica. Hio 
dr~ Janeiro <:·llt 12. d1· .lu!l1o d1· 1~35. " 

Illm. r~ Exm. Sr.- ~;o]iei I ando es:o:a Presidf•JH'Ül, em 
OHieio do 1. 0 rlo COIT<'!ll(' mez, soL n." (iH, qne fosse 
pelo .Gover.no Jn.qwri;d :ll'dilra1~o, s?. a d~mlrina f'S~t
helecula rwlo A VISO TI. o .11 dP 2.' de hrcrmw de 181' ' 
expedido pelo ~linisll'rio da Vnzf·nda, sobre o modo do 
ser publicada. a cmT<~spnnd!~llcia. ( lllir:ial, ·era exclusi
va dos negocws darruelln HepnrtH,:fto, ou se por elle 
se devia regular lamlwm a puhlieaçilo da correspon
dencia ÜfJieia] reJafÍVil (lO;'; llrgocÍOS prrfP!1CCillCS Ü ('S
lr ~Iinistcrio, dan<lo as l'iiZIH':> porque julgava conve
niente a adopçflo de sf•mciiwnle providencia: 

S. M. o Imperador, ú Cujo f:onheeimento lr~n·i o 
dito Oflicio, Tia por hf'm (JlW a disposiçfio do citado 
Aüso n. 0 31 de 127 <l(~ FPY()J'cirn rle UH7, srja igual
mente ohsen adn il n•spc•i lo dos 1wgocios pertencentes 
a este Ministnrin; e qtw portanto a eorrespondcncia Olfi
cial havida din~cta ou indired;uu<'nle entre os Empre
gados de qualqw~r orcl<~m <' o (;overno, em ohjcclo sub
mcttido ao coulu:eimeJlto e deeisfto desle, 11iio pode
rá ser puhliemla CBHilHUllo a ma leria, que der causa 
a Pssa correspondeneia, nilo for definitivamente resol
vida pelo mesmo Governo, a fJUCm compete decidir e 
mandar puhliear o que convier de taes eorrrsponde l
eias. O que communieo a V .. Ex. para sua intelligenc·L 

Deos Guarde a V. I~x:.- José Thomaz Nalmco Je 
Araujo.- Sr. Vice-Presidente da Província de S. Pedro 
elo Hio Grande do Sul. 

-·--··- -· ·-··--·------===~iiiiiiiiii--
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N." 182.-DlPEHIO.--Em U Je Julho dt~ Jg;,~,.-J>c
dara que ua.~ honras de Ves!'lnbal'yadul', tow:cdida.~ ao.~ 
Lentes das Faculdades de Medicina, se cumj!rclicnde o 
tratamento de Senhoria. 

2." SecC'~O. Hio Jc Janriro. Ministcrio dos 1\t~
gocios do lr{lperio em 12 dt~ Julho de H\~>;L 

Em snlncão [\() ofli("iO lk r. s. tl(• 11 tlo tor
ff'll(t) em qui; perguula se nas llouras tlt~ lkst·mhar
gaclor, c.oneedidas aos tPnks das Fn<:nldad1·~; d1~ ~k
dieina peJo l)een•lo d1•. :J() de Juul10 ultimo, Sí' <wha 
comprchemlido o lralamcnlo t1:• ~(·Jlhll'Í<l; lt-nho dl' d<•
darar-lhe qne as referidas honras r·ouqH"I'llt'll<km aqtH'l
le tratam!;nto, pois q1w a mcret~ ft'ila pdo Decn~lq 
11. 0 1.&~.2 A de '2 de Dezembro elo mmu passado, 
sPwlo ltnnorilica, he exlcnsira aos lllle lnn as lto!JJ'ilS 

de llt)sembargador. 
Jleos (;u~Ínlc a V. S. -Luiz I'l'l'"'t'iril do Coutlu 

}{t~rraz. -Sr. llirector iulerino da Facultlatk <k ~!e
dicina da Un·le. 

N.0 183.-l•',\ZENDA.-Tim U deJulhotle l~;,;J.-Os 
bens penhorado.~ a qualquer wsn frLllirla wntimuêo em 

poder dos dcposilario.~ c wlministradorcs. 

Circular n. 0 17. -Hio de Janeiro. ~linislcrio llus 
Ncgol:ios da Fazenda em 14. de Jullw de 18:JS. 

O Marquez Lle Paranú, Prcsillenle do Tribunal du 
Thesouro Nacional, resolvendo a duYi1la suscitada 
na Thcsouraria de Fazen"Ja da Provim;ia de l'er
nambuco, sobre se o dinheiro, papeis de credilo, ou 
olJjeclos preciosos, penhorados a <l ualquer Gasa failida, ~ 
ueYcm ser recolhidos ao dcposilo publico, ou continuar 
nas mãos do Curador l'iscal, deposilario , ou ad
minislruJores : Jeclara aos Srs. Inspeelorcs das lhe-
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sourarias de Fazenda , para sua intelligeneia e go
verno , que as disposições das Instrucções do 1. • de 
])ezembro de j 845 não são extensivas ús caixas, 
de que lratão os Arts. 8:36 c 8{i6 do Codigo do 
Commercio, e bem assim ás administrações das mns
sas fallidas, que siío cxcrciJas provisoriamente pelo 
Curador Fiscal, c depositarias, e depois pelos ad
ministradores , se o sefrueslro , ou penhora se tiver 
effectuado em dinheiros, ou quaesquer outros eíTeitos 
ou bens existentes em seu poder, e se nilo houver 
receio de delapidaç:lo, ou exlrayio dos mesmos efl'eilos 
e bens; ficando snlro aos procuradores, e mais Agen
tes da Fazenda Publica, caso haja, requerer pelos 
meios competentes a remoção do deposito, e quaes
quer outras providencias , que forem necessarias para 
segurança da l"azenda Nacional.- Marquez de Paraná. 

N.· 184.-IMPERIO.--F:rn 1G ele Julho de 1855.- Crca 
lmnta Agcntia de Correio na Proância 

do Rio de Janeiro. 

3.a Seccfio. Hio de Janeiro. Uinisterio dos Nego
cios do Imiwrio em lG lk Julho de 1855. 

Em vista do qlle rPpr1•senfiírão os moradores 
dos Curatos <le Santa Maria 1\lagdalena c de S. Sebas
tião do Alto do 1\lunicipio de Cantagallo da Provín
cia do Hio de Jmwiro, e do que V. S. informa em 
oflicio de 10 de .Janeiro ultimo, suh n. 0 11: Ha S. M. 
o Imperador por Lf~m Crear lmma Agencia de Correio 
no referido Curato de S. S('hastião do Alto, fican•Jo 
V. S. autorisado pnra despender com a mesma Ag' n-
cia D quantia auuual de ,{(),7/')000. . 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coutlo 
Ferraz. --Sr. Director Geral do Correio. 

t 
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N.o 185.- Em 1G de Julho de 18flG. -Creu /nona 
Agcnciu de Correio 1w Pl'orincia do llio de Janeiro. 

3.a Scccão. Uio dt) Janeiro. Ministrrio dos Nego
CIOS do Imi)erio em 1 () ele Julho de u;:);, o 

Sna Magestatl1) o Imperlltlur, Altt'JHlemlo ao que 
tPrn rcprescntndo a PrcsidPncia da ProYineia do Hio 
dP Janeiro, c á i11forma<;üo prestada pda mesma Pre
sidencia em data dt~ '2;l de Outnhrn do auno passa
do: na por Lem Grrar h uma Agt•ncia lle Corn~io !lO 

Curato de S. Joüo Baptista dn Yallão dos Yeados. O 
que eonununieo a V. S. para seu cun!Jecinwnto. 

Deus (;uanlP a V. S.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 

N.o 186.-GUERHA.-Em 11i de J11lho de ts:-~:-,.-Or
dena ao Prc.~idcntc de Jlcrnmnllllro, que a Jcspc::;n tpw se 
faz com agua nâo .~t;jrt romprchcndidn JtU qncwlia cstipu
Ladr; para lwnw f'o1TW.)t'm. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guer
ra em 16 de Julho de 185:J. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento 
de Sua l\Iagestade o Imperador o sPu 01lieio n." 108 
de 7 de I\Iarço deste auno, colJrindo copia du repre
sentação a V. l~x. dirigida pelo Commandante das Ar
mas dessa Província, sobre a insuflicieneia da quantia 
d? 480 réis estipulada para huma ração de forragem, 
YJsto que nesta dt~spcza se comprehcndP a que se faz 
com ~gua, l\Ianda o l\Icsmo Augusto Senhor que, d' ora 
e~n dumte, esta despcza seja paga em separado. 1~ as
sim. o communico a V. Ex. para seu <.:onhccimento c 
denda cxecucão. 

_I>eos (;tÍ(mle a Y. Ex.-l\Iarqu('z dP Caxias.-Sr" 
Pres1den te da l'roviw:ia lk Pemamlmcu ~ 
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N." 187.-Em Hi de Julho de 18;)5.-Declara que os 
filhos dos O{ficiaes da Guarda Nacional devem ser reco
nhecidos Cadetes ]JCla fórma que se pratica com os dos 
O f{tciacs do Exercito. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua 1\fageslade o Imperador Man
da declarar a V. Ex. que, gozaudo ns 01licwes reforma
dos da Guarda Nacional ns Jllt'idllils homns e pririlf~gios 
que compelem aos t•11't•t:lims da Jlli'Slllil Cunrdn, nenhu
ma duvida ha para qur us 1illius daquellt-s fH_~ssüo ser 
reconhecidos Cadet1·s pela mesma fúrma fJllt~ são os des
tes; e assim fica respondido o Si~ll Oflicio 11. 0 11-lG de 30 
de Abril lindo, sulnncUP!Idn ú dc•1·i..:iío dn Gnwmo Jm
Jlerin1 a duvida que levt~ o Const~ll1u d<~ llirec1;ào no
meado para conh<·c<~r da nobreza que pretende provar 
o soldmlo do 10. 0 Batalhfíu de 1 ufmttaria Anlonio de 
1\wla Cavalcanti de AluJPicla, como filho do Coronel de 
legiüo reformado da extincla (;mmla Nacional do J\Ju
nicipio de S. AnLlo, Tihmtino Jlinlo de Almeida. 

Deos Guarde a V. l~x.-MarqtH'Z ele Caxias.-Sr. 
Presidente da l)roviucia de Pemamlmco. 

N." 188.-Em 17 de Julho <lf' Jffí':í.-Dcr1"m ao Vice
Presidente do Pará que decc f1'!' Jll'rtça no l:'.reràto não 
obstante ser filho unico de ciura, lwm Aprendi:; menor 
que completára 18 annos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 17 de Julho de 18GG. 

Illm. cExm. Sr.-De Ordem de Sua Uagcstadc o 
Imperador respondo a V. Ex., qtw o aprendiz menor, 
á cujo respeito consulta em spu Ollicio n." :17 dn 1'2 de 
Junho ultimo, se com dl'eito dcre tPr pra~:a no Exr•n:i
to, pot' ter completado J 8 ;muos, em tollformidade 
das ordens em Yigor, 11<1o obslante a circunslancia de 
ser filho uni co de 'ju v a, uüo cstú i:-;cn to daqndle o nus; 

• 
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por quanto o uircilo uc cxeepção para os filhos unicos 
de Yiuvas não deve ser applicado ao individuo em ques4 

tão, visto que foi educado á custa do Estado, e suamãi 
devia saber que o mesmo Esla<lo tinha de exigir serviços 
que compensassem os g:-~.stos da nduear,üo, o que impor
tava hnma cessão tacita df~ tal direito. No em tanto, ape4 

zar da praça, como elk trahalharú t•m Ollicina do Esta
do c a jornal, podcrit emn o prnllt:,-to d<•ste soeeorn·r 
a sua mãi, fieaudo assim preenchido o Jim da <~xee
pçuo; cumprindo por isso que haja euidallo em eon
serval-o no seniço do Arsenal; Pmquanto ahi for uc 
utilidade. 

Deos Guarde a V.Ex.-1\Tarquez deCaxias.-Sr. 
Presidente da Provineia do Parú. 

N." 189.- Em t 7 de Julho (le 18!/í.- /)f'rlara quacs o.~ 
1wncimento.~ pura fitrdamentn rJ111' cOIIIJ!Clem oo.~ (;nar
dos Natimuu·s nn dcstanultcitlU por tempo de quatro 
mc.:cs, un por 11111is. 

Hio de Janeiro. Mi11isterio dos Ncgocios da Guer
ra rm l7 Je .I ulho de 18:J::í. 

lllm. c Exm. Sr.·-Scndo pr(~scnle a Sua 1\Iagcstadc 
o Imperador o O !li cio dessa Presidencia, soh o u." 11 , 
datado d<~ 2:3 de Janeiro deste armo, dirigiJo ú llepar
tiçuo dos Negocios da Justiça, cobrindo copia J.a re~ 
presentaçuo a V. Ex. dirigida pelo CommanJante Supe
rior da Guarda Nacional dessa Provin1;ia úc<~rca dos 
vencimentos que devem perceber os (~uardas Naeionaes 
em destacamento, Manda o M<~smo Augusto Senhor si
gnificar a V. Ex. que, quando o destacamento for de 
menos de quatro mczes, os Guardas Naeionaes desta
cados devem receber o obono de 80 róis diarios para 
fardamento ; mas, que quanJo o destaeamrmto exce
der a esse tempo se lhes abonem os nrligos de farJa
mento que tiverem veneidn duranlt~ o prazo por que 
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scrv1rao , c com a mesma rPgulariuadc, com que silo 
pagas as p~·aças de 1. a ~in h a, e neste s~~tido V. Ex. 
fará as devidas commumeaçoes, c Pxpechra as nccessa- ,! 
rias ordens. 

Deos Guarde a Y. Ex.-Marquez deCaxias.-Sr. 
!)residente da Pnwineia de Mallo Grosso. 

N." H)O.-Em 17 de .TulhodeJRG;;.-Dcclom quca 
despe:m feita, com o.~ indi,;úl11os 1'ccnllados que assentilo 
praça• nos Corpos de Policin dcrc sa iwlcmnisculn pelo 
Cofre Prociw:ial. 

Hio de Janeiro. Ministcrio uos Negocios da Guer
ra em 17 de J ullw de 1~:-J::i. 

Illrn. e Exm. Sr.- Temlo feito presente a Sua Ma
gestade o Imperador o OHicio H." 1 \) de 28 de l\Iaio 
deste anuo do Inspeclor da Thesouraria de li'azenda 
dessa Província, cousultawlo se devem correr por con
ta llo cofre geral, como entendera V. Ex., as despezas 
que se fazem com os indivíduos, que, sendo recrutados 
para o Exercito, assentão praça no Corpo de Policia, sen
do o mesmo I nspector de opi niJo, que taes despezas de
vnm ser indemnisadas rwlo Cofre Provincial; Manda o 
Mesmo Augusto Senhor declarar á V. Ex. para seu co
nhecimento, e para que Ih' o faça constar, que a opi
nião do Jnspector he fundada, u conforme com a dis
posição do Artigo 5. 0 da Lei que flxou as Forças de Ter
ra para o corrente anno financeiro, cumprindo por isso 
que tenha sempre lugar, em semdlwnles ~.:asns, a in
uemnisacão. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.- Sr. 
Presidente da Província do Parú. 
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N. 0 191. -GUERHA.- Em 17 df' Julho de 18:>!). ~ 
Circular aos Presidentes e nos Commandantes das 
Armas da Côrte.- Declara como derem a.~ A n!oridades 
c i vis requisitar os Ofliciaes presos á sua ordem em 
Fortalezas c Quartcis, c conto derem as Autoridades 
.lllilitares proceder em tac.~ casos. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da Guer
ra em 1í de Julho de 18fíS. 

I\lm. e Exm. Sr.- Tendo subido ú presença de 
Sua Magestade o Imperador hum Oilicio do Presiden~ 
te do Pará, datado de 15 de Fevereiro de 1853, sob 
n." '28, acompanhado do que ao mesmo Presidente 
dirigira o Commandante das Armas interino da dita 
l)rovincia , versando sobre o fac lo, que este consi
derara attentatorio de sua autoridade, e da honra c 
disciplina Militar, de ter o Juiz de Direito da 2." Va
ra crime da Capital feito directamcnte ao Commandan
te do Forte do Castello relJuisir;<\o para remcttcr á 
sua presença o Alferes da cxtincta :2." Liuha Antonio 
l)ereira da Silveira Frade, que fora recolhido preso 
ao dito Forte por ordem do Dclrgado de Policia, c 
lhe requerera Habeas Corpus: Foi servido o Mes
mo Augusto Senhor, depois de ouvido o parecer 
do Conselho Supremo Militar exarado em Consulta de 
28 de Novembro do dito anno, Hesoher nos seguin~ 
tes termos, de que dou conhecimento a V. Ex. para 
formar regra, em casos semelhantes, a bem do ser· 
vico: 

·1 o. Que os Ofliciaes da primeira ou extincta 2." 
Linha, cujas prisões, mesmo por ordem de Autori~ 
dade civil nos casos em que estas podem ordenai-as 
não devem ser senão em Fortalezas ou Quarteis con~ 
forme a Provisão de 19 de Agosto de 183i, c Aviso 
de 29 do dito mez e anno, ficão nesses casog ú dis~ 
posiçôes da Autoridade que ordenar a prisão; e o Com~ 
mandante da Fortaleza ou Quartel deverá cumprir as 
requisiçôes que para a soltura ou apresentação dn 
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preso receber da mesma Autoridade; cumprindo que 
us requisições scjiio feitas por meio de Uflicios ro
galorios. 

'2. 0 Que a Autoridade Judiciaria se dirija por igual 
meio nos Commanelantes elas Armas, quando precisar 
do Oílicial para alguma inquirição a acto judicial. 

a." Que nos casos de concessiío do Habeas Cor
pus, quando se tratar de rt'·os militares, seja pontu
almente cumprido sempre o disposto no Aviso do 
l\I inisterio da .J ustiea de I '2 de Janeiro de 18 'd. 

E assim Y. Ex. farú deYiclamentc constar c cum
pnr. 

Dcos Guarde a Y. Ex. -Marqucz de Caxias.-Sr. 
Prcsi<lcn te de .... 

N. 0 Hl2. -JUSTJCA.-Aüso de 17 de Julho de 185:-,, ao 
l\Iinislerio da 1\larinha.-Jkcidc a d11cirla offerccida ]Jclo 
Capitâo do Porto do Pai'IÍ, soiiJ'c a intdligcncia dos Art~. 
4Uti, 1\W c 501 do Codiyo Co!JIIIUTtirtl. 

I 

3.' Secçüo. ::\linisterio dos NPgocios da Justiça. Rio 
de Janeiro em 17 de Julho de 18!>5. 

Illm. c Exm. Sr. -Arcnso o recebimento do Aviso 
do Antecessor dr. Y. J~x. de ;; ele Maio do corrente anno, 
com o qwtl me renwlteo, por copia, não só o Ofli
cio n. o t\!) <lo Presidcnlo da Provi ncia do Pará , com 
data de 27 de Mar<.:o ultimo, hem como o que a esta 
dirigira o respectivo Capi lúo do Porto, ponderanJo a 
neccssidadc de hmcr nos ,.apores da Nawgaçúo inte
rior dn Província os livros de escripturaçüo de que tra
ta o Codigo Cmnmercial, mns nimla a informa~;ão a 
lal respeito dada pelo Cnpitüo (lo l'orlo da Ctn·te, sob 
11." 57 ele :JO de Ahril, (~onduinclo que pm este l\fi
nistcrio se declare qual a inlclligencia CJUe se deve dar 
ús disposiçócs do rd'erido Codigo, para poder V. Ex. 
solver a duvida ofl'erecida pelo Capitüo do l)orto da 
Provincin du Parú. 
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Entende este Empregado, fu ndantlo-s<~ nos :\ rt.igos 
/l\Hi, .l\}~ e GO 1 do Codigo Commcrcial, que as Barcas 
de Yapor da Compauhia empregadas na naregaçilo in
terior da Província, devem Ler os livros tle carga, ue 
receita e despeza e diario da navegaç;.;\o-, visto q uc 
em taes emharcaçües eonvêm haver lmma escriptura~;ào 
e! ara c precisa de to<los os tn~s <I ucsilus recomnwnda
dos pelo citauo Codigo. 

Tive a honra de kmr ao Conlwcimento de S. 
M. o lmperauor o referido AYiso c papeis que o acompa
nhúrão, e Houve o Mesmo Augusto Scn!wr por Lem 
Heeidir <JUC, não fazc~ndo distine<;fw o Cmligo Commer
cial, ou qualquer outra Lcgislacão <~m Yi0or, l'Hlre üa
gens de longo cnrso, e as ~ue gmmlu 01~) pc<[UCIH\ ca
botagem, sfto sem dnvi<la obrigaclos tmlos os Capitães 
on Mestres, ainua mesmo os ele pecruena cabotagem, 
quer da navegaçiío costeira, rrucr da Jluyial, mas de 
grande escala ou derrota, a ter escriptma<:vo n·gular nos 
Ires livros exigidos pelo mencionado Codigo uos Arts. 
GOl a r)o1' nüo Sl~IHlO porêm ellrs ll\'(~('SSill'ÍUS JI()S Bar
cos de pequenn eahutagem e Üt• h uma só cst.:ala, tkn
lro da mesma lw h ia, ou ainda barra-J'óra, cabo a ca
bo , porl<? a porto, ao longo das custas, sem as pc•r
der Je v1sta, como se dceluz elos Arts. 50'2 a 501 do 
Codigo Commereial, porque em lacs Barcos nem ha 
necessidade de assentos de carga, nem do lançamento 
da receita c despcza, nem da descri pçüo de rota e 
eventos da viagem, que hc !le estilo lançarem-se em 
quadernos sem formalidades de escripturaçftu; c como a 
navegação do Amazonas, em f{Ue sü.o empregados os 
Barcos de Vapor da Companhia, com quanto seja ele 
pequena cabotagem, he toclavia de grancle escala, ne
nhuma tluvida resta crue os respectivos Mestres são obri
gados a ter os livros e escripturaçüo regular, conforme 
determina o Cocligo Cornmercial. 

O que tenho a honra d.e communicar a V. Ex. 
para seu eonhecinH'nlo. 

!' 
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Prevaleço-me da occasião para renovar os meus 
protestos de estima e consideração a V. Ex. a quem 
Deos Guarde.-José Thomaz Nabuco de Araujo. ~Sr. 
João ~~auricio Wanderley. 

N. 0 HI3.-GUERHA.-Em 18 de Julho de 18f,5.-A'~ 
Thesourarias.- Dcdara ·que os Officiaes que marchá o 

em serviço temn direito a addicíonal e ct11pe. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer· 
ra em 18 de Julho de 1855. 

· Manda Sua Mage.,tade o Imperador, por esta Se· 
cretaria d' Estado, declarar ao Inspeclor da Thesoura
ria de l<'azenda da Província de S. l'edro do Sul, que 
os Ofliciaes que marchüo em serviço de hum para ou· 
tro ponto, tecm direito ao abono da addicional e etapes 
com excepção dos casos de embarque em que elles per
cebem comedorias pelos vapores,- Marquez de Caxias. 

N. 0 194.-IMl)ElUO.- Em 18 de Julho de 18fl5.-Crea 
huma Agencia d~J Correi I! na Prorill(·ia du Bahia. 

3." Secçüo. IUo de Janeiro. Ministerio dos Nego~ 
cios do Imperio em 18 de Julho de 1855. 

Sua 1\'lagestade o Imperador Ha por bem crear 
huma Agencia de Correio na Villa de S. José de 
Porto-Alegre na Província da Bahia. O que cornmunico 
a V. S. em resposta ao seu Ollicio n." 1()7 de 11 do 
corrente. 

Deos Guarde a V. S.- tuiz Pedreira do Coutto 
ferraz. -Sr. Director Geral do Correio. 
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N.o H)5. -Em 18 de Julho de 1855.- Declara como 
se dcrc fazer cfrectivo o pagamento da mulltt imposta, 
em fitror do cofre da Jllustrissima Comam Municipnl 
ao.~ I'OJHluctores rlc cadavcrcs que inf1'i11!Jirem a.~ dis
posiçücs rlo Artigo Ui rlo lleyu/amc11fO dos Ccmücrios 
Publicas. 

'2.' Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do li;lpcrio em 18 de .I ulho de 1~55. 

Illm. e ·Exm. Sr.-Tendo o Governo Imperial ouvido 
a Ill.m" Camara Muni<:ipal desta Curte áeerca da consulta 
feita por V. Ex. em seu Oilieio tk 2i de Al)ril ultimo, a sa
ber se, apresentando-se nos ccllliterius pttblícus algm1s 
cadavcrcs conduzidos pelo modo prollibido no Artigo 
'J7 du Hcgulanwnto 1p1e haixou cmn o lkcrelo n.

0 

1.f)5i de 17 de FeverPiro do corrente anuo, c sen
do as multas impostas aos transgressorrs em favor 
da Ill."'" Carnara Municipal, dcvPm ni\o ubslantt~ os 
guardas dos ditos ccmiterios prcmkr os cundudores , 
e nesse caso qual a forma por q uc lerüo de enllm
dcr-se com os empregados da Camara para ulterior 
proseguimento: cumpre-me deelarar a V. Ex. , de 
conformidade com o parecPr da rderida Camara exa
rado em O (fi cio de {) de .lu nho proximo findo ' 
que os guardas dos cemiterios devem pn~nder á or
dem da Autoridade polieial do respectivo. distrido, 
e dar logo parte circunstanciada do facto, para se
rem processados os infra.ctores do citado })ecrdo, 
os quaes só serüo soltos depois de apresentarem re
cibo da Thesouraria da lll. ma Camara , pelo qual pro-
vem estar satisfeita a multa. 

neos Guarde a V. Ex. - tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Provedor ua Santa Casa üa ~lisericordia. 
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N." 1 !)fi.- Em 1 !J de J ulhu ue 1S[>5. - lJerlam que 
C'Ídadrios brasileiros yrwlwulus 1'11! mt•ditiua por 1'.w!wlas 
estrangeiras, c que ao lt'lllpo da CJ'CI'II!:âo do.~ noros 
E.~tatutos estavão habilitados para cuncoiTcr ás l'adciras 
de Lentes, po1lem da me.~nw sorte concorrer aos lugares 
de oppositores crcculus pelo.~ uvros Hstatutus, nâo obs
tante a disposição do seu "lrtiyo (Hi. 

2.a Seccüo. Hio Jc Janeiro. Minislt~rio dos Ne
gocias do l;nperio l'IIl 1 !J de J ulhu ue 1 ~5:-). 

ne ordem de S. U. o Imperador tenho de ue
elarar a V. S., para fazer constnr ú CoJJgregat;üo 
dos Lentes dessa Faculdadt~, que a disposit:fio 
do Artigo 66 dos Estatutos df~ '2H tk Abril du anuo 
passado, exigindo que os eawlidalus aos lugares de 
oppositor sejilo lloulores em Medicina pur qual
<J uer das Faculdades do I m per i o , uüo tendo nem 
podendo ter effeito retroactivo, IJüo eomprelwn<le os ci
dadãos brasileiros que, embora graduados por ou
tras Escholas ou Fat:nldadt)s, se aeltavfio ao tempo 
da publicação dos novos Estatutos já ha!Jilitatlos para 
concorrerem ás cadeiras de Leutns ou Substitutos 
das l~aculdades de l\Ieclicina; e que portanto, estan
do nestas circunstancias o Ilr. Antonio Ferreira 
!~rança, não ha razüo para q 111~ ell1) deixe ele St<r -" 
inscripto como hum dos prdt)IJdunles ao lugar d!) 

oppositor ela seeçüo de st:it\llt:ins cir11rgieas. O que 
communico a V. S. para sua iutelligeneia e execncção, 
c em deferimento a hurna rqm~sentaçüo do referido 
Dr., c á consulta que V. S. fez subir á presença do 
Governo Imperial a este rrspeito. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz PPureira tlo Coulto 
l~erraz. -Sr. Direclor intrrino da Facukladc de l\Ie
dicina da Côrte. 
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N. 0 Hli.- F:\ZEND:\.-Em 20 de Julho de 18:JS. -A 
cunsa achada lle1,c ser re.~tituida ao dono, e na sua 

fultn, ser considerada na c[a.~se dos úe11s Tagos. 

Hio de Jan1•iro. Ministcrio dos 1\"egocios da Fa~ 
zcnda em '20 de .Julho de 18:-JfL 

Illm. c Exrn. Sr. -O lnsprelor da Thcsonraria 
do C<'nrÚ, Plll Ollicio ll. 0 i2 dt\ 5 dt~ .Junlto ultimo, 
dú conla cireumslaneimla da 1luvi<la suscilada entre o 
J'rocurndor Fi!lical, ~~ o Paroeho da Capital; por occa
siüo <le puhlirnr 1\SIP , a Pslnr,üo da missa cmmmlual, 
('slar dt~ posse tlP h uma bolsa com dinhPirn, acha~ 
da nas ruas da m('sma Capital, dPclnrando r•nlf1o o 
Procui'<Hlor Físeal q IH~ uos LI: r mos da Ordena1.;üo L. o '2 ." 
Til. 2(), § 1 i , devia consi<krm-se esse dinheiro como 
comprclwmlído ua dasse dos bens vagos , e susten
tando o Parocho que, ú vista elo direito antigamente 
adquirido pela Igreja de dispor de taes })(''ns ~~m bmle
fieio dos pobres, ou do Cullo, Plk assim havia <k pra~ 
ticar, logo que o I)rclatlo, a <ruem devia, sob pena 
de excomunhf1o, comrnuniear a achada, na fórma da 
Conslitui~;üo do Bi~;padu, L. o 1." Tit. -11. n.

0 

1ii e 
1ifl, determinasse a sua distrihuiçüo. 

Em soluefío a esta duvida acabo de dedurar nesta 
data ao dito" Tnspector, que devendo a co usa nllwia 
perdida, quando achnda , ser entregue ao dono ou 
spn!Jorio, que ndla lem proprieda<le, como he ex
plicito llO Art. '2GO do Codigo Criminal, clara <•slú a 
ohrigaçuo, que tem a fH~ssoa, em enju puder ella pára, 
de manifesta-la a Auloridmk policial competente, para 
que flúlns as diligencias ref:mnmendadas nos Artigos 
1 ~)-i n 1 ~)5 do Co< ligo do Processo , e 11flo com
parecendo quem a reclame, seja entüo remettida ao 
.f nizo, a rpwm compete a arreciHlaçüo dos bens vagos. 
Communico pois a V. Kx. esta deli.lwra~:ão, por parcerr
nH~ convelliente dar-se conhecimento delta ao Prelado 
respPclivo, a flm de evitar-se alguma decisão encontrada. 

Dcos Guarde a V. Ex:.- Marqnez de llaraná.
Sr. Jos{· Thomaz Nabuco dP Araujo. 

,. 
' 

\' 

i' 
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N." 198.- Em 21 de Julho de 1855. Salario devido 
pelo duto de deposito, na conformidade do Art. 

1G4 do novo Regimento de custas. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negoeios da Fa~ 
zenda em 21 de Julho de 1855. 

O l\Iarquez de Paran:'1 , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo dado eonhecimcnto ao Sr. l\ii
nistro da Justiça da materia do oflicio ' que á nirectoria 
do Contencioso dirigira o Proeurador Fiscal da Thesoura
ria do Maranháo, em data de 2 de Junho findo, no qual 
expoz as duvidas suscitadas a respeito da execução 
elo Art. 1Gi elo novíssimo Hcgimento das custas , 
e da decisão sobre ellas proferida pelo Juizo dos 
Feitos ela Fazenda; foi-lhe respondido pelo dito 1\Ii
nisterio, em Aviso de 10 elo corrente mez, que Sua 
:Magestade o imperador Houve por bem decidir que 
o .Juiz dos Feitos defcrio como eumpria o requeri
mento do Solicitador; por quanto o salario taxado 
naquelle Artigo pelo auto de deposito só deve ser ex i~ 
gido quando este for o objecto principal da diligencia, 
e não consequencia da penhora, embargo, ou seques
tro; porque em tal caso, he acto conncxo; e tanto 
que em muitos .Juizos h c praxe, a que se não op
põe preceito algum de Lei , lavrar-se hum só auto 
de penhora c deposito: ficando portanto estabeleci
do que, alêm do sala rio taxado, só poderão per
ceber os ditos Solicitadores 1 ,'ftl500 pela intimação, 
que fizerem ao executado. ou arrestado, como he 
expresso no supracitado Art. 1G1. O que communi
co ao Sr. Inspector da Thesouraria para que o fa
ça constar ao l)rocurador Fiscal. - Marquez de Paraná. 
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i'i.'' Hl\1.-GUERHA.-Em :21 deJulho d1~ 1~G5.
Circular aos Presidentes, ao General c Pagadoria na 
Cürtc, c ao Commandante da Divisão Auxiliadora 
em Monlevideo.- Declara q11e as praças do Exercito 
que , tendo concluído o tempo , r:ontinuão a servir 
sem engajamento, devem perceber soldo dobrado. 

llio ue Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 21 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex. que as pra
t:as uo Exercito que, tendo acabado o seu tempo de 
serviço , nclle continuão sem engajamento, devem 
perceber o soldo dobrado da primeira praça como 
se engajados fossem não pcrcebenuo porêm o pre
mio estabelecido para os engajados. 

Deos Guarde a V. Ex. -1\Iarqucz de Caxias.--Sr. 
Presidente de .... 

N. 0 200.-FAZE-"DA.-Em 2:3 deJulho de1855.-Au
rymento ele porcentagem para a Collectoria da Villa 
· do Triumplw. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Fa
zenda em 23 de Julho de 1855. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, autorisa ao Sr. Inspector da 
Thesouraria do Rio Grande do Sul, á vista do que 
expoz em seus officios n.o• 131 de 30 de Março, e 
211 de 30 de Junho do corrente anno , a elevar a 
25 °/0 a porcentagem da Collecloria da Villa do Trium
pho, sendo 15 °/0 para o Collector, c 10 °/. para 
o Escrivão.- Marquez de Paraná. 
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N.º 201.-IMPERIO. -Em 2i de Julho de 1855.-f1'ea 
huma Agencia de Correio na Provincia do llio de Janeiro. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego
dos do Imperio em 2i de Julho de 1855. 

Sua l\lagestade o Imperador, Attendendo ao que 
V. S. ponderaem seuüflicio 11. 0 l.íO de 26 de Junho 
ultimo : Ha por bem Crear lmma Agencia de Correio 
na Villa do Hio Claro, na Província do Hio de Janei
ro, o que communico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S. - tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. __,... Sr. Director Geral do Correio. 

N." 202.-. JUSTICA.-Aviso de 2-i de Julho de 18[,5.
Declam que o Cidadão que aceita posto na Guarda NaC'ional 
renuncia tacitamente o emprego de Substituto do Juiz .Mu
nicipal, c não pódc sem, nova nomeação exerce-lo, ainda 
que seja demitt~do ou reformado. 

Mini.sterio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro 
em 24 de Julho de 1~55. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a S. l\1. o Im
perador o Officio N." 273, que V. Ex. me dirigio com 
data de 11 do mez passado, consultando, se tendo o 
1.0 Substituto do Juiz Muuicipul e de Orphãos du tPr
mo da Villa de Angicos dessa Província, renunciado 
o exercício desse lugar por ter sido nomeado para o pos
to de Tenente Coronel Commamlante ·do Batalhão da 
Guarda Nacional daquclla Yilla, póde, durante o qua
triennio em que fez a renuncia, voltar ao referido exerci
cio segundo o que dispõe o Art. 16 da Lei de lU de 
Setembro de 1850, l\Ianda o l\lcsmo Augusto Senhor De
clarar a V. Ex. para seu conhecimento, e em respos
t.'1 ao seu citado Ollicio, que esse Art. 16 da Lei refere
se ao serviço da Guarda Nacional, o qual cessa dman-
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le o exercicio effectivo tio emprego incompatível, sen
do que a hypothese Je que trata he a invt>rsa ; e não 
comprehendida no dito Artigo, porquanto o Tenente Co
ronel, aceitando, e exercendo o posto da Guarda Na
cional, renunciou tacitamente o emprego, e não púde 
s1~m nova nomeação excrcel-o, ainda que fosse demitti
do , reformado, ou perdesse o posto, sendo que a Lei de
termina expressamente o exercício que se deve deixar e 
reassumir, e não prrmitte alternativa e arbítrio. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jos-é Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província elo Rio Grande 
do Norte. 

N; o '203. - A viso de 'H de Julho de 18:>5. - Declara 
que o Of!icial dct Ordem dn Rosa nüo está isento de pres
tar serviço na Guarda Nacional no r;ráo em que de
ter presta-lo, sem embargo das honras que lhe confere a 

. condecoração. 

Ministerio dos Ncgocios da Justiça. Rio de Janei .. 
ro em '24 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a S. M. o Im ... 
pcrador o requerimento de Francisco Antonio de Almei
da. que acompanhou o Officio dessa Presidencia, n.

0 

102 Jc 13 Je Abril Jo corrente anno, no qual peJe 
o supplicante providencias por ter sido chamaJo para 
o serviço da Guarda Nacional, como simplr>s Guarda, 
quando lhe cabem as honras de Coronel, por ser Offi~ 
cial da Ordem da Rosa; Foi o Mesmo Augusto Senhor 
Servido Mandar declarar que, nflo favorecendo ao sup
plicante, nem a Lei de 1n de Setembro de 1850, nem 
os Regulamentos que tem sido expedidos para sua exe
cução, não póde ellc ser dispensatlo do serviço da Guar
da Nacional no gráo em que dever prestal-o, embora 
inferior ás honras q•1c lhe confere a Condecoraçfto com 
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que foi galardoado , do mesmo modo porque se proce
de no exercito: o que communico a V. Ex. para seu 
conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo.-. Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

N.o 20!.- Aviso de 25 de Julho de 1855, ao Minis~ 
terio da Fazenda. -Declara acertada a decisão dada 
pelo Inspector da Thesourarút do Ceará, autorisando 
sómente a despeza de hum protesto das letras de pres
tações, concedidas a D. Therezct Francisca de Carvalho; 
porque , entbora fossem diversas as letras apontadas, só 
foi tzrado hwn instrumento do protesto de todas. 

3! Secção. l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 25 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -S. M. o Imperador, a quem 
foi presente o Aviso de V. Ex. de 23 de Maio do cor
rente anno, transmittindo o Officio n." .i2 do Ins
pector da Thesouraria do Ceará , que ora devolvo , 
e em que elle deo conta da despeza do protesto das 
letras de prestações concedidas a D Thereza Francisca 
de Carvalho; Manda declarar a V. Ex. que acertada 
foi a decisão do dito Inspeclor, de autorisar somente 
a despeza de hum protesto, visto como , embora fossem 
diversas as letras apontadas , e isso porque a primei
ra e unica vencida não foi paga, o Tabellião só tirou 
hum instrumento do protesto de todas , e por este , in
clusive o registro , só ·tem direito a cobrar , alêm dos 
trezentos e vinte réis dos pontos das letras, mil réis 
como se vê do novo Regimento das Custas, e h e estilo 
no Fôro desta Côrte. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. l\Iarquez de Paraná. 
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N.• 205.-GUERRA.-Em 25 de Julho de lsr,r..-Appm
va algumas providencias dadas pelo Presidente da P.ro
vincia do Rio Grande do Sul, sobre a Invernada 
Nacional. 

Rio de Janeiro. l\'linisterio dos Negocios da Guer
ra em 25 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Man
da approvar a modificação por essa Presidencia feilu no 
pessoul da lnvernadu Nacional, substituindo os peões 
por praças do Exercito , e nomeando para Admimstra
dor o Capitão da extincta 2. 3 linha João de Azeredo 
Souza, vencendo tanto este, como aquellas praças as gra
tificaçües arbitradas: o que communico a ~- Ex. em 
resposta ao seu Oflicio n. o 149 de 4 de ~Iaio ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex. -- Marqucz de Caxias. - Sr. 
Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. • ':206.- Em 25 de Julho de 1855.- ilflmda gue o 
Batalhão d' Engenheiros (!que sob a jurisdicção e tns

pecção· do Commandante das Armas da Côt·te. 

nio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 25 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Uagestade o Imperador At
tcndendo aos inconvenientes que resultão ao serviço da 
existencia do Batalhão de Engenheiros fóra da acção dis
ciplinar e administrativa do Commando das Armas da 
Côrte; lia por bem ordenar, que desde já, fique o di
to Batalhão sob a jurisdicção e inspecção do mesmo 
Commandante das Armas, como os mais Corpos arrc
gimen ta dos do Exercito : o que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento e execução. 

Heos Guarde a V. Ex.-Uurquez de Caxias.- Sr. 
Barilo de Tramandahy. 
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N.• 207.-Em 25 de Julho de l85:.J.-Declara quem 
he que deve dar os livros que pertenrem aos .lltajores do.~ 
Corpos conforme a Provisão de .21 deNovembro de 184!J. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guer
ra em 25 de Julho de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido prrsente a Sua Ma
gestade o Imperador o Oliicio n. 0 6iJ de 18 de Janei
ro do corrente armo, a respeito de quem deve fazer a 
despeza com o fornecimento dos livros que pela J>rovi
são de 21 de Novembro de 18íH pertencem aos Majo
res dos Corpos, lU anda o Mt•srno Auguslo Senhor de
clarar a V. Ex. para seu conhecimei1to que, á Secre
taria dos torpos pertence dar laes livros. 

Dcos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.- Sr 
Presidente da Província da Bahia. 

N. • :208. - Circular de :25 d c .Julho de 1855. - Decla
ra ás Thesourarias da Fa::enda , em additamento , á 
Circular de 18 do corrente que os Ofliciaes do Exercito 
sempre que marcharem em serviço, quer na Pro'Uincia, 
em que estão , qner fóm delln, derem receber além da 
a;juda de custo, dct gmtificaçâo addiccionctl e etape, for
ragens para carallos c bestas de bagogcm. 

Rio de Janeiro. Minislcrio dos Negocias da Guer
ra em 25 de Julho de 1833. 

~[anda Sua Magestade o Imperador por esta Se
cretaria d' Estado declarar ao Inspt~ctor da Thesonra
ria da Provjncia de .... em additamento á Circular de 
18 do corrente mez, que os Oílkiaes do Exercito sem
pre que marcharem em serviço de hum ponto para 
outro na mesma Província, ou de h uma para outra 
Província em "\<iagem de terra recebão além de ajuda do 
custo as forragens pura cavallos c bestas de bagagem 

I 
I 
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que pela Legislação competir-lhes possa, bem como a ad
t1icional e etape nos termos da dita Circular; devendo 
o Governo na Côrte e os Presidentes nas Províncias de
terminar os dias dentro dos quaes devem verificar a 
viagem para nessa razão se fazer a conta ao abono das 
ditas forragens. -Marquez de Caxias. 

N." 20U.-FAZENDA_.-Em 25 de Julho de 18G5.-Pra
zos em que se deve recolher ás Thesourarias a renda 

dos Correios. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 25 de Julho de 1855. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional. respondendo ao officio do Sr. 
lnspector da Thesouraria de S. Paulo , n. o 8 de 3 
de l~evereiro ultimo, no qual dá conta da corres
pondencia havida entre a dita Thcsouraria e o Ad
ministrador do Correio, a respeito dos prazos em 
que deve entrar para os cofres publicos com a renda 
do mesmo CorreiO, e consulta se obrou regular-· 
mente na resolucao tomada em Junta de ordenar 
que essa renda entre de 5 em 5 dias' e não de 15 
em 15, segundo estava em pratica, ou mensalmen
te como pretende o sobredito A_dministrador; e ou
trosim , se deve continuar a corresponder-se por 
officio com este funccionario, conforme tem até aqui 
praticado, ou se pelo contrario deve usar na corres
pondencia da formula prescripta na 2. a parte do 
Art. 42 do Decreto de 22 de Novembro de 1851, c 
n. o 870, para os empregados subordinados da The
souraria de Fazenda; declara ao Sr. Inspeclor: 1. o 

que não póde ser approvada a pretendida alteração, 
não só por contraria ás disposições claras dos Arts. 1 U 
§ 6.•, e 251 do Decreto e Hegulamento de 21 de 
Dezembro de 1844, n." 3U8, as quaes se deverão 
observar em quanto não forem competentemente re-
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vogadas ; mas ainda porque de alterai-as resultaria 
augmcntar~se sem vantagem alguma o serviço da 
escripturação, sendo pouco avultada a renda mensal 
do Correio de S. Paulo 1 e estando a Fazenda garan
tida pela fiança que deve prestar o respectivo Admi .. 
nistrador: cumprindo prevenil-o de que deverá proceder 
contra este , mas de mtelligencia com o Sr. Presiden
te da Província, se não entrar com a renda nos 
prazos marcados nos Artigos citados, nos termos do 
Decreto de 5 de Dezembro de 18A9, cujas disposi~ 
ções são extensivas a todos os empregados responsa~ 
veis pela gestão de dinheiros publicas, qualquer que 
seja o l\Iinisterio a que pertenção: 2. • que não sen~ 
do as Administracões dos Correios subordinadas ás 
Thesourarias de Fazenda, e ficando-lhes sujeitas uni~ 
camente no caso a que se refere o § 3. • do Art. 1. • 
do Decreto de 22 de Novembro de 1851, n.• 870, 
regular he a formula seguida até aqui na correspon
dencia com o Administrador do Correio , menos na 
parte em que lhe dá tratamento indevido. E por es
ta occasião remette ao Sr. Inspector para dar-lhe a 
devida execução, copia da Ordem de 14 de Fevereiro do 
corrente anno, n. • 17, dirigida á Thesouraria de Minas 
Geraes. - Marquez de Paraná. 

N.• 210.-UIPERIO.- Em 26 de Julho de 1855.
Crea huma Agencia de Correio na Província do Rio 

de Janeú·o. 

3.• Seccão. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ne-. 
gocios do Imperio em 26 de Julho de 1855. 

A' vista das razões expostas por V. S. em seu O fficio 
n.• 162 de 7 do corrente mez: lia S. M. o Imperador por 
bem Crear huma Agencia de Correio em Iguaba-Gran
de, na Província do Rio de Janeiro. O que commu
nico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S. - tuiz Pedreira do Coutto 
Verraz. - Sr Dírector Geral do Correio. 
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N." 211.-GUERRA.~Circular em 30 de Julho de 1855. 
-',\•;Jilanda que não sejão considerados desertorrs, c que se-
~ jâo postas em liberdade a.~ praÇas do Exercito, que não 

tcnhão sido -processadas por falta de Conselho de disci-
plina; C •se achem presos o I 

0 

: 

Rio de Janeiro. Ministerió dos Negocios da Guer-
ra em 30 de Julho de 1855. ~ 

lllm. e Exm. Sr.- Determinando S11a Magestade o 
Imperador , por lmmediata e Imperial Resolução ·de '2a 
de Junho do corrente anuo, Tomada sobre Consulta do 
Conselho Supremo Militar de Justiça, que nfto sejiio 
considerados desertores aquellas praças do Exercito, que 
não tenhão sido processadas por f<úta de Conselhos dt~. 
Disci:(llina, e se achem pres~s para responder por es
se cnme, bem como que se.1no taes praças postas em· 
liberdade: assim o commumco a V. Ex. para seu co-· 
nhecimento; recommendando-lhe a maior cautclla pa
ra que não continuem a verificar-se semelhantes casos, 
procedend~-se a esses Conselhos infallivelmente nos ter-_ •• 
mos da te1. · 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província de Matto Grosso. 

N.~ 2L2.--FAZENDA.-Em 30 de Julho de 1855.-· 
A irmãa do Official de Marinha não tem direito ao 
'· respectivo 1llonte Pio, estando ·uivo.~ os paes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
tenda em 30 de Julho de 1855. 

Sua ~[a~stade o Imperador Houve por bem 
Mandar Consultar a Seccão de Fazenda do Conselho 
d'Estado sobre ~ pretenção de O. Joaquina Leocadia . 
de Brito á percepç'ão do Monte Pio de Marinha, a 
que entende ter , .direit.o · por morte de s.eu irmão G 



·:· ', 

( ~26 ) 
~t j 

i·--~.· ~-·jTenente ~fArmáda Joaquim José' de Brito, ape .. '"· 
r&~'· ·· zar de se acharem ainda vi vos seus paes. E a Sec-, 
~~\· ção, t~om quanto I;J,onheça que as ''antagens concc-

. ~~! · didas pelo Uonle • l'io da Marinha, assim como as 
'f:j .. ~>: IJUC a. Lei de 182i conceueo aos Officiaes do Exer-
~·;(~ cito, não .4eperidem ue mero favor du Governo, e rt· . que constituem hum direito, mas direito unicamen-
t te dás;, pessoas e nos termos em que a Lei o ga-

.'(, · rante. Joi todavia de parecer que clla não abona 
~f~. · <íquella' pretençào; porquanto a instituição do Mon-
;·~ ,: te Pio da Marinha Leve por fim socrorrcr os mais . 
~}<, proximos•parentes do Ollicial, que por fallêcimento des..: 

I
"' · ,. tes ficassem ou se reputassem ficar desamparados e 

' ~; '·.· · privados dos meios de subsistcncia, - mas nüo teve 
:.· .. ~t.':.· ' em vista constituil-os herdeiros do soldo ou par-
• te do soldo, que pertencesse ao fallecido; porque 
~: " neste caso seria iníquo privar de tal herança os fi-

i·tí: .. ··· lhos varões e as filhas casadas, c os paes do mcs-
: ,fj mo Official; e sendo assim, fôra inexplicavel contra-

I
': .. ;·;.~t :·. dicção qu .. e a Lei reputasse desvalidas as filhas soltei
: ·:~~·. ~"ra~ mantidas por seus paes , e soccorresse a estas 
.

1

.i\:... dmxando de fazel-o aos mesmos paes, que as man-
'·'.;, .. ~:> tem'~'eltém obrigação de _mantel-as; sendo que o ~r~; 

... ,: ·:'. 8 .• estabelece a gradaçao das pessoas que tem dlrer-
,(t·· to ao :Monte Pio, mas só das pessoas desamparadas, 

~
;·.· .. ··. e neste cas? estão as irmãs orphaôs, mas n:-lo as que 

. ~, tem pae vivo; e que se estas devessem lambem ser 
, ~, ~·. eonside~adas desvalidas para perceberem o meio sol-
'""- do do rrmão, embora o pae não fosse reputado tal, 

1

ft;, por mais forte motiv~ devêr~o sc_l-o tambem as .que . 
. , · ficassem em companh1a de mae YIUra, a quem o pla-. 

no do Monte Pio considera como pessoa desamp~i · 
rada. .,,.,, 

O que communico a V. S. para seu conhed;.. 
· mento, e para que tenha a devida execução;' ;,'1-"l 
· Deos Guarde a V. S.-Marquez de Parana~ ~-Sr. 
Director Geral· interino da Conlabilidade. 'tiJ.: 

~ i'(''fi ~.,~: ·~"J;.·~·11_.\" \. . ; ' \ .. ,·' 

-,·. ~ 
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N;• 213 . ....,... Em 31 de .Julho de 1855."r"T1Quitações. dGs 
: :J multas impostas a empregados das ClJ.thedraes. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Fazeu~ 
da em :u de Julho de 1855. · 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio n.0 106 de 
15 de Maio ultimo, no qual o Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Pará consulta: 1. • 
se no caso de ser multado qualquer empregado da Ca
thedral em d vencimento integral de hum mez , deve 
o Thesoureiro da mesma Cathedral assignar a folha, 
quando o empregado multado recuse fazel-o, como tem 
acontecido; 2. • se declarando o multado que recorre 
da imposição. da multa para a autoridade competente, 
deve o Sr. Inspector deixar de entregar ao Thesoureiro 
da Cathedral a importancia della: declara ao Sr. Inspe
etor, para sua intelligencia e execução, quanto á 1.• du
vida , que mlo figurando na despeza das Pagadorias a 
importancia das multas impostas aos empregados das 
Cathedraes, porque o desconto do vencimento faz-se 
singularmente, nem revertendo mais aos cofres publi
cos o,.producto destas multas por ter elle o destino es
pecial, que lhe dão as Leis canonicas, torna-se neces
sario que a quitação que esses empregados, ou o Prios
te: no caso de recusa da parte delles, devem dar ao 

.. ·. pagador, seja do vencimento integral; advertindo que, 
~-se o Prioste lambem se recusar a assignar a folha, de
. ve ·o Sr. Inspector fazer supprir essa falta, mandando 
:declarar, por meio de h uma verba lancada no verso da 
Jauqa que éontiver o nome do empregado , que o ven

do mencionado mez foi entregue no Prioste, 
pP:r~ constar da competente relação ter o empre~ado, 

· tal ou tal motivo, perdido o direito a elle; <1ecla
~do o Escrivão, no lugar destinado para a parte as
signar a quitação que o mesmo Prioste a não assi

.· . por haver. passado recibo da importancia das mui
; na respectiva relação: quanto á 2.", que não de-
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ve o Sr. Inspec~or tomar conhecimento das allegaçües 
dos multados, mnda na hypothese de ueclararem elles 
ter recorrido lias multas, por isso f1UC a rcstituiç.üo da 
sua importancia, no caso de provimento do recurso , 
tem de ser feita :pela Autoriuatle ccclesiastica, c não pc· 
la Fazenda Pubhea.-Marf{urz de Paranú. 

• 
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COU.ECÇÃO .. DAS DECISÕEs.::no :GOVERNO DO 

l' "'': · BRASIL. '·' 

TO)IO 18 f.ADERNO R." 

N.o 214.- FAZENDA -Em o 1." de Agosto de 185f).
Irregnlaridades do Juiz Municipal de Abrantes na arreca
dação e arrematação do.~ of1cctos salvados da Barca
Francis.-

Rio de Janeiro. l\'Iinisterio dos Negocios da Fa~en-· 
da em o 1.• de Agosto de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de passar as 
mãos de V. Ex. o Officio junto, que me dirigio o Pre
sidente da Província da Bahia, em data de 2~ de Abril 
ultimo , e mais papeis que o acompanhão , relativos 
aos factos occorndos por occasião da arrecadação dos 
salvados da Barca Ingleza- Francis , -que naufra
gou nas costas do Jaoá, na mesma Provincia. 

Destes papeis verá V. Ex. que, tendo o Encar
regado dos Agentes do seguro de Inglaterra requeri
do ao Juiz Municipal de Abrantes, Carlos de Cerquei
ra Pinto, a venda dos referidos salvados, este Ma
gistrado, depois de consultar a Presidencia da Provín
cia sobre o objecto , e de ter tido huma resposta in
teiramente conforme com o disposto no Art. 733 do 
Codigo Commercial , não executou regularmente as or
dens da Presidencia de maneira a proteger os inte
resses da Fazenda Nacional; 1.", porque não mandou 
separar por p~ritos os. objectos salvados, que , por não 
serem de facll deterioração, pudessem ser transpor
t,ados para .. a A1fan~i,_~ga proxima; 2.•, porque não oh-



~ , ... 

\ 
\~. 

{ 230 ) 
•I 

s~rv:q~.~b. que prescr:eve o Regulame to das Alfanueg~s 
spbre o tempo que deve decorrer da affixação dos EM· 
taes a arrematacão dos salvados , mandando no,. mes
Íno. dia , · eJn qu·e. recebeo a Portaria da Presidencià , 
dia aliás f~r;iado~.'· anhunciar e começar o leilão, don-. 
de claramente se vê que a affixação dos Editaes e a 
arrematação, das mercadorias forão actos quasi succes
sivos ; o" 3. •, porque desamparou a diligencia, ausen
tando-se do lugar do naufragio logo depois do leilão , 
. q!lando a sua presença era ainda necessaria , visto 
. que os Empregados da Alfandega, que ahi se achavão, 
. continuárão na arrecadacão dos salvados. 
. . Dando a V. Ex. conhêcimento deste. objecto, tenho 
em vista rogar-lhe haja de mandar fazer huma adver
tencia ao referido Juiz Municipal, caso V. Ex. enten
der que o seu procedimento f01 irregular, como a mim 
parece . 

... ,Deos ~uarde a V. Ex.- Marquez de Paraná.- Sr. 
José Thomaz Nabuco de Araujo . 

. Jl~r~J?.;.. I;' ""ji:m o 1: o de Agosto de .1855. -. Não cabe 1ws 
· ·.~,aU.~!ÇQé's do Jutz de Orphãos dtspensar o pagamen-

.·. · to de salarios de Africanos. 

· Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda 
em .o 1.• de Agosto de 1855. 

IUm. e Exm. Sr.- Verificando-se no Thesouro Na
ciónal que o J~o de Orphão.s da,Côrte. por despacho 
de 11 de Janmro de 1842, Isentara a Lmo José Go
mes, pelo tempo de G amws, de pagamento dos sala-: 
rios. dQs Africanos livres Firrnina e Marcelina, cujo~ 

•)'>· .. ·: :s~rviços lhe ~stavão c~nfiados.' a pretexto de tratam eu~. 
; : to de molesba das ditas Afncanas ; e não se fundan
. .··do semelhante despacho em Lei ou Regulamento al~ 

' ·':·· 

g~c' ~e~dÇJ,!lnt~s çontrario ás ordm~s do Gove_rn?,, .qu~;. 
determmao" que o sustento e curativo dos ditos Afrt; · .. 

' ~.o· ·} , ". _ .. 
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canos devem correr por conta dos arrematantes de seus 
serviços : communico a V. Ex. que forão expe~idas as 
precisas ordens para a cobrança de taes salarws , pa
recend,o-me conveniente nesta occasião rogar a V. Ex. 
haja de fazer cqn~tar ao Juizo de Orphãos que não 
cabe em sua jurisdicção conceder semelhantes isen
cões. · ,· 
• Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Paraná.-
Sr. José Thomaz Nabuco de Araujo. 

N. 0 216.-GUERRA.-Aviso de 3 de Agosto de 1855. 
Declara, com ?'efercncia a lmm Of!icio da Prcsiden
cia ,ze S. Pedro, que bem decidira, fazendo entrar em 
conselho de Gucrm hum soldado que rcsistim a huma 
ordem de prisão dada militarmente , c ferira a hum seu 
camarada, por serem crimes militares ; mas que o mes
nw reo devia responder no fôro commum JW1' outros 
crimes que commettêra, por não serem milttares. 

Hio de Janeiro. l\finisterio dos Negocios da Guer
ra em 3 de Agosto de 1855 . 

W.:c-0 

t Illm. e Exm. Sr. -Sua l\Jagestade o Imperador,, 
~/ a Quem fora presente o Oflicio dessa Presidencia. da
~. ta do de 27 de Julho de 1850, sob n. • 307 , teve conhe

cimento de que: 1.", na Cidade do Rio Grande o Sol
dado do 6." llatalhão de cacadores Nicoláo da Silva Ga
ma, estando de guarda, fo~a ao quartel do Capitão da 
sua companhia pedir-lhe dinheiro emprestado, c ven
do este que elle estava ebrio o mandou conduzir pre
so .. pelo seu camarada para o quartel do corpo; que 

_ :p_e~sa occasião aquelle Soldado puxando a bayoneta fe
ríra levemente o camarada, c evadindo-se matara a 

· d?US escraVOS, e ferira gravemente a mais dous indi
.- ,';$.' VIduos, sendo. depois preso e posto á disposição do Sub-

I .. g~leg. ad9 __ ._.~e .Polic-ia. para lhe formar processo: 2." que 
;,! '.~J,Jes~d~ncíll:,ser:t,do. ipfoqnada mandara que o réu fo~-
i:t t - - - . -

. 

. :/·! 
.I 
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s<~ julgado em Conselho de guerra, por serem os cri
mes ofl'ensivos da di sei plina c puramente militares. 

O Mesmo Augusto Senhor Querendo providenciar 
convenientemente para os casos identicos, Mandou q uc 
o Conselho Supremo Militnr de Justiça consultasse a 
semelhante respeito; e Foi senido por Sua lrnmediata 
n Imperial Hesoluçiio de '28 de Julho ultimo, _de COf!

llmnidade com o parecer do dito Conselho, determi
nar: 1. 0 que os crimes Je rcsistcncia a huma ordem 
militar, c Jc ferimento a hum camaruua, perpetrados 
pelo Sohlado em qucstiio, srndo puramente militares 
pur serem pnnidus pelo~ :\rtigns de guerra, e não pode
rem ser praticarlos senão por inJiviJuos pertencentes ao 
Fxercilo, deYiüo ser julgauos no foro militar, como 
dec.:idira a Prcsid<'JH.:ia: 2. 0 que porem quanto aos ou
tros erirnes, isto he, o do humicidio Je dous cscraYos, 
~~ o de ferimento de duas pessoas q uc nüo er<lo do Exer
eito, commettidos em aclo successivo pelo mesmo Sol
dado, não sendo puramente militares, por poderem 
ser praticados por outro qualquer imlividuo que nüo 
l'ossc do Exercito, devia o róo responder por clles no 
f1~ro comrnum, em contrario do que deciJira a Pre
sidencia. I~ assim o communico a V. Ex. para seu 
conhecimento. 

Deos Guanlr~ a V. Ex.-- Marquez de Caxias. -Sr. 
Presidente ua Província de S. Pedro. 

N.0 ~17.-F:\ZEl\llA.-Em ()de Agoslotlr~ 1H[):Í. -De
dum ser ::.:1WJ'Ic, c wlo yanun n::.:nl, a fii::.:ewln .~o

bre que se moveo dnrirln JUL Alfiuu!cyn tlrt Hlthia. 

Bio <lt~ .J;uwiro. Ministerio dos Negocios da l"azcn
da ~~m (i 'le Agosto dt; 18S:J. 

O ~larquez <lP Paranú, J>n·sidt;ntc tlo Tribunal do 
TI ~t•suuro \\aciona I , eunuuu 11 i1·a ao Sr. T nspedor da 
Tlll'sounlria 1la Pro,im·ia 1la Bahia l[llt', tendo submel-



lido ao exame da Mt~sa 1los Feitores da Alfandega des
ta Côrtc a amostra de fitzcnua que acompanhou o re
querimento de Ahrahüo Crabtre c C:, transmitlido 
mrn o Otlicio do Sr. Prcsitli:Hle da Provincia de 9 de 
.Junho de 183:1, 11.

0 62, e qun junta se lhe devolve, so
bre cuja qualificução se moveo duvida na Alfandega da 
dita Provinciu , forão os referidos Feitores concor
des em que a fazenda hc zum·te, c não ganga azul. 
O que o Sr. Inspcctor farú constar ao da Alfandega 
da mesma J>roviJwia pma seu conhecimento, e para 
que assim 1itça dassilical-a, sempre 1pw se apresen
tar a despncho.- Muflpwz 1le Paraná. 

!~." c.2U'L-Em (i d1· _\gosto de 1H':ífJ.-Jlc.~olvc !wma ques
tão sobre custas jwliciarias. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Fa
zenda em 6 de Agosto de 18[);), 

O l\larquez de Panmú, J>residcnte do Tribunal do 
Thesouro l\'acional, tendo dado conhecimento ao Minis
tcrio da Justiça da matPria do Ofllcio do Sr. Inspcctor 
da Thcsouraria de Fazenda da Província do Cearú, n. o 

42 de '20 de Ahril do corrente anno, por pertencer 
ao mspcctivo UinistPrio a cxpr~diçüo das providencias 
conc~rnentes ú cus las j udiciarias : commuuica ao dito 
Sr. lnspector, para sua inlelligencia, r1uc S. M. o Imp?
rador Houve por lH~rn :Mundar--rne declarar, por Avi
so do referido Minislcrio de~ 2f> de Julho ultimo, que 
acertada foi a sua decisão , quando autorisou sómen
te a despcza de hmn prolcslo nas letras a que se re
fere, visto como, embora fossem diversas as apontadas, 
e isso porque a primeira c uuica vencida não foi pa
ga, o Tabdlião só tirou hum instrumento do protes
to de todas , c por este, inclusive o rcgislro, só tem 
direito de cobrar, al(·m tlos :l.20 rúis dos protestos das 
Iotrns, mil rt>is mais, cnmiJ se v•) do HPgimPilto das Cus
tas, ,. !te C'slr!u IW 1;'m, desta Côrte.- ~Jan1uez tll' 
l'aranú. c 



N." 2 H)- JUSTIÇA.-- Aviso de li de Agosto de l ss;), á 
Presirlencia do Maran húo. - Drtidc em sul 111'iio á tlu-
1·irla offi·rccítla J!clo J11i: de Diri'Íio da Coman~a de Ca
:ria.~, '/ttc o 1·éo llromnu:irulo 1'/n qualqnct rTÍIHC niio Jiódc 
íiCí' SO lu [!OI" Jflt~CII.~-COfjiiiS. .. 

3." Secção. Ministcrio dos Ne~ocios da Justíça. Rio 
de Janeiro em G de Agosto de 18G5. 

Illm. c Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de S. 
M. o Imperador o Officio de Y. E". datado de 22 de 
.l unho do corrente anno , sob n." t f) i , a com i)anha
do do Officio do .Iuiz de Direito da Comarca de Ca
xias , em que eonsulla se, ú vista dos Avisos .de 4 de 
Fevereiro de 18:3 i c t2 de .Junho de 18%, combina
dos com o de 8 de Mnr\:o de JW,l, podia hum réo 
pronunciado obter soltura por Jlaheas-Corpus, a pre
texto de nullidadc do seu processo, sendo o crime ina
fiançavel: e Houve o Mesmo A uguslo Senhor por hem, 
Approvamlo a soluçüo por V. Ex. daria á sobredita 
duvida , Decidir, que o róo pronunciarlo em qualquer 
erimc rúo pódc ser sollo por llalwas-Corpus, por quan
to, nesta !Jypolhesc, a prisüo hc o efl'cito legal da 
pronuncia ( Artigo 1 H do Cnt1 igo do l)rocesso , c 2fl:~ 
do HcgularrH'rllo n." 1'20 de :n de Janeiro de 1842), 
c como tal nüo pócle cessar em quanto subsistir a cau
sa, que só dcre ser rerogada pelos recursos c meios 
competentes c ordinarios; sendo que aliás por meio 
do Habeas-Corpus se conheceria da pronuncia c da 
sentença condemnatoria, revogando-se a prisão, que 
he cm~ilo dcllas. O que communico a V. Ex. para 
sua inlclligcncia e em resposta ao seu citado Ofll.cio, 
c para o fnzer constar ao sobreuilo Juiz de Direito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jose Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província do Maranhão. 
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N. o 2.20 .-FAZ ENl)A .-Em 7 de Agosto de 185:-J .- lJi
t·cito)l !Jile devem payar as drauonas. 

lho de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Fazen
da em 7 de Agosto de 18;)~, .. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspector da The
sonraria dn Provinr:ia de Pernambuco , para o fazer 
constar ao da Alfandcga, que o mesmo Tribunal, em 
sessão de G do corrente mez, resolveo indeferir o re
querimento de L. Lecoute Fcron c C.", por não terem 
elles recorrido , dentro do prnzo marcaJ.o no § 4. o do 
Art. 33 do Hcgulamento de ~2 de Junho de 18:3G, do 
dPspaclto cpH' os obrigou a pagar ~lO"/o pelas dragonas 
a que se referem; cuiJYindo entretanto (llle o Sr. Ins
pector previna ao da AJfamlcga que as drago nas, sen
do de ouro e prata fina, cstüo cornprehendidas entre 
os mais objectos da iudustria de sirgueiro, de que tra
ta o § 4. 0 do Art. r). 0 do Decreto de t2 de Agosto de 
18H, os qnaes pagüo G, e nüo 30 °/0 -Marquez de 
l)aranú. 

N. 0 2.2L.-Em 10 de Agosto de 18::íf>.-iVão se dere adr 
mil! ir prorc.~sos de !t;tbilitaçiio para meio soldo, sem 
n aprcsentaçiio de certidão negativa do Thcsouro Na
rional. 

Hio de .Jmwiro. 1\Iinisterio dos Negocias da Fa
zenda em 10 de Agosto de 1855. 

O Marquez de Jlaranú , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nnrional, declara ao Sr. Inspector da 
Thcsouraria do Jlinuhy , em resposta ao seu Offi
cio 11. 0 58 de () dn Junho ultimo' <IUC n. Hnymun
da Maria Mngdalcna, cnjo proeesso de habilitação 
acompanhou o dito OHicio, nüo púde julgar-se devida
mente habilitada pn ra entrar no gozo do nwio soldo 
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do seu fallrr·ido m::uülo, o Ajndanlc rdnrmatln Jost'~ 
llorgPs Lt~al , por isso rp1c não juntou no processo, cn-
mo devia , a· sua fé de ofllcio. . 

Por esta occasiilo adverte no Sr. , lnspector que 
não deve admittir processos de habilitações identicos , 
aos quaes não junte a parte ou certidão passada pe
lo Thesouro para provar que Hão frue por qualquer 
titulo nenhuma pensão <lo l~stado , ou fiança para ~a
rantir a sua apres<mta<;iío em hum prazo nunca maior 
de () mczes.-1\Inr<ruez de Parnuú. 

N." 2.2.2.--CUEIUL\. -Em 11 de Agosto de 185G.- De
clara ao Jnsp('(:tor dn Tht•sotu·aria de Fa::enda de Pcr
munhuco, que tccm dirl'ito á casa.~ os Ofliciacs dos 
Corpos morei.~ ma.~ 11üo o.~ dn Guarniriio fi:m. 

Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocias da Guer
ra em 11 de Agosto de 18r)r). 

l\Ianda Sua 1\Iagestade o Imperador, por esta Secre
taria d'Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria da 
Provincia de Pernambuco, em resposta ao seu Oflicio 
n." 12 de 7 de Abril deste anno, pedindo esclarecimen
tos, á vista do Art. !J() das Instrucções de 10 de Ja
·neiro de 1843, sobre deverem ou não ter aquartelamen
to os 01Ticiaes do Exercito nas diversas circunstancias ci
tadas no dito Oflicio: 1." que todos os Ofliciaes pertencen
tes aos Corpos que não forem fixos, teem direito á casas 
assim como os do Corpo de saude que nelles servirem, 
ou estiverem empregados nos respectivos Hospitaes re
gimentaes: 2." que não gozão desta vantagem, quan
do não haja ediflcio publico em que se possão accommo
dar, os Officiaes dos Corpos de Guarnição fixa, ou que 
em taes Corpos servirem: 3." que assim o mesmo Inspe
ctor entenda, e cumpra emquanto não houver delibera
ção geral a semelhante respeito.- Marquez de Caxias. 
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N:" 223.- FAZENDA.- Em 13 de Agosto de 1855.
A/anda /m;antar o sequestro nos bens da massa falli'dà 

de Deanc lo11le e c.•, de Pernambuco. 

Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Ncgocios da Fazen-
da •~m 13 de Agosto de 1855. · 

. '~. 
O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 

do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector dà 
Thrso11raria de Pernambuco que, não podendo por par
te da l,'azrnda proceder-se contra a casa de Dcanc You]e 
e C.', de Liverrool, pelo que esta he solidariamentn 
rcsponsaveJ ao Thrsouro Nacional, sem previo levan
tamento do sequestro ft•i lo nos bens da mnssa fnllida 
de Demw Yonle r C.', da Capital dn dita Província, dc
wd o nwsmn Sr. I nsproctor expedir as precisas pro
videncias, a fim de que st~ rfl'ectne esse levantamen
to, com os prnfr•slos nect•ssat'ios, pnra que n Vazenda pos
sa haYcr tamhpm o que directamcnte lhe competir na 
n~ferida massa fallida com os de mais creJores; remet-· 
ff'tHlo aos A~t·tltrs dn Bmsil em Londrt•s, llothschilds e 
Sons, as ePrlidc-ws e dorlmwntos que romprovcm o men
('ionado Jey;mlanwntn, n•vpsfidos dt~ toda~ ils formali
dades legars, e rcronheL:idos pelo Consul Hritannico, a 
fim de que os ditos Agentes possno iusislir no paga
mento qne o Gnycrno rcclamn. -3rarrpwz de Pa,rana:, 

N. o :22~.-Em H de Agosto de 18;");~,. -lrulrferr llllma 
1·rpresentnçlio contrn a providenria fi!iral quP olrr-iga a 
flpgpaf'/w de e.TJWrtar-iio alg11ns genrros qzw lmnsitão de 
S. Jo.~~~ do :Yortr parrt a Cidarlr do Rio Grrmdf•. 

Rio de Janeiro. 1\finislr,rio dos Nrgorios da JCnzf'n
da l'm U de Agosto de 185G. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao OfJJcio dt> 
V. Ex., n." 23 de 1l <lo mcz proximo preterito, t·m 
fJliP dú ront:1 dn rPprPsPniM.·iio dn \ssnf'in~tín Com-
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ltwrr~i;d dn Prnr:a do 1\io (;ranüe çontra a prmiJ.encin 
liscftl, qtw obriga a despaeho de t·xporla~;fw, e ao pa
gnnwnto dos respPcliyos direitos, alguns dos getwros 
que transilüo dt- S . .los\~ do Norte pnra a Ci1ladP do 
Hio (;ratHlf'. flt>dnro :'t y. Ex. íJlH'. a ·vista llO rxpos
l.o pela Tbesournria ll1'ssa l'roünc-in, nftn l1ódr ~Pr at
lenaic1a srmPlhantr n·pn·senlat:fío. 

l)pos t;uanle a Y. Ex. - ~larqurz de Pftranú.- Sr. 
Prcsid1~HlP da ProYinr·ia 1ln Hio CralltlP lln Sul. 

~.o 2;2:-,. _(;CEHHA.-l~m U de Agosto llr. ts;)r,.-/lo 
Tri.~J!I'Ifur drt Tftegoururin tio Fa::cnt!n dn .1/aranhtln.
/)er!llnt qwtl o Jli'I'IHin que se derc d11r pela IIJI]Ji'ehensl!o 

tio.~ dcHrrtore~:. 

Hio de Janeiro. Minislcrio dos LO.~gneios da .Gurr
f<\ c·m U. de Agosto ue 18:-'lfl. 

Manda Sua Magestadc o Imperador, por esta Sc
erdaria d' Estado, declarar ao lnspeclor da Thesourr. 
ria da Vazenda da l,rovincia do l\laranhiio, em rcs:. 
posta ao seu Ofiioio n." -18 de 1 G de Maio deste an
no, que o premio que se deve dar pela apprehen
são dos desertores hc de s.mooo reis conforme as 
ordens em vigor, sendo reduzido á metade quando o 
indiYiduo capturado niío tenha sido ainda qualifica
do desertor; c q_ue assim he que se paga esse ser· 
vieo na Côrte, não obstante o Aviso de 22 de Maio 
1Je· 1~4Ç); por quanto posteriormente em 28 de Ou
tuhrn 1lc 1 ~r~ l, expe1lio-se ordem ao General Com· 
mamlante das Ar!llas, mandando que o dito premi 
de H#JOOO r(~is fossP descontado ás praças desta guar
niçiul que fossem capturadas, fazendo-se extensiva esta 
mr.di<la at{~ aos. drscrtorc~ rcmetlidos das Provineias . 
l\larqucz ue Caxias. 



N.u :226.-Em u; de Aguslu de t;-.;:,;· •. -.to l'roulcnl1' 
do Conselho llllininistratiro para f~mailltellto do Arsenal 
de Gnerm dn Cdrtr.- Dccfum que 110:> f11"0JWStas de
cem os concorrentes tlo.larar q11c as j(et·ndrts s1io i:;rwe.~ 
tÍ.~ wnostm.~, e qnc pos'IU'In a qw111tidadc c:riyida. fi
('((nrlo sujei lo.~ ás penas diJ lkyrrlamrnfo, quando, lni'S

mo antes dll c11tntda. dr1 '}~'111'1'11, Jir(·r'io dcduraçlíes gm 
sentido contrario. 

llio d(~ Janeiro. l\liuislerio dus ~gucius da (;uer
ra em 1() de Agosto de u;~,;y. 

Illm. c Exm. St·.- Em rPsposla ao Olliciu u. o 141, 
({IJC V. Ex. me dirigio em dala do \) do corrente, 
úccrca do panno preto para polainas que se tinlw. de 
comprar, declaro ú Y .. Ex. Sl~r conveniente cslahele
ecr q uc os concorrentes declarem S(~lll prc llll.S propos
tas serem as fa ... ~ndas iguacs ús n mostras, c se tem n 
quantidade exigida ficando sujeitos ús penas du H e
;.;ulamento, quando mcsmn antes (10 ado da entrada 
do genero fa0iío quaesq uer representações corno us de 
·\ntonio Josó de Almeida Franco. 

Deos Guarde a V. Ex. -Mat'í{UC:l de Caxias.--
Sr. José Manoel Carlos do Gusm;-to 

~."'227.-J(jSflÇA. -Aviso :la Hi de Agosto de 1855, 
ao ~Iiuistm·io da Fa:lfmda.-Decide as tluvidas offereci
rlus pelo Procurwlor Fiscal da Prooinr:ia do Ceará, acerca 
tln intclligencin do Art. 108 {/o lli';Jilncnto de Custas, 
relativamente á CIStada que tlcPcm ter os E.~crivães pelas 
âtações ou intima~:õcs que fi::;er()Jn fúm de .~cus Cctrtorios, 
e sobre protestos de letra~. 

:.L • Secção. Ministcrio dos Negor~ius da J usliça. Hio 
de Janeiro em 16 de Agosto de H!f,5. 

lllrn. e Exm. Sr. -Pergunta o Proeuradot· Fiscal 
tla Proviu<5ia do Cear~, no Ofikio u." 2!) de lO de J11 
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fho proximo findo, <i ue V. Ex. me tansmillio por w 4 

pia com o seu Aviso de 31 do dito mez: 1. o se em 
vista do Arl. 108 do Hegimento de Custas mandado 
observar pelo Decrelo n.0 l~J6U de 3 de Março ultimo. 
tem os Escrivães estada pelas citações , ou intima(;ões 
que fizerem fora de seus Carlorios ? 2." se protestando
se trcs e mais letras de presta~;ão pelo vencimento ue 
huma dellas, devem-se lavrar tantos lermos de proles
los quantas forem as letras, ou hum só em que se 
tom prehcndüo todas; e se devem ser pagas as cus las 
cumu uc hum só protesto r ou se como de tantos quan
tos forem as letras nelle incl u iuas ? 

S. l\1. o Imperador, ú Quem furão presentes 
tacs duviuas, Houve por bem Mandar ueelarar, quan
to á 1.', (JUC, combinadas as disposi~;ües dos Arts. UG, 
1118 c 10~} do citado Bcgimenln de Custas, eYidcnte
mcnlc resulta, que pelas citaçücs c iutimaçücs que os 
Eserívãcs pessoalmente fizerem deutrü· Jus Cidades c 
Villas, c nas quaes mio gastarem quatro horas, nüu 
podem perceber mais de mil réis; que se ellus porêrn 
forem feitas em distancia maior de duas leguas , ou 
em menor distancia com as demoras de que trata o 
Art. 10!.-i, por ser diilicil encontrarem o citando ou por 
se elle occultar, devem vencer a estada e caminho que 
marca o mesmo Art. 108, como expressamente determi
na o Art. ~15: pelo que respeita á 2." duvida, que 
já foi ella deciuida por A viso deste Ministcrio dirigi
do á V. Ex. em 25 do mcz antecedente. O que te
nho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. em 
resposta do seu citauo Aviso. 

Prevaleço-me da occasiüo para renovar os meus 
protestos de estima e considerm;ão ú V. Ex., a quem 
lleos Guarde.- -José Thomaz Nabuco de Araujo."- Sr. 
Marquez ele Paraná. 

--- ·=====---
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2:2~( -GUJ~IHLL-Em 17 de Agosto de JHiJ5.~ 
Detcrmin(t que se;jão glozados os vencimentos alêm du 
meio soldo aos Ofliciaes que estiverem com licença não 
concedida por cslct Secretaria d' Estado. 

Rio de Janeiro. 
ru em 17 de Agosto 

isterio dos Negocias da Guer-
1H55. 

De Ordem de Sua Magestude o I rnperador, dedu
ro it V. S., que no exume das contas de dcspezas das 
l'rovincias Jeverú fazer glozar quncSIJUer vencimentos 
nlérn do meio soldo aos Ofiiciaes que li''erem licen
t,;as, lfUC não scjão concedidas por esta Secretaria d'Es
lado, nos lermos do A viso Circular de '25 de Setem
bro de 18.1;).- Marqucz de Caxias. -Sr. Contador Ge
ral da Guerra. 

:\.

0 

2.2U.-Em 17 de Agosto de 1H55.-Jilarca a yra
tificação especial de trint(t mil reis men.mcs aos Com
mandr.mles dos Districtos Jllilitares do Bai:ro Paraguay 
c llfatto Grosso. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em 17 de Agosto de 1855. 

111m. c Exm. Sr.- Im solucão ao Oifkio de V. 
Ex. de 11 de Abril do anno prox'imo passado, sobre 
a gratificação que devem perceber os Comrnandantes 
1los Districtos Militares do Baixo Paraguay e de Matto 
(; rosso, declaro ú V. Ex. CJLte fica marcada para taes 
Commandantcs a Gratiflcação especial de trinta mil réis 
n~cn~acs, attenla a irnportancia da fronteira dessa Pro
vmcw. 

Dcos Guarde a\'. EL-Marquez de Caxias.-Sr. 
!'residente da Província do MaHo Grusso. 



N." 2:.10.-.ll STH,~A .-,\viso de 20 de Agosto de 1HGG, au 
Vice-rresidente da Província do Amazonas.- Declara 
1fllC d1~re ser mantirlu cumo rcÇfi"Ct o arbitrio que por 
rc:c.~ lt•tn tom1ulo ttquclla Prcsidcncin tlc mawlur que tt, 

fon:a de IJilC cH rl'ct·rcm os [)c/erfados e Subdelegados de 
l'o/icút seja lWjllÍÚtndn zwr Í11tcrmcdio do Clwfc de Po
licia, e como tidln c.rn'J!I.'IÍn o.~ ft!SO:-i lii"!J!'IIIcs súmeHII'. 

~1.a Sec(;ii.o. ~linislerio dos ,:\pgocius tla .Justiça. Hio 
de Janeiro em 20 de Agosto de ·tN:>;,, 

Illm. c Exm. Sr.- Aceusn o rccehimeuto du Olll.
cio de V. Ex. , datado tle 122 de .I unho do corrente an
no, bem como dos tlo Chefe (1e Policia, e Comman
dante das Armas des~a Província , (plc remctlco por 
copia, rclillivamcnte au conilicto Jc jurisdicção que lc
ye lugar entre estas duas Autoridades por occasiüo de 
não haver o Comm:mdante das Armas prestado a for
ça que lhe fora reqnisita(la pelo Subdelegado de Poli
cia da Cupitul; c tcnJo leYado os referidos papeis ao 
Conhecimento tlc S. M. o I mperauor, Manda ucclarar
lhc em resposta, que nào tcYe razüo o Chefe de Po
licia em representar contra o procedimento do Com .. 
mandante das Armas, porque elle mesmo confessa que 
essa Prcsideneia tem tornado por yczes o arbítrio de 
mandar que a fun;a de ({UC eare~.:erem os Helcgados 
<~ Subdelegados de l'olieia seja requisitada pelo Chefe 
tle Polieia: c que ~.:ominuo ser este arbítrio manlido 
como regra, e tlella exet'IJ(1Üo os caso'> urgentes somen·· 
te, V. l~x. expc\;n as convenientes ordens neste senliuo. 

Deos t;uanle a V. Ix.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Viee-PresiJ.enlc ua Jlrovincia uo Ama-
J.onus. 



~-" '2;H.- Aviso tle '21 tle Agoslo de 18G~), ao Juiz de 
Direito inlerino da Comarca de Angra dos Hcis. -lJrí. 
:wluçiio tis dnridos oflcrrcidas pelo mesmo Juiz ~~~} Vi
reito, árercn de lwma arr,iío arbitral para liquitlaçiío tl1~ 
Jwma Socictladt·-ogrirola, qnl' fiiro Jli'OJlOSta 110 Ftlro 
ti n q 11 c li a C i tlo d c. 

!J.a Secçfto. Minislerio dos l'\egocios da Justiça. Rio 
de Juneiro em '21 de Agosto de 18:J;'l. 

Acc11so o rrerbimenlo do Oflicio que com cla!a 
ele '2i do mez antecedente Vm. me dirigio, em que 
refere ler-se propnsto no Foro dessa Cidade huma 
aeçfw <~rhitral para liquidaçilO de huma Sociedade 
agrieola, flmdando-se para isso o autor nos Arts. '29 i 
~~ Hl ~ '20 Til. unico do Codigo Commercial , bem 
romo no Art. 20 ~ 2." do respectivo Hegulamenlo, 'I srr a final ammllado o processo pelo Juiz de Di
rri!o interino da Comarca, seu antecessor, dando 
provimento ao aggravo de incornpclencia llc Juizo , 
interposto pelo réo do despacho do Juiz Commercial 
que mstaurou o .Juizo arbitral, ú revelia do mesmo 
róo: c como das tleeisfles sobre aggmvo não cabe rc· 
curso algum, pede Ym. solu1;üo aos scguinl!!s que-
sitos: 

1. o As Sociedades nflo commerciaes, em que figu-
rflo pessoas não commerciantes, estão sujeitas á dis
posiçü.o do Art. iH § 2." do supracitado Codigo, c 
do Art. 20 § '2. 0 rlo referido Hegulamento? 

:2." A ser o Juizo commercial o competente para 
tomar conhecimento das questões que vcrsflo sobre 
Sociedades nü.o r,ommerciaes , e em que não inter
,·cm pessoa nüo commcrciante , qual ho o recurso 
correctivo dil 1leeisfto do mencionado Juiz de Direi
lo , que annullou todo o processlldo por incompeten-
cia de Juizo'? 

:J. o A acc,-w rescisoria dessa sentenca deverá ser 
discutida no Juizo Cível, ou Commercial? 

E f'm rrspnsta trnho a rlrrlarnr n Vm.: 



( 2H) 

1.0 Que o Arl. :H) ~ '2." do Titulo llnico Jo Codi
go do Commcrcio, c Art. 20 ~ '.2.

0 

do l\eg. n." 787 
não comprehendem todas as Sociedades em geral, 
c consequentcmente não dizem respeito ás Socicdadrs 
Civis, como Montes-I>ios, Associnções Utterarias, poli
ticns, ou Religiosns, &c., suns disposições só conccrnem 
ús Sociedades mercantis, de flUe trata o Codigo na 
Parte 1." Tit. 15, semlo inuifl'erente que huma ou 
ambas as partes seji'tü commerciantes, porque neste 
caso a jurisdicçüo nasce em razão sómente dos actos , 
e nüo dns pessoas. 

'2. 0 Das decisücs do Juiz de Dircilo, sobre ag~ra-
YO para clle interposto não ha recurso a1gum. H e ex
presso no Arl. 1 '22 da Lei de :l dr. Drzembro de I R~ I , 
Heg. de 3 de Janeiro d(~ 1 R!l:l, Arl. a:l. 

:Lo A acçftü rescisoria deste .iu1gado ( bem cabi<1a 
por nüo ter sido proferid<l em grúo de HeYista • 
Heg. 7:37 Art. G8 L § l ) deYe ser instaurada no .lui-
zo Commercia1. 

Deos Guarde a Ym. --Jose Thomaz 1\"ahuco de 
Araujo.- Sr. Juiz de Direito interino da Comnrca 
de Angra, Antonio l1inlo da Siha Valle. 

N. 0 232. -- VAZENDA.- Em 21 Jc ,\_gosto (1n ·ts:)rl.
o.~ .Jui;:;t~S de Direito podem JWSS(JI' ltffrstodos dl' (rcqHcn
cia aos Jlfuniáprtes e de Orphüos, sempre q11e as ('a
maras J1ftm ici pacs , ]In r almsn, .~c 111'!JH 1'1' m a (n::l'-lo. 

Rio de Janeiro. Mini.sterio dos Negocios <la fa
zenda em 21 ele Agosto de 18S5. 

O Marquez d(~ Paraná, !>residente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional , satisfazendo ao que rccttüsilou o 
~linisterio da Justiça rm Aviso de 14 do corrente, 
communica aos Srs. lnspeclores das Thesourarias dP 
Fazenda do Imperio , que o mesmo Ministerio resolveo 
rnnfPrir aos JnizPs t1P HirPito 11 nntorisar,,iín dP passa-



rem altestndos de frequencia aos Juizes Municipaes e 
de Orphãos, todas as vezes que estes, por abuso, fo
rem recusados pelas Camaras Municipaes; e conseguin
tementc ordena aos mesmos Srs. Inspectores que em 
vista de tacs attestados paguem aos ditos Juizes os 
rPspectivos vencimentos.- Marquer. de Paraná. 

N ." :!~3.- Em 21 de Agosto de 1855.- Rosoke du
vidas solm~ ru!lla~ judiciaria.~. 

Rio de Janeiro. l\tinistcrio dos Kegocios da Fazcn-
rla em '21 de Agosto d1~ 1~:->5. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da l)roviucia do Ceará, para o fazer constar 
ao Procurador Fiscal da mesma Thesouraria, que, ten
do sujeitado á decisão do Sr. Ministro da .Justiça , por 
pertencer-lhe a sua solução, a~ duvidas propostas pelo 
relerido Procurador Fiscal em seu Ollicio n." 25 de 
10 de Julho ultimo, acaba cllc de declarar por ordem 
de S. M. o Imperador; c em AYiso de 16 deste mez, 
quanlo ú 1. a dessas duYidas ; que; combinadas as dis-' 
posições dos Arts. 95, 108 c 10H do Regimento das 
Custas, resulta evidentemPnte que pelas citações, e in
timações que os Escrivftes ~essoalmcnte fizerem dentro 
das Cidades n Villas, nas qunes nfto gastarem ~ horas, 
não podem perceber mais de mil réis ; mas que , se 
ellas forem feitas em distat1cia maior de duas leguas, 
ou em menor distancia, com as demoras de que tra
ta o Art. 108 , por ser difHcil encontran~m o ciwndo , 
ou por se elle occultar , LkYem vencer a estada e o 
cammho, que marca o mesmo ArL j()~, como esprcs
samente determina o Art. n5. 

Pelo que respeita ú 2: duvi1la, S. Ex. reportou
se ao seu Aviso de ::2;; de Julho ultimo, do qual dei 
conhecimento ao Sr. Inspcctor na Ordem n.o 31 de 6 
do corrente mC'z , que lhe scnc de solur,ão.- Mnrquf.-t 
dP Pnranf1. 
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N-;" 234.- Em !.21 de Agosto de 18~)~). --A gratificação 
concedida aos Lentes Snbstitutos da Faculdade de Me
dicina deve ser-lhes abonada sempre que estiverem prom
ptos para o serviço. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Nc~ocios dn ·Fazen
da em 21 de Agosto de 185:-í. 

O Marquez de raraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao Ofncio do Sr. Ins
pector da Thesouraria da Bahia, n. 0 162 de 10 do 
mez findo, em que deseja saber se o direito que tem 
os Lentes Substitutos da Faculdade ue ~Icdicina á gra
tificacão de 1 :200./DOOO, marcada pelo Decreto de 12 
de Setembro do anno pnssado, só deye vcrificar-sP 
quando estiverem em eil"cclivo exercicio, envia ao mes
mo Sr. Inspeetor, para a devida execução, copia do 
Aviso de 9 de Março ultimo, em qnc o ~Iinisterio do 
lmperio resolve a questfl? prop?sta no sentido de com
petir a esses Lentes a (hta gratificação, huma vez que 
se achem promptos para qualquer serviço da Facul
dade.- 1\Ianruez de Paraná. 

Copia do Ariso tlo Jlimsterio do Jmpe1'io a 
qur: .w: l'f'{t'l't' o urdem ~lljll'fl. 

Rio de Janeiro. 1\linister.io dos Negllf;ios do Im-
perio em !I de l\Ian;o dn IRG:>. · 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo o Guw·mo Imperial apJ 
provado nesta da!a a intclligencia dada pela Inspecto-
ria da Thcsumaria d:: FazPntla dr. S. Pnulo, ao ArL 
95 dm~ Estatutos que baixúrüo com o lleereto n." 1386 
de 28 de Abril uo armo passado, deferindo ao reque
rimento dos Lt-:ntes Substitutos da Facultlade de Direi-
to, em que pcdifte pagmnento elas referidas gratifica
ções, embora nuo estiycsscm regendo eadeira alguma, 
huma vez··que se achassem promptos para este ou g:ual- ~ 
quer outro serviço da Facu1d<~.de, risto ser tal intelhgen- ·f 

-~ 



( 2-li ) 

<:ia conforme ao espirilo <lo Decreto n.• ii·H) de 12 de 
Setembro do anno passado: assim tenho a honra de 
o communicar a Y. Ex. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coulto 
Ferraz.-A S. Ex. o Sr. Marquez de Paraná. 

~ • 235. - Em 2l de Agosto de 1855. - /) uvitla$ que 
otco;-rem para a conccssao de iwm nu·iu soldo. 

lho de Janeiro. Ministerio dos l\t·gocios da :Fazen
da em '21 de Agosto de 1855. 

O Marquez dr~ Paraná, !'residente do Tribunal du 
Thesonru ~acionai , respondendo ao Oilicio do Sr. Ins
pector da Thesouraria de Santa Catiw.riua, H. 0 88 de 2:2 
ele Maio ultimo, que aeompauha o processo de habilila
';â.O de D. Uaria Carolina de Almeida Cm·lho, D. Julia 
Canrlida de Almeitla Codho, e J). Anna A.lllelia de Almei
da Coelho, para perceben~m a pt~rle do soldu que lhe~ 
l:umpcte, eomo filhas do i i nado Alferes reformado Ho
nOI·io J<'ranciseo de Ahw~iLla Coelho, deelm·a que não se 
póde mandar passar os litnlos que as habilitandas im
plorãu, por não estar provado 11uc sejão ellas as uni
ca~ filhas do casal , e que não exislão filhos menores 
dP 18 annos. F posto no uocumento apresentado co
mo fe Llc oflicio se declare qw~ a antiguidade desse 
fallecido Alferes reformado deye ser contaua de 11 de 
.\o\·embro de 1817 , em f(W~ passou a Alferes de 1\Ii
licias, niio JlÓde essa simples dedaração s1~r haüda por 
authentica, desde que não se nota a Juta da Ordem 
ou Consulta por que foi conferida a mmcê, nem a Au
toridade que a conccdeo; o que he indispensavel, por
que, a não se contar essa antiguidade, nenhum direito 
têm as habilitandas ao meio soldo de seu pae, que , se 
obteve reforma com o respectivo soldo contando me
nos de 20 annos de serviço , foi sem duvida em vir~ 
tude da Lei de ~O de Setembro de 1838. 
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Deve pois o Sr. luspQttor intimar as habilitandas pa
ra satisfazerem, dentro de hum prazo razoavel, a tu
do quanto fica ponderado , sob pcnn de ser suspen
so o meio soldo de que gozão. 

neve finalmente o mesmo Sr. Inspeetor seguir nos 
processas desta natun-za a pratica observada em todas 
as outras Thesourarias, de exigir das pessoas que se 
habilitarem, ou certitluo passada uo Tlwsomo d? qml 
não percebem pensuo a1guma por qualquer htulo, 
ou fiança de aprcsenk1rem esse documento em hum 
prazo nunca maior de G mczcs.- Marquez de Paraná. 

N." 2::16.-GlJ.ElHU. -Em 21 de Agoslu deu.:;)::;.
bfanda que n{ío se cmpreyuem pra!1a.ç do Batolhão de 
Engenheiros como remadores do.~ cscaleres da Escola de 
applicação. 

Rio de Janeiro. Minislet·io dos Negocias da Guer
ra em 21 de Agosto de 185f'>. 

Determinando Sua Magcstaue o Imperador que 
césse a pratica de se empregarem praças do Batalhiio 
de Engenheiros como remadores nos Escaleres da Es
cola de applicação, sendo para esse serviço ajustados 
os respectivos rcmcirns, assim o declaro a Vm. pa
ra seu conhecimento e execuc:üo. 

Deos Guarde a Vm.- Marqucz de Caxias. -Sr. 
Direetor interino da Escola de applieaçuo. 
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N.o 1:.\i.-Em ':!.l Lh· Agosto de ll-',5:'J.-Velenrrina o 
syslet!W a seuuil" J!U'I'lt f'unlCI:imenW do Presídio de 

Fer:wmlo de Soron/1a. 

Hio de Ji:lociro. :\tinistcrio Jos Ncgocios da Guer~ 
ra em ':!.1 Jc Agosto Jc 185;>. 

1\lm. c E\m. Sr.- Sua ~tagcslaue o Imperador, 
ú quem fui presente o O!Hcio lic \.Ex:., sob n." Gl, de 
~ Je F~~ven~iro do corrente anno , ponderando a uti
lidaüe Ju fJzcr-se todo o supprimento de viveres tlue 
necessita o presídio de Fernando de Noronha por meio 
de remessns por conta da Fuzenua Publica para alli 
serem vcmli1\os pdn rncsrno prc(/J tlo custo, Manda 
dcclarur u V. Ex.. em resposta no eitndu O!llcio, que 
sendo o dito presi1lio hum eslallc\ecirnento militar, 
compete uo respectivo únnmantlante conceder licen
ça aos vivnndeiros para venderem gcncros aos presos, 
praças Jc:'Mtcadas, e mais habitantes da 11hn, lisca
lisando fJ.UC os preços scjiío rnzoaveis, prohibindo que 
continuem na qualid<.HlG de vivnmh~iros os que niio se 
quizcrem sujeitar a essa condição, c nüo consentin
do que pessoa a1guma em prega(ln no presídio se ap
pEque a semelhante cspecic de negocio , r.;omo já tem 
acontecido. Por esla i6rrna evita-se o abuso de se
rem vendi(los os gcneros por excessivos prec;os , co
mo Y. Ex. diz, e ccnc;:•n':\-se o svstcma :...tó agora se
guido que hc o mais vnnLujoso, poi· apresentar o recur-

so da concorrencia. Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.-
Sr. Prcsidenta da Proviucia de Pernambuco, 



( 2;:)0 ) 

N.o '.2:lH. -Em 21 de Agosto de 18::J:J.-Dcclarrt que 
aos Officíacs fora do servi(:O, por lerem sido julgados· 
incapa:::aes , se não abone elape sem e:t;pressa ordem da. 
Secretaria d' Estado. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos NegC'•·ios du Guer< 
ra em '2t de Agosto de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua Magesta
de o Imperador o Officio n. o 8 de 10 de ~larço ultimo, 
em que o Inspector da Thesouraria dessa Província pe
de se lhe declare se deve uLonar a etape úquelles Offi
ciaes que tendo sido julgados incapazes do serviço es
perão em suas casas o destino que lhes possa caber, 
Houve por hem o ~lesrno Augusto Seuhor Ma'1dar que se 
não abone a etape a Ofliciaes fóra du serviço nclivo sem 
expressa ordem desta Secretaria d' Estado, o que com
munico a V. Ex. para seu conhecimento, e para o fa
zer constar ao referi dó Inspector. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.
Sr. Presidente da Província do Hio Grande de S. Pe
dro do Sul. 

\ 

N. 0 239.-FAZENDA.-Em 2.2 de Agosto de t8f>5.-Con'\í 
firma a apprehensão de hum cm;a/lo, isenta delta a f'a · , 
lua que o conduzia, e declara qual a multa,- GideL ' 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazen..; 
da em 22 de Agosto de :1855. 

O Tribunal do Thesouro Nacional , em vista do· 
requerimento elo Commandante do Vapor Nacional -
Jequitinhonhn, - José Segundino de Gomcnsoro, so
bre que informou o Sr. Inspector da Alfanclega da 
Côrtc em seu Officio n. 0 M de 7 do corrente, resol
veo negar provimento ao recurso do Supplicante, con
~rmanclo a decisüo, pela qual o m~smo Sr. Inspector 
JUlgou procedente a apprchcnsão fclln em hum caval-



lo , que de bordo do dito \-apor se procurava desem
barcar em huma falua para S. Domingos em Nicterohy, 
rom extravio dos direitos dm-idos á Fazenda Nacional. 

Atlendendo porôm a circurnslancia excepcional de 
ser a ernbarcaçflo de que se trata hum vaso de guerra, 
e o sen Commandante hum o!lieial superior da Arma
da, o qur induz a crer dccidicla boa f{~ da parte do 
dono da falua em aluga-la para o lim indicado: re
solveo outrosim o Tribunal ,iulgar neste ponto impro
cedente a appre\H~nsfw, mandando que srja entreguo 
a referida faJúa a quem pertence. 

O que tudo communico ao mesmo Sr. lnspeetor pa-
ra sua intelligencia c governo, observando-lho por ultimo 
que a multa neste caso dew ser igual á metade do 
valor d0 objecto apprehrndidn.- "nrqnrz de Paraná. 

N. • ~40. - Em '22 de Agosto ele 18~);). - .ü nomeações 
dos Escrirães dos Su./nlelcgados paalio [,o/ o de 

direitos. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos 'rgocios dtl Fazen-
da em '22 de Agosto de JRf)fl. -

Mande o Sr. Administrador Ja Hecebedoria do Mn
nicipio da Côrtc restituir a tuiz Caetano da Silva, 
sobre cujo requerimento informou em seu Oflicio n." 
80 de 17 do corrente, a di(ferenca entre os novos di
reitos de 40 ·;o que pagou pelo provimento do lugar 
de F.scrivüo da Subdelegacin 1\e S . .I o só , e o~ de 5 o f o 

que deveria ter pago; cmnprindo que se realise a res
tituiçüo sem deducçüo de porcentagem, cuja reposição 
deverá ter lugar na forma da Ordem de '2'2 de .lu1ho 
de 1839.- Marquez de Jlaraná. 
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N. • !41.- JUSTIÇA.- Aviso de 22 de Agosto de 185t, ~ 
á Presidcr..cia da Província de Santa Catharina.-Sol~ 
1Je Mria~ du-ridas propostas pelo rcspcctújo Chefe de Po
licia, nlativamentc á cscripturação elos livros de entra
rias e sahiclas dos Estrangeiros, mandada ob~ervm· pela 
Circular deste Ministerio de fJ de Jlfarço do corrente 
anno. 

3.' Secção.- }íinisterio dos Negocias tla Justi
ça. Rio de Janeiro em 22 de Agosto de 18:J5. 

111m. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de 
S. l\l. o Imperador o Ofllcio de Y. Ex. , datado dr 
'.2::> de .Julho ultimo, sob n.o 7i3, acompanhado das 
copias nfio so do Oflicio do Chefe de Policia dessa 
Provincia, expondo as duvidas que lhe occorrem na 
exccuciio da Circular de ;, de Marco do corrente anno, 
relati~amentc á escripturaçtio do~ livros de entratla e 
sabida dos Estrangeiros, mas tambem do que V. Ex. 
lhe dirigira em resposta; sendo as duYidas propostas 
por aquelle Magistrado as seguintes: 1. a Se os mo
delos em duplicata para a escripturação das entradas 
dos Estrangeiros , discordes c diflercntes em alguns 
pontos dos que devem servir para a das sabidas , 
são destinadas para esta segunda cscripturaç<io, ou 
se houve engano na remessa de1les. 

2. • Se a c~cripturaçào dos protocolos das entradas 
e sahidas deve considerar-se como humn remissão al
phabetica aos dois livros em que se lnnção as entradas 
e sabidas, ou se deve ter outras declarac:ôes. 

3! Se nos livros se devem compreheÔ.uer so os Es
trangeiros que direclamcntc entrão ou sahem da,Pro
vincia, ou tambem os que se dirigirem para differen
tes Províncias do Imperio, e se nestes casos se devem 
comprehender os Colonos. 

4. • Se esta escripturação hc só para as entradas c 
sabidas da Capital, podendo á respeito dos outros pon
tos da Provincia bastar que se lancem as declarações 
remcttida~ pelas A utorilludes rm seus mappas dirigi~ 
dos á Pohria. 



;,_, Sn o mappa mensal dctc ser hum, só contendo 
as entradas c sahiuas , ou se devem ser dois, hum pará 
eada especic. 

E ficando o l\Iesmo Augusto S~nhol' inteirado da 
materia dos citados OHicios, Manda declarar a V. Ex. 

Ouanto á 1.• duvida, que Approva a solu~ãó por 
Ym. dada, de que, não tendo esta Secretaria d'Estado te
mettido modelo <lo livro das sahidas dos Estrangeiros, 
deve servir para esta escripturação o mesmo das entra
das , mutatis mutandis. 

Quanto á '2.', que os livros protocolos só devem 
conter os nomes dos Estrangeiros com remissão ás fo
lhas respectivas do livro ue entrada ou sahida. 

Quanto á ~L • , que os livros só devem cornpre
hcndcr os Estrangeiros que directamente entrão ou sa
hcm do Imperio, c niio os que viajão pelas Provin
eias c interior. 

Quanto á ~:, que bem ii solveiJ V. Ex. quando 
declarou ao Chefe de Policia, que os Estrangeiros 
que entrarem dos outros pontos ua Província devem 
ser relacionados como determinúo os Arts. !J.o e 4." do 
Decreto n. o 1531 de 1 O de Janeiro do corrente ai:mG> , 
e enviadas as relacões ú Secretaria da Policia como 
determina o Artigo' 5. 0 do mesmo Decreto, sendo in
duidos promiscuamente nos livros de pro~ocolos , le
vando-se tambem aos livros mappas os Estrangeiros 
que entrarem ou sahircm directarnente do lmpcrio , 
inclusive Colonos, declarando-se esta circutlstancia 
na casa das observacões. 

Quanto á 5.•, que foi tamhcm acertada a deci
são de V. Ex., declarando que devem ser dois os 
mappas mensaes, comprehendendo hum delles todos 
os Estrangeiros que entrarem, c o outro todos os que 
sahircm da Província. 

Pelo que respeita finalmente á compra dos livros 
c papel necessarios, de que trata o Chefe de Policia na 
ultima parte do seu Officio, foi tambcm approvada 
a autorisação dada por V. Ex. para ser esta despcza 
por ellc feita: e 8m tempo opportuno se darão a~ 
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providencias quanto àos vencimentos do Amanuense da 
Secretaria da Policia. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua intel
ligencia, e para o fazer constar ao referido Chefe de 
Policia. Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província de Santa 
Catharina. 

N.o 2í'2. -.FAZENDA.- Em 2~\ de Agosto de 1855.
Approva a porcentagem de 3/ 10 por cento concedida 
ao Administrador do~ Copata::ia.~ dn Al{andega do 
Ceará. 

J\io de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazen
da em 2:l de Agosto de 1R55. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, deferindo o requerimento do Pore. 
teiro da Alfandega da l1roYincia do Ceará, Rnfino da 
Silva Fialho, o qual acompanhou o Officio da Presi.den
cia da mesma J>rovincia, n." 8 de 7 de .Julho ultimo, 
approva a porcentagem de 3/ 10 da renda propria da Al
ti:mdega, que lhe fôra arbitrada pelo respectiYo Ins
peclor , pelo trabalho da Administração das Capatazias, 
dewndo o Sr. Inspector da Thesouraria mandar fazer
lhe effectivo o pagamento della desde que entrou em 
cxcNicio da commissfw.- ~Iarqucz de Paraná. 



N.• 24:3. -Em 24 de Agosto de 1855.- A uomeaçào 
de arbitras só tem lugar nas questúcs sobre a qualifi

caçâo das mercadorias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazen
da em :H de Agosto de 1855. 

O Tribunal do Thcsouro Nacional, em vista do re
querimento de Beherend & Schemidt, sobre que infor
mou o Sr. Inspector da Alfandega da Côrte em seu 
Ollicio n. • 86 de Hi deste mez, recorrendo ela deci
são pela qual forflo obrigados a despachur por factura 
córtes de pellucia de seda lavrada, e sujeitos á multa 
de que trata o Art. 18 do Decreto de 26 de Abril do 
anno passado: resolveo sustentar a decisão elo mesmo 
Sr. Inspector quanto á primeira parte, e reforma-la 
quanto á segunda, por julgar haver sido indevidamen
te imposta aos recorrentes a mencionada multa, visto 
que, não se suscitando, no caso vertente, duvidas so
bre a qualidade da mercadoria, não podia ter lugar 
a nomeação de arbitros, na fórma do Uegimento de 17 
de Novembro de 1844, que de mais a parte não exi
gio, e nem sequer contestou a qualificação dada pelo 
Conferente da sahida; tendo a questão unicamente ver
sado sobre a applicação da Tarifa, ma teria em que 
de modo algum he admissivel a intervcncão dos refe-
ridos arbitros. • 

O que tudo communico ao Sr. Inspector para sua 
intelligencia e execução. - Marquez de Paraná. 
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N."244.-JUSTIÇA.-Aviso em 27 de Agosto de H~r)r).-
0 J'igari.o cncommemlado de Freguezia, que não csttja 
vago de direito, nâo póde fazer sua por inteiro a 
congrua, mas somente a parte que lhe competir. 

"Ministerio dos N egocios da Justiça. Hio de Janei
ro em 27 de Agosto de 18[)3. 

Illm~ e Exm. Sr. -S. M.o Imperador a quem foi 
presente o Officio dessa Presidencia de 22 de Maio do 
anno passado, concernente a duvida suscitada pela Thc
souraria a respeito da compelencia do Paure Bernar
dino de S. El)fro~ina Hego, Vigario encommendado 
da Freguezia de S. Sebll.slião, á toda a congrua, visto 
como não estava ainua demonstrado que o Vigario Col
lado da dita Freguezia a houvesse perdido pelo facto 
de a ter abandonauo desde ~laio de HH8 , Confor
mando-se com o parecer do Conselheiro Procurador 
da Corôa, flouve por bem Decidir que, não podendo o 
ParDcho enoommendado fazer por inteiro sua a congrua, 
mas somente a parte que lhe competir como tal , e 
{\lêm disso :uão estando de direito vaga a Igreja em ~ 
questãQ, ainda que de facto o esteja, deve por isso o 
referi~o Padre S. Eufrosina Rego restituir aquella es
tação o que demais tiver recebido. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Província de llinas Ge
raes.. 



( .257 ) 

N. 0 24.5. -Aviso de '27 de Agosto de 18f{J, ao Vit;e
Presidente da Província do llio de Janeiro.- De
clara quaes os crimes de responsabilidade, quarulo wm
mettidos por Funcciorwrios Publicas. 

3 ... Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Hio 
de Janeiro em '27 de Agosto de IR!) f>. 

Illm. e Exm. Sr. -TenJo o Juiz Municipal Sup
plente do Termo de S. João do Príncipe, da Província 
do Ceará, pedido explicação sobre o modo de proce
der-se nos crimes de que trata o Tit. 1: da 3." Par
te do Codigo Criminal , quando são commettidos por 
Funccionarios Publicos: -S. M. O Imperador, depois 
de ouvir ao Conselheiro Procurador da Corôa, e á 
Secção de Justiça do Conselho d' Estado, Houve por 
bem por sua Immediala e Imperial Hesoluçiio de 22 
do corrente mez , tomada sobre consulta da referida 
Secção de Justiça, Decidir que são crimes de respon
sabilidade : 

t.· Os de que trata o Tit. 5.·, Parle 2." :uo Capi
tulo 1. • , que assim se inscreve - Prevarica<;ões, 
ahuzos e omissões dos Empregados Publicas. 

2.• Os de que trata a mesma Parte 2." Tit. 6." Ca
pitulo 1.0

, que assim se i:uscreve- Do Peculato.-
3." Os de que trata a Parte 3. a Tit. 1. o, que as

sim se inscreve- Dos crimes contra a liberdade indi
vidual -- nos Artigos cujas disposições são expressa
mente relativas aos Empregados Publicas. 

4.• Os crimes connexos com os de responsabilidade , 
como são as offensas physicas, quando cllas siio o ub
jecto da -violencia commettida pelo Empregado Publico. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligcu
tia , e para o fazer constar a quem convier. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nahuco de 
Afq\.ljo.- Sr. Vice-l}rcsidentc da Província do Rio de 
Janeiro. 
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N." 246.-FAZENDA.-Em 28 de Agosto de 1855.-At
tribuições que compet~m aos Colleclores em virtude dos 
Arts.16 e 17 llo Begulctmcnto de 9 de Jlaio de 1842. 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Fazen
da em 28 de Agosto de 183~J. 

Declaro a V. S., para o fazer constar ao Collector 
Geral do 1\hmicipio de Campos , em resposta ao seu 
Officio n." 31 de 4 do corrente mez: 1.", que em vir
tude dos Arts. 16 e 17 do Hegulamento de 9 de Maio 
de 1842 tem sem duvida o direito , que não póde ser 
preterido , de assistir a todos os actos de arrecadação 
e inventario dos bens de defuntos e ausentes, e das 
heranças jacentes, para fiscalizar a exactidão da arre
cadação, descripção, e avaliação de bens, das despezas, 
a certeza das dividas activas e passivas , e para reque
rer o que convier á expedição dos inn~ntarios, deven
do ser para esse fim opportunamente avisado; mas 
não de propor os curadores ou administradores dos 
espolias, visto como a escolha e nomeação delles he 
da competencia dos Juizes de Orphãos e Ausentes, os 
quaes no exercicio dessa attribuição se hão de guiar, 
verificados os requisitos legaes, pdo seu prudente ar
bítrio, sem obrigação de ouvir os Fiscaes da Fazen
da, mas só mente aos Consules, quando se trata de 
heranças de estrangeiros , nos termos do Art. 11 do 
Regulamento de 27 de Junho de 1845: 2.", que ten-· 
do o Juiz de Orphãos de Campos nomeado curador á 
herança de José Maria Henriques, a que se refere 
naquelle Officio, embora lhe cumprisse pugnar por 
sua intervenção nos actos relativos, niio devia, c mui
to menos em termos pouco comedidos, como fez , 
insistir em que o dito Juiz nomeasse a pessoa que 
propuzera; por quanto lhe ficara salvo o direito de 
requerer, e de representar o que entendesse contra 
o nomeado , e até mesmo a sua demissão, se não 
estava ellc nas condições legaes ; sobre o que con
vêm ser explicito nas informações que transmittir ao 
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Thesouro: 3. 0
, que o procedimento autorisallo pelo 

Art." 19 do citado Regulamento não hc applicavel ao 
caso em questão , e sim aos funccionanos de que 
tratão o dito Art. e o antecedente , quando não se 
prestão ás requisições que em virtude delles lhes slío 
feitas: 4. 0 finalmente, que nesta data se reclamão do 
Sr. Ministro da .Justiça as precisas pro-videncias para 
se manter illésa a intervenção que, como Fiscal por 
parte da Fazenda, lhe compete nas arrecadações e in
ventarias, na conformidade do R{'gulamento em vigor. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez de Paraná.
Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas. 

N." 247.- Em 28 de Agosto de 18;)5. -Confiicto en
tre o Juiz Municipal e o Collector de Carnpos pot 

occasiiio da arrccadaçiio de hum espolio. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Fazen
da em 28 de Agosto de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -Dando a V. Ex. conhecimento, 
pelas copias juntas, do occorrido entre o Juiz Muni
cipal c o Collector Geral do Município de Campos , 
espero que V. Ex. recommende , desde já , ao dito 
Juiz que observe fielmente as disposições do Regu
lamento de 9 de Maio de 1842, com especialidade 
as dos Arts. 16 e 17, para que o Collector, como 
Fiscal da I<'azenda no lugar, possa intervir nos actos 
de arrecadarão c inventario dos bens das herancas 
jacentes' e ·vagos' c zelar os interesses da mesma 
Fazenda , na conformidade dos Regulamentos em vi
gor; convindo outrosim que V. Ex. por essa occasião 
exija daquelle Juiz a exposição do que occorrera en
tre elle e o dito Collector na arrecadação do espolio 
de José Maria Hcnriques, a que se referem aquellas 
copias, a fim de que o Thesouro possa tomar ulti
mamente a deliberação que o caso exigir. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marfptez de raranú.--Sr . 
.José Thomaz Nabuco de Anmjo. 
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N.• 248. -l~m 30 Je Agosto de lt~~~r,. --Manda c:cecutar 
o Rertulamento de 28 do mcsr1w me::, sobre a substi

tniçtio de paprl .~ellwlo q11c se inutilisar. 

ltio de Janeiro. Minisl@rio dos Negoeios da Vazen
da em :lO de Agosto de 1855. 

Hrrnetto a V. S. para scn conhecimento e para 
t[UC tenha a devida execu~:Jo, hum exemplar Jo Hegu
lamento de 28 do corrente , applicando o Artigo '20 do 
H.egulmnenlo de lO de .Julho de 1H50 ao novo papel sei
lado posto á venda por conta do Governo , e bem assim 
ás estampas de uso privativo das casas eommcrciaes. 

Dcos Guarde a V. S. - 1\Iarqucz de Paraná. - Sr. 
Dircclor Geral interino das Hendas. 

Rcgulamenfo a que .~c rc[ac a ordem supra. 

Hio dc .Janeiro. Minislerio dos Negocios da l~azrn~ 
da em '28 tlc Agosto de 18;,;,, i 

. O Marl[llPZ dl~ Paraná, Presidente do Tribunal do 1.< 

Thcsouro Nacional , ordena o seguinte : 1 
O papel scllado para os títulos de que trata a Ta~ 1 

hclla A do Hcgulamento de 3l.de Dezembro dc 1851, ' 
quando por engano ou accidentc se inutil1se , c não 
tenha assignatura alguma , poderá ser substituido por 
outro de igual. taxa e qualidade, procedendo-se da se~ 
guintc maneira : 

1 . " O papel que se pretender su bslitnir , se for 
do que se vende por onlem do Governo , dcvetá ser 
àpr.es.entado ao Adminis~rador da ~ec?bcdoria do Mu~ 
mc1p10 , para este autonsar a substltutção , por despa~ 
cho escr1pto no mesmo papel. 

2. 0 Em seguida o Recebedor do sello entregâtá 
outro papel á parte , guardando o inutilisado no co~ 
fre até o fim rlo mez ; sendo-lhe então creditado em 
parcella distincta no livro de entrada e sahida, e te~ 
mettido á Directoria Geral dHs llendas Publicas com 
Offif'"Ío tlo !\dmini~trnclnr. 
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3." Feita na Directoria a conveniente escripturação , 
será o papel transmittido ao Almoxarife, que por elle 
se debitará na conta do papel inutilisado . 

.4. • Quando port~m seja necessario substituir as es
tampas selladas na Casa da .Moeda , em ,·irtude do Ar
tigo 4." do dito Regulamento, deverá a parte reque
rer ao Thesouro a substiluicáo. 

5. 0 ))eferido o requerimet1to, seráo as estam1ms inu
tilisadas rcreettidas ao Almoxarife , com ordem de fa
zer sellar outras em tudo semelhantes , independente 
de novo pagamento de taxa. 

G." Com o papt·l inutilisado, assim recolhido no Ar
mazem, se procedna nos termos do Artigo 30 do l~e
gulamento de 31 de Dezembro de 1851.- Marquez de 
Paraná. 

N.• 249.- Em 31 de Agosto de 1855.- Disposiç0es 
sobre a arrecadação de bens de defuntos c ausentes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazen
da em 31 de Agosto de 1855. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , informado de que o Curador 
nomeado para receber o legado de 7 :000~000 em 
letras que deixára Francisco José da Silva , faJleci
do na Villa da Capella da Província de Sergipe , a 
nrios sobrinhos ali existentes , e a 3 irmüas residen
tes em Portugal, havendo efl'ecti-.;amrnte tomado posse 
do dito legado, e realisado a cobrança de 2 das re
feridas letras , conserva em seu -poder a quantia de 
j :300;:tYOOO , importancia dellas , sem que a tenha 
recolhido aos cofres publicos, apczar de requerido para 

. isso e para prestar a fiança da Lei : ordena ao Sr . 
. · Inspector da Thesourar:ia da mesma Provincia que 

extranhe seriamente ao Colleclor do lugar a falta de 
cumprimento do Art. 18 do Regulamento de 9 de Maio 
de 184!, e exija do Procurador Fiscal a expedição 
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das instruccões necessari,ts ao di to Collector, a fim de 
que requeira a intimação do Curador em questão para, 
sob as penas legaes, entn~gar aos cofres publicas, nos 
termos da Ordem de 2.l ue Janeiro de 1851, o capital 
e juros que inuevidamente retem em seu poder; reque
rendo outrosim, se as circurnstancias o exigirem , a 
remoção <lesse Curador, e a conseqnente entrega dos 
hcns a quem de direito fur. E por esta occasião ob
serva ao Sr. Inspcctor que , embora seja ua compe-
tencia dos .J uizcs 1 le Orphãos recorrer á prisão tlos Cura
dores, na fórma da Ortl. L. o 4. 0 Tit 10ft § 9.", e aos 
Procuradores e mais Agentes Fiscaes corra a obrigação 
de requere-la áquelles nos casos em que se deva veri
ficar; essa attribuição t.odavia não prejudica o direito 
I[Ue cabe aos Impectores tlas Thesourarias de applica
rcm aos mesmos Curadores, ([Uando o entenderem ne
cessario, e na falta de providencias elos mencionados 
Juizes , as disposições do Decreto de 5 de Dezembro 
tle 1849. -Marquez tle Paraná. 



COU,Ef.Ç!\0 JUS DECiSÕES HO corEHNO no 

RIUSJL. 

Tono I X CADE!l~t I !I." 

N.• :.2:)0.--FAZE~JH. -Em 1 dt~ Setembro de 185G.--
RcsJ!ondc que ns lnsprdorrs das . j( fitnrlcgas, c A dmi~ 
ni.~lnulorcs dos Consulados c Mcwts de Rendas nüo podem 
{lgnmr como apprehcnsorcs ott dcmuu·irmlc.~, para harr
rrm o pmdnrto r/as opjn·dwnsl)rs. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Ncf(ocios da ]<'a
zenda rm 4 de Setembro de 18:1G. 

O Marqnez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao OJfieio n. 0 5 de :.22 
de Janeiro do corrente anno, que lhe dirigio o Sr. 
Inspector da Thesouraria do Hio Grande do Sul, eon
sultando: 1.0

, se podem os Inspectorcs das Alfandegas, 
c Administradores dos Consulados c Mesas de Uendas 
figurar como apprehensorcs ou denunciantes, para 
haverem o produclo das apprehensôes, quando defi
nitinunente confirmadas: :.2. 0

, se, abrindo clles mão 
dos lucros das apprchensões, deverão ser os proprios 
a julgai-as, ou os seus immediatos: e 3. 0

, se o pro
dueto das apprehensóes feitas por suas ordens, e exe
cutadas pelos seus subordinados, deve pertencer a es
tes ou reverter para a Fazenda: declara, quanto ao 
primeiro quesito , que não podem os chefes de taes 
llepartições figurar como apprehensores ou denun
ciantes, Yisto que no Regulamento de 2'2 de Junho de 
1836, que he o que rege em materias de apprehen
sões nes;sas Repartiçôes, não sp d:l hypotlws1· em que 



! i 

) 

tl~va o Lnspedor figurar de apprehensor, ou tomar 
parte nas apprehensões, c achüo-se marcados os em
pregados que devem proceder a ellas, ou srja ex-officio, 
ou em virtude de ordem especial do I nsp(~ctm , on 
em resultado de diligencia por clle ordenada; sendo 
que, quando a apprchensüo procede de iusinua~fw do 
1 nsp(~clor, nüo tem elk feito mais do cpw cumprir 
hum dever contido Jlas tlisposiçües do Art. B~l do re
ferido B.cgulamento: quanto ao '2." quc='ito, que he 
consequencia natural do que fiea dito, (p!P nfw se 
dá necessidade de suhstituic;üo do luspector quando 
houwr de julgnr taes apprehensôcs, visto como não .i 
he consitlermlo apprehensor; t: quanto ao :). 0 quesito, .~ 
que lw pn·cc~ito tt·nninante c invariavel, segundo os , 
Arts. '28ti, 2R8 e '2\f> do llegulamento acima citado, · 
que o proJucto liquido dns apprehenst1es, quer sejão 
ordenadas pelo lnspPclor, qner feitas ex-oilicio pelos 
empregados flsenes, ou 011 tras autoridade::;, pertence ·'• 
aos (rue taes apprrlwnsõf's rPalisarem; regra que só 
he modificada pdo Art. 289 , ({llC manda distribuir 
metade desse producto ao denunciante, qmmdo em 
consequencia de denunóa tem lugar a npprehensão. 
- Marquez de Jlaranú. 

N .0 251. -Em (i <le Setembro de 1835.- As por
rf'ntagens de dinlwiru.~ arnwrlurlos ]Jertrnrem 

ao Fiscal que promorco a arrccadoriio. 

Hio de .Janeiro. NLinisterio dos Negocias da Fa
wmla em {i de Sdem bro de l8:>!l. 

O ~larquch de l1arnnú, l 1residcnlc do Tribunal 
do Thesonro 1\acional, <·m vista tlo requerimento de 
.Josó Martins Perrira d' Akncaslro, que acompanhou. 
o OHicio da Prcsidcntia da Província do Piauhy n.

0 

4& 
d<~ 14 de Abril ultimo , no qual recorreo do dcspa
dlO da Thesourmin . CfllP negnu-lhr direito ú porcen-



tagmn da::; 1p1ant i;~s l'Itlmdas 11\ls eol't't'S d.a Collt•t·lurin 
tle Oeiras, quawlo dle ~~xcrew. na eaptlal o t·aq~o 
de Procurador I<iseal interino, em suustituiçüo do ell'e
ctivo, que para alli havia partido em comrnissüo do 
serviço publico; declara ao Sr. Jnspcdor da r·f'l't•r·ida 
Thesouraria que pro1:Pdno regularnwut1~, l[l'l~llll'llllllo 
11Ue taes porcentagens eompetião ao Fis1~al nll'l'elivo, 
c não ao supplenle , porquante a entrada de Sl~me
lhanles quantias em Ociras leve lugar em conscquen
cia de diligencias UíHJUellc, c não deste; cabcmlu-lhc 
somente as porccnlagcns, que lhe forJo ahonadas 
pelas quantias entradas nos cofres da capital 1l11rante 
o scn exercício.- :Marqucz de Paranú. 

N.• :2;)2.-GUEHI1A-Avisode 10 de Setembro de 1855. 
A' todas as Repartições dependentes do ll1inúterio da Guer
r-a, mandando descontar os ·vencimentos dos emprega
dos, nos dias em que faltarem sem causa justificada. 

Circular.- Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias 
da Guerra em 10 de Setembro de 185G. 

Sua Magestadc o Imperador lia por bem Deter
minar, que aquelles dos empregados das difl'crentcs 
Hcpartições da Guerra que a ellas não comparecerem 
effcctivamente, se lhes descontem de seus vencimentos 
os dias que, sem causa justificada, houverem de faltar. 

Deos Guarde a V m. - :Marqucz de Caxias _,_ Sr .... 
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N: 253.- Aviso de 11 de Setembro de 18r->5.- De
terminando que s~jão admiltitlos a exame da arma 
até Outubro inclu.~ive, os milita.rcs a qncm. dcna f;ompc
tir accesso·; não ficando excluído o mcz de Marro pa
ra os exames gcracs. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em :11 de Setembro de 18GG. 

Illm. e Exm. Sr.-Podendo acontecer que por 
qualquer motivo de movimento de tropas de hum pa
ra outros lugares deixem alguns OJliciacs, Otliciacs 
Inferiores ou Cadetes de fazer, no mcz de Marco de 
cada anno, o exame d'arma marcado no Artigo 30 
do Regulamento approvado por Decrccto de :j l Jc 
!larÇQ de 1851: Sua l\lagestade o Impera(lor, Que
rendo obviar aos inconvenientes que disto podem re
sultar áquelles a quem deve competir aecesso, lia por 
bem Determinar, que V. Ex. faça adrnittir ao referi
do exame em qualquer tempo depois, ate Outubro in
clusive, os Ofliciaes , Officiaes Inferiores e Cadetes que 
estiverem nas indicadas circunstancias, não ficando ex
cluído o citado mez de Março para os exames geraes 
de que trata aquelle Artigo: o que communico a V. 
I~x. para sua intcll igcncia e execuçiw. · 

Deos Guarde a V. Ex. -l\larquez de Caxias.- ."1 
Sr. Presidente da llahia. f 

.. ~ 
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N: 254. -Aviso de 11 de Setembro de 1855.
Dc!'/arando que a concessão de soldo llobrarlo as pra
çru tio E.Tercito que cuntinuão a sernir , sem novo 
cng11jamento, não he applicavcl ds das Companhias de 
1 n validos. 

H i o de Janeiro. ~linisterio dos Ne!!oeios da, Guer-
ra ern 1l de Setembro de 1 t-\5:-l. ' 

Ill m. e Exm. Sr.-Accuso o recebimento do Oili
cio de V. Ex. de 29 de Agosto ultimo, sob n." 3, sub
melll'ndo á decisão do Governo Imperial o Offieio do 
Brigadeiro Commandante das Armas dessa Província 
pedindo saber se a disposição do A viso de '21 de J u
lho ultimo, que concede soldo dobrado as praças do 
Exercito que tendo finalisado seu tempo de serviço 
nelle continuão sem engajamento, deve fazer-se ex
tensiva ás da Companhia de Invalidas; e em respos
ta tenho a declarar a V. Ex., que semelhante dispo
sição .não he applicavel ás praças da Companhia de 
In validos. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias. -
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N: 25~, - J USTII.A. -- A viso de 11 de Setembro de 
1855. -Decide "que para a nomcaçlío dos Officiaes in
(criorc.~ da Guarda Nacional nem a Lei c Regulamentos 
publicados para sua execução , nem a pratica manda 
observar a ordem gradual do accesso. 

Ministerio dos Negocias da .Justiça. Hio de Janeiro 
em ll de Setembro de 1855. 

lllm. c Exm. Sr. - Levei ú Prcscwa ue Sua Ma
gestade O Imperador o Oilieio que V. Ex: BW remellPo , 
sob n.• 14.5, c data de '2() de Julho ultimo, al~nmpa
nhado da copia do que lhe dirigio u I :ommandanlP Su-
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perior da Guarda Nacional Jo M unicipio de Sabará e 
Curvello dessa Província, em que consulta << se na no
meacão dos Oiliciaes inferiores da Guarda Nacional de
ve seguir-se a ordem observada na dos Oiliciaes subal
ternos, segundo o que dispõe o Art. 48 da Lei de 1 ~ 
de Setembro de 1850: Manda o Mesmo Augusto Senhor 
Declarar a V. Ex. para seu conhecimento , e em res
posta ao citado Oflicio que, dispondo a referidJ tei no 
Art. 46 que os Ofliciaes inferiores sejüo nomeados pelos 
Commandantes dos Corpus, precedendo propostas dos 
respectivos Commandantes de Companhia, no Art. 47 
que para esses postos sejüo preferidos os Guardas que 
estiverem legalmente isentos do recrutamento , e ne
nhuma mais disposiçüo existindo na mesma Lei, nem 
nos Hegulamentos alé hoje promulgados, h e incontes
tavel que o Commandante de Companhia póde propor 
qualquer guarda para algum dos postos vagos de Oili
cial inferior de sua Companhia, e sendo cfl'cctivamcnte 
nomeado, só póde ser rebaixado do posto na fórma 
prescripta no primeiro dos citados Artigos , devendo 
observar-se que desde a creação da Guarda Nacional 
tem sido pratica constante nüo seguir-se para estas no
meações a ordem graduul do accesso. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província de 1\linas Geraes. 

, 
! 
! 
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N. o 2r,fi. - A viso de 11 de Setembro de 1855.- De
clara que o Chefe de Estado Maior da Guarda Na
cional mbstitue o Commanrlante Superior, ainda que 
!l~ja Tenente Coronel gradnado ou mais moderno que 
os Commandantcs do.~ Corpos, salvo quando estes forem 
Coroneis. 

"M:inisterio dos Negocios da Justiça. Hio de Ja
neiro em 1l de Setembro de l855. 

Illm. e Ex:m. Sr. - Com seu OIIicio de '2.2 de 
1\farço ultimo. rernettco-me V. Ex. o que lhe dirigio 
o Chefe do Estado Maior, que serve de Comrnan
Jante Superior do 2. o Cornrnando da Guarda Nacio
nal dessa Província , pedindo que se decida qual o 
OHicial do serviço aclivo f[Ue deve substituir ao Com
mandante Superior, se o Chefe do Estado Maior, ou o 
Cornmandantc do Corpo de Patente mais antiga. 

Sua Magestade O Imperador, á cuja Presença 
levei os referidos Oflicios, ~Ianda Declarar a V. Ex. 
para seu conhecimento, e em solução á duvida nelles 
proposta, que na conformidade do disposto nos Arts. 
4:1 da Lei de J\) de Setembro de 1850, e G do Hegula
mento ele G de Abril do anno passado, o Chefe do Esta
do Maior. ainda que seja graduauo, ou mais moderno 
dt~vc substituir ao Com mandante Superior, c que este 
encargo só compete aos Cornmaidantes de Corpos, 
(1uando suas Patentes forem as de Coroneis, corno se 
acha decidido pelo A viso Circular de ~~ de Dezembro 
de 18.jL 

Deos Guarue a V. Ex. - José Thomaz Nalmco 
de Arnujo. -Sr. Presidente da Província de Santa 
Catlwrina. 
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N." 257.-FAZENDA.-:Em 12 de Setembro de 1855.
Cmno deve proceder o Consulado a respeito de volumes 
com mercadoria.~ estrangeiras, que se achão abando
nados na ponte au:úliar, e já farão despachados na 
Alj'andega. 

1\io de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 12 dt~ Sl'tt·mbro de 185;'>. 

Em resposta ao Otlicio 11. 0 -12 de l do corrente, 
em que o Sr. Adrnini:->tratlor da Mesa do Consula
do da Curte, dando conta da existeucia de alguns vo
lumes abaudonados na ponte auxiliar da Praia dos 
Mineiros, que se verificou conterem generos de impor
tação, f~ por isso estarPm sujeitos á Alfandega, ainda 
que nella já despnehadus, e com destino para algu
ma das Províncias do Imperio , consulta se deve remet
ter '1es volumes áquella Hepartição para alli proceder-se 
na fúrma do Art. 2i -1 do Rrgulamento dt~ 22 df) J u
nho de 18!J{i , ou , se por terem ido á Repartição 
a seu cargo para embarcar, e nella huverern sido aban
donados, pódc mandar proceder a consumo, nos termos 
do mencionado Artigo: declaro, para sua intelligcncia e 
execução , crue a respeito dos volumes em questão 
lhe cumpre seguir o que se acha disposto no Hegu
lamento de 27 <le Fevt~reiro de 184 \) sobre merca
dorias nbandonad~s, nrificado que os ditos volumes 
havião sido levndos á referida ponte para exportação, 
e nüo para reexporlat:ão com guia da Alfandega; pois 
(rue, neste caso, dcvcrüo ser rnviados Ú<Iuella Re
partição, á qual exclusivamente compete a venda das 
mercadorias ainda nüo despachadas para consumo. 

E por esta occasião convêm que o Sr. Adminis
trador recommende aos rmpregatlos fiscaes com exer
cício na ponte auxiliar da Praia dos Mineiros a mais 
restricta obscrvancia do que determina o Art. 1 i O do 
Regulamento de 30 de Jlaio de 183(), úeerca tlo des
pacho e embarque dos ~eneros no mesmo dia em que 
Pntran~m nas pnntrs.- ~[:ucp1rz dP Pnranú. 
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N." 2!'i8.- GUERRA. -Circular de 12 de Setembro de 
1855.-Approva as Instrucções para a c.~criptu

ração dos Livros .Mestres dos Corpos. 

Rio de Janeiro l\Iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 12 Setembro de 1855. 

lllm. e Exm. Sr.-Havendo por bem Sua Mages
tade o Imperador A pprovar as inclusas Instrucçôes 
assignadas pelo Official maior desta Secretaria d' Es
tado a respeito de quaes devem ser as notas que se 
hão de averbar na casa de Observacões dos assenta
mentos dos Officiaes nos Livros l\lestres dos respecti
vos Corpos; assim o communico a V. Ex. para seu 
conhecimento. Acompanhão exemplares que V. Ex. 
distribuirá. 

Deos Guarde a V. Ex.-.1\Iarquez de Caxias.-~ Sr. 
Presidente da J>rovincia de. . . . a~ 

lnstrncções a que ~e refere o i\ ''iso desta 
data, a t•eslu~ito tle •tuaes devc111 sct• as 
notas que st~ hão tle averbar na casa de 
-Observacõt•s-dos assentanaentos dns OfU• 
eiacs nos· lh·ros nu~stres tios t•espectivos 
corpos. 

Art. 1." Nos assentamentos dos .officiacs do exer
cito no respectivo livro mestre se averbarão na casa 
de-Observações-notas coneisas das seguintes espe
cialidades : 

1. a Circunstancias relativas ao assentamento de pra
ça, aos accessos. e ás antiguidades de praça, de 
serviço, e de posto; reconhecimento de. cadete, ou 
soldado particular ; c baixas e altas do hospital com 
cspecificaçüo da moleslia. 

2." Partes de doente, com declaração da molestia , 
legitima, e legalmente verificada. 

~L" Licenças concedidas por Autoridade compclcn"" 
tn, no exercício de suas funcçrJes; dcclarando-sf' o 
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fim para que forão taes licenças, o tempo e a qua
lidade dcllas. 

4. • Com missões cspeciaes do serviço publico de 
nomcaçüo do Governo central, ou de eleiçào popu
lar, com declaraçào do consenso do Ministerio da 
Guerra para o exercício das desta natureza que não 
for na Assemuela Geral tegislativa. 

rí." Commissões cspeciacs do serviço publico de no
meaç.üo dos Governos provinciaes, com declaração do 
assentimento dn Ministro da Guerra, quando a com
missào nüo for de serviço meramente militar; saho 
porem se for de engenharia, c o oilicial estiver pa
ra isso ú disposição do rresidente da província. 

G. a CommiSSI-lCS especiacs de servi~;o publico de 
nomcaçüo dos Commandantes em chefe de corpo de 
exercito, de divisflo c de brigada, e dos Comrnan
dantes das Armas. 

7." Em pregos cspcciaes da administraçüo peculiar 
e interna dos corpos, cujas fnncções recahirem no 
official por elciçiío dos Conselhos economicos respecti
vos, pelo direito de prioridade, ou por nomeação 
que estiver nas allribuiçües do Commandante. 

8. • Commissõcs cspeciaes de serviço de em prezas, 
e associaçóes pnrliculares, para cujo exercício houver 
permissão do Minislerio da Guerra. 

n: A pprovaçl-lCS de estudos feitos em quaesqver es
tabelecimentos publicos de instrucção tanto geraes co
mo provinciacs, quer do Imperio, quer de naçóes 
estrangeiras; c assim mais os gráos academicos con
feridos pelos mesmos estabelecimentos. Quando os es
tudos forem feitos no Imperio, decl;uar-se-ha depois 
da nota de approvaçüo qual o cstahclccimcnlo, e 
os eslalutos que enliio o regi <in; c quando forem em 
paiz estrangeiro esprciliear-se-h<-10 as materias de que 
constarem os mesmos estudos. 

1 O." Batalhas, eombates, de quaesfJuer outros rc
r.onlros de guerra em que se achar o oflicial, dcelaran· 
do-se o dia em que tiver lugar a peleja, se o olli
l'ial l'oi f('ritlo ou ('ll!lluso, e a nalurt'za dll feri-
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mento ou contusüo, a juizo de facultativo competen
temente autorisado. 

11. • Actos de bravura em combate , e de distim
ção em qualquer ramo de serviço publico de que 
fur encarregado o official. 

U.a Elogios por qualquer acção meritoria, feitos 
por Autoridade de legitima com petencia, sob cuja ad
ministração tiver lugar a ncçüo elogiada. 

13 ." Hecompensas de serviços prestados ao I m pc
rio, ou a qualc1uer Governo estrangeiro, com declaru
çiio da liccnc;a do Governo Imperial para aceitar as 
desta parlícularidmle. 

u.a Castigos por netos de irregularidade de CCHI

ducta definida no art. HHi do Coei. Crim., a qtw 
se refere o~ '2" do Art. H." da Lei n." 468 de 1X de 
Agosto de 185:2; c por to<los os crimes, quer civis, 
quer militares qualquer que seja o tribunal por on
de houver corrido o processo; c assim mais os cas
tigos correccionaes inlligiclos por culpas leves Gonlra
rias à disciplina elo exereilo. 

15." Processos que se formarem no foro eivil ou 
no militar a respeito de qualquer acto de ffllC o olli
cial for aecusado , embora as scnlcneas ou dceis,-Jes 
lhe scjáo favomvcis. Nestes processos· se comprehen
derão os que forem requeridos pelo oflicial para jus
tificar-se de qualquer imputação. 

16 ." Hesultado proficuo ou improficuo de qualcpiCr 
commissão de serviço de crue o oflicial for encarre
gado, sendo esse resultado ajuizado pela primeira 
Autoridade da província ou corpo de exerci lo, onde 
o oflicial desempenhar a commissáo. 

17 ." Hesultaclo dos exames de pratica elas armas 
exigidos pelo Hegulamenlo que baixou com o Decre
to n. 77'2. de iH de Marco de 1HG1. 

1 H." Hesullado das insrccçôcs de saude por que 
passar o ofllcial, ex-ollicio ou a requerimento seu. 

J ~). • Transl'crenciu de corpo na mesma arma , de 
lmma arn_1a para r~ulra, ou para C]Ualqucr dus cur
P"s t'"JlCCtacs, c \'Iec-vcrsa. 
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20.a Todas as mais circumstancias que influírem 
dirccta ou indirectamente sobre a posição, conducta 
e capacidade physica ou moral do official, e que 
concorrer possão para orientar o juizo que delle de
ve fazer o Governo Imperial; constando essas cir
cumstancias de aclos olliciacs dimanados de Autori
dade legitima c legalmente dirigidos aos chefes dos 
corpos. 

Art. 2. 0 As notas que se devem averbar scriío 
extractos de documentos otliciacs, feitos com tanta fi
delidade que nüo favoreçüo nem prejudiquem o offi
cial a quem se referirem, mais nem menos do que 
os proprios documentos. 

AI' L :J. o Os Commandantes dos corpos farão 
averbar as nolas logo que receberem communicação 
ua Autoridtulc competente, por oflicio ou ordem do 
dia, dos ohjcctos a que se referem todas as partes 
do art. 1." , que comportarem tal communicação por 
via jcrarchica. 

Art. 1_. o As notas relativas a ti tu los honoríficos, 
condecorações, grúos acadernicos e approvações de 
estudos se averbarúo ú vista dos diplomas, cartas c 
certidões de approvaçüo que os interessados apres'en
tarem no corpo a que pertencerem, declarando-se o 
dia da apresentação de taes documentos. 

Art. G. 0 As notas relativas a particularidades 
occorridas úcerca do oflicial no interior do corpo se
rão averbadas ú vista de ordens por cscripto do 
Commandante ou de documentos comprobatori.os dos 
factos a que as notas se referirem. Os Commandan
tes de corpo nuo averbarão nota nenhuma a seu 
respeito no livro-mestre sem ordem especial dos Com
maiHbntes em chefe de corpo de exercito, dos Com
mandantes das armas, ou dos Presidentes das Pro
víncias onde nüo houver commando d'armas; devendo 
declarar-se a data dessa ordem. 

Art. H. 0 Em todas as notas se lancarúo as da
tas de todos os actos ofliciaes que concorrerem para o 
fado, c que forem necessarias para esclarecimento 



delle. Nas notas de comm1ssons de qualquer servi· 
ço , de licenças, de doenças e de prisões se men
cionarão as datas, tanto do comeco como do fim 
de taes occurrencias. • 

Art. 7. 0 Nenhuma nota será extrahida senão do 
original de documentos ofHeiaes: e se por qualquer 
motivo em algum corpo em que estava o oflicial 
não se averbáriio as notas de factos occorridos em 
relaçüo a elle na respectiva guarniçüo, mio o serão 
no de outra guarniç.üo em que o dito oflicial passar 
a servir senão por ordem do 1\linisterio da Guerra, 
sal v as aquellas a que se refere o art. 4. o 

Art. ~. 0 Nenhuma nota será extrahida de attes
taclos passados ans interessados, nem de officios a 
elles dirigidos directamentc, nem de relato rios por 
ellcs feitos, salvo quando estes relatorios, ou extra
elos delles forem rcrnettidos ao corpo pelas autori
dades competentes, em cujo caso está verificado e le
galisado seu conteudo. 

Art. H. Nas informacões semestraes de condu
ela não se lançará nota nenhuma na primeira pagina 
nas casas -Assentamentos fixos-e-Casualidades do 
semestre-sem que esteja averbada no assentamento 
do official no respectivo livro-mestre. 

Art. 10. As disposições das presentes Instrucções 
serão extensivas ás praças de pret na parte que lhes 
forem applicavcis. 

Art. 11. Os Commandantes dos corpos serão res
ponsaveis pela exactidão e fidelidade das notas aver
badas, e os Inspectores dos districtos militares verifi
carão essas circunstancias , e mencionarão em seus 
respectivos relatorios qualquer irregularidade que en
contrarem. 

Secretaria d' Estado dos Negocios da Guerra, em 
12 de Setembro de 1Rfí5. 

Liúanio Augusto da Cunha "~faltos. 

• 
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N.o 259.-Aviso de H de Setembro de 1855.-De
clarando o caso em que o,, desertores reconduzidos, 
que hajào extraviado o~jectos da Nação, devem soffrer 
desconto em seus vencimentos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 14 de Setembro de 18:.5. 

Em resposta ao seu Oificio sob n. o G22 de 3 do 
corrente, em que V. S. pede esclarecimentos ácerca 
do modo por que se deva proceder a respeito dos 
desertores que forem reconduzidos , declaro a V. S. 
para seu conhecimento e governo, que, quando pra
ças do Exercito completâo descrçiio e são sentenciadas 
não devem soffrer desconto algum, mas que quando 
não completão este crime, e tem extraviado objectos 
da Nação he permiltido o desconto nos respectivos 
vencimentos até que indemnisem a J7azenda Publica 
da importancia do extravio. 

Deos Guarde a V. S. -:Marquez de Caxias.-Sr. 
Francisco Felix da Fonceca Pereira Pinto. 

N. 0 260.-FAZENDA.-Em 14 de Setembro de 1855.
Autorisação pam os Diocesanos on Vi!Jario.ç Gemes 

passarem attcstados de frcquencia aos Parochos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa~ 
zenda em 14 de Setembro de 1855. 

Circular n. o 19. - O Marquez de Paraná, Presi
dente do Tribunal do Tbesouro Nacional, em addita
mento á Circular n. o 18 de 21 de Agosto ultimo, e de ·~~ 
conformidade com o que re({Uisitou o l\1inisterio da ' 
Justiça, em Aviso dt~ () do corrr~nte, communica aos 
Srs. Inspectorcs das Thcsourarias 1le l~azenda do Impe-
rio que o mesmo :Minislcrio resolveo fazer ~~xlensiva 
uos Diocesanos ou Yig:ilrius Gcnu;s, relatiYallH.'Illc aos 

'-' 
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Parochos, a autorisacão concedida aos .T uizcs de Direito 
para passarem atteslados de frequencia aos Juizes Mu
nicipaes e de Orphõos, quando as Camaras Munió
paes, a quem compete semelhante attri:Uuição, se ne-
guem a fazel-o; cumprindo, portanto, que os mes- / 
mos Srs. Inspectores , á vista de taes attestados , pa-
guem aos Vigarios as respectivas congruas.-Marquez 
de Paraná. 

N." 261.- Em 18 de Setembro de 1855. -Nào se 
reconhece a divida de cxercicios findos do vencimento 
de hum empregado apose1dwlo , por nâo ter ainda 
sido declarado pelo 1'hesouro qual o que lhe compete; 
e ordena-se á Thesouraria do Piauhy que informe 
sobre a sua omisúio. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 18 de Setembro de 1855. 

O l\Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Piauhy, em res
posta ao Officio n." 4 de t5 de Janeiro do corrente 
anno , que a divida de exercício findo constante do 
processo que o acompanhou, cujo pagamento recla
ma o Official aposentado da cxtincta Thesouraria, Can
dido de Sousa Hego, não póde ser rcconheeida , visto 
como o Thesouro não declarou ainda o onlenado, 
que deve competir-lhe pela aposentadoria ; dcdaração 
que não rstá ainda feita, porque nem o reclamante 
nem essa Thesouraria enviúrão ao mesmo Thesouro 
os documentos indispcnsavcis para fazer-se a conta 
do tempo de serviço do mesmo reclamante , como 
aliás dcterminão as Circulares de 25 de Outubro de 
1832, e 13 de Abril de 1 8:37. 

E porque, não obstautc ter sido exigido pda de 
!8 de Janeiro de 185'2 que essa Thesouraria informasse 
se na Prorineia Jwyiüo "'IIJH'egatlos nposentados per-
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cebendo vf'ncimentos sem o respectivo titulo dcclara
torio de ordenwlo, apparece o facto de que se trata, 
tanto mais censuravel, quanto he certo achar-se re
vestido da circumstancia de não ter sido mencionado 
nos orçmnentos annnacs o nome do aposentado em 
questüo, de sorte cp1e, se nün f<'ira o incidente de ter 
cahido em exercício findo a qwmtia reclamada, igno
rar-se-ia ainda semrlhantr~ omissão; ordena ao dito 
Sr. Inspector (lltn, n:nwllendo (lllillllo antes a:;; infor
mnçües necPssarias para se contar o tempo de ser
viço do rcclmnantc, anompanhadas tla certidüo do 
ponto, c dos titulos origiuaes das nomeaç(Jes que elle 
teve, dü por essa occasiüo conta eircumslanciada do 
seu proceuimenlo, rclaliram?nte á omissão que fica 
notada.- Marquez de Parana. 

N ." 2G2.- Em 18 de Sdemhro de 1 8G5. -Imposição 
de mulUt por qttcbm do.~ :wllos das escoti-

lhas dos navio.~. 

Bio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 18 de Setembro de 1855. 

O 1\IarCJUCZ de Paranú, Prcsidt•Ille do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, com mnnica ao Sr. lnspeclor da 
Thcsouraria do lho Grande do Sul que o mesmo 
Tribunal indcferio, ú üsta da terminante disposição 
do Art. 1:37 do Hegulamento de 22 dn .Junho de 18:3(), 
o recurso interposto pelo Capilüo do Brigue Ilespa
nhol « 2. 0 Dolores ;;, da tleeisüo da dita Thesouraria que 
conlinnou a multa tle lt00.7J)OOO, que lhe foi imposta 
na Alfandega dn S. José do Norte por se acharem 
quebrados os sPllos das escotilhas.- Murquez de Paranú. 
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!\." 2(i;l.- J•:m IN dt~ S•~lemLrn de JR5;).- Uerom· 
mentia a CJ"f'('llfÜO da Ordem que prohibe o recehimentu 

de moeda.~ estrangeiras nas f:'sta~·õcs Fiscacs. 

Bio de Janeiro. Ministrrio tk; l'iegor,ios da Fa
zenda em 18 de Sf'tembro de 1X:;:~:. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo Sua .'\Iagestadt~ o Im
pera<lor, por Sua imnwdiata HPsolll<:ilo sobre Consulta 
da St•ccüu tlr~ F;1zenda do Consr•l111 1 d' Estmlo, determi
nado ;·,,,e niio st~ nu·!wssem uns J<:stn(:t1es Fiscaes 
dt>ssa l'rurincia sr•niío mor·das n;wiunaes, 011 !JilhetPs 
da Caixa Filial do Banco do Brasil, conltH"JnP t~om
llllllli<pwi il essa Pn·sidt·ncia f'lll .\viso de· 22 dt> .\laio 
do r:on·t•Btn illllln; tPnhn por crJnwniente l't'f'Oilllllell

dar a V. Ex. n pnl'Pil:t obst'l"Ymwia dP sPnH'I!t;m1t• de
lenninM:i1o, Pspnando q1w Y. E'\. nw infnrnH' das 
prnridt~II<'Ías que IPlll sido lnmadas nesst! Sl'lllidn. 

Deos ']unrdr~ n V. J~x. ---Mm·rpH·z de Par:tiiÚ. -·:~r. 
Presidt•ntl' dn Província do Bio Cram]p do Std. 

N." 2fiL-Em IR dt• SdPmhro d<~ 1855. -Sz~jr'illl so
nwntc rw miniuw drt 11111fla únposta JW primcn·r1 par
Ir~ rlo Art. -1." do Dr'ITI'fo tlr~ 2() de Abril de 1854 ao 
Cummrrndantr~ do Paqurlr' ~< Aron » por 111io ter OJ!re
sentorlo em tempo o nuwifi'.~fo de todos os porto.~ em 
f]UC (OCOII. 

Hio dn Janeiro. ~linislt:rio dos Nq~ocios da F'a
zPmla em 18 de Sefemhro tle lRG!"', 

O Marquez de Parnnú, Presidente do TriLu nal 
1lo Thcsouro Nacional , comnmnica ao Sr. 1nsr)('dor 
da Thcsouraria da Bahia, em resposta a Sl'tl Olfkin 
n.

0 

1!1;-, de 11 do mez findo, que o mesmo Tribn
n:tl, atlrncleudo ús r:tz!ltlfi :tpresPntadns por F. P. 
\\ilson I' C.", :\gt·nl<·~;, na rilpilid dn lll<'Sillil Prurin-
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cia, Ja Real Comp:mbia de Vnpon·s de Soulhampton, 
no recurso que int.erpuzerão da dccisüo ua Thesou
raria , que os condcmnou a huma multa por não ter 
o comroissario do Vapor « Avon » da sobredita Com
panhia apresentado em tempo o manifesto de todos 
os portos em que locou durante a sua ullima via
gem, entendeo que deve o Sr. lnspedor reformar 
a sua decisüo, e fazer cobrar uo Commandante desse 
Vapor só o mínimo da multa. que impoz a primeira 
parte do Art. -A.o do J)ecreto n." t.:~í-15 de '2() de Abril 
de 1851.- MarqnPz de Varaná. 

-----
N o 26r). -Em 1~ u<~ Setembro dü 18:')5.- Con{tr

ma 1tw1Ht uppr1'hc11.~ào de obra.~ de o11ro, 
e a mllllu tfr~ ;)0 pur "/o 

Rio d!~ Janeiro. Ministerio dos Nef!;ocios dn Fa-
zenda em 18 de Setembro !k l8GfL · 

O Marquez Je Paraná, Presidente <lo Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspector da 
Thesouraria da ProYincia de Pernambuco <lue o Tri
bunal do mesmo Thcsouro indderio o recurso intPr
posto pm Ilermann ~lehntens da decisuo ua Presidencia 
da Pruvincia, <tm• confirmou a dessa Thesoura~ 
ria, pela qual .iulgou valiosa a apprehensão feita pela 
A1fandega de diversas obras de ouro com que o dito 
recorrente fora apanhado r~m ilugrantc tlelicto de con
trabando , e multado em GO -por o f o do wlor da mes
ma apprehensúo. - Marquez de raraná. 
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N." :21)G. -Em 18 de Setembro Ü<~ 18~,;). - Sujeita 
ao ·imposto de ancura!Jem /nww Barca, nüo olis

tautc a allcgarão rle ter tra:itlu Colonos. 

Hio de Janeiro. Miuisterio dos J\pgocios <la Fa
zenda em 18 de Setembro de 18?');). 

O :\Iarquez dr~ Paranú, PrcsiJenle Ü•} Tribunal 
do Thesouro Nacional, communira an Sr. lnspector 
da Thesouraria tle Fazenda Lla Provincia do Maranhüo 
!Jlll~ o Tribunal do mesmo Thesouro indeferio o re
curso do Commamlank da Barca Portugucza-Linda-. 
Luiz da Serra Pinto, interposto da \lecisf'\0 do dito 
Sr. Inspector, que confirmou a do da All'amlega, 
pela qual fui julgada sujíúta ao imposto de nneora
gPm n referida Barca, não ohslanlü a allegação tle 
ler dia eumluziJo Colonos.- ~Iarq1wz Ul' Parauú. 

1'\: '2Gí.- Em lH de Setembro lle lR;);l.- Confír
nw a dccisiío que :wjeiton rt dl'.~}lltl·/lo J!Ol' (a

rlum og J:idros roloritlos. 

ltio d<~ Janeiro. lUinislí:rio dos Negoeios da Fa
zenda em Hl de Sctcrnhrn de 18;,;,. 

O Tribunal uo Thcsourn l\"aóonal, julgnndo pro-
~~ed,~nles as razôes que fundarncntúrüo a dc<:isfto, pela 
q_ual _o Sr. Inspector dn Al!'andega mawlou que os 
Negocmntcs ~'· tcconte Fcron. e C." despnl'hassern por 
factura '2 cmxas contendo ndros colondos: resolveo 
it_l(leferir a peti\üO de recurso dos ditos Nego
emules, sobre que o Sr. Inspcctor informou em seu 
Otlicio ll. 0 831 de 30 de Junho do corrente anno; 
porqmmto, embora nüo sejUo esmaltados os Yidros de 
qup se trata, não cslão tmla-üa comprchendiüos na 
Tarira. pois que as lpialidades alli descriptas na rcs 
pecllva Secçüo são applicaveis unicamente aos transpa-
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rr·nlcs ou hwncos, <~ 11üo aus d1~ n)r, de guP a Ta
rifa faz menÇtu expressa sen1pn~ <lUC lelll de dassi
Jica-los. O que ao mesmo Sr. Iuspedor comlHUnico 
para seu eonhceimenlo e guvemo. - ~L:mpH~Z de 
Parmui 

N ." '2(i8. - l~rn 1 \l de Setembro de U~;,;,_ -- U Tri
bwwl nrlo tonwn totthcci 1111'11/0 d1~ /uun rcw n:o sobn· 
qualifícaçüo de 11li'I'1'1Ulorias nn que ·infl'rVÍI'nlu udlitros; 
I~ dedara que 1lll disjHJÚ~'[lU do ~ a." do Art. 7 ." do 
VetTcto n." (i:H 111iu c.,trio cOIIIJ!l'ciiCildidos os j1·astus 
1'()1/t 1'0/ISCi'I"IIS. 

Hio tle .laHeiw. Minislerio dos 1\"rgoóos lla fa
zewla Clll 1 \) dt~ Sdemhn) de u;;,fj. 

Commmlico uo Sr. lllslt~'clur tla All'anclt•fUI, para 
seu conhecimento e gmt•nw, !pH~ u Trilmual tlu Tlw
souro Nacional inJcfnio duas pcli~üt:s de recurso de 
Wilmot, Macha!lO <: \\iln111l, lnuua yersawlo ~ohre o 
dcspueho de 1r, caixas contPwlo garrafas de üdro, 
c outra requerendo que uo ealeulo para pagamento 
dn dircilos do despadw de 1:JO caixas com frascos de 
.-idros com cunsr·nas se fizesse o aha!lnwnto men
ciuuado no ~ :L" do Art. 7. 0 do Decreto u." G:H de 
:2H de Agosto tlt· !Si\); porquanto, no 1." t:aso, tendo 
sido a questüu da quillilici1c;üo do gmll'ro dt'ciditla por 
arhitros, não pócle o Tri1Juni11, t•m Yisla <lo disposto 
uo Arl. 8 o do He!~llhltlll'lllo de 17 tlc ~oyembro de 
1~54, tornnr dc·.lla'"" tonlwcimento; e llU segundo, não 
sendo applic;m~l ú nH·rcadoria de que se trata a dis
pnsi~;lío jú c.ilmlll do ~ :to do Art. 7 ." do Decreto de 
2H de Agosto de 18 'I \I, fundada {i,i a decisão do mes
mo Sr. JnspcclLI!". --- ~larrptcz dt> Pnranú. 



N." 2üU. -Em iH de Setembro de 1855. -o.~ 1/la
fli{'estus d{ls embarcações, que nüo estiwrcm revestidos 
tias formalidades legaes , estão sujeito.~ ao disposto no 
Jrt. 8. 0 do Decretu de '26 de Abril de 185í. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da Fa
zenda em 1 n de Selemhro de 18f'l5. 

O Trilmnal do Thcsouro Nacional , !Pmlo em vis
ta o rccpicrimentu ele recurso de Jolm ~loore e C.", 
consiguatarios da Bmca Chilena- Mnthil'n Cuusin -, 
sobre que informou o Sr. lnspector da Alfauclega em 
seu OHicio n." 125 de A do eorrenle ; c considerando 
tJUC , nito obstante fnltar no documento nprcscntmlo 
c·omo mnnifeslo do dito llaYio, JJüo sú o certificado 
exigido pelos Arts. 1 :}o e 151 do Hcgnlamento de 
12 th~ Junho de 183(), como aimla em supprimcnlo 
clc11c a prova anlhcnliea ele hawr sido feüo no porto 
da proecdencia, fc'ira aecejto o dito clocunwnto pelo 
lnspcctor interino, impondo ao mesmo tempo ao Com
mandante a multa de~ qnc traia o Art. 10 elo Hegu
bmenlo ele '2G de Abril de 1Rjí, quando, C(lllforme 
u que fora determinado pnla Ordem n." 14. de 15 
de Janeiro de 181\), devôra ler in lilllinc rcjuitado se
melhante documento, pela ausencia ele todas as for
malidades csspuciacs; resoh,co reformar a decisão de 
que recorrem os Supplicantes, c mandar npplicar ao 
naYio em 'luestüo a multa do Art. 8. 0 elo Hcgula
mento ultimamente citado. O que pnrtici po no Sr. Ins
rector para sua intclligeucia c execuçüo. - Marquez 
de Paraná 
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N.o '270.-GUElUL\.-Circular de 20 tlc Setembro de 
18f>r>.- Ordenando que das Fortaleza.~ nüo :w (açiio sig
nae.~ com tiro de bola aos navios de !f!Wrra estrangeiro~. 
c só aos mcrmntcs nos caso~ previstos nas ordens em vi
gor, c depois ele esgotados todos os outros meios. 

Circular. - Hin de Janeiro. Ministcrio dos Nego
cios ela Guerra em 20 Jc Setembro de 18:J:J. 

lllm. c Exrn. Sr. -Sendo conveniente evitar con
fliclos desagradavcis, Determina Sua Magcstade o Impe
rador, que V. ]~x. expessa ordem clara c terminante 
aos Com mandantes das Fortalezas, para que em ne
nhum caso, salva a ordem m11ilo expressa em con
trario , fação signncs com tiros de bala aos navios de 
guerra estrangeiros, e que mesmo a respeito dos na
Yios mercantes, sú llen~rn ClllJH'Pgar esse rcctH50 nos 
casos que eslüo previstos nas on]cns em vigor, quan
do houverem esgotado inutilmente lodos os outros 
meios, a seu akancc, c nunea na occasião da entrada 
dos ditos navios, scnfw ([Uando para isso se expedirem 
ordens positivas. 

Dcos Guarde a Y. Ex.-- Marqucz de Caxias.-
Sr. Presidente da Provineia tlc .... 



N. • .271.- Circular de '21 de Selem oro de 18:Jf>.
Declara que os Regulamentos de 18 de FeJ;creiro de 
176:3 c 21 de Agosto de 1764 cstabelccêrão regra ácer
ra dos castigos corporaes; c que os de.~crtores de 3! 
deser~·ão devem ser excluídos do Exercito, embora tc
nh.ão sido condemnados a prisão por tempo menor de 
sc1s annos. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocias da Guerra 
em 21 de Setembro de 18:JG. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo subido á Augusta Pre
sença de Sua Mageslade o Imperador o OJiicio dessa 
Presidencia n." 48 de 28 de Março de 184R, acompanha
do dos do Commamlante das Armas dessa Província, pe
dindo se lhe declare: 1." se deve continuar o uso da 
chibata nos castigos eorporaes de correcçilo: 2." como 
tleYem ser considerados os réos de :J." desereilo sim
ples, cujas sentenças forem reformauas em "superior 
lnstuncia, reduzindo-se o tempo de prisão; Houve por 
hem O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o Con
selho Supremo Militar, Mandar . dcdarar que nos 
Regulamentos Militares de 18 de Fevereiro de 17{):3 , 
e '11 de Agosto de t7 (H udmril V. Ex. a solução da 
1. • duvida proposta, e IJuunto á '.2." que nos lermos 
do Decreto de 1:3 de Outubro de 1827 , o sim plcs facto 
de ser o individuo r{!o de :L·' deserção, importa a con
dição ele ser excluiclo do Exercito, em cujo caso está 
o tunLor .José Hodrigues de Oliveira, a que se refere 
hum dos citados Ollicios do Commandante das Armas, 
não obstante Ler ellc sido definitivamente comlernnado a 
prisão por tempo menor de G annos. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias. -Sr. 
Presidente da Província do 1\uá. 
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N. o 2i2. ---A viso d1~ 21 d1~ Setembro dP 1 ~:,;,. - nl'
ferc-sc a llesoluç!lo tlc Consulta dt~ 1 ;, do mesmo me:;, 
que der:lara qaa a.~ pra(:as de Jll'Ct cxcluirla.> em úrtwla 
tfc sentwça, niio leltt tlircitu ct vencimentos desde a data 
da mesma swlença. 

Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guerra 
em 21 de Setembro de U):">:í. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua Mngestadc o Imperador, 
a Quem foi presente o Oilicio dessa Presidcncia, soh 
n." 7, de 31 de Maio de HHI'l, pedindo solu~üo á du
vida relativa aos vencimentos, que competem ao ex
Cabo de Eslruadra do :J,o Batalll<io (k Artilharia a 
pé .Joüo Pereira Marrrucs, sentenciado a \l annns ~~ lt 
Inczcs de prisüo sirnplcs e InuJta correspondente ú -~~ 
metade do tempo. Houve por bem pur irnruccliata e 
lm pcrial Hesnluçilo de I;; do corrente rncz, tomada 
sobre Consulta do Conselho Supremo Mililar, Mandar 71 
declarar que o referido CaLo de Esquadra nenhum ~' 
direito tem a vencimentos militares, depois da pu
blicação Jo Accordiio da Hclaçúo que confirmou a 
Sentenca , em vista das Provisões de '.2!) de Eeverciro, 
cU de· lUarco de IX'íi combinadas com as de :2l de 
l\Iarço de 1~2~). c H de Agosto de 181D; oque 
bem proccdeo o Commissario Pagador n:ilitar oppon
do-sc ao paganwnto do pret de ajuste de contas, c 
reclamando tudo quanto clle recebeo desde a publi
cação da Sentença até o dia do sua cxc!usüo no Corpo 
a que pertencia. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias.:__ 
Sr. Presidente da Província do Parú. 
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N." 2i3.-JUSTIÇA.-Aviso de 21 de Setembro de 18:-1::;, 
á Vice-Presidew . .:ia da Província do Amazonas.- De
r/ara os casos em que deve ter lugar a formaçüo do sum
tnario , por occasião de se tratar de arrombamento 
feito em Cadêas publica.~ por alyum rco que ncllas exista. 

3: Secção. Ministerio dos Negocios da Jusli~<L 
Rio de Janeiro em '21 de Setembro de 18:-J;), 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magest;ulc 
o Imperador o Oflicio de V. Ex., n." Hl8, de '2:-1 
de Julho proximo pussudo, cobrindo o mapra dos 
trahalhos judiciaes do Promotor l'uLlico da t:ornnrca 
de Solimôes, que lhe fora rcmellido pelo respccliyo 
Promotor, c bem assim os Oflieios do .Juiz de Di
reito dessa Comarca , e do Chefe de Politia da Pro
Yintia, em que arguio de illegal o processo feito con
tra os réos que havião arrombado a t:ad.<\1 da Cidade 
de Tefl't~, de que faz mcnçüo o dito rnappa, por isso que 
o Codigo Criminal , segunda Parte, Titulo ~."Capitulo 
H:, decretando penas para os indivíduos que arrom
barem Cadeas, não as estendêru aos presos que es
ses arrombamentos praticassem para se evadirem, c 
sómente no Art. 12G manda tornar medidas de se
gurança. 

E o Mesmo Augusto Senhor Manda Declarar, que 
bem procedeo V. Ex. ordenando ao Juiz de Direito 
respectivo, que, se a fuga verificou-se sem algumns 
das circunstancias previstas na Parte 2." do Art. 12G 
do Codigo Criminal, não podia ter lugar a instau,
raçüo do referido processo ; mas se se yerificar a exis
tencia de huma das ditas circunstancias, deve proceder 
á formacão do summario na conformidade das Leis 
respectiv.as, e não segundo assignou o Chefe de Policia, 
por não se achar a hypothese do Art. 126 citado com
prehendida na doutrina do § 4. o do Art. 1. o da Lei 
de 2 de Julho de 1850. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento, e para o fazer constar ás re
feridas Autoridades. 
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Dcos Guarde a Y. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo.-Sr. Vice-Presidente da Província do Arnawnns. 

N. o :271. - A viso Je '.:!.2 tlc Sete mhro de 18f)Eí , ú 
Presidencia do Pia11hy. --Declara que ri ústa tfag di.i
posiçõcs nos Jrts. H ~ 7." c 10 do Uequlamcnto de 
'.2 de Outubro de 1~:-11, dccem ser insrrif110s no Lirro 
dos Tombos as illslitlli(:ilcs das Copcllas, rinwlos, c até 
dos onus c encargos fi.ros i~~tposto.~ ao.~ 111oryados, quer 
ellcts tcnhão, qnar ná.o Templos Olt Cosa.~ de ora~·âo, 
quer exislúo, qHcr nrlo os bens tla institui~·(io. 

a." Sceçüo. Minislerio dos Ncgocios ela Justiça. 
Hio de Janeiro em 22 d() Sclcm!Jru de ts:-);). 

· Illm. c Exm. Sr. - Lcn~i ao conhccirncnlo de 
Sua Magestade o Imperador o Ollicio de V. Kx., n: 
33G de 20 de Junho do corrente armo, em que in
forma sobre a cxccu(;ií.o que nessa Província tem lido 
o Hegulamcnto de .2 de Outubro de U'I:Jl Art. H 
§ 4. 0

, que mandou estabelecer nas Províncias o Li
vro dos Tombos das Capellas; c em que lambem de
seja saber se, ús Casas lk oraç;\o ((lJU 11iio siío regu
larmente instituídas, nrm tem hms, ou se a h uma 
Capclla cujos bens nwveis f,,rúo urrerllalados, c que 
nenhuns actualmcnle possut) , hc, ou nüo extensiva 
aquella obrigação imposta pelo citado liegulamento. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Ficando sciente elas 
providencias que V. Ex. tem tomado, Manda declarar, 
que hem clar,ls c terminantes súo as disposiçôes dos 
Arl.s. 44 § 7 c lO do referido ltcgulamento, para que 
seja preciso explicai-as; sendo que ft vista dellas de
vem ser inscriptas no Livro dos Tombos as instituições 
das Capellas, vínculos, e aló dos onus e encargos fi
xos impostos aos morgados, quer as ditas Capellas 
tenhiio , quer não lenhão Templos ou Casas de oração, 
quer existuo, quer wi.o cxistiio os bens da instituição, 
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c que por conscqucncia nas ditas regras esl.üo com
prchemliuas as Ca pellas, de que se trata, mas nu o 
assim as Casas de orac,·w sem instituiciio e sem Lens. 

Deos Guarde a v·. Ex. --- Josó 'i'bornaz Nalmco 
de Araujo. -Sr. Presidente da ProYincia do Píauhy. 

N: .:n:-L-GllEHIL\.-Aviso de :22 de Sclemhro de 18G:í. 
(onll!wnicandu a. Minas (Jcrncs a Jmpcriallkwlnçrio de 
1:> do mc/(mo me.::, q1tc tleclara que os militare:;, em 
certas circnnstancia.~, podem ser presos pelas 11 ulori
tladcs ci uis , úulcpcwlcnle de t'CIJII isi!:iío. 

Hio ue Janeiro. Uinislcrio dos Negocios da Gucna 
em '22 de Setembro de n:r·,;,_ 

Illm. c Exrn. Sr.- Sua Magcstadc O Imperador 
a Quem foi presente o Oflicio uessa Presidcncia lt.

0 11 
uc 8 de Janeiro de 1~;,3, pedinJo se lhe dedure 
qual o procrdimenlo que deverá ler quanJo algum 
Uflkial Jo Exercito, em diligeueia do sl'rviço ou 
commandando destacamento, for preso sem preceder 
ret]uisiçüo ao Governo, ou ao respectivo Comman
danle, a ordem de Autoridade civil antes de culpa 
formaJa, ou em virluJe lle processo por crime não 
militar nos casos em que a Lei permilte a respeito 
dos paisanos; Houve por bem por sua immediata u 
Imperial Hesoluciío de 1G do corrente mez, tomada 
sohrc Consulta do Conselho Supremo Militar de Jus
tit;a, ~Iandar declarar os Militares que nas circunstan
cias acima expostas podem ser presos por ordem das re
feridas A utoridadcs, independente de previa rcquisi
çüo, na fórma Jo Codigo do Processo e Lei de 3 de 
Uezcmbro de 1~41 , Yisto que clles nos crimes civis 
estiio sujeitos ú Lei commum ; Jcvendo porôm serre
colhidos á prisües militares, Jandc-se immedialamenle 
p~rle á Autoriundc militar competente, segundo o 
d1sposto na Provisão e Aviso de H) de Agosto de 
183i, c Alrará de '21 de Onlubro de líü~J ~~li." 
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Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias. 
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 0 :27H.- Circular de 2.2 de Setembro de 18Gtí. -
Publica a Imperial Resolução de 15 du mesmo mez, 
que prescreve que as praça.~ c.tduidas du l~'xcrctito em 
virtude de Senlcn~·a, del_jcm wmpri-la no lugar desi
gnado na mesma Sentença, c 110 c1uo omi!iso, no que 
lhe for desig11ado pelo Cummandante da.~ A r mas. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 22 de Setembro de 18G5. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo subido ú Presenca 
de Sua :Magestade o Imperador o Oilil:io dessa Pre
sidencia, sob n ." 118, de 2 í de Agosto de l~G:l re
lativo ao destino f{lle devem ter os soldados condern
nados pelo crime de a. a desen;üo' (rue' nií.o tem de 
voltar aos seus Corpos , Lem como aq uellcs que a 
elles hão de ser restituídos; Houve por hem o Mesmo 
Augusto Senhor por sua immediata q Imperial Hesoluç~o 
de 15 do corrente mez, tomada sohre Consulta do Con
selho Supremo Militar de Justiça Mandar declarar que 
eésse por nbusira, a pratica nt(· ngora seguida a 
respeito das prar;as que se ac!Hio nas circunstancias 
acima referidas, por compelir ás Autoridades milita
res a execucii.o das sentencas dos Tribunaes militares, 
e cruc os cor1dcmnados por crime de deserção, a tra
balho de forlificar;.iio ainda que tenhão de ser exclui
dos dos Corpos, devem cumprir as sentenças nos lu
gares que ellas designarem, e em falta de tal uesi
gnaçiio nas Fortalezas ou Praças de escolha dos Com
mandantes das Armas. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias.
Sr. PrcsiLlen te da Provincir do Parú. 
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N;• 2i7.- Aviso de 25 de Setembro de 1855.- Man
da abonar ao Director do Hospital Militar da Curte 
forragens para duas cavalgadnras , por não ter casa 
de rcsidcncia. 

1\io de Janeiro. Uinisterio dos Negocios da Guerra 
em '2:> de Setem!Jro uc 18:->;>. 

Sua Magestade o Imperador, Altendenuo a que, 
por ni"lo haver no Hospital militar sunicientes acom
moda~ôes, não se tem dauo casa para residencia do 
respectivo Direclor , como disp\>e o Art. 77 do Re
gulamento do mesmo Hospital, lia por bem determinar, 
que pela Pa~adoria das Tropas, se abone ao aclual 
Hireetor, o Brigadeiro Henrique Marques de Oliveira 
Lisboa a importancia da forragem para duas caval-
gaduras. 

l>eos Guarde a Ym.- Marquez ele Caxias.- Sr. 
lnspcctor interino da l)agadoria das Tropas da Côrlc. 

N.0 2i8.-.1USTICA.-:hiso ele '2fi ele Setembro de I K>:l, 
ao Prcsiucntc tlo 'frilnmal do Comnwrcio (le l)pmam
Lueo.-Decidc as dnJjúlas offerccúlas pelo mesmo Presi
dente áccrca da intclligcncia do Art. 4:3 do Bcgulamcntu 
n.o 1.597 do Lo de Maio do corrente anno, c Art. 
'2:_\2 do Rcgnlamcnto n.o 737. 

3. • Secção. Ministcrio dos Ncgocios da Justiça. 
Uio ue Janeiro em '26 de Setem!Jro de 1855. 

Levei ao conhecimento de Sua Magestade o Im
perador o Olficio de V. S., datado de 14 do mez pro
ximo findo, no qual pede ser esclarecido, se o He
latorio de que trata o Art. 43 do Hegulamento n ." 
1.~>\l7 Jo l." de Maio desle anuo deve considerar-se 
como hurna pc1;a separuua dos autos, ou se eomo fa
zendo parte dos mesmus auto-;, conforme Y. S. cu-
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tewle; pedindo igualmente que sP lhe declare se lle 
verdadeira a intelligencia que dú aos Arts. 2:32 c '2aí 
do Hegulamento n: í:n de :25 de Novembro de 1H50 
pela maneira que expõe. 

E Ficando o Mesmo Augusto Senhor Inteirado da 
rnateria do dito OI!icio, Houve por bem Decidir, 
<Jne, sendo o sobrctlitu Helatorio huma formalidade 
dos julgamentos das causas commcrciaes em '2." Jns
tancia, nilo póde deixar de constar dos autos, nos 
quaes cumpre que sej<io lançados: c quanto á intel
ltgcncia do Art. ;2:32 do Hcgulamento n. 0 7:17, que deve 
ser observado como era na Ord. L. o :3: Tit. (j(j, 
sendo inutil declarar os fundamentos do accorJüo, 
quando forem os mesmos Ja ·sentença , c não outros 
alt\m delles. O que communico a V. S. para sua in
tclligcncia, c em resposta ao seu citado Ollicio. 

Dcos Guarde a \'. S. -José Thomaz Nahuco de 
Araujo.- Sr. Firmino Antonio de Sousa. 

N." :27!J.-V\ZE"IH.~Em '28 de Setembro <le 18:->:->.-
0x Emp1·cuwlu.~ de Fo:::enda nüo podem IWScntar-sc 

das UcjWl'li,:iics s!'m Jll'I'!Hissúo do Cl!cfi:. 

Bio de .Janeiro. ~linislerio dos J\"cgocios da Fa
zenda em '28 de Selclllllro dt~ J H.->C>. 

O MarqiH'Z dn Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Narional, <~m solucão ú consulta feita 
pelo Se. Inspcetur da Tlwsouraria" de Goyaz <'IH Ofli
cio 11." 27, de :H de Marco ultimo,- se ao J~m
pregado qne se ausenta da Jfeparlição por moliYo de 
moleslia , mas sem licença, são applicaveis as regws 
'lo Art. 5G do DPcrdo de 20 de Novembro de ix;,o, 
estabelecidas para (IS que ohliwrern lin•JJ<_;a, ainda 
que sPja por muleslia; declara ao mesmo Sr. Ins
pector que o Empn•garlo que, por incommodado, ti
Yer llCV.'ssidade de rrlir<~r-se da HPpartiçfío clt•poís de 



come1:m: o ~erYi~.o , somr1lt1~ dPn~ fnze-lu com rwrmis
siio do Lhde, po1s que, mlst'nlal\(lo-sc sem dlt1, lTII'on·e 
em falta, do mesmo modo que se deixasse de compa
recrr sem motivo jnstiHcado. - Mémluez de Paraná. 

~: 280.- Em '.2U de Setembro 1l1\ 1B:í~'· -SI'IIo 1fiW 

dac pagar l!wn tcstamrnto inutiliwdo, c que 11c11hwn 
rfj'cito prodn;;io , mas que lw apresentado em .hlizo 
por hum :L" fomo 1lonwu·nto probalorin. 

Hio d1~ Janeiro. ~linistcrio dos Ncgoeins Ja l;'a
zrmla em :2U dn Setembro de H~:J;,. 'J 

Em soluçüo ú seguinte duvida proposta pdo Ad
ministrador da 1\Iesa de Hcmlns de f:abo Frio, em 
O!Iirio do l." do mez fiwlo ,-se Psl[t sujeito ao im
pos[l, do Sello prnporeional hum lesl.amell to que foi 
mutilisado, que não foi apresentado como tal ít an
turidu1le eompelcnle, que nüo foi eumprido, nem pro
duzio efl'eito algum, mas c1ue, nuo obstante, he ]e
nulo a Juizo por terceira pessoa , como documento 
prubalorio de huma ac<;üo e titulo unico da divida 
nessa acç;ão pcuicla,-convúm qun V. S. lhe declare 
((lle tal testamento nfío póde set· eomprehendido nos 
hlulos n papeis de c1uc se deve Sello propordonal, 
conforme o Art. 1.• do Hegulamento de 10 de .Julho 
de 1830, cstattdo apenas s~1jeilo ao Se11o fixo de 160 
réis, conforme o Art. 35 do mesmo ltcgulamento 

Heos Guarde a V. S.- 1\Iarquez de Paraná. -
Sr. Dircclor Geral interino das HPndas Publicas. 
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N. 0 281.- Em 2n ue Setembro ue 1R3G. - Resolve 
a duvida proposta sobre a intelligcncia do Art. 18.4 

do novo Regimento de custas. 

Hio de Janeiro. :\Jinisterio dos Negocias da I<a
zenda em :29 ue Sctmnhro de 18fl5. 

Em soluÇto ú duvida proposta pelo Procurador 
l•'iscal do Pia uh v, em Oflicio de 3 do nwz filHlo-sP 
o Art. 181 do "novo Hegimento de custas de algum 
modo prejudica as llisposições do Hcgulamenlo de '28 
de Abril lle 1851, na parte em que manda pagar aos 
Juizes, Escrivães e Oflkiaes do .Juizo dos Feitos, que 
não vencem ordenados, os salarios , assignaturas c 
hraçagens, que lhes forem devidos, ú m~dida que, 
requeridos por parte da Fnzcnda Nacional, pratica
rem os actos c diligencias ue seus oflicios, tanto nos 
processos cx-ollicio, como contenciosos, de qualquer 
natureza,-convêm que Ym. lhe declare, que, apc
zar da disposição da 2." parte do Art. 184 <lo Hegi
mento das custas ue 3 ue Marco ultimo, <leve con
siuerar-sc em vigor o syslema estabelecido nas Instruc
ções de 28 de Abril de 18fl 1, provisoriamente, co
mo as mesmas Instrucções declarilo, c emquanto se 
não tomarem outras proYidencias , sem que todavia , 
por este faeto, possilo os Escrivães c demais Offi
ciaes dos Juizos e Trilmnaes julgar- se autorisados a 
demorarem a expediçüo dos autos , termos, traslados , 
c quaesquer diligencias cx-oflicio ou a requerimento 
dos Fiscaes da :Fazenda Publiea , no caso de falta 
de immediato pagamento dos salarios marcados no re
ferido Regimento. 

Deos Guarde a Vm.- Marquez de Paraná.- Sr. 
Director Geral interino do Contencioso. 
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~: 21'\l. -:Em :Z9 de Setembro d1~ 185G.- A mttl
ftt imposta em confunnidwlc dos .·f rls. 28.1 c 292 do 
ltcgHlamcnto de 22 de Junho rlc 18:36 só dcre com
prchcnda o vulol' dn mcrr·ndoria rtpfwehctululrt , e não 
u tln bole que o to11rl11::;. 

Hio ue .Janeiro. ;\liuislerio dos i\Pgocios lla Fa
ZI'tHla l'lll 2~) dn Sdcmhro de 1 B:J;). 

Commnnieo ao Sr. lnspcctor ua Alfandcga ua Côr
lc que, não julgando procedentes as razóes exhibidas 
pelo capitüo da Barca Portugueza-Nova Subtil-,Vi
rente Josó Gonçalves de Sousa, sobre cujo requeri
mento informou o mesmo Sr. Inspector em seu Offi
cio n." 105 de 27 do mez findo, resolveo o Tribunal 
do Thesouro Nacional indef1\rir o recurso do suppli
r.ante, e confirmar a decisflo pela qual, em vista dos 
Arts. '2Ri c '2\j2 do Hcgnlaml'Jlto de 22 Junho de 
o~:H), lhe foi imposta a multa em eonsequcncia da 
npprehcnçfto verili1~ada em mercadorias desembarca
das da mencionada Barca; ad...-erlindo porêm ao Sr. 
Iuspector que a dita multa, 11os termos uo Art. 177 
do Codigo criminal nüo dr~vc co:nprehender o bote 
r.onductor das nwrcadorias, ou gcneros extraviados 
aos direitos, mas ser unieamcntt~ calculada sohrc o 
vnlor dPstes. - )Jar(plez 1l(• Parauó. 

N.o ·z83. --Em 2~1 de Setembro de 18!')5.- A lista 
da carga do navio , sem as formalidades legues, 
niio pôde ser considerada c accilrt cama manifesto. 

Hio de Janeiro. Ministcrio elos Neg&cios da Fa
zenda em '29 de Setembro de 1853. 

O Tribunal do Thcsouro Nacional , em ·vista do 
requerimento de llogg Adam c Companhia, consigna
t<trios da Rarcn NnrtP-,\merir;ma .J. R. 'loura. sobre 
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que informou o ~r. Inspecfor da Alfawlega 1la U•rtc 
em s~:u Officio n.o 159 de 24 do corrente, resoh·eo 
negar provimento ao recurso dos supplicantes, julgan
do que bem imposl.a foi ao capitão da dita Barca a 
multa de que trata o Art. 10 do Decreto de :.26 de 
Abril de 1854; por quanto a simpks lista da carga do 
navio, que apresentou, nilo podia ser considerada e 
aceita como manifesto, por lhe faltarem todas as for
malidades exigidas pela Lcgisla(ão fiscal em semelhan
te documento. 

O que communico ao mesmo Sr. Inspcctor para 
seu conhecimento e gm.erno - Marqnez de Paraná. 

N." '.28-i.- GUERIL\. -- Cir·cular de :.2!} de Setembro de 
1855.- Ordenando qve r:.s tarimba.~ do.~ quarteís, pri
siieg, Se., s~jão substituid'},s 71or camas de madeira com 
pr.s de ferro. 

Circular.-Hio de Janeiro. !Uinisf.erio dos Negocios 
da f;uerra em 29 de Setembro de 185[,. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo muito prejudicial á 
saude dos soldados dormirem em tarimbas, como 
está quasi geralmente em uso. c cumprindo que estas 
sejão substituídas por camas de madeiras com pés de 
ferro, em todos os CJIWrlcis , guardas, prisões e For
talezas: de ordem de S11a Magestade o Imperador 
assim o communico a V. Ex., a fim de que expeça 
as convenientes ordens para que esta substituição se 
faça com a possível brevidade. 

· Deos Guarde a V. Ex. - ~iarquez de Caxias.
Sr. Presidente da Provinria de ..... 
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N." 28G.- Circular de 29 de Setembro de 1855.
Manda pôr em execução o Regulamento approvado 
por Decreto n.• 1.638 de 18 de Agosto do mesmo an
no, para o Conselho de Inquir·ição. 

Circular.- Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego
CIOS da Guerra em 29 de Setembro de 18GG. 

Illm. c Exm. Sr.-- Tendo Sua l\lageslade o Im
perador Approvado, por Decreto n. • 1.6;38 de 18 de 
Agosto ultimo , o Hegulamento para os Conselhos de 
Inquirição creados pelo do 1.• de Dezembro de 1841 
N .0 260; assim o communico a V. Ex. para seu co
nhecimento remettendo exemplares do mencionado He
gulamento, que V. Ex. furú distribuir para que te
nha plena execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -l\larquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província de ..... . 

Regulawuento at•tn•ovatlo t•elo Decr•eto n. :IG:Jt. 
de t.S de Agosto de :lf!<l5:i para os Consellaos 
de inquiri~ão creado~ Jbela J,ei n. ~GO tio t..• 
de Dezendn-o tle -tS.t-1. 

Art. 1. o O Conselho de iuquiriçií.o, que, nos ter
mos do§ 3. 0 do Art. 2." da Lei n." 260 do 1.• de De
zembro de 18H, deve tomar conhecimento do múo 
comportamento habitual dos Officiaes do Exercito de
finido no Art. 166 do Cocligo Criminal, conforme o ~ 
2. o do Art. 9 da Lei n. • 64~ de 18 de Agosto J.e 1852, 
será composto de hum Presidente, de patente pelo me
nos igual á do chefe informunte do máo comporta
mento do Official accusado ; c de dous vogues supe
riores a este em posto, ou em antiguidade no mes
mo posto. 

O mais moderno dos vogaes escreverá os termos 
do processo; e o mais antigo exercerá as funcções de 

' interrogante. 
t 
~ 
! 
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ArL '2. o Os Olliciaes componentes J.u Cuusl'llw 
de inquirição nunca serilo do mesmo corpo do accu
sado; mas sim de qualquer outro corpo do quadro 
do Exercito, e na falta absoluta destes, da exlinctu 2." 
linha com soldo, da Guarda Nacional em destacamen
to, honorarios com patente ou reformados. 

Art. 3." Nunea se prncpdcrú a Co11selho de in
I(Uirição senão pur ord1~m expressa do 1\Iinislerio da 
Guerra dirigida iÍ A uloridudc suncrior cn:npelcnle da 
Jlrovincia, ou do cnrpn do Exerdto de opcra0ües em 
que se achar o Otlicial accusadn. 

Art. .1. o O Cnnsrllto de inquiri~~;l•) serú de pri
vativa nomeac:lo dns l:ornrnandanlcs em chefe dos cor
pos de T~xerdto de opernr·úcs , dos Commandanlcs das 
Armas e dos Presidentes das Proriucias onde nüo lwu
ver command11 tl'cmnas. 

Art. 5." Logo que qual!JIH'r das .\uturi(lades 
mGncionaelas no Art. -1." recr~lwr a nrdt~ltl pam lllilll

dar verificar pnr Conselho de inquirir;üo o m<iu com
portamento habitual de nlgum Ollicial que estin~r sob 
SUQ jurisdi.cção, o eommunicará ao Chefe do eorpo do 
OJHcial accusado, e requisiturá a fl~ de Otlicios dt~s
te Oflicial, cópias authenticas de todas as inforrnaçôes 
semestraes de conducla ele que conslurcrn as indica
ções e Juizos sobre o máo comportamento delle, e o 
original de todos os Jocumentos que corroborarem es
sas indicaçôes e juizos rlas Autoridades informantes. I''a
zendo então a uornear;üo do Conselho, rernelle-la-ha 
com todos os documentos mencionados ao Presidente 
que nomear; juntando lambem cópia autbcnliea ela 
ordem do Governo para se proceder ao Conselho , c 
aquelles documentos que pelo mesmo Governo forem 
remettidos ou existirem na Secretaria respectiva, que 
tenhão connexüo com os pontos de aceusaçüo. 

Art. 6. o O Conselho se reunirá sem delonga, c 
procederá aos termos prcparatorios do processo segun
do a praxe dos Conselhos de investigaçüo adoplada no 
Exercito. e passará logo (t inquirição de testemunhas 
que terão sido previamente n'rl ui si latias ú A utoridadt> 
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nomeante do Conselho, em numero nunca menor de 
lres, nem maior de cinco , que scjão de reconhecida 
probidade c isentas de suspeita. 

Art. 7 ." Logo que o Conselho, pelas peças ôo 
processo, c pelo depoimento das testemunhas, se jul
gar cumenienlrmente habilitado para ajuizar da accu
sa~ão, o respectivo Presidente mauJarú pelo yngal que 
t>screYer no processo organisar h um eilracto fiel dos 
pontos e circunstancias da accusa~iin. dos documen
tos que a corroborarem, e tlas ordens cp1c mandú
rão proCQtler ú inquirit;iío; e farú intimar l11tln ao Olli
cial accusado, pn~vcnindo-o de que duvc com parecer 
perante o Conselho a fim de ser interrilgado, mar
cando-lhe para isso dia c hora d:•11lro do prazo de 
lr~s dias. ·Este relatorio srrú esr:ri!'ln, d:tbdo, e as
liignado pelo Official tltlC n on'allisar; e o accusa
tlo declarará p(lr baixo de! I e que fica scirntc, data
rá, c assignará rsla declaraf;<ío. O rdalorio de inli
maçüo serú annexo ao processo. 

Art. ~.° Comparecendo o 01licial aecusado, será 
interrogado sobre lodos os ponlns da al\CUS<I({<-tO cons
tantes dos documentos apresPntados, c dos depoimen
tos das testemunhas ; permillindo-se-llw que em con· 
testaçáo c defesa faça verbnlmenle as obscrvaçües que 
julgar coriYcnientcs, as quac::: se lranscrevcriío no ter
mo de interrogatorio, ou que as produza por cscripto, 
se o requerer a iim de serem annexas ao processo j un
tamcnte com os doc;umcnlos que pretender <Jpresen
tar como corroboranles de seu arrazoado. 

Art. n.o findo o interrogatorio do Oflicial ac
cusado, o Conselho, pPsawlo dcYidamenlf~ as ruzücs 
apresentadas pró c contra, clarú sua upiniiio mo lira
da, se julga ou niio provado n múo comportamento 
habitual do aecusadu, dedaramlo-n em relação a 11ual 
ou quaes dos mo li vos meneionados no Art. 1 (i() do 
Codigo Criminal, isto he: 1. 0

, ineont.inencia publica 
c escandalosa: '2. 0

, vicio de jogos prohibidos: :L", em
briaguez repetida, c 4.", incptidüo notoria ou tksi
dia habitual no ucsempcnlw d<~ suas funrr;iws. 
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Art. 10. Touas as seccões uo Conselho de in·· 
quirição serão secretas: e o processo nunca correrá 
á revelia do accusado, salvo quando houver da parte 
deste formal reluctancia notoriamente infundada de 
comparecer perante o Conselho, do que se fará ex-
pressa circumstanciada mensão no processo. 

Art. 11. Depois do Conselho proferir sua opi
nião nos termos do Art. ~). 0 , a qual será assignada por 
todos os Membros, o respectivo Presiuente remetle
rá o processo á Autoriuade nomeante, e esta o fará 
chegar , pelos tramites competentes, á presença do 
Governo. 

Art. 1:2. O processo será rcmeltiuo ua Secreta
ria d'Estado dos Ncgocios da Guerra ao Conselho Su
premo Militar, para que este consulte , á vista das 
provas da accusação e das declarações c documentos do 
Official , se cllc estú ou não no caso de ser reforma
do por máo comportamento habitual, segundo o es
pírito das disposi~ücs do ~ :3. o do Art. '2. o da Lei n. o 260 
do 1.· de Dezembro de 18H. 

Art. ta. Devolviuo o processo ú Secretaria d' Es
tado dos Negncins da Guerra com a Consulta do Con
selho Supremo Militur, o Governo, a vista della e dos 
mais termos suhstancíacs do mesmo processo, resol
verá definitivamente sobre o destino que deve ter o 
Official accusatln. 

Palacio do Hio de Janeiro em 18 de Agosto de 1855. 
Marque:; tlc Caxias. 

Fornnilurio ilUI'lt- 4! i•a•?e.:("!'i~o tio"" (~ou~elhos 
tlt~ ~IH!liiD.'IC,~iEo, 

( Lllgar Ja rcnniâo do conselho.) Anno de ... 

, Processo uo Conselho de inquirição feito para Ycri
hcar o máo comporla:Dento hauilual de que ó accnsatlo 
O •••• li' .... ( ]JOS(O, I'Ot[10 C nome do o meia[ Qf'!.'l!Sado.) 
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Ter•uto tlt~ Autoaçíio. 

Aos .... dias do mez de .... do anno de .... nes-
te .... (lugar da reun,ião), tendo-se reunido em .... (lo-
cal das scrç6es) o Conselho de inquirição, nomeado 
pelo .... F ... (tratamento, nome, }JOsto e emprego da 
Anto1·idarle nomeante) em cumprimento do Aviso do 
Minislerio da Guerra de .... (data do Aviso), para ve
rificar, nos termos do Hegulamento que baixou com 
o Decreclo n. 0 Ui:H de l~ de Agosto de 1855, o máo 
comportamento habitual de que h e accusado o .... 1<, 
... (posto, corpo e nome do Of[zcial accusado); sendo o 
mesmo Conselho com posto do .... F ... , do .... F ... , 
e do .... F ... (postos, corpos c nomes dos membros do 
Conselho); a cs1e Conselho for.} o presentes os documen-
tos anncxos, dos quaes consta que aquclle .... (pos-
to do accusado), segundo as informações do .... F ... 
(posto e nome do Ojficial informante) Commandante do 
•.•. (designaçrio do corpo) a que elle pertence (ou. estti 
rulclido) tem-se entrrgado a .... (declara-se o motivo domdo 
comportrmwnto habitual, dos designados no Art. 166 do 
Co digo Criun'nal, de que o Oflicial he accusado). E por
que esta falta, segundo o Art. 166 do Codigo Cnmi
nal do Imperio, a que se refere o § '2." do Art. 9.0 

da Lei n.o 64.8 de 18 de Agosto de 1852, constitua máo 
comportamento habitual nos Officiaes do Exercito; o 
Conselho de inquirição , em cumprimento das or
dens citadas, vai passar a proceder aos necessarios 
exames, a fim de verificar a existencia da referida 
falta : e para constar se lavrou o presente termo que 
eu o .... F ... (posto c nome) vogal mais moderno o 
escrevi e assignei. 

F .... 
(posto). 
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AJ)VEHTENCL\. 

Colloeào-sc neste lugar, c na ordem abaixo indi
cada, os se;?;uintes doeurnenlos: 

1.0 Ollit;io da Autoridade nomeante do Conselho ao 
Presidente nomeado. 

2: Norneacáo do Conselho. 
a: Copia ri'o A viso dtl ~linislerio da Guerrn que man-

doa proceder ao Consdhn. 
4." Fc de Otlieios do Oflicial acccusado. 
S. o Copias das informa(;ües semestraes de condu ela 

relativas ú accusaeüo. 
6: Todos os dÔcumcntos origin~tes que corrobora·· 

rem os pontos da accusação , e que forem forneci
dos pelo Comrnandante informante, ou pela Autori
darlc nomeante do Conselho. 

A nomeação do Conselho será nos termos seguintes: 

Jlresidencia (ou commanclo ll' armas) da Provincia de .... 
(on eommanrlo em chefe do .... , etc.) 

Para o Conselho de inquirição que, em cumpri
mento do A \·iso do Millisterio da Guerra de .... ,e or· 
rlcm da Presidenóa da Província de .... (rruando o Con· 
sellw for nomcwlo pelo Commando ll' annas), tem de ve
riflear o rnúo comportamento hahitua! de que he a~
eusado o .... V . ... (posto, corpo e nmnc do accusa~lo); 
nomeio nos termos do Regufamento approvado pelo 
Oeerc.·to n ." w:u de 1R de Agosto de lR55, Art. _1.0, 

Prrsirlentr. 

O Sr. F .... (JIII.~fo , rwpo I? nome). 

Vogat>s. 
Os Srs. F .... ( /dc111.). 

F ..• . tfrll'm). 
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Os quaes organisárão o competente processo, de 
accordo com as disposições do citado Regulamento. 
(Lugar da rt~sidcncia da Autoridade nomeante) •.•. de 
•... de •.•. 18 .... 

~., .... 
(Dignidade.} 

O Officio da Autoridade nomeante do Conselho pa
ra a convocação delle será nos termos sl'guintes · 

Illm ....•. Sr. 

Tendo nesta data nomeado a V .... Presidente do 
Conselho de inquirição que , em cumprimento do A vi
so do lUinisterio da Guerra de .... e ordem da Presi
dcncia de .... (se o nomcallfc for Commandante d' armas), 
tem de verificar o máo comportamento habitual de que 
he accusado o .... }<' •••• (posto, corpo e nome do accu
sado); remetto-lhe a nomeação do dito Conselho , a co
pia do citado A viso, a fé de Olficios do accusado, as 
cópias das informações semestraes de conducta rela
tivas á accusação; c. . . . (mencionão-se os mais docu
mentos que houverem contra a conducta do accusarlo), que 
corroborão a mesma accusação; e ordeno que V ...• 
com DS vogaes nomeados formem o competente pro
cesso nos termos do Hegulamemto que baixou com 'o 
Hecrecto n. • 1631 de 18 de Agosto de 1855. 

Dcos Guarde o V .... (Lugar da 1·esidencia) . ... de •... 18 .... 

Illm. Sr. F .... 

(posto, corpo e 11ome do 
prcsiden1e nomeado.) 

F .... 
( Dignidad,,.) 
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~o l\li'SI1lil din. uH·z, ftlllW P lugnr no krmo ut~ 
antna<Jto <kcbmdos, o Conselho de inquiri~fto, tendo 
rPvisto os doctlliH'lllos d1~ folhas..... ató folhas 
.... qur c·slahelPcem a n<·cusadío U<' .••. (motiro da 
oc·;usru:tio) ft·ila ao .... F .... ([Josto, rorpo c 11011te do 
O{fiâal acwswlo), depois de examina-los com rdlexüo 
t\ madureza , concordou nnanimementP na necessida
de de ouvir tesl!~m11nlws que deponhüo sobre os moti
vos da acrusa<·flo, para mdhor orienta-lo em sua opi
n~ão. dr!iniliva: e estand<~ pres•:n.tt:s uqudlas que fo
rao mdiC<Hlas , passou-se a ll1<pnn'.:ão dellas pelo mo
do que abaixo se spgne. E para <pH' conste o rcferiuo 
su laHoll o presPnln tPrmo qtw t'U o .... F .. ,. (posto 
c IWIIlC), vogal uwi:• motlt•t'tlll, o PstrPÚ, e as~ignei. 

F .... 
(posto) . ' 

1 ." Tt·~temuuhn. 

F .... (11o111c, nuturalidatlc, id111lt~, estado ~~ pro{ls
úio dn lt•Memllnha) LPslPnlllnha juranwntada sohre os . 
Santos l~va ngelhos pelo .... F .... (posto c nome tio Ofli
cial intcrroyante) que exerce n('ste Conselho as fuucçoes 
de interroganlP, a qual promdleo Üizer a WfUUUC que 
soulwsse do rpw lhe fossn perguntado; (~ do costume 
nada dissl'(on dis.~c que em tio, primo, I'Ompadrc, etc., 
do W'rwwdo.) 

SPwlo-1\te pPt'gnnla<lo se sabe~ que o .... F ... . 
(posto, rorpo r IWIIW do arr11sadv) lw avezado a .... (o 
motiro da urn1saçrio) romo consta das accusações que 
llw fnrf'to l't·itas llllS documentos que forão lidos a el
la lc~lcmunll;l; rPspnndr•n .... (o depoimento dct testemu
nha com torlus a~ rirt'll!ISltiJU'ÍII:' que clla relatar.) 

E nada mais flisse: e ,;r'JHlo-llw lido seu depoi
mento ratilicon-o, por acha-lo co11l'rn·me, e assignou-o 
com o dito .... (poslo) inlerroganle. E11U •••• F .... (pos
to e ?ulinr) vogal mais modprno o t•scn·,i. 



r .... 
(.1 Jljlt.:llid{) tlo in!I'J'I'II!fll 11/t.:) 

r .... 
(.Yulltr ria /c.~lenutll/111.) 

s~!fji/CIIl-St' llllU{II!fll 1111'/l!l' 

:2." Teslemuuha. 
a: Testcmunllil. 
L" Tt>slr·munha. 1 
:-):· Teslclllll!l!Ja.\ (Se {iJJ'I'III 1/l:f'I'.WIJ'it!s) (") 

:\o llteSJllu dia, mcz, anuo ,, lugar 110 lermo da 
auloa<,;ão dedarmlus, u Consdhn de Íl~;ruiri,_;[tu, th•pois 
de apret:iar dcYidmntule o 'kpoimenlo das Ires (un l'in-
1'0) tcstcmunlws, ~~ 1lP confrouta-lo com o contexto 1los 
tloeumeulos eOitlfH'ohalorios da aeeusacüo do muo com
portamento hahi tua! l'ei tn ao .... F .... (J1osto, corpo c 
nome do accJtSIIllo) achou 'l''e soLre cllc pesa responsa
llilidade pela culpa dr~ .... (o wotiro especial dn atnl
.~a(·iío); e por isso asse11tou 'I'W devia fazer notificar o 
aceusado para ('omparcccr perante o Conselho a fim 
de ser iuterrogado, e apresentar yerhalmenle ou por 
escriptu as raz1H's qw~ julgar coHwnientcs á sua dcfe
za: do f{llC para constar s1~ laHou u presente termo, 
que Yai assiguado por lodos os Memhrus do Conselho. 
]~u o ..•.. F .... (JinsttJ r !lO/lu') Yugal mais moderno u 
t'SC.fl'Vl. 

F .... 

(po.~tn) Presidente. 

F .... 

(jiOSlu) Vogal. 

(') Na iwruiri\·;lo das lt'sf('munhas o interrogantc püue fa
zer as pl'rguntas fJUP forem jul;.;-arlas eonvcnienlcs para escla
rceirncnto da materia. as ípl<lPs, hem como as respostas, s•~
rão transnipla-> nos d;~poimentos, tu1lo pnr extenso, do mes~ 
rno motlo que l<Jdns '"' l!lais lermos do processo. 
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AHVERTENCU. 

Neste lugar se colloca o relatorio de intimação ao 
accusado , o qual será escripto, datado c assignado 
pelo Oflicial que escreve no processo , c será pouco mais 
ou menos concebido nos seguintes termos : 

llclutorio de intinwçúu. 

O Conselho de inquiriçüo , composto de f ... (pos-
lu, corpo c nome) eomo Presidente, c de I" ... , c 1" •.• 
(postos, c01]JOs e nomes) como vogaes, nomeado pelo 
.... F ... (tratamento, posto, nome c emprego dlt Auto- J 
1·idadc nomeante), em cumprimento do A ·viso do "Minis- ' 
terio da Guerra de. . . . (datn do A riso) para verificar 
o máo comportamento habitual do .... F. . . (püsto, '' 
rorpo e nome tlo acnt.mrlo); faz-lhe constar que seu .. 
Commaudantc o .... F ... (po.~to e nome do Offzcial infor
mante) nas informações de conduda relativas a .... 
(tacs c tacs semestre.~ rh~ tal c tal amw) informou que 
ellc se tem dado a .... (o o[,jccto da arcusação); c que 
esta informação he corroborada por ... (mcncionâo-sc, st: 
Jww;ercm, us partes, etc., relati-ras ao caso com dcclara
çüo das Autoridades c pessoas que as dirig-lnio, c daqt~cl
las a quem forão dirigidas); e juntamente pelo depoi
mento de. . . . (tantas) testemunhas que forão inquiri
das sobre a mesma accusaçfto. E porque o Conselho 
se ache convencido, á vista das ciladas informações, 
documentos e depoimentos, que sobre o dito .... F ... 
(posto e nome do accusado) pesa responsabilidade pela 
culpa de que he accusado; notifica-o para comparecer 
impreterivelmente, perante o mesmo, no dia ..•. de • 
.... ás .... horas da .... para ser interrogado, e apre- ~ 
sehtar as razoes que tiver em sua defesa, verbalmen- 'l; 
te ou por escripto ; sob pena de correr o processo á ·_ 
revelia se houver de sua parte formal reluetancia, no- •: 
toriamenf.e inf11ndada, de comparecer. Sala das sessões 
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t.lo Conselho, em .... (lugar da I'Cltniüu) •••• de .... de 
18 ... 

F ... 

(posto) Vogal mais moderno do Conselho. 

Fico seienle. (Vc~i!Jiw~:âodolll!far) •• . de ... de 18 ... 

F ..• (nome do aausado). 
(posto) . 

. \os .•.. dias do mez Je ..•. do mmo Jc ..... nes
ta .. . (lugar da Telmiãu) no .. .. (local das sessõc.~), ten
do-se reunido o Conselho de inquirição, perante ellc 
compareceo o .... F ..• (posto c nome do acwwllo), ac-
cusado de .... (o oldecto da acwsaçiio), a fim de ser in-
terrogado, e produzir sua defesa; do que para cons
tar, e a fim de proceder-se ao interrogatorio, se 1avrow 
este termo , que eu o .... F ... (posto c nome) vogal 
mais moderno escrcYi e assignei. 

L .. 

(posto) 

lnterru!Jilforio do armsado. 

Foi perguntado ao accusado pelo .... F ... (posto c 
nome) que exerce as funcções de interrogan te, seu no
me, posto , corpo, naturalidade, idade c estado. 

, Ucspondeo chamar-se F . .• , ser ... (posto) do ... . 
· (rorpo), ter de idade .... annos; ser natural de ... ,e 
· •••• (rrmtdo , ou solteiro ou t'iuvo). 
· Foi-lhe mais perguntado se havia sido notificado 

;:;,< para comparecer perante o Conselho de inquirição ; se 
; .. ~havia lido o relatorio de intimação; c se o assignúra. 

, ' Rcspondeo que ... ,etc. 
. ,.., Sendo-lhe lida~ as infOt'JllíJ(~ôes semestraes de cou-.. . 
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d uda a seu respeito , as partes sobre elle dadas, e us 
depoimtmlos das testemunhas ; foi-lhe perguntado o 
que tinha a expôr em defeza das accusaçücs que lhe 
erüo feitas. 

Hespondeo .... (lnulscriTI'IIHC órr·wllstanciwlwncntc 
os razões qw· e.l'pewler o attllSiulo). 

l(oi-lhe lambem perguntado se Linha de apresell
tae por I'Striplo algnmas cnusidew~;I)Cs l'lll sua defeza, 
e documentos l'lll apoio dellas. 

1\espondco que ... ,de. 
Foi-llw finalrncnh~ perguulado se wula mtus li

nha que reprl'sentar, ou expor au Conselho. 
Uespondeo ... ,l'lt. 
E nada mais se perguntando ao nccusado, nem ai

legando elle outra alguma cousa, deo-st~ por iindo o 
interrogatorio, que sendo por elle lido, e achando-o 
conforme, assignou-o com o Oflicial interrogante. Eu 
o .•.. F ... (posto c nmne) yogal mais mouerno o escrevi. 

v ... F ... (11omc do. acm.mdu). 

(.lppcllirlo do inlcrrogante.) (posto.) 

:V. /L O interrogante púch~ fazer ao <H..:eusatlo to· 
das as perguntns que fon•m julgadas iwlispPHSaYeis pa
ra Pschtn•eituett!o do CuJJsdho; " tanto estas como as 
respostas deYClll ser exaradas no intcrrogatoriu com 
toda clareza c preeisfw. 
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ADYEHTEl\'CIA. 

Collorn-sr, neste lugar a dPfPza por escriplo , se
guida dos mais documentos que o aceusatlo npresentar. 

-:\"n mesmo dia, mez, mmo r• lugar tlo interroga
lorio ft·ito no accusado , logo que foi datlo por findo 
o mesmo interrogatorio , o Conselho receLentlo do dito 
accusado a dcfeza por cscripto, e. . . . (tontos) docu
mentos que cllc apresentou (-~~~ lww:cr dtfczn c tlom
mmtos), fez retira-lo da sala das sessücs; c annC'xan
do ao processo a referida ddeza, f~ docmnenlos qtw 
yão de follws .... ató folhas ... , pussou a tomar em 
eonsidcruçüo as raz<H~s pl'olluzidas pelo necnsado em 
sua defcza; c eontrapomlo-as ús pronts ua aecusa(:flo, 
julgou-se em sua eonseiencia plenamente habililatln 
para ckcirlir sobre a ma teria em questün : pnr isso, e 
para prOfl'l'Ír Slla O[JÍllÍÜO, SI~ laVl'OU li pn~SCIIff~ tPflllO 

que cu o •••. F ... (jm~ro ,. nom,•) yo~al 111a is mot!Pmo 
o C'scrcYi e assignci. 

F ... 

(posto.) 

Opini,!o tlo Consdho. 

A' vista das informaçfles d<1uas pelo .... F .. , (po.~lo 
e nome do Ufllcial infunnantc)Comma.ndnntc do .... (cor
po) sobre a conclue ta rlo .... (posto) do mesmo corpo 
F . .. (nome do aecusndu), nos semestrPs (racg c tac,ç d1~ tal 
c tal anno); das partes contra C'llc dadas por F ... , 
F; .. , etc. (nomes c mthcgorias (los autores das partes), a 
F . .. , c F ... , etc. nomes c cathcrtorias tla.~ .lntorida
lles a quem fim/o dirigidas cts partes); c dos depoiml'n
tos de .... (tantas) testemunhas ; o Conselho de iuqni-

: rição he de opinião que estú concludentcmcnle prova
do o máo comportamento habitual do dito .... F ... 
(poMo, I'Orpo r nome do amH(I(Io) por .... (n qualidarlt• da 
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culprt provada); não obstante as raztles por elle apre·· 
);entauas em sua dcfcza, as quaes o Conselho julga 
improcedentes; porque ..•. (declam-se aqui circumstan
eiadamente o fundamento da proposição de improcedencia). 
Sala das sessões , em .... de .... de 18 ... 

F ... 
(posto) J>residen te. 

F ... 
(posto) Yogal. 

F ... 
(posto) Yogal. 

~----------........... 
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A DVEHTI~NCIA. 

Se depois do 1lr,poim1'nto das testemunhas o Con
selho entender que não está provado o máo compor
tamento habitual do aceusado, não tem que ouvi-lo; 
e por cnnsPguinte não deve fomular o rdatorio de 
intimação. Portanto, logo depois do depuimtnlo da ul
tima tPstemunha, lavrará o termo que estú nesse lu
gnr no formulario até as pala nas- achou ll'Ie suhre 
•·IIP-, c o concluiró do modo seguinl1~: 

.... não pesa responsabilidade pela cnl1 ta de .... 
(o motivo csvcóal da acr:usaçãu): por isso, ~~ para o Cou
sPlho profe~ir sua opinião, Sf~ lavrou o presPJJte ter
mo que nli assignado por todos os membros do mes
mo Conselho. Eu o .... F ..• (posto c nome) vogal mais 
modem o o escrevi. 

F ... 
(posto) Pn•siJ ~~niP. 

F ... 
(posto) Vogal. 

F ... 
(posto) Vogal. 

Opútiiio do Con.çclhn. 

. (Segw~ os mesmos termos do Forrnulario au~ a pa-
laua- opinião-~~ depois eontinúa deste modo: ) 

; ... que não está concludentemente provado o 
múo comportamento habitual do dito .... I<' ... (posto, 
corpo c nome do accusado) por. , .. (o o~jccto da accu
.mção); porque .... (declara.- se aqui circumstf!nciadamcntc 
a raziio pela qual o Conselho _julga in c (fica zcs as infor
maçücs c partes accusatorias para constituírem prow de 
máo comportamento habitual). Snln dns srssi'\Ps , Pie. (co
mo no Frmnulario). 



r. 

( :11 ~ J 

Se o accusado nüo comparece no termo marcado, 
e o Conselho reconhece qnc ha da parte dellc formal 
reluctancia, notoriamente infundada de comparecer; 
depois de ajuntar~se ao processo o rclatorio llc intima
ção, lavra-se o seguinte termo: 

Aos .... dias do mez < le .... do anno de .... nes-
ta .... (lugar da reunião), no .... (local da,~ sessões), len-
tlo-se reunido o Conselho de inquirição; e não com
parecendo o accusado, al'!tando-sc findo o prazo que 
lhe foi marcado, reconheccmlo-sü haver da \1arte delh~ 
formal reluctancia notoriamente infundada ( e compa
recer, porque .... (declarão-se os motivos pelos quacs o 
Conselho reconhece have1· da parte do ctcwsw/o formal 
reluctancia, notoriamente infundada de comparecer); as
sentou o Contsclho dever progredir nos termos do pro
cesso a revelia do accusado , de accôrdo com o dispos
to no Art. 10 do Hegulamento approvado pelo Decreto 
n ." 1.631 de 18 de Agosto de t85r): pelo que, iul
gando-sc em sua conscicncia plenamente. habilitad? pa
ra, sob as provas apresentadas, profenr sua opm1ão 
ácerca da materia em questão ; lavrou-se o presente 
termo que cn o .... F ... (posto c nome) vogGl mais moJ 
uerno escrevi e ussip;rwi. 

F ... 
i posto ) 

Opinir/o do Comcllw. 

(,\ mesma do Formulario, rxduindo-se a parte ~ 
desde as palavras-não obstantt~ .... alt~ no IIm). Sala~. 
das secções, ~lc. (r:omu no Fnrnwlnrio). 

Se o Conselho acha na defeza, e documento do 
accusado provas legaes irrecusaveis refulatorias da ac
cusação, pelas quaes considera não pnr:ado o máo 
comportamento habitual do dito accnsado, profere sua 

· opimão segundo os mesmos termos da do Formulario 
com a troca das proposir,õrs affirmativas por negativas, 



e com a declaração dos motivos p(mptt> julga proce
tlentcs as provas da defeza. 

Tutlas as folhas escriptas do processo serão nu
meradas desde a do frontespicio até a em que os Mem
bros do Conselho assignarem a respectiva opinião . 

• 
FinJo o processo, será remeltido ú Autoridade no

meante com Oflicio do !)residente delle, nos termos 
seguintes: 

lllm ..... Sr. 

. I)asso ás mãos de V. , . o [ll'O<:f•sso de iwpúrição 
fel! o pu r ordem d(~ V ... de .... UO JllCZ ... ,em cnm
priruen to do Aviso uo Ministcrio da Guerra ele. . . • JHI

ra Yerificar o máo comportamento habitual ele que he 
accusauo o .... F ... (posto, ('()rpo c nomr), du qual con
c;,.Jlw fui Presideule. 

Tleos Guarde a V ... (lugar da rcuniâo) .... de .... 
de 18 .... 

• 

Illm ..... Sr. F ... 

(Dignidade e emprego da auto-
ridade nomeante). · 

F ... (o l'reúdcntr). 
(posto.) 
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N." '2RG.-.1USTICA.-Aviso de 2U de Setembro de 1855, 
Á Presidencia d~1 Malln Grosso.-Approw o llcgulnmcn
to mandado publicar pela mesma l'residencia em 7 de 
Julho de 185:3, c dedara que a penalidade estabelecida 
no Art. 11 tlo dito llc!JUlrwwlltO der c ser suh.çtituida 
por aquclla que o Art. 80 do llr:!Julamcnto n." 1 ~O de 
31 de Janeiro de U-112 rletertnilla, wm excepçr1o do 
facto de ser o passaporle falso. 

• 
:J." Seeçiio. Ministcrio dos Negocios da~ Justiça. 

Rio de Janeiro em ::.m Je Setembro Jc lo:-)5. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mnges
tade o Impera dor o OlHei o de V. Ex. da ta(lo de () de 
Junho do corrente armo, sob n." 3(), c bem assim 
a copia que remclleo do Hegulamcnto •lUr, em cum
primento do Art. 81i do Hcgulamento n ." 1 '20 de ai 
de Janeiro de 18i'2, V. Ex. fizrra puuliear nessa Pro
víncia em 7 de Julho de ts:-):3; e em resposta ao ci
tadoOllicio de V. Ex. se me om:rcce Jeelarar-lheque 
o Mesmo Augusto Senhor Houve per bem A pprovar 
o sobredito Hegnlanwntn, devendo pmún ser substi
tuída a penalidade estabelecida no Art. H por aqnclla 
que Ô Art. 80 do Hcgulilmeulo n.o 120 esta!Jelecc, com 
CXC!'pçiío dn facto de ser o passaporte falso, porque 
neslt~ caso deYc ser o rén processado c punido pelo 
crime de falsidade. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Josó Thomaz Na!Juco de 
Araujo.-Sr. PrcsidentP da Pwrincia dn :ilattoGrosso. 
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( itt'gulanwnto a tjllC se re('erc u .1 cisu de :2\l tlc Sl'lcmuro 
' l 1u~~ 1 cc o~.). 

Sendo <plc as lnstrueçt'les dt•sla Pre~.idcucia do 
i tk .lu! h o de u;:n ' rei a ti v as aos Passa portes ne
('f'Ssarios para o transito <·ntre <'sla Pruviucia e a He
puhlica Je Bolívia , tem-SL' tonwclo susePpliveis de 
dillieuldade e <luYiclas na sua P.\Pl'U<:üo por cansa da 
posterior organis;t<:<-lo militar e poli<·inl do J>istrielo de 
)lato Grosso; o Presidente da ProvÍ11cia <~lll Yirtude do 
_\rtigu i-H; do Hegulamcuto 1\." 120 de :li de Janeiro 
de l8i2, e ulteriores ordens do Govt~rno Imperial, ha 
por bem <JUe provisoriamente se observe o seguinte 

HEI; CLDIENTO. 

Art. 1.° Coutin!':a a ficnr prnhihida tuda a com-· 
munica<~ilo en f re esta Província ~~ a n, ·p1 1 1Jl ica (lt~ Bo
liYia, por outra via que niío st·jn <l (·sfr;ll!a pulJlien, (pte 
passa por Cns<lhast·o no lli~;lrido dt• ~lnlo Grosso. 

Art. 2. 0 QualqHt·r Yiajaule nncimwl ou eslran·
trangeiro que Yeuha de BoliYia npreselllarú seu Pas
saporte 1.10 Commaudanle dt~ Casahaseo, <JlW <'Screvcrú 
nelle- \"isto. - Casiihasco tantos de tal mez e anno
~~ rubricará. St-guirú o mesmo vinjaute em direitura e 
com a possível brevidade para a Cidade de Mato Grosso, 
onde apreseular-se-ha logo ao Commuudanle Geral do 
J)istricto, que porá o visto 110 seu Passaporte, e depois 
á primeira Autoridade Fu:ic~al da dita Cidade, a fim 
de preenchPrem-se as formalidades presCliptas pelas 
Leis e Hegulamentos Policiaes. 

Art. :L o Se o viajante tin~r de seguir sem demora 
maior de quinze dias para outro q ual<l uer poulu da 
Província, servirá o mesmo Passaporte para contiuuar 
a ,-iagern, expedindo-se-lhe novo tilo sóm<·ntc no caso 
de ter excedido o dito prazo. 

Art. 1. o Se o viajante app;m·ct•r <~lll Cnsalraseo 
sem Passaporte, o respecliro Cmnmandante fal-u-ha 
seguir para a Cidade de Mato Grosso, umuidu de huma 
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Guia cum a (1ual apresentar-se-h a ao Commandantc 
Geral do Dislricto. O mesmo praticará o Commandante 
de Casalvasco quando o Passaporte parecer falsificado, 
ou houver duvida sobre a legitimidade da Autoridade 
estrangeira que o deo, ou sobre a identidade de quem 
o trouxer. 

Art. 5. o O estrangeiro procedente de Bolívia , 
contra o q11al huun~r mo li r o de suspeita, ainda 
mesmo que tenha vindo com Passaporte, sen1 exami
nado pelo Commandante Geral e pela primeira Auto
ridade Policial , e posto sob a vigilancia da Policia. 
E se isto nfto for julgado bastante, o Commandante 
Geral marcará hum prazo breye para que volte para 
l3olivia ou siga para esta Capital. 

Arl. G.o Achamlu-se f~m Mato Grosso estrangeiros 
refugiados por occasião de revoluçflo ou motim occor
rido em Bolívia, se o Conunandante Geral julgar que 
esses estrangeiros, pelo seu numero, importancia ou 
comportamento. tornfin perigosa a continuação de sua 
residencia naquelle Histrido poderú mandar a qual
quer ou a quaesquer delles seguir para esta Capital, 
marcando-lhes para isso prazo razoavel. 

Art. 7. o Dando-se qualquer dos casos figurados 
nos tres Artigos anteceJentes, u Cornmandante Geral não 
deliberará sem ouYir a pruxima _\utoridade Policial 
de Mato Grosso, e amhus darão do (PJC lirer occorrido 
circunstmu;iada parte, o primeiro a esta Presidencia, 
c o outro ao Clwf(\ U\\ Volicia da Província. 

Art. 8. 0 Em regra geral a ninguem deve ser 
consentido sahir desta Província para Rol i via, sem 
Passaporte dado pelo Presidente ou pelo Chefe de Po
licia, todavia occorrendo motivo urgente de viagem 
ou outra razão tal que haja grave inconveniente pela 
def!wra em impdrar o Passaporte das rnencionad~s Au
toridades, poderão aquelles que se aeharem alem do 
Jaurú solicitai-o do Commandanle Geral de Mato 
Grosso, que o concederá sempre que u solicitante 
for pessoa não suspeita , contra a qual não reclame 
Autoridade alguma, e apresente hum a.ttestado do Juiz 
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1ieipal, pelo qual eunste que o mesmo ~olicilanie 
, acha-se livre de fJHalqtwr responsabilidade eivil ou 
I eriminal. 
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Art. 9." Pela mesma fórma o Commandante 
Geral concederá Passaporte ás pessoas não suspeitas , 
que tendo vindo de Bolívia com Passaporte , preten
derem regressar áquella Hrpubliea. 

Art. 10." Os Passaportes (•xpe<lidos p!·lo Com
man<lante Geral o serüo segundo o modelo junto, e 
por elles nfw ser[t exigido emolumento ou direito 
algum, alêm do do Scllo. 

Art. 11. o Todo aquelle que sem Passaporte ten
tar sair da Província ou apresentar Passaporte falso, 
será preso pelo Commandante de Cusalvasco ou pelos 
das rondas ou patrulhas do Histricto , e rmnettido com 
segurança ao Commandantc Geral de Mato Grosso que 
o entregará á Autoridade Policial , a fim de ser punido 
como desobediente c retido ató que se recebão as 
ordens do Presidente ou do Clwfc de Policia, a quem 
dar·se-ha immcdiatamente parte. 

Palacio do Governo de Mato (~rosso 7 Jc Julho 
de 1853. -Augusto tevcrger. 
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l'ASSAPORTE. 

N.o 

SÍ(JIWCS 
Idade 
Altura 
l\osto 
Cubellos 
Olhos 
Nariz 
Bocca 
Cor 
Barba 

Custo do 
Passaporte 

Gratis. 

( !IIK ) 

MODELO 

F. . . . . . . . . . . . . . . . . c Commandante 
Geral do nistrieto militar de Mato Grosso. 

Concedeo Passaporte a F . ..... nntural 
de .... profissfto de .... para (lugar para 
que vai) levando em sua eompanhia 
( tantas pessoas, seus nonws e quali
dades em que vüo. N. 13. Sendo va
rües maiores de '21 annos, he necessario 
que se espeeififJUCill os signaes) afian
çado por F. . . . ( se tiver prestado f~an
ça) e apresentou tal documento (se hver 
apresentado documento ) . 

Valerú pelo tempo de .......... . 

Cidade de Mato Grosso aos (tantos) do 
mez de ... do armo de ...•. 

( Assignado) I" ..••... 

Está conforrw~. O Sí'l'l'('tario, Joaquim Felieissimo 

de Almeida Louzaua. 
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COLLECÇÂO DAS DECISÕES no GOYERNO 1)0 

RIUSlL. 

Temo 1)-{ t.\IJEl\\0 10." 

N. o 28i. -lêAZENBA.- Em o 1.0 uP Outubro de 1855. 
Jlecommcnda a c.rccw·ão da Circular de 2 de Novem
bro de 1854, lt 1·c'speito tht umcssa dos balancetes 
da dcspcza do Ministerio do Imprrio. 

l\io de Janeiro. Ministr.rio dos N egoeios da F a
zrntla f'm o t.o de Outubro de 1855. 

Circular n. o '20.- O MarquPz de Paranú , Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, satisfazen
do ao qne requisitou o Ministerio do lmperio em Avi
so de 19 do corrente, reeommcnda aos Srs. Ins
pectores das Thcsourarias de Fazenda a mais exacta 
observancia da Circular do Thesouro n. o 18 de 2 de 
Nowrnhro de 1851; e lhf~s ord!·ua que nos balan
cetes de que trata a mesma Circular façào especi
ficar a conta de cada membro de hurna rubrica da 

~ Lei, em ordem a conhecer-se qunl o despendio par
ticular de cnda hum dP1les. - MarqnPz 1ir. Vanma. 
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N. 0 288.- Em o i. o uc Outubro de H~;)~) .. -- O tle~I'Oll
to de rnctade da congrua de hum Conego, por moti
vo de licença, não deve rercrlcl' para n Fa/Jrira tia 
Cathcdral. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios tln Fa
zenda em o 1. o de Outnhro t!P 185;,. 

O Marquez tle Varauú, Prt>sith'lltt~ dP Trilnnwl 
do Thesouro Naciona I , PJH resposl<t i! O OHir-i.o n. o 1, '7 

de t5 de Novembro do ;muu passado, em que 1 

Sr. lnspector da Thesouraria ÜP F<Jzeuda un }>mvin
~ia do naranhão da conta da dí•llbcração que tomou 
em Junta, a respeito da importaneia da metade da 
congma t1escontada ao Concgo da Calhcdml .Joaquim 
Jeronymo de Castro , durante n tempo da 1ice11~:a que 
obteve do Governo Imperial, cuja imporlancia preten
de a mesma Cathedral que seja consideraria como per
da , a favor da respectiva Fnbric.a ; t1ee1ara ao dito 
Sr. lnspector, de conforrnillacl<> com o A y:iso do Mi
nisterio da Justiça de :~ do eorrenh~ mez , que 
procedeo legalmente recnsando entregal-a ror isso 
que o :des~onto da metade da eongrua de que se 
trata mãO póde ser l'C{lllladu COlllU h uma pena, [l01' 

falta de ewnprúnento de decercs, caso unie( 1 em que 
pelos Estatutos da Cnthcclral, os descontos revertem 
á Fabrica. - Marquez de Paranú. 
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N." '2~9. - C UELWA.- Circular do 1. o de Outubro 
de 1Hf>;J, - Declara tjUe as ajudas de cu.~to dos Offi
ciru·.~ qne seguem tle /nonas para outras Proúncias 
devem ser calculadas pelo mini mo, alJonando-sC>-lhes as 
vantagens marcadas nos A visas de 18 c 25 de .Julho 
do corrente. 

Hio de .Janeiro. Minisi,erio dos Negocios Ja Cucr
ra em o l.o tlc Outubro de 185G. 

Illm. n Exm. Sr. -- Convindo designar qual a 
ajuda de custo que se deve abonar aos Oflieiaes do 
Exercito, que segurm por terra Je humas para ou
tras Províncias com passagPm para algum dos Corpos; 
Determina Sua ~lagcstade o Imperador que essa ajuda 
lle custo seja calculada pelo mínimo, abonando-se
lhes tambem a gratificaçüo addicional, a etapc e mais 
vantagens estabelecidas nos Avisos Circulares de 18 e 
2:J de Julho do corrente anno, na razão do tempo 
de duração da marcha; c quando tenhão de ir em
barcados , que se lhes tlô passagem integral, cessan
do porem em qualquer dos eazos o abono de 8 mezes 
de soldo de que trata o Aviso de 11 de Agosto de 18í8. 

Deos Guarde a V. J~x. - Marquez de Caxias.
Sr. Presidente da l)rovincia de ... 
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N.0 290. -Circulat· do 1.0 dt~ OutuLro de H\:"1;1. -IJc
clara que os Officiars, qur sefilWin por term tle lwmas 
para as outras Prorincias, com passagem do Corpo 
tem direito a judtt dr· r11slo, pelo mínimo c 11111 is van
tagens de que traia o A riw rle lR de Julho do mes-

mo anno. 

Rio de Janeiro. 'linistt~riu tlus Ncg;oeius ua t;uer
ra em o Lo de Oulnllrtl tk IR;-/). 

~landa Sua Magt•stadP o lmpt~ratlor, por í'sla Se
cretaria d'Estado, Jt~t:larar ao lnspPctor da ThcsoH
raria de Fazenda da Provim·ia t1<~ ~- Pt~dro <lu Sul, 
em resposta ao seu Ofliciu n. 0 :~2 de ll dP Agosto 
findo, pedindo· esclarecimt·nlns úct~rca dos Avisos Cir
culares de 11 de Agoslu de UU8, e li de Janeiro 
de 18;)1 , que , tt üst.il do disposto w~slc ultimo A viso , 
he obvio que OS Offlciaes, tpW seguem por terra de 
humas para outras Províncias com passag<'rn para di
ferentes Corpos, tem direito não só a ajuda de custo , 
que , segundo o flue ora se onlena ao Pn~sidente dessa 
Província, deve ser calculada pelo mini mo ; como 
tambem ao abono da ~t·atiJicaçüo addicional , c etnpe 
e mais vantagens de (pJc trata o dito A Yiso, e o de 
18 de Julho do corrente anno , cessando porem o abo
no de trcs mezcs 1lc soldn mandado dar pelo de 11 
de Agosto de VHR acima citado. - ~Iarrtnez de Ca-

nas. 



~o 2!:ll. - .JUSTICA. -Aviso de :J dP Outubro de 
t85[), á Presidencia da Jlrovincia da Bahia. - De
clara, em solução á cluáda do .J1â:; do.~ Orphiios da
qllella Capital, q~tc, c:ristindo alli Contraste de ouro 
e 1n-ata, pócle o Juiz nomea-I os ]Jara as o valia~ões de 
o~jectos perfl'llcentes a menores. 

3." Secção. l\linisterio dos Negocios da Justi1;a. 
Hio de Janeiro em :J de Outubro de 18~)!"'). 

lllm. c Exm. Sr. - C!msnllou o Juiz tlos Or
phh.os dessa Capital, t•m Ofllcio de i de Julho do 
•:orrcnle anno, qm~ veio junto ao de Y. Ex. de 1r, 
do mez antecedente, sob n. 0 ml2, se podia nas ava
liações de objectos de ouro P prata, pertencentes aos 
orphãos, chamar quaesquer peritos, ou se para isso 
era somente competente o Contraste: e Sua l\'lages
tade o Imperador, á cuja llresença levei os sobredi
tos Ofllcios , bem como a informação que ácerca do 
objeeto dera o Presidente interino da Helaçiio dessa 
Jlrovincia, Manda declarar a V. Ex. , IJara o fazer 
constar ao referido Juiz dos Orphãos, que, se com 
effeito ainda existe na dita Capital Contraste de ouro 
e prata, Ofllcio que nesta Côrte e Provincia deixou 
de haver ha muitos annos, desde que a nova orga
nisaçilo das Municipalidades nào lhes déra a altribuição 
11ue dantes exerciilo de juramentar peritos das artes e 
otlicios para as respeetisas avaliações, 11ão póde elle 
arrogar-se o exclusivo de taes ;mtlin<;ôes, que entre 
as partes de maior idade d1:vem ser feitas por louva
dos de sua escolha, e nos invenlarios dos orphãos c 
menores por pnitos da nonu~açüo do Juiz, que po
dm·á nomear o dito ContraslP pm·a hum dos avalia
dores, não rf•erhcmlo pon~m Pste mais 1k meio por 
cento para si, e para o outro avaliador, JJH confor
midade do ,\rl. n:) flo novo HegimPtÜO dP Custas. 

lleus (;um·de a V. Ex. ---- Josó Thomaz ?-íabtlf'O fle 
Araujo.- Sr. Presideulc da Provinóa da Bahia. 
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N: 292. --Aviso de a u(~ Outubro uo 1H5f), ú Yice 
Presidencia da Provineia do ~Iaranhüo. - "tpprow
a solução dada peln referida Prcsídenria â duvida sus
citada pela Camara Jlnnicipal da Vil/a de Tw·yassú, 
quando lhe declaron qnc o Regimento de Cu!ltas não 
isentava a mesma Camara do pagamento dcUas nos 
processos em que deruhissc. 

3." Secção. :Minist.erio dos Nr~goeios da Justiça. 
Rio de Janeiro em:~ de Outubro de 1855. 

Illm. c Exm. Sr.-Expüe·V. Ex. no seu Ollltio 
n. • 5 de 20 de Agostn ultimo, f{UC, consultando a 
Camara Municipal da Villn de Turyassú dessa. Provín
cia, se á vista das disposições genws do Regimento 
de Custas mandado obsenar pdo lkcrdo n." 1.5GB 
de 3 de Marco do corrente anuo, estava ella isenta 
de pagar as Custas dos processos em que decahisse, 
ou se as devia ir satisfi1zendo a proporçüo que fosse 
correndo qualquer acção intentaJa em Juizo, Y. Ex. 
lhe declarára em solw.~ão, que, não isentando o ci
tado Regimento as Uunicipalidades Jo pagamento das 
Custas nos processos em que, sendo partes, decahirem, 
mas unicamente da obriga~ão imposta nos particulares 
de pagar á proporção qu~ se forem conclnjmlo os actos 
respectivos , fazendo os Escrivães a declaraçào á mar
gem, e de quem receht~rão, para a final se attende
rem na contagem !lus autos , era claro que pelos 
actos praticados nos }WOCPssos ~~m que a Carnara for 
pnrte, e que por c11a tPnhuo 1le sPr pn~os, só podem 
os Esc ri YÜ('S exigir as cn~:ltts a final. 

Sua :Magestadc o lmpenulue, a Quem foi pre
sPnlt~ este nq~ocin , Houve por hem Approvar a solu
•:ão dada por V. Ex. it !luvitla suseitaJa pda Cnrnara 
~lunicipa1 da \'illa du Tmyassú, por!JUanto, a exccp
(:ão de l{tW trata a ulti m=1. parte !lu A rl. 1 Ri do H.e
giuwnto de l.ustas, 111~ rr1ali\a ú ohrip:n•.:ão de pagar 
immediatamcnlP as ntslas dos i!dos IJil!' as Camaras 
rrqncrerem. I" niin ú <~IH·i~at}u• de pagar ;1s cuslilS H 



1inal nos processos em que Jpcahir a Munieipalidau(~, 
da qual o citado Hegimento a não isenta. O que com
munico a Y. Ex. para sua intelligenóa, (~ para o 
fazer constar á sobredita Camaro. Hunicipal. 

Beos Guarde a V. Ex.- Jos{~ Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. Vice-llresidente da Pnnincia do Ma
ranhúo. 

N. 0 zn3.-Aviso de;) 1le Outuhrodu 18~lfl, ao Presi
dente do Tribunal do Commercio tle Pernambuco. -
Determina que o Jn·azo rmra a J'I'Csrripçâo das obriga
fÕCS mercantis rontrohidas, c direitos adquiridos anteri
ormente á publicar,ilo tlu Cotligo Cornmenial se conte du 
1. o de .Janeiro de 18fl l . 

:L· Secção. Uinisterio dos Negoeios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 5 de Outubro de 185G. 

Jlonderando Y. S. no seu Officin de 18 de Agos
to ullimo, ser de urgente necessidade fixar-se a vcrda-

, ueira inlelligencia do Art. .i5G do Codigo Commercial, 
sobre o tempo da prescripção das obrigações mercantis 
contrahidas , e direitos adquiridos anteriormente á pu· 
blicação do dito Codigo: Sua ~lagestade o lmperauor 
á cuja Presença levei o sobredito Oflicio, Ha ror bem 
que, -como mais equitaliva e conforme á combinaç.ão 
do citado Art. 456 com o 91'2; e outros do Codigo 
Commercial, se atlopte a pratica seguida pelo Tribunal 
do Commercio da Capital do lmperio, contando-se o 
prazo para a referida prescripção do 1. 0 de Janeiro 
de 1851. O que communico a V. S. para sua intel
ligencia, e em resposta ao dito seu Ofíicio. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nahuco de 
Araujo. -Sr. Jcirmino Antonio de Sousa. 
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N." 294.-FAZENDA.-Em :J de Outubro de 185S.
Liquidaçiio de dividas das cxtinctas Caixas dos Cor

pos do EJ'ercito. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos NAgoeios da Fa
zenda em 5 de Outubro de 1855. 

O Marquez de Paranú, Presidente du Tribunal 
do Thesouro Nacional, n~spondendo ao Oflicio do Sr. 
Inspeclor da Thesouraria do Hio GrandP do Sul, 
n. 0 26i, de 2:J de Agosto ultimo, em que pergunta 
se a Thesouraria he competente para liquidar as di
vidas das extinctas Caixas dos Corpos do I~xercilo , 
declara que , se não ti ycssem sido remmellidos á Con
tadoria Geral da Guerra m; livros e documentos das 
·~itas Caixa~ , .corn~~de~·ia sem duvida á Thes?.uraria 
fazer a prnnem1 lffUHlação, nos termos da Circular 
de 6 de Agosto de 181i ; mas, faltando-lhe para isso 
a base essencial , a cscripturaçüo, deve o Sr. Inspe
ctor remetter ao Thesouro os requerimentos de todos 
os credores, acompanhados dos documentos que os 
instruirem, com deelaraçilo dos Corpos a que hou
verem pertencido, e da importancia dos saldos que 
estes recolhêrão, afim de serem emiados ao ~liniste
rio da Guerra, onde deverá procedt~r-sc á liquidação. 

E porque o mesmo Sr. Inspector tleelara em seu 
citado Officio que muitas praças forão pagas na The
souraria, com manifesta irregularidade a vista da 
Legislação vigente, cumpre que na mesma occasião 
remetta tambem hnma relação nominal das praças a 
que se referio , classificadas pelos respectivos Cor
pos, com declaraçüo da irnportancia da divida de cada 
h uma, e data do pagamento; e hem assim que in
forme: - 1. ~, como foi classificada essa dcspeza, e em 
que verbas do balanço está contemplada; 2.", se to
dos os Corpos estacionados na Província recolhêrão 
os saldos da respectiva Caixa na extincção da mesma, 
f\ a importancia dPJlf's no acfo de serem recolhidos; 
!L", quanto r0sta dn saldn UP ('a da Corpo , dPpois dP 
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tl1·duziJa a imporlancia dos pagam~nlus acima men
óonados; 4. o Jinalmente , os nomes dos Commandan
tes que servião em taes Corp_os 11a sobredita épocu.
Marquez de Paranú. 

N.o 2H~>.- Em !) tlc Ontubro de lft"'>G. -Scllo q1w 
dc1wn ]Ja(fta" as ProvisiJc~ dos PaJ'Otfwg. 

Rio de Janeiro. Mini'>lerio dos Negocios <la Fa
zenda em 5 de Outubro de 18GG. 

O Marquez llc Parauú, I>rcsidcnln do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, rernctto ao Sr. Iuspector da 
Thesouraria do Espírito Santo o requerimento do Jln
<lre Manoel Gomes Moulcrwgro, Vigario encommewJa,lo 
da l'rcgueEia de S. Matheus, para liquidar a parte dn 
sua divida relativa aos exercícios findos de 1818-50, 
por Uw competir fazel-o em primcim lugar, nos ter
mos das lnstrucçües de ü tle Agosto de 1817 ; e lhe de
clara que essa diviua deve ser contada de !J de Novembro 
de 1848, por só correr ao Estado, dessa data em diante, 
a obrigação de pagar as congruas aos Parochos, como 
já foi explicado pela Circular de 11 de Abril ele 18iU, 
([UC se remettc por copia: pelo que, se a mesma 
Thesouraria tiver pago a congrua de algum Yigario 
a contar de Julho de 1818, deve promorer a in
demni&'lcilo da Fazenda. 

Jlcl(~ que respeita ú d u YiLla proposta pelo Sr. Ins
pector em Officio de 17 de Maio (le 1850, n." 64, 
1Iuc nuuca chegou ao Thesouro, nilo sendo por isso 
respondido, mas de que ha copia nos papeis juntos; 
a saber: - se pelas duas Provisües passadns ao so
bredito Parocl1o, a primeira por dous annos, c a se
gunda por cinco, devia elle pagar o Sello d(~ 160 réis, 
que effccti..-arnente pagou na Mesa de !tendas tle S. Ma
theus, ou o SeBo proporcional, como he sua opinião; -
UPdara IJUC o Sr. Inspector bPm entendPo a Legi~la-



~:üo que n•gr, a m<ltt>ria , jú Pxplieada por varias or
dens do Thesouro, entre as quaes ultimamente a de 
2'2 de Abril de 1853, n." 102. Deveria pois esse Viga
rio, por ter pago hum Sello indevido , estar sujeito 
á pena de revalidação , e o Administrador da Mesa 
de Hendas ás multas do Regulamento, se não fossem, 
como são por equidadf~, disso rrlevados. -l\larquez 
de Paraná. 

N." '296.- Em !) de Outubro de 1855. -As despezas 
devem se1· leradas au c:rcrcicio em que se realisarcm, 

embora s~jiio autorisadas ]101' hum credito especial. 

Bio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Fa~ 
zenda em 5 de Outubro de 18Gr,. 

O l\'Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio 
n. 0 318, do Sr. Inspector da Thesouraria do Rio 
Grande do Sul, de 30 de Agosto ultimo, em que 
eommunica ter continuado a fazer as despezas com 
a medição das terras para estabelecimento de colonias 
contractadas com o Conde de l\fontravel , por conta 
do exercício de 1854-5G , considPranclo como credito 
espeeial a Ordem do Thesouro , H." 4a, de 19 de Abril 
do corrente anno, por não ter vindo na distribui
ção do crédito do corrente ex~rcicio quantia alguma 
para esse fim; declara que a circumstancia de ser 
especial hum credito dado para hum determinado ser
viço não altera a regra geral de. se dever levar a des
peza, que por conta de tal credito se fizer, aos exer
cícios em que tiver lugar o serviço, e que por con
seguinte a despeza feita e a fazer em virtude da cita
da Ordem, com o servico realisado no corrente exer
cício, da medição das "terras destinadas ao estabele
cimento de colonias, deve ser levada ú tonta do 
mesmo exercício, e não á do findo, como entende o 
Sr. Inspect0r. - Marqurz de Paraná. 
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N." 297. - GUERRA. - A viso de 8 de OutulJru de 
1855. -Declara que os Auditores de Guerra. gozão 
de Graduação de Capitão sendo considerados os mais 
modernos da classe , e que nos actos de serviço devem 
usar do uniforme estabelecido para o Estado Jllaior 
de 2.• classe. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nego cios da G uer
ra em 8 de Outubro de 18G5. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo subido á Prcsenra de 
Sua I\lagestade o Imperador o Oflicio de V. Ex:, sob 
ll.

0 200, datado de 11 de Abril de 183:3, versando 
sobre a patente c graduação que devem ter os Audi
tores de Guerra, Houve por bem O l\Iesmo Augusto 
Senhor, por Sua Imediata e Imperial Resolução de 3 do 
corrente mez, tomada sobre Consulta do Conselho Supre
mo Militar, l\Iandar d~darar que, á vista da Imperial R e-

, solucão de 5 de Janeiro de 1844, os Autlitores deve
rão gozar da graduaçfw de Capitão , sendo reputados 
mais modernos entre os Ofiiciaes dessa classe, na con
formidade das disposições tios Alvarás de 18 de Feve
reiro de 1764, c 26 de Fevereiro de 178~), bem co
mo do Decreto de 21 de Marco de 1821 ; e nos actos 
de serviço cumpre que elles usem do uniforme es
tabelecido para os Officiaes do Estado l\Iaior de 2." 
classe. 

Deos Guarde a V. Ex. - ~Jarquez de Caxias. -
Sr. Bari\t) de Tramandahy. · 

......... --------------~ 



N. • 298. -- A viso de 9 de Outubro de l8G[L - lJc
dam que nos lugares em que nüo hourcrem Auditm·es 
privativos devem ser nomeados para essas funcçr)cs, os 
Juizes de DireiEo das l'omm•cas, ou Advogados pata os 
Conselhos de Guerra de crimes wpitacs , e d: entre os Ca
pitães os mais idoneos, pant os tlc 1/ll'JWS importancia. 

Rib de Janeiro. Ministerio 1los Nrgocios da Guer
ra em 9 de Outubro 1le 18~>5. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua :Magesladc o Imperador 
Tomando em Considcractio a materia do Oflicio n. ó 

143 de 14 de Junho de 1833, pedindo esclnrecimento 
a respeito do procedimento qtw deYa ter ácerca da 
nomeação de Auditor pura Conselho de Guerra, quan
do se der a ·hypothese de impedimento do Juiz de 
Direito da ComiH'ea , Houve por hem , por Sua Imme
diata e Imperial Resolução de 2G de Setembre finda, 
tourada sobre Consulta do Conselho Supremo' Militar, 
Mandar declarar que, para substituir os Auditores nos 
lagares aonde t'lão h a priràtivos, devem ser norm~a:
dos, para os Conselhos de Guerra de crimes capitaes 
e graves, os .Juizes de Direito das Comarcas ou Ad
vogados , na fórma da ProYisüo de '22 de Outubro de 
18:2.1:, J)ecreto n.0 HS A de 21 do Junho llc 18:45; 
~~ para os de desPrção e erimcs leves os (:apÍ'tãcs milis1 

1doneos dos Corpos, conformo o Alvará de 18 de, 
.Fevereiro de 176i, Ordcnanca de 9 de Al>ril de 1805 
Titulo 7. o , Art. 1. o o Hesolneão de 27 de Junho' 
de 1809. ·· 

Dcos Guarde a V . .Ex. - ~farquez de Caxias. -
Sr. !)r-esidente da ProviHcia do lho (;ramle do Norte. 
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N. o 2~J!J. - Aviso de 9 de Outubro de 1855. - Man
da proceder a Conselho de Investigação, sobre o fa
cto de fuga de presos, pam que os Soldados dr.t es
colta que os guardava, possão 1'csponder ao de Guer
m, por ser aquellc o da formaçiio da culpa. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em !J de Outubro de 185G. 

Jllm. e Exm. Sr.- Em solucão ao Officio n. 0 100 
dessa Prcsidencia datado de 25 ·de Agosto de 185a , 
pediinlo decisão sobre as duvidas em que laborá o 
noro Conselho u~ Guerra que tem de julgar os Solda
dos .Manoel Cyptianno, Constantino José, e Manoel Vi
cente de Sousa, que <lerão causa á fi_iga de dous pre
sos por não haver Conselh,o de InvestJga<,:i\o que SJI'va 
tlc base , lia por bem Sua l\Iagestade o Imperador, 
Mandar declarar, por Sua lmmediata e Impetial Hesolu
dio de 29 de Setembro tomada sobre Consulta do 
Conselho Supremo Militar, que , em tista da tlisposi-· 
ç.Uo do Artigo 155 § 3. o do Codigo do Processo , h e da 
competencia dos Conselhos de Investigação a fonüaçiio 
da culpa dos militares nos crimes puramentf5 milita
res ou de responsabilidade , em cuja classe se acha 
o de que se trata por cstat cotl1prehe11ditlo no Ai·tigo 
23 dos de Guerra, curnprintlo portanto que se man
de proceder' a Conselho de Investigação , sobre d facto 
tia fuga dos prêsos para cntfio tt~r lugar o de Guerra:. 

Deos Guarde a V. Ex. -1\tarquez de Caxias. -
Sr. Presidente da J>toÜn('ia das Alagoas. 



N.0 300. -Aviso de 9 de Outubro de 1855. -Decla
ra que aos Cornmandantes das Armas nenhuma ingeren
cia he permittida nos Conselhos de Guerra, á cxccpção 
do caso de conflicto entre o Auditor c alguns j};[embros 
do Conselho, para que não desapparcça a sua inde
pcndcncia. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 9 de Outubro de 18f)5. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo Subido á Presenca de 
Sua l\lagestade o Imperador, o Officio n.o 101 dessa 
Presidencia, datado de 18 de Julho de 1853, pedin
do esclarecimento ácerca das duvidas occorridas no . 
julgamento de alguns processos de que trata o Com
mandante das Armas no Oflicio n. 0 17 de 16 do di
to mez: 

1. • Se he permittido fazer voltar o processo ao Con~ 
selho de Guerra sempre que este condemnar o réo não 
applicando a pena marcada na Lei e sim h uma outra? 

2.a Se podem os Commandantes de Armas fazer ~ 
baixar á Instancia inferior os processos antes de terem 
ulterior destino, quando os Conselhos de Guerra impo
zerem penas arbitrarias? 

3.a Finalmente: se em vista do Artigo 308 § 2 o 
do Codigo Criminal , que veda a applicação das penas 
nelle declaradas aos crimes puramente militares, po
dem os Conselhos de Guerra impor penas arbitrarias, 
baseando-se em Artigos do mesmo Codigo? 

Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, por 
Sua Immediata c lmperialllesolução de 26 de Setem
bro findo, tomada sobre Consulta do Conselho Suprt>
mo Militar, Mandar declarar quanto á 1." c 2." duvi
das, que , salvo o caso de conflicto entre o Auditor 
e algum dos Membros do Conselho , de que trata o 
Artigo 10.° Capitulo 11 do Hcgulamento de CavallariR, 
f~ o correspondente do <lc lntimtaria; nenhuma inge
rencia hc permcttida ;ws Cornmandautes das Armas nos 
Consrlhos de f:unn~. ainda mf•srnn qw· rliPs infrinjão 



as Leis do processo militar, para que não desappareça 
a lindependencia dos mesmos Conselhos, competindo 
então aos Tribunaes Superiores annullar ou reformar as 
Sentenças; e pelo que respeita á 3." duvida, podem 
os ditos Conselhos punir os dclictos com as penas im
postas pelas Leis civis, quando não as haja, nem nos 
Regulamentos, nem nos Artigos de Guerra, nem nas 
Leis militares, como h e expresso no Artigo 9. o elo cita
do Regulamento de Cavallaria. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias.
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 0 301. -Aviso de 9 de Outubro de 1855. -De
clara, que a simples circunstancia do voluntario, ou 
engajado cle.~ertar depois ele haver recebido o premio, 
não aggrava (t deserrüo. 

Rio de Janeiro. ~linisterio dos Negocias da Guer
ra em !l de Outubro de 1855. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, 
n cuja presença levei o Otlicio de V. Ex., sob n. 0 

14 ~ de 29 de Agosto ultimo, acompanha do , por 
copia, do que a V. Ex. dirigia o Coronel Comman
dante do 8." Batalhão de Infantaria, pedindo se lhe 
declare como deve considerar a desercão do volunta
rio ou engajado que deserta tendo I:eccbido o pre
mio que lhe competia pela natur~za de . sua praça, 
Manda responder a V. Ex. que so essa c1rcunstancia 
não he bastante para se considerar aggravada a de
sercão. 

• Deos Guarde a V. Ex. - l\larquez de Caxias.-
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 



N." :30;2. - A viso do 1 O dt~ Outuhm dn J ~5!). - J>c
clam que O$ 2. o' Cadetes na occasião das provanras de
'VCin <tpresenta:r documento de obrigafJ.tO dtt pensão 
alimcntan:a, que e.~tá estabelecida, e reconunetula aos 
Auditm~cs que verifiquem que tal obrigarão nüo -~~jn 
mera f'or-r~iidade. 

Rio de Janeiro. lUinistcrio dos Ncgocios da Guer
ra em 10 de Ouh;bro de J85tí. 

Jllm. c Exm. Sr. - Cmnmunico .a V. Ex. para seu 
conheeimento, c em resposta ao seu OJJicio n. o 1Hi 
d1~ () de Mnrço ultimo, que Sua Magestadc o Impera
dor Houve por hem Determinar por Sua Immediata c 
Imperial Besolução de 3 do corrente mez, tomada sobre 
Consulta do Conselho Supremo ~lilitar, e em conformida
de com o parecer do Conselheiro de Guerra Joi'ío Chri
soslomJ Callado, que aos 2. os Cadetes se fa~a exten
siva a condiçüo, que scmprn se tem imposto ao~ J ."' 
de apresentarem, na occasião das provanças, docu
mento de obriga~i'ío pelo quantitativo estabelecido pa
ra alimentos, a fim de f[WJ lmns c outros Cadetes 
possão sustcn.tar a nobreza que provarem c appare~fío 
com decencia entre os Oflicwcs; cumprindo aos Au
ditores proceder com a mais escrupulosa fiscalisaçáo 
no exame dessas obrigações para que não sejão cllas 
reduzidas a pura formalidade. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias.·
Sr. Barão' de Tram._1.ndahy. 
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30:L -FAZENDA.-Em 10 de Outubro de 18:),1"), 
Approva as medidas tomadas provisoriamente pela Thc
souraria do Paraná para o estabelecimento da Jlesa de 
Rendas em Antonina. 

lho dt~ .Janeiro. 1\linisterio dos :\P!;or·ins da Fa-
:Z('IIda em 1 O de Outubro d1~ l8.i:J. ·~ 

Illm. c Exm. Sr.- Commuuicando-me Y. J~x., Pm 
Ofiicio de J!) de Junho ultimo, u." 18, ter approva
do as medidas 1omadas pelo Inspector da Thesouraria 
dessa Província para o estabelecimenfo d;1 Mesa dr; 
llendas em Antonüw, de que dú conta no relatorio 
que V. Ex. enviou-me por copia, deixando de exe
eutar litteralmeute as ddermitw~·óus do Decreto que 
ereou a dita Mesa de Hcndas, e <1s do ltegulameuto 
de 30 de Maio de J 8:J(j, quanto ás Huntr~açóes e ven
eimenLos de seus empregados; tenho a d(~darar a V. Ex. 
que approvo o procedimento da Thesouraria, só meu
te corno medida provisoria. 

Deos Gunrde a Y. Ex. -l\larqw'z de Jlaranú.
Sr. I) residente da Jlrovincia do ParaniÍ. 

N.o 304.-Em JO de Outubro de 18;)5.-Approra as 
porcentagens marcadas para a Cvllecton·a 

da Capital do Pa1·á. 

Hio de .Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Fa
.zenda em to de Outubro de 1855. 

O Marquez de Paraná, Presillente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, approvando a porcentagem que o 
Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provinci:) 
do Jlará marcúra ao Collector e Escrivão da Collrf~•o
ria da Capital, e da qual deo conta no seu Ol'íic·!,, 
·de '2.7 de Novembro do anno passado, lhe dr~clara. 
••m n•spnsfa no dP '.2:l dP .JanPirn do t'O!Tentu illlllU, 
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n. 0 18, que o deferimento da rcpresenlação daquelles 
Empregados, que o acompanhou, fica por ora adia~ 
do.- Uarquez de I)aranú. 

N.o 305.- Em 10 de OutulJro tlc 1855. -A dcspcza 
com hum destacruncnto, ctnborn de força de linha, 
empregado em serviçn lwlicial, pcrtmtt;c d Administrn~ 
çüo Prorinrial. 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Fa~ 
zenda em 10 do Outubro de 185:J. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, reconhecendo, pela informa
ção do Sr. lnspcctor da Thesouraria de :Fazenda .da 
Província do Cearú de 13 de .I unho proximo passado, 
que a força destacada na Cidach~ de Sobral , embora 
de 1. • linha, fazia o serviço de policia local, sob 
as ordens das respectivas Autoridades, declara ao 
mesmo Sr. lnspector que o pagamento da quantia de 
17 ,'Jtl040 , proveniente da agoa que o 2. o Sargento 
Belarmino Accioli de Vasconcellos forneceo á men
cionada forca, deve ser rerlamado dos Cofres Pro
vinciaes; ctlmprindo que o dito Sargento reponha a 
parte que recebeo dos geraes, que no.0 . tenha cabido 
em exercício findo. -Marqucz de Paraná. 
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N." 306.- Em 10 ue Outubro de 18G5. -Autori.m a 

creação de hwna Mesa de llendas em Itajahy. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da I<'a
zenda em 10 de Outubro de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -Solicitando V. Ex. em Officio 
n. 0 17 , de 29 de Agosto ultimo, a crea<_;ão de huma 
Mesa de Hendas em Itajahy, autoriso a V. Ex. , á 
vista das razões que expendeo, a crear a estação com 
as attribuições que lhe confere o llegulumento de 30 
de l\laio de 18~11). 

Deos Guarde a V. Ex. -Mmquez tle Paraná.
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N.o !l07.-Em H de Outubro de 18;):>.--0 pagamen
to das consignações para alll(J!lcis de casas , c dc.~pcza.~ 
de expediente do.~ Prof'es.~ores P11bliros, ]JOS!ia a ser fei
to por meio de folha.~ processadas 110 Thesonro. 

Uio de Janeiro. 'Iinislerio dos Negocios da Fa
zenda em 11 de Outubro de 1 H~.:-J. 

Tllm c Exm. Sr. - Conformando-me (~om o pare
cer tle V. Ex. solm~ a represenlaçrw do Esc ri vão 
interino da 2.' Pugadoria do Thesouro Nacional ácer
ca do modo de escripturar o pagamento das consi
gnações para alngueis de casas e dcspezns de ex
pediente dos Professores Publicos na mesma Pagadoria, 
tenho rrsolvido que d'ora em diante sejão taes paga
mentos feitos por humu folha proccssaua nessa Dire
ctoria. 

Heos Guarde a V. Ex. - Mnrquez de Paraná. -Sr. 
Direclor Geral da Contabilidade. 
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N.o 308. -Em 12 de Outubro de 1855.-Approva a 
creorão de huma Collectoria na povoação dos Picos, 

no Piauhy. 

Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Fa
zcmla em 12 de Outubro ue 1855. 

O IUarquez de ]>aranú, Presidente do Tribunal 
<lo Thesouro Nacional, responde ao Ofllcio n. o G:l, 
que em data de G de Julho ultimo lhe dirigio o Sr. 
lnspector da Thcsomaria de Fazenda da Província do 
Jliauhy, declarando-lhe que approva a delibera(Jio, fl_lW 

tomou em Junta, de crear hmna Collectoria na Povoa
ção dos Picos, bem como as porcentagens marcadas 
aos respectivos Collector e EscriYflO.-~Iarquez de Pa
raná. 

N.o:109.-MAHINHA.--Aviso de 1'2 deOuluhro ele 1R5f'J. 
Declara que as praçag do Corpo de 1mperiaes llfrzrinheim~ 
tem dire·ito á peneJifrlo dos n~speetiros soldos , quando 
cstÍ'!:erem cumprindo ,çentença, hwna ·rez que esta nâo 
as conclemnc ao perdimento dos mesmos soldos. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Nq~ocios da Mari
nha em 12 rll~ Outuhro <lc• lfr'l3. 

Sua Magestacle O I mpcra1lor, Con formatHlo-Se com 
o parecer do Conselho Supremo Militar de .T ustiça , 
emittido em Consulta de :1 do eonentc, ú.ccrca do re
querimento dos Imperiac~ ~larinheiros, Homão Josú 
tourcnço, l\larcolino .Jorge, Antonio Joaquim de 
Araujo c (nnoccneio Antonio, pedindo ser pngos dos 
respectivos soldos , desde o dia em que começárão 
a cumprir as penas , que lhes forão impostas por sen
tenças do mesmo Conselho, Homc por bem Declarar, 
por lmmediata Besoluçiio, tomada sobre a referida 
Consulta em data de 10 deste mez, que os Suppli
cantes, á vista da terminante disposição dr ProYisuo 
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de 4 de Setembro de 1852, expedida em virtude da 
Hesoluçüo de Consulta do Conselho Supremo Militar 
de 5 de Junho do dito anuo, tem incontcstavel di
reito aos soldos , que deixárão de receber durante o 
cumprimento das mencionadas sentenças, por isso que 
niio forão por ellas condcmnados ao pPrdimento dos 
mesmos soldos; e que assim se deve praticar com os 
que estiverem em identicas circunslancias: o que 
communico a V. S. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. S.- .loão Mauricio Wanderley. 
Sr. Antonio José da Silva. 

N. 0 3t0.-FAZENDA. -Em 13 de Outubro de 18G5.
Não procedem as razr)es apTesentadas JW~' hum Col/e
ctor para se e.rimir da coln·unfa da dúidn nrtim. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da J'a
zcnda em 13 de Outubro de 18f)5. 

O 1\Iarqucz de Paraná, Presidt~tltn do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Parú , em respos
ta ao Offieio n.o 20 de 28 de Janeiro ultimo, a que 
acompanhou por copia hum outro do Cnlleclor da Capi
tal, que são improcedentes as razões pelas quaes pre
tende ellc escusar-se do trabalho da cohranca da divida 
aetiva; porquanto, nem a escripturação de mais 
hum livro de rect~ita, e seu respectivo tal<io, podem 
augmentar tanto o lrahalho da Collectoria, que os Em
pregados della não bastem para o seu desempenho, nem 
a Ordem de LO de Dezembro de 18Gt, mandando exe
cutar nas Províncias a de 27 de Marco do mesmo rmno, 
dirigida á Recebecloria da Côrte, pro,lübe, como entnn
lle o Collector, que as Estações de Rendas internas elas 
Capitaes, quaesquer que sejão as suas clPnonlinaçúes, 
recebão a divida aetiva, com tanto que o façilo Plll vista 
das competentes guias.-l\larqurz tk P<1raui" 
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N. o 311. -Em 15 de Outubro de 18f}5.- Releva do pa
gamento de Decima hum legado dei:cado para liber

dade de huma, escrava. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em 15 de Outubro de 1855. 

Tendo em considcra~;ão o f{Ue rcquerco a escrava 
Felicidade, e de accordo com o espírito das Ordens de 
13 de Novembro de Hm:l, e 10 de Setembro de 1847, 
resolvi relevar a mesma escrava do pagamento da deci
ma do legado que lhe deixou Manoel Ferreira Bernardes 
para a sua liberdade. O que participo ao Sr. Adminis
trador da Recebedoria do Município para seu conheci
mento e execução.- Marquez de Jlaraná. 

N." 312.-Em 15 de Outubro de 1855. -Approva ter-se 
encarregado o Porteiro lla Al(andega lle Uruguayana 
da administraçüo das CaJJala:::ias, com a commissão 
de 1 por o/o· 

Rio de Janeiro. 1\Enisterio dos Negocias da Fazen
da em 15 de Outubro de 1855. 

O Marquez de Pamnú, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
souraria do Hio Grande do Sul, em resposta ao seu 
Officio n. o 243 de 9 de Julho ultimo, que appro
va a medida tomada pelo Inspector dfl · A lfandega 
de U:uguayana, de encarregar a administraçflo das Ca
patazias ao Porteiro da mesma Alfandega, arbitran
do-l~e a com missão dt> l pnr o I o da resrH~cti Hl renda 
de Importação. -1\I;:mpil z dt· Paranú. 
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N." 313.- GUEIUU. -Aviso de 15 de Outubro de 
1855. - Declara qne os Cirurgir!es .Militares, n1io 
tem direito a vantagens espeâaes , pelo senJiço de 
inspeccionarem ncrutas. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guer
ra em 15 de Outubro de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. - Sobre a duvida proposta por 
V. Ex. em seu Ofllcio n." 133 do 1." de Setembro ul
timo, se os Cirurgiões Militares empregauos nas En
fermarias , que alêm desse serviço inspeccionão praças , 
Ofllciaes e paisanos que se apresentão vo~untarios, 
ou são recrutados para o serVI\~o do Exercito , estão 
compre!1endiuos n~s dispo~ições <la :J.a parte do Avi
so de 30 de Jancuo pronmo passado, declaro a V. 
Ex. que nenhuma LCI, Regulamento ou Ordem esta
belece vantagens cspeciaes para esse serviço, não 
competindo a quem o desempenha outros vencimentos 
alêm dos do exercício que tem nos Corpos e Enferma-

rias. • 
Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias. -

Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N.o 314.- Aviso de 15 de Outubro de 1855.- Decla
ra que os Directores dos Arscnaes de Guerra podem, 
preferir us vencimentos que por esse lugar lhes compe
tem, quando sc,jão superiores aos que lhes cabem como 
Memln·os dos Conselhos Administrativos ele fardamento. 

Hio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guer
ra em 15 de Outubro de 1855. 

Illm. c l~xm. Sr. - Sohre a prctenção do Coronel 
Antonio Cardoso PerC'ira de Mrllo, cujo requerimen
to acompanhou o seu Ollieio n." R09 de 7 de Agosto 
ultinw, !Ta por lwm Sar~ Mag''~léHle o Imprraílor ~lan-
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dar declarar que, pelo Hegulamento de 14 de nezerri~ 
bro de 1852 estão marcados os yencimentos que 
competem aos Membros do Conselho Administrati,·o ; 
podendo porém os Directores dos Arsenaes preferir os 
que lhes competir por esse emprego , quando sejão su
periores aos da tabella anncxa ao referido Hegula
mento. 

Deos Guarde a Y. Ex. - Marquez de Caxias. -
Sr. !>residente da Pnniucia da llahia. 

N.•315.-l~AZENDA.- Em 17 de Outubro de 1855.
QuesUio de revalidação de Sellu de hurna eíícriptum de 

hypotheca, e J'csponsauilidade de varios Tauclliües. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da !fazen
da em 17 de Outubro de 1855. 

O .Marquez de Jlaraná, Jlresidentc tlc '!'rilmnal do 
Thesouro Nacional, communiea ao Sr. Jnspeetor da 
Thesouraria de li'uzemla da Província ue ~Jinas Geraes 
que o mesmo Tribunal, tomando conhecimento de hum 
novo requerimento de .Jusé Maximiano Baptista Ma
chado, no qual insiste pela restituição de 1:871 ~411 
que pagou pela rentlitlaçüo (lu Sello de huma escri
ptura de hypotheea, que niiu foi pago antes de lavra
da ella, como determina o Art. 7. o § 1. o do Hegula
mento de 26 de Abril de 1844, mandou subsistir odes
pacho que a respeito de semelhante pretençflo foi pro
ferido em outro requerimento do supplicante em data 
de 4 de Julho de 1853, como foi communicado ao 
Sr. Inspector na Ordem n. o G3 de 8 do referido mez e 
anno. 

E porque das tres certidões juntas, que instruião 
a prctenção indeferida, se rccollhece tom cüuencia que 
os Tabelliães Nicoláo José de Sousa Vieira, .Francisco 
])ionysio l~ortes Bustamante, e Joaquim Gregorio Ho
l]riguPs Tavarrs, aqllf~l1Ps da Cidade de ? .. lni'io (1'1~1-



Ht~i, ~~ t:slt~ da \.illa du Arnxá, mutm a expressa de
tt-rminação do f:ilaclo HPgulanwnto, P não ubstanlP os 
Edil<ws dessa Thesolll'aria qtw lhc dt·rüo publit:ida<lt~ 
t~m todos os Termos da Província, hrrrúrJu identicas ~~s
l'riplunls st~m prtwio paga 1:nto do Sello, n·comnwn
da ao Sr. Inspedor que l tos meios lcgaes á sua 
tlisposiçãu lhes promova a imposir;üo <las penas do 
Hegulamento em que iucorrêrão, lwm eomo ao .Juiz 
q u<~ de o a sen !.PJH.;a <:OH (ra o tlt·ve<lor hypollwcnrio sem 
attewlt•r ao vicio da ~~seriptura; demi.tlindo onlwsim, 
se ainda eslivt~r servindo, e Ü1wntlo rt~spuusahi\isar, o 
CollPctor da Yilln dn Araxú, Antonio Joaquim da Cos
Ia , pela i\lega\idarle de dar hum conhecimento de ta
lão st'm recd)t'l' a Sllil im P' lrlilnrin.- J\lnrq uez de Pa
ranú. 

N.o !lHi.-J~m'20 tlt: Outubro dt 18:J;Í.-·Os prorinwn
fos inll'rinos do.~ O {fiei os 1lc .J 11sl iço, estüo sujt~itos 

ao payamPnto dt· 11.01:o.~ din•ifos. 

n in ÜP Janeiro. 1linisterio dos ~ Pgocios dn Fazen-
da Pm '20 tlt~ Ottl11hr11 d" I8S?J. . 

lllm. e l~xm. Sr.-Em reSillu~·üo da queslilo exposta 
H o A Yiso tk Y. Ex. de to do rorrenle 11wz, úcerca do 
pagamento de direitos que s<: e~igio. na ltecebedoria 
pela nomeação de ~Ianoel Hilano Pires Femlo para 
sen'Ír interinamente o :3. 0 Ollieio de Tabellião l)ublico 
de Notas tlo Município tla Côrlc, tenho de d(:elarar a 
\'. Ex. que já as J nstrnC(jÜPs de '26 de Janeiro dP 1832, 
e as Ordens do Thesouro d1'. 1:1 de Ontuhro de u-;:ti, 
§ 1. o, e 5 de .J ane'irn de' 1848, ~~stabelecêrão qne pa
gavão n0vos direitos os prnvinwntos interinos dos Offt
cios de .l ustiça ~ conferitlos pelas autoridades cornpct.etL
IPs, na fúnna das Leis e Ht•gulamentos respectiyos. 

DeosGuarde a V. Ex.-Marquez de P()rnn:í.-Sr. 
Jost'· Thomnz Nnhlll:n de An:mjo. 
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N.o :H7 .-] \1PEIHO. -l)ortaria de 20 de Outubro de 1855.
Approva e Manda que se oúserre, para execução do pa
myraplw 8. 0 do Artigo 3." do Regulamento que baixou 
com o Decreto lY." 1.3:~1 A de 17 de Fevereiro de 1854, o 
Regimento lnlenw para as Escolas Publicas de lns
tntcriio primaria. 

Sua Magestade o Imperal1or lia por bem Approvar, c 
Manda que se observe , para cxecuçiio do paragrapho 8." 
do Artigo 3." tlo Hegulamcnto que Laixou com o Decreto n." 
1.331 A de 17 de Fevereiro de 185'a , o Re0·imento interno 
]Jara as Escolas Pui.Jlicas de inslrucçiio Primaria, que adiante 
segue, organisa!lo c assignarlo pelo Conselheiro d'Estado 
Visconde de Itaborahy, como Inspector Geral da Instrucção 
Primaria c Secundaria do l\lunidpio da Côrte. 

l'alacio do Hio de Janeiro em 20 Outubro de 1855.
Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 

IU~(~IiUENTO JNTEH.NO I,AHA AS ESCOI~AS 

JlUBLICAS DE INSTUC~~c\.0 PRIMAR!'\• 

Dos dereres dos l'1·o{essores. 

Arl. 1." O I'rofcssor puulieo dcre: 
§ 1." l'ror:urur por totlos os meios infundir no coração 

tle seus disripulos o sentimento dos tlcveres para com Deus, 
para com a Patria , pais c parentes , para com o proximo 
c para comsigo mesmo. O procedimento do Professor, e 
seus exemplos são o meio mais cl11caz de conseguir este 
resultado. 

§ 2. o Manter o silencio na Escola. 
§ 3. o Apresentar-se alli ueceutcmcnte vestido. 
§ 4.• I•articipar ao Delegado respectivo qualquer impc· 

dimento , que o inhiba de desempenhar seus dcYeres. 
§ 5. o Organisar annualmeutc com o mesmo Delegado o 

orçamento da despcza ua rcspectira Escola para o UlUlO fi
nanceiro seguinte. 

§ 6. o Remetter no fim de caua trime:stre um mappa 



nominal dos alumnos matriculados com dcdaraçiío da frc
quencia e aproveitamento de cada- um, e no fim do anno 
um mappa geral comprchendendo o resultado dos exames, 
c notando d'entre os a!nmnos os que se fizerem rccom
mcndaveis por talento , npplicação c moralitlarle. Estes map
pas serão organisados, spgundo modelos impressos remet
tit!os pelo Inspector Geral. 

Art. 2. o O Professor sú poderá usar na sua Escola 
rlos livros e compendias, que forem designados pelo Ins
IH!élor Geral. 

Art. 3. 0 O Professor Publico não púde: 
§ 1. 0 Occupar-se em objectos estranhos ao ensino du

rante ns horns das lições , nem empregar os alumnos em 
!'PU serviço. 

§ 2. 0 Ausentnr-se nos dins leelivos das Frcguczias, onde 
r~slil'er collocada a Escola, para qualquer ponto dislnnte sem 
licença do Delegndo respectivo, que sú a porled conceder, 
e por motivo urgente, até tres dins consecutivos. 

§ 3. o Exercer profissão commercial ou de indnstria. 
"" 4. 0 Exercer nenhum emprego administrnclivo sem au

to .. ~ 'ão previa do Inspeclor Geral. 
Art. t..o Alt~m das obrigações especialmente ueelaradas 

neste capitulo, c das que são cslabclccitlas no l\egularncnlo 
de 17 de Fevereiro de 185í, ficão os Professores sujeitos 
<Ís que forem espccificnllas nas diversas pnrtcs deste Hcgi~ 
mcnto. 

Da molJilia e da rconomia das Escolas. 

Art. 5. 0 Havení <Í porta de cada Escola uma tabo
lcla com as Armns Impcriaes , indicando á que Frcguezia 
pertence, o sexo para que he destinada a mcsmn Escola,
c qunl a sua graduaçüo. 

Art. 6. 0 A Escola deve estar sempre na maior limpeza 
c asseio, fazendo o Professor vnrrcr a casn pelo menos 
uma vez no dia , In val-a tluns vezes cada mez, c conser
nJr nbertns as janellns o mDior espaço de tempo que for 
possível. 

Art. 7. • Cada Escola deve ler os seguintes objcclos: 
A Imngcm do Senhor Crucificndo; o relrnto de S. i\1. 

o Imperador , um rclogio , um armnrio, umn mesa 
com cstrndo c uma cadeira de braços pnrn o Professor , 
cadcirns para as pessoas , que forem visitar a Escnla , han-
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cos c mesas inclinadas com tinteiros fixos; uma ampulhcla 
um mappa do Brasil, c outw da l)rovincia do Hio de 
Janeiro; um quadro grande de madeira pint;Hio de prelo, 
esponjas c giz para os cxcrcicios de arilhmetica c ortho
graphia; um quadro ou mappa com o systema legal de 
pesos c medidas, c dos valores das moedas do Imperio, 
quadros para a leitura, c outros com modelos de escripta ; 
ardozias; papel ; c compendios para os meninos pobres; 
ponteiros; cabides para chapt'·o~; nJgoas com guarnição de 
metal ; talha para agna ; c va~ilhas menores. 

Art. 8. o O J nspector Geral , ouvido o Conselho llire
dor, poderú modificar esta relal,'iío, se assim o c\igirem 
as necessidades do cn~ino. 

Art. 9. o O Professor he n~sponsavel pelos utensílios 
de sua Escola, devendo representur ao re~pcdivo Delegado, 
sobre a deteriorar;iío dos mesmos, c a necessidade de os 
reparar ou snhstiluir. 

Art. 1 O. Ao tomar conta da Escola deve o Professor, 
em presença do respertivo Delegado, fazer o inventario •los 
moveis c utensilios, que nclla ar.hnr, renovando-o no pri ~>
l'ipio de cu da anno, em pn~scu{·a do mesmo llelcgado. 

Desses invcntarios, que seriío assignados pelo Delegado 
c pelo Professor, deverá ser remettido um exemplar ;í 
Inspectoria Geral, ficando outro em poder do respectivo 
Delegado. 

Das condições de wlmis.silo c malric11la dos alumnos , das 
materia.s, de que SI' com[JÕC o ensino nas Escolas Pri

marias c da disojJ!ina das aulas. 

A r L 1 L .\. matriculá nas IscoiDs primarias será gra
tuita, c deverá ser feita pelo Professor, em presença de 
uma guia annual do respecliro Delegado ; a qual , depois 
de registrada, seriÍ arehivada até o armo seguinte. 

Esta guia deverá ser passada <Í pedido do pai, tu
tor, curador ou proleetor, •111n declarará sua residcncia, 
estado c profissão, c a ualnralidadc, filiação e id ... ~ 1lo 
alumno ( art 68 do l{egulamento •le 17 de Feve .• ro de 
185/í.). 

Art. 12. Antes de passar a guia de matricula, exi
girá o Delegado um attestado do Professor da Escola , que 
o menino tirer ultimamente frequentado, no qual declare 
o motivo de sua sahida c o gr;ío d1• insfrucçiio, em que 



~e ndwvn a e~sc tempo. Essa mesma dedanl<,:iio fariÍ o 
llclegado na guia, que passar. 

Art. 13. Não serão admillidos ú matricula, nem po-
dcriio frequentar as J~scolas: 

J .0 Os meninos que p;uleccrem molestias contagiosas. 
2. 0 Os que não tiverem ;;ido vaccinados. 
3. 0 Os escravos {art. G9 do citado Itcgulnmcnto ). 

Art. 14. A's lições ordiuarias das Escolas niio poderão 
ser admittidos alumnos menores de 5 annos, nem waiores 
de J 5 (art. 70 do Hegulamento). 

Art. 15. As Escolas puhlieas serão diYídidas em duas 
classes: 

A' huma perlenccriio as de instrucção primaria ele
mentar com a denominação de Escolas do I. o grito, ;Í 
outra ns de instruq·ão primaria superior com a denomi
uação de E~colas de 2. 0 gr;ío. (Art. 48 do Hegulamcnlo ). 

Art. Hi. O ensino na~ l·:scolas do 1." grúo comprehcnde: 
A instrucçiio moral c religiosa. 
A leitura c a esnipta. 
A aualyse grnmmatical. 
As quatro operações sobre numcros inteiros c fraqücs. 
O systema de pc~os c medidas do ~lunieipio r, Art. .'f./. 

e .'J!) do Begulamento). 
Art. 17. Nas Escolas do 2. o gr;\o o ensino com prehcn

tlcrá, alêm das materias fJUe fórmuo a instruc(ão primaria 
elementar , as da 2." parte do \rt. 47 do Regulamento de 
17 de Fevereiro de 185'~, que por dcliberaçúo do Governo, 
sobre Proposta do Inspector Geral, ouvido o Conselho Director, 
se mandarem adoptar (Art. .Ji.9 do Hegulam~nto). 

Art. 18. Nas Escolas para o sexo feminino alt'~m das 
ma terias, que fórmiio a instrucçilo primaria elementar, se ensi
narão os bordados, e os trabalhos de agulha mais neccssarios. 

Poder-se-hiio tambem ensinar as da:!." parte do Art. !~7 
do Regulamento de 17 de Fevereiro de 1854, que o 
(~overno designar, sobre Proposta do Inspector Geral , e com 
audieneia do Conselho Director, conforme ns diversas localida
des, em que forem situadas, e sua importancia (Art. ,)() 
do Regulamento). 

Art. H). Haverá em cada Escola um livro de matricula 
dos alumnos, rubricado pelo respectivo Delegado, e em qtiC 
nolar;Í o Professor as faltas dos discipulos, e seu adiantamento 
em cada mez até o dia, em que sahircm da Escola, c com 
a declaração do motivo da sahida (Art. 68 do Hcgulamcnto. ) 



Art 20. Aiêm desse livro, h:ncni oulro lambem rubri
cado pelo Delegado, em que escreverá o Profe~sor ludo, quanto 
for relativo ao procedimento, ao caracter, e ás disposiçocs 
dos ai um nos, e em que os Delega<bs e mais Autoridades, 
que visitarem a Escola, poderão fazer as suas observações. 

Far-se-ha nesse mesmo livro um as!'entamento especial 
para o nome de cada alumno, de modo que as notas e 
observaçoes, que lhe forem relativas, possiio acompnnhal-o 
de uma aula para outra; oevendo ~er archivnrlos nn Secreta1·ia 
da Inslrucção Publica, quando o alumno deixar de frequentar 
as Escolas publicas. 

Art. 21. Ao terminar os trnhalhos rla aula foní o Pro
fessor a chamada dos alumnos , notando os que tiverem 
faltado. 

Art. 22. Os trabnlhos escolares serão divididos em aulas 
da manhã , e aulas da tarde. 

No verão principiarfio as nulas ús 8 horas da manhií, 
c acnbnrão ás J L 

No inverno prindpinriio (Js R'/,, c lerminanío (Js 11'/,. 
As aulas da tarde seriio sempre rins 3 <Ís 5'/,. 
Art. 2:3. Nos lugares fúra <la Côrtc, em que, pela distnn

('ia da morada dos alumnos, niio for de fncil execuç<io o que 
dispoe o Artigo antecedente , podcf<Í o Inspector Geral , ouvido 
o respectivo Delegado, nltcrar ns horns das aulns, conforme 
julgar mais conveniente. 

Art. 24. Nas Escolns Publicas seriío feriados, alêm dos 
Domingos e dias Santos de gunrda. os <le festa Nacional 
marcados por Lei, os de luto Nacionnl marca<los pelo Governo, 
os de entrudo desde a 2. a ate'· a '~·" feira de cinza' os da 
!'emana Santa , os da semana da Paschoa fiO E~pirito Santo, 
c os que decorrem drstlc :W de llczembro até G de Janeiro 
(Art. 74 do Regulamento). 

Art. 25. ])nra que possfio as aulas principiar ás horas 
marcndas neste Regimento, deverá o Professor preparar de 
anlemiio pennas, papel, e mais objeclos nccessarios para os 
trabalhos do dia. 

Art. 26. Ao principiar a nula de manhã e no ten. · 
nar á tarde, recitarão os alumnos h uma curta oração, ... 1e 
será escolhida c ensinada pelo Professor. 

Art. 27. Durante a nuln, nenhum alumno poderá 
ausentar-~e, por qualquer motivo que seja, sem licença do 
I'rofe~sor. 

Art. 28. O Professor não consentirá, que <Í entrada 
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nem ú sahida da aula os alumnos se rcunllo em grupos 
mui numerosos, nem que fa~·ão alarido ou assnada na 
porta da aula. 

Art. 29. Aos sabbados consistirá o trabalho da tarde 
na recordação final, por argumentação, das lições, que tive· 
rem os alumnos aprendido durante a semana; em escri
pta por aposta, c em exercidos religiosos mais prolonga
dos do que nos outros dws. 

Art. 30. Os meios disciplinares para os meninos serão 
os seguintes· 

1\eprehensão. 
Tarefa de trabalho fóra das horas regulares. 
Outros castigos que excitem o ve\ame. 
Communicação aos pais para castigos maiores. 
Expul~;ão da Escola (Art. 72 do Hegulamento.) 
Art. 31. Se a falta que o alumno commctter, for de 

tlevercs escolares, deverá o Professor adverlil-o em par
ticular que procedeo mal , aconselhando-o para que não 
recaia na mesma falta. 

Art. 32. Se o alumno reincidir, deverá o Professor 
admoesta-lo, fazendo-o passar do lugar, que occupar na 
classe, para outro inferior da mesma classe. 

Art. 33. O alumno, que uão se corrigir por este 
meio, será reprchendido em presença de todos os compa
nheiros, e em voz alta, pelo Professor, que lhe marca
ní tarefa de· trabalho, fóra das horas regulares. 

Art. 3~-. O nome do alumno, que durante muitos 
dias succcssivos não preencher bem os deveres escolares, 
scd cscripto em letras grandes, com a designação da falta. 

Art. 3:>. O nome do alumno Hem: ·tssim cscripto, 
mais ou menos tempo, conforme se mostr.... 11e arrepen
dido c corrigido da falta, ou faltas que tiver c, metlido. 

Art. 36. Alêm destes castigos poderá o l'rofes:.., ,. man
dar o alumno pôr··sc de pé, ou de joelhos com os· bra~~os 
abertos, durante o tempo, que julgar necessario para o punir. 

Art. 37. Quando o alumno não se emendar com a 
applicação destes castigos, escreverá o t>rofcssor ao pai, 
tutor ou protcctor dando-lhe conta do seu múo procedi
mento, pura que mais severamente seja castigado. 

Art. 38. Serão expulsos da escola os ulumnos incor
rigíveis, que possão prejudicar aos outros por seus exemplos, 
ou por sua influencia, depois de esgotados todos os re
cursos do Professor e da autoridade paterna, c precedendo 
antorisu~·ão por escriplo do lnspeclur Gcrul. 

j! 

~~ 

jl 



Art. :39. No lim da aula do sabbado <Í tanlc, lení 
o Professor em voz alta os nomes dos nlumnos, que du
rante a semana tiverem tido múo procedimento, c dos que 
mais se tiverem ebtingnido por sua applica~ão c bom 
procedi mcnto. 

Art. 40. As rccompcnsns consistirão: 
Na passagem de um lugar inferior para outro supe

rior da mesma classe. 
Na inseripção em letras gran1lcs do nome do alnmno 

em um quadro chama1lo 1l1~ honra. 
Na prodama(âO 1los nomes na anla do sabhado :i 

tarde , e na communieaçüo f(~ita pelo Professor ;Í família 
<lo alnmno, de que csl<l satisfeito com clle. 

Art. 41. O alumno que dnrantc Ires mczes for 
sempre o primeiro proclama!lo na li~la do sahbado, c que 
durante c.~te tempo tircr o sen nome escripto no quadro 
de honra, usarú dentro <la anla c por e~pa<:o de um mcz, 
de uma pequena medalha presa ao peito por uma fita. 
Esta medalha terá de um lado a palavra -premio-, e 
rlo outro a seguinte inscripção- Escola publica de primei
ras letras. 

Art. la2. O neto de conferir-se a medalha ao alumno 
deve ser feito com solemnidade , mandando o Professor , 
que todos os alumnos se levantem , e dirigindo ao agraciado 
algumas palavras laudativas. 

Art. 43. Tedt o nome riscado do quadro de honra, 
c se tiver a medalha deix:aní de a trazer, o alnmno que 
desmerecer essas recompensas. 

Dos exames. 

Art. U. No mez de Dezembro de cada anno, pro
ccder-sc-ha ú exames em todas as escolas publicas de ins
trucção primaria para veriliear-se, quaes os alumnos que 
podem ser dados por promptos. 

Art. 45. Os exames em cada escola serão feitos pe
rante uma Commissão composta <lo respectivo Professor 
do respectivo Delegado , que será o Presidente da Commis
são c de mais uma pcs,oa nomeada pelo Inspcctor Geral. 

Na falta ou impedimento do Delegado, serú elle sub
stituído por quem for designatlo pelo Inspector Geral. 

Art. 4.6. Cnda Professor tlcvcní remctter ao Delegado 
fio seu districto a relação flos alumnos, que tiverem de 
l'er examinados. 



Art. !~i. Os exames ser fio annunciados pela imprensa 
l'om anlecedcncia de trcs dias, declarando-se ao mesmo 
tempo o nome dos cxaminarHios. 

Art. 48. Versariio os exames sobre :•.s materias, que 
constituem a instrucção primaria, c serão feitos por es~ 
eripto nas doutrinas, em que f'or is,;o possiYcl. 

Art. 4.!). Terá iufluenda na Yolaí,'ão não só o exame 
llral e escripto, mas ai uda o que constar do registro das 
IIOiilS C obscrva<_:ÕC!', t(llC sobre caua aJumno tiver feito O 

Professor. 
Art. 50. Só po1lerão ser examinados os alumnos que 

para isso forem julgados habilitados pelo respectivo l'rofcs
~or , devendo o acto ler lugar ua escola , em que conclui
rem os c~tndo8. 

Art. 51. Os alumnos, que não estiverem nas circuns
tancias indicadas no Artigo antecctlcnte, e que nüo obstante 
tiverem notavcl atliantamento, e se mostrarem dignos de 
elogio pela sua applicação ou intellif!;cneia, scrüo em signal 
de dislinq·üo apresentados pelo l'rol'cssor aos outros ~!em-· 
bros da Commissüo. 

Art. 52. A Commissüo terá especial cuidado em exa
minar o estado dos alumnos na composição, dando-lhes 
assumptos faccis sobre que possüo dbcorrcr por escripto. 

Art. 5:1. Nos exames verbacs serüo os alumnos inter 
rogados individualmente, devendo para cada um dcllcs 
durar esse aelo meia hora, quando muito. 

Art. 51k Exp!'imir-sc-ha a votaçfto por ccdulas, em 
que estejüo cscriptas as palavras - Approrado- Approva
do eorn distineção- Heprovado. 

Art. 55. Os alumnos que forem approvados em todas 
as matcrias, que constituem a instrucçüo primaria, rece
berão um attestado assignado pelos membros da Commis
süo e rubricado pelo Inspeetor Geral. 

Art. 5G. N<>3tc attestado far-sc-ha a declaração do 
grúo de approvaçüo, I f li C ti ver obtido o alnmno, e das ma
terias em que mais se tiver distinguido. 

Art. 57. Os cinco alumnos que melhores exames ti
verem feito, c que durante o tempo de seus estudos mais 
se tiverem distinguido pelo seu bom procedimento , 
applicação c intelligencia, c alêm de terem o attestado de 
approvaçüo , serão premiados ; e dentre os cinco o que 
for julgado mais distincto por huma votação de prcferencia 
entre elles terá o premio de honra. 

Art. 58. Consistiriío os premi os em livros de religião. 
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de moral e de litteratura nacional, que serão escolhido!' 
pelo Conselho Director. 

O premio de honra consistirá em huma medalha de 
prata, tendo de hum lado a effigie de Sua Magestade o 
Imperador com a seguinte legenda em redor-A' intelligen
cia , ao zelo e á applicação; e do outro a seguinte incripção 
-Escola publica da .Freguezia de 

Art. 59. Concluídos os exames, fará a Commissão a 
distribuição dos premios no dia designado pelo Presidente, 
sendo proclamados os nomes dos que forem approvados, 
os quaes serão publicados pela imprensa, bem como os dos 
premiados. 

Art. 60. Em cada escola lavrará o Professor hum 
termo dos exames, que será as~ignallo pela Com missão, 
fhzendo o seu Presidente ao lnspector Geral , hurna rclaçiio 
eircumstanciada do processo e resultados dos exames. 

Art. 6 t. Se pelas informações e relações dos Presiden
tes das Commissões julgar o lnspcclor Geral, que algum Pro
fessor merece louvor ou censura, lh'o commnnicarú por 
Officio, ouvido o Conselho Director, c dando de tudo parte 
circumstanciada ao Governo. 

Disposições Geraes. 

Art. G2. As disposições enunciadas neste Regimento 
são applicaveis ás Escolas de meninas, devendo as Professoras 
destinar pelo menos huma hora por dia para os trabalhos 
de bordados, marcas, costuras, & c. 

Art. ü3. O Inspector Geral poderá, quando julgar 
conveniente alterar qualquer disposição deste Regimento, que 
não estiver já determinada pelo Regulamento de 17 de Feve
reiro de 185!,, ouvido o Conselho Direetor, e communicando 
ao Governo a modificação, que fizer, antes de sua execução. 

Art. G4. Tudo quanto dispõe este Regimento, a res
peito dos Professores, he applicavel aos que interinamente 
regerem qualquer cadeir:a. 

Art. 65. Durante os trabalhos das aulas só poderão 
ter entrada nas Escolas Publicas as autoridades encarregadas 
da inspecção do ensino, os Pais dos alumnos, ou os que suas 
vezes fizerem e as pessoas decentemente vestidas, que para 
isso tiverem licença do respectivo Delegado. 

Inspectoria Geral da Instrucção Primaria e Secundaria 
do Município da Côrte em 2 de Maio de 1855.- Visconde 
de ltaborahy. 



N. 0 iH!-l.- JUSTICA.- Aviso de 2:2 de Outubro de 
1855, ao Vice-Presidente da Província do 1\Iara
nhilo.-/Jecidintlo a dnvirla offtwecirla pelo Preside11tc 
da Rclacüo da mesma Prnvincia áccrca dos motinos 
tlc c.wi'sa dos lJcscmbal'gadorcs c Jui::::cs rle Direito. 

!J.' Secção. Ministerio dos Negocios da Justi~:a. 
Hiu de .Janeiro em 22 de Outubro de 1~55. 

lllm. e Exm. Sr. -0 Presidente da Hclacftn des
sa Província representou em seu Officio de "M de 
Agosto ultimo que, dispondo o Art. 490 do Regula
mento n." 1'20 de 31 de Janeiro de 1842, que aos 
Desembargadores e Juizes de Direito não se adm1lli
ria outro motivo de excusa além do de molestia, que 
os in habilitasse de exercer taes cargos, elle entendia 
ser tmnbern motivo de excusa quando da nomeação 
de hum Desembargador resultasse ficar o Tribunal da 
Jteluçüo sem o numero preciso para poder funccionar: 
Sua Magestade o Imperador, a quem foi presente este 
negocio, Manda declarar a V. Ex. , para o fazer cons
tar ao referido Presidente que , tratando o citado Art. 
490 do Jlegulamcnto n." 120 das razões pessoaes que 
podem aproveitar ao Desembargador nomeado Chefe 
de l)olicia pela Autoridade competente para excusar-se, 
não se devem ellas confundir com os motiyos de in
teresse c serviço publico, que J?Odem ]mar a Autori
dade a preferir o prestimo espemal de hunt Desemb'ar
gador , ainda no caso de ficar incompldo o numero 
de Juizes para as conferencias do Tribunal, sendo 
que hem se póde supprir essa falta pelo meio cslahc
lecido na Lei. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
i\raujo.-Sr. Vice-PresidPntc daProvincia do Maranhão. 
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l\." :3HL- Aviso tle 'Q:~ de Outubro tlc 18;{,, ao Prc
sitlcnle do Tribunal do Commereio ua J>ruvincia de 
Pernambuco.- Declara, em soluçá o á duúda do refe
rido Prrsidente, que não !la ncurso de aggravô de pe
tiçüo na esp!'l~ic de que trata o Art. 4.'2 do llegulamcnto 
11." l.r'l97 elo 1." de Maio do corrente amw. 

:l! Sec~;ão . ~linistcrio tios 0cgocios da .Jusli\:a. 
lho de Janeiro em 2:3 uc Outubro de 18GG. 

Foi presente a Sua lHagestadc o Imperador o Offi
eio de Y. S. do l." de Setembro proximo passado, em 
que deseja ser esclareciuo, se nas questões de habilila(jfln 
que sobrnvem nas cansas cornmerciaes , e ~.:ujo proces
so c julgamento pertence ao Helalor uas ditas causas, 
nos termos do Art. 42 do Hegulamento n.o 1.597 do 
1." de Maio do corrente anno, deve ou nüo dar-se o 
recurso de aggraro de peti\:flo para o J>rnsídmüe do 
Tribunal, a Yista do Art. 408 do Hegulamenlo n." 
737 Je 2;, de Novembro ue 18GO, que da sentença 
sobre habilitação proferida em primeira instancia só 
admitte o dito recurso. 

E o ~lesmo Augusto Senhor Manda declarar que 
não ha aggravo na especie de que trata o Art. 4'2 
do citado H.egulamento, pois que só poderia havel-o 
sendo isso expresso e prrwcndo-sc sobre a fórma. o 
_jurisdicção que conviria aJoptar para seu conhecimento 
e decisão. O que communico a V. S. para seu co
nhecimento , c em resposta ao seu dito Officio. 

Deos Guanle a V. S.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. - Sr. HesPmbargador Firmino Antonio do 
Sousa. 



N." 320.- Aviso de 23 de Outubro de 1S53, au Mi
nistcrio dos Negocios da .Marinha. - Solrc a clnrida 
aprcscntadn pelo Presidente da ProáncÍIJ de Pcrnarn
l!l(co, rledarando q11c o llcgimcnto tle Custas n." 1.5G'.J 
dt~ :l de Jlfa1'(:0 do corrente lLIIII.o, dere aproveitai" aos 
Scr:rclarios das Caf!Íilmias do.~ Portos, por quonto o 
llf'gulamento de 1 '.J de Mnio de lBHi st~ núo rc(ere 
t''fJircssarncntc ao Alrará de 10 de Outu/Jro de 17;)1; 
mas aos emolumentos que compelem aos Hscri rúcs do 
jwlicial. 

:L • Secção. Ministerio dos Nego cios da .J usti~<L 
lho de Janeiro em z:l de Outubro de '1 R;>;>. 

111m. e Exm. Sr. -Levei ao conlwcimrnlu du 
Sua Magestmle o Imp<~rador o Aviso de V. Ex. de 
27 de Agosto proximo passado, que acompauhou o 
Ofíieio n." (il de 10 <lo mesmo mez, que a r. Ex. 
tlirigio o Prcsiu('n(c da Província dP Pr~rnamhuco, 
pedin<lo cselarceimenlos subn: os wucimPnlos que 
deve perceber o Secretario da Capitania do Porto rles
sa Província, pelos processos c diligencias que fizer 
nos termos do Hegulanwntn de 1 ~· dP ~I aio de 18-16: 
E o Mesmo Augusto S1~nhor ~lauda (kclarar a V. Ex., 
que o Hegimento Jas Custas n." L5(iU de 8 de Março 
de 1855, deve aproveitar aos Sccretarios das Capita
nias dos Portos; porquanto o Regulamento de 19 de 
de l\Iaio de 1816 se nilo refere exprr~ssamente ao Al
vará de 10 de Outubro de 18fl4, mas aos emolumen
tos que competem aos Escrivães do judicial. 

Prevaleço-me da occasiüo para renovar os, meus 
prostestos de estima c consideraçso a V .Ex. , a quem 
Ocos Guarde.- Josú Thomaz Nabuco de Araujo.
Sr. João Mauricio Wanderley. 
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N." 321. -l"AZENDA.-Em 23 de Outubro de 1855. 
Os Empregados do htizo dos fo1tns da Fazcwil. de Per
nambuco não tem direito a porcentagens das quantias ar
recadadas da massa fallida de Deane Youle e C. •, por 
ter a mesma Fazenda. desistido do procedimento inten
tado contra a dita casa. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da fazen
da em 23 de Outubro de 1855. 

O Marquez de Paranú, Presidente du Tribunal 
do Thesouro Nacional, inteirado pelo Oflicio do Sr. Jns
pector da Tlwsouraria de l•'azcmla da Pruvincia de Per
nambuco, n." 118 de 21 dt~ Setembro ultimo, de ha
ver já entrado nos cofres da mesma Thesuuraria a 
quantia de 26:181;zD818, prove11iente do t.• diYiden
do do liquido apurado da casa de Deane Youle e C.a, 
lhe declara, em solução á consulta tln ultima part<) do 
dito Officio, que os Emprega< los do .I uizo dos Feitos 
da Fazenda, visto havGr esta desistido do procedimen
to intentado contra aquella casa, nenhum direito tem 
a porcentagens.- Marqucz de Paranú. 

N.0 322. - GUEHRA. -Circular de 21t. de Outubro 
de 1855. - A's Thcsouraria.~ de Fazenda, declaran
do os vencimentos que competem ao.~ Of!iciaes que 
marchão em serviço de humas para outras Províncias , 
e revogando a de 25 de Julho dste anno sobre a 
materia. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer~ 
ra em 24 de Outubro de 1855. 

Manda Sua Magestade o Imperador por ~~sta Secre
taria d'Estado declarar ao Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da l)rovincia de. . . . que os Ofiiciaes do 
Exercito sempre que marcharem em servi~o de huma 
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para outra Província em viagem de terra receberão 
alt~m da ajuda de custo as forragens para cavaHos e 
bestas de bagagem que pela Legislação competir-lhes 
possa, bem como a addicional e etape nos termos da 
Circular de 1S de Julho ultimo, devendo o Governo 
11a Côrte e os Presidentt~s nas Províncias determinar 
OS uias dentro UOS quaes devem verificar H viagem, 
para nessa razão se fazer a conta do abono das ditas 
forragens, ficando para esse fim sem eft~ito o Aüso Circu
lae de 2?l (h quelle mcz sobre esta materia. - Mar
qtH'Z de Caxias. 

N." !~2:L- JUSTIC:\. -Em '24 de Outubro de 1855. 
Da/ara 11111~ dcr;·m ser punidos pelas fitllas q11c com
nwlcrem os f;1wrrlas 1\'acionaes, que. sendo 1WIIteado.~ 
Officiars inferiores, c tendo JIO.~sibilidrule de se {ar
darem 'tlâo se aprcscntare11t Jlromptos para o servi!:o 
110 pm:.o, que lhes for 1/WI'tllllo. 

~linisterio dos Negocios da Justiça. Uio de Janeiro 
em 2 'J de OutulH·o de 18G5. 

lllm. c l~xm. Sr.-Levando á Presen('a de Sua :Ma
gestade o Imperador o Officio qut Y. Ex." me remetteo 
com n." 172, e data de 14 (le Junho ultimo, acom
panhado da copia do que lhe dirigio o Commandanle 
Superior da Guarda Nacional de Jacarahi dessa Pro
víncia, em que consulta se « tendo-se recusa
do alguns Guardas Nacionaes da Cidade de :Mogy das 
Cruzes a acceitar os postos de Ofli.ciaes infPriores 
para que forão nomeados, 11Cio se fanlando eumo taes, 
mas sim como simples soldados, pouem sPr fun~ados 
a aceitar os postos, c obrigados a se fardar eom os 
respcclivos uniformes }} Manda o Mesmo Auguslo Se
nhor Declarar a V. Ex., para seu eonht~eimento c 
em resposta ao citado Oflicio, que deYem ser puniuus 
pelas faltas que commetlerern os Guanlas Naeionaes, 
que sendo nomeados Otlieiaes inferiores , c tendo 
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" possibilidade de se Ütrdarem não se aprt~sPnl.arem 
promptos para o servi~;o dnpois do prazo (1 LW lhe for 
assignado, ponpwnto o Art. :H~ do Decreto n. 0 L.:J54 
de H de Abril de 18G-1 mmutt~starnt·nt(~ pn~supoz a 
ornissüo proveniente principalmente da li1lta de meios, 
e do nenhuma maneira o proposilo de se recusarem 
os nomeados ao servir,·n por st•u Commawlu, o que 
seria em grave pt·t~juizo uo sPrvi~·o, n desmoralisa~·üu 
desh•s postos. 

Deos Guarde a r. Ex. -José Thomnz Nabuco 
de Araujo. --Sr. Viee--I>n~sidPnle da Província dt~ S. 
Paulo. 

----

N.
0 

:32-1. --Aviso (k 2;> de~ 011tubro de 185f>, ú rice
I>residencia do Hio dP .Jan,·im.- /)a{arando por quem 
tleue ser f'omer:ido o pttjil'l se/lado para notifimçõe.ç, 
pro('(:ssos c.x-offit:io c outros actos judiciucs. 

3.a Secção. l\Iiuisterio tlos Negocius da Justiça. 
Hio de Janeiro em :25 de Outubro de 1855. 

lllm. e Exm. Sr.- Aeeuso o recebimento do Ofli
cw de V. Ex., datado di~ lG de Agosto ultimo, soh 
n.o 177 , ao qual acompauhúrüo os do Promotor 
das Capellas e Hesiduos do cHunieipio de CaJJo-Frio, 
e do Promotor Publico da Comarca do Hio Bonito , 
por copias •. pedindo que se lhe declare por q.u?m deve 
ser fornecido o papel sellauo para as notificações , 
processos ex-otncio, e outros aetos dos respectivos 
Juizos; e em resposta ~ranJa Sua Magestade o Impe
rador dedarar a V. Ex., que a respeito de semelhan
te objeeto deve proceder-se nes~:a Província como se 
proeede uo Juizo da !>ronxloria da Curte, cuja pratica 
he attestada na iuformar,uo junta por copia , que 
acompanhou o Oflieio de 2.'} do mez antecedente do 
Provedor das Capellas, a qHem se mandou ou rir. O 
que V. Ex. filrÚ t~onstar üs sobreditas Autoridades. 
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DPos Guarde a \'. Ex. -José Thomaz Nabuco 
dt~ Araujo. -~r. Vien-Presidentn da Provincia do Hio 
de Janeiro. 

CnJ!Ía a qw· se nflm~ o Ariw de :2:-í de 01ttubro de 
18;)5, ao J~ice-Prrsidente da Pnminl'ia do Rio 

de .lanl'iro. 

lllm. ~~ Exm. Sr. --Como as noliiica~iH'S c pm
CPssos Px-Ofliciu que se promovem ( llt~slP .Juizo pdo 
Doutor Promotor Fiscal Jos ltcsiduos ) a fim de obri
gar os testamenteiros ú prestaçüo de contas das tes
tamentarias a Fazenda Nacional no pagamento da de. 
cima dos legados P herança a isso sujeitas, se pra
tica snrt~m tm~s pnH:•~ssos nscriplos em papel não sei
lado, mesmo as sentenças qw~ lransitiio sPm Sello, 
spmlo Pstn contado Pm n•gra de custas, qun a final os 
leslamcntciros pagüo, e entrio se inutilisa o papel sei
lado competente e correspondente a esses proeessos e 
sentenç.as; ora fJUC ha papel sellado, e quando niío havia 
se ia pagar na estaçüo dclle o competente Sello, con
forme a taxa respectiva, sendo que esta pratica hc 
acloptada em conformidade do Art. fl~ do Hegulamento 
n." G81 de 10 de Julho de 18.50, e do Art. -10 do 
ltegulamento n.O 8:H de 2 de Outubro de 1851. Heo 
que posso informar a V. Ex. 

Rio de Janeiro 25 de Setembro de 1855. -
O Escrivão da Provedoria. - Francisco Luiz da Silva. 
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N.o 32;).- FAZENDA. -1~m 2~. d(\ Out11bro (ln tRr,G. 
Qucstâo de úza ]101' tlistratc fi:ilo entre o comprado1· t? 

o vendedor. 

Rio de Janeiro. Ministerio tlos Ncgocios da Fazen
da em ~5 de Outubro de 18;)~,. 

O Marqu8z de Paranú, Prcsidenle (lo Trilmnnl du 
Thesouro Nacional, n•spondt·mln ao Officio (lo :-:r. lns
pPclor da Thesouraria de ~li11as, 11." (){ (l(~ !H de .\gos
to ultimo , no qual communica qun, tendo o Culledor 
do Mnnicipio de LaYrns nxigido de ~lanod Antonio da 
Costa hma, actual senhor da Fazenda denominnda 
do Congonhal, o pagamf~nto das sizas a que a nws
ma estú sujeita por tPr sido vendida por escriptura pu
blica ao Alferes João Antonio de hnm por seu ante
rior possuidor, o Capitão Hiogo Garcia da Cmz, se es
cusára o sobredito Costa Limn a tal pagamento, alle
gamlo não se tPr cO't>etnado a compra por falta de pos
se do comprador, o q nal por nora eseriptura cedeo 
ao antigo proprietario o seu direito ú referida Fazenda; 
Jcclara ao mesmo Sr. lnspcclur que cada huma das 
mencionadas escripturas de compra e venda , juntas 
por copias ao seu citado Otlicio, estú sujeita ao paga
mento da competente siza; a primeira, porque deixou 
tle produzir effeito por mero aprazimento das partes, 
e nào em Yirtude de senten(:a (pte a annullussc, na 
fórma da Hesoluf,ão de A de Dewmhro de 1827, c De
cisão de 8 de Nowmhro de 1 H:l8; e a segunda, por
que a cessão que por ella fpz o comprador ao vcnde
llor da mesma propric(lade comprada hc, pelas for
malidades que a rercsl(~lll, lllllll verdadeiro co11lraclo 
de compra e venda de cousa certa e por preço certo , 
e como tal comprr~hendido nns di~posiçü('S do Alvará 
de 3 de Junho de ·1809. 

A falta de posse por [lil rtP do colllprador, guan
lo ao primeiro eontrado , nfln lw por si só suffieicnte 
para a iscn~fín do imposto; e qtwHdu fosse, não apro
veitaria no easo de que se trata, attentas as clausulas 
que a esse respeito se h'\m na respertiva cscriptura. 
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Devt~ pois o Sr·. lnspPtlur onlemu· ao subredi(o 
Culleclor que arrecade as duas sizas llteru_:iorwdas, na 
ruzfío de lO por"/", ~~ pruetda contra os contradaules, 
vista a maniü~sta fraurle com q11e ohrúrito, nos let·
mos do~\) 1lo eitaJo Aharú de~~ ele .Junho Je 180!).
Marquez de Parauú. 

N." ~~2G.-Em '2(i de ( )utubro de !8j().- Nrlo ronn1m 
twlorisar a ln.~pec~:tlo do Ancnal de Marinha do Pará, 
para arrccatlm· o Scllo {txo dos papeis que C01'1'Ctn JlC

ranlc clla. 

Bio de Janeiro. l'!Jinisterio (los Negocius da Fazen
lla e1n '2G de ünlulmJ du 1~~):-,. 

lllm. e ]~xm. Sr. -Em so\1rl'iío á nwluria do Avi
so dt~ V. E'\. de 1 !) do eorren ft> , " a q uu aeurn pau bit
rito u Offieio por copia da Presitlt~I}('Íil do Parú dt~ '21 
do mt•z passn(lo, ~~ oulro 1lo St~cn·lnrÍtl da lrlsper:t:üo do 
Arst'Jiid dt~ Mariuha da nwsllta Prmineia, requisitan
do qtw o Sello Ji'\o dos papeis que correm pela dita 
Jnspcl:\:flo Sl'ja nella cobrado' lt•tÜJO a ucclarur a v. Ex. 
q tw, nüo st-tH1o permiltitla, ú excep<.:üo das Estaçües 
Fiscaes mencionadas no Art. G8 do Ht~g. de 10 de 
Julho de l8(l0, a arrccadnf'fto do Sello St'Hflo aos 
)~SCl'iYflCS dos J)(>lpgaclos C Sit!JtkiPgallos llOS lugares 
~~m que Hfto t•ÜslPm lacs K'lat.i<H'S, on ús Compmíhias 
publicas e parl.iculnn·s. <' Tlws<llll'PÍros tlt~ Lot<~rias, com 
<:<·rlas cautelas n eondit;~-~~~s, eomu s<~ Yê dos ~~ 2." e 
:l.o du citado Ar G~, Hüo pode 1.1'1' semelhante nll.ri-
buil;üo o Arsenal Marinha do Parú, eujo cqwdien-
te aliás não d<m~ tüo eonsidcravel, que justifique 
a retlarniu:üo de se. Jlwnte JWOYidcHcia; e quando 
mesmo se snppuzcsse consist(•nte a mzilu a1leg;1dn, pa
rece qne, estando 11a Yisinh<uH;a dn Alfandt•ga (' Con
sulado, seriüo t~slas llepn.t·lit;IH'S mais propri11s d11 q ttt' 
aquella par<t a tllTCntdit~iliJ (lc1 n·l'tTidu imp<1:--l\•; t'ull-
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Yimlo notar-se que uem a Thesouraria uew a l'resi
dencia do Pará ajuntão obsena1;üo algttPla tendr·Hlt~ 
a sustrntar a eonwHiencia de semelhaHtc medida. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez tlc I'ura11Ú.
Sr. Joflo Maurieio Wanderley. 

N. 0 :tn.-Em '2.7 de Outubro de 1857>.-llcwmmcJI
tln tt obserrancia da Urdem de ~) de .Tunho de 1852. 

úccrca dos nwni fcstus dox A a vius de C'abutagcm. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos :\egueius da Fazeu
da em '2.7 Outubro de 1H:->;>. 

Hepruduzindo-sc frequPnlcuwnlt~ na Mt•sa do Coll
sulado da Côrte o facto de nito serem indui<las nos 
manifestos dos l\"avius de Caholngt~lll merendorias es
tmtJgciras jú. efl'ectivmnente tli'SJHwhadns ,. embarca
das para cxporla~flo , tendo .iú pago os direitos de 
eonsumo , c isto pda omissüo dt: remetlc·n·m os 
Commandantes dos ditos l\a\Íos ú Ml'sa os despa
chos originaes, em vista dos qu;ws ll'm dia de or
ganisar os manifestos, segundo o t!isposto 110 Arl. :;2:J 
do Decretou." 1.3Rr> de'2G JcAbril de H~:-)4; n eou
Yindo pôr termo ú n•pf_'liçf•n d1' scinelitnl!lcs omisst-H'S, 
c:umpn~ qw~ o Sr. Admini~;trndl!r dn ditn }lesa. ua 
orgauisa~:üo tlos manili~slns, i!lls<~ntJ n·slriclmlten(tJ o 
mrsmo l[lte llw foi rPeomrm•JH!ndo na Ordem do Tht·
souro n." H:3 de !I de Junho <k !H!"J.2, e wrifiqw~ 
pelas duplicatas dos dt·spadws se us originai'S qUt~ llw 
süo apresentados eorrespowlPm ao JtUmero daqudlas, 
e eomprehcnuem a totalidade das mcrcadorins despa
chadas n Pmbun·adns; 11Üo dt•rt·HLlo, se deste t'\intlC 

se c~mlwel'l' que falia algum tlt-spathu original, pro
segmr 110 proct·sso du mm1if1·sto t'Jilquanlo o Counnan
tlanle da f•ntlwruu:üo nüu juslilicar, n juizo tlo Athni
nistradnr, 011 fJllf' as nH·rr·;Hlnrins, n qut• H dnplicHta 
se refere, náo ehcgúrúo a r·mbiHTiH' pur lpwlqucr im:i-



denll·, uu que p(~rdt•u-se u original depois do ~~!Ilhar
que, mmHlanrln-se neste 11Himn caso (•xlrnl1ir lmmn 
1:t~l'lidün da copia, para com clln proc;eder o Feitor a 
h uma nont couferent:ia a hordu.- Mmquez de Paranú. 

N." ~128. -Em '27 de Outubru lle 1N~)3.- :\rio SI! dc
rc apfilicar o protlucto rfog bms ]ICnlwnulus ao fitlll'ci
tlo l'oronel Narcizo Perrcir(l de Oliveira, ao alm11n' 
ramo Coronel de Leyiuo, .wmüo depois de wlllado o alr:u/1-
,.c em que {itaJut qwtlidwl,; de Collcdor. 

Hio de .Janeiro. JUinisterio dos Nrgocios da Fazi:ll
da em '2.7 (le Outubro Je 1833. 

O .\faJ'([UCZ de Pan111Ú, PresiuPulc (lu Tribunal du 
TlH'souru Nacional, em resposta ú consulta que llH' 
r,:z () Sr.lnspeelor da TIH·suurarin de .\linas em OHi
CIU 11." H\ de 20 d!~ .Junho do co<Tente alllli), sobre s1~ 
!Je lieitu applicnr-s(~ o produclu dos bens pcnllt.'raclos 
ao fallPtido Corond l'larr:isu Ferreira de OliY(~ira para 
pagamento (lo alcanc1~ (ple tem co1no Collector, que foi 
ua Comarca uu lho (las Mortes, ú imlClllllÍS<H:fío uas 
quantias que como Coronel Je l.cgião da Guarda l\a
(;ional recebeo no a uno de 184 2 ~para dcspPzas elas 
1or~;as lrgaes, c de que não dcn contas; tem a declarar 
ao mesmo Sr. lnspeclor que nfto dere ser applicado o 
~~~··:dueto dos ref(:ridos hens ú satisfa(;ão ela rcsponsa
lnh~ad(~ eontrahida rwlo dito Oliwira tomn Coronel UP 
Lepfto, scnüo depois de snldada a conta do alcance 
em true se ad10u cumo Cullector, S(~ para tanto clwga
rem .esses bt:ns: c;uml1rimlo <llte o Sr.lnspedor ii1ça pro
st~gUirem sem mais ( emora os termos da execucfío pro
moYida pan1 imlcmni:-a~üu da FaZI'!Hla Nacional. --~lnr
quez de Paranú. 
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N." :r:w. - GUEHlU.- Cirwlar de 2.7 dt~ Outubro 
de 1~55. - llccomnwndandu IJilC as gratifica~·DI~s ao.~ 
Offir:iacs do CotjJO de Enríellhci)'()x srjão 1'C!Jrilrulag 
]'elas lnslnu:çücs de 10 de Jmwiru de 1 ~~:3, n:fii'I'SCJI
lando os Prcsitlcntcs dax Prorincias au Goremo, 
IJUando as j nlgar iwmf!itienfc em relação ao 1 mlwllw. 

Hio de .Janeiro. Minislerio dos l'\egocios da Guer
ra em 27 de Outubro du 1KJG. 

lllm. c Exm. Sr. -- Conslnntln das contas de Jes
peza da Ht•parli\Jto da Gw~rra, a faHB de n·gularidadt~ 
que tem havido em algmna:.; Pmrincia~ 11Ós nhonos 
de gratilieat;ües a OJiiciacs du Corpo de ]~ngt~nlteiros 
em Commisst'l<~s da sua anua, D<'li'nnina Sua .\lages
la de o lmperatlor, <[lW \". ]~\. ll<1u ntan<k pag;~r Vt'll

ómcntos que uüo sejiio em reln<:üu a t~ssas Couunissúes 
<:;onforme o disposto nas lnstrue<;ócs de 1 O dt~ .Janei
ro de 1 H4a, den.'mlo ns HH'smos Oflicint's dt·f'lill'itr I JUs 
reei Los que pnssarcm o st~rvir< l < •rn q w~ se "clwr<~m 
emprugados, a lim dt~ qr11~ a Ht\parlÍIJto Iis(~(ll fique 
habilitada paru couhL•<·er se os lllf\smos wn~;imenlos 
süo os que devidatm~nte llws eompelPIIl, podf'ndo po
n~m Y. Ex. repr·csc•Iltat· ;'t e.;la Sn~rt'laria d'Eslado quan
do ellt(•JHler (jlle iiS rdi~ridns rnnlag\'ns Büu t:urrespun
dt•nr ú llalun~za dn CmtlliiÍss;-to. 

lleos t;uanle a \". Ex. - i'larqur:z de Caxias.
Sr. Presiut'n le da ProYiBcia de .... 
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N. o :'!:10 .-'IAHL\'IL\ .-A viso Je ~n de Outnuro dn l8S:,. 
/fitem a uota, que se aclw no final da tabclla n." '2 , 
tl!UU'.ra rw Ueyltlamr:llto mrrnrlrulo oli.~CI'I'Ill' ]101' Dt•

crcto 11." Hl A, tlr· fi rlc ./u11ho tlr~ 1XiG, a respeito 
da.~ crunixas, que se devem f'ol·nct·cr ás Jil'ilÇas do Corpo 
tlc lmpniucs Jlarinhciros. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negncios da Mari
nha l'lll :2!) du Outubro de 18GG. 

Sua Magcstadc O Imperador, á vista da rcprcsen
laçiio, que fizera o Commantlante Geral do Corpo dP 
I mperiaes Marinheiros, c me fôra transmittida pelo 
Chefe de Esquadra encarregado do Quartel General 
da Marinha com Ofiicio n." l.OOH, datado d1~ 11 do 
eorrenl1~, a respeito das camisas, que de seis em seis 
mezes se fumecem ás praças do mesmo Corpo, na 
contorrnidade da Tabella 11. o '2 , annexa ao Hegnla
men to mandado observar por Decreto n." 111 A, de 5 
de .Junlw de 181;,, lia por hem que as ditas camisas 
sf~jüo de gola azul , cumo as de rpw 11sa a Marinhagem 
a hordo dos Navios da Armada ; ficando assim altera
da a nota, que se acha no final da referida tabella : 
o que communico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Gunrde n. V. S.- João Mauricio Wanderley. 
Sr. Antonio Leocadio do Coutto. 
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N." !l!ll.-FAZENDA.-- Em '2\l de Outubro de 18Gr).-
Jfaw/a abonar vencimento a hum Emprcyado durante 
u interstício qnc lwwre de í:Urt tlcmisí:rlo d I'Cillte
'.fl"rt çrl o. 

Rio de .T anciro. Mi 11 Í,;lerin dos Negorins da FnzPn
da Pm '2~1 de ( llllt!hl"ll dr• I ~6:-,_ 

O Marqnez dt~ Paraná, PresidcnlP do Tribmwl do 
Thesouro National, PIII solnçiio ú <luvilla proposta pe
lo Sr. lnspeetor da Thcsouraria da Bahia em Ofl1cio 
rir~ '20 rlP Selr:mhro ultimo, sobre o din·ito que Jeya 
ter o :3." Escripturario Tilo lHnria de Castro ao Vf~nci
menlo do respeeti r o ordf~n:ulo no interslieio que hou
ve de sua demissão ú rei n tegnvJío, declara no mesmo 
Sr. Iuspector que, nilu ll~ndo o di to Escriplurario sido 
demittülo por faltas ([lte commt~ltesse, mas por ter 
mft~rmado de moleslia qw~ o impossibilitava dP exer
~er o seu emprego, ao passo qtte nfio contava ainda 
os annos de serviço uecf•ssarios para ser aposentado, 
~ompete-lhe sem duvida alguma o vencimento que 
deixou de perceber desde que Joi demittido ató ser 
réntegrado. E para que sina de regra ern casos ide!l
ticos, fique o Sr. lnspector na intelligencia de que, 
(jttando a reintegra~:üo he euncr~dida por se ter reco
nhecido infundada, injusta ou illegal a fknúsüo, o 
nmpregado reintegrado nüo só entra no exercício do seu 
emprego, como h e indernnisado dos vencimentos on 
rendimentos vencidos e nüo percebidos, salvo os ca
sos de duplicata de pagamento do que se abonou ao 
substituto, ou aos que forão providos nos lugares dr. 
que os agraciados forão esbulhados, como se deduz das 
Resolw:ões do Conselho fk Fazendo dr ::28 de Maio ~~ 
:JO de Julho de 1Hz:>, Hi de Agosto de 1826, 21 de 
Abril de 18'28, c Hcsolucão de Consulta do Conselho 
d'Estado de !) de Ft~ven~1rn de 1 Rf'l:L- Marqnez de 
Paraná. 
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:;_·· :l:~.2.-Em :w tkOutuhro dP H\~>:L-11'/IÚI!Ir/IIO 
que I"OIIIJIC/e nug l'rocw·arlores do.~ Ft··itw; da Fu;n!(/o. 

H i o dn .f anPiro. )Jinisterin dos N··~ncios da Filzell-
d a rm :\O tit· Ou tn hro dt> p~;,;L , . 

O Man pwz dP J>aranú, Pn·sicl• ·nli- tl•> T rihuual do 
Tlwsomo Natioual, lt•Jido visto IH• l:;dmH:o tla TIH·sou
nu·ia dn Panmú do llli'Z dP Agusl11 dn 1'\C'tTi('.io cur
I'Ptlll' CJIH' a tllf~snta Tlwsmtraría p<tgúrn 11a raz;\o tit• 
:~oo ;til 0110 a11nwws n vt·w:imPrllo qttt· Lt•!n o sPtl Fis
t:al na qHalid;Hlt~ tit~ Prot·mador tios Ft·Í!.tls tia Fawn
d:t, dt;n~ntiu ali.ús pagnr-llw na rilr,iln dt~ :1.2:l./1)000, 
Ylslo que o nugmf'nto dP onlPnatlo etmr·!'didtl aos Fis
cm~s pdo l)pr:rl'ln dn .20 dP Nort•nthro tle 18!í0 nüo 
SI' exlt!Hlt~ ilO qtH' t'lles YPw·i;-ttl fll'lo t~llf'argo de l'm
t·unttiorr~s tlos FPitos, <~omo fni dPt:larntlo l\il Ordt~lll 
11." 2fi tlt~ '21 dt~ Janeiro d1~ u-~:,.2, 1t Tlw-;ourmia dl' 
~\li•ws t;PraPs, <' impressa llil Colle<·t:úo; ordena ao Sr. 
lnspPclor da solm·dila TIH•sourm1a '!"" n;-,o cuutinw· 
" pagar ao Fiscal o P\I'Psso Jllt'llt'itmado, P llw fa~:a 
dl'st·l•lllar pda quintil parte tlos sl'us futuros vcncimell
los o qtw dt~ mais l1o11Yt~r· jH~n·rhidn. -· 'Tarqii~"Z dt• 
Pilr<lllt't. 

~.":tl:l.-l~m !H cleOutuhrotlt~ n.::-,:í.-:Vtintr~m t'flri
to mspntsi r o o.~ rccnr.~o.~ -inlt~rpostns dos tfl'rÍsrít•s tlus 

C/it~Ji~s tia.~ lí'sla0tit~!l Fism,~.~ qtw 111'1'1'''1/llrin 11 S!'/111. 

Bio 1le Janeiro. :\Iinisterio dos 1\'t•gtwins da Fazrn-
tln r,m :n d1~ Outubro dn I K1;L ' 

O Marquez de Param\, Pn•sitknlr dn Tribunal do 
Thesourn Naeional, deelara Ho Sr. Jnspt•t:lur da Tlw
srwr;;lria de Fawlllln da Provin1·ia do Espiril11 Santo 
que, 11r10 lendo 111'111 l'fHIYÍIIdll tjll!' lt•niJ;'Itl t•IJ't•Íio SIIS-· 

pPnsivn os rc<~llrsos intPrpostos t•:x:-ollkio, o11 it arl,ilrio 
das pa rlt•s, das dnt·ist ws dos Chr.fps das E-;t ;11:t ws Fiscat ·s 
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<jlW arreeadüo o SPllo, nos termos Jos Arl.;;, 9.2 e ~):l 
do Regulamento de 10 de .Julho de 1850, hn manifPs
tamente improcedente a opinião , de que dá conta o 
Sr. lnspector em seu Oflieio n. 0 94 de 20 (lo mez 
H.ndo, sustentada Jlelo Procurador Fiscal da mesma 
Thesouraria, qmm o pretende, fundado nos Arts. 3 e 
:1:1 § '2. 0 do Decreto de '22 de ~ovembro de '1851, sll
jeitar á confirma~:üo daqurlla (~n1 .T unta tle Fazenda 
os termos das decis(ws dos raferidos Chefes, com au
dieneia delle, anterior á remessa das certidões para 
promover a cobrança executiva no Juizo dos Feitos. 

E por esta occasiüo observa ao Sr. I nspector que. 
se as decisões dos Chefes das Estações !<'iscacs que ar
recadão o Sello versarem sobre multas excedentes a 
20 ;tjl 000, havendo f'ntfio o rPc11rso ex-oflicio de qm~ 
trata o citado Art. H:~, r,onvi\m , para evitar a refor
ma das certidoes e trabalho inutil aos empregados da 
Thesouraria c do Juizo, que nüo se mande proceder 
executivamente contra os multados antes da deliberaçfío 
da mesma sobre o dito recurso, visto que essa deli
beração pód.e altera r a dec:isfto rr·mrrida.-Marquez de 
Paraná. 

N. 0 ~m4.-Em 31 de Outubro de 1855.-Generos do 
Pai:; q11c l'stào sujeitos ao imposto de expediente. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos 1\"rgocios da Fazen
•la em 31 de Outubro de '187');). 

Communicoa Y. S., para a devida intelligencia,quc 
resolvi indeferir o requerimento de difl'erentes negocian
lf~s, sobre o qual V. S. informou em Officio de 17 de 
Março ultimo , sob n. o G3S., em que se queixa vão do 
procedimento de V. S. por fazer arrecadar o imposto 
<te • J. por o;., de expedientf~ de alguns gencros naci()·
naes que ató ú sua e11trada para a Alfandega nunca 
forão sujeitos ao referido imposto , como o toucinho, o 
s~tl e outros scmclhantrs, Pntrctnnto que considera 



i..:\!Dlos do expediente a~ fruclas em 1.wt·al, os d11:os 
1 ta Bahia, o algodão em rama, a carne J.e xarq ue , u ~e
hu em rama , a bolacha, a graxa , ele. 

E porque seja conveniente nesta oceasiáo sohf:-
rem-se as duvidas seguintes, que em O!licio de t) ch• 
Hezt~mhru de 1848, sob n. 0 2.03!-\, forão lrazidns ao 
Gonhecimento do Thesouro 0iacionnl r)e\o autPccssor 
de V. S. 

t.a Quaes os gencros de produc~ão c manufaclu-
ra do l\tiz sujeitos ao imposto J.enominado ele expe-
diente; 

'2: Se estarão sujeitos to elos ou nlgu ns , ainda que 
transportados elos portos da mesma Província; 

~La Se nüo estarão sujeitos os manul'aluraclos com 
materia prima estrangeira ; 

I&." Sü estarão sujeitos unicamente os que podem 
confumhr-se por sna natureza " sPme1hança com os 
estrangeiros ; 

;:,.a Se estarão sujeitos os que ell'ectivamente são 
depositaüos nas Alfaudegas, e não os qw~ se costu
mão dcspachm· a bordo ou sobre ngua, ou os que 
vão para trapiches alfandegados; 

Declaro a V. S., quanto ú primeira, que são su-
jeitos ao '/, por o f o de expcLliente todos os generos do 
Paiz qne, tendo similares estrangeiros, com elles st~ 
puderem eonfnndir, c arpwllcs que, embora reconhl·-
eidos como nacionaes e nuo comprehendidos na hy
potlwsn acima, eonvt~nha ás partes th-spaeha-los pela 
Alfandtlga, visto estarem ambns essas t~spceies com
prchendidas mui explicitamente na lh>cisüo de 29 dtl 

Outubro de 1R45, Il.
0 1'20; 

Quanto á segunda, que a n'gra acima prevalcetl, 
embora venhão os generos de portos da mesma Pm
vincia, por quanto a circumstancia da procedeneia 
ou ponto de partida directa e immediala dos sobredi
tos generos, nem pódc samu· o ineonYcniente e pr,l
juizo que tem por 1im prevenir a primeira parlP da rPftl
rida decisão, quanto á ilseHlisnt~üo dn semdhanca ou 
confusüo de generos do Paiz con~ outros csl rnu~;·iros . 

1
-_. 
i 
I 
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nem tullu·r wís parlil:ulan~s o favor tttte lhes uÍllol'ga a 
outn1 pnrh~ da mesma tlcl'isàu; 

A'<:erLn da tercl'ira, qtw a t·ircumslancia dt~ -;1··· 

rem os geueros Ju Paiz fabril;aJos com maleria pri
ma Pslraug1·ira IIÜO púde obstar que, condllitla a n•.s
pt~diYa mão tl' ohra, llliltllll'ndma e prr~paw, deiw111 
t•lles tlt~ assl'nwlhnr-se com otllrus t•slrnngrirus, I'UII

vindu portanto ú boa iiscalis;H:üu das rc·nd;ts ;; ú llnil'urmi
tlatk <tu': etlliljll'l~ mnnkr no sysii·Hl<l llf~ itnposil_:i'w, 
altt~nlas ns n~sposlas anleriorPs, que Sl'jüu dlPs dt·sp<l
clwdos pela .\ll'a!lllega e sujt:ilus ao Jilo itnpostu, quHtt
du se dt~r a scnu:lhan~a e cultf'llsilo prerista na d. t·i
sfio mt•Jieionatla ; 

,\ respeito 1la <1uarta, que lll'llhuma duüda lw <·m 
<pJe o imposto recae sótnetllt: sobre os gPIH.'rus do Pniz 
com semelltança aos de origt·m t~strangeira, r isto qUI' 

aquclles em tpw essa circumslanl'ia se !H-tO dú, ~fi. ist~!l
lus dP dirl'ilos em Yirlutl1~ dns lleeislli'S tl1• 10 dP í\ll

wrubro de 18:Jk Art. 14, IG de .Maio dt~ tk:l!l 11." H i, 
1~ de JnJl(~iro tle 1k10 n." t K>, e '1~1 de Oulttbro tk 
1N4.G n." 1.20; 

Pelo tple Loca ú quinta, qne no '/, pur o/ .. de 
t~x.pellien te estão sujeitos os geueros do Pa iz nas tOII

tliçiH~s lia primeira rí'sposta, st·rnpre que l'on~m di'S
pachallos pela Alfandq.~;,, ~~ s1·ja qu;1l for a t•specie dcs
st~ despacho, visln t[ttt' ill) cuuln1rio, podt~ntlo dar
SI~ a senwlhant;a com otllms 1·slrnngt·iros, se llÜil pode
ria eonseguir u fi111 tiiH! lt'YI' t'llt Yisla a llecisfto de 2!1 
du Outubro dr 1 R't ~>, ~~ se fallmin ú igualdatln lll'erssaria 
em tal mal1'ria;- wmprindo Hnalntenle n~~·ummen
dar a V. S. qnt~, para Jisnimitwr os gcneros nal:io
nacs dos similares estrangt•Íws, f.! dderminar a cunt
pclencia das t•sl;u:tH'S a tiilt'Ill perlell\,"il o dt·spadtn, 
conforme süo on ni'tu passiYe1s d11 imposto, se w1o tle
\P tomar f'll!JIIl IJnse principnl il tli!l'erctlt.:a dos l'llYOI
torios em tJW~ Yt~lll ilcundicioJtat.los us gt•JH•rus ou mer
cadorias, c sim ;1 sua 11atmeza ~~ qualidmlP; assim 
corno que, para eYitar qunesqucr duYidr~s r, ditneulcla
dP" que na pratica pu·;:,il ulkrecu a natureza du gt· · 
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twru, em tlulrinwnlu <la n·gularitlad<' I' prumplitLitl do 
1'\pedienlt-,, e pn'juizu nH~smo da Fawnda P 1\as p;n·
tcs, deYc V. S. orgnuisar lunna laht~lla 1l1-, todos wpw\
IPs de prutlu(;(_;ÜO P manufadurn naeiuual, <pie, I,P.u.\11 
simi\al'I~S (•strangciros, pussüo com t•slcs tonfnn<lir-Sl', 
f',U hmd lP11do-a a approYn~ito t\1, Thcsouro. 

lkos Guarde a Y. S.- MarqtH>,Z 1\P Paranú.-Sr. 
CousPllteiro Inspectoe ua Alfandq:;a da C1\rl1~. 

-----
1\." :1:~:·,.-.Jl:s'flL\.--.hisl, dP :H dt Oulubru 1k HG·,, 

ao Prcsi1lcute tlo Trihmwl do Cummerrio dc·sla Ct\rle. 
JJcritli~t~lo d11ridas sulm~ a colmml'(t e tlirisúo dt~ CIIW

Iumcnfo.~ rntrc o.~ .Jui::;c.~ de Hircito de 1." insltut
tia c os JleiiiVI'OS do Trillllnol adlllinistrativo, c mtlros. 

:L" Seee;-to. Min1sterio dos l\p~ocios da Jusli~:a. 
Hio de .lanei~ro t•m :\L th~ Oulubru' <k 1~~,;~. 

Solil'ila Y. S. 110 SPII Oflicio dP 10 du cmrcult• 
llli'Z, ser esclarC"c:itlo Ú<;erca das s•·guittll's duYidas: 

I." Se pelas se11lt~11<;as prof•~ridas pt:los 'l'rillllllili'S 
tlu ComnH~rtio, I'HI processos admill1slrnliros, se dt·r<·
rúu cobrar os PtnolunH~IIlos ta xa<los para os .lu izt·s dt~ 
Llireito de 1.• lnstaucia pdo HPgnlmnenlu 1l1~ :~ dt• 
Mar\:o do l'orrenle anuu, mandado observar prmiso
riamenle pelo Art. ~)() do lh~cTelo do 1.

0 

de l\laiu Llu 
JHL'SIHO illlllO. 

~-a Su t~slcs enlolntnPnlos (}f~Yerão ser r{~parlidos 
pelos Membros elo Tribunal administrnliYo, <' se os 
d<;riclos pelas appella~iH's, qne subirem ao TrilJuual de 
2." lnstaneia, o duvcrão s1;r pelos 1djnnlos e Pn•sidt•n
tes, por serem us <pte somenlt~ rdalüo, reem t• 
t~\aminüo os feilos. 

Sua Magestmle o luqwratlor, a ()twm foi prest·nk 
o t·itado Oflicio dt~ Y. S., Jlome por hem Hecidir lnPs 
tluvi<las pda n!lirmativa: o que comntunicu a \. :-: .. 
pnrn sua ÍllldligPIItin. 

(h•os (;uarde a V. S.---- Just'· Thomaz \nbw<1 dt· 
.\rauju. --Sr. Jost'• lguat..:io Vuz Vieira. 

I' I 
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N.o 3~HL- ll\lPEIUO.- Portaria de 31 de Outubro de 
1855.- Dá lnstrucçücs para execuç,rio do Titulo 7 ." ·lo.~ 
}j'statutos da, Academia. das Bel/as Artes, que trata a1.~ 
Pensionistas do Estado. 

Sua Magestade o Imperador, Altendendo ú ne
cessidade de rrgular-se a maneira por que devem 
proceder os alumr..os da Academia das Bcllas Artes 
mandados á Europa como Pensionistas do Estado 
para aperfeiçoarem seus Estudos, segundo o disposto 
no Art. 77 dos Estatutos da mesma Academia, aos 
quaes se refere o Decreto n." l.oOa de H de MaiL. 
do corrente armo, c Conformando-se com o que pro
poz o respectivo Corpt> Academieo: lia por Lern Or
denar que, na execuçii.o das disposições do Titulo 
7 ." dos ditos Estatutos, se obserrem as inslruceões 
a esta annexas. Palacio do Hio Je .Janeiro em ai' de 
Outubro de 18;,;), -Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 

InslrllCfÕCg rara ('.L'CC11~1io do Titulo i. o) dos &tatu tos da 
Acatlcnl'ia da.~ Bc/las Arte.~, que tmta do.~ Pcmionigtos 

doEstndo, ás qual's se rcfác a Portarill dcsta da/a. 

CAPlTlJLO UNICO. 

Dos Pensionista.~ rio Estado. 

Arl. 1." O alumno da Academia Jas llellas Artes 
que alcançar o premio de 1.' orJem irá estudar ú 
Europa á custa do Estado, e terá huma pensão an
nual de tres mil francos, pagos em trimestres adian
tados pela tegaçüo Imperial do paiz , onde se achar, 
ou pela Legaçüo de Londres nos lugares onde não 
houver Representante do Governo do Brasil. 

Art. 2. o A pensüo lhe será contada desde o dia 
em que for premiado pelo Corpo Academico em ses
são publica. podendo receber no Brasil sómente o 
1." trimestre por solicita('{io da Dircctoriu ao Goyerno 
Imperial. · 



Se o pensioni~ta incorrer na falta inuicada no 
A rl. 71 uos Esta tu tos, ucvcra restituir ao Thesouro 
~ arional esta quantia. 

Art. a.o O pensionista, 1~) dias depois de che-
gar a Paris, escolherá hum mestre, e o participa
rá ao l\linislro Brasileiro, para que este o apresente 
e reeommende. O mestre deve ser Mrmbro do Ins
tituto e Professor ua Escola de Hcllus Artes a fim de 
o encaminhar nos concursos, c dar-lhe enlraua nos 
estabelecimentos publicos c nos parliculures de no-
meada. 

Art. /1." O pensionista júmais po<lPt'Ú receber a 
sua pens:'lo sem apresentar <'t tcgaçüo hum altestauo 
de frequcncia passado pelo respccliYu meslrc. 

Art. S. o nevcrú, alem do estudo diario c parti
cular que fizer na aula do mestre, concorrer aos luga
res da aula do modelo viYo na Escola tle BeHas A.rtes 
se for pintor. esculptor, ou gravatltll', logo que se 
allrir a primeira inscripr;üo depois de sua chegada. Os 
architeet.os seri"w tambem obrigados aos Cursos regula
res da Escola, alôm do Curso particular de seu meslre; 
c os paisagistas proecdcrüo de conrorrniuauc com o 
disposto no Art. :L" uestas Jnstrue~óes. 

Art. G. 0 O pensionista que ptlr duas vezes eonse-
euliYas fol' recusado pela Eseola de Bdlas Artes de Pa
ris e ficar fóra do nnmero dos almnnos admittidos c 
chamados nos amphithealros, c o que não cumprir 
Helmente o disposto no Art. 5. 0

, serú immedialamente 
mandado para o Brasil, perdendo a pcnsüo. 

Só será dispensado o que tiver ordem expressa de 
seu mestre para niio concorrer; porem tal ordem nun
ca poderá exceder de hum anno; e a dispensa para tet· 
·Yigor deverá ser approvacla pelo Ministro do Brasil, a 
tl uem o referido mestre escreverá. 

Art. 7. 0 O pensionista que no fim de lres annos 
nào obtiver hurna medalha oa mensfto l1onrosa nos 
t.:oncursos de emulaeão da Escola de Paris. ou niio 
supprir esta falta por documentos que o possiio rcha
bilitar perante a Academia das lkllas Arl\'s do Hio de 
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.Janeiro, serú reenviado para o Brasil, r penlPrú toda 
a pensão. 

Exceptuiio-se os archiletos c os paisagistas, os 
quacs serho julgados pela Acntlcmia ú vista dos traba
lhos fJUC enviarem com nnlicipa<,::iio. Estes trabalhos 
devcrüo vir acornpanharl1lS de hum altestado do mPslre 
que os dirigir. 

Art. H." De sPis em seis nwzcs cntrcgarüo ú Lc-
g<H;iío os seus traJ,a1hos hem acondicionados e prorn
ptos para o lransporlf~, para que esta os remella ao 
Governo Imperial, ou ú A<:adernia, se assim l'm de-
l<ôrminado. 

Art. ~l." O rcnsionisla que f'llr prcmia(lo em nl-
gnmas das F.xposii/JCS geraes das Bellas Artes, que se 
fazem em Paris, Bruxrllas. Lomlres, Berlim, ou l\Ju
nich, reccberú mil francos mais de gralifica~üo an
nual até completar o seu tempo. 

Art. 10. O que for cxer:ulado por <liYirlas ou pre
so por cllas, o que apresentar altc..,tadns falsos ou 
enganar a Lcgnção e a :\ca1lrmia, srrú, no primcim 
caso soccorrido pela LPgar.;<-lO Üll Brasil se suas dividas 
m-to excederem a mil fram:os, c immediatumente rc~ 
enviado para o llrasil com perda <la pcnsüo ; c nos 
outros solft·erá a mesma pena. 

Art. 11. O que liYer satisl'aclnriarncnte cumpri-
do os seus <levercs em Franca durante tres anrws, 
poderá ir viajar, para o q u·e receberá hum a ajuda 
de custo de trezentos francos, a qual mio l'arú parlc 
da sua pensfto. 

Art. 12. Os pensionistas <luranlc os tres annos 
que estudarem em Ji'rança, serüo obrigados a mandar 
semestralmente os trabalhos abaixo designados, e a 
cumprir a verba do Art. 77 dos Estatutos da Academia 
da maneira seguinte. 

No prinwiro amw mandarão: 

Os Pintores: 12 Arademias, ou ostudos do modrlo 
Yiro, ou dP Ps!atuas anli[.!:as, os qnaes virüo rubrieados 



( 375 ) 

pelo seu mestre; e huma copia do painel que lhe for 
designado pela Academia do ltio de Janeiro. 

Os Esculptores: duas Academias nuas em gesso, 
igualmente rubricadas pelo seu mestre, c huma copia 
de baixo-relevo que este lhe indicar ou a Academia. 

Os A.r~lliteclos : todos os seus estudos parciaes, 
e compos1çoes. 

Os paisagistas: h uma copia que lhe for indicada 
pela Academia, e os seus estudos do natural. 

Os Gravadores: '12 Academias desenhauas, e hum 
trabalho em metal. 

No segundo anno. 

Os Pintores: 12 Academias pintadas a oleo, c 
seis desenhos dos que fizer na Eseola das Bellas-Artes; 
huma composição ou bosquejo de hum objecto tirado 
da Historia Nacional ou Religiosa; e copia do mestre 
que lhe for indieado pela Academia. 

Os Esculptores, alêm do que lhe foi ordenado 
no primeiro anno, mandarão hum baixo-relevo de sua 
composição. 

Os Architectos: ulêm dos seus estudos , hum 
projecto completo de algum edificio Nacional. 

Os Paisagistas: alêm do que lhes foi ordenado 
no primeiro anno, mais hum painel de sua composicão. 

Os Gravadores: 12 Academias desenhadas, hÚma 
composição sua, e igualmente huma medalha. 

No terceiro anno. 

Os Pintores : huma composição, huma cabeça, 
e hum tronco do tamanho do natural, e os seus estudos 
escolares, e Academicos, como se lhe ordena no primeiro 
e segundo anno. 

Os Esculptores: huma estatua ou hum grupo de 
sua invencão , nunca menos de metade do tamanho 
natural: e ·hum trabalho em marmore, sendo esta mate
ria forneCida pela respectiva Legação. 
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Os Archilectos: ltttlU prujecto ele ::diiic!o Xucicmnl, 
conf'om1e o programwa <pie lhe for rrwndndo pela Ar:it
derula do ~liu.de .Juucin), uu o llUe cllu acc:ítar, Pl'i'JlOSitJ 
jll!U fJ!'llíi!UllJ:-,[iJ. 

Os Pnis~tgí~tas: dot1s puíneisurigin<tes, Lurn copindu 
dCiuaturnl, e llUlru de su1t cornposi,,·út), t:uj11 olJjeclc1 Ih~ 
scr;Í duJo pela Acntlcmia. 

Os f~rnYüdures, lltlltli\ cnmpr1"ir;:ru, e llllma medci." 
llta :'i:tciuual de :l'l'cH1dc modelu. 

Art. 1:1. Os jlf'nsír.,ni~;tcts n:to porJcriín mudar de 
mestre sem o assentimento du .\littistrn rb Brn;;tl, )Jdl'l! 

que este conhcr:n as cat1sus. r~ ch upn:~cttle no llOYO 
mestre que escullwrc:n , a Cím d1~ n•r eJJl'r dL:llu din·cta
m::nf~~ ll~ ÍlL.'il'tll:\:·IJf'-i llt'I'C'~.Si!t'Íi\S. 

Art. l L u~ p:li.-,ug;~lt::~ 1: gnrvudorcs, di'pnis de 
e:;lud;lrem tres 0m:o~ un h·nn,c·d, put'lJr;-tu pora altnli:~, 
onde se dl~!llrlt'ilL-to o tenq1rl tJtcc:~suriu a seus estudos 
e indugn1J1cs, poJewlo di I'Ídir este ultimo nnno pur 
ou lros poizes. 

Os gnmHJurcs devem fazer, uh\m dus estudos plnstí~ 
cos da suu arte, hunJ estudo especú.d suJJl'c u N umisma
tícn e a Glyptic:L 

Os pintores historícos, os csculp!ores, e arr-hitcctos 
deverão demorar-se na llnlia u tempo ncccssar:o pam 
executarem os lrubi\llws pn·scríptos nestü::> Jnstrucr;ões, 
findos os qunes podc·rilo najar por onlros poizes. 

ArL L). ~íüu se nuseutarito ele Huma sem licenca 
do ~liuistro do Dmsil, e os que o fizcn'm perderão 'a 
pensúu. 

Arl. l G. J)a Ilalict nwndarilo: 
Os pintores: bumu copiu de algum painel de mes

tre de pri:ncira ordem, cum prefcrcnciu o que lhe 
for índicadu pelu Academia; e hum quadro l!istorico 
de sun composir;üu, cujas figurus serüo do tamanho 
natural. 

Os Escul plores : ;:>nviurüo, no primeiro armo, hum 
!Justo em marnwrc·, e Hos dous outros, h uma eslatuu 
da mesma rnateria. A Legnc)o Imperial ele Humu lhes 
fornecerú o mnrmore dev[Ju, tml!o 1wslc caso, como 
nu du ,\rl. 1:2. 



í s Ardlileclos. alr~m dus Sl:Us estudos, huma n:stnu· 
r;Jr,';lr, r:umplela de algum grande e sumptuosu monu·· 
rncnt'. ;mlÍ!rr,, ;Jcomp::mlwcla de huma mrmoria nrctH'rrJ,,. 
:~i,·: 1 ,,. rlll'l' ·~) mesmu, sntist'eiln este den~r, se tplÍzerem. 
pudertP riajar pur nutrus pnrzes, dPYemlo r•m todn" 
t'nsr' lemorar-s(' Pm Bl)ma pelo nwnns anno (~ mew . 

• Jt I "i. O pensionista t[lle, anll's de <tcubar r' 

"l'U li llljJU, quizr'r emprebeuder algum de-.:,·H:s trulmlhos 
dc!trlt linadus de :.:randc machina, dewrú mC~mlar ú 
<tr~arl( mia hum hus~[llejo ch,lle, bem ncnbado e explicadr, 
pnra quu t'Sta j11h:uc se ronn\m a sua execur;ün, arp1al 
nu1!' 1 t•xcccl<·rú d:· nw1s de clous unnos. Estn gnJra Si'fÚ 
,;, )]IH· llL' conl'edirLJ nus pintorr·s e esculptorcs, 

)nL\f'Í<J dn 1\[o de Jc\lleÍro em :31 ele ih1tu!:rt• d1 
j:-;.~)~: ·-· 1.1!1: f!,.rf,·l'it'" i}olll/t! />'!'urr~. 
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COLLECÇAO DAS DECISÕES DO GOVEUNO HO 

ntt\SIL. 

Tmlú 1~ CADER:\0 11.'' 

N." 337. -FAZENDA.- Em :2 de i.\"ovcmLro de 1g5G.·
Fencimcntos que competem aos que sciTctn de J>rowm
dores Fiscaes interinos, c preferencia que se deve dar 
para este fim aos Adcouados, e pessoas mio empregadas 
nas Thcsoura rias. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Fa
zenda em 2 de Novembro de 1855. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ú consulta cpw 
lhe faz o Sr. Inspcctor da Thcsouraria de Goyaz, em 
Olficio n.o 68 de 5 de Setembro ultimo, tem a de
clarar-lhe que, com quanto, na fórma do Art. :1." 
das Inslrucções de 5 de OululJro de 185:2, ás pessoas 
que interinamente servem os empregos de Procura
dores Fiscaes só compita metmle dos vencimentos dos 
effeclivos, nos casos em que estes continuão a perce
ber os seus vencimentos , como acontece com o actual 
Procurador Fiscal interino da mesma ThcsourariD, An
tonio José de Castro, que, tendo tomado assento na 
Assembléa Provincial , optou o ordenado do dito em
prego, deverá, não obstante, o Amanuense Ignacio 
Antonio da Silva, nomeado para substituir o referido 
Procurauor Ji'iscal interino, durante o seu impedi
mento , continuar a perceber o ordenado do seu pro
prio emprego, visto como , se se lhe applicasse a regra 
prima, teria de soffrer hum desconto, quando est:í 
arestanJo hum stniço aliús mais import;:mte. 
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E por esta occasi<lo ficruc ou trosim o Sr. Inspc
ctor na intelligencia de que, em casos identicos, con
-virá representar á Exm. Prcsidencia para que, nüs 
nomeações de substitutos do Procurador l'iscal, pre
fira, sempre que fôr possível , os Advogados ou pcs~ 
soas de fóra das repartiçôes , que tenhão a neccssaria 
pratica do fôro. - Marquez de I)arana. 

N.o 338.-GUEHRA-Em 5 de Novembro de 1855.
Publica a Imperial Besoluçâo de 27 de Outubro do 
mesmo anno, que mandlt, que os réos eJ:rluidos do ser
'fiço militar, por força da sentença, s~jão zwoccssados 
no fôro commwn, quando wmnu!ltâo fuga. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guer
ra em 5 de Novembw de 1855. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo por bem Sua Magcs
tade o Imperador, por Sua Immediata c Imperial Heso
lução de 27 de Outubro ultimo, tomada sobre Consulta 
do Conselho Supremo lUililar de Justiça, Mandar decla
rar a V. Ex., em resposta ao seu Officio, sob n o .164 de 
28 de .Junho de 1851, que o r!~O Simr,licio .Josó de Mo
raes, que fôra excluído <lo seniço m1lilar desde a pu
blicação da scntenç.a r1uc o condemnou a seis annos de 
prisão com trabalho, deve ser processado pela se
gunda fugida que commcttt·ra, não sendo jú mili
tar, no fóro commum, a fim de lhe ser imposta a 
pena do Artigo 54 do Codigo Criminal, rcmcttendo
se para este fi!ll as participaçôes do acontecimento ao 
Promotor Publico, a quem cumpre accusar neste ca
so; assim o participo a V. Ex. para seu conhecimen
to e governo. 

De os Guarde a V. Ex. - Marcruez de Caxias.- Sr. 
Baruo de Tramandahy. 



( :HH) 

N." 3:JU.-l"AZENDA~-Em 6 de Novembro üe 18:):-).-Di
reito que têm os Empregados das Secretarias das 1'Jwgou
mrias de Fazenda a concorrerem aos accessos com os 
demais Empregados da Thesouraria. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fa
zenda em G tle Novembro tle 18S5. 

O Marqucz de Paranú, Presidente Jo Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Oilicio n.u U2, 
que em 28 de Setembro ultimo lhe dirigi o o Sr. Ins
peclor da Thesouraria do l\Iaranhüo, informando o 
requerimento em que os Empregados da Secretaria 
da mesma Thcsouraria solicilüo esclarecimentos úcerca 
da intelligencia dos Arts. 4U c GO do Decreto de 20 
de Novembro de 1850 , lhe declara , para o fazer 
constar aos tlitos Emprcgatlos, que he destituitla de 
fundamento a duvida em que se achüo quanto ao 
direito, que lhes assiste, de concorrer aos accessos si
multaneamente com os mais Empregados tla Thesou
raria , por isso que esse direito lhes hc garantido clara 
e distinctamcnte pelos referidos Artigos combinados 
nas suas differentes partes , c tem sido já confirmado 
na pratica mais de huma vez nas outras Thesourarias 
do lmperio. -l\Iarquez de Paraná. 
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N." :H. o. - Em 7 J.e Novembro J.e 1855. - Confiicto 
entre hum Empregado da T/w.~ouraria e o Cornrnan- · 
dante de hum Corpo 11or occasião de passar-se ?'cvista 
de mostra. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Fa
zenda em 7 de Novembro de 185;:). 

Illm. e Exm Sr. -Ao Officio que V. Ex. diri
gia-me em data de 17 de Outubro ultimo, expondo
me as occurrencias que se dcrfto nessa Capital nos 
dias 1. o c 4 do dito mcz, por occasião de passar-se 
a revista de mostra no 8. o Batalhão de Infantaria, 
ahi estacionado, revista c1ue por tres vezes se frustrou 
em consequencia da dcsintelligcncia originada entre 
o Empregado da Thcsouraria que a devia passar, e 
o Coronel Commandante do referido Batalhão, veio 
junto o Ofllcio que tambcm me dirigia, não o men
cionado Coronel, como diz V. Ex. no seu OJlicio, 
mas o lnspector da Thesouraria de Fazenda dessa 
Província, transmittindo-me as cór:ias da correspon
dencia que teve com V. Ex. duearÍte essas occurren
cias, até ao acto pelo qual Y. Ex. ordenou que sob 
sua responsabilidade fizesse a Thesouraria pagamento 
ao referido Batalhão, independente de reyisla de mos
Ira no citado mcz de Outubro. 

Da exposição de V. Ex. e dos documentos que 
clwgúrão ao meu conhecimento vê-se que os motivos 
pelos quaes se frustrou por lrcs vezes essa formali
dade rccommendada por Lei forão , na primeira re
vista, ter-se retirado o Empregado da Thesouraria 
que a tinha de passar, por nüo se lhe haver forne
cido huma mesa sobre que collocasse e processasse 
os papeis que tinha comsigo, ú medida que fosse pas
sando a revista, nem ler-lhe sido concedida, peJo 
1\lajor que commandava o Batalhão na ausencia do 
Coronel, a Praça que ror1uisitúra para o auxiliar nesse 
trabalho; c na segunda e terceira, não ter o Corone 1 
Commamlante do mesmo Batalhão aJ.mittido que o 



Empregado da Thcsouraria tlescmpunhasse o seu dc
Yer, tmjmlo como eslava , isto hc de sohrc~asaca , a 
pretexto de que o julgava menos decente para o aclo 
que tinha de praticar. 

Semlo evidente que tla frivolidade de semelhantes 
motivos resulta a pouca ou nenhuma disposi~Jio, q~c 
tinha o Commandanle do 8." Bala1hfío de lnl~111laria 
de prestar-se ao cumprimento do deYcr a que era 
obrigado pela revista de mostra, 011 o seu despeito 
e prevenç.ilo contra os aelos da Thesournria de l•'a
zt·nua, vistos os prccedelllt·s a1kgados pdo n•spctlivo 
Inspeclor no O!ii~io <FW dirigiu a V. Ex., em 5 do 
mez proximo passmlo, Jeyando sua imprudcncia ao 
ponto não só de em neto tão solemne, e na presença 
de seus subalternos, rqJC~llir c pôr a mflo sobre hum 
l~mpregado l 1ublico, que se achava no desempenho Je 
huma das allrilmicões fiscacs da Thesouraria de fa
zenda, como d<~ ·<p1erer imp<)r a esse .Emprrgado, 
aliús decentemente Yl~stido, o trage com q ne se d(\Üa 
apresentar, como se os Empregados das Th1~sourarias 
tivessem algum uniforme mareatio pela Lei; nfto IJOS

so deixar uc fazer sentir a V Ex. que a deliberaçfio 
que tomou , Jc mandar suspender a terceira revista 
intentada, c pagar, imlepend(~nle dessa tão necessa
ria furmalidacle, os so1Llos do R.o ]kttalhão de Infan
taria, foi por demais inconveniente, j•i porque ficou 
assim desrespeitada a autoridade da Thesouraria, c 
privada de exercer hum dever que lhe he imposto 
por Lei na ílscalisaçüo de suas dcspezas, c já porque 
f(Ji tolerado o procedimento imprudente c descomedido 
do Commandante do 8." Batalhfto de Infantaria. 

Heleva obscrmr a Y. Ex. que as Prcsidcncias 
devem ser mui escrupulosas na dispensa das forma
lidndes flllC a Lei tem prcscriplo para a fiscalisação 
das dcspczas do Estado, c que no caso em questão 
não existem razües assaz plausíveis que justifiquem 
a dispensa por V. Ex. ddihcrada. Uais regular e con
venientemente teria V. Ex. procedido, se obrignssc o 
Commandante do 8. o Datalhuo a facilitar, como era 



ue seu derer, os nwios para (FlC a l'l'Yisla se c1l'c
cluassc, ou, S8 V. Ex. julgara que o Emprcgmh da 
Thcsouraria contribuíra para os conflic!os havido~, e 
receiam maiores, mais prudPnlcmcnle teria obrado, 
se ordenasse ao Inspeclor daquella Heparliçiio que 
substituísse por outro o Imprcgmlo a (JUCtn cnc~!TC
gúra da revista de rnoslra. 

Hesta-me final meu te pouder<Jr a V. Ex. fjllC o 
Hegulamento n. 0 1:)8 de 7 de Maio de 1842 estabelece 
os casos urgentes c cxlraordinmios em que os Prcsi
dcn tes podem autorisar desp('zns sob sua responsabi
lidade, c que a do pügamen lo dos prets do 8 ." Ba
talhão, sendo huma despr·J:a ordiuaria autorisada 
por Lei, não deveria ser fr:ila com preleri~ão de 
huma solemnidade que firmara a sua legalidade. 

Não o]Jstante, expeço nesta data ordem ú The
souraria para que subsista a delibcraçuo por V. Ex. 
tomada , de mandar pagar, sem a neeessaria revista 
de mostra, os soldos do 8. o llalalhão de Infantaria, 
relativos aos ultimos dez dias do mez de Setembro 
do corrente anno. 

Deos Guarde a Y. Ex.-~Iarquez de Paraná.
Sr. Vice-Presidente Lla Província das Alagôas. 

N.
0 

~HL -Em 7 de Koremhro de 185[L-J Thcsou-
1'aria sobre a mesma ocr:urrcncia. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Fa
zenda em 7 de Norembro de 1 RJG. 

O Marquez de Paranú, Pt·esidentc do Tribunal 
do Thcsouro Nacional , respondendo ao Officio n." 9G 
de t3 do mez proximo passado, pelo qual o Sr. Ins
pcclor da Thesouraria das Alag()as lhe dco conheci
mento nüo só das occurrencias havidas nos dias 1 c 
.i do dito mez, por occasião de passar-se a reYista 
rle mostra du tLo llalalhãu de Infantaria, ali estacio-



n0Jo , como da correspondencia que leve com o :Exm. 
Vice-Presidente da l)rovincia durante essas occurren
cias, até que o mesmo Exm. Sr. ordenou, sob sua 
responsnbiliduJ.e, o pugamcnlo Jos prels do dito Ba
talhão, indepellllenle da realisaçüo daquella reYista, 
qne já por tres vezes se ünha frustrado em consequen
eia das desintelligencias originadas euln) o 2.

0 

Es
criplurario da Tltósouraria Tito de Abreu l'ialho, que 
a devia passar, e o Coronel Luiz J osó Ferreira , Com
mandante do supracitaJ.o Batalhão, tem a declarar 
ao mesmo Sr. lnspector que, comquanto nfto esteja 
justificado o aclo pelo qual se ordenou o pagamento 
dos prels do Batalhão 8.", independente de lmma 
formalidade que em tal caso he mdispensavel para a 
realisação da despeza , deverá todavia subsistir a de
liberação tomada pelo Exm. Vice-Presidente, e com
municada á Thesouraria por 01ficio n.

0 

515 de 4 de 
Outubro do corrente anno, ficando entretanto da
das as necessarias providencias para que d' ora em 
diante se evitem, nas revistas de mostra nessa l)ro
vincia, confliclos qne, como o de que acima se trata, 
só trazem inconvenit~ntes á boa marcha do servico 
publico, e para que, sem razôes muito ponderosa·s, 
não seja a Thesouraria privada de exercer os netos 
de fiscalisaçilo que a Lei lhe incumbe. - Marquez de 
Paraná. 
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N.o 34.2.-GUEntU.-Aviso de 7 de Novembro de 185!l. 
·llfanda obserwr a Imperial Hcsolufâo de 01 de Outubro 
do mesmo anno, que slatue que a niwJI.Wn. se conte 
maior antiguidade de praça, sem preceder nq1terimcnto 
da parte e despacho du Gorerno hnprrial. 

Hio de Janeiro. Minis!rrio tios Ncgocios da Guer
ra em 7 de Non'mbro de 11-L')G. 

Illm. c Exm. St·.- Han'n(lo por hem Sna Mages
lade o Imperador, por sna lmmcdiata e Jmperial Uc
solurilo de 31 de Outubro ullimo, tomada sobre Con
sulta· do Conselho Snpremo ~Iilitar, Mandar declararJ a 
V. Ex. em rcsposla ao seu Oflicio 11. 0 45G de 12 de 
Agosto de 1853 CJUC, para a boa ordem c rrgularida
dc do scrriço militar, os incliYiduos á quem possilo 
aproveitar as disposiç{ws da Pmrisilo de 7 de lkzem
hro ele 18.35, deverão dirigir os seus I'PCJUcrinwnlos ao 
l\Iesmo Augusto Scnllor, na conformidade das onlcns es
tabelecidas, a fim de, procedendo Consulta d J citado 
Tribunal, Hcsolvcr Elle como for de justiça, segundo se 
tem de ordinario praticado; ficando deste modo pro
hihitlo a qualquer Autoridnde militar fazer applicnç:üo 
da doutrina da dita ProyisJo, quando isso lhe seja re
querido por alguma dns praças do Exercito, que se 
acharem sob seu commnndo; assim o participo a Y. 
Ex. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. ·-Marquez de Caxias.
Sr. Barão de Tramandahy. 
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N. 0 3.13.-JUSTICA.-Aviso de 7 de Novembro de 1855. 
Ao Presidente do Tribunal da Helacüo da Côrte.- De
termina. que os Advogados dos .Ju1zos c Tribwwes da, 
mesma Côrte só prestem hum jHramento yrml, quando 
tiverem de servir como Curadores em qualquer causa 
de menores, ou de pessoas qnc goscm de iquaes prú~ile-
9ios para que {orem nomeados. 

:ta Secdo. Minislerio dos Ncgocios da Juslira. 
Hin de Janeiro em 7 de Novcmbr~ de t8r-);}, • 

Illm. e Exm. Sr. --S. M. o Imperador, altcnden
do ao que thc rr,prcseutút'ão os Advogados dos Jui
zos c Trihunaes da Côrlc, no requerimento que fizc
riío subir á Sua Augusta Presen<;a, Houve por hem 
Deci(lir que os Supplicanles só prestassem hum ju
ramento geral para hem servirem, como Curadores, 
em todas as cansas de menores, ou de pessoas que 
~osrm rle iguaes privilegins, para ({UP fon~m nomea
dos:. o que communico a V. Ex. para sua intelli
gcncta. 

Ocos Guarde a V. Ex. -Jo-;6 Thomaz NaLucn de 
Araujo.- Sr. Eusebio de QuPiroz Coutinho Matloso 
Camara. 

N. 0 ~H.-FAZENDA.-Em 8 Ge Novembro de 1855.-, 
Nilo se deve pennillir o despacho livre de direitos dos in.~
trumentos importado~ pam ct muúm do~ Ratnlhâos da 
Guarda Na1;wnal. 

Ministerio elos Negocios da Fazenda. Hio de Ja
Iwirn em 8 de Novembro de HlflG. 

lllm. c Exrn. Sr.- Observando d1~ llllma relatJo 
. qttc acompanhou o Oílicio da Thesouraria dessa Pr'O

vincia, n." 111 de 17 de Outubro ullimo, qur por 
ordem da PrPsidcncia se despaduírãn na Alfandega , 
IÍHPS dP din•ilns, nn lrimPstrr· dP .l11llt11 il SPtPmbro 



td!im;l!'1;~:di' l: 1d1', di~·n.':ns instnm1~·n1ns p;HJ a nm
,-;irn do L .0 c~, \)i L~ húos de 1·\tzilt·iros dB Guarda Na
;·ional da C<q t~il. ,l:t_L;rn il. Y. Ex. para (}lle SP ui\o 
rt·pilu ;-;e::,eiL ~~~,, ;:\n!SP, que nilo cotTl'm1o por con
ta da F;lzr:l:rh 1':•\;i:ca ns d1·:-:IH'Zd:-> qn~ :;c·. filzern com 
a musica 1!a '· ::::nL1 l\ilciiJllill, mns ,;/;lJl('J!!t~ nq11elln~' 
que SP ll1i'lJC; n .. \l :iO Art. KO dn Lr·i ll. 0 (i02 de 1\) 
Sele mim 1 d1: · ;-~:·,J , nH·nos n·Ftdnnnnl li· prcccdeo a 
nwsrna Pi'c:;\d ili'lil, mamlnndo f•tZí'l' ns menr·iünnd~:s 
dt•spachu:~. 

ih·ns l.~'t<' dl' ;: V. F>,-.- ,\íanrw·z de Pnranil.-Sr. 
hr~:.:itlt.•ilk d;: p,.,,, i:H·Üt clu Ceurú. 

\.
0 :l1i"'L----L: '.! d:· \Jvcrnlm1 Jp lkG:í.--Os objettus 
cindos pn m .":u.•;!u Cww da J!isri'Íron!iu, e 011Ú·as 

Innu/li. ufc>-: w/n l'.~liiu isentos de din~ito.ç. 

Ministr·ri,' dos \rQ"ocio~ <ln Fmencla. Hio de Ja
twirn em ~) d· ;\u'.nn!;ro de 1R7):). 

ll!m. I' l \!il. ~;r. --Temlu-me cmiallo o Jnspr
í:lor da T liP:-:c,; m ria d1'ssa l'rorineia rnm o Offieio n." 
2i() de 27) L: 1 mf·z proximo fiudo ltuma reln•.:ão dos 
nbjeelus (]11~', r•1r 1:rdem de V . .Ex .. foriío drspacha
dos lincs d!· :i in i los no trimestre dB Julho a Setem
Lro ultimo, ,. l,],,:·n·<mdo cu que por Portarias de 
l~l e JH de . 11lhu, c~ 8 de /1gusto, se concedco isen
<üo de direi te~; n <,Ljcc!os ...-imli>~ para a 'Santa Casa de 
Miscricordin . c~rria da Pit·clade', c Irmandade de Nos
sa Senhorn cl 

0

\ê;Zi!I'eth, de nenhuma fórma compre
hem1itlos nas di,pu:-.ir:i;es do Regulamento n .0 633 de 
'28 de Agosl11 ele 1:·\ 1!1, julgo conveniente recommen
dar n V. E:x. a n :ctn oh.;ervallcia do mr~smo Hegula
nwnto. 

De os ~~' ;: l'llr a ; . ~~.;:. -- )lanrurz dP Paraná.
Se. l)n·sidPn'' dn P1'f1\tllrin dn Hnllin. 



N." :Ho. ---Em ~l de Non::nbJu tL: lt-<):). -i't1ws em 
que ·incorrem os Empl'í']Wios r1ur· .v uriu li fi:' ~:1 utr[,i 

depois de findax m ii·· ;i~t,s. 

Hio de J:meiru. MinislPriu 1k·; \: 

zcnda em ~) ch· \on·mhro tl(• l ~;:)~). 

O · ~larq ucz de Panwú , Pn ·~.i1lt· ii:, · !], 1 Tribunal 
i '1" y . 1 . 1 ' , ,., , . I . V 

í o nesnuru ,,acwlta , rcspuJH,ellU!i <lP 1 !;;n·L: í<U ,,r 
lnspcc:tor da Tbesiluraria dt• ~lin:1~, n." -;:;, tk ::w d1' 
mcz findo , em q Ut' COlbulli.t úu.•rc·:1 cl • pruc:.:llimt:·ulo 
<IlJe (leve tt~r, cn:;Q cuntinúe a ftt1l.tlr t\ itt\p:.n,tirUu o 
:3." Escriplurario da mesma Tili;SU\:·:,,r;;, ,!n,,·,· .. ':•:l.rp!im 
FernnndPs de Olin·ira Cala Prcl<l, qt!;' aimln ::,C !lu: 
não tinha aprescntmlo, posto qm· ]J!Ill\ 1.':':'l'· n:pir:Hlll 
em 5 de Setembro 1lllimo a lií·r•J:,·;• nti:' 1\i:~ fui con· 
ccdid" p·tr·t -li"ll'll' Ll" !o;('ll" Jl''',.t•.,.l· •· l·.·t"l ,1., l'·•1ü; ·1· J l\ ( t ( (_ . .,__ • J J '-()_)\_·1._.<" 1U '·\lU ,_,t_t_ lt.__t 1 

declara ao mesmo Sr. JnspeGi.or qnc, u1é·m lk ter o 
referido 8. 0 Escripturnrio incorrido Ea pt'ilti da par
te segunda do Artigo 5U do Dcr:rt•!u 11.

0 731) de 10 
de Novembro de 1850, está tamlH:íu comprdtmdido 
na disposit~ão da Ordem n. o 217 , du H~ de \;os lo de 
1851; e lhe ordena que intime nu ditu Etlli'r~·gado 
para apresentar-se na Repnrli~üo dt·ulru l1c !tum pra· 
zo razoavel, sob pena de demf;;súu. ·· f1Íitrqu•·z dl' Pa· 
raná. 



( :wo ) 

N. o ~4 7 .-GUEBHA.-Avisu tle 9 tlc Novembro de 1855. 
Declara que quando rJualqucr O!ficial marchar isoladamen
te em diligencia de serviço, se lhe deva abonar /'orra
ycm pam huma besta r/e bagagem. 

lho de Janeiro. Minislerio dos 1\'egocios da Guer
ra 9 de NovemJJro de 1855. 

Illm. e Kxm Sr. -Em resposta no seu Oflieio n: 
113 do 1." de Outuhro proximo findo, acompanhando 
por copia o do lnspeelor dn Thesouraria (h· fazenda 
de 24 de Setembro ultimo, pedindo esclarecimentos so
bre o abono da Ajuda de cuslo de forragens. declaro 
a V. Ex., qne quanlo a primeira parte estú providen
ciada pela Circular de 24 daquelle mez, que derogou 
a de 2;) de .Julho dest.e anno; c quanto á segunda, 
quando qualquer Ofliciol marchm isoladamente em 
diligencia do serviço , se lhe deve abonar a forragem 
para huma besta d() bagagem. 

Deos Guarde a V. Ex. -~Iarquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província do Cearú. 



N. 0 :34~.-Aviso de ~~ de Novembro de lõG:J. -/Jc
dara, em confin·midadc da Imperial llcsoluçúo de 20 
de Outubro tlo mesmo anno, que os filhos dos Ofliciac.~ 
honorario.~ rst1io nas circumstanâas de .':IT rcconlwf'i
tlos i. o' c '2. 0

' Cadetes, c que os ditos Uffí,iues tem direi
to á Ordem de Aviz, se túcrcm ]Jclo mc1ws o posto 
de Capitúo, c provarem 20 1111110s de liiTri~·o militar 
sem nol!l. 

Hio de Janeiro. MinislPrio dos l\egocios da Guer-
ra em 9 de Novembro de 1855. -

Illm. e Exm. Sr.- Tm1<lo sitio prcseiJtc a sua ~la
gestade o Imperador, o Of[icio do cx-Commandantc 
das Armas dessa Provincia, de lG de Outubro de 1848,. 
pedindo esclarecimentos sobre as seguintes duvidas: 

1. • Se estilo ou não no caso de snr reconhecidos 
cadetes os filhos dos Officiaes honorarios de linha: 

'2. • E se estes Officiaes tem ou deixiio de ter direi
to ú condecorarão df~ habito da Ordem de A Yi z: 

Houve pm: hem o Mesmo Augusto Senhor, por 
sua lmmediala c Imperial Hesolu~;üo de '20 de Outu
bro ultimo, tomada sohl'l~ Consulta do Conselho Supre
mo Militar, mandar declarar a Y. Ex., quanto ú 1: du
vida: que os filhos dos Of'ficiaes honorarios de 1. • li
nha, achão-sc nas circurnslancias de serem aumilliclos 
ás classes de 1. 0 ' ou '2. 0 ' cauctes ú vista das patentes de 
seus pais ; não deYcnuo servir de obstaculo para se
rem como taes considerados a cleclara(;[io feita na J>ro
visão de 6 de .Junho de 1842, visto" que, emquanto 
durar o seu effeito, os ditos OHiciaes sómenlc não 
ficão obrigados a serviço algum militar, conservan
do-se-lhes todavia os direitos obtidos em virtude da 
tei que os creou, os q uacs sú por outra Lei lhes po
diuo ser supprimidos. 

E quanto ú segunua, (IUC os referidos Ofliciat~s 
honorarios, á vista da cathcgoria em que se aehão a 
respeito dos mais Officiaes do Exercito, tem incon
testavel direito á. rondecoraçRo da Orclrm rle Ayiz. se 
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provarem authenlicamente haver prestado seniços 
militares sem nota por 20 annos completos, c que 
occupão, pelo menos , o posto de Capitão. E assim , > 

communico a V. Ex. para seu conhecimento e go · 
verno. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 

N.o !H9.-Avisn de~) de NuYcmhro de 18f)fJ.-JJc
damndo nos len11us dn lllt]JCI'ÍIIl Ut'soluçüu de :31 de 
Outubro rlo me~mo 1111110, IJUC o Jn'~jui;:;o resultante de 
'Vencimentos adiantados a praças que fi1/lecerem ou de
sertarem, dcee rewhir 1w Fa;:;cwltt 1\'acionul. 

Hio de Janeiro. l\linislerin dos Negocios da Guor
ra em H de Novembro de 185f). 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo subido ú presença de 
Sua Magestade o Imperador, com o Officio dessa Prc
sidencia, sob n. 0 55, e data de 7 de Abril de 1853, 
o que por copia lhe dirigia o Commandante do meio 
Batalhão dessa Província ponderando: 

1. 0 Que segundo as necessidades do serviço, a pra
ça que vai em diligencia para o interior da Proviu
via quasi sempre a distancia de 80, 90 e 100 Iegor~s, 
he abonada por ordem da Presidencia, de 10 a 20 6l 

mais dias dos seus vencimentos , conforme a distan
cia para onde marcha, e a importancia h e tirada dos 
das praças destacadas , e recolhida ao cofre, por não 
haver outro recurso; 

2 ." Que o mesmo se pratica com pequenas forÇ:!'i, 
que sahem quasi todos os mezes a destacar em sub
stituição de outras, a conduzir presos de justiça, e 
outros serviços ordenados pela Presidcncia; 

E 3. o finalmente, que podendo acontecer, que 
taes praças assim abonadas desertem em marcha com 
t) avanço, ainda de vencimentos, lhe parece que ás; 



mesmas praças se deve contar esse vencimento , por~ 
que do contrario haverá desfalque na importancia gc~ 
ral dos vencimentos recolhidos Jas que eslüo desla
eadas, entretanto que pela Lei a pra~a sú púde rece
ber seus vencimentos em épocas determinadas, pede 
o dito Commandaule prmidrncias úe1~rca do modo 
porquP deva proceder: 

Houve por hem o ~ksmo Augusto Scnltor, por 
Sua immediata c Imperial Hesolur,:lo de a l de Outu
bro ultimo, tomn<la sohre Consulta do Conselho Su
prPmo l\Iilitar, l\Iandm· deelarar a Y. Ex. que, qmm
do se der o cnso d1~ se ahonnrem veneinumtos adinn
tados a individuos que marcharem em serviço, e 
w:onteça algum dellcs desertar , ou mesmo fallecer , 
o prejuizo resultante de taes adiantamentos deverá 
sempre correr por conta da Fazenda Nacional; sendo 
immediatmnente inclemnisados os cofres dos Corpos 
a que pertençiío aquellas praças da irnportancia de tal 
prejuizo, a fim de que não sofl'rão desfalque nas som
mas flue ndles Jcvão existir, e nüo snjiio pr<>j udicauas 
outras praças. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.-Sr. 
Presidente da Província do Ceará. 

N." 350.- Em 10 de Novembro de 185r).--lnstrucrõe.~ 
para a installação das Partadorias creatlas na Pro~ 

rinr:ia de S. Pedro do S11l. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da l,'a
zenda em 10 Jc Novembro de 1855. 

O Marquez de Paranú, Presidente do Trilmnnl do 
Thesouro Nacional, remclte ao Sr. Inspeetor da Tlu:
souraria do Hio Grande do Sul a inclusa copia aulhen
tica do Decreto n. o 1. t:i5U ele '.20 Jo rnez proximo pas
sado , que crea nessa Provineia duas Pagaclorias filmes 
f la ThPsnmaria de Fnzcnda, pnra Pngadorr·s dns qunPs 



se achão nomeados Eslanislao .Jusé da Freitas, e Patrí
cio Augusto da Camara Lima ; e ordena-lhe que , 
dando imrned.iata cxecueão ao di to necreto , faça 
com que as Pagodorias " s<~ installem o mais hre · 
ve possível, huma na Cidau<~ do H in Grande , e ou
tra no ponto central da Provinl'ia, cpw ao Sr. lnspe
ctor parecer mais pl'uprio para se occorrer com pron~
ptidão ao pagamento dos Corpos do Exercito dissemi
nados pelu linha do Chuy a Miss<1es, e por onlros lu
gares do cputro <la Provintia. 
' O Sr. Inspcctot· designara o Pagador Eslanislúo 
.los<'~ de Freitas pura a Pagadnria uo eenlro, e o I1a
gador Patrício Augusto da Carnara Lima para a do 
Hio Grande; e hem assim os Empregados da .1. • Sec
ção da Thesouraria que com clles devcrüo servir de 
l~scrivães c seus Ajutlantes. Organisará e porú desde 
logo em execução, submeltcndo depois á definitiva 
approvação do Governo Imperial as Instrncçôcs pe
las quaes se devem reger essas PagaJ.orias. 

Abonará provisoriamente huma gratificação ra·· 
zoavel aos Empregados da Thesouraria que forem ser
vir de Escrivães e AjuJ.antes, e tambcm as ajudas de 
custo que devão ter para se transportarem dos luga
res , em que se acharem as ditas Pagadorias. 

Subrnetterá ú approvaçfw deste ~linisterio, instal
ladas que sejiio duas Pagadoria~, a Tahella perma
nente das ajudas de custo que deverão ter os seus 
Empregados, quando houverem de fazer pagamento fó
ra dos lugares em que se acharem funccionando as 
Estações pagadoras; podendo o Sr. Inspector come
çar a abonar desde logo, provisoriamente, essas aju
das de custo, se assim for neccssario. 

Devrmdo os lugares de Eserivüo c Ajudantes das 
referidas Pagadorias ser exercidos por Empregados da 
4: Secção da Thesouraria, o Sr. lnspector informa
rá se h e ou não sufficiente o pessoal marcado no :2. • 
quadro provisorio; tendo em vista que , precenchido 
•~sse pessoal, deverão ser despedidos quaesqner colla
born<lorf's e adflidos f[ll<' lr·nh;l a ThesOllrnria. 
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No segundo r~aso, islo he, no dn dewr-sP nugnwn
lat· o fWSsoal, tanto quanto o rxijão as principiH's 
rwcessidatles dos serviços da Thesouraria, o Sr. llls
pectm demonstrará a conveniencia dessa medida, ill
d icn mlo ( pral deva ser o augmento , c em qne elassr. 

O que o Sr. Tnspcctor cumprirú com todo o znlo 
n pontualidade. -~Ianruez de Pnra11ú. 

N ."~F) l.-JUSTICA .-Aviso de 12 de Novembro rle lR:"l;>, 
no .Juiz de Dirêito da t.• Vara da Côrte.-/lr~!111ln o 

modo da Sllf>stillti0tÍO da J'om rmnmatial. 

:t • Secciío. Ministcrio dos Negocios da Justiça. 
llio dr~ .lam;iro em 1:2 de Norcmhro ele ts:,:-;. 

Em resposta ao Ofllcio que Ym. me dirigio 
t·.nm data de :1 do corrente mcz, Manda S. M. o Impc~ 
rador Drclarar-lbe que, havendo incompatibilidade 110 

txercicio da jurisdicção criminal como o da commerciai, 
durante a Sessão do .Jurv, deve a Vara dn Commer
tio ser exercida pelo Juiz de Oireito da '2." Vara quan
do o da 1: pre~idir o mesmo Jury, c )1€10 Subslitu
lo da l." Vara Criminal quando o .lniz da '2." \'ara 
achar-se impedido. 

Deos Guarde a Vm. -Jose Thomaz Nahuco de 
Al'iwjo. --- Sr. Juiz Je Direito da l: Varn da ükte. 
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N. ·· ;);~>'2.- FAZENDA. - Em 1:1 dP NnremLro dr~ 
185:). - A gratificarrZo ron ccdúla a?s Thesourciros 
para quebras (rz:; parte de seu.~ unc1mentos, e por 
'Í.fso não deve ser paga quando tambrm o nâo {ôt· 
o respectiro Ol'dcnndn. 

Rio de Janeiro. Minislerio dos Nr{:iorios da Fa
zrnda em 1:l de Non:mhro de lH;-,5. ' 

Illm. e Exm. Sr. - Ht•spo!Hlendo <lO Ofllcio de 
Y. Ex. n." 102 de :22 de ;1Iaio ultimo, em que dú conta 
da Hcsoluçuo que lom<'tra, de mawlar pngar 80 Theson
reiro José Alexandre Scahra de Mello o rencimento de 
fJUebras, reJatiw üos Jous mezcs crn q11c estcre com 
nsscnto na AssrmhJ!'•a 1'roYillrial, lenho dn ohserrar
Jhc qne, estando declaradu nas Ordens n." R2 de 18 
de Marco de 1852, e n." 2.2 de '25 d r· .I mwiro de 185.1, 
que fÜzem pmlc do n·nr:inwnto dos Tbesoureiros 
as gratificnçfles marcadas para fJI!r·brns, h e cridcnte 
fJilC a razão por !JIW se dri\ou de pngnr ao de que se 
trata o ordenndo do se11 emprego, duran r.e o tempo 
indicado, devia Yigorar tallllJcm rJUrt!llD ri pcrcepçilo 
da gratificação, sendo improcccleJJies os fundamenros 
com que o Thesoureiro sustentou a sua pn·le11rf10 pe-

. rante V. Ex.; porquanto, nfianr,ando-se para com 
elle o Fiel que o suhslituio duranlr, o sru imprdimcn
to, em nada podia in11uir a perda de todo ou [lar
te do seu vencimento, sobre a responsaJJilidade de 
a c tos do seu proposto, a q ucm alifts jú se lurrin ron
lhido huma gratificação mensal de 25;t,nooo pela Or
dem de 18 de Abril do corrente Hllllü. l\'üo podendo 
pois ser approrada a dclibcraç,1o dP V. Ex., a que 
acima me referi, cumpre que V .. Ex. expeça as or
dens precisas para que o Thcsoureiro em •Jucslüo rc
ponllíl aos cofres o que V. Ex. lhe mandou pngar. 

Deos Guarde a V. J~x.- Marqupz de J>ara11á.
Sr. Prrsidrnte da J>rovincia do Bio Grande do Nnrtr•. 
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N. 0 35a. -Em 1:.1 de Novembro de 185;). -··· Us fm
pregados de Fazenrht não podem servir de Escri mles 

dus Navios de Guerra. 

Hio de Janeiro. l\linistcrio dos Ncgocios da l"a
zenda em 1:J de Novembro de 185!J. 

Illm. e Exm. Sr.- Constando-me por hum Olli
cio da Thesouraria de Fazenda dessa I>rovincia de 1;, 
de Maio ultimo que V. Ex., não obstante as dispo
sieôes do Art. 2G do Alvará de 7 de Janeiro de 
17\):J, annuira ao pedido do Comrnandante do vapor 
Paranú, e ordenára ao lnspector da dita Thesouraria 
que nomeasse hum empregatlo della para substituir 
interinamente o Escrivão do Navio de guerra Calliope; 
lenho de ponderar a V. Ex. que semelhante nomea
ção, alêm de contraria ús disposições ciladns, oppõe
se aos princípios de h urna administração regular, em 
virtude dos quaes nüo he curial que tome parte em 
actos ele arrecadação , ou dispendio de dinheiros pu
hlicos, aquelle funccionario que tem depois de inspec
ciona-los e de interpôr juizo acerca de sua moralidade. 

De os ~; uarde a V. Ex. - Marq uez de Param't. -
Sr. l 1residente da Província do Parú. 
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i'l.o :35-i. --- Etu J;j Je NuvemLru de 1~.~).).- Unlu:; 
ao minimwn a multa impoMa por f'ulta do rertifinulo 
que dcuia awmpanhar o Manif'csto, em c1~jo casu !uio 
lw appliawcl a pena do A. rt. 10 do Decreto de ~h de 
.4bril df 18r>1. 

Hio de Janeiro. Ministeríu dus l\egocios da Fa
Zl'llda cu1 1 :1 de :\orernbru de 18~,;,, 

O .t\larquez de Parauú, Presidente do Trihtuwl 
tio Thesouro Nacional, em resposta ao Ofllcio do Sr. 
I nspector da Thesouraria das Alagôas, n. o :w de :1 
de lU aio do corrente anno, a que acompanhou, com 
o Processo da multa de 4l:2.J't)OOO imposta ao Capi
tüo do Brigue Inglez Paulinc, John Hitheehir, o re
querimento do consignatario do dito Brigue, em 1pw 
recorre da decisão dessa Thesomaria que confirmou ;1 

mesma multa, lhe declara que o Tribunal , em al!Pn
ylo ás razües allegadas pelo recorrente para justificar 
a sua boa fé, resolveo por equidacle reduzir ao mi
nimwn a applicaçào da multa que lhe fôra imposta, 
ue conformidade com o Art. 15~ do .Hcgulament.o de 
22 de Junho de 1836; ficando o Sr. Inspector na iu
telligencia de que não he applicavel ao dito Capilüo 
a perw do Art. 1 O do Dcet·elo de 26 ele Ahnl dt~ 
18:>-i, visto como a seu respeito niío se dco a Ütlta 
de manifesto, mas sómentc a do certificado que de
vem cxhibir os Cornmandanh's de emha ·cações 1pw 
saem em lastro de porto estrangeiro.- ,\larquez de 
Paraná. v 
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!\." ::~)~J.-Em t:: de Nun·whru dt~ !8:1.1.-- _ls cs
l'l'ipl 1/l'l!S dt~ fi !JJIU{ /ta a, pw:gu(/llS JICfO.~ }'('SJWIISOH'iS da 
/<'a:;erulu. l'ublira, det·cm ser [u,·nulw; ruJJ/, a.~sislcul'ia 
1lo Jlrocumdur Fi.~l'al. 

Hio de Janeiro. ~liuislurio d11s Nt·~.!_cwios da Fa
Zt'tllla CHL 1:1 de Nuwmbro de H~;,;). .._ 

U ~I arq uez dt~ Parauú, Pn·sitkn te t lt 1 T rihunal tlll 

Thesouro Nacional, em resposta nu Ofliciu du Sr. 
J uspcclor da Theso11raria do Cen rú n." 117 de 1 ~~ de 
Outubro proximo passado, 1\w tlcelnra qut~ ;ts escri
pluras de hypolheca que de st~us lwtb passüo os 
responsavcis dos dinheiros publicos , cumo sejào os 
Colleclores , devem sf'r la n-adas tum nssislencia do 
Procurador Fiscal, que ncllas figura por parte da Ji'a
zPncla; ~~ que , nüo se adwwlo roreslitla dest.a essen
cial fonnaliJade a que pnssúra o Colkclor de Sobral, 
e fôra aceeita pelo Sr. Inspeclor, eumprc que seja 
rectificada no sentido acima indieauo.- :Uantm·z de 
l 1araná. 

N.o 3i'•(i. -Em11 de Novembro dt~ JH;.~ •. - Os 
.Juizc.~ Jllunicipues nào cstüo compl'tflcndido:; 1111.~ dispo
situes rlo .11rt . . 10 da Lei de 1R de Setembro de Hl4fl, 
c' JIOi' ·i:;so não podem receber !ii'IIS onlcnadus sem a 
JIOSSC c exerci cio do lugar. 

Hio de Janeiro. ~linisterio dos ~egocios da Fa
zemla em H de Novembro de jg;)s. 

lllm. e Exm. Sr. --Aos AYisos de Y. Ix. dal<t
dos de 1:3 tlc Agosto passado, em que ll:qnisita or
dr~m para <JUC () Baeharcl ]~duanlo rinJahilm de 
Mattos, .Iuiz Municipal e de Orphãos dn Termo tk 
)langm·atiha, sPja pago de seus onlcn:1dns 1lo mez 
tlt-, Junho ultimo em íliaule, respondo tled;mmtlo a 
\. Ex. que, lwn·Htltl o <litu Badwrd oblid11, tOfi\P 
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Juiz Municipal do Termo de Itaguul~y, tres mezes de 
licença por esse Ministerio , conforme me foi commu
nicado em A viso de '2() de Março ultimo , que fin
dárào em '25 de Junho, foi removido durante esse 
tempo para o Termo de ~Iangnratiba, segundo V. 
Ex. me fez constar em A viso a c 4 do mesmo mez ; 
e porque não se a c bem os .Juizes Municipaes com
prehendidos na disposi~~ão do Art. 1,.() da Lei de 18 
de Setembro de 184;), 11." :1 ; !) , por não serem Ma
gistrados, segundo se acha declarado na Legislação, 
mas sim na classe generir:a de empregados de jus
tiça , os quaes nfto podem receber os seus vencimen
tos senão depois da respectiya posse c exercício, co
mo dispóe as Ordens de 25 dt~ Jêevereiro de 18~H 
e 17 de Maio de 185.2, e Aviso circular do Minis
terio a cargo de V. Ex., de 1.2 de Julho de 184U, 
expedido sobre Consulta da Scc~üo de Justiça do Con
sefho d' Estado de 11 do dito mez, não póde o refe
rido Bacharel ser pago de seus ordenados como Juiz 
Municipal de MangaratiLa, a datar de '2() de Junho, 
em que terminou a licença, senão desde o dia em 
que mostrar haver tomado posse e eut.rado em exer
cício deste lugar. 

Deos Guarde a V. Ex. - Uarqucz de 1\mmú. -
Sr. José Thomaz Nabnco de Araujo. 
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N." :l:Ji .-Em 1.1 de \ovemhro de J 855. -Sobre a 
nomeação de emprr[Jados Je Fa:;cndft J!ara, assi:;tirctn 
aos inventarias nos A rsenars c no.~ navw.'~> tlc gucrrft , 
c p~ra serrirem de Escril)(/cs interinos dos mesmos 
na nos. 

N." 101. Ministerio dos ;\egocios da FazPuda. Hio 
ue Janeiro ern H. de !\orenthro clP 11:\:J:-,. 

O Manrur.z de Paranu, Presitlente do Trilmnnl 
do Thcsomo Nncional, respondendo ao O!Jieio Jl.

0 

107, de ifJ de Maio do eorrrnt\~ arlllo, rm que o Sr. 
I nspector da Tlwsourar.ia do Pan't consulta sr. os in
ventarias a que se procede nos arrnawns de Mari
nha e Guerra no fim dos cxrrTic.ios. ou C{ltaJHlo são 
substituídos os Almoxarifr~s, e <HJllrllrs a qnc SI\ pni
r:ede nos navios de Guerra quando ha muda;1ça dos 
rcspectiYos Commissarios, de\·em ser feitos com as
sistencia de empregados da Thesourm-ia; e oulrosirn 
informa q1w reeusúra satisli1zPr a 1lt1<~s requisições <ln 
Com mandante da Correta a Yapor - Puracnsc --, Im
ma para que fossem nomeados Pmpregados da The
souraria para assistirem e assignarcm o iaYentario do 
novo Commissario, c outra para que se nomeasse tam
bem hum empregado da Thesouraria, a fim de 
servir de Escrivüo do Brigue de Guerra - Cal
liopc - • vistas as disposi1:ôcs Jo ~ :25 Titulo 
1. 0 Jo Alvará Je 7 de .Janeiro de J7m, Art. 4. 0 do 
A viso do ~linislc.rio da Marinha Je 9 de Dezembro de 
18i5, ~ 4." do Art. 11 da Lei 11.

0 71U de '28 de Se
tembro Jc 18:)3, Decreto 11.

0 1.:395 de '27 de )faio de 
185i, e as atlribuicôcs c~nferiLlas ús Tlwsourarias de 
fazenda pelo Decreto n. 0 870 de '2.2 de Novembro dn 
1851; declara ao mesmo Sr. inspcetor: 1.", que em
bora os inventarias dos Almoxarifados dos Arsenaes 
de Marinha e Guerra, e dos Commissariados dos na
vios do Giu~rra, sejào a c tos peculiares dos n'SJWCii.-os 
Ministcrios, que em casos taes devem regular-se pela 
sua Lrgislaçiío c pratica, c com os quars n;Hla trm 
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•ts Tbesourarias de Fazenda, cujas atlribuiçôes, na 
parte que respeita á liscalisação da rct.:eita c despeza 
das estacüns subordinadas aos ditos Ministcrios, estão 
expressamente man~adas nos Decretos de 20 de Novrm
hro de Hl50, c :2.2 de J\ ovcm]Jro de 1 ~[> 1 , pod('f'ú 
todavia o Sr. Inspeclor 11omear emprrgatlos da Th(•
souwria para assistirem a l'sses inrentarios. se assim 
1he für ordenado pelo E:un. Presidente da l'rovincia ; 
e 2.", que em vista do~ 2fi, Tit. 1." do citado Alrnrú 
de 7 de Janeiro de 17!17, mgularrw~ntc proccdeo o Sr. 
InspectGr deixando de nomear hum empregado d:1 
Thesouraria pnrn srnir dc Escrirno no Brigue dP 
Guerra- Calliope- durante a euf(~rmidadc do rcspe
divo Escrirüo, porquanto as substituiçóes em cnsos 
taes achiio-se prevenidas no rl'frrido § ::w. - .UarquPz 
~ p ' . uc amna. 

N." 3i'í8.-GUEfiiU .-Jrisn dP 14 tlt) Non~mhro de 18:,;,, 
Declara qttc os O!ficiats da l;wrrda Na,.ional em strviço 
ác tlr.~lammento, tem t!irâto â f!lÚnta parte do soldo, 
que, ás musico.~ dos Córpos em tac.s C1rcumstar1cias ~e 
lleDcm ahonm· o.~ rcll.pNtivn.~ mldo.~, bem como 80 dis 
tliario.~ para {'ardamen.to aos Cuardns Nacionae.~. r 1'111-

fim que os C~tpitrie.~ (jlll' srTIJrr·m de Majores só dcvnn 
pcrrehl'l' o ::ohlo l[,~ sr'lr po!:(o ,, a.~ grntificaçDes r·orres
pondt•ntr·s oos r'.ratitio.~. 

Hio tlc .Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da Gnl'r
ra em H de Novrmbro de U·;;);;. 

Illm. c J~xm. Sr.-- F•ri Jll'esente a Sua Unges
fade o Imperador eom o sen 0/Ticio, n." ":2.7 de t t dP 
Oulubro ultimo, o do lmpPt·tor da Thrsouraria dPssa 
l)rovincia impugnando o JWg;mwnto da folha e pn~t 
do Bata]h;1o 1la Guarda Nacional, que Pstevc destacado 
nes5a (:apitai por estarem ~~ompn~h~'IHiiclos na dita fo
lha os Olfieiars rnm a Yilnfngr~in da ;)." parte do sol
dn. por entrn1lPr fJilP 11F1n ~~~~n·m os rnft'Ps puhlic·o" 
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(':(lfFegar com a desprza ua m':JSÍCa' ú vista do Artigo 
4. • da tei de t ~~ de Setembro de 1850 : por se abo
nar ao Commandante da 1. a Corrtpunhia o soldo fk 
l\lajor, sendo clle Capitão; e finalmente por nüo. terem 
as praças do dito Batalhão direito ao abono de 80 róis 
diarios para fardamento, visto como o serviço dn des
~.acamcnto t!urou apenas :.w dias: c o Mesmo Augus
to Senhor Conformando-se com a informncüo da Con
tadoria Geral da Guerra, Ha por hem Mandar declrr
rar a V. Ex.: l. o que depois da promulga0ão da tei 
de 14 de .I ulho deste anno, deixou de vigornr o A viso de 
H de Janeiro de 18!13, em que, se estribou a citada 
Thcsouraria, pertencendo ppr conscqwmcia aquelles 
Officiaes o auf5me1lto da 5 ." pa~·te do ~o Ido : '2. o, (JUe 
o argumento de não terem mus1ca os Corpos de Guar
nição fixa de linha, não procede para se deixar de pa
gar á dos Batalhões da Guarda Nacional chamados á 
serviço de destacamento, á vista da tei de 1 !) de Se
tembro de 1850, que permittc musica ú (;uarda Nacio~ 
nal: 3.• que o Aviso de 3L de Outubro do anno pro
ximo passado, mandou abonar 80 rí·is diarios para 
fardamento , aos Guardas Nacionaes só quando o ser~ 
viço excedesse a hum m<~z, mas que ú vista do Avi
so de L 7 de Julho ultimo, os ditos Guardas Naoionaes 
tem direito ao citado abono de 80 réis diarios: para 
fardamento, porquanto o -serviço que prestárão não 
foi de poucos dias: 4." finalmente, que a respeito da 
conipetencia do soldo de Major ao Capitão que servio 
este posto bem entendeo a Thesouraria, impugnando-o, 
pois que só lhe compete o soldo do seu posto c as 
gratificações correspondentes ao exercício em que es
teve: o que tudo communico a V. Ex. para seu go
verno , c em resposta ao seu citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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N.e 359. -Aviso de 15 de Novembro de 1855.-
. J[anda cumprir a Resolução de 7 do mesmo mez, que 

manda considerar deserção aggrat'ada unicamente a 
que for revestida das circunstancias previstas no A?·t. 
w~ico, Titulo ~: da Ordenança de 9 de Abril de 1805; 
fican_do sem efleito o Art. 2. o· da Portaria de 28 de 
Abnl de 1823. · · 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer
ra em 15 de Novembro de 1R55. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua 1\Iagestade o Imperador, 
tendo ouvido o Conselho Supremo Militar, sobre RS 

duvidas propostas por V. Ex. em seu Otncio n o 70 
de 25 de Janeiro de 1851, sobre a qualificação das 
deserções simples e aggravadas, Houve por bem por 
Sua Immediata e Imperial Resolução de 7 deste mez, 
ordenar que nos Corpos do Exercito , só se conside
re deserção aggravada a que for revestida de qual
quer das circunstancias previstas no Artigo unico , 
Titulo 4.. o da Ordenança a e 9 de Abril de 1805; fi
cando sem effeito o Art. 2 ." da portaria de 28 de 
Abril de 1823 , na parte que ampliou a Lei ao cazo 
em que o desertor 1eve fardamento não vencido. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marquez de Caxias. -
Sr. Barão de Tramandahy. 



( 40[) ) 

N." ;ji)O. -Aviso de 20 de Novembro de 1855. -
Communica. que por Irnperial Resolução de 14 do 
mesmo mez, sobre Consulta das Secçües de Guerra e 
Mm'inha., e de Justiça do Conselho d' Estado se explica 
como deve ser considerada tt tentativa de soltar re
crutas e o facto de soltura plenct, e como se deve 
appl icar a estes factos a Legislaçüo crn vigor. 

Rio de Janeiro Ministerio ubs Negocios da Guer
ra em 20 de Novembro d.e 185!J. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestad.e o Imperador, 
tendo ouviuo as Seccües de Juslica c de Guerra, e 
Marinha do Conselho· d'Estado sobre o Officio dessa 
Presidencia 11. 0 97 de 8 d.e Julho de 1854, propon
do as duvidas; 1 .", se são crimes a tentativa de sol
tar recrutas , e o a c to de soltura plena ; 2. • , se não 
sendo crimes, qual deva ser seu procedimento; 3. •, 
se a tal respeito deve guiar-se pelo Codigo, ou pelas 
Instrucções de 6 de Abril de 1841. 

E Conformando-se com o parecer das mesmas 
Secções Houve por bem, por sua immediata e Impe
rial Resolucão de H d.o corrente, Mandar tleclarar: 
1. o, que o aclo de soltar hum recruta nilo he cri
me no sentido que o Codigo dá a essa palavra, em
bora seja punido com as penas marcadas nas citadas 
lnstrucções, donde se segue que não se podem ap
plicar á esse acto as regras que o Codi.go Penal 
estabelece para qualificar a tentativa, visto que alli se 
julga crime a tentativa 1lo crime, isto he, de hu
ma acção como tal qualificada pela Lei, e não sen
do crime a soltura de hum recruta, segue-se tam
bem que não he crime a tentativa; 2.0

, que aquelle 
que simplesmente tentar soltar recrutas , não está su
jeito a procedimento algum criminal, salvo se o fizer 
por algum dos modos que atei qualifica criminosos, 
como, por exemplo, se tentar sollar o recruta por 
meio de peita, pois entfto estará incmso no .\rt. 130 
do Codigo Penal , se tentar acommeller com força 
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a prisão , para o soltar , caso em que estará incur
so no Art. 122 do mesmo Codigo, c assim em ou lras 
hyp9theses alli prescritas; 3. o finalmente , que á vista 
do que fica declarado, he obvio que em semelhan
tes casos deve a A uloriuadc regular-se pela natureza 
delles, resolvendo-os pPlas I nsi.I·ucç1'>es de G de Abril 
1lc 18H, ou pelo Codigo PPnal, f'(lllforme estiverem 
acautelados neste ou eomprchcndidos naqucllas: o 
IJIW eommunico n 1r.. Kx. para s1m conlwimento e cxe
euc<io. 

• J)pos Guardn a V. Ex. - Marqucz de Caxias. 
Sr. ]>residente da Prurirll'ia de Minas Grracs . 

• 
N. • :l6J .-FAZENil"\.-Em 20 de Novembro de 185G.-

Póde-sc extmhil' zmblica-fiíl'ma de hwn documento .~em 
estar scllatlo. 

Uio de Janeiro. Minisferio dos Negocios da fa
zenda em ~O de Novembro de 185;). 

· O .Marquez de Paranú, Presidente do Tribunal do 
Thesouro ~aciona], respondendo ao Ollicio do Sr. 1 ns
pector da Thcsouraria do Hio G .... 1dc do Sul, n." :~GG, 
de 20 do mez proximo findo, que aeotnpanhou a 
publiea ftírma de huma prliç;lo despachada pela Al-
1imdega de S. José do Norte, c em (JliC pergunte .,c 
o Tahellião que a passou, sem estar o documento ori
ginal scllado , estú sujeito ú multa , nos lermos do 
Art. 87 §§ 4.• c f3.• do Hegulamento de 10 de .Julho 
de 1850-, declara que, niio havendo no mesmo Hcgu
lamento disposiçüo alguma que imponha a obrigaçüo 
de sellar lal petiçiiu previa ou posteriormente ao des
pacho, ou antes de ser tirada por publica fórma, 
c só estando clla incluiua m generaliuade de qual
quer outro documento ou papel, de quo litz rnençüo 
o~ ultimo do Art. :J;") dn dito Hcgulumento,- o seu 
Sello hc obrigatorio sómcnlc 11os tasos ahi específica-
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dos, nos q uacs se 11ão póde acommodar a referida 
publica fórma; pelo que nenhuma culpa ou irregula
ridade ~ommetteo o Tabcllião, que a passou, para 
ser sujeito ú irnposiçüo da multa, de que trata o Art. 
X7 §~ -1. • e G. o do citado Hegulamento. -- Marrruez de 
Pai·auá. 

N: 362.- Em 20 de Novembro de 18[15.- O Emprc
yrulo !JitC ticcr pngo O.~ direitos rfc [)•j. J!OI' ftn:n ani!O 

tem tlircÍlO á 1'CSlÍlttÍÇÜO da zmrlc rc/tt(ÍW llO lCillJIO 

que faltar para rumpll'lal-o. 

HiÓ de Janeiro. M inislerio dos Negocias da Fa
zenda em 20 de Novembro de 1 R55. 

O Marquez de Paranú, Prcsiuenle do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, respondendo ao Officio n." 1 ~8. de 
I 1 de Outubro proximo pássauo, em que o Sr. Ins
pector da Thesouraria do Pará dá conta dos motivos 
por que indeferira em Junta hum requerimento doCa
pitão Tenente Achilles Lacombe, que pretende a res
tituição de parte dv imposto de 5 o;. pago pela gra
tificação de 60~000 réis mensaes, que percebia como 
Director do córle de madeiras, suspenso até segunda 
urdem antes de completar-se hum anno de excrcicio 
da commissão, lhe declara que o Art. 1 f, tla Lei de 
6 de Setembro de 1851 não revogou, como suppõe o 
Sr. lnspector, a advertencia segunda da Tabclla an
nexa <Í de :J de Novembro de 18.U, c que os Empre
gados que tiverem pago o dito imposto por hum an
no. têm direito á restituição da parte do mesmo, re
lativa ao tempo que faltar para completai-o. -Mar
qucz de Paraná. 
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N.• 363.- Em 20 de Novembro de 1855.- As contas 
JJaSsadas pelos Negociantes em conformidade do Art. 
:21 fi do Codigo Commcrcial estão sujeitas ao Scllo pro
porcional. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Fa
zenda em 20 de Novembro de 1855. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, Jeclara ao Sr. Inspector da The
souraria da Província do Pará, em resposta ao Ofli
cio n." 186 de 5 de Outubro ultimo, que approva a 
deliberação que tomou em Junta, de sujeitar ~o Sello 
proporcional as contas que os negociantes passão na 
forma do Art. 2Hl do Codigo Cnmmercial, visto como 
em vista do que dispõe o mencionado artigo, são 
cllas verdadeiras obrigações mercantis, e como taes 
verdadeiros títulos de transferencia de propriedade.
Marquez de Paraná. 

N: 364.- Em 20 de Novembro de 1855. -Sobre o 
aforamento de terreno.~ pertencentes aos lndios 

de Meccjana. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 20 de Novembro de 1855. 

O Marquez Je Paranú, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo lindo conhecimento ao Mi
nisterio do lmperio do Oflicio do Presidente do Cea
rá n. • 28 de 17 de Outubro ultimo, a que acompa
nhou por copia hum requerimento de varios Indios 
da Povoação de l\Iecejana, queixando-se da Thesoura
ria por se haver recusado a mandar passar-lhes car
tas de' aforamrnto de humas terras a que se julgão 
com direito, previne ao Sr. lnspector da mesma The
souraria, de conformidade com D Aviso daquelle Mi-



( 409) 

nisterio de 12 do corrente mez, que S. M. o Impe
rador Houve por hem mandar declarar ao dito Pre
sidente que , averiguado que os queixosos são real
mente descendentes dos primeiros lndios, aos quaes 
fôra feita a concessão das terras em questão , perten
cem-lhes os terrenos de que têm estado de posse, sem 
que lhes seja preciso obter carta de aforamento; de
vendo-se assim entender o Aviso de 16 de Janeiro 
de 1851.-Marquez de Paraná. 

N. 0 365. - Em 20 de Novembro de 1855.- Não 
he permittido o despacho de seis pulseiras de prata 
dourada, formadas de chapas á imitação de moedas 
circulantes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 20 de Novembro de 1855. 

Em solucüo ú materia do seu Officio datado de 
14 do correnté, relalivamr,nte a impugnação feita na 
porta da snhidu dessa Repartição de 6 pulseiras de 
prata dourada, por serem formadas de chapas á imi
tação das moedas de ouro circulantes de 1o;mooo, 
contendo humas a effigie de S. M. o Imperador, e 
outras as Armas Imperiaes, declaro a V. S. que 
não deve facultar o despacho de importação ás d1tas 
pulseiras, pelo abuso que de lias se póde fazer. -De
volvo a pulseira que enviou-me com o seu citado 
officio. 

Deos Guarde a V. S. - Marquez de Paraná.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte . 

. . 
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N.• 366.-JUSTJCA .-Em 2:1 de Novembro de :18!'15, ao 
.Juiz Municipal da 1.• Vara da Côrte·-Hleva a tl~tzentos 
quarenta a diaria de cento c sessenta , estabelecida para 
as comedorias dos escravos recolhidos ao Deposito Geral . 
da Côrte. 

3." Secção. Ministcrin dos Negocios da .Justiça. 
Rio de Janeiro em 23 de Novembro de 1855. 

Sendo presente a S. M. o Imperador o requeri
mento em que Francisco Teixeira de Lira, Deposi
taria Geral desta forte, pedio que a Jiaria de cento 
c sessenta réis, estabelecida em o armo de 1841, 
para as comedorius dos cscravos depositados, fosse 
elevada á quantia de duzentos c quarenta réis, igual 
á que está estabelecida para a Casa de Correcção , 
em attenção ao alto preço porque se achão hoje to
dos os generos alimentícios: Ha o Mesmo Augusto Se
nhor por bem, em deferimento ao referido requeri
mento, Ordenar que a supradita diaria seja elevada 
á quantia indicilda de duzentos c quarenta réis. 

Quanto porêm a serem pagas mensalmente as 
despezas do deposito por aquelles que o requererem, 
como pedia o Supplicantc no mesmo requerimento; 
Houve ,:~ Mesmo Augusto Senhor por bem Hesolver 
que não tem lugar, por isso que importaria essa me
dida hum onus não estabelecido em Lei, tendo aliás 
o Supplicante, para garantia das despezas, o valor 
dos objectos depositados , e o recurso de requerer a 
venda judicial delles, sempre que seus valores não 
forem superiores ás despezas feitas com o deposito, 
conforme a pratica tem estabelecido. O que tudo 
communico a Vm. para sua inlelligencia e execução; 
c para que o faça constar ao referido Depositaria. 

Deos Guradc a Vm.- José Thomaz Nabuco de . 
Araujo.- Sr. Juiz Munieipal da 1.' Vara da Côrte. · 
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N." 367. -Aviso de 23 de Novembro de 1805, ao Presi
dente da Província de Pernambuco. -Declara em .~o
lnção á duvirln aprcscntndn pelo ./11i::: 1le Dirl'ilo ila 
Conum;a de Pdo d' Jllw lltt tlitn Proeincia , I]Lte ao 
Hscrivão do Jui::;o de Orphiios r·onq1ctt~ escrever em Ca
pcllas c llcsiduos. 

:l." Secção. l\linisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Junciro em 23 de Novembro de 1855. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo levado á Prcsenca 
de S. ~I. o Imperador, com o Officio que V. E~. 
(lirigio a este Ministerio em data de :J de Outubro ul
timo, sob n." ~99, os do Juiz de Direito da Comar
ca tle I> á o d' Alho dessa Província , em os quucs con
sulta a qual dos Escrivães compete escrever em Cu
polias e Resíduos, se ao de Orphüos, ou ao do Juizo 
l\lunicipal; Houve o Mesmo Augusto Senhor por bom 
Decidir que tendo-se conferido ao Escrivão do Juizo 
de Orphãos, na Carta que lhe foi cxpedídu em data 
do 1." de l\Iaio de 1 817, a atlribuieão de escrever 
na Provedoria, a elle compete escrever em Cape lias 
c Hesiduos , devendo por isso ser-lhe respeitado esse 
direito. O que communico a V. Ex. para sua intdli
gencia, e para que assim o faça constar áquelle Juiz. 

Deos Guarde a V. Ex. -Josó Thomaz Nabuco de 
Araujo.-Sr. Presidente da Província dcPcrnambuco. 
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3fi8.- GUERBA. ~Aviso de :.H de Novembro de 
18.55.-Rr~olvcmlo alguma.~ duvida.~ propo.flfl.~ .~obre a 
Provisiio tlc fi t/1! JJ/arçn de HH:J, que tratn tlc honras c 
coutiucnl'ia.~. 

Hio ele .Janeiro. ~linisteriu dos Negocíos da Guer
ra em 21 dP Novemhru dl' t~;,;,, 

Tendo Ievadn cí pn·st·n~·;r tl1! ~na JUagPsl;uln o Im-
.. I (){J' . . I . ,. L' ' l o (.)1': L J.-. ">L U" {H fcH or O IUO ( 1: • •~., SO) li. -·1'1, ( •; -'1 •~ 

.Janeiro do presenll' anno, cobrindo o do Coronel 
(~ommandnnte dn :2. a Rrigadil da divisiío <lo Sf'll com
mando que incluía oulro do T1~nente Coronel com
mandnnle do a." Bnlnlhün dP Ülfantaria' o qual Pl'
dc esclarecimentos úcerca da tabclla dns conlinencias 
mnndada oLscnar por Jlrnrisfio de G de 1\Iar~o de 
18-i~J, nprescnlando as duridns seguintes: 

1.• Se hum sargPrllo que lw cantlleiro da Ordem 
Imperial do Cruzeiro ou da Hosa, quando for pre
so, deyerá ser recolhido ú prisfio dos inferiores, ou 
ao Estado JUnior, se t~eve en lrn r no circulo dos Officiaes 
de patente, c se passando flor ellc lmma guarda com
mandada por Oflicial suba terno, .tem direito a que 
este lhe mande perfilar as Armas; 

2." Se hum Terwnte Coronel commandnnl.e de Da
talhão, estando lt frentr dtlle debaixo de fórma, 
deye fazer coniÍIII'llCÍa a hum Oflicin·l de patente iu
feriur que alli Jlilssm·, no caso de ser Dignatario do 
Cruzeiro, ou Ollicial da Hoza; 

3.• Se hum Coronel ou Tenente Coronel que com
mandar interinamente hum Batalhão deve ter ou nüo 
a eontinencia do posto immediato, na conformidade 
do § 35 da mesma I)rovisão ; 

.& : Se os l\Tajorcs e Capi tües presos de correcç;1o 
devem fazrr serviço como se pratica com -os Olliciaes 
subalternos, segundo o disposto no Regulamento de 
177a; o mesmo Augusto Senhor, Ouvindo sobre taes 
dmidas o Conselho Supremo .Militar, Manda declarar; 
quanto a 1. • que o liargento condecorado com qual-
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(pter das referidas Ordens devrrá ser rewlhido a 
huma prisão especial , que não seja o Estado maior 
uem o xadrez; que nào S(mdo üllicinJ nüo poderú 
entrar no circulo dos OUiciaes, nws que lhe deverão 
ser mandadas períilar as Armas l'du Oflicial subal
terno comm;mdanle da guarda qw~ por dle passar: 
quanto á '.2.\ que lmm Tenente Corond, estando á 
frente de seu Hatalhão, fará continencia au Iligna
tario ou Oflicial do Cruzeiro, c ao Ollicial da Hoza, 
embora lh1~ sejão inf1~riores em pa1tmle; quanto ú 
:J:, que ao Coronel ou Tenente Coronel que t·omm<m
dar interinamente hum Batalhão , se fa~a a conünen
cia correspondente ao posto irnmcdiatamenle superior, 
mas nunca maior do tJUe aquella qtte couber aos 
commandantes eflcclivos; quanto á .1: c ultima. 
que os ~Iajores e Capitães prl\sos de corre~;ão não 
devem fazer serviço, por ser isso até expressamente 
determinado para os subalternos. 

Deos Guarde a V. Ex.-- Marquez de Caxias.
Sr. Francisco Felix da Fonccca Pereira Pinto. 

N ." 3HH.- l"AZENlU..--Em 27 de Novembro tle LK)!J. 
Sobre o Direito dos Carc~;reiros interinos aos n~spcttivos 

vencimentos. 

Uio de Janeiro. ~linisterio dos Negocios da Fa
zenda em :27 de Novembro de 1855. 

Illm. c Exm. Sr. -Ao Aviso de V. Ex. Jc l de 
Outubro ultimo, a que acompanhou o requerimento 
de teandro Fulgencio Guimarães em que pede se lhe 
mande pagar pela Collectoria da Cidade de Cabo Frio 
o ordenado que venceo, desde 21 de ~Iarço ate () 
de Junho ullimo, como Carcereiro interino da Cadea 
daquella Cidade, respondo declarando a V. Ex. pue, 
á vista da doutrina do Aviso desse ~linisleriu de 11) 
de ~Iaio de 1853, nenhum dÍreilo tem arptelle in-
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dividuo ao vencimento da serventia interina fJIJC 

exerceo; tanto mais que não se sabe ainda se o Car
cereiro effectivo tem din·iln ao vencimento do tempo 
correspondente ú serventia interina do mesmo, alêm 
da razüo de Júío apresentar este o seu titulo. 

])eos Guarde a Y. Ix. - M<mJUCZ de Paraná. -
Sr. José Thomaz Nahucu dn Araujo. 

N.o :no.- Em '2H de ?ÇorPrnhro de 18GS.- A.~ [ris 
fiscacs nüu pcrmillcm a llllW!fll~;iio dircr;ta de 1Yrn·ios 
r:om Colonos prmt ]101"/u.~ wiu habilitado.~ 1mra tal fim. 

Hio de .Janeiro. l\linistf'rio dos Ncgoeios da FB
z<•nda em '28 de Nuvern!Jro de 1 R55. 

Ulm. e Exm. Sr.- ~cguudo me informa o Jns
pector da Alfandcga desta (t,rte, a Barca Portugucza 
Victoria, procedente da Cidade do Porto, com carga 
para esta Praça c Colonos para Ubaluha, sem emlwr
go das I~cis fiscaes do J m per i o, que niio permittem a 
navegação dirccta de navios tom Colonos para portos 
não habilitados para tal fim, seguio para Ubntuba, c 
ahi faria o desembarque dos Colonos que trazia se 
não lho vedasse as providencias tomadas pela refe
rida Alfandcga c pelas Autoridades daquelle lugnr. 

Entretanto, nenhum procedimento pódc ser ten
tado contra o Capitiio da dita Barca, porque os pa
peis de bordo que npresenlou, c os conhecimentos 
annexos a h uma dns vins do seu manifesto, referindo
se todos no porto de Uhntuba, que não he dos ha
bilitados para receberem Colonos, se achiio competen
temente legalisadas pelo Consul do Brasil na Cidade 
do J>orto. 

Cumpre-me pois rogar a V. Ex. que se digne de 
advertir ao dito Consul pelo seu procedimento irregu
lar, recomrrwndando-lhe ao mesmo tempo a fiel ob
scrvancin do rplC dispocm as Icis fiscaes deste Impcrío 

1 
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ácerca dos navios que recebem Colonos em portos es
trangeiros com destino aos do Brasil. 

Deos Gaurde a V. Ex. - ~larqucz de Paraná. -
Sr. José Maria da Silva Parauhos. 

N." 371.-GUEH HA .-Aviso de 28 <le NuYcmhro de 18C,5. 
]Jcclam que Voytw.~ dos Con.~c/lws CI'OIWtnil"os , .~üo SIÍ o.~ 
Conwuoulanlc.~ de C'omJIIlllflia.~, c I[IW os Majore.~ podem; 
fiscali.mr I' rolar 110s ('o1pos 1lc rJIIIll"ltÍ('rio. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi pres<~tlle a Sua 1\IagPsla
de o Impera<lor, com o OJii~.:io dt~ V. Ex., sob n." 
1:J5, de 19 do correnlt; mez, a copia do <{IW a V. J~x. 
endereçou o Conunamlante do Corpo da guamiçüo ílxa 
dessa Província, pedindo que se lhe dcclan~: 1." se 
o Official que senir Je fiscal nos Conselhos economi
cos lambem vota ou não nas deliheracões dos mesmos: 
'2." se o Hegubmcnto p:ua os referidos Conselhos nüo 
autorisa expressamente aos Comrnandantes dos ditos cor
pos para alêm dos Conunandantes de companhias po
derem mandar eleger ou nonwar hum Oilicíal para 
s:rvir de Vogal na hypollwsc de nüo dever votar o 
hscal: E o mesmo Augusto St•nlwr l\Jantla <lcclarar a 
V. Ex. para o fazer constar, que os \'og:ws dos Con
selhos Je que se lrala süo só os Commandantes de 
companhias, t~ que os }lajores poJem liscali:sar e vo
tar nos Corpos Je guami,:üo ílxa: 

Deos Guarde a V. Ix. - l\larquez de Caxias.
Sr. Presidente da Proyincia de Minas Gentes. 
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COLLECÇ1\0 DAS DECISÜES DO GOYEHNO DO 

BIUSJL. 

TO)IO 1 ~ CAI>Efil\0 12. _" __________________ _ 
N." :n.2. -FAZENllA.- Em o 1." de lkzembro de 

1 H:->r). - illulta por (alta tlc autlu:ntú·idatlc tlc 
utani(esto. 

Hio de Janeiro. .Minislerio dos Negocios da Fa
zenda em o 1 ." de Dezembro de 1 SG;). 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao A viso de 
V. Ex. de 25 de Setembro ullimo , a que acompanhou 
huma reclamaclio do Mi11istro Francez nesta Côrte con
tra a multa de 50;n'l000, imposta pela Alfandcga de 
Pernambuco ao Capitão do navio Francez Lc Florian, 
com o fundamento de que, não havendo Consul nem 
Negociantes Brasileiros no porto de Cantão, o expe
diente que tomára aquelle Capitão, de recorrer á fir
ma do Vice-Consul de França no referido porto para 
authenticidade do manifesto do dito navio, não podia 
o!l'creccr á Fazenda Nacional menos garantia do que 
a assignatura de dous Negociantes Chinezes alli resi
dentes, como em ultimo caso o exige o Art. 151 do 
Hegulamenlo de '2.2 de .Junho de 1831>, e de que, 
assim prestmla essa authenlicidade, escusada se tor
nava a sua repcliçüo em documento de igual teor; 
lenho a declarar a V. l~x. que, ú vista do que in
forma o I nspector da referida A 1 fandega, a quem 
mandei ouvir, não póde ser attendida semelhante rccla
maçüo, por se achar perempto o direito do Capitão, 
visto mio haver recorrido da multa em quesliío pelos 
meios legítimos r, regulares, prescriplos no Decreto 
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de JH de Uar~o de 1853; cumprindo observar 
que, ainda quando não pudesse ser sustentada 
a multa á face do disposto no mencionado Art. 151, 
pela considcruçüo c fé de IJUe se tcrnaria credora 
a firma do Yicc-Consul de Fran~a naquelle documen
to, e aos exactores da Fazenda fosse fac ui ta do o des
viarem-se no cumprimento de seus deveres da letra da 
Lei c Hegulamentos Fiscaes, alterando c invertendo 
portanto na materia sujeita a intelligcncia do dito 
Art. 151, hoje substituído pelo Art. 11 do de '2(; de 
Abril de 1851, o qual, na falta de Consul Brasilei
ro, exige que os manifestos sPjiiu autbcnticados pela 
Alfandcga ou Agencia Fiscal do porto de procedencia, 
ainda assim niio poderia ser della alliviado o referi
do Capitão, visto que se dco de mais a falta de 
h uma ~.a via do manifesto' ou certificado do lastro, 
que fechada deveria ser encaminhada á Alfandega de 
Pernambuco , como terminantemente dispõe o Art. 
150 do citado Begulmncnto de 22 de Junho, e 9." 
§ 1. o do de 21) de Abril , e cuja apresentação muito 
importa aos interesses do l<'isco seja mantida, ·como 
se acha declarado na Decisão do Thesouró de 9 de 
Fevereiro de 184H, N. o JU. 

Deo~; Guarde a V. Ex.-1\Iarquez de Paraná.
Sr. José Maria da Silva Paranhos. 
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N.o :n~.- JUSTICA.- Aviso do 1. 0 de Dczf'mhro 
de 1855, ao l)r.esiuenlu da Pmrincia do Ceará.
Duidc a dnrúla do Promotor Publit.·o tln Comarca da 
l'a]lital j dcclarmulo-íw-lhc IJilt- a SIISJII'IIsúo imposta 
pela.~ Asscmblcas Prorinciars ]Jrim ao.~ Tl1os do c.rcr
ticio dos sens cmprcuns, 1lHmntc cf/a, c os inq1cdc de 
outro.~ q11c niio sqjúo de clci~·fio ]IO]IIIlo r, na fi)nna do 
Art. G8 do Codiuo Criminnl. 

~! Sectüo. )íinislcrin <los NPgocios da Justi<:n. 
fiio dn .Janeiro em o t.o <le DczPntbro de l~tifi. 

111m. f~ l~xll:J. ~r. - Foi pn~sPnle ú Sua Mnges
íadc o Jmpcratlor, o Oflicio 11." 18() <k 8 <lo 11wz an:. 
lecedenle , que \'. Ex. me dirigio, bem como o do 
Promotor Publico <lcssa Cnpital, •·xpondo a duvida em 
que se iichaYn de pouPr o lluulor .I o só Lourenço d~ 
easlro c Silva conlinum no exercício dos empregos de 
Lente Jo Lycêo, Yaccinador c Pron~dor de samle, nüo 
')hstante estar comlenlJJI.tdo ]Wla .\ssemblóa Provincial 
ú tres mmos de snspensüo <lo lugar de .Juiz de Di 
reito interino, qtw I'X(~r6a : (~ Ficando 1 M .. ._mo Au
gusto Senhvr Inteiraflo Jo nPgoc:in, c de que V. I~x. 
pondera no seu citado OHicio, Ilcnm: por bem Deci
dir , que, seiHlo expresso no A ri. G8 do Codigo Cri
minal, que a pena de suspcnsüo priva aos n'·os do exer
cício de seus emprngüs, <lurante o tempo dclla, c os 
impede de ser empregados Pm outros, que Hüo sejüo 
de cleiçüo popular, e nfio lwvendo oulrosim razão 
plausível para que esla disposi<:üo, qnc hc commum, 
deixe de ser applicavcl ú suspcnsfin imposta 1wlas As
scmbléas Provineiacs, fJlW lllt tlecrela~iío dclla proce
dem comO' Tribunal de Justiça ( .\rt. 5." da tei de 
1'2 de Maio de JXW), a suspensüo do lugnr de Juiz de 
Direito interino imposta ao Doutor .los{~ Lourenço de 
Castro c Silva pela Assernbll·a L<·gislaliYa dessa Pro
víncia, importa a suspensão de todos os outros cargos 
que clle occupava. O fJlle comnmnico a V. Ex. para 
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sua intelligencia, c para o fazer constar ao referi(lo 
.Promotor Publico. 

Deos Guarde a V. I~x. - Josó Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. l1residen te da Pruviueia do Ceará. 

N. o 37 -i.- Aviso de 3 Jc Ikzemhro de 18r,s, ao Pre
sidente da Província de Minas Gen:~es.- Decide as rlll
vidas propostas pelo Jui:: JfunitÍ]iul c d1~ Orpluios do 
termo de Sabará, sobre o modo tlr~ st'l' c.rcwtados dircr
sos Artigos do novo n'i)ÍIIII'/1{0 de Cus{ltS. 

Ministerio dos Ncgoeios da Just;ça. Hio de Janeiro 
em 3 de Dezembro de I xs;,. 

Illm. c Exm. Sr.-LcYei ao conhecimento de S. M. 
o Imperador com o Ofncio de V. Ex. do 1. 0 de Agos
to ultimo, sobn. 0 152, o do Juiz Municipal c de 
Orphãos do Termo de Sabarú, que o acompanhou, 
no qual expõe ter encontrado nn execução do noYo 
Regimento de Custns as seguintes duvidas: 

1. a Se os louvados nos imentarios devem ler os 
mesmos emolumentos marcados aos avaliadores no 
Cap. 6. o do referido Hcgimenlo, ou se, como os Es
crivães, só tem direi lo a caminho c eslncla. 

2." Se as difl'erenles bemfcilurins de que se compõe 
huma fazenda rural devem SPr consi(leradas outras 
tantas casas, c a respeito thl aYalia~üo de cada huma 
cabe aos louvados os emolumentos marcados no Ar-
tigo 171 do dito Hegirnenlo. · 

3.• Se as barras de ouro cstüo sujeitas ú avaliação, 
c se cabe aos louvados que a fizerem o meio por cen
to estabelecido no Arligo 175, ou se devem serdes
criptas pelo valor legal, segundo o CJuilatc indicado 
na respectiva guia. 

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem De~ 
cidir : Quanto a 1. a duvida' que se os louvados a 
que se refere o Juiz Municipal sfw os peritos nomea.-
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dos pelo Juiz, ou pelas partes, para darem valor 
aos Lens inventariados, pertence-lhes os mesmos emo
lumentos que os avaliadores cohrão nas execuções, 
visto como nüo lw razüo plausível para fazer distincçiio 
e nem o Hcgimfmlo dislinguio. 

Quanto ú :2. a duvicla' que se derem considerar 
como pcrlenccnles ao mesmo csluhelccimenlo rural 
lndas as eclifica\;.üc3 que süo delle dPpcndencias, e 
fórmüo h uma só propricuaue, embora niio estejiio 
reunidas em hum só corpo, fazendo-se ar~tliações 
dirersas unicamente quando haj<io propriedudes sepa
radus e dislinclas do mesmo eslabclccirneulo, tendo 
lugar no caso de se gastar meio dia ou muis na 
medicüo das terras, nfro só o salario de 1.'IDOOO, 
como" lambem o que vt:neem os uraliadurcs pela es
tada, na fórma do .\rt. 177 do citado Hegimcnlo. 

Quanto flrwlmenlc ú :L" duvida, quo as barras do 
ouro niío carecem de aralia(_;üo, sendo sullicicnle que 
st'flO dcseriplas pelo Yalor lrgal, segundo o quilate 
uue indicar a rcspeclira guia. 
' O que eommunico a 'v. l~x. para o fazer constar 

ao sobredito .Iuiz ~lunit'ipal (lo Tenno de Sahan't. 
Deos (iuanle a V. J~x. -.los(\ Thomaz NaiJIIco de 

Araujo.- Sr. Presidente da l)rovincia de Minas Geraes. 

N." :n :í.-A riso de .f dP Dezembro de J R:-,;,, ao Pre· 
sidcnlo da Provineia da Bahia.- /Jcclara a maneira 
]JOryuc deve ser e.rccutado o Art. 1 ();J do noro llcyimcnto 
de CLtslas, IW parte rclrtfiL·a aos Offieiacs de Justiça, 
em solnçüo d duvir.la proposta pelo Juiz Alwi cipal do 
Termo de JJ[acaúbas. 

l\linisterio <los Neg,1cios da Justiça. Rio de Janei~ 
ro em 4 de Dezembro de 1855. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo levado ao conhecimento 
de S. M. o Imperador, o Oflicio de Y. Ex. , datado de 
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19 de Setembro ultimo, sob n." (j\)1, acompanhado do 
do .luiz Municipal do Trrmo lle Maeaúhas, no qual 
pede ser esdurecido, se Jutcnu inandu o Art. l G5 do no
vo Hegimcnto de Custas, na parte relali v a aos Olli
ciacs de .Justi~a, que, quantlo a ida, estada c vol~ 
ta nüo exija esp<\t;u maior dl~ cinco horas, os ditos 
Ofliciaes de Justiça pcrcebüo quatro mil r{·is, e por 
espaço muior de horas seis mil rt'·is, deve en
tender-se que nas lliligcnr:ias Pll1 que cl1cs gastem 
dois, tres ou llliiÍs dias pen:<·lwrúu por todos estes 
dias os seis mil n'·is s<'Jlllt'llle, ou se esta quan
tia em -em! a hum dos dias; rel:ebi onlern do Mesmo 
Augusto Senhor para dcelarur a V. Ex., que os Offi
ciacs de Justiça nunca pudem yenccr maior caminho 
do quo o de seis mil réis, qualquer que seja o ex
cesso de tempo llliC gastem em buma oitnçüu, de que 
trata o Art. 1li3 do ciladu hq~imculo. O (p!C V. Ex. 
fará constar ao sobredito Juiz Municipal do Termo 
de Macaúbas. 

Deos Guarde a V. Ex.~-Josó Thomaz Nahuco de 
Araujo.- Sr. Presitlenle da Provinr.;ia da Duhiu. 

N. 0 37G.- Aviso de !1 de llrzembro llc 18:Jr), ao Presi
dente da Provineia de Minas Gcracs.- Der/ara, ctn 
solttçüo á duuirlrt Jn'UjHJsla j!elo ./ 11i:.: Mwâcipol do 
Termo de ltabim, o ll!f!do JWI'IJIW, dcw ser cx_ccutada 
o Art. 21 do JWI"U llr·r;wzcutu de Custas, rclatmnnen
te ao cmolnmcntu que roliljiclc ao dito Juiz Munici
pal por f'ollw tlos livros, wj(t abertura, encerramento, 
nwncra~·üu c rubriw /!te lw dcri1la. 

Ministcrio dos Negocios da Justiça. Hio de Janei
Tü em G de Dezembro de 1~5G. 

Ilhn. c Exm. Sr.- Her.;ebi o Oflicio de V. Ex., 
de 15 de Setembro ultimo, sob n.o 19.2, ao qual 
acompanhou por copia, o do Juiz.Municipal do termo 
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de Itabira, datado de 21 de Agosto, consultando, se, 
visto estabelecer o Art. 21 do novo ltegimento de 
Custas, que aos Juizes Municipacs c du Civd compete 
o emolumento de oitenta reis por fulha dos livros, 
cuja abertura, encerramento , numeraçuo c rubrica 
lhes hc devida, com excepçil.o dos li' ros pertencen
tes aos Escrivães, que servirem perante os mesmos 
.luizes, c aceumularern de ordinuriu os Tahdliücs, que 
tumbem servem curn os referidos Juizes, os Oilicios 
de Escrivães da Provcuoría, Orphüos c Exeeuçües, 
devia receber u emolumento tuxauo no citaclo Artigo 
sórnente pelo que respeita a abertura, numcraçfw c 
rubrica dos livros dos 01licios de Tubelliães, ou se 
estes estavüo comprehendidos naquella exc;ep!;ão. 

S. M. o Imperador, ficauclo inteiruuo· dt~ muteria 
proposta, l\lunda declarar a V. Ex., para o fazer cons
tar ao referido Juiz ~Iunicipal, que a excepção do 
Art. 2 L do novo Hegimeulo Je Custas, não póde ser 
entendida senüo rcstriclamcntc, e só quauto aos li
vros dos Escrivães que servirem perante o .Iuiz, de
vendo os dos Tabelliães de Notas, flue r bf'jüo estes 
Ofiicios exercidos separadamente, q ncr accumulados 
com o ramo judi~.;iul, pagar os emolumentos de 11ue 
trata o mencionado Art. 21. 

Dcos Guunle a V. Ex:.-- Jose Thomaz Nahuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Provi11cia de l\linas Ge-
raes. 
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N." 3i7. -- l''A.ZE:\IH.- Ern 5 J.c Dczemhru uc 1S.G5. 
Sabre o rcccúimr:Ji!o da moeda estrangeira 110s 

Esta !'Ucs Pisca cs. 

Ministcrio Jus Ncgocius da Fnzenda. Hio uc Ja
neiro em G ue Dczcn~bro de 1 H.)~'. 

Illm. c Exrn. Sr.-\. Ex., no seu Oflieio n." 3.2 
uc :~ do rnrz p. p., ptliJ (plill Íllforrna que j/t o seu 
nulccr•ssol' havia d;ulo ;ts lil"lf<'ns ncrPssarius pnra que 
do 1." dt~ .liilwiru fH"tl\ittltl ftJluro l'fll dialllc só a 
mueda uacional Sí'.ia n•ceiJida llas H<'parli1;\Jes Pro
vinciucs, unicus Esla<:ill's dess:t ProrinciLt, onde ain
da se rece!Jem nJJcas "de ouro a :w.~ooo cada huma, 
c patacücs a J./!lu2o; t'\fi(l!': 1.", IJIW lwma dillicul
dadc dcs;:obre ua tXI'Cti<.)o dessa medida, qual a do 
ter o cofre provinci:d !Jrint saldo de perto de H>O 
contos Clll uucas rect·lJid:ts a :w,;,ooo, e firar a Pro
Yincia sujeita ;t pc~rd1T a di!rt:rl;nça do agio, que Ya
cilla Cil lrc ü e 1:3 "/., , porque será injusto pagar aos 
particulares com OW?IS pelo dito vülor, ao passo 
que a Fazenda ProriJJcial súrnenlc receba os impos
tos em moeda nacional, 011 de padrüo legal; c 2. 0 , 

que para evitar esle pn•jtJizo, occorre a V. Ex. o 
meio de se caminhar parci,dml'nle na ndops:üo da mc
diua urdl'nadü, exigindu-<;1• a principio o pagamento 
dos direitos por l111ma L" ,,,~,.~~~ em moeda nacional; 
depois por ItJel:tde, (' ns-illl ("(lJhccutivarnenle alé ex
cluir de lodo a estrangeira. 

Em resposta, cumpre-me declarar a Y. Ex. 11ue, 
ter~do sido illcgal c inconsliluciunal a medida que au
tor1sou a recepçilo de mucda estrangeira nas Hepar
tições dessa Província, nilo deve ser por mais tempo 
tolerada, embora resulte dahi algum prejuízo aos co
fres provinciaes. 

Esse prejuízo he huma consequencia necessaria 
do exagerado valor dado ús onças pela ordem illegal 
que admitlio o seu recebimento nas ditas Hcparli
t·õcs; c portanto seria inj uslu fazcl-u recuhir sobre 
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os parliculnres, continunwlo esse recebimento pelo 
tempo que fosse nccessario para os cofres provinciaes 
se desfazerem das onç;as qt1e [t\m em si, dnndo-as 
em pagamento pelo valor exagerado, em que as re
cebeo. 

Obrarú pois V. Ex. acertadamente , se ordenar 
que tacs on~·as sejüo Yendidas no mercado pelo que 
valerem , e que toJos n:; png:uncnlos c rrce!Jimen
tos das llcparti~;úe;; Prnyinciacs se rcalisem desde o 
t.o de Janeiro proximo f11l11ro em moeda nacional, 
ou de padrüo legal, como jú o h<rvia ordenado o 
seu antecessor. 

Constando que a Caixa Filial lln Danco do Dra
zil, _estabelecida na Cidmle <lo Hi_o_ Grande, ~slú jií. 
mumtla de notas para pmler ven fwar as em1ssôes, 
que lhe facultii.o os seus esU1lutns, hc Je presumir 
que, realisa<las essas erniss,~H~s, desappnreç;;io em 
grumle parte os inconvenientes qtle podr:riüo resul
tar da cessaç;io Ja mcd.ida supracilad.a, concorrente
mente com a falta Jc moeda nacionnl que se sente 
nessa Província. 

Deos Guard.e a V. Ex.- Marqucz tlc ParnniÍ.
Sr. Presidente da Provineia <lo Hio Grawk dn Sul. 

N .0 3iR.- Em 5 de DrzemlJrO dn I S:J:-J. -Sobre a 
incompttlibilidode do lurtttr de iiiSJit'clor tln T!tcson

raria cum o cxcrt:icio tle Dcp11tado 11J"Ociw;ial. 

Rio Je Janniro. Minislcrio dos Ncgocios da Fa
zenda em G de Dczcrnbro de 18;);-;. 

O MarcpiCz <lc Paranú, Presidcnlc tlo Trihunal do 
Thcsouro Nacional, l'cspon<lendo ao Oflicio n." li2 de 
'22 do mez proximo passado, pelo qual o Sr. Inspcclor 
da Thes011raria de Santa Catlw ri na cxp(le que, tendo sido 
eleito Deputad.o Provincial, entra em duvida se d<~ve 
ou não tomar assento na respectiva AsscrnlMa, na 
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Legislatura de 18f>G a 18::>7, vista a disposição do § 
20 do Art. 1.0 do Decreto n. 0 81:2 de 1U de Setem
bro do corn~ntn anno; declara que, comquanto o 
Sr. Inspeetor est.Pja legalmente eleito. por isso que 
só depois que por lk<~relo Imperial for estabelecida 
a divisftü dos districlos eleilorar:s em todo o fmpcrio, 
he que começüo a vigorar as disposições da Lei de 
incompatibilidades acima citada, procederia todavia 
mais regularmente, se se cseusasse de tomar assento 
na mesma Asscmh!t'a; nüo s<'l porque a Província 
que clle representa JJ;-ln eslú sujeita à divisüo dos 
districtos, por dar hum s<'J Deputado {t .AsscmLlén 
Geral, como ponrue lre provavel que na cpocha, 
em <JUe tem de funecinnar aquclla Legislatura, ja es
teja em exectu;iío a rcf'eri<la Lei.- Mar<JLICZ de Pnraná. 

N. o 37n. ~ Em I de Dezembro rlc 18;)::;. - Sohre a 
a[oranumta de hum tcrnnw que se ctllcga ser de ma
Tinha.~, c compclcncill rln Comam J!unicipal prtra con-" 
cede-lo. 

Ilio de Janeiro. Ministerio <los Negocios da Fa
zenda em 7 de Dezembro de l85i">. 

lllm. c Exrn. Sr.--- Em sohH:<l'O (r duvi<Ia por 
V. Ex. proposta em o A viso que dirigio-mc em data 
de 27 de Abril ultimo, sobre a competencia da Illm. 
Camara Municipal da Cr'Jrle para fazer o aforamnnlo, 
para que foi autorisa<ht por eslo l\linislcrio, de hum 
terreno sito na Praia Formosa, que pedta, allcgan
do ser de marinha, nuartc José de Puga Garcia, c 
que o Engenheiro da mesma Camara aflirma nüo 
poder ser considerado de marinha, declaro a V. Ex. 
que , estabelecendo o Art. 4 ." das Instrucções de 14 
de Novembro de 1832 a regm de que são terrenos 
de marinha todos os que, lunhados pelas aguas do 
mar, vüo at,é a distancia de <[IIÍnzc braças craveiras 
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para a parte da terra, contadas desde o ponto a que 
chega o preamar mcclio; e informando o Engenheiro 
da Camara Municipal que o terreno requerido pelo 
dito Garcia se acha úqucrn do ponto donde devem 
ser computadas as sobreditas quinze braças, como se 
''ê do parecer por copia, cru c V. l~x. remctlco- me, 
de hum dos Yereadores, approvado em scssüo da dita 
Camara; c, como esta declara em seu Oflicio lambem 
junto, he obvio que nüo se pódc considerar de ma
rinha o terreno de que se trata, tanto mais que, 
pertencendo ú referida Camara, pelo Art. a7 § :2." da 
te i de 8 . de Ou lubro de J 83 i, sómen te os foros da 
marinha comprehcnditla em seu Município, a qual, 
nos termos das cilauas Inslrucçües, nüo se pódc de
finir, qualificar, c comprehender de outra maneira 
c sentido difl'crente dacruellc que as mesmas lnstruc
çóes prescrevem; a proceder o aforamento pretendi
do, se ex tenderia o usofruclo da Camara ús marés 
interiores do l\lunicipio áqucm do ponto donde se 
computiío as marinhas, c a ella pertenceria tarnbern, 
com manifesta usurpaçüo das attribuiçõcs do poder 
competente, o aforamento de quaesqucr accumula
ções de terras que casual ou artificialmente se for
marem , e que , asscntanuo sobre o fundo do mar, 
devem ter a mesma nnturcza deste, c pertencer por
tanto ao domínio da Nação, como já foi declarado á 
mesma Camnra , em virtude de Consulta do Conselho 
d'Estado, pela Decisüo doTbesouro n.o 42 de 3 de Fe
vereiro de 1852.- Devolvo os papeis que acompanhárão 
o seu mencionado Aviso. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Marquez de Pnraná.-
Sr. tuiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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N.• 380.- Em 11 de Dezembro ele 1855.- Venci
mentos que competem aos Ajudantes Desenhistas 

das terra.~ zmhliras. 

Hio Je Janeiro. Minislerio elos Negocias da l''a
zentla em 11 de D1·zem I li' O de 1 8~);). 

O Marquez Je Paranú, Presidente do TriLun~l 
do Thesouro Nacional, de conl'ormielade com o A n
so do Mini:~terio dn Imperio de 1 O do corrente mez, 
communica ao Sr. lnspPdor da Thcsouraria do Pará 
que, tendo o lnspector (;era! da mediçüo c demar
ca0ão das terras publicas da mesma Província con
sultado em Ofiicio de :J de Agosto ullirno: 1." quaes 
os vencimentos que deverüo perceber os Ajudantes 
Desenhistas quanelo incumbidos 1los trabalhos que 
pelos Arts. 1\J c 23 do Hegulamento de 8 de Maio 
de 1831 por cllcs podem ser executados; '2. • se po
~em os mesmos Ajudantes ser empregados na qua
hdude ~o Agrimensores, quando com isto não soffr·a 
o ~erviço .da Inspectoria, a fim de executar-se com 
mais brondade a medicão das terras devolutas: S. M. 
o lmperf!dor ~louro por bem determinar que~ em 9uan
to os ditos AJudantes desempenharem as funcçues de 
que trata o 1.· quesito, se lhe aLon<) a gratiflcaçiio 
quo pura os Agrimensores foi marcada no Ar L 13 
d.o citado Hegulamento, cessando no entanto os ren
cunentos fixos do Art. 11, parte :2.a; e relativamen
te ao 2. • quesito, que nenhum inconveniente ha no 
emprego ~os Ajudantes corno Agrimensores, lJUma 
r.cz que Isso não prejudique o serviço da Inspecto
r~a, guardada porém neste caso a regra acima estabele
Cida quanto nos vencimentos.- Marquez de Paranú. 
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N."~l81.-Emll de lkzemLro de 18.-,:J.-Sobrc o 
alcance formado a hum Collcclor pelos qnanlia.~ 

hw(·adas c n1lo co/mulas dentro do CXITcicio. 

Miuisterio dos Negocios da Fazenda. Hio de Ja
neiro em lL de DezemLro de Hr·,:J. 

O ~larquez de Paranú, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, cornmunica ao Sr. I nspedot· 
da Thesouraria da Proviucia de S. l\wlo, para a de
vida inlelligencia e ex.ecu1;ilo, que o mestuo TriLu
Illll attcndeo o recurso que lhe interpôz ~lanod de 
Moura Fialho .Juniot·, cx.-Collcdm das nPndas da 
Cidade de Pindamonhangaba, na dita l'roYincia, do 
acto da Thesouraria pelo qual fui intimado para eu
trar com a importancia do alcance, proveniente de 
impostos lançatlos c núo cobrados dentro (lo exerci
cio, por considerar estas cruantias como dinheiros 
retidos em poder do mesmo ex-Cullcclor, e este su
jeito ás penas Jo Decreto de G de OezemLro Jc 18Hl; 
opiniáo esta que compartilhou lambem o Procurauor 
Fiscal Ja Thesouraria, em contradicçiio com o que 
disse, em caso identico, a respeito elo ex-Colledor de 
J unuiahy, Francisco Antonio de Camargo, em A de 
Abril do corrente auno; cumprindo tJUe o Sr. lns
pector faça suspenuer a execução determinada con
tra o referido ex-Collector de Pindamonhangaba, e 
rcmclta sem perda de tempo ao Thcsouro Jmrna cem
ta Jemonstrativa Jo seu alcance total, na impurtan
cia de 1:9:2l,WH.O, organisada de modo que se en
nheça claramente de que provém o ah:ance de 
124.~45(j, e se possa avaliar se foráo be1~1 ou mal 
calculadas as duas quantias de 5~496 e 121;;/)Af>G 
de juros; informando, na mesma occasiüo, se tem 
procediuo semelhantemente com alguns outros Collccto
res, seus nomes, a importancia dos alcances que assim 
lhes tiver formado, com dcdararJIO das din·rsas par
t.;cl\as que os constituírem, c o estado em que se 
adtarern semelhantes ncgocios.- MarrpH·z tle Parauú. 
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.N.o 38.2. --Em 17 de Dezembro de 18;)5.- A al
r:ada do.~ Juízes de .Ausentes cslâ elevada a :lOO./P, 
;nas mio devem wllllilli1· justifica~·ücs por dicitla maiur 
de 100:tt. 

Hio de Janeiro. ~linistnío dos 1\"egodos da Fa
zenda em 17 de Dezembro de 1 H.):). 

O MarcJlieZ de Paranú, Pn•sitll:nte do Tribunal 
do Thc•souro Nacional, n•siHJ!Hit·rulo au Oflicio do Sr. 
lnspeclur da Tlwsourmia de S. Paulo, 11." 102, de 
4 do corrente, em cpw commmlica Ltr w•gado cum
primento a huma dl:pre('nda, expedida pelo Juiz 
Jc Orphüos da \'illa lle .lurrdialry para leranlame11lo 
da lpwntia de Hs. 118w 1:) 's, produ do de lurmil lw
nllll;a arrecadada e reculhidil aos cofres publicos, com 
o fumlarnenlo Je nüo ler haYidu da rcspeclira S('ll
tenÇa appelluçüo ex-ullicio, nos llmnos do Artigo :32 
Jo Hegulamentu de H de Mniu dl~ 18,.2,- declara 
ao Sr. Inspector que df•pois do Decreto n. o 1. '285 Je 
:JO de Novembro de i~{):J, expcllido em virtude da 
I.ei de 3 Julho de 1851, que eleYuu a all;adu dos 
Juizes de Ausentes a :200,POOO, nüo se podem con
siderar em vigor os Artigos :1.2 do Hcgulamento d(~ U 
de Maio de 1812, c!J." llolk:!.7du.lunhode181.~, 
na parte em qtw Jixúr;lo t'lll Ho;mooo a al~mla dos 
sobreditos Juizt•s; dl~rt~ndo porl<llilo t•stas Auloridaucs 
appellar ex-oJikio , !los knnos dus ciliHlus Artigos, 
das sentenças proferidas uas ltn!Jilila~:ües e libellos ele 
divida, sempre que o Yalor da IH'ran~:a ou divida 
exceder Je :ZOO.LDOOO, uüu wlmillimlo tudaria jus
lilica~·ftO por divida maior d(: l't'lll mil reis' (;01\l(l 

disf){)e u Artigo !J.", t(llt' lll'ssa parle n;lu f(,j alle
rnt o. --- ~IanJw•z de· Parattú. 



N." :Jtn.- Em 18 de llt)zernhw du 18;-)r). - Virei
tos que deve pagar o Empregado de Fa:;endct nomea
do para outro lugar de igual vcwitnento. 

Hio de Janeiro. Minisleriu <los ~c'goc:ius da Fazen
tla em 18 de Dezembro de 18~)~J. 

O Marqm·z tle Paranú, Presiuc·nle do Tribunal 
do Thcsouro !\"acionai, rcspondenclu nu Ollic·io tlu Sr. 
lnsprc:lor da Thc·sourmia Jo I~spiri to Saulo, n. o 1 0\l , 
de 1 do corrente , que aconiJmllhott o rt•ctnerimc'lllo 
em <pte José .Joaquim Carlos de Olireira pede ser 
isento tk pagar os direitos P c'tl\llltttm·ntus du llt~crelll 
de :H tlt: Outubro ultimo, tpw o lllllllCUtl '2.• Esni
plurario da Cunlatloria , \isto niw ler Im·lhuramcnto 
a lgtt m de ordt~na:Jo por s1•r A lllalltWtlSC da S<•ert'la
ria, e ter occupado aquelk <·ntpn·go ant<·s da re
forma da mesma Conlmluria, --declara ao Sr. lns
pt'ctor que o su pplicanle eslá isento dos direi los de 
;) "!. pelo Artigo 15 <la tei cle G de Sl'tt·mbru de 
L85i, mas nüo do Sdlo c emolumentos; c lbc~ obscna 
<pte devia ter decidido a questüo, como entendesse 
de justiça, fw:;ullamlu à parlü o rt'Cttrso do qttc lhe 
fosse coutmrio, Yisto ser a llHtll'ria conleuciosa atl
minislratim, versando snLre impostos c rendas na
cionaes. - ~hm1uez de Parauú. 
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N." 38i.-JUSTICA. -Aviso Je 1S tle llczcmbro de 
1855.-LJcclara que o lJerTCtu 11." 701 de 20 de Sc
tnnbru de 18f>0 wiu a/trTnlt o .tlrard da.~ Famlda
tli~:; c l'nni.wio de :10 tlr~ . f gosto de 18:10, e que pu r 
tanto para. preenchimento das W!fiiS tlc Culll'!JII·~ Jll'e
úcndados, dere JII'CCI'dcr ro11cw·su entre us de 111eia prc
úcnda. 

Ministerio dos Negocios Ja .I usli~a. Hio de .Jam·i
ro em 18 de Dezembro de J H:J;"j. 

Exm. c Hcvm Sr. -lle 11oro tlerolro ú Y. Ex. 
ncnn. a proposta <JUC fez, intlepeiHl<~nte de concurso, 
do Concgo meio prehcuuadu 1la Catht~tlr,ll de Olinda 
Firmino de Mello Azedo, para a Prehcnda inteira 
<J uc resultou pelo acccsso de hum Conegn prrbendadu 
ú Dignidade de 3Iestre Escola , porq uc o J)pcreto n." 
701 de '20 de Sc!cmhro de 18SO 11üo determinou, como 
V. Ex. Hcvm. presupõc, <JUC as prcbcmJJs sejüo preen
chidas indepcnucntcmcntc Jc t:oncurso, c por acccs
so só regulado pela antiguitlmlc, mas q.uc o concur
so se faça unicamente entre os meio prebcndatlos, 
sendo certo que por Aviso de la de Dezembro de 1851, 
ja se deClarou que o mencionado Decreto n." 7(Jl de 
:20 de Setembro de 1850, 11úo allcrúra nem o Alvurú 
das Faculdades, nem a Pruvisi-IU de :JO Je .\gosto de 
18:30, c portanto Manda S. M. u ImpcraJur (1ue V. Ex. 
Hcvm. , a11ixanJo os Editacs Jo Concurso por :w Jias, 
proceda na proposta da Prebcnda vaga , conforme aos 
ditos Alvará c Provisüo. 

Dcos Guarde a V. J~x. Hcnn.-.lus(~ Thoma'l Na
buco de Araujo.- Sr. Bispo de Pernambuco. 
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N. o 385.- DJPElUO. -l)ortaria de l!l de Dezembro de 
1855. - Manda observ(ti' prociso1'iamentc as lnstruc
.rDe.~ praticas organisada.~ pela llcparti~üo Geral da.~ Te1'
ra.~ Pnblira.~ para a ext•wçâo dos Artigo.~ do Regulamen
to tlc 8 tlc Mtúo de 1851&. 

Art. t.o ~a confurmidtult~ du Arl. :~i tlo Regu
lamento de 8 tlt~ Maio tle 18f>1, a base principal , c 
suas parallelas tlerem S(~r traçadas com agulha; ;nas 
ein:umstancias Pspe<'iacs do IPrrcno podem tornar 
a deeliHa\ãO ~~xln·nwmente varian·l, e assim a agulha 
ineiHcaz para marcar a direcçfto dessas linhas. 

Então o lnspector, S(~us Ajudantes ou Agrimcn. 
son~s empregarüo outro qualquer instrumento , prefe
riwlo Pnlre clles o lheodolito, ou na falta tlcstc hum 
Esquadro de agrimensor que dô approximação de 10'; 
tomando por{·m as neccssarias rautelas para eYilar 
(JUC, em vez do verdadeiro parallclo terrestre , que 
o Regulamento m<mda traçar, nüo se percorra a perpen
dicular. O que se conseguirá collocando no plano do 
parallelo ao Equador as- hastes das bandeirollas. 

Para que estas estejüo nesse plano proceda-se 
da maneira seguinte: do pé da ultima bandeirolla fi
xada pela direeção daua pela agulha, meça-se na di
reeção N. S. verumleiro para o lado do Equador huma 
porçüo ignal ao comprimento da bandeirolla multi
plicada pelo seno da latitude do lugar, e incline-se a 
mesma bandeirolla de modo que o prumo pendente 
ue sua extremidade superior caia no fim da porção 
medida. 

Logo f{Ue a agulha deixe de ser aduada por 
aquellas cireurnstancias espeeiaes, c a declinação se con
serve regular , dewr:t ser á risca executado o citado 
Artigo. 

Art. '2." No traço da hasc principal, c lntses de 
eorreeeào. den?ndo haver o maior cuidado c exaf'!idão, 
cumpre que de quatro í'm quatro lr0oas se f<H;üo obser
va~Jles de latitude. 



........... -------------
Art. ~3. 0 A medição do meridiano c base princi

pal, c bases de correc~fw, segundo o Art. 41 do 
Hegnlamento deve ser feita com o basimctro de Mr. 
Porró, c na falta dcslr~ instrmncnto com as regoas 
de que trata o Art. 4:2 , e que tem de ser fornecidas 
pelo GoYerno. 

Quando se empregarem estas regoas assentarú cada 
huma sobre duas estacas , e sl'rilo hem niveladas, 
a tirn de crue a ondnlaçúo do krreno nftü inílúa nas 
med ici1f'S. 

Em regra HUJH:a sr: (lcixarfto de empregar cinco 
rcgoas ao mesmo trmpo; e pelo menos duas l'Pgoas 
desenvolvidas, e huma tere(·ira compll'lanwntc fechada 
a Jim de que a extensfw, por cllas medidas, trnha 10 
ou 5 braças, c seja igual a q uc for medida por lmma , 
ou meia cadeia. 

Art. 4. o Na mcdi(;fio com a cadeia, se o terreno 
for horisontal, scrú esta hem tensa , e parallela ao 
solo. Se o terreno for inuito irregular poderá a medição 
fazer-se com o quarto da cadeia, que se conservará 
sempre horisontalmcnte. 

Art. 5. 0 Os pontos extremos de cada extensão 
medida por meia cadeia ou cinco rPgoas, sPrá mare<:~do 
no terreno por huma-iixa-; c }1ara diminuir a 
probabilidade de erros , 11üo se aya iará em bra~as, 
a exl.ensüo das linlws medidas, mas sim em cadeias, 
<Jne scgun<lo o H(•gulamenlo coulêm 10 hra~as. 

Desta maneira GO cadeias darfio o comprimento 
de hum dos limites tle Secção ; GOO o de territorio, c 
de 25 em 2!J cadeias se collocará hum dos mcnorPs 
mareos, de que trata o Art. H do Hegulamento. 

Para milar-se a curvatura d<:~s c<:~deias, isto he a 
caten~ria, determina o Begulamcnto c1ue a medi~ão 
<las hnhas, em que se empreg<:~r este instrmnento, 
se faça com mci.as carleias ; mas isto não obsta ú que a 
unidade tomada para a descrip~:üo seja a cmleia. 

Art. (i." As 11wias l'êH l<~ias c rcgoas dim·inmcn lr 
serão, na pn·sen~a do Escrpn•nlc, pelo InspPclor, Aju
dante, ou Agrimensor, cnnfnmtadas rom o pn<lrfío 
dP Yara fnrnPrÍ<ln JW]O (~urcrnn. 
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As fracçúes de palmo serão medidas pela escala 
tleste, fornecida lambem pdo Governo , empregando-se 
hnm compasso de pontas muito finas, de modo que 
os fluartos de linha, ou os sh- do palmo, possfw ser 
avaliados. 

Art. 7. 0 As lixas, de que acima se tratou, sertw 
de ft'ITO, c muito mais pesadas para o lado da ponta, 
a fim de conservarem com facili<lmlc a posi~ão l'ertical. 

O ~~xtremo superior tnrminarú Plll and, onde se 
alnrú hum pedaço de qnalqnPr pano t!P d1r viva. 

Cada turma Ut) metli1lores st~rá mutÜ1la de 11 
fixas: colocada h uma destas no ponto de parli1la, as 
outras th~z sürãn entn·~11es an nw.tlitlor, q uc marcha r 
na frente, o qual 110 li m de cada nwia CílllPia , ou 
cinco rPgoas ( cunfumw estirer sPrvindu a cadeia ou 
n•goa) fixará h uma no lugar, em que terminar a mesma 
meia cadeia, ou cinco regoas. 

No progresso da mcdi\:ãn, o nwtlidor da retaguarda 
irá arrancando, c guardando as fixas rnmulas pelo 
outro; e este, quando tirer eolm~ado a unth·cima, gri
tarit- dez-; e parará. Hetmidos os dous metlidores, 
contadas as lixas, para eerti!iearem-se da medição 
tlas LO meias f~atlt~i.as ou I O vezt•s f'ineo n•gJws, tomarüo 
nota desta medi~üo, l_an1.:antlo em huma petluen~ __ ca
nana, cpte para este hm tmrfto, hum grão 1 e fe1JtiO, 
th~ milho, hum lento , &. e. , e tomando nota em ea
derno auxiliar, com que se farú c !r• pois a conferencia. 

Feito isto, o medidor qtll~ estam na relnguarda, 
c que deverá consuwar as 1 O fixas, que arrancou, 
aYan~:a para frmtlP , e procet1crüo ambos de maneira 
semelhante á que ficou determinada anteccdenlemente, 
com a unica difrcrenca de trocarem de funccões. 

Smnclhantemcnle "procederfw dahi em dim{te, al
lt~rnaJHlo os dons metli1lorcs na ordem da nwrcha , 
e no scni•:o clt~ colocai·, c nrrancar as iixas. 

Art. R. 0 Sempre que os dous medidores Üyercm 
medido n exll'nsfto correspondt•nlc ú '2G ca1leias pararüo, 
a fim dt~ quP o TnspPI'lor, Ajudante, ou Agrillwnsor 
nWI'í{lle o ]líJlllu, t·Jil qm· l'!lil lt't'IIIÍttmt, ,. m:llld•: lixur 
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o respectivo marco de (ruarlo de Secção , Secção ou 
territorio. 

Art. !l." Helerminando o Hegulamcnto dt~ 8 de 
Maio de 18!').-i nos Arts. H, 1f), H~, 20, 21 , 2:l e 2.~ , 
que na medição c dcrnarca~ão ordinarias se coloquem 
marcos, que denotem os wrtices dos angulos dos 
territorios c Seccões, e deYidão ao meio os lados 
destas; c que nestes marcos, e nas anores e pedras, 
que juntos delles estiverem, ou se acharem nas linhas, 
se fação lambem marcas c signaes , o maior cuida
do c uniformidade deve haver na factura de taes 
signaes, a fim de que estes monumentos se não con
fundão entre si, tonumdo~se assim inu~il a despt~za, 
trabalho e tempo emJsiiiJlldos na medt~flu e dm~ão 
das terras devolutas. Para evitar-se este grande incon
veniente serão obsenadas as regras seguintes· 

1. •- Os marcos cravados nos limites dos territo
rios terão signaes diversos daquelles, que designarem as 
linhas interiores do mesmo territorio; e o mesmo se 
observará á respeito das arvores c pedras, que sobre 
as linhas, e nas visinhanças dos marcos, forem assigna
ladas, para indicarem os marcos; tornando-se assim ar
vores e pedras testemunhas. 

2.•- Os marcos de {Wdra que o Art. H do 
Hegulamenlo de 8 de Mnio de 1854 chama- aindtt 
maiores-nunca terão menos (le 2 palmos ou 1() pollega
uas de altura, c as outras dimensões serão lars que 
seu volume não seja menor de 6U pollegadas tubicas, 
correspondente ao corpo que tiver 16 pollegadas de 
comprido , U de largura , e 3 de espessura. 

Nesses marcos se abrirão a escopro doze cortes 
horisontaes em cada quina ou lado, ficando os cortes 
dos lados e quinas oppostos ao N., S., L, e O. 

3. a- Os marcos de pedra que o Art. 14 , já 
citado, chama -maiores -mmca terão mais de 1.i 
pollegadas de altura c seu volume regulará por 50.i 
pollegadas cubicas. Quando colocados nos limites dos 
territorios terão em dous angnlos ou faces oppostas 
ao N. c S. ou L. e O. tnntos r•)rks, ti·ilns pela maneira 
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acima dita, quantas forem as vezes 500 braças, guc 
o ponto distar do angulo N. c S. ou L c O. do tcrnto
rio, conforme se correr hum meridiano, ou parallclo. 

-i . • - Os marcos chamados- maiores - , de que 
se tratou na regra anterior, quando colocados nas linhas 
interiores do territorio, tendo a mesma grandeza da
quclles, serão marcados nos quatro angulos ou faces 
oppostas ao N. S. t e O com tantos cortes quantas vezes 
500 bracas distarem cllcs dos limites N. S. L e O. 
do territÓrio. 

5.•- Os menores marcos de pedra~, de que trata 
o mesmo Art. U, nunca terão mais de 12 pollegadas 
de comprimento ou altura , o volume regulará por 360 
pollegadas cuhicas , e scrfio marcados nas faces que 
olharem para S. e L. com a frae~üo- ! --. 

().a_ Os marcos deqnetratüo as regras 2:, 3.• e 
4: para serem com facilidade reconhecidos terão contí
guas a si e aos lados L. O. duas outras pedra~ menores. 

Alêm Jisto a distancia não maior de Juas braças se 
levantara hum pequeno monte de pedra seca c de base 
rcctangular, tendo esta os lados na direc~ão do meri
diano c parallelo. Estes montes testemunhas dos marcos 
terão Je alto !J palmos , quando se referirem aos marcos 
de angulos de territorio , c '2 palmos quando se referi
rem aos dos angulos das Secções. 

7.a- Tambcm junto aos marcos de que trata 
a regra antecedente, quando nas vizinhanças houver 
arvores , se escolherão as mais vizinhas , notavcis e 
demais longa vida , e ncllas se abrirão os signaes 
seguintes. 

a- Se o marco pertencer a hum angulo de 
tcrritorio ou a seus limites se escolherá em cada Sec
çii.o, de que este angula he commum , huma arvore, 
nas conuicões acima, c nella não muito distante do 
chão, e á h uma bra~a, quando muito , se fará hum 
escudo. 

Na parte media deste se abrira , com hum instru
mento cortante, hum talho horizontal bem distincto 
e pronunciado. -l1or cima deste talho c no mesmo 



cscmlo, ou na casca da arvore, se insculpirfio as le
tras- A. T. ( iniciacs da Arvore Testemunha ) , e os 
numcros do Territorio, Fileira c Secrfto com ns ini
cincs respectivas N. S. L. ou O. pant di~linguir com
pletamente aquellrs Territorios c Sec~ücs. 

b ·- Nos angulos das Sccçües internas se csc_o
lherão e marcarão tamhem 4 anorcs pela mmw1ra 
acima indicada, fazendo-se porêm dous talhos no meio 
do escudo I)Tll lu~ar de hum só. 

d- St~ wio IHHJ\'t)l" arrort~s nas 4 Secriws , de 
que o marco imliea o angulo eommum , e · visiulws 
a elle , se marcari\o com tudo as que estircrPm ú 
distancia não maior tle flO braras ; e neste caso , I! 

quando não se encontre em 1jualqut'r das quatro 
Secçôes contiguas ao marco arrure llilS circunstaueias 
acima indicadas, se fPdwrú com rallas hum quadra
do de que o ponto de intercPpção das diagonaes 
seja o marco. 

Os lados do quatlratlo lPr<io huma hraça de com
primento: a profundidade das rallns será de dous 
palmos, e se lançará nas suas hordas exteriores a 
terra que dcllas se extrahir, formando assim huma 
continua~üo de talude , que dcre ser rcrcstida de 
grama. 

As valias terão a dirccção do meridiano n pa
rallelo. Em cada hum dos angulos do quadrilnlcro 
se ahrirft lmma cavidade tlt~ dous palmos de profun
tlidadc, c ncllc se cnterrarüo pedras, carvfto de ma
deira, huma estaca de hoa madt~ira ou outro qual
quer objecto, que seja de difficil dPcornposiçüo. 

c- A pouca distancia do marco se levan
tará hum pequeno outeiro conico de :J palmos de al
tura. A terra e pedra para formar o cone serú ti
rada do lugar vismho, cuja distancia c direcção em 
relação ao marco serú medida. A cnsa ou poço de
ve ser quadrangular, c h uma de suas diagonaes, 
quando prolon~ada passarú pelo marco. O outeiro 
deve ser formado de nwHt>Íra que se nüo desmorone 
com far.;ilidade; para isto 11üo dcre entrar em sua cons-



tmc~ito ervas, ramos, JJHHit·iru, l'\ c. , !JllP, Jprotn
pundo-sc, deixPrn inlt~rstieios, 1liminuüo a <HIIIl'sflo das 
krras, e facilitem assim o de~morotlallH'nlo. 

Se as terras forem Je alm-iüo ·~ fracas , tle maio
res tlimeusücs devem s•·r ~ eon•·s; e sua superfieie 
CUilVelll t{ll!l St~ja rtWPsli<Ja dn grama, & C. 

A localiJado du montículo e tlo plu;o <l•~ve ser 
tlPtcnninada t'lll relarüo ao man:o, c escolhida e 
pt·Pparatla dt~ modo t{;H: 11üo st·ja atacada pt·la ror
rente de agoas. r- Dt~Velltlo lalllhi•Jil st·r marcatlas as pt•tlrns, 
que se acharem nas visinhan~as dtls marcos; e st•n
do ditlieil gt·avar lll'llas ll'lras ~~ algarisnws, s1~ farú 
nas faces que olharPm para o :\ml<~ , e tkste o 11. o 

tle ineisúcs corn~spoHdt•ttte ao tle Yt~zes f>OO Lra~as 
l{\W distar dos limites 1los territurios, •[uando a pt~
l ra pertencer a alguma litiha i nlema t o terrilorw; 
lJU~ntlo pon~m for relativa ao li~nite do tt~rritorio se 
tara na facc que olhar para o S. ou O. conforme se 
correr o meridiano ou parallPlo, n numPro de inci
sóes correspondente ao tle vezes flOO Lra~as que dis
tar o marco tio angulo Sul ou Oeste tio mesmo ter
ritorio. 

Se as pedras port'~m Pstiverem sohre a linha, r algu
ma cousa distantes dos marcos se inseulpirüo os signaes 
X, XI, confornw ítlinha for ou nüo limite de territorio. 

Art. 10. Se nos tcrrt~nos, quu se tiver tle medir 
demarcar e descrever, wlo houver pedras para mar
cos , serfw estes feitos de madeiras de lei , e das de 
maior duracão. Neste caso os man:os colocados de 
G.OOO em G.OOO braças, isto he, nos verlices dos 
angulos dos territorios terão 2-i pollegadas cn terra
das' e outras 2i pollf~gadas fóra da terra. na parte 
descoberta, será aplainada em quatro faces orthogo
naes hum palmo, contíguo ao extremo superior, que 
será aplainado do mesmo modo a fim de com fa
cilidade se poder insculpir as letras e s;ignaes de que 
abaixo se trata. 

Art. 11. l~stc~ marcos serào colocados Yertical-
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mente, e ficarão bem CIHTaYados, npertando-se a 
terra, e ajuntando-se-lhe alguma pedra, se a houyer 
na Yisinhanca. 

Art. 12: As fitcf's aplainadas, de que trata o 
ArL 1 O, terão de lnrgura ti poliPgndns, c rm cadn lmma 
dellas, segundo a Srcção para que csfiYer voltadn, se 
insculpirão os mmwros P iniciaes do Territorio, l'i
leira e Secção fronteira , e as iniciaes que designão 
a posição em relaçüo ao meridiano, c base. 

N 

No topo superior se traçará a figura o$L 
8 

de modo que os traços desta , c os das lt>lras tenhão 
hum~ linha de prof~tJ~didadP , a diagonal N. S. esteja 
na dtrecçào do mcndwno, e a L. O. 11a do parallPlo 
terrestre. 

Cada huma das faces do marco olharú para ht1m 
dos quatro lcrrilorios , c SPCÇ{Jes, á que o nwsmo 
marco h e commum. 

Art. 13. Se o ler ri lo rio fnr isoi.ulo se colocarú 
o marco diagonahncnle, como liea determinado, mas 
sómcnte se marcarft a filei' que olhar JJara o mes
mo territorio, ficando as outras faces impas para 
nellas se insculpirem as resr~~ctivas iniciaes e n. o• 

dos territorios visinhos, quando se medirem. 
Art. U.- Os marcos Jn('dios de madeira, isto he, 

os que designüo os angulos das Secçúrs, kriio 20 
pollegadas hem culerratlas e outras 20 fóra da terra. 

Estas 20 pollt•gatlas sPr<lo aplainadas , em quatro 
faces orthogonaes. 

Serão tambem colocados diagonal c verticalmente 
N 

e no topo terão a figura 

cada lado da figura , e face 
das quatro Secções de qun o 
marcando, hc commum. 

o$L olhando 
s 

do marco para huma 
angnlo, que se estiva 

Em .. cada fa~c voltada para e<~da lmm~ .d?s qua
tro Secçocs conhguas, se msculpuão as Imciacs da 
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Secção, Tcnitorio , e Fileira com os resprclivos nu
meros e letras, que indiquem a posição relativa ao 
meridiano e base. 

Art. 15. Se o marco mcdio de madeira não 
for commum a quatro Secçües, se marcarilo sómentc 
as faces que olharem para as Secçóes medidas: as 
outras faces serão maremlas , ({WIIldu se rn·o1~cder á 
medição e demarcação das outras Set.:çürs contíguas. 

Art. 16. Os marcos menores lle mad1·im terão lH 
pollegadas enterradas c bem cravadas ; e outras 16 pol
legadas fóra da terra. 

Nesta ultima parte c junto ao topo superior serüo 
lavradas em CSI(Uad,·ia, quatro faces , tendo cada 
h urna quatro pollcgadas de largura. 

Estes marcos sm·ão postos lambem diagonalmente; 
N 

c no topo se insculpirão a figma o$L como 
s 

se tem determinado para os outros , c na face 
que olhar para o S. E. se inseulpirú a fracçüo ! , sem 
mais letra, c signal algum. 

Art. 17. Alêm das iniciaes c n. os das filCes , c 
figuras nos topos terüo os marcos maiores c mcdios , 
isto hc , os I{UC dcnotão angulos de tcrritorios o 
Secções, os seguintes signaes. 

/. - Nos marcos maiores, isto he, os dos angulos 
dos territorio~ , se aLrirüo doze talhos em cada huma 
de suas quatro quinas ou angulos solidos. 

/1. - Nos marcos medios, isto he , os dos angu
los de Secções , que estiverem nos limites dos tcr
ritorios se abrirão nas quinas ou angulos solidos que 
olharem para o N. e S. ou L. c O. tantos talhos, 
quantas vezes 500 braças os di~os marcos medios 
distarem dos extremos N. c S., ou L. c O. do ter
ritorio, conforme o limite que se estiver medindo 
c demarcando for hum meridiano ou paral1elo. 

IIf. -Dos marcos mcdios port~m que estiverem 
nas linhas interiores do territorio, se marcarão as 
quatro riuinas ou angulos solidos com l<m!os talhos 
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CJUnnlas wzrs r,oo lmH'llS os <litos marcos <listarem 
dos quatro limites do· territorio para que olharem. 

A I' L I H. .I unto tios marcos tle m;Hki r a de q ur• 
se tratou nos Arts. Hl a t;, s<~ marrarfio anores r 
pedras como se <ldt\flllinou 110 Art. !I. o regra 7. • 
relativo aos marcos de pedra. 

J'ía falta <l<~ arvon•s <·m lnmw. ou mais das qua
tro Secl'úPs contk1ws ao nHm'o se farf10 as ntlas. 
t•scnva~ú~~s, po~os' t• pt·qli<'lltiS monlt·s rumo st~ al'ha 
dt•IPrrninado no Arl !I." l'l'l.(l'il 7 ." . 

. _ .\rl. 1 \l. ~~~~~do inll-rn;mpid;~s as lit~lws dt• nw
lh~:ao, ou os hnult-s dos lt·I,"Jlorws, e Sec<:i1cs, lH'Io 
encontro de obstaculos natura<·s, se collocará hum 
miliTO de madeira 110 JIOnlo em que chPgar a linlta 
junto ao dito ohslaculo. 

Este mnrco lcrú lt'I'S palmos t•nlPrratlos, c outros 
trcs ft'1ra da (pn·a. ~l<'ladt' d1·sta t·xlt-nsüo Sl'rá )ana
da em Ires fi1ccs, isto I1P, <·m prisma triangular, 
ruja hase s<'ja o top<', qu1• sPrÚ hum triangulo <'<JIIi
lal<'ro. 

Huma das fat'<'S coniPrÚ a linha que sP <·stin•r 
mc<lindo, c na mesma fact• se lillÚ hum talltn huri
zonlal com as inicia<·s i\. S. ou L. O., conforme a 
linha que se estiYn C(JITI'Hdo fur hum meridiano ou 
parallclo. 

Art. '20. Transposto o ohslaculo, den~ndo a li
nha continuar na Jw•sma din~e<;fto, no ponto da par
tida, que Sl\rá o mais proximn possiwl do Jllf'smo 
obstaculo, se collocarú hum marco de madeira igual 
no antcccdcnto, <' eom ns HH'snws signa<'s. 

Arvores tcsl!'munhas sl'rilo marcad;\s com Ires la
lhos, olhando para o marco, e nas Yizinhan~as dPsle. 

Por este modo se rcconhcccrfto em qualquer tem
po os r,onl~s de inl<:'ITHpçün da linha pl'!o ohstaculo, 
e esta hcara dc~terrnmmia. 

Art. '21. Se os obstaculos forem rios nawgavcis, 
que diYirlün ns See~:lws, srgundo o A r!. :l8 do HPgn
lamenlo de X dP jJaio dP 1 x:d, nos pnntos das suas 
margens encontradas pela linlw se collucmüo marcos 



semelhantes aos do Artigo antccPdenlt> , lendo pofC·m 
quatro palmos de comprimento dos quacs palmo c 
meio será solidamente Pncnmulu na tr~rra. 

As arvores testemunhas dPstes ullimns marros, em 
lugar de trcs talhos , terüo qwttrn , c ndlns se gra
varão o numero das Scccôes, Territm·ios, Fileiras , 
que tiverem por limite coimnum a linha 1p11~ st~ esti
ver corn'ndo. 

l~rn falta Je arvores em h11ma ml mais SPCI'IH'S 

cnntiguas se Cflllstruir~o os P"~l~H·nos _ moll!Ps t,;·st!'
munhas da mesma forma ~~ t IIIH~llsoes que os do 
Art. !l."; mas serão asscnta1los em hasc tt·iangttlnr dP 
que huma das faces, se pt'Olungada fosse, rnconlra
na o marco. 

Art. :22. Na hypothrse 1lns .\rls :28 á !lO do Brgu
lamcnto de 8 de Maio dn l8~i impossivd lw dnr 
n~gras praticas para tod1 lS os casos I{Ue oceorrcrem; 
pois sào tantos e tüo variavt~is que só a vista tlr~ hum 
reconheciment~ prcvio; posto qllc muito ligPiro, sc 
poderá dctcrmmar o rrue eonvcuha fazer. 

Entretanto no projeclo de nwdi1;Cw c dh·izão , f!lH~ 
o Inspector Geral he o obrigado ú fazPr, pelo Art. :H do 
Hcgulamento de 8 de Maio 1le tx:,-\, deverú tPr Pm 
vista formar as Secções sohrn os rios naYI'gawis d1~ 
voltas muito curvas , lagos ItnwgavPis, P costas dt' 
mnr, de modo que a maxima qnantitlade possiwl 
de Sec~ões tenha servidão para estes rios , lagos, e 
costas. Conl tudo em caso algum a frente sobre os 
rios, lagos, e costas pod1~rá sm· menor do que a 
decima parte da linha do f111Hlo. · 

Em geral as linhas lia frente serão tangf'ntcs 
as curvas , c as do fundo normaes. 

Art. '2!L Em consequencia da cnnver~rncia dos 
meridianos para os polos, os limites N. ~~S. dos Ter
ritorios, que no principio 1la medição, i;to he, na 
interseção do meridiano c base prineip:ws, disltln 
mtlre si (),Q()() hnu,:a<>, SP aproximartlO OU sn apar
tarão, segundo se prosPguir para o Sul ou Norte 
da mesma base; c se alguma cmTccçfto se uüo fizer, 
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os territorios e Scceôcs se afaslarüo ratla vez mai5 
do quadrado de seis mil braças , afectando a f6rma 
~Ir: trílJ~esi?s, cujos lados p_arallPlos progrcssiv:mwntc 
Jriiio tlifermdo catla YPZ mats em grandeza. 

l 1ara obviar m;lp i nronvenil'ule delnrmina o n~~
gulamento de 8 de Maio que se tracem noyas bases 
que se chamão hasPs de correeçfio; sempre que se 
der a hypothese ahi considerada. 

Entdo sobre o ultimo parallelo, limite do tPrri
torio incluído entre os nwridianos que partem da base 
principal, se fará Hün\ m1•dição das '2r>O, 500, c 6.000 
bracas, collocando-se, em cada hum dos extremos drs
tas 'cxtensôcs, marcos como abaixo se explica. 

Este parallclo , ou base de corrcc<.:fto será n•ri
ficatl.o por ohservaçúPs l' calculos de latilmle , c re
ctificatl.o. 

Art. 2,{. Os marcos rolloeatl.os sobre as bases de 
correcção nos angulos dus territorios, e Scc1;ões que 
ahi se feehão, serüo da IIH'SllHt grandeza c f6rma <JlW 

os das respcclin\s elassC's eollocatlos nos outros limi
tes dos territorios, mm(·.a port~m serão postos diago
nalmente ; mas as arestas do topo , c as fac~_~s esta
rão na direc~flO do meridiano e parallelo. 

Art. 25. Se o n~arco sobre a base de corrcceão 
pertencer a hum ou dous territorios que ahi se fecheÍn , 
se marcarão as duas faces que olharem para L. c O. com 
o respectiro lllllllf~I'O ~~ illiciacs dos tenitorios, filei
ras, e Secções, c nas <ptinas ou angulos solidos se 
farão treze talhos. J u n lo delles se marcarão ano
res, c Redras, e se farão os peqm·nos montes, po
eos, vales, & c .. como se <lelc•rminoll 11os Arls ~)a iH. 
• Art. 26. Se o marco collocado na base de correc
ção pertencer ao angulo de hum ou dous territorios, 
que principiem na. mesma h as<) de correeção , ser{\ em 
tudo Igual ao antcnor, collocado da mesma manmra c 
semelhantemente mareado; lendo porém quatorze talhos. 

Os pequenos montes, Yallas, & c., serão tambem 
feitos. da mesma ~ancira: as arvores porêm alêm 
dos s1gnaes deternnuados terão no Psendo, ou casca, 
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.e por baixo do talho horisontal as iniciaes B. C. 
( Base de Correcção ) . 

Art. '2.7. Se os marcos collo(·ados sohrc a base 
de correcçiío forem de pedra, serflo em tudo iguaes 
aos das respectivas classes colloeatlos nos limites dos 
territorios, como se determinou nos Arts ~ a lU em 
lugar porêm de terem 1 '2 talhos nas lptÍIHIS ou fa
ces, terão os que pertencerem aos territorios, que 
se feixão na base de corree~ão t:J talhos; e HS (lHe 
pertencerem aos terrilorios (pte ahi começão H talhos. 

Art. 28. Nas visinhanças de quaesqucr mnrcos 
de angulos de territorios, c Sec~;ües, c nwsm'J nus 
dos pontos de intcrcepçfto dns linhas pelos ohslacu
los naluracs, se planlarf\o sementes (lc arvores, •l'H~ 
na localidade melhor prosp(~rarcm, c principalmente as 
de arvores fructifems , a fim 1lc servirem de hum 
indicio mais, que indique o lugar do marco, pos
sa este ser com mais facilidade encontrado e dclernnna
dos e claros se conservem os limites dos ter ri to rios 
e Seccões. 

Árt. 29. newmlo os rncmoriat•s foruecnem ele
mentos para a formação dos diagramas c ealculo das 
áreas dos territorios, seccües c suas fraccr'ws; c sendo 
a fonte dos esclarecimentos para no ten:eno se dis
tinguirem entre si em qualquer tempo, e sem novos 
exames, suas qualidades e propriedade, e preço da 
h raça quadrada , segundo o Art. H ~ 2 ." da Lei 
de 18 de Setembro de H~50, preciso he que laes 
livros contenhão fiel e precisa descripçuo de todos 
os actos e observações l{UC os Iuspedorcs Gcraes, 
seus Ajudantes, e Agrimensores praticarem na con
formidmle do llegulamento de 30 de Janeiro c 8 
de Maio de 11851. 

Serão por tanto os mcmoriaes escriplos uitilht
mente, sem breves, borrües, emendas, raspaduras, 
ou entrelinhas; em linguagem precisa e clara, de 
modo que não possa haver equivoco nas figuras, le
tras, algarismos, palavras ou sentido. 

Art. 30. llaYCrá !J cspecies tlc nH~muri<tes, ser-



vindo cada huma dellas para o lançamento dos aclus 
e observações da linha, a que he destinada. . 

Art. al. . Os da 1: especie serão ~cscrvados S<?~ 
mente a me<hção, demarea~~fto, e descnp~ão do merl
di:mo e base principacs , e das circunstancias do terre~ 
no visinho mandadas uotar eclo Art. 45 do 1\egu
Jamcnto de g de Maio dP l~aL 

Nestes memoriat~s s1~ lancadt o comprimento das 
partes das liuhas entre as tre~ espt~cies de marcos de 
qw~ !rala o Art. H do l'Ílado BPgulamtllfo. Não se om~ 
milirú a descripção dara t• pn·l'isa da fórma e quali
dw.lt~ dos marcos, do liOIIH~, diarndro f~ altura a pro
ximaJa das annrc·s lP.sl,·munlws, f' dos signaes, 
letras, nunH~rus, gravn1los nos mnsmos BHircos, arvo
re~, e nus pedras visittlras. :\ dista11cia c dirr~cção 
em <rue laes arvorc~s , P tw<lras lieiío em rela~üo aos 
marcos devem lambem ser notadas 110 memorial, bem 
como o nome, diami•lrd, e altura aproximada de 
arvores notawis, c pedras que se r~neontrarem no 
meridiano e base principaPs, o suas distancias aos 
marcos mais Yisi 11 h os. 

Nos mcmoriaes tamlwm se Jançarú a uescripçüo 
da altura, diamel.ro, juulo a basu, dos pe<Jueuos mon
tes testemunhas, das materias 1le f{lW silo formados, 
das valias, cavas, malerias m~stas eHierradas, po~·os, 
&c., e da cli:.;tanda c• din·n.·iíu, c~m ({lHJ ficüo em 
relacão au marco. 

"uaverú lambem nos JJH•moriaes; 1leclaracüo dos 
cursos de nguas , grnw ll's ''allns uaturaes, ·v alies, 
outeiros o montanhas IHH' que passmPm as Jínhas, o 
da qualidade do solo, das madeiras, mineraes &c. 

Estas dec1araçües , notas , e descripções , que prin
cipiarão pela datH em cpw se fizerem as respectivas 
medições, serão relativas a cada 500 braças lado das 
Secções; e serão separncl11s taes declarações , notas 
~~ Uf'Scripçút>S de rada r,oo braças por hum forte traço 
dn tinta. 

Art. :1.2. As uotas ou tleelaracúcs das ohservncões 
t· cnlculos para a verifica~rto diaria Ja deditw~üo d' ,;gu-
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lha, para conhecimento de longitude c latitude da 
intercepção do meridiano , base principaes , c as de 
todas as outras obsenaçócs e calculos <{Ue se fizerem 
para traçar a~ mesmas n~eridiana c base pri~cipaes , 
largura dos nos navegavms, lagos, &c., contmuação 
das linhas interrompidas pelos obstaculos naturaes , 
avaliacão da altura,. sobre o uivei do mar , dos lu
gares · mais elevados , serão lançados em memoriaes 
de outra especie , que terão o nome de - memorial 
gnodesico -. . 

No memorial do Art. :u em frente da dcscripção 
de c;ula huma das GOO hracas ou lados <le Seceúes 
se farú huma chamada pan; a pagina c lugar <~or
respondPnttJ do memorial geodesieo, notando-se o nu
mero da respectiva pagina, em •1ue se achão as notas 
rela ti r as á tal lado, c o lugar dcllas pelas letras do 
alfabeto ( a ) ( b ) , & e. 

No memorial geodesico em frente das notas dos 
calculos e observacües relatiYas a cada 500 hracas se 
escreverá o numêro da pagina do outro nwn1orial , 
em que ellas se achão deseriptas. 

Assim os dous memoriaes se corresponderão, c 
será faeil conhecer os pontos de cada h uma das linhas; 
em que se tem feito observações astronomicas , ba
rometricas, thermomctrieas e medi~ües trygonornelri-
cas. 

Estes pontos devem ser designados nos diagramas 
pelas mesmas letras, postas na margem das respectivas 
notas dos nwmoriaPs. 

Art. :J:J. A descripç•"ío das bases de eorrccção 
str<i fi~ita em memoriaes dislinclQs, c semelhantes 
aos das especies dos Artigos :31 e :u destas Instruc
coes. 
• Art. iH.. Tambem em duas especies de mcmoriaes 
semelhantes se fará a dcscripção ilas linhas exteriores 
dos Tt~rritorios. 

Art. :JG. A d.~scripçüo das linhas interiores do 
Territorio serú scnwlhuntementc feila em tluos me
monacs 
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Art. :'Jü. Devendo o Iuspector Geral, segundo o 
Art . 48 do Hegulamento de 8 de Maio de 1851, or
ganisar o memorial geral dos Territorios de modo 
que á cada huma de suas S(;cçües corresponda sua 
descripção completa com todas as declarações exigidas 
pelo mesmo Regulamento , haverá mais hum memo
rial geral , em que por ordem de Territorios e Sec
cões se lancarão as diversas notas dos memoriaes de 
que se tem tratado. 

As que forem relativas aos memoriaes geodcsicos 
serão lançados resumidamcntu no memorial geral, 
fasendo-sc porêm e á margem huma chamada para a 
pagina e lugar do dito memorial geodesico donde forem 
l'xtrahidas. 

Art. 37 Os mcmor·iacs eonterüo principalmente 
as notas relativas aos objectos seguintes : 

1. o nescripção cxacta da forma , qualidade , e 
posição do marco , c das h~stemuuhas. 

2. o Comprimento exacto das partes das linhas in
terceptadas pelos diversos marcos , arvores , pedras e 
grandes valias naturacs, fazendo-se mensão do ponto 
de partida , c o modo de medição , se com a cadeia , 
regoas, ou basimetro , se com a agulha, ou se com 
qualquer outro instrumento. 

3. 0 O nome, diametro junto a raiz, e altura apro
ximada de todas as arvores tt;stemunhas, c das que 
se acharem sobre as Iinlws, dt·clarando-se a direccüo 
e distancia em relat;ão ao marco mais proximo. · 

4. o A natureza dos materiaes de que se compoem 
os pequenos montes: a tircunstancia de estarem nas 
condiçoe~ determiru~das ror estas Instrucçües. 

A d1recção e distancia em que o centro de sua 
base, e os dos poços fi cão em relação ao marco. 
A qualidade dos objectos enterrados nos angulos das 
vaUas, e a das sementes de arrun~s plantadas. 

5. o As distancias dos pontos de intercepção, tanto 
á entrada como ú sahida, das diversas linhas com 
posses, bemfeitorias; obstaeulos naturacs, rios, lt~gos, 
c outras ma~as consitlentveis de <~gua, paulauus, Lus-



Todas ns informa~úes fiueuignas que se podPrem 
obter sobre estes ohjretos quer fiquem nas hnhas de 
med.ição 1 tpmr 11üo 1 i~lrflo parte dus notas dos me
monaes. 

15. Estradas e cmni11hos 1 suas dirccçõcs, lugnres 
donde partem, e pnra onde se dirigem. As estradas 
c caminhos que se tlevem fazer. 

HL Corredeiras c qnnesquer qm•tlas de agua, e 
sua alturn expressa em }ml111os. 

17. Curiosidades naluraes- fosseis interessantes, 
petrificaçiles, restos organicos -, obras antigas , como 
monumentos, iortiíica~{lf~S , povoa~íws, represas, di
quPs, l,C. 

18. A deelinar.:.fto tl'agnlha ohsenada diariamenlt~; 
c nos pontos, em que ella variar. 

1!). Conii~rencia dos agrimensores nos pontos re
commcndados pelo Art. :W do Hegnlamenlo de ~ de 
Maio de 18fl4 

20. Os terrenos que devem ser reserrados para a 
1\Iarinha, na conformidade do Art. 12 da Lei de 18 
de Setemhro de 18!)0. 

21 . As notas de cada cxtPnsüo de 500 brar:as, 
ou lados de Secções serão escriptas na localidade del
las, nada deixando-se para ser consenado súmcnte 
de memoria. 

Os Agrimensores no Hm de cada il.OOO braças 
de cada huma das linhas, e o 1nspcclor c seus Aju
dantes no fim de G.OOO braças, daquellas que o Hc
gulamento de 8 de Maio lhes incumbe medir, farão 
a descripção de qualquer objeclo rrlativo ao Tf~rri
torio, ou quarto do Terrilorio que julgarem ulil, e 
feixarüo estas informuçôrs ou dcscripçõcs com a rxpo
sição geral do Paiz, SPU súlo, condiçôes gcologicas, 
madeiras , mineraes , nguas , & c. 

Nos memorincs gcodesicos se notarão ltHlas as 
medidas angulares e lineraes , qm~ servirem <le dados 
aos calculos. e os resultados destes. Nunr:a se omit
tirá a dcclaraçüo do processo para conhecimrnlo das 
latitudes, longitude dos lugares n~romnwndatlos no 



ques, terrenos nri!los, nwnrion~1~uo a tlirecçiío dP 
suas margens ou contoi'nos nns vmnhanças dos pontos 
de inf,~reup~:ão; lwm como 11 disfmwia f'lll (plc se 
conw~ar a subir, thPgar ao alto, prineipiar e acabar 
de descer qualquer out<>iro on serra, mrneionando 
sua dirccçflo, ii'mna c altura r-akulada em palmos 
sobre o uiwl do mür, '~ sobre os lPrrenos ,·isinhos. 

6." Todos os rios, hahias, e outras aguas per
manentes ou que parecerem iaes, que as li11has ara· 
y(•ssarcm, a distancia Pllfn~ os po11lus de intcrcep,:rto 
das mesmas linhas com as margt>ns ueslt•s rios, & e. , 
a largura delles no ponto de Plltrmla das linlws, pro
fundidade c correnteza das agnas 11esse ponto. 

7." A supcrfi!'ie do suln . sn plana , ondulada ou 
montanhosa. 

g,• O terreno se da l:, 2:' ou :l." forma~:flü; parll 
(IUe eullura o.u induslri~~ sP prt>sla; c qual o J~r,·ço 
c a braça qua1lruda 11a Jormn du Art. 11 da Lt•t de 
18 de Setembro de 18;-)() , f' do Art. lt5 do HPgula
mento de ao de .lttiiPil'O !lt~ 18:-)-i. 

n.. Madeiras- as difl'erPJ!ll'S <}Ualidmles ' se f' IH 

nbundancia , e qmws preduminão, ou a qualidade 
da vegetação. 

10. Terras baixas- se sPrns, n f'slerPis, ou hu
midas e pantanosas; e, sendo sujPitas a inHunda~fto, 
at{~ que altura, c ponpte kmpo ficão alagadas. 

11. Fontes e nascentes - se puras, salinns, ou 
mineraes, c o eurso qur~ tomiio suas aguas. 

1'2. tagos- sua exte11são e profundidade, na
tureza e elevação de suas rwtrg<•ns, e das aguas, se 
puras ou estagnadas. 

1:1. l\Ielhoramcntos materiacs ,-povoaçücs, aldPirts, 
c casas; campos arLificiaes e outras hemfeitorias: in~ 
dicação para estabelecimento de povoa<:óes, aldeias 
de Indios, fortificaçóes, arse11acs, n srnidões p11Llicas. 

J -i. .lasida de eanfio, de mcl;ws P outros qna,~s
quer mineraes , descrermdo sua qualidadde, extensfto, 
e as escavaçócs, que se tenhün fpifn para conhecd-o, 
as fontrs c tPrrPnos s11linos. 
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n~gulamenlo de 8 de Maio, e nestas Instrucções, do 
traço do meridiano, e base principaes e bases de 
eorn~c<;flo, a tlo que se tiver seguido para a verifica
r;üo da dedinação d' agulha c tle todos os outros para 
tt•r a dill'erenca de niveis; da continuacilo das linhas 
quando interro.mpidas, da Jned it.:fln da largura dos rios, 
lagos, & c. 

Palacio do Rio de .Janeiro em Hl de Dezembro 
dt~ 18::i5.- Lui:; Pedreira do Co11tto Ferra::. 

i\ o :lSG. - V1ZENDA. -Em U) tlc Dezembro de 
18.:J:J. - Se/lo qw: derem Jln!Jal' as letras. 

Rio de Janeiro. Miuisterio tlos Negocios da Fa
zemla em Hl de Dezembro de 18r,5. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao Offi.cio do Sr. lns
pt~ctor da Thesouraria de Minas Geraes, n. 0 88, de 
10 do mez findo, em que pergunta qual a verdadei
ra inlelligencia da tabella que wm no Art. l.o do He
gulamento de lO de Julho de l :~;)0; pois que, ten
do o Collector da Cidade de Itabira, fundado na in
terpretação que dá a essa tabdla a mesma Thesoura
ria, recusado receber 1./'POOO de Sello proporcional 
por cada h urna das letras de 1: ll G,'J'tOOO, passadas 
na dita Cidade a favor do negociante desta praça 
José Viriato de Freitas, entretanto nfw houve a essB 
respeito duvida alguma na Hccebedoria da Côrte, 
que assim sellou as referidas v~tras, declara que foi 
muito regular o procedimento da Uecebedoria., visto 
que taes letras , na fôrma da citada tabelln , só estão 
sujeitas ao Sello exigido na dita Repartição. 

E porque o Sr. Inspe.ctor, em seu Officio, não 
declara qual o Sello a que julga sujeitas as Letras do 
valor mencionado, limitando-se a enunciar sua opi
nião contra o Sello de 1·'1tl000, f!UC aliás bl.' o devi-
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do, convt~m que informe qual a maneira por que 
he entendida e observada nas Repartições Fiscaes da 
sobredita Província a tabclla indicada. - l\Iarquez de 
Paraná. 

N. 0 387.- Em 20 de Dezembro de 1855.- Os Aju
dantes de Ordens da Presidencia não têm direito 

á gratificações addirional c de exercício. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. lho de Ja
neiro em 20 de Dezembro de 1855. 

O l\larquez de J>araná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara ao Sr Inspector da The
souraria do Ceará que o Alferes reformado, J oiio 
Zeferino Hollanda Cavalcanti, não tem direito ao pa
gamento das gratificações addicional e de exercício 
como Ajudante de Ordens da Presidencia da dita 
Província nos mezes de Março e Junho de 1848, con
forme reclama no requerimento que a mesma The
souraria dirigio em 23 de Janeiro de 1849, visto 
que o abono das referidas gratificações se oppõe, en
tre outras, ás disposições dos Avisos de 4 e 6 de Dezem
bro de 18H, 26 de Abril de 18.13, 27 de Junho, c de 27 
de Novembro de 1847, e Circular de 27 de Outubro de 
1845, em consequcncia do que está ellc obrigado a 
indemnisar a Fazenda do que indevidamente recebeo, 
e, em sua falta, quem autorisou semelhante despeza 
contraria ás citadas Ordens. - l\Iarquez de Paraná. 
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N."388.-JUSTICA.-Aviso de ::>.L de Dezembro de 
1855 ao Vice-Presidente da Provinda de S. Pau· 
lo. - Declara a maneira porque deve proceder o 
Jui:: de Orphàos, quando no neto de se vender em 
haçta pnblica hwn escnwo 1)ertcncente a varias her
deiros se apresentar hum licitante a offiTcccr o prc
!:v de ma avalia~~àv 1wra libertai-o. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocios da .lusli~a. Hio 
de Janeiro em 2l de llezemhrn iJe 18;J;J. 

Illm. e Exm. Sr. - LerPi ao Conhecimento de 
S. ~J. o Imperador o Ofiicio dt~ \'. Ex., n.o :w2. de 
'25 de Outubro do corrente anno, acompanhando o 
d~) J_uiz de Orphãos Supplent·-~ de Silveiras, nessa Pro
nnem, no qual comruunica que, no acto de ser 
vendida em hasta puhliea, huma escrava pertencente 
a Varios herdeiros qnc COTIVÍCl'i-lO na nmJa, haYCU
dO-SC apresentado hum licitante a olfcrceer o preço 
de sua avaliat;ão para libertai-a, o Juiz uos Orphàos 
resoh'era mandar por em deposito a referiua quan
tia, c consultara ácerca do procedimento flUe de
ye ter. 

E porque V. Ex. no seu dito Oflkio, suLrncllc 
á Jecisiío do Governo a f!Ueslân, que reputa grave, 
c na qual são Jivergenlcs as opiniões; o ~lcsmo Au
gusto Senhor, Ouvindo o parecer do Conselheiro Pro
eu rador da Corôa , e atlcndendo á resposta do Juiz 
de Direito da Capital Jessa Província, que V. Ex. por 
copia tambem remetleo , Houve por bem Decidir, que 
não devia o Juiz dos Orphãos Supplenlc de Silvciras 
suspender a praça, podendo súmenlc admitlir o lan
ço da escrava em beneficio de sua liberdade, se fosse 
igual ao maior que em resultado da licitação appare
cesse, porque he isto conforme ao principio consa
grado na Resolução Imperial de G de Março de 1854, 
por copia inclusa, que em nenhum caso, oppondo-sc 
hum ou mais herdeiros se púde acceitar directamcn
te do escravo ou de terceiro ( não interessado ) o 



prc(_;o uu avaliaç:io para se conferir liberdade, sendo 
que importa o mesmo a opposiçüo do herdeiro ou 
herdeiros, como no easo sujeito, a impossibilidade 
nüo só de algum dcllr:s rrclamnr por ser menor, 
como de transigir por elle o seu tutor. 

O que comrnunico a \'. Ex. para sua inlclligen
eia, c par;L o fazer eonstar ao mencionado Juiz Je 
Orphiios SupplPnk. 

Deos <:uarde a \'. Fx. -.los<'~ Thomaz Nalmco d1~ 
Araujo.- Sr. \ icr-l'rf'sidf'nlr~ da Prm incia de S. 
raulo. 

Cu11slllírt tlu Scr·(tlu de Justiça do Conselho rl' F.~tndo 
n tjiiC sr· rcfin o .l1·i:·o 111' 'Zl dt: /Jc::cmbrn de 18~,;>. 

SENIIOH.- Mandou Vossa Magcsta1le lrnpcrial, 
por Aviso de '2:l rle .Jam·irn proxirno fHlSS<Hlo, que a 
Secção de Justiça dn Conselho d'Estadu, consulle com 
seu parecer sobre a duYid.l proposta pelo lcrceiru 
Supplente do .Juiz Mnni1:ipnl dr~ Macapú, de fJUC tra
ta o Ollicio do Prcsi1knte da Província do Pará, da
tado de 2L de Norcrnhro ultimo, versllnrlo a dita du
vida sobre se hc lieilo ao Juiz 1la Partilha ae,:eilar 
o preço da avalia\:<lo para conferir a librrdaclc a 
hum escravo do c:1sal inrentariarlo, nüo obstando a 
opposil;üo ue algum' llll de todos. os interessados. 

Tendo o ditu .Juiz ~llmil;ipal proposto ao Prrsidcn
tc da Província essa 1luvida, maudou este ouvir so
bre clla o Juiz de Direito c de Orpbüos da Capital, 
os quacs responderüo pelo modo seguinte : 

« Jllm. c Exm. Sr.-Accuso a recepçiio do Officio 
de Y. Ex. de 6 do corrente, remettcndo-me dois 
oulro3 do Supplentc do .Juiz Municipal de Macapà, e 
do Doutor Juiz de Orphãos desta Cidade, para que 
interponha o meu parecer sobre o objcclo dos ditos 
O!Iicios. 

« Hcduz-se a consulta do primeiro: « Se o es
í·raro pódc ser alforriarlo contra a vvntadc de seu do
JJI), indcmnisando-o. >> 



« A solução pratica dessa questão tem sido ne
gativamente, invocando-se o § 22 do Art. 179 da 
Constituição do lmperio; e não me consta que tenha 
vingado nos Tribunaes Superiores aresto algum em 

contrario. 
cc Assim, occorrendo a hypothese figurada quan-

do se trata de alforriar algum escravo, creio que o 
Juiz deve recorrer aos meios suasorios ante os in
teressados, como se mandou praticar pelo A viso '2. • 
de 17 de Março e 2~ de Julho de 1830 ( Colkc. Na
buco ) ; e havendo opposiçüo de alguns herdeiros, 
da qual não queirão ceder, tem o Juiz no easo de 
partilhas o mPio de mandar aquinhoar o eseravo 
áquelle que quizer dar a liberdade recPbendo o va
lor, como diz pralicúra o Supplenle do Juiz Municipal 
de ~1acapá. Uavendo porêm opposição de todos, 
nào vejo remedio algum em favor do escravo, visto 
se ter entendido que, segundo a Conslituiçüo, não 
póde o senhor ser obrigado a alforriar o escravo 
contra sua vontade, ainda dando aquelle o seu valor. 

<{ Não devo occullar a V. Ex. que nüo tenho 
essa intclligencia da Constituiç:1o como a melhor, e 
mais conforme ú censura de Direito. 1~ sem kr o 
desvanecimento de fazer prevalecer a minha humilde 
opinião, direi, em resumo, algumas das principaes 
razões em que a fundo. 

<{ A Constituição garante a propriedade em toda 
a sua plenitude; e todavia, segundo o citado ~ '22 
do Art. 179, a neeessidade e a utilidade publica au
torisão a desapropriação , e a Lei de 9 de Setembro 
de 1826 especifica diversos easos em que ella tem 
lugar, e como não especificasse a especie controver
tida, tem-se negado ao escravo a faculdade de obter 
a sua liberdade indemnisando o senhor, se este se 
recu~a a esse acto de justiça , de humanidade e de 

rehgtão. 
« Mas esta intf·llí~cncia lillcral, cscudando o se-

nhor para praticar hum aclo que muitas wzcs nrto 
tem outros mutiyos que a cru ,Jnuc ou torpeza, 
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involve iniquidadc e absurdo manifesto. Alem disto, 
equipara-se por ella a propr iedudB- hClmcm - á 
propriedade material e rrracional. Ora, he sabido 
que o escravo sómcnlc por huma fic1;üo ( do abuso 
ua ftlrça) se póde consrdurar cousa c propriedade, 
mas por mais amplitude qtw se Jô a ~~~sa ficr;üo, 
nüo he possível dar ao senhor a mesma amplitude 
ue direitos sobre as duus CSJlCC'ÍC'S de propriedade; 
e sobeja notar que podendo elle destruir a prnpric
uade material, Sl'gundo O SCU prnzrr C cupricho, 
nüo pôde destruir sem crinw a tn·opri<~ditdl~ escravo. 

« O Direito Humano, que a primipiu concedia 
aos senhores o- jlls l'Ílrc 1'1 111·ci.~- s(lbrc o escraro, 
teve de a boi ir esle cruel di rei til , e Je puni r a mor
te do escravo pelo senl10r eom as penas infligidas 
aos homicidas. 

<< O direito de propriedade, como todos os di
reitos, tem restr·iccões inllen•ntes ú natureza domes~ 
mo direito; e taes são todas <lfJUellas que a necessi
dade e a utilidade publica imp1-H~. Essas restricçõcs, 
quando se trata da proprieJade- homem,- süo mais 
numerosas; porque o homem ainda escravo n:io póde 
ser tratado como se fôra hum ente insensível, ou ir~ 
racional. Assim he que a Lrgislaçiio antiga, muito 
menos humana e philosophica (}UC a aclual , pcr
mittia ao escravo remir-se do captireiro contra a 
vontade de seu dono; e sirva de pront u § ,1. 0 da 
Ord. do L. 0 4. 0 TiL 11. 

« Como pois hei de suppor IJUC a nossa Consti
tuiçüo, que tão grande homenagem remleo aos direi
tos do homem, c a todos os princi pios de philantro
pia e caridade christii , foi para com o mísero es~ 
cravo mais barbara ou menos humana que as Leis 
feitas em tempos muito menos illnstrados, nos quaes 
os direitos do homem eriio desconlwcidos ou nuo ga
rantidos? Como hei de suppor que a Lei, que permittc 
tirar ao Cidadão a sua propriedade até pelo motivo 
de decoração publica, não permitla tirar-lh'a para 
dar a liberdade c arrancar uo captiveiro a hum seu 
similhante ante as Leis naturacs e divinas? 
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<í Não posso suppol-o; e parece-me que a inlel
ligencia litteral, quando implica absurdo c iniquidade, 
deve ser ahnndonada , e buscar-se o espírito da Lei , 
embora contrario. 

<í Hoje que a cscravidiio he hnYida por todos os 
povos civilisados como contrnria ás Leis da razão c 
da humanidade, c altamente funesta á moralidade c 
á felicidade das N"ações, a sua manutcnç.üo não tem 
outro fundamento que a impossibilidade de indcmni
sar a lodos os senhores, c o risco de lanrar de chofre 
na Sociedade c no goso de ampla liberda.dc milhares 
de indivíduos embrutecidos c degradados pela escravi
düo, c contidos por hurna severa disciplina. Nenhum 
desses inconvenientes se dú nu emancipação gradual 
( a que aspira o J>aiz, como o attesliio Leis c Tra
tados ) , sendo o senhor indemnisado. E pois niio vejo 
razüo para que se nfw julgue comprchendida entre as 
exccpções da necessidade c do hem publico, que, se
gundo a Constituição, limitão o direito de proprie
dade, a hypolhcsc controvertida. 

« Escuso accumular citacões em ordem a demons
trar que os nossos LegisladÓres deseji'io acabar com 
a escravidão gradualmente, c que não julgão esse 
meio perigoso. Nüo será porém fúra de proposito 
recordar que a Hesoluçüo n." 30 de 11 de Agosto 
de 183i, Art. t.• in fine, manda alforriar todos 
os escravos de S. lU. o Imperador que derem o seu 
valor; que o mesmo se pratica com os da Nação , 
Ord. n." 160 de 30 de Outubro de 1847; e finalmen
te que os donos dos escravos armados pelos rebeldes 
do Hio Grande do Sul forão desapropriados, e se os 
mandou indemnisar, Decreto n. 0 427 de 26 de Julho 
de 1845, e § 26 do Art. 6." da Lei n." 514 de 28 
de Outubro de 1848. 

<< Se para a desapropriação dos escravos que ser
virão a rebellião do Hío Grande derão-se em mais 
alto grúo poderosas razões de necessidade e utilidade 
publica, nos casos de emancipnção parcial düo-se 
tambem razões de necessidade e ·tilidude publica, e 

i. 



não se Jú Ja parle (los Pscruros hum cmne como 
IHHJUCIIe. 

<< Parece-me que os nossos Legisladores não lc
gislárúo especificadamcnte sobre a especie da Consulta, 
temendo talvez o espírito de indisciplina nos escra
vos, c pensando por ventura que huma verdadeira 
interpretação philosophica supprissc o defeito ou omis
süo da Lei. 

« Devolvo os Ollicios que aeompanhúr<lo o d1~ 
V. Ex., ao qual rcnhn de responder. Dcos Guarde a 
V. Ex. - Parú 1.2 de Agosto de 185:L- Illm. e Exm. 
Sr. Dr. José Joaquim da Cunha Presidente da Província. 
O .Juiz de Direito da .2." Yara Crime da Capital Francisco 
.José Furtmlo. » 

« lllm. e Exm. Sr.-- 1\espon<lendo ao Oflicio de 
V. Ex. de '2..2 de Setcrn hrn passado, em que me or
dena éJUe informe com meu parecer, sobre o objecto 
do incluso Oflicio do .I uiz de Orphãos de Maca pá, 
tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. , 
que não se tem· dado neste Juizo, pelo menos duran
te o meu ultimo exPrtÍ1:i1l, c:aso algum igual ao figurado 
na ultima parte do rel'erido Oilicin, em que os in
teressados em cscraros por quem se offcrcça o seu 
valor para libertai-o a is:-;n se opponhiio: sellllo qur, 
ao contrario, taes preten1;ües tem sempre encontrado 
a acquie:-;cencia dos sDnhores. Yerdadc he que por .. 
hum costume que ac;lwi eslnbcleci(lo, geralmente vem 
cllas acompanha,las do oll'L~recimento de mais a quin
ta parte do valor do escravo impetrante, costume 
fundado prova vclrncnte na consideração de que os 
preços de inventario süo sempre inferiores aos ver
dadeiros valores dos Lens. Se apparcccr o caso de 
se opporem os interessados á acceil!!ção do valor do 
escravo que se quizcr libertar, declaro a V. Ex. que 
n;ío sei o que deverei obrar, collocado entre o dese
jo de favorecer a liberdade c o preceito da Lei fun
damental, que garante o direito de propriedade em 
toda a sua plenitude; pnis que, corno V. Ex. sabe, 
não temos disposiçüo alguma <JUe modifique a these 
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t•onstitucional, c crue tenha npplicaçiio ft rspeeic: pc
direi instruceüo ao Doutor Juiz de Direito da Comar
ca.- He o que se me ofl"erecc dizer a V. Ex. sobre 
a matcria sujeita. 

Dcos Guarde a V. Ex.-· Pará em ;, de Outubro 
de 18!"'>:L- Illm. c Exm. Sr. Doutor José Joaquim 
da Cunha, Digno Presidente desta Província.- João Ba
ptista Passos , .1 uiz de Orphãos do Termo da Capital. >> 

Ouvido o Desembargador Procurador da f.ortHl 
sobre estes Oflicios, dco o seguinte parecer : 

« Nos casos de que se trata, nupea houve no 
Fôro duvida fundamentada , nem certamente po
derá hesitar nclles o Juiz , que tenha conhecimen
to c faça uso das disposições c doutrinas da nossa 
Lcgislaçüo , sem lhe ser neccssario recorrer á Cons
tituição do Estado, que nada tem com a questão; 
salvo se quizer inventar, ou introduzir doutrinas no
vas, c com cllas explicar Leis antiquissimas, sempre 
entendidas c praticadas pela sua letra c mente, como 
erroneamente se tem feito, c vai fazendo, pomlo-sc 
assim o Fôro em anarchia, c em perigo todos os di
reitos pessoaes c reaes dos C i d<Hhos lmscados nessa 
mesma Lcgislaçiio, c rw intelligcncia a ella dada, a 
ponto ( do que uou testemunho ) de se terem enten·· 
dido disposiçôcs das nossa<> Ordenaçües pelas doutri
nas do Codigo Napoleiio. 

« Logo que se lenha hem presente a disposiçií.o 
das nossas Leis, recebida da Legislação Homana, que 
constitue os herdeiros successorcs univcrsacs em todos 
os bens, direitos e acções, corno representantes da
quelles a quem succedem, hadc-se necessariamente 
concluir que, considerados os escravos na classe dos 
bens herdados , hüo de os herdeiros ter e exercer 
nelles desde a adcliciio da heranca o mesmo tlominio 
CJlle exereiiio aquelles a CJUPID SUeccdem flnt" li lu lo 
universal: e como estes em sua viJa niío eriío obri
gados a lihcrtal-os, 1la mesma sorte podem aquclles 
sPr a isto constrangiJos. 

(( Consta-me que na Provineia da Bahia introdu-
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zio-se a pratica de, no uclo de se fazerem os in
ventarias, poder-se remir qualquer escravo, logo que 
offercça o valor. A ser isto vcnludc, ignoro inteira
mente em que se fuuda scrndhanle regra, que, no 
meu entender, nenhum fomento tem nas Leis por 
que nos regemos. 

« O que sempre s<~ praticou c ainda hoje 
se pratica nesta l'rorincia , c em todas aqucllas 
sujeitas á Hclação desta Cidade, hc podPr qualqncr 
dos herdeiros no acto da partilha rc<pu~rer a adjudi
cação de todos os escravos, que pela avaliaçüo 
eouberern em sua qunla para os libertar pela mesma 
avaliação, e esta pratica estú de conformidade com 
a nossa tegislnçüo antiga c~ rnodcrua, que favorecem a 
causa da liberdade, sclll ull'cnder os direitos indivi
duacs. 

« Púde ainda o mcsrnu herdeiro libertar os es
cravos que quizcr Jentro da sua <1uota, ainda antes 
da partilha, assignamlu krmo de os receber por ad
judicação pelo Yalur du inventario. 

<< Declararei ainda, por t'sla occasiiin, que pnr 
antigas Provisücs tia exlÍtH·.la Mesa tia Consciencia c 
Ordens foriío concPd idos ao~ csrra vos alguns favores, 
que por cxeep<;ào firm;lu em co11Lrario a doutrina 
e pratica geral que l<·nho e:xrwndiclo. Nessas pruvi
sôes , que eu, SPllclll L'roveclur da Fazenda dos.\ usen
tcs do Termo dcsla Cidade, c~ depois em tocla a Co
marca, que eompn•lJCtJdia <JlWsi locla a Provir1cia, 
observei c fiz ohstnar 1idmL'Illc, fui determinado: 

« 1. o Que todas as vezc·s que q11alq ucr csr_;ra v o 
pertencente ú Fazenda de A uscnles, arrecadada pela 
i>rovedoria, ou algucrn por cllc', cobrisse a sua ava
liação por bem de· sua lilH~rdade, se lhe reccLcssc o 
lanço , e se lhe conferisse logo a a Horria. 

'2. o Que no acto tia pra<:a fosse licito ao escravo 
escolher c preferir para seu senhor ar1uclle que lhe 
aprouvessc d' entre os lam;adorcs, c que o Provedor 
acceilasse o lanço dcssn licilanle, ainda que outros 
houvessem fl.UC mais oi1'L·n·cc~S<'llt. )\ 
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Com eiTcito, não temos <lisposiçüo alguma de Lei 
em virmde da qual possa o senhor ser obrigado a 
forrar o escravo, c apenas a pratica c as Provisões 
eita1las pelo Desembargador Procur<Hlor da CodJa cs
tabclccêrão aqudles favores por modo flUe nüo ofl'en
de o direito de propriedade sobre o escravo , consa
grauo pelas nossas Leis, c pelo estado de nossa So-
ciedade. 

A d.uvida proposta conlt)m duas hypolhcscs. Na 
primeira convêm na all'orria algum ou alguns intc
ressarlos. Na spgunua oppoem-sc Lodos. 

A Secçüo ere que em caso algum, oppomlo-sc 
algum dos inlercssa<los' se pt')l\(~ acceitar uin·elamcn
tc 1lo escravo nu de hum lcrc.c'iro ( n;-tu inl~:ressado ) 
o preço da avalin~<-tn para conl'crir a libenl:uk. 

A isso se oppüc o direito d(~ proprÍf'llaLl(~ que au
qnire o herdPiro pela adcliç;lo 1la hcrnn~a, como 
representante daquclle a quem sucecdc, c o princi
pio de que ningucm púdD ser obrigado a forrar o 
escravo, por(}UC niio ha tri que ú isso o obrigue. 

Isto hc duro sem 1luvi1la, mas hc huma consc
quencia da escravidão. Hazües d.'Eslmlo o exigem para 
que essa escravitleto nilo se tnrnc mais perigosa do 
que he. 

Se, porórn, h11m on mais lH:nlcirus nmvt'·m na 
alt'orria, c algttm ou alg11ns sn oppoern , d;-to-se os 
rcmetlios inlroduziclos pela pratica ~:iluda pcln llcscm
bargallor Procurador d:t Cnrt)a. E-;scs remedins n•sal· 
Y;_tn,_n dircil!l de propri1~datk. n:-tn prcjudiciill o scn· 
ti:ncnto d1~ oiH~tlicncia ~~ sn!Jnnlin<u,;:lu dil csnavo para 
com o senhor. c a dPfwndcnci l ~:rn q11e dPlle dcv<~ 
ser conservado , purq ua n lo o (•se. r a v o recebe a li ber
lladc das nüos llc quem !te lambem senhor, I' se tor
na 1lepois unico senhor. 

Não podem resultar 1l'ahi exemplos perigosos. 
Se lodos os interessados sr; oppDcm, cr1\ a Secção 

<fllC n:lo hc licito ao Jniz 1h partilha aeet•ilar o prc
<.:_o <la avalia(w, ou conl'·~rir pror qnalqn<'r modo a 
liberdatle ao escravo. 
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Todos estes interessados reuncm o direito de pro
priedade pleno, sobre o escravo, têm sobre elle o mes
missimo e amplo direito que tem qualquer senhor. 

Ora, como a Sccçiío j;1 observou, o senhor mio 
pódc ser obrigado a forrar o escravo, porque não 
ha I.ei que á isto o obrigue, c que marque, corno 
talvez conviesse, os casos, as cundiçües, modos e for
malidades com que isto leria de fazer-se. Hc este 
justamente hum daquelles nssumptos em que mio se 
deve ndrniltir arhitrio nlgum, por p<)rigoso. Hcmais 
a Lei 11tlo o dâ. 

He muito duro sem duvida, por exemplo, recu
sar o preço da araliaçüo do escravo que servio por 
longos annos e com fidelidade o fallecido senhor, que 
o acompanhou até seus ui limos momentos, sómente 
porque a avidez dos herdeir()s a isso se oppõe. 

llum privilegio assim dado a longos serviços, ú 
fidelidade e a hum bom procedimento poderia ser ulil. 

Mas nüo ha Lei que o estabeleça para estes e 
outros casos similhantcs, c sómenlc por Lei póde ser 
estabelecido, e por Lei que previna o abuso. 

He esle o parecer da Secção.- Vossa Magestade 
Imperial, porém, MandarA o que lor mais justo.
Sala das Conferencias da Sccciio de Justica do Con
selho d' Estado em 6 de Marco de 185{ - Paulino 
.Jost'~ Soares de Sousa. -CaelanÓ Maria Lopes (;ama.
Visconde d() Ahranles. Como parece. -l'aço, 18 de 
~[ar0u de HL)i. -Com a ltubriea de Sua Magcstade 
o lmperauor. -Just~ Thomaz Nalmco de Araujo. 
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N." 389.- FAZE~DA. -Em 22 de Dezembro ue 1855. 
Regras pnm a snbstituiçâu de nota.~ dilaceradas. 

Circular n." '2l - Minislerio dos Negocios da 
Fazenua. Hio ue Janeiro em 22 de Dezembro de 1R55. 

O Marc:ruez de Parun{l, Presi(lcnte <lo Trihmwl do 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspeclores das 
Thesourarias das Províncias du lrnperio, para a <l<~vida 
inl.dligencia c ex<~cuçüo na parte qtw lhes loea, que 
nesta data se ordena il Caixa J' Amorlisaçüo <pw niíu 
substitua d'ora em ilianle nulas dilaceradas quando a 
parte que se apresentar nilo exceder ú melad<~ !la no
ta e nüo fór a do la< lo do resEeclivo talão; e <pie 
apresentando-se esta parte , ai11< a <pte imperf<~ila , e 
com o nur1wro apagado, <leve a nota ser substituída, 
se for verdadeira. -- Marquez de Paranú. 

N." :l!JO.- GUEHHA.- Aviso de '21 de Dezembro de 
1Hfl5. - JJeclarrt que os Uf!icioc.~ da Guardn Na

cional não ]JOdem sen:ir rw.~ Consdlws lk (;ucrm 
c Juntas de JHsti(·a. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da (;w~rra 
em 21 de lkzembro d<~ lH:-.rí. 

lllm. e Exm. :-Ir.- :\ceusan<lu o seu OJiiciu 11." 

H2 Je U Ju mez ultimo, em <rue V. Ex. consulta se 
podem ser chamados , na falta <l<~ Olli<:iaes do ExPr
cito, os Superiores da Guarda Nacional para servirem 
nos Conselhos Je Guerra e .I unta <k .Jnstica, de Ordem 
de Sua Magestadc o Imperador, dcdaro tt V. Ex. f{Ue 
não, de rendo em laes circunstanóas ser chamados os 
da ·~xlincla :2. a linha. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Mar<tuez de Caxias.
Sr. Presidente da Provinda do Marunhüu. 
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N.o :m l.- Aviso de 21 <li~ D1~zemhro de lR:-,i). -Deter~ 
mina que no.~ Corpo.~ 1lt~ ('avaliaria c Artilharia a ca
twlfo lwjlio lirros Jn·irotieox JWI'II a.~st·ntamcnlo de 
praça dos rcspccl i vos mru /los. 

lho u<~ Janeiro. ~I i nisl(~rio dos ~egoc~ios da (~uerra 
em 21 de Tkzemhru J1~ !~;;-,:-;. 

lllm. c Exm. Sr. - Si'Illlo mais cunwnicntc quo 
os carallos d1\ pra~<l dos Corpos tk Cimtllaria e Arti
lharia a caYallo, eujos a:.;si'Illil!lli'Illus l'l'ào ató agora 
!;meados nos li \Tos Illl'Sln·s, lc11 hüo J' ora em diante 
a s{w_ escriplu Wí,;ÚU em li rm separado ; ~I anda Sua 
MilfWSLa<le o Imp<'rtHior 1'1\llldll\r a\'. Ex. o incluso 
moddo pam a esc ri pl11 r<HJtu <lll nov11 livro do I . " 
Hegimcnlo <lu Ccmdlnria Lig1:ira, para ser posto em 
execucüu, uevf'llllo l<'l' dtizt·nlns fulkts. 

J)eos Guarde a \'. Ex. - ~Ian[UCZ de Caxias. -
Sr. Barão de Trarrwnuahy. 

N.o :l!l2. - Jvisu d1\ 21 d1• lkz1~111hro de 1R:-,:-;. -
Dcdara que o período dl' 7 on11us Jllll"ll l"l'JII:imenlo dos 
cavalgadura.~ dcvt• sc1· ron!rulo do dota em IJIIC ~" 
principiRrcm a ahonar as 1'/'Sjll'l'/ i rol~ fim·uyl'ns. 

Hio de .Janeiro. ~lillisl•·rio dus 1\'egocios da 1;nerra 
em 2-i d1~ Dezembro d\' 1:-\:-,:-,. 

Illm. e Exm. St·.- Solm\ o seu Oflieio N." :lHi 
de 10 de Outubro ultimo, lnmsnlÍliÍIIIlu o qtw a\'. Ex. 
dirigio o Inspector da Tlw:-;otJraria <la Fazenda d'essa 
ProYincia pedindo, cpw se lhe declare se o período d1; 

sete annos, marcado pnra a flllr<H_:iíu dns rarnlgadurils 
HHmtladas allllllill' t~lll \·irltllll~ d, .\rt. 'l!l das lnslnte
Çt'íes de LO de Janeiro dt) J:-:tl, aos Olliciaes 1p1e a 
cllas tem direito, dt:ru sc·r Cl!lll.i!<lo <lo din em tJUt~ clles 
entrüo em excrciciu, au daqul'llt..: t'Ul que rl'cehem a 
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imporlaneia pi1m compra u<· tae~ raya]gmlnms; Manda 
Sua Mag(•s!iHle u 1 mperauur significar a Y. Ex. , para 
o fazt•r ('())lslar, qttl~ ahullilllUo-st~ as forragens da tia
ta em <pw u OlliLial eutra em Pxt•rciciu dessa mesma 
l·pol'a se clevt~ l'Olllar i! dtmu:ito tlo c a Yallo. 

lkus Cwu·tle a Y. Ex.- 'Jarq11ez de Ca\ias. -Sr. 
Presillcntc da Província dt~ S. Pt•dro do Sul. 

N ." :l~):l. - Aviso ue :21) de Dt~zemlmJ tlt• lK;-l:J.
J)i.~j)IJC lfllC ((S Í11Sjll'l:('cJ('S de Wl/f/1', Sl;jiio UI:OIII)HIIIftada.~ 

das v~ de Offirios dus jil'll~'(lS Úl~jii'CÍ(J/I(((lUs. 

Hio de .l;uwiro. :Miiiislt·rio dos :\cgucius da Guerra 
em 2G de llt•zembro dt~ u-;;,;-L ' 

Illm. ~~ E\.m. Sr. -- Par.t s1~ pud<:i' Lldilwrar sobre 
o 11lterior destino, quu Ll(•rüo ter ns 7 pr;u:as dus Corpos 
da Gmm1Í<;üu <la Côrte constalllt•s da rel;uJtu qw· ncum
panhou o seu u!Iiciu ll. 0 73:3 de 2L du currcnlt~, cumpre 
que r. Ex. lllii!Hll: ('\ trah ir () l'l:!lldla á I:Slil ~l'ereln ria 
d' Esladu ecrlidues dus asscnlaHH'Jtlus uas rel'1·ri1la:-; pra
<:as: 1ieaudo pi·ev\'Jlidu de 1)111' a remessa de taes tlu
cumentos den· ler lugar tl' ura em diante sempre 1rne 
praças do Ex.ercitu forem julgadas incupazcs de conti
nHar nu scrv1eo. 

De os G ui'n·de a Y. Ex. -- Mar<IUC'Z de Caxias. -
Sr. Barão dt~ Tramamlahy. 
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N.o 3!"H. - Aviso dr~ 27 tlr~ Jkwmhro d~ 18;,;,, -
Jlawla p()r rm l'.runçtlu o yrru11lt· wtifiwmr do C01'JIO 

dl' lc'II!JI'Ilitl'i/'U.~. 

ltio tle Janeiro. )iinisl1·riP 1los -'\eg1H:io:; da 1;11nrm 
em 27 ue Dezembro de Jw,;,, 

Illm. eExm. Sr.-Hcmetlort Y. Ex.ofigurino 
do grande uniforme 1lo Corpo Je Engenheiros para 
que o faça pôr em nxct:ut:fto, atlendPnuo a que a 
gola da farda deve s1·r tle velludo, c o canhfto tlc panno 
igual ao da farda. 

Deos Guanlc a V. Ex. - Manptez <.k Caxias. -
Sr. llarüo de Tramamla h y. 

N.o !3~5.- Aviso UI' 27 1k Dezembro d1~ 18fl:Í. -
Sobre rq1reseJtlu(·iio do (rutllllmulalltt: SIIJIITÍOI' intiTÍ
no (/(~ Cuanla ;\'ocional da ('o11itrrl da f!rorinria dn 
Hahin, de ntlo /lu: ter fi·ito cmlfÍIII'Ucin o Cumma/11/antc 
de hll11H! Brigada de liuha , declara IJIII' este po1· rortezú~ 
militar dct·era tct· dado a 1·o:; de sentido á sua 7mssaucm 
pela (rente da dita Brigada. 

Rio de J anciro. M inislPrio dos NPgneios drt Cnerra 
em '2.7 de Dezembm d1· l;q:J;,, 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Mn
gestade o Imperador o Oflicio de V. Ex., sob 11.

0 56 
de 7 do corrente , cobrindo outro do Comman~lanlc 
das Armas dessa Província c outros papeis sobre a 
representação do Comrnandante Superior interino da 
Guarda Nacional do Municipio dPssa Capital, Antonio 
.Joaquim de l\Iagalhães c Cnslro, 1pwixando-se e pe
dindo satisfação porque pnssando com os seus Aju
dantes de Ordens na larde de '23 cll~ Novembro pro
xirno passado, pela l'rentu dn Brigada dP tinha destinada 
[\ ilCOlllflllllhnr il PJ'Il('iS<IIJ dll ~~t'llhnr dns rnssos' snb (I 
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Commm1do do Tenente Coronel D. José Ballhasar da 
Silveira, este lhe não fizera a devida conlinencia; 
Mnnda o Mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. , 
em resposta, que com quanto o dito Commamlante 
Superior interino nenhum direito tivesse para exigir 
que aquelle Commandante de l3rigada lhe fizesse con
tmenóa, por nüo lhe ser devida, e pelas circumslan
cias que concorrião, tendo a mesma Brigada hum 
destino especial; comtudo não seria dcsngradavel se o 
respectivo Commandaute, na occasião de passar o 
referido Commandante Superior, por hum acto uc 
urbanidade que os militares costumüo praticar entre 
si, desse a voz de - sentido - á Brigada (visto estar 
com as armas descançmlas , c em libcrdaJe) ; o que 
communico a V. Ex. para seu conheGimtnlo, c para 
<1ue o faça constar no queixoso. 

Deos Guarde a V. l~x. -l\Iarquez de Caxias. -
Sr. Presidente da JlroYincia da Bahia. 

N.• 39G.-JUSTIC.\.. --Aviso de '27 de Dezembro de 
1~5;), ao Presidente da Província do l\larnnhiio. -/Já 
solução a divcl'.~a.~ dnvirlns aJn'CSI'ntadas pelo Promotor 
Publico cla Comarca de Pastos Bons da dita flrovincia. 

:J.a Secção. l\linislerio dos Negocias <la Justiça. 
Rio de Janeiro em 27 de Dezembro de 18rlr;. 

Illm. c Exm. Sr. - Accuso a recepção do Officio 
n.• 23 ue 29 de Agosto ultimo, que V. Ex. me di
rigia, do qual consta ter o Promotor I>ulJlico da Co
marca de Pastos Bons dessa Província proposto us 
seguintes duvidas:- 1. a se sendo , por Yia de re<.;ur
so , despronunciado hum criminoso, podia ou mio 
dar-se contra clle noYa denuncia, offerecendo-sc as 
mesmas testemunhas do primeiro summario, ou nu
tras qnaesquer, (JUe lcn!Ji\o conhccimC'nlo do fado: 
2." se interpondo-se recurso lla pruJJllllcía mtrjucllcs 



crimes Clh que a Justiça deve tomar parte, o Escrí
Yão do feito era ou não u!Jri!rado a íntimal·o á Promo
toria, c no caso afDrmaliro, rJual o recurso de que 
se deve lunçar müo, quando ellc o 1li"ío faça, para 
remediar esse mal ; :L" !'<', tendo si<lo pronu11Ciudos 
em hum summario quatro ou mais indivíduos, c 
reformando-se a pronuncia a respcilo tle todos, por 
Tia de recurso interposto unicarneule por dflis, fiO

dia ~emell~ante despronuncia npnncilnr uqucllcs ~ue 
nüo Inlervierão no recurso; e, no caso eonlrano, 
qual o meio a que se deve rcconcr para que nüo 
iiquem impunes us inrlividuus nssim dr•sprouunciados: 

S. M. o lmpcrador, i! Cuju Conhceimcnlo ler~1 
o citado OHh:io de \'. Ex. Fie<nJ inlt•irado das rlun
rlas propostas, c da ~>ol11r·;\o dada fllll' \'. Ex., e Ten
do ouvido o ConselhL·iru Prucuradur da Corúa a res
peito do objcclo, Ilnun' por Jwm lkeidir: 

Quanto á 1." de lac•s dtl\ ir! as, CJilC, CllHJilUlliO O 
crime nrto prrscrorer, p1'1(le rqwlir-sn a queixa ou de
nuncia conlra o n':o dc:-;prllnt;nci,l(lo Ptll grúo de re
curso , se contra clle no;- as pnlYas appareccrcm; pm:
quanto nüo se pódc applicar a oxprcss:-to- absoln
do- do Art. :327 do Cod. do Proc. Crim. itquclle 
que he dcspronunciado, SL~nfto ao (JUC fOr deflnilim
mcnte julgado; sen<lo ccrlo que a dcci~üo em grúo 
de recurso ni\o pót!e le1· mai11r cfl'eilo do que tinha a 
decisüo do Jury de acctJs:u;üo, niío ohslaule a <1ual 
se podia repelir a queixa ()ti ucuttJH.:Ía. 

Quanto á 2. a durida, <]Ue eJla l1Ü.O preya]cce, 
porque a Lei nü.o cstahelccco a iutim~H;ão de que se 
1rala, falta esta que aliús póde ser supprida pelo ar
Lilrio que tem o Juiz de nurir o Promotor Puhlico. 

Quanto finalmente ú :J. •, que o recurso em gemi 
somente aproveita úqucllc que dcllc usou, sendo que 
só o Juiz, pela aprecia0üo do l'aelo, póde dccitlir se 
lh? suo applicaveis as cxc<'p<:<-,es, que o Direito ad
lllllle, quan<lo ns razôcs de der~idir se referem ao de
lido, c IJüo ao rklinrp:rnle, no bcto f'nnnexo c com
mum, e nüo ú prsson. O IJllc eommu!lico a V . .Ex. pa-
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r;l sua intclli~cncia, e para o f;lzrr constar ao sobredito 
Promotor Público da Comarca Je Pastos l3ons. 

Tlcos Guarde a V. Ex. -Jo~é Thomaz Nalmco de 
Araujo.- Sr. Presidente da l'roYincia do MaranhCw. 

----
N. 0 !H)7. -1~'.\ZEN!H.- Em 27 <lí) lkwmhro !l() IR;,;; 

O cmpn!!Jndo tlc Fn::;rndlt dcstowJo 11rr IJIIIIIitladc tlc Ulfl· 
cial da (;uardn Narilllwl, c rccc/)('11tlo SlJltlo, !lllO púdc 
accumular o onlcmulu. 

Ministcrio do'> Ncgncins da f;w~n!la. Hio de Ja
neiro em '27 dl~ Dezembro tk u:;::;:,. 

Illm. c Exrn. Sr.- Tkr.laro :1 Y. Ex., Pm resposta 
a srn Otlicio n. 0 2'~c de '2!1 1lo tnPZ findo, que o Em-· 
pn)ga<lo de Fazen<la dcslacadu ern qu;tlidadc de Olli
eial da Guarda Nacional, c rccl'llen1lo o rcspt'\'lÍHl 
sol!lü, tüo l<Hln acennwlar o unlPtHHlo 1lt' Sl'll Pmpre 
go, qnc deixa de exercer em razão tLuptl'lle itnpu · 
tlimcnto. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Manl'wz !le Paranú. 
Sr. Prcsülcutc da Prorincia UI) S. Paulo. 

----
N." 3\l8. -Em 27 dt~ Oezm11bro dn tR:-,;L- Soldo IJilC 

compete aos Tc!WIIics .ljwlantc:; de Milicios. 

Rio de Jaw~iro. Ministcrio !los Nt'gocios da Fnzcn.
da em 2.7 de Dezembro de v:;:-.::,. 

111m. c Exm. Sr.- A tlivi<la de exercidos findos 
rcelHm~\!la pdo Tenenlí) Ajwl.ml1~ <lil t)X!incln 2! Linha 
do EX!)rcilo , .J o só Thnmaz Üt) Arp üuo Cahml, provc
llicnte .de sol<los venei<lils !les<k n t.o de Muio dt) lf~~~o 
;~11) :lO !k, .Junho tk .lS:J:l, f11i. liqni<liula 'da Ht·pm·· 
IH,;,-w <h Gu;~rra, t:llilll'l"!lW IJ llllll11 passei' 11 pl'!;~ P<l-
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gadoria das Tropas da Côrte em 13 de Outubro de 
1854, na importaneia de HflO.j')')OOO, calculando-se o 
soldo daquelle OfJicial na razüo de 25;n'l0UO mensaes, 
segundo a tabclla de 28 de Março de 18'25. 

Como porêm aos Tenentes Ajuuanles de Milícias 
não compita semelhante soldo, salvo durante o tempo 
de serviço em campanha , mas sómentc o de '2.2;t;':>OOO, 
como estabelece o Art. 1 . o da Carta de Lei de 24 de 
Setembro de 18'2H, expPdi urd<·m para neste sentido 
ser o Oflicial de quem se trata satisfeito do que devi
damente lhe competir. O que communico a V. Ex. para 
o devido conhecimento, c a fim de que resolva o que 
tiver por acertado , a respeito tanto dos futuros soldos 
como do excesso que indevidamente se lhe tiver pago. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez ue Paraná.
Sr. Marquez uc Caxias. 

N. o 3!"19. - Em 27 de l)pzemhro de 1855. - Dcrlaro 
que hwna di r ida wio estú prescriptn, mas que se niio 
l~lllrcgue o dinheiro sem qw~ .~c apre.~entc a tlcprccadt' 
legal, c srjão pagos os da idos direitos da herança. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 27 de Dezembro de 1855. 

O ~Iarquez de Paranú, Presidente uo Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
suuraria do Rio Grande do Sul, em resposta ao seu 
Oflicio 11. 0 216 de 2G de Julho uHimo, que o mesmo 
Tribunal, tomando conhecimento do recurso ue .Jos;é 
Mendes e outros herdeiros do finado Domingos llorges 
freire, interposto da decisão da mesma Thesouraria, 
que negou cumprimento a hum precatorio do Juiz de 
Orphãos e Ausentes, mandando entregar-lhes a herança 
do dito Freire, sob o fundamento de que estava pres
eripto o seu direito, em face das disposições do Art. 
~32 da Lei de 17 de Setembro de 1851, combinado 
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com o Decreto de 1'2 de Novembro do mesmo anno, 
deliberou dar provimento ao referido recurso, visto 
fJ nc a habilitação c peli~ão uc herança foi intentada 
dentro do prazo ue que trata a citada tei' com a 
declaraçüo porém de qpe nuo se deve verificar a en~ 
trega, sem que os herdeiros apresentem a deprecada 
legal de que trata o Art. ~\:J do l\egularnento de 9 de 
Maio de 181.2, nito bastando o simples Officio do Juiz, 

I
Jor quanto nenhuma Lei ha que, dispensando aquel
as deprecadas, pcrmitta o levantamento por semelhante 

fórma. E porque sejão os recorrentes herdeiros collate-
raes, devem pagar, antes que lhes sPja cntrrgne a 
quantia que reclamão, além dos '2 "f" tlc habilitação c 
do Scllo proporcional uns qunntias heretlilarias , a 
decima da herança, visto ler fallecido Domingos l3or
gcs Freire antes de H~:JO, c vcrlencer por conseguin
te este imposto á renua geral , como declarou a Ordem 
n." '2G de 16 ue J<'cvcreiro de 1818. - Marquez de 

Paraná. ----
N." 400.-l\IARINIIA.-Aviso tlc '2'7 !le Dezembro de 1R55. 

Declam em que casos os Commissarios , Esrrit·iies, Drs~ 
Jlenseiros , c Encarrrgados rcsponsaveis pelos generos c 
dinheiros da Fa:::rnda Narional a bordo dos iYarios da 
Armada cstlio s11jcitos á .furisdic!·üo militar. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da l\Ia~ 
rinha em 27 de Dezembro de 18:JS. 

Entrantlo em (lmida, se, em vista du Alvará de 
7 de Janeiro de 17~li, l\cgimcnto VroYisional, Artigos 
de _Guerra e mais Legislaçito da Armatla, os Commis
sanos, l~scrivfles, l>espmscirns e Encarregados rcspon
saveis pelos generos c diuheiros da Iazewla Nacintwl 
á honlo dos NaYios de Guerra, ou Corpos de 'larinha, 
eslào sujci~t?S sempre, on em flUe CiiSUS ús disposiçücs 
penacs nnlttarcs pPla falta dt~ exa(·t~fltl dt· seus ckn~~ 
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res; e , particularmente, se , no caso de ficarem alcan
raclos para com a mestlla Fazt>JHla Na!~iunal, al<\rn da 
CXCCW;úo civil, tkVl'!ll SCI' sulmtellÚ[os il proCPSSO TllÍ

Jitar; e sentlo ouvido o Cons!·llw Stiprtrno Militar de 
Jusliç.a, e as Sec<;(ws !le Mnrinlta e Guerra, e de Justi
ra do Consdho d'Eslmlo. Hnun~ Sua ~l;w:<·sla<lt~ o lm
JlCrador por bem Declarar, pm Jmmetliata' ltesolw:<lo de 
'22 <lo corrente, tomada sobre Consulta <las reft~ritlas 
St•e<_/H'S, com d;da du ((; <k Oi!ltthro ultimo, fJilC os 
Cummissarios, EstTÍY<Ics,llt~spt•nst~iro:; e Eucarrt•gndos 
da Armada Nacionnl ( ~ r tl1[ wri;d ' ClllllO Clltll(li'<.'!Jewli
dos na letrJ. dos Arts. lt ."e :1." <los tlc Guerra da mes
ma Armada, nos crinws militar<:s, on (k rcsponsa!Ji
lidade, e nos clc rclwlliüo, <>slüu snj<~itos ú jurisdicç;k• 
militar, e devem pnr lars crinws responder em Con
selho de Guerra, na fúrrna do Art. 171 § l.o do Codigo 
do Processo, formnudo-llws primeiranwntc culpa os 
Conselhos de Invesligaf:üo, scgumlo o clisposto no Art. 
15;) § :3. 0 do mesmo Cocligo; e que senwlhantcmcnto 
se deve proceder contra os Cummissarius, quando não 
pagarem dentro <le lwm nwz, (lt~pois tle notificados, 
os alcances em que 1ican~m \)ara com a Fazenda Na
cional, como determina o A varú de 7 de .l anoiro de 
17~)7 Titulo .1." § 12.": o <{'te communico a V. S. para 
seu conlteeimcnto e exccucilo. 

I>eos t;uanb a V.~~- --~~Juüu Mauricio \Vanderlry. 
Sr. J oa<pÜm José Jgnaciu. 
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N ." Í! O l . --·Em ~8 de Dezembro de 18~);). - rl'nri mcn to 
do Anditor de Guerra interino, do tempo em qtw o pro

prietario esteve com assento no Corpo Legislativo. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Nego cios da Fazen
da Pm 28 ue Dezembro ue 18:J!""J. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao 1hiso ue V. Ex. 
(1e 2n de Outubro ultimo , requisitando onlem para o 
pagamento no Juiz dP llireito da l.a \'ara Criminal 
Jl'ssa Côrte, :Manoel Elisiario <1<~ Cnslro MmH•zt·s, que 
s<~nia de Auditor U\~ l;ucrra desd<~ 17 dt~ Julho até 1a 
tle S<;tclll~lrO ullimo' 110 it_ll_[)(~llim<:ntu <lo r('SJWCÜ\:0 

propnetano' ue huma grntlhcn~iío que scra tkuuzl
da do vencimento do dito Awlilor proprietnrio, igual 
ao vencimento diario üo mesmo , c na porpor\:uo do 
tempo que servio, declaro a V. Ex. que, compdimlo aos 
lkputauos e Senadores, que süo Empregadus Publicos, 
os yeneimentos de seus lugares desde o dia imme<lia
to ao do encerramento Ja AssemlMa Geral, c estando 
o Auditor proprietario, de <Iucm se trata, pago do 
ordenado do seu lugar J.c [l dr~ Setembro em Jiantc, 
nuo tem n seu Suhstitulo direito ú gratificn~üo desse 
tlia em diante, porqtw hawria duplir:ala <le tlesrwza, 
sahindo eJla UO ordenado, JlOtlt~!ll}O O SPU llHgamcn
tO somente ser dfcctnado no caso de Y. l~x. ordenar 
que saia <le alguma verba da Lei do Orçaml'nlo do 
Minislcrio a St'U cargo. 

J)eos Guarde a Y. Ex. - Marqncz ue l'aran{t. -
Sr. Marqucz de Caxias. 
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N.o 402. - Em 29 ue Dezembro de 1855.- Os Offi
ciacs honorarios níio podem passar procura~ão. 

Rio ue Janeiro. Minstcrio <los Negocios da Fazen
da em ::W Dezembro <le l~r,;-,. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solur.ão á materia do re
querimento do '2: Olficial da Pag<{uoria <las Tropas <la 
t:ôrte, João Caetano da Siha Gnmes, que V. Ex. re
melteu-me com o seu A viso de 1 ~) <lc Novcml>ro ulti
mo, consultando se aquelk Empregado tem direito de 
passar procuraçào, visto gozar da grmluaçfw honora
ria de Major do Exercito, d(~clmo a V. Ex. que os Ofli
ciaes llonorarios HÜO {KHlern passar procurações, nos 
termos da Ordem do Thcsouro de 30 de Mareo de 
18.4~), c como foi ultirnamPnll~ th~c1arado por este Mi
nisterio em Aviso de 1(j dn FeYereiro do corrente an
no, a respeito dos Empregados da Hepartição de Ma
rinha, que tambem gozfío de grmluações militares. 

neos Guarde a V. Ex.- Marctuez deParam\.
Sr. Marquez de Caxias. 

N.0 40:3.- Em 29 d.e nczembro d.c 1855. - Quando 
os Paq1,etcs lnglczc.~ cltcrtnrem em Domingo on dia 
santo, deve abrir-se a A fj(uulcga o tempo necessario pam 
a sua descarga c sahida, 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. llio de Janei
ro em 29 de Dezernl)ro de 18GG. 

O Marquez uc Paraná, Prcsid.entc uo Tribunal do 
Thesouro Nacional, d.eferindo ao requerimento do Agen
te da 1\cal Companhia de Pa<Iuctcs a Yapor entre Sou
thampton c os portos do lmperio, ordena ao Sr. 1 ns
pector da Thesouraria da Ballia que expeça as conve
nientes Ordens para que, quaJHb aeonteça entrarem em 
Domingo uu Dia Santo nu purlo da Capital uu mesma 
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Província os Vapores dá dita Companhia, seja aberta 
a A lfanuega durante o tempo necessario para sua des
carga c sahiua. - Marqucz d(' Parnná. 

N.o -104.- Jl:STlCA. -Aviso de 2U de Dezembro 
de 18:,;,, no J>~·csidentc da Província do Ceará.
J)cdam d Camam Muuit·ipal da Capital daquclla 
Província, em solllç!lo a duvida por clla propo.~ta, 
qnc n novo UegiJ:Wnfu de l'lt.~fas apenas marcou a taxa 
do.~ salarios c emolumento.~, c nada innovou :~obre 
a. obriyação de pagar, c direitos de haver custas, 
f'On{ormc cstaw disposto c TC[Jillado na Legislação 
anterior. 

3: Secção. Ministcrio dos Negocios da Justica. 
Rio de Janeiro em 2!) de Dezembro de 1855. · 

Jllm. c Exm. Sr. -- Tendo levado ao conheci
mento de Sua Magestade o Imperador, o Oflicio n.o 
182 de 3 do mcz antecedente, que V. T~x. me di
rigio cobrindo por copia o da Camara l\lunicipnl des
sa Capital, datado de :-W de Outubro do corrente anno, 
no qual consultou se devia continuar a pagar as 
meias custas devidas pelos róos pobres, na fórma d() 
Art. 99 da Lei de 3 de Dezembro da 1841, apezar 
de nào lhe ser essa obrigação imposta pelo novo Re
gimento de Custas, e Ficando o Mesmo A uguslo Senhor 
Inteirado da matcria da Consulta, e da resposta por 
V. Ex. dada á referida Camara Municipal , que rc
mclteo lambem por copia , Manda declarar a V. Ex. 
que o novo Hegimcnto de Custas apenas marcou a 
taxa dos salarios c emolumentos, e nada innovou so
bre a obrigação de 1x1gar, c direito de haver custas, 
conforme estava disposto c regulado na Legislaçüo 
anterior: c qur, por conseguinte devem as Camaras 
M unici paes pagar ~s custas dos presos pobres , porêm 
na raziío c propor0.1o da metade a (JUC sii.o cllas so-
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mente obrigadas pelo Arl. 5 L do citado Regimento. O 
que V. Ex. farú constar it Camara Municipal dessa 
Capital. 

Deos Guarde a V. Ex.-- .José Thomaz Nahuco 
de Araujo. - Sr. Presidente ua Pnn in c ia Jo Ceará. 

N. 0 AOS.- Aviso de '.2\) de Dezembro Je 18GG, ao 
Presidente do Tribu11al do Comrnercio du l)rovinciu 
de Pernambuco. - /)cridt~ a tln~:ida apresentada pelo 
Prc~identc drtq~tcllc Tribwwl , áccrca da intclligen
cút dos Artg. 1 li c i8 do Decreto n. o 1.597 do 1." 
de Maio de 1H5!J. 

3. • Secção. MiHisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em ::w ue Dezembro de 1855" 

Accuso o recebimento do Oflicio de V. S., data
do de 14 de Novembro ultimo , no qual expõe as di
versas opiniões que tem npparecido ácerca da intelli
gencia dos Arts. 4(i c 4~ do Decreto n.o 1.GU7 do 
1. o de l\laio do C()rrente armo , quanto ao termo em 
que o vencido deve oppor embargos a hum Accordão 
proferido pelo Tribunal Jo Commercio. 

E Sendo presente a Sua Magestade o Imperador 
o dito Offkio, rtt<'hi Ordem do Mesmo Augusto Se
nhor para declarar a V. S., que hc fóra de duvida 
que o Art. 46 do citado Decreto n. 0 1.597 do 1. 0 de 
Maio deste anno, derogou implicitamente a Art. 662 
do Regulamento n." i:Jí de 2~) d~ Novembro de 1850, 
quanto ao termo em que o vencido deve oppor em
bargos ao Accordão do Tribunal do Commcrcio, o qual 
he hoje de ti dias somrnle, contados da publicação , 
ou intimacilo, na fúrnm dos Arts. '.2B5, G3U, 722 e 
731 do sobredito Hcgulamcnlo n. 0 737: sendo esta a 
praxe seguida na. CôrlP, como a.llestou o Jlresidente 
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do Tribunal do Commercio della, que fui omido so~ 
hre a materia. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nahuco dé 
Araujo.- Sr. Firmino Antonio de Sousa. 

N.o lt06.- Aviso de '29 de Dezembro de 1R~)r>, ao 
Presidente da Província de Santa Calharina. - Dc
dnra ao Presidente daquella Provinl'ia, que os Jui::es 
de Direito não zwdem nomcnr Escrirãc.~ iaterüws dos 
Subdelegados de Policia, c dos .Juizes de l'az, em ln
gar dos que forem su.~pcnsos. 

3." Secção. Ministerio dos Nrgocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 18fl5. 

Illm. e Exm. Sr.- Hemetteo V. Ex. com o seu 
officio n. o 12'2 de '29 de Novembro u li i mn , a copia 
do que lhe dirigio o Juiz de Direito da '2." Comarca 
dessa Província, participando haver suspendido aos 
Escriváes dos Juizes de Paz e Subdrlrgndos de Policia 
das Freguezias de Nossa Senhora da ~lúi dos Homens 
do Araranguá, e de Nossa Senhora da Piedade do 
Tubarão, do Termo da Laguna, por t~rem sido no
meados pela Camara Uunicipal sem previa aulorisação 
aos Juizes de Paz, para lerem Escrivfies separados, 
e nomeado quem por elles servisse interinamente; re
metlcndo V. Ex. igualmente por copia o ofiicio de 23 
do dito mez, pelo qual respondera IÍ(pJClle Juiz de 
Direito, que approvavu a suspensõ.o de lacs Escrivães, 
mas não a nomeação interina que fizera, por ser in
quinada do mesmo vicio Jc incompctencia , -...isto que 
na fórma do Art. 9. o da Lei de 3 de Dezembro de 
1841, e Arts. 42 e 44 Jo Uegulamento n." 120 de 
31 de Janc;ro de 1812, procederia melhor ~'c, sus
pendendo os referidos EmprcgJ.dos, ordenasse aos .l uizcs 
de Paz que se servissem elo Escrivü0 do SubJelcgado, 
á quem m:.mdarin cyuc rcrncttcssc an nct~·g:\do ele Po-
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1icia a proposta de Escrivão, c juramentasse o pro
posto para servir interinamente. 

Sua Magesladc o Imperador 1 á Guja Presença 
levei os referidos papeis, Houve por bem Approvar 
a decisão dada por V. Ex., por isso que o Juiz uc 
Direito não podia fundar a sua competencia para no
mear Empregados interinos, em lugar dos que forão 
suspensos, na disposição do Art. 2G § 1." do Hegu
lamcnto n. o 834 de 2 de Outubro de 1 Rf> 1 ; por quanto 
desse Artigo se não deduz, corno parece ao Juiz de 
Direito • o arbítrio de fazer nomeação quando lhe 
aprouver, mas a attribuição de nomear , quando for 
competente, e de fazer nomear, quando lhe não com
petir a nomeação pela I..ei em vigor; semlo certo que 
as expressões do citado Artigo - pela Autoridade com
petente- resolvem qualquer duvida que a tal respeito 
podesse haver. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligen
cia I c para o fazer conslar ao mencionado Juiz d~~ 
Direito da 2.a Comarca. 

Deos guarde a V. Ex. -Jose Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província de Santa Catba
rina. 
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N. • 407. - A viso de 29 de Dezembro de 18flrl , ao 
Presidente da Província de Minas Geracs. - Declara 
áqnelle Presidente a maneira porqne devem proceder 
os .J uizcs de Direito , quanclo lhes forem remcttidos 
autos c papei.~ para servirem de base a algum processo 
de responsabilidcule 1 no caso de se pro,·ar a cxistcncia 
do crime. 

3. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 29 de Dezembro de 18Gfl. 

Illm. c Exm. Sr. -Ao Ministcrio dos Ncgocios do 
Imperio participou o Director Geral do Correio 1 que 
tendo, por suspeitas fundadas, ordenado ao Admi
nistrador do Correio dessa Província, que ofliciassc ao 
Juiz de Direito da Comarca respectiva para fazer pro
cessar por crime de responsabiliuade o Agente do Cor
reio do Uar de Uespanha, em razão de o julgar cul
pado em factos de extravio de papeis, recusara-se 
o dito Juiz de Direito a tomar conhecimento de laes 
factos , devolvendo ao sobredito Administrador os pa
peis que lhe forão remcttidos para servirem de base 
ao processo 1 por entender que sómenlc ás Autoridades 
Judiciarias compete, segundo a doutrina do Aviso n." 
50 de 3 de Junho de 1830 , enviar ás Autoridades 
competentes, para formarem culpa aos Empregados 
Publicas não privilegiados, quaesqucr papeis de que 
resulte o conhecimento de algum crime por clles com
mettido : o que tudo me foi comrnunicado por aquelle 
.Ministerio. 

S. M. o Imperador, á Quem foi presente seme
lhante negocio, depois de Ouvir o parecer do Con
selheiro Procurador da Coroa , Houve por bem De
cidir, que o Juiz de Direito nfto obrou regularmente 
deixando de proceder contra o Agrmte do Correio do 
~lar de llespanha, c devolvendo os papeis, dos quacs 
constava o crime ue responsabilidade por elle corn
meltido: 1." porque o Art. 157 do Codigo do Pro
cesso Criminal, ao 11 ual h c rcmissi v o o Art. :JUG do 
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Regulamento n. 0 120 de :JL de Janeiro de 1842, de· 
terminando que as Autoridades J udiciarias proccdii.o 
ú formaeão da culpa, sendo competentes, ou rernet
tão a qÚern competir os autos c papeis que lhe süo 
presentes , e em que encontrem crime de responsa
bilidade, não estabelece a maneira porque taes autos 
e papeis devão chegar ao poder das referidas Auto
ridades, devendo estas por consequencia, logo que 
lhes sejiio remeltidus, pro(:edPr ex-ollir_:io , se com 
eifeito delles constar o crime de responsabilidade; 
2. o porque por nenltuma maneim mais regular e con
veniente podião ser pre~cnles ao Juiz de Direito as 
provas de hum crime de re~pnnsabilidade do que por 
intermedio do Chefe da Hrparliç·Jo, que lem por de
ver promover a responsabilidade dos seus subordi
nados; sendo que fôra absurdo e prejudicial [J Jus
tiça Publica que o Juiz de Direito, u quem compete 
cx-officio a puniçüo dos crimes de responsabilidade, 
podesse aliás rejeitar as provas de hum semelhante 
crime officialmcnle aprcsrnlndas. 

Manda por tanto o Mesmo A ugmlo Senhor que 
V. Ex. assim o faca constar ao sobredito Juiz de IJi
reito, c lhe ordené que proceda immedialamente con
tra o Agente do C:orreio do 1\Jar de Hespanha, pelos 
factos de que he accusado, fazendo V. Ex. com que 
o Administrador do Correio dessa Província remetla 
áquelle Jniz de Direito os papeis que lhe tinhão sido 
por este devolvi dos 

Deos Guarde a \'. Ex.- .José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província de Minas Geraes 
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· N. 0 408. -FAZENDA. -Em 31 de Dezembro ue 1855. 
Os Presidentes nomeados que residirem na mes

nw Prm;incia não têm direito a ajuda de custo. 

Hio de Janeiro. Uinisterio dos Negocios da l<'azen
da em 31 de Dezembro de 185!:'>. 

O Marqnez de Paraná, PrcsidPnle do Tribunal do 
Tlwsouro Nacional, de ccnformidade com o Aviso do ~li
nisterio uo Imperio fie 2ü uo corrente, ueclara ao Sr 
Jnspector da Thesouraria da l)rovineia de Goynz, que 
nfw foi approvado o acto, pelo qual o ex-Presidente da 
mesma Província marcou , sob sua responsabilidade, ao 
seu successor, o llacharel Antonio Augusto Pereira da Cu
nha, a Ajuda de custo J.e 1 :500;ztlUOO, não só em fa
ce da tei n. 0 6i7 de ·7 ue Agosto de 1852, Art. 2.", 
como por não haver precedentes que autoriscm taes 
ajudas de custo, quamlo os nomeados residem, como 
o de que se trata, na propria Província , onde tinha de 
servir , pois h e Juiz de Dueito da Comarca do Rio Co
rumbá, e nella residia ao tempo de sua no meação; 
cumprindo, portanto, que o Sr. Inspector expeça or
dem para que seja reembolsada a Fazenda Publica da 
importancia da sobredita quantia, que deverá se1· 
restituída pelo referido Bacharel, sendo J.c equidade que 
o faça por prestações, e por desconto nos vencimentos 
que houver de receber na mesma Thesouraria, se nüo 
preferir efl'ectuar o pagamenlo integralmente. - Mar-

quez de Paraná. 
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N.o 409. -GUERRA. -Aviso de 31 de Dezembro de 
1855. -Dá esclarecimento.~ sobre a intelligcncia da 

Circular de 2;) ·dt~ .htflw de 1Rf>5. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 31 de Dezembro de 1R55. 

Illm. e Exm. Sr. -Respondendo ao seu Officio 
n.• 488 de H de Novembro ultimo, tenho a decla
rar a V. Ex. de Ordem Jc Sua Mageslalle o Imperador, 
em solução ás duvidas propostas pelo I nspector da 
Thesouraria de Fazenda dessa Provincin I á cerca da in
telligencia do A Yiso Circular de '2ti de Julho do cor
rente anno, que mandou abonar forragem para cavallos 
e bestas de bagagem aos Oflieiaes que marcharem em 
serviço de hum para outro pmrlo da Província 

1 
ou de 

huma para outra Província em viagem por terra 
1 

que 
concedendo o citado Aviso aos Ofllciaes I que seguem 
viagem por terra, forragrm para cavalgaduras e besta 
de bagagem, não se póde entender que para estas se 
abone a mesma forragem de 480 réis marcada para as 
cavalgaduras de pessoa, mas sim a de 400 réis; que 
só tem direito a taes abonos aquelles Officiaes a quem 
a Tabella, annexa ás Instruccões de 10 de Janeiro de 
1843, concede essas vantagens abonando-se sómente for
ragem para huma besta ele bagagem aos que marcharem 
isoladamente, qual1ruer que seja sua patente; c final
mente que aos Oflkiaes a 'lnem por Lei competem ca
valgaduras, c pelo exercício em que se achão percebem 
as respectivas forragens, só se lhes abonarão, quando 
em vwgem, as que lhe competir para bestas de ba
gagem. 

Dcos Guarde a V. Ex. - Uarquez de Caxias. -
Sr. Presidente ela Provincia dP Pernambuco. 



( l8:l ) 

,\.DDI'r,\.ME~TO .t\.0 ~:~t..DEII:\'0 l.o 

FAZE.'iDA.-l~m 1.:! de .lanl·iro de 18:-,;).- Sufm~ incom
Jiatibilitlwle de diversos ruryns da.~ T!wsourarias com 

irlcnticos da wl!llillistnu:tio rios /crrnws dianum1i11os. 

lho de .laneim. Minisll·rio dos Ncgocios da Fa
zenda Pm 1:2 tk .lnneiru de U'(\:-). 

Illm. e Exm. Sr.- fm resposta nu Otlit:io di~ r. 
Ex. de 17 de l"evcm·iro do nnno findo, purliC'ipan
do haver nomeado pnra Jusrwctor hera!, Procurador 
Fiscal, e Secrdario da Aumiuistra!'ito dos terrenos dia
mantinos aos Empregados que CXl;rcem func\;ües ana
Jogas na Thesouraria de Fazenda, cabe-me declarnr
lhe, que , não obstante ns raz1lc•s q 110 V. Kx. apresen
ta, para justificar aq uella dcliLera\:üo , uào pôde clla 
ser approvada, por se I h e opp<m~m as tlispO!:>ÍÇôes dos 
Arts. 5.", 1:3 e H do Hegulameuto de 1 L d1~ Dezem
bro de 18S2, pelos quaes foi a Thesouraria incum
hitla da inspec~ão sobre a dtta Administra~ão , c de 
to~ar conhecimento dos re<:ursos inlerpos_los u1~ .suas 
ueCisoes; resultando dacrudla m:cumula<;ao <le func
çôes essencialmente íncümpativeis, o ficar o mencio
nado Hcgulamento sem ell'eito em algumas de suas pro
Yidcncias mais importantes. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Paraná.
Sr. Presiuenle ua I>rovincia de ~luto Grosso. 
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Em 12 dr, Janeiro ue l~r~:J.- ls Thcsonmrias derem 
rnnctrcr tlircctamcnlc cws J11inisterios as liq~túln!~ucs das 

dilidug de t'.l'tTI:Írios findos. 

Hio de .latwiro. Minislc·rio dos Nego('ios da Fa .. 
zr•nda Plll 12 de .lan~iro d1· t~;,;,, 

O 3farqucz dt~ Paranú, Pn~sidt~lllP do Tribunal dn 
Thcsnur' 1 Naciowd , commu 11 ica ao Sr. Inspeclor da 
Theso11raria da Província dt~ (;oyaz que nesta di!l.a 
transmitte ao Ministt~rio dn .I ustiça o requerimento du 
Promolm· Pnhli('o da Co11wrca da Parmwltihn, Antonio 
Ribeim da Fonseca, tpw acotnpanhnu o seu Oflkio 
de !l dt~ ~lan·o do anno finuo, n fim de autorisnr n 
despeza 11os "termos da 1: pi!rlc~ do§ :J.odas Jnslruc
çües de (i de Agosto de 181i. E como o Sr. Inspc:
ctor se fundou na disposi\:iio da onh·m n. o '2~9 do :! 
de l\larço de t8H, para rmnPllt~r o dito rrqucrinwn
to dircctamente para o Tht·snliro , adrPrft~·lht~ q 111~ 
aquelJa ordem fm derognda pl'lo citado ~ :L" das IJIS
trucçõcs de 18-1.7, e que por consPguintc deverá rP
melter aos .i\Jiui>itnrios á ljllt~ ptTit·nc~m~m ns diyidas 
os processos <pw su forem liqnidandu, com a. uniea 
cxcepçilo dos que estiv(~f('lll r;omprehPndidos na dis .. 
posição do Decreto n. 0 1.1 ii de 1 i dí' Maio du 18;"')2 . 
.i\[arqucz de Paranit. 

Em L2 de Janeiro de :18!í!",. - ()g ln.~petton's do~>: 
Alfluulcgas potl··nt ilnJH1r os 11111/tos di' que /ro,ta o 
Decreto tlc if) de lllaio de 1H50, iudcpcwlente tlc 
rommunicaçiio offirial da i nfiwçiio do mt'WIO D~'rrclu. 

Rio de Janeiro. Ministrrio dos Nrgocios da Fa
zenda em 1'2 de .Janeiro dt~ 1H:,!). 

Respondo ao Oflicio do Sr. Jnspcctor da Alfan .. 
dcga da Ci)rle, n.• .tJ3 dP :1 do cnn·Pnl!', dcclarandt>· 
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lhe f~UC hem pmcedeo mullanuo o Capitão da Barca 
Hamburgueza- Florentin -procedente do porto dr~ S. 
Francisco dr~ Santa Catharina, por infrar:r:.üo do ~ ()." 
do Artigo unico do DcrTelo de tr> de Maio de 18f,O, 
Pmbora nüu tiv~ssc rccehiuo eommunieaçiio alguma dn 
Alfaudr~ga. -- Marrpwz de Paranú. 

HIPEIUO. - Hepartição Geral das Terras Pnbli1·rts. 
Circular aos Presidentes das Prminw1s, 1l1• 1:1 du 
.lmwiro d1~ 18i"'Jfl. - /Jrclrll'!llldo quacs os ftTrnws 
Sl~jcitos oo registro 1ws tcrmog tlu Art. \H do 11eyll
lamcuto tlc 30 de .Janeiro tlc 18G1. 

Illm. c Kun. Sr. - Harendo Snn Mugcstade o 
I mpcrndor Determinado por Sua immctliata Jlpsoluçilo 
de :20 de Hezernhro ultimo, tomada sobre Consulta 
da respectiva Secçfto do Conselho d' Estado, relati
yarncnte ú execução do Art. UI do Hegulamento N." 
1.:JU~ de :lO de .Janeiro de 18;)1, que, vislo ser prin
cipio n·guladnr do regislm das terras possuídas o des
tino d1:slas parn 11 l1mmra ou erinçilo, se obsPne em 
geral como linha de sr,para~fln a demarca~üu da de
cima urbana, declaranuo-sc comprehendidos na obri
gaçüo do registro todos os terrenos , qne estão fóra 
da dita dcmarcar,üo; c que, quando aconlf~\;a <H"ha
rem-se dentro desta nlguns, que são destinados para 
a lavoura ou criar,iio, em tal caso ficfiO nas Pro
víncias autorisados OS rresitlenlPS pura fazer hmna 
circumscripção especial para UíJUelle fim, hem r;omo 
para estabelecer hum limite nas poYO<H;óPs, onde não 
lwja demarcação da decima , pelo qual scruellwute
mente sejiio separados os terrenos obrigados ou uiío 
ao registro; devendo dar parte circunstanciada de lnclo 
ao Goyerno Imperial , para que este resolva a final , 
e concluir estes trabalhos dcnlro do prnzo marcado: 
assim n eommunico a Y. Ex. pnra o seu conlwei
mcnlu, nccn•sc!'n!amlu fJ\W deve \'. Ex cc,nduir os 
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referidos trabalhos no prazo de se1s mezes a contar 
do recebimento deste. 

Ueos Gnar~]c a V. Ex.- tuiz; Pedreira do Coutto 
J<'erraz. -Sr. Prcsidnntc da Provincia de ..... 

Repartição Geral dns Tc•JTt~s Pnbliea~. Aviso n. 0 2 
ao Presidente da ProYiw:ia do Paraná •le 1G de 
.Janeiro de 18S!i. -- Mn11dando preparar hum tcr
nno, em que possa s!'r empregada na cultura do 
chá huma, porçiio de Chins, q11c .~c mandáriio ron
trar·f ar. 

Illm. c Exm. Sr.-- TPndo o Gorcrno Imperial 
mandado contraclar, por inlcrmedio da Legação Bra
sileira em Londres, huma porçüo de Chins no intuito 
de ensaiar o fornecimento de br<J.ços ús propricdaues 
particularc-; já existentes, c principalmente nos enge: 
nhos de assucar, c senuo tmnbcm conveniente que a 
sua chegada scjüo alguns uos ditos Chins empregmlos 
na cultura e fabrico do chú, cuja inclustria póuc ser 
por elles aperfeiçoada , resolveo mandar preparar des
de já huma porção de terrenos para este fim , nas 
proximidades da Capital df'ssa Prorincia, cujo dima 
he usado para a reft~ricla c11llura; e porisso recom
mendo a V. :Ex. que dê df'sdc logo as providencias, (jUC 

forem neccssarias para conseguir-se tal resultado. es
colhendo hum terreno, fJUC rcuna us convenientes 
condições. Na designação do lugar V . .Ex. preferirú o 
que houver devoluto nas visinhanças da Capital, ou 
procurará comprur, na falia absoluta de terras na
cionaes, algumas, comtanto CJllC o seu preço nüo seja 
excessivo. A extcnsiio do terreno uestinado {t cultura 
do chú deverú equintler n hmn decimo sexto da legua 
quadrada, isln he, ter a úrea dr quinhentas c sessen
ta e duas mil e quinhculas lm~t:as qwu1radas. SP a 
sua eonfigura~·fin o pcnnillir, dewrüo ilS easas c quin
tacs ser dispostos euuf',•ntH~ a pl:ntf<t junla, c qunn-
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do isto não seja possi vel deterrninarú r. Ex. que se 
lhe appro.ximc quanto srr possa. 1\a hypothese de niío 
ser~rn SHfficicntes para a cultura do chú e uos genc
ros alimcntieios os ([llÍnl;'u~s, que I'Orrrspondcm a cada 
huma dns casns, r. Ex. farú distribuir êl cada bmna 
fmnilia Chim. ou individuo strn familin a porr,iiu dr, 
terras, que julgar conrenicnlf'. Nesta dala solicito do 
Sr. Ministro da Guerra q1w manJe p(k ú disposi(.;ão 
dt~ V. :Ex. rinln Afric;lllos lincs ou ts(;rn.-os rlos em
pregados 11a Fnhrica dt~ ferro de· Silo .I o;-,n de Y pane
mn , pnra serrm applirmlns nos trabalhos preparalo
rios do deseortinmn(·nto do nw to, limpeza das IPJTas 
P sr~u rerohünenlo, na plantnr,:ilo dr~ mnnl.imentos e 
a11xilio de construecüo ele hum vasto rnncho ft~chado. 
e. com dirisiio para' trinta famílias nu f'incnenta indi
YJduos solteiros. Os ditos Africanos, ou cscraros serão 
nc:ompanhados desde S. Paulo por prssoa <le con
fiança c com cliPs irú hum feitor, <Jile conlw~a os 
meios ora empregados nesta ultima ProviJH:ia pnra a 
cultura do chú. Para occorrcr ús primeiras desprzas 
com n Commissfi.o , de que ora h e V. Ex. PncmTc·ga
do, nesta data peço no Sr. Ministro da Yaze~ula, 
que mande pt)r ú dispnsiçüo de Y. :Ex. a q uan tw de 
hum conlo de róis, lfUP devt~rú sPr empregada eom 
a economia precisn. ])o que· a respeito for orcorrm
do V. Ex. darú informnr:(Jes cin:umslanciadas ao (;o
vcrno por intermedio do" Minislerio a meu cnrgo. 

Dcos Guarde a Y. J~x. ----'Luiz Pedreira do Cmtlto 
Ferraz.- Sr. Presidcntr• dn ProYincin do Parauú. 

Hcparti\:iio Geral Jns Terras P11hlicns. 1hiso 11." '2 
ao Presirlenle de Minas GeraC"s r!G t 7 rlc .Janeiro 
rlc 18:);-). ~ llc.~olt·cnrln algumas tlnridag rio Viga rio 
da Iagr ri. raca do rcgi.~tm das tarrts poswidns. 

Jllm. e :Exm. Sr. -- Foi prPsenle a Sun ~Llgl·:·:lil
rlr :) llllJli'l'ildnr, o ()Jlir·io do Yir~l·-Pn·~;idr•J11(• di'~Sa 



ProYincia, n. 0 l:l~l de 11 de Ouluhrn do anno pro
ximo findo, submcflenuo ú dt•eis~o ns spguintes ques
htt~s propuslns p1:lo \igario da Fn~guczia da l.age, n~
latiYamcrltP ú f~X<'CLH;ÜO do llt:gulalllt'lllo N ." 1.31S d1· 
:10 1l1~ .lnrwiro dt• 18~d. 

1." Se· us proprielarios podt'lll nas det·lnl'IH,'ttr:s, que 
fizerem 11a Frcguezia dn ~uil n·sidencin, comprchen
der outws lt!rras, q1t1~ li11rdwm posswlo em dill(·rcnles 
FreguPzias. 

·~~ " Su dt:vem lilZI·r dt•t-lilrat:tw:' p;1rn o registro os 
IJUC' lã o somen !1: I i r c rem I' Ira caras ou cnsas uo arraial. 

~J." Se as ded;mH'tlt'S dt•n:rn ser st•llndas . 
.4 .·' Se na coulngcÍ~1 d1~ dotts n'·is por letra se <leve 

contar a noln, que os \ignrios tem dP fazer ua dc
clnnH:üo, e se a nola 1lcw igtwlrrH'llll~ ser registrada. 

E Conformando-se o Mt•stno A !lgusto Senhor com 
o parecer da Hcparti1:fw t;r;ral das' Terras l'ublif'as, 
lia por hem Mandar declarar a r. Ex. quanto ao 1. o 

quesito -que as terras tlevt•m ~cr registradas per;mtc 
o Yigario da Fregueziu, onde forem situadas; quanto 
ao '.2." - I[IW somr:nt1~ csli-Hl obrigados ao registro os 
terrenos iúra da demarc;tcüu da dccirna mbana, ou 
comprehendidos na cirnuH~crip1:ilo especial ou limite, 
de que trata o Aviso Circular N. 0 1 de 1:1 do <'Or

renU~ mt•z; quanto ao :L"- qnc as drdarar,ües pura o 
rrgislro niio estüo soj•·ilns ;tn Ítllpuslo tlo sl'llo; qunnlo 
ao !L" finalmt•n I e -q tw con rindo q m: seja com pie lo 
o n·gislro, dl'lle dere lnmlwm couslar a 11ota da aprc
senta~fío dus dcclnra~Jws, e assim pelo registro os Vi
garios percebcri-LO os do11s n'-i:.; df: t•molumcutos pelas 
letras, que eontivcr· a rdt•rida nota; cumpre pon~m 
que l'sta se limite ú menr:ilo do <lia, mez e nuno, 
em que silo HJm~sl~nladas as dr~elaraçiws. O qno com
munic:o a V. Ex. para seu conhc•cimento. 

J>eos Guarde a V. J~x. -- Luiz Pedreira do Coullo 
Ferraz.- Sr. Presidente da Pnwincia de Minas Gcracs. 



Hupat·Li~üo Geral das Terras Publicas. .\riso 11." :l 
ao Presiuentc de Minas Geraes do I i de .Jau<~iro 
de 1~~);). - Rcsolvcnrlu duvido.~ de rarius I 'i:turins 
rrlaticas ao rcg'Ístru tias lenas possui das. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua ~lageslad<· u Jmpcrndor 
knJ.o mrvido n JHm•ccr da H1•parti<_:ito t;ernl d<1s Tl~r
ras Publicas, suJ,n• o Oflicin do \ i<T-PrPsid('Jt[<• d1•ssa 
Pnwincia, n." 10:1 de :1 de Jnlhu do antto proximo 
pnssadn, nrurnpanltHtlu dP lt11rn t·xlnwto d1• ;tlg11mas 
<pwsl<Jes propostas pur varios Yigarius, iTlnliY<IIIICillt: 
ú I'XPI'Ilfftn do lh·gulnnH•rtlo !\." 1.:118 d1• :10 <k .la
JJeirn de l8i"v\, íllamla deelarar a \. Ex.: qnanlo ús 
duvidns do Yigario de S. (;unnlo do Biu ,\hnixn: J .0 

IJIIC dcn•m s1~~ n•gistradns ttui'to ns krras lunidns por 
1·ompra, !tcrm~<.:a , dua<:<lu, L\: 1·., cu mo ;rs h;tYidns pm 
posse, ú vista do Art. !l1 do ~:i lado H<>gnlnml~ll!u; 2." 
<pte as dcclara<;ües C'iigidns pdu .\rt. !):1 der•.'lll ser 
f1~itas na conformidaJe do JH'PCI;itn do ,\ri. 100; :l." 
qlll~ o n~gistro den~ ser f'0pia iirl das dt•1·!ar:H:f1cs, ,. 
IJIIC a resrwito da f<'mnn destns Si-\11 claros IIS Arts. !li, 
101, 102, 10:1 (~ JIH; 1.." <pll~ o prazo pnm n 1'\C .. 

<:n~:üo tlo citado Hegrilalllento Jl:t parlc· nolatiYa aus 
registros, hc o que ti~er :..;itlu ii\ado pel11 Presidl'llle da 
Provincia na fórma dos Arts. \ll e !)2: qwutlu ús 
do \'igario de S. <;on~:alo da Cmupanlta; 1. 0 que os 
possuidores dert;m registrar as suas ktT<ls [H'rante o 
rigario da Fregu(~zia' em llUI~ t•slirncm ellas silii;Hlas, 
segundo o Art. Hi ; 2. 0 que pdo hiso Circular de 
J :1 do corrente mez eslú esl<lbele~:ida a n·Qra sohr•' 
os terrenos sujeitos ou nüo ao registro, en\ n·li~n·n
cia no Art. \H; quanto ús do \igario de Tmhiras: 
1. o que adwndo-se parte Je hum H proprit~dad<\ ern 
huma Freguczia, e parte <~m outra, der<· f'illln htllllil 

dcssns partes ser rc!dstrada na respcctira Fn·p·JJ<•zia 
m<•HcionanJo-sc as J.ÍPccs~arias circu. msta ncias; '2." q IH: 
as declara<.:<H's para o reg1stro dos Ylltcul11s dl'rl'lll s1•r 
feitas pelos respccti r os ,\dm inistradores : :l. o q 111' as 
lr!'l'ilS JlOSSUÍdas J101' hUIII llSllfi'Udllill'ill, I' lfll(' por 
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morte deste t~m d1; passar a legi limos h~rdciros, de~ 
vem ser n~gistradas por il<juelle iflte he o adual pos
suidor: quanto ú do Vigario d1; Barbacena; 1." que 
as duas prÍlneir<ls adúio-sl' igu<~lnwnte n·solvidas pe
lo .\viso t:irctilar d1; I:; do 1:orre!lle Hlc·z; 2." que os 
li;rreuus do Conselho 1;~Liu lmnJwrn sujeitos ;w re
gistro cuni()rnw o Art. !H ; I' que, como jú foi de
clarado pelo A ri~o d1; 2fl d1~ Jl aio ultimo , dirigido ao 
Yice·Presidentc du Hiu de: .laH1!iro, tanto o sesmciro 
1:orno o i()reiro süo obriga1los a Jazer as Lll;elara\:IJes , 
meuciouanJn a nalurrza de SI!IJS títulos: quanto ft 
du Vigario de I bilipóca, qtw nüu letn ella fundamen
to, visto que o qn1: n:ndeo a terra, nada mais tem 
eom Pila, 1; sim o cumpmdot·, que lw o seu Icgilimo 
c uuico prupriel.ario; quaulu iÍ do Yigario de ltabi
ra, ifltl; esl;Í lamlwm l'l'stdrida pelo L:itado AYiso Cir
cular de 1 :~ do corn:nle mez: quanto ú do Yigario 
1le Hôrcs da Boa Esper;nH.~a, que na conformidade 
do Aviso de :H de .lulhu do nunu passado ao Yice
Presideute do Hiu d1; Janeiro. a impusiçüo dils mul
tas do .\rl. 10G compete na Côrte no GoYerno soL iu-
1ormaçJo do J>ireclur G1:ral das Terras l)ublicas, e 
nas Províncias aos respcL:tivos Presidentes sob a do 
Delegado daquclle: quaulo iÍ do \'igario de Sant'Amw 
de S. Joüo Acima, IJIW aclw-se resolvida pela letra 
do Art. 100, que <;xigl; deelaraçilo da cxtcusJo só 
quando i(n· conhecida. O qrw communico a V. Ex. 
para seu L:onheciml'llto. 

Deos Guarde a r. l~x. - tuiz Pedreira do Coullu 
f.'erraz. -Sr. Pn;sidenli; da Prurincia de 'linas Gemes. 

Hepartü;ãu Gewl dits Ti·rT;ts Publicas. Aviso n." 1 
ao Ministru Brasil<'ir(• t•m Londres Jc l!l Je .laueirode 
18:J::i.- :\lruula/1(/o rontmr!ur rt impo1'lru:üo de Chins. 

lllm. e J~xrH. ~r. --- Hl'llldlo a V. Kx. <rs iuclu
sas instnrc~óes, paw na cuu!'lil'!llidade dcllas V. Ex. con-
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lractar a importação de colonos Chins neste Imperio 
com alguma casa eommercial de Londres , Liverpool , 
ou outra qualquer praça importante, que inspire con-
1iança, c ofl'creçu garantia de bom c prompto desem
penho. ()uando porêm algumas das referidas instruc
çües o embaracem de conseguir algum contracto de 
mais rapida execução, e que V. Ex. julgue mais van
tajoso , ou ainda o impossibilitem de tratar deste ob
jt~cto, o Governo Imperial autorisa-o a afastar-se 
dnllas, certo de que o seu zelo e intelligcneia mais 
h uma vez corresponderão ú confiança que em V. Ex. 
deposita o mesmo Goveruo Imperial. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. - A S. Ex. o Sr. Conselheiro Sergio Teixeira de 
Macedo. 

ln~trucçúes para a celebração do rontracto de iutroduçiio, 
de colonos Chins no lmperio do Brasil, ás 

quaes se rrf'crc o Aviso supra. 

1." Os Chins, que se contractarem, deverão ser 
naturaes c habitantes das Províncias, em que forem 
mais morigerados , amigos do trabalho, c dados {t 
eultura da canna de assucar; t<ws como: Amoy, Shan
ghac, Ningpó e Chusan, preferindo sempre as pe
quenas povoa<_;(ws como Cunsingmoon, Namoa, l\ c. 

'2." Os colonos deverão ser lavradores, sadios, mo
rigerados e não dados ao uso do opio , rcgulanuo 
suas idades entre 1'2 e :l;; annos. 

:L" Aos colonos casados, c que pertcndcrem tra
zer suas mulheres e filhos s1w-lhcs-ha isto perrnitlido, 
huma vez que o numero dcllas e dos filhos menores 
de 12 annos, não exceda, quando muito, ú terça par
lc. do total dos importados. Aos solteiros, que se qui
zerern easar c trazer suas rnulherns, se lhes pagar<Í a 
imporlaneia da passngern destas, guardatla a mesma 
proporçüo acimn. 

--i.' Os eontrnetos eom os f:hins tlPveriío st'r f<>itos 
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antes do embarque c em duplicata, debaixo das con
diçMs seguintes: 1. • o tempo do contracto nunca será 
menor de cinco annos, sendo para desejar que se 
eleve a oito ; '2. • o preço do sala rio deverá regular 
de qnatw a cinco pesos por mez, alêm do sustento, 
vestuario , casa e medicamentos, ou de seis a sete 
pesos por mez , concedendo-se-lhes demais apenas 
huma sufliciente porção de terrenos para plantação 
1l1~ rnantimnntos; :L" os contrnclos d1:verüo ser trans
feríveis aos fazendeiros c proprietarios brasileiros, que 
o Governo designm; ~." nos contractos se determi
nará: 1. • o numero de horas de trabalho dia rio, o 
qw1l n11nen poderú ser menos de nove; 2. 0 o ves
tuario c sua qualidade; :L" a quantidade e qualidade 
dos alimentos, se for possivd; -1." as penas e multas 
impostas oos colonos, as quacs dcvcrüo em regra 
ser pecuniarias, e só l'rn casos graves, de prisão ou 
rescisüo do contracto. O tempo de prisüo não corre 
para o prazo do eontrncto; 5." quinze dias em hum 
mez de falta de trabalho interrompe o vencimento dos 
salarios; 6. o os colonos se obrigarão a pagar a razão 
de hum peso por mrz q11acsguer avanços que se lhes 
haja féito. 

!'J." Os navios. que transportarem colonos ueverão: 
1." ter os nrranj os neet~ssarios para a commodidade 
destes; '2." estar snppridos de mantinwntos, aguada, le
nha c medicarnt~ntos, dL: maneira 11ue elles nüo sof
ftiío priva~út~s; :L" trazer alguns instrumentos ara
torios, de que nsem os Chius; hum medico e hum 
interprete, que fullc portuguez por 50 a 70 colonos. 
Estes interpretes poderflo ser tomados em l\Iacáo, 
donde nflo podem em caso algum ser tirados os co
lonos; 4. o nflo transportar maior numero de Chins, 
do que toneladas contiver o navio. 

O." O Governo Imperial obriga-se a pagar por cada 
Cilim, que tlesembarcar nos portos do Irnperio, e que 
se achar nas condiçôes expendidas, a somma de 15 
a 20 Libras, não sn incluindo nesta quantia os avanços, 
CfU!~ tivere~n sido feitos aos colonos, para os prepara
ttro:; da vwgem, passagem dns mulheres, &:c. 
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7. a O numero dos colonos regulará de sc~is mil no 
maximo ató seiscentos no minimo, conforme for a 
importancia da quanti,,, que se houver dP dar por 
cada hum delles, e preço dos salarios. Qualquer po
rem que seja o numero, deveriio srr importados den
tro de dous annos, contados da data do <"ontra(lto. 

R." Os navios serão inspecciun1ulos logo ú sua che
gada por hum l~rnpregado do Govemo Imperial; se 
as condiÇ{les do conlracto tiverem sido cumpridas, se
rão os colonos tirados de borJo dentro de duns dias, 
e pago o seu importe em dez. 

~)." Findos os conlractos, aos Chins, que pretende
rem permanecer no I mperin, pncler-se-l1a eunee<lur 
gnüuitamente lotes d'} terras de 12:-l.OOO brar,ns qua
dradas nas fronteiras , ou ven<kr-se-lll<~S igual porção 
de terras a razüo de meio real a Lrnc;a quadroda, 
em qualquer parte em que haja terras devolutas. 

Hepartiçüo Geral das Terras Publicas. --- hiso ao 
Barão do Antonina em 2.2 de Janeiro de p~;.~>.
Cornrnnnicanrlv a nomearão do Dircctor 1ltt Colv
nin Jlilitnr tlo .Jatahy, ~ apJ11"VW1ulo a dia ria dos 
operarias nyricúla.~ tllt mesma Colonitt. 

Illm. c Exm. Sr.-Por Decreto de L!'> de Hezr•rnhro 
do anno proxirno findo, foi no meu do o Mnjm Thomaz 
José Muniz, indicado por V. Ex., para o cargu ele 
Direclor da Colonia Militar do Jatahy, c esli-w expe
didas as ordens necessarias para que elle siga quanto 
antes para o seu destino. Approvo a diaria de seis
centos réis, que V. Ex propoe para cada hum dos 
individuas engajados para a companhia de operarius 
agricolas da mesma Colonia, prevenindo-o de que o 
respectivo Hegulamento será em breve envindo ao 
Presidente dessa Província. O que connnunico a V. Ex. 
em solucão ao seu Officio de 1R de Novembro do 
sobre dito anno , dirigido ao Ministerio a mru cargo. 

Deos Guarde a V. Ex.-J~uiz Pedreira du Coufto 
Ferrnz. --Sr. fiarão de Antonina. 



Uepartição Geral das Terras Publicas.- Aviso n.a -1 
ao Presidente de .mnas GeraPs em :H de Janeiro 
de 1855. - Resolvendo duvida.~ J,o Vigario dn Cam
panha a respeito dos regütros da.ç terras possnidas. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador , 
a quem foi presente o Oflicio de V. Ex., N. o 7 de U 
do corrente, em que pede solução ás duvidas do Vi
gario da J7reguezia da Campanha, sobre o registro das 
terras poSSUÍdas, a saber: f. a SI~ OS terrenOS dentro 
das povoações , como hortas e quintaes , estão sujei
tos ao registro; '2." como h a de proceder o Viga rio na 
imposição de multa aos possuidores dr~ terras resi
dentes fóra da Frcgurzia , ~~ mesmo da Província, 
quando não tenhfw feito as necessarias declarações: 
Houve o 1\lesmo Augusto Senhor por hem Ordenar-me, 
que declare a V. Ex. quanto á I." duvida, que no 
Aviso circular deste 1\Iinisterio de t:J do corrente mez, 
encontrará V. Ex. a solução pedida; e quanto á 2." 
que na conformidade dos Arts. 95 e ~6 do Regula
mento N.o 1.318 de 30 de .Janeiro de 185i, compe
tindo aos Vigarios apenas a declaraçüo das multas , 
correndo todos os demais termos pelas Thesourarias 
das respectivas Províncias, nenhum embaraço póde o 
treferido Vigario encontrar quando o possuidor de 
erras resida em Freguezia ou I•rovincia diversa. O que 

communico a V. Ex. para sua intdligencia. 
Deos Guarde a V. Ex. -Luiz l1edreira do Coutto 

Ferraz. -Sr. Presidente da Província de Minas Geraes .. 
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.ADDIT.~MEN'.FO ~O f::1'\ltEilNO '» o .... 
l•'AZE~DA.- Em ~l de I~evcrciro de 18!;tl. -·- 0.~ E.ra

clores da Fazenda Publica, c mais afinnQado.~ rw Thc
souro devem aprcscntm· no fim de cada semestre certi
dão de virla de seus fiat:orcs. 

Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Fa
zenda em 3 de Fevereiro de 1R55. 

Annuindo ao que Vm. me representou crn Ofli
do de n. 0 39 de 2V de Janeiro ultimo, auloriso-o a 
determinar que os Collccton~s, Administradores, The
soureiros e qnaesqner outros empregados, e rnspon
savcis ú Fazenda Publica, ou afiancados ;w TIH~sou
ro Nacional, apresentem nessa Hepa.rtiçuo, no printi
pio de cada semestre , ccrtidücs de vida de seus fia
dores, sob pena de proceder-se ulteriormente na fór
m? da Lei contra os mesmos afiançados ou rcsponsa
veis. 

Deos Guarde a Vm. -l\larquez de Paraná.- Sr. 
Director Geral interino das Hcndas l)uLlicas. 

Em G de Fevereiro de 1855. - Os attestndos de (rc
qucncia tlos Empregados do Jui::o dos Feitos devem 

ser passados pelo respectivo Jui::. 

Rio de Janeiro . .1\Iinisterio dos Ncgocios da lia
zenda em 6 de Fevereiro de 1855. 

Responda Vm. á consulta que lhe dirigio o Pro
curador da Fazenda em Oflicio de 17 de .Janeiro ulti
mo, declarando-lhe que deve continuar a pratica 
até agora seguida, de passar o .Juiz dos Feitos da Fa
zenda os attestHdos de frequancia aos cmprc~ados do 
mesmo Juizo. 

Deos Guarde a Vm. -l\larquez de Paraná.- SP. 
Procurador Fiscal interino do Thesouro 
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IM PER IO.-Uepartiçrio (;era! das Terras Publicas, Aviso 
u. 0 1 ao Director (~cral 1las Terras Publicas em 8 de 
t'everciro 1k 18:lS. - Az1provaudo o coHtraclo cel.túrado 
com o Conde de Montral'l'l. 

Illm. e E'<m. Sr.- Fica approvndo o contrarto, que 
por copia acompanhou o Oflirio de V. Ex., n." 2:J, e com 
data de h ontem, cclehra1lo por intcrmcdio da Hcpartição 
Geral das TciTns Pnhlicns eorn o Conde de MontraYcl, para 
a venda de quatro tcrritorios, ou dczescis leguas quadra
das 1le terras devolutas nas proximidades !lo Hio Cah~ , l'ro
vincia do Hio Gran•le do Snl: o que comrnnnico a V. Ex. 

para sua inlclligcncia. 
Deos Cuarde a V. Ex.-Lniz Pedreira do Coutlo Ferraz. 

Sr. Direclor Geral das Terras Publicas. 

Repartição Geral das Terras Pahlie<H Aviso n." 2 no Di
rector Geral das Terras Publicas em 8 de Fevereiro 
de 1855. - Approvando o contracto celebrado com o 
Major Caetano Dias da Silva. 

Illm. c Exm. Sr. -l'ica approvado o contraclo, que 
por copia acompanhou o Officio de V. I~x., n. o 24, c com 
data de honlem, celebrado por intermedio da Repartição 
Geral das terras Publicas com o .Major Caetano Dias da 
Silva, para a venda de vinte lcguas quadradas de terras 
devolutas nos Municipios de ltapemirim e Benevente, na 
Provincia do Espirito Santo: o que communico a V. Ex. 
para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Director Geral das Terras Publicas. 
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Repártiçiio Geral das Terras Publicas. A Yiso n." ,í ao Pre
sidente do Maranhão em H de Fevereiro de 1855. -
Appr01~ando as rn1•didas tomadas para ronter os lwlios 
Sl'fiJOfJNIS. 

111m. P Enn. Sr. - Sna ~la~estadc o Imperador, To
mando em consideraçno quanto expiie V. Ex. r~m seu O !fi
r~ i o, sob n." !) de J :3 1le .Janeiro findo, a rcstwilo <las c.on
si1leraveis malocas de intlios selvagens , que deixando as 
rabcceiras do Crajahu, onde cstacionavfio, ajwes<~nt<Íriio-sc 
pela segunda vez nas fazenuns situadas <Ís margens do Hio 
~J,arirn, causando susto c ineommodos aos respectivos 
habitantes; Houve por hem Approvar as providencias da
das por V. t:x. para conl<~r os referidos indios por meio 
de fortes destacamentos eollocados na eolonia Leopoldina, 
c na passagem denominada- Pedreira- com a rccom
rncndaçfio <Ís anloridadcs desses lugares, de ~c limitarem 
a proteger os laH<Hlores nlli cstabelcr:idos, c de emprega
rem unicamente a força, no caso de ab,oluta necessida
de : c ontrosim Approvando a resolução, em que está Y. Ex. 
de fazer seguir para es~a capital, c distribuir pelos anti
gos al<lcamcntos de S. .José c Vinhacs os mencionados ín
dios , que segundo lhe consta mostrão disposições pacificas, 
Ha por bem Mandar rccommendar a V. Ex. que sempre, 
c quando niío haja inconveniente, reur1a nas alu~ias já 
existentes as tribns sclvagPns dessa Proviueia, que mani
festarem aquellns fav@ravcis disposições: o que eommuni
co a V. Ex. para sua intelligencia c governo, c em rcs
pt!sta ao seu Officio acima referido. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província do 1\taranlüío. 

,) 

Repartiçiio Geral das Tcrr3s Publicas. 
Presidente do IUo Grande do Sul 
reiro de I 8.55 . ..:.... Rcmetlendo copia 
brado com o Conde de Jlonlrat'l'l. 

Aviso ll. 0 6 ao 
em 14 de Feve

do rontracto cele-

lllm. (; E\m. Sr. -- Transmitto a r. Ex., para ~'t.'ll 
conhecimento, a in<dusa c0pia do C1mtracto. que o f;o
verno Imperial, por intcrmedio da Hepartiç<ín ,;,,r.tl 1la~ 
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Terras Publicas, acaba llc celebrar com o Conlle de Mon
travcl, sob h uma nova proposta, para a compra de terras 
devolutas nessa Província. Por este contracto , que preju
dicou a uutorisação dada a V. Ex. pelo Aviso deste Minis
tcrio n.• H de 16 de Novembro do armo proximo pas
~ado, obrigou-se o Conde de Montravcl a comprar c co
lonisar quatro territorios ou dczescis lcguas quadradas de 
terras, por elle escolhidas de accordo com o Governo Im
perial e nas proximidades do Hio Cahy, dentro do prazo 
de cinco ann&s, contados da medição e demarcação do pe
rímetro das ditas terras, opcraçücs estas , que serão fei
tas por conta do Governo; e foi-lhe permittido comprar 
c entrar na posse de hum dos territorios ou úrea equiva
lente, logo que tiver tido lugar a referida medição. E por
que convenha facilitar a realisação da empresa, e provi
denciar de maneira, que da llcpcndcncia do Governo Im
perial , em que ficou o empresa rio, não só a respeito da 
escolha das terras , como da medição e demarcação do pe
rímetro destas, não resulte o menor inconveniente á mais 
prompta importação e estabelecimento dos colonos, resol
veo o mesmo Governo determinar a V. Ex. , que, enten
dendo-se com o emprcsario, definitivamente intervenha 
na escolha das terras, para assim ser designado o lugar 
segundo a condição 1. • rio referido contracto; e que, com
binada a localidade, mande fazer , com a maior brevida
de e por pessoa habilitada, a medição c demarcação do 
perímetro na fórma da condição 7. • O que communico a 
V. Ex., recommcndando-lhc que na escolha das terras sc
jão conciliadas as razoaveis conreniencias do emprcsario e 
da empresa com as da colonisa~·fio em geral, c as pecu
liares a essa Província; e que as despezas com a medição 
e demareação se regulem pelo Hegulamento de 8 de Maio 
de 185!~; sendo por contracto, conforme o Art. 2. •, com 
o Engenheiro ou Inspector Geral, ou por arrematação se
gundo os Arts. 11 c 12 do dito Hegulamento. Para o 
pagamento das mencionadas dcspezas , nesta data solicito 
do Sr. Ministro da Fazenda as nccessarias ordens. 

Dcos Guarde a V. Ex. -tuiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Provintia do llio Grande do Sul. 
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FAZENDA.-- Em t.i de Fevereiro de 1 s;.;-,.- O NII'(/O 

de Pror·11rndor Fi.~cnl hc inr:ompotit:d ro111 o de 
Promotor lJubl i('(J. 

Hio de Janriro. Ministerio dos Negocios dn Fa
zemla em 1 i de l"evereiro de J HG5. 

lllm. e .Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em rcspos
ln ao seu Officio n. o 1 de 17 de Janeiro ultimo , que 
a nomeaçüo que V. Ex. rreten1l1~ fazer •le Promotor 
Publico parn a Cornarr;a dessa Capital, não p!'Hie re
cahir uu Procurador Fiscal da Thesouraria de Vazen
Ja, lladtarel .los{~ Carnillo Ferreira llehcllu, visto co
mo o exereicio de semelhante cargo Jcrnand<~ <1 sa
h ida, de 'ruem o occupa, para fóra da Capital. 

Deos Guarde a V. Ex. - Marqucz de I•araná. -
Sr. Presidl'nte da Prm·incia do Espirilo Santo. 

Em U de ]<'evereiro de 185!J. - Os J ui::cs bfnnú:ipac.~ 
esfrio I'Uinjll'f?lwndidos no § :3. 0 do Art. 7. 0 da 

ol'dcm de :10 de ,,farço d1' 18HI. 

Uio de Janeiro. Mi11istcrin dos Ncgocios da Fa~ 
zcnda em 11 de Fevereiro de 1Rf•S. 

O ~lnrqucz dl' Pamnú, Presidenü~ do Tribunal do 
Thesouro Nocional, 1jm resposta ao Olficio do Sr. lns
pector dn Thesouraria de Fazenda da Província do 
Maranhão, n. 0 108 de 15 de Novembro do anno pas
sado, approva a delibr)ração, que tornara em Junta, 
de mandar aeeitar a prncurarào do .Juiz Municipal c 
~~e Orphãos do Termo de Hapccurúmirirn; advl~r
tmdo por1~m que a approvação he dada, wio pelo 
simples facto 1le ser elle Bacharel formado, em euja 
qualidatle, nn fórrna da Legislação em vigor, nüu ~uw 
do priviiPgio de p<tssar procurar:üo, como suppue o Sr. 
Jnsperlnr, ma~ pnrquP a rssc f'nclo l"l'tme il rireum-
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stancia de pertencer ú classe uos Juizrs ~funicipaes 
formados, que são considerados ~Iagistrados; achan
do se por isso cornprehPIHiidos no ~ 0. 0 do Art. 7. 0 

da ordem dP :10 tle 'In n:o de 1 ;-;i !I. - Marquez de 
Para11ú. 

Em l S de Fevereiro <J,~ 1 K:->:->. - Declam que não po
dnn tomar parte em wlus de 11 !Tecada~;üu u11 d'ÍS
pntdio de diulteirns fJIIIJ!ir:o.~ o~ Hmpreyado.~ que 
lmt como Fiscacs de F11zcnda de interpor jui:o a n:s
pt•ifo da monrlidrule tlus Jllt'smos artos. 

Bi() de .larwir11. Mini~t1•rio dos Negocios da Fa
Zl'lld:t {'llt t:-) dP FI'Vf'l'CÍI'll dt~ 1~5:-J. 

O MaJ'IJUCZ d1• Paranú, Presidente do Tribunal do 
Th<•souro ::\'w~ional, declara ao Sr. J nspcetor da The
souraria de Fuzenda da Proviueia da Bahia, em res
posta ao seu Oflicio u." UH de 1:3 de Julho do an
HO findo, que sendo cuutrario aos princi pios de ad
ministração que tome parte em aclos de arrecadação 
ou dispendio de Jinheiros publieos, o funccíonario 
q lll' tern depois de inspecimml-os, e tle interpor j ui
zo a rPspeito da sua moralidade, não eonvêm que o 
Contador dessa rcparlit;iíu passe a substituir ao da 
Contadorin da ~I ar in lw e' ti nt'la no Conselho adminis
trativo do respectivo Arsl'llid, corno propoe o Sr. lns
flPl'lor: eurnprindo qru: <~guardP as provideneias que 
a simillwnte respeito dereriío ser dadas pelo ~linis
terio da ~larinha. --~larf]nez de Panl!ló.. 



D1PEIÜO. -Ht~parlição Geral das Terras l'ublicas. Aviso n. 7 
ao Presidente elo llio Grande tlo Sul em 26 rle Feve
reiro de 1S55.- Partitipando ficarem a cargo do Mi
nistr-rio do lmperio as 1lortçiíes de terras, a qur trm di
rrito os voln11Larios do r.n·rtilo. 

Tllm. e E~m. ~r.- Tendo concordado com o ~r. 1\li
nistro da (~nerra, em ljlte liquem ;Í disposiçiio deste Mi
nisterio os prazos medidos e demarcados nessa l'rovincia, 
para serem distribuídos pelos indi,·idnos nacionaes e l''

lrangeiros, qne tem direito ;Í coneessiio de terra~ em vir
tude dos eontractos, pelos qnaes se alistiÍrão no exercito, 
mandando-se-lhes entregar pelo mesmo Míní,lerio a res
pectiva porção ;Í vista de seu do1:umeuto, ou titulo espe
cial, as•iÍgnado pelos Comrnandantes dos Corpos, e rubri
cado flelo Commnndante 1las Armas ou Presidente da Pro
víncia: as~i m ~~ cnmmunieo a V. Ex. para sua intelligen
eia e execução, autorisaudo-o a litzer a dislribuiç.ão; c pre
veuindo-o de que os titulos ~er;lo passados pelo Delegado 
do Direetor I~Pral das Terra~ Publicas nessa Província, e 
assignarlos por V. Ex. A escriptnração das terrns assim dis
tribuídas se fariÍ pelos modelos, que brevemente serão re
mellidos a V. Ex., e a fónna dos respectivos títulos pelos 
que a este acompanh;lo. 

Heos Guar.lc a V. Ex - Luiz Pedreira do Conllo Ft~rraz. 
Sr. l'rcsidcute da l'rovineia 1lo Hio Grande do Sul. 
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"~DitiTAMENTO 1'"0 t::~'"DEilNO 3., 

FAZENDA. -J~m o t.• de Marco de lR.~:~.-Sohrc a.~ 
/ÍIIIí('ll.Y fi().~ l'f~SJIIIIISili'I'ÍS ll ··f<'a:::cllllll f1nhfita. 

Ilio de Jaueiru. ,,Jinisleriu dos \egoeius da Fa
zenda em o 1." de Março d1: IN:-,:-,. 

O Marquez de Pnran/1, Presiuenlc da Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, c111 resposta ao Ollieio do Sr. 
Juspeel.or da Thesourmia do l'aranú, de 7 de Abril 
do au11o findo, declara qne nilo silo idow~as as fian
\;as de que uelle trata. Exigindo lian\;a do l~scrivilo 
da Collectoria de Coritiba seguiu o Sr. lnspector a 
pratica da ProYineia do llio de Janeiro, llUe se acha 
sanccionada pela ordem de 17 de .Julho de t8r>.2, 
porêrn nfío se vcrificán1o a respeito della os rctruisi
los e condições lPgaPs, dando ·se todas por su ppri
das ú vista do conr~eilo r: 110toria abonau1o do fiador 
oJl'erecido; o que, al1~m de não ser pnidcute, jú fni 
reprovado pela oruem de 18 de Dezembro de 18r>2. 

Quanto á fiança do Collector da mesma Cidade, 
embora fossem exhibidos os títulos de parte da pro
priedade do fiador, toda via nilo se prova que rlle se 
acha exonerado para com a Fazenda Puhliea de qual
quer responsabilidade; uüo está completamente verifi
cado o valor dos bens , nem se o que indicão os mes
mos bens basta para garantir a l"azenda, e nem fi
nalmente consta que seja solteiro. 

Deve pois o mesmo Sr. I nspeelor mandar refor
çar as fianças existentes, ou exigir novas, verifican
do em hum c outro caso os requisitos e condiçôes 
da Lei, e attcndendo a <rue a oln·igação das prestadas 
subsiste ató a sua efl'ecti va suhstituicão. 

Quanto finalmente á fuga do e~-Col1ector da mes
ma Capital, c extravio dos (linheiros a s1~11 cargo, Jevc 
u Sr. 1uspedor' caso ailldil u llÜO lunlw r(~.itu, Í111por-1lte 
a multa, e 110 grúo max inw, du Art. :n; da Lei de 17 
ele Setembro de H~!"d , maJtduwlo (H·umon·r os proces· 



sns elVClS proprios para gilrautia c indernnisa(Jw da 
Fazenda, c remetter á Autoridade com pelen le os do
cumentos necessarios para prneedcr criminalmente con
tra o dito devedor, dando de tudo conta circumstaciada 
ao Thesouro. 

Fique ainda o rHI'SlllO Sr. lnsp,•ctor no conheci-
mento de que nesta data s1: 1'\fl\~d~~ ordem ú The
souraria de S. 1\wlo para remelt,~r Sl'lll dt•mora it do 
Paranú os termus e mais papeis coneernenles ús lia n
cas dos divPrsos exaelwes ria ex-Comarca de Curitiba. 
'larquez de Paranú. 

I \lPERIO. -llcpartição (~cr;,J das Terra~ Publicas.- Aviso 
N.o 8 de 5 de )larço tlc 1H7>5, ao Jliui.stt·rÚJ dos iYego
rios Estra11yriJ'()s Jlam qlle os jomoes c fidhclos rdotiros 
á co/oni.mrrlo f' diriqidos rw Dr. /llwnenau, vrnhão de 
Londres, fi·rmcos rlc porte, na mala da corl'l'spondeHcia 
of!irial. 

111m. c Exm. Sr. - Hepresentan!lo o llr. Blumcnau, 
emprcsario tla colonia llajahy, que a demora ~~ falta, com 
que chegão os jornacs e folhetos relativos ;Í coÍOllisat,:ão, e 
o pesado porte que pagão da Europa para este lmperio , 
o embaração (le poder destruir as intrigas, que os interes
sa(los na emigração para os Estados Unidos e outros paizes 
não r,essão de tramar contra a do Brasil; rogo a V. J~x. 
se digne expedir suas ordens ;Í Legação Imperial em ton
drcs, para que receba os referidos jomaes, folhetos e bro
churas com direcção ao Ih. mumenau, francos tle porte, 
e os remelta no caixão , em que vier a correspondeneia 
offieial desse i\linisterio. 

Deos Guanle a V. Ex.-Luiz PPdrcira do Coulto Ferraz. 
A Sua Ex. o Sr. Visconde de .\.haeté. 



Hepartição Geral das Terra~ l'uhlicas. - Avi~o N.o 10 de 
5 de Março ·de 1855, au Jlli1Ústerio dos Negoc1'os 
Hstraii!JI'Ú"o.ç a respeito dr~ huma Linha de vapores entre 
1/mnlllugo r. os portn.ç do l111prrio. 

Hlm. c Exrn. Sr.- Tendo sido cxamimttla a corrcs
pontlencia entre o Consul Brasileiro em Hamburgo c A. 
Sehramm, Adolph (~oddroy e I'. A. l\lilberg, sobrn huma 
linha dt~ vapores Pntrc aqw~lla Cidade c diversos portos 
do Brasil, com o duplo fim 1lc e~treitilr as relações com
mereiaes, c litrili lar a crnigra~·fio , cntl'ndco o mesmo Go
verno Imperial qn<', poslo <JIIC muito 1kseje auxiliar o 
estabcledrllcnlu de linhas regulares de vapores, que alôm 
de cartas c mcrendot ias transportem <~rnigraules para o 
Imperio, nfio podia eornlndo desde j<Í eonceder á refe
rida Companhia, senfio os favores .i;í concedido~ ás de Sou
lhnmpton, Liverpool, e .\nl'crs, logo prm\rn que algu
mas providencias pnra a rcct'p~·;lo dos emigrantes c em
prego dellcs, tcuh;io principio de excc:w:;ío, <·onccdení o 
mesmo (~ov~mo 1Í Companhia de Hamhmgo os favores 
que forem razoarei~ para que possa lamlwm satisfuzcr 
n condiçiio de importar colono~. 

Dcos Guarde a V. Ex.-Lniz Pedreira do Conllo Ferraz. 
A Sua Ex. o Sr. Vis<-:ondc de Abaeté. • 

Heparliç;ío Geral das Terra~ l'ublicas. - A viso n. o 7 ao 
Pn~sidPnlr~ do l'aran;Í em 1 ~ de Março de I H:).), ~:om
uwn-imndo a ida do IIISJ!I'tlor tias mediçrk.ç, r• dando 
insfnll·~·iírs á arca destas. 

I IIm. e Exm. Sr. -Seguindo nesla ocrasião para essa 
Província l'erlro Toulois, como lnspeclor Geral das mcdi~·ücs 
c demareaç<les das Terras l'uhlir:as da mesma , cumpre que 
Jogo que nhi chegar ~~~~ cornc(o aos trabalhos necessnrios 
;Í mcdi\~fio, dirisão, d<·nwrca<_·;io ~~ rlcserip<:iio dos lotes de 
ferras, que na r~onformidarle da Lei de I S de Setembro 
de 1H50, e rt'S]wt'livo lkgulanwnlo tr·m llr~ ~Pr rcn<lidas. 
Para qtw este resultado ~c consiga com facilidnrle, e r·om 
l'ile a r•mignt<:iin IIC Pslran;::<'iros la!Jorinsos' que rormcm 
e:;tabdctimettlos agrícolas llt>.s:t l'rorincia, hc de primeira 
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necessidade, que a medit;ão, divisflo, deman·açíio e des
cripçiio dos lotes se faç.a em lugares sadios, proximos o 
mais possível de povoaçües e de rios navcgavcis, ou es
tradas, e que as terras se,iiio l'erleis; V. EL indicará JlOr 
tanto ao [nspc(·tor Geral a localidade, que reunir em maior 
gr/10 aquellas eircumstanrias, determinando que por ahi 
comecem aquellas open1~·õcs. A menor demora possível 
deveriÍ ter o Inspedor Geral em começar os trnbalhos, c 
para isso ll(~eessario he que V. Ex. lhe proporl'ione tudo 
quanto for mister paru que elle, seus (\es(~llha11orcs, es
creventes, agrimensores, e muis indivíduos , de que tra
tiio os Hcgulamentos de ~{() de .Janeiro e 8 de ~laio am
uos do anuo rassado, po~;;ilo seguir viagem para o ponto, 
que V. Ex. dcterminnr. O lnspcctor t~eral e os agrimensores 
terno por cmquanto os maximos vencimentos, 1le que lra
tão os Artigos 12 e 1:3 do Hegulamenlo de 8 de Maio 
citado; devendo V. Ex., iÍ vista das cireumstanrias pPculia
res do terreno, informar sobre os vcncim1~ntos, que defi
nitivamente deverão taes empregaclos perceber por cada 
braça corrente de medi~iio, e iguulmente qual a gratifi
cação mensal, que deva ser fixada ao Inspedor, c quan
to por cada dia de trabalho aos agrimensores. () supra
dito Inspeetor Geral leva em sua companhia alguns indivíduos, 
que serão por elle propostos a V. Ex. para sc1·em cmpre
gatlos na medição das terras, e convêm que spja tal pro
posta approvada por essa Presidcnda, attcnta a falia tlc 
pessoas habilitadas, que ahi deve han~r, para esses mis
teres, e necessidade de começar com toda a brevidade os 
trabalhos da medição, declarando a V. Ex. que os venci
mentos de cada hum 1los dous dcscnhadores aJudan-tes scr;Í 
de 1 .200,~000 por anno , e o dos dons esnevcntes .losú 
Antonio Martins, e Caetano Corn'a Lima, que ora seguem 
rom o Inspector deverá ser 1.000-77'000 para o primeiro, 
e 800.;::000 pnra o segundo. Os homens empregados na 
cadeia de medição , em abrir as picadas , preparar os 
mareos c nelles e nns arvores fazer os neecssarios signaes, 
& c., & c., terilo o salario, que V. Ex. arbitrar. E por 
que eonvêm qne não fultem ao lnspector t :era I as quantia~ 
necessarias ao pagamento das ferias dos medidores c pi
cudores dl~ mato, & e., & c., e nem que elle, os agri
mensores, desenh:ulorcs c escreve•1tes deixem lll' ser p;\

g.ls 1\fl prineipio de ca1la mez (hl qne lhes locar pelo ~er-
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viço feito 110 mez anterior, cnmpre que V. Ex. dê as 
necessarias providencia~, para qnc não falte em epocas 
devidas o dinh1~iro preci~o para satisf'awr estas despezas. 
Quando uão e\isla nas \'isinhan(·as da localidade, em 
que t:sliver twlwlhaudo o Inspedor t:cral alguma colleeto
ria, ou qualquer Heparti~·iio Publica de eohran~·a de im
postos, nem seja possivel passar dinheiro por meio de 
letras, fará V. E\. entregar ao fn~peetor Geral a quantia 
oq·ada para a despeza de dous ou tres mezes, prestando 
este contas no fim tlcsse prazo, niío embaraçando a falta 
desta presta~iio ao aranço de outros dous ou tres mezes, 
Jogo que os 1ntecc•lentes estejiio a terminar. E como em 
alguns casos serão precisos ao r nspeclor Geral auxilios das 
autoridades locaPs para poder desempenhar a commissão , 
de que se acha encmTegado, couvt'~m que V. Ex. ordene, 
que se prestem aqudlas autoridades ás requisições, que 
para tal fim lhe forem feitas. De tudo quanto se despen
der com a Inspeetoria t:eral das Terras Publicas nessa Pro
vinda, ordenará V. Ex. que a Thesonraria rernetta conta 
circnmstanciada e mensalmente ;Í Reparliçiio a meu cargo. 

Deos Guarde a V. E~.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da l'rovincia tio ParaniÍ. 

l<'AZENDA.- Em 1 'l dA Março de j s=-.5.- Os Sllpplen
fes do.~ .Jw::;e.~ Jfnnú:iplws não tem direito ao ren

rimPnfo destes f/1/lllldo o snhstiliU'III. 

Rio de .Janeiro. Minislurio dos Negocios tla Fn
zentla ern 1 \ de ~Lm;o de 18:-J:-l. 

O Marquez de J'nranú, Presidente do Trilmwll do 
Thesouro Nar:ional, declara ao Sr. Inspeclor da The
souraria de Fazenda da ProYincia do A rnazonas, em 
resposta ao seu Oflicio 11.

0 :n~ du .21 de Dezembro de 
t85:2, que regularmente preeedeo negando ao 1." Sup
pleul.t~ do .Juiz ;Uunieipal da Capital os veneirncnlos 
que pl'f~fendia <li' .Juiz •k llin•ilo da Comarca, e Che
fp de Poli1:ia, do !Prnpo 1'111 rpu• o snbsliluin, por 



estar este exercendo o lugar de Yice-Pn•sidcntc no nn
pedimcmto do Presidente, nüo só por virtucle dos Avi
sos de 18 de Novembro de 1843, e 17 de Junho de 
de 1850, que cita no seu dito Oflicio, como tam
hcm pelas disposiçücs das Ordens de '20 !lc Outubro 
de 18í:3 n." 81, 15 de .Janeiro de 1852 n. 0 H, e 17 
de Novembro de 18::>:J n." 20S, as quaes todas de
darão que os Supplentes dos .I uizes Municipaes não 
têem direito ao vencimento deslPs, quando os substi
tuem. -l\larquez ele Paran ú. 

IMPERIO. -Repartição r.eral das Terras Publicas.- Aviso 
N." 6 ao Presidente de Santa Catharina em 15 de Março 
de 1855. -Mandando designar ao soldado Antonio Cor-
rêa Picanço hnma data de terras. o 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo o soldado do t.o Batalhão 
de Infantaria Antonio Corrêa Picanço, como me communi
cou o Sr. Ministro da Guerra por Aviso de 10 de Janeiro 
ultimo , tido baixa do serviço, por haver eornplctado o 
tempo do seu contracto, cumpre qne V. Ex., na confor
midade do Aviso deste Minislerio N. o li· de 26 do passado, 
designe ao referido soldado huma rlata de terras de cento 
e cincoenta braças em quadro , a que tem tlireito nos 
termos do mesmo contracto. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente tia Província de Santa f:atharina . 

• 



FAZENDA.- Em Hi de lltarço de 18f,5. -ll:~:plica 11s 

ordens de 17 de Junho de 1848 , e 17 de Março de 
j 851 ; e rewmmenda a I'.J:ccu!:âo du /Jecrctu de ':22 de 
Nvremúro de 18G 1 . 

lho de Janeiro. Ministerio dos 1\egocios da Jra
zenda em 1() de Março d\~ 18:-iG. 

() Marqunz de Paranà, Presidente do Tribunal dn 
Thesouro Nacional, rr·sp<ill<krulo ao Ofiieio de ::.w 
Jc .Janeiro ultimo, 11." \1, du Sr. Juspecl.or <la Tlu~
souraria da Pwrincia du Ispirilu Sautu, lhe declara 
para que o iitça constar w.1 ruspectivu Pwcurador Fis
cal, que obrou regularnwule cumprindo, sem audiencia 
do mesmo Fiscal, a Portaria do Hresideute da Pro
víncia, qur ordenou soh sua responsabilidad\~ a d('s
peza de J50.t)'l()OO; porque estando esta comprehcndi
da no.Dccreto de '/ de !Haiu de 1842, siio Uw appli
caveis as di8posiçóps das urJens de 17 Je Junho de 
1848. e Jc 17 de l\Iurco Je 1 8f,l. 

E outrosim lhe d~clara ffUC o seu proccdirncnt.o 
foi menos curial, deixando de celebrar regularmente 
as sessões da J unia de FawHJa, tle coníormidaJn eorn 
as disposiçô\'S do Decreto de '22 de Novembro de J 851, 
n.

0 

870, e de pagar crn femro competente as porern
l.agens devidas ao Juiz dos l''eitos; e ordena ao refe
rido Sr. lnspeclor qun eur11pr·a religiosame11te a JJ~gis
laçiio rifada, soh fl\'lla d1· SI 'I' rcspuusabilisado.- Mar
quez de Paranú . 

• 
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Em Ul de Março de lSG:>.-. h Cape/las nüo cstâo 
r:mnprclumrlirlas no.~ cstabcler:imcnto.~ de que trata o 
Art. Lo ~ :~. 0 rlo /Jecreto tlc :28 de .1gosto rle UHH. 

Hio d1~ Janeiro. ~Jinisterio rios Negocias da Fa
zenda em Ul do Março de J8r);). 

O Mnnr•1ez de Paron<Í, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de S. Pedro, em resposta ao se1t Officio 
de 17 do mez passado, que as Cnpellas lliio Pstão 
comprehen<lidas nos estabelecimentos publicos, a que 
se refere o § :L o do Art. 1. o do Decreto de '.2~ de Agos
to de UH~l; pelo qtw n;1o podendo ser isento de di
reitos do impl)rtação o orgilo para a Igreja da Picada 
do Bom .Jardim do Mnnieipio de S. Lnopoldo. deve o 
scn Administrador Felipo Oesemtlwlnr, cp1e, sob fian
ça, aleançou o despacho livre do dito orgiio, eutrar 
para os cofres da Alfandega eorn o valor da fiança pres
tada.- Marquez de Paraná. 

I~fi'ERlO.- Heparti~·iio (~em! rias Terras Publiens. -Aviso 
N." S ao Presidente de Santa Catlwriua em 20 rlc 
Março de 1855.- Prol'irüncinnrlo rt l'I'S]Itilo d!' alyuns 
lrulios, que apparecêriio ua h'lfrt de Lay1's. 

111m. c E'(m. Sr.- Em resposta ao seu Oflieio N.o 7 
de 3 do eorrente, em f(IIC me partiripa a chegada á \'i lia 
de Lages de nlguns lndios eoroarlus, que se adwvão uo 
Munieipio da Vaeenria, e pass~nlo o Hio de Pelotas no 
dia 16 do mez findo , capitaneados pelo Cacique llobre, 
segundo informou o Delegado daqndle Termo, ern O!liciu 
que V. Ex. rcmetteo por copiu ; e inteirado das proriden
eins que déra, e ordens transmitlidas a esta aii!oridarle 
pelo seu OITicio de 2 do eorrentc, que lambem n·io por 
r:opia : tenho a declarar a V. Ex., de ordem de Sua Ma-



geslade o Jmpt!rador, c em solução aos trcs quesito~ 
t:onslantes rio snpracilado Ollicio : 

1." ()nc convindo ntlrahir iÍ dYilisrição c ao trabalho 
taes !nrlios, mormente lendo elles iÍ sua frente o Cadqne 
llobre, que já hum poum domesticado, mostra int.ençõcs 
pacificas , poded V. E\:. ordenar se lhes forneça pelo 
tempo que julgar razo;ncl, ra(,'Ües diarias com as admoes
tações, e incentivos necc~sario~, a fim de convencei-os 
da comeniencia de trahallwrem para merecerem a conti
nua~;ão de soccorros, Je que carcçiio; 

2. o Que se ellcs se recusnrem a isso, e obstinndnmcnlc 
pretenderem permanecer em Loges, cumprirá fazer todas 
as diligencias para tel-os reunidos nus proximidades da 
Villa e em lugur, em que possão pela caça e mesmo 
pela pesca, achar tamlll'm por si proprios alguns meios 
de subsistencia, a que cslejiio mais alfeitos, continuando
se nas diligenciJs de altrahil-os aos habitos de trabalho e 
civilisaçiio, para cujo fim convirá que V. Ex. quanto an
tes nomeie pessoa, que lhe pareça apta, com preferencia 
algum Sacenlote, para senir de Dircctor provisorio de 
tal aldeamento; 

3. o Que se os mencionados Indios se resolverem a se
guir para essa Capital, c a V. I~x. parecer, por circum
stancias, mais p1 ude1:te esta provillcneia, convêm que V. 
Ex. empregue os meios ao seu alcance para contei-os ahi, 
tentando o sen aldeamento pela fórma acima indicada, 
alêm das medidas, que I lu~ ministrarem a sua intelligen
cia c zelo pelo servi~'<) publico, e Sé'gnndo os fados occor
rentes; podendo usar, eomo hum recurso auxiliar, do ex
pediente de empregai-os separa<lamente em trabalhos e 
serviço de parliculare~, qac Sé) encarreguem do sustento 
e civilisação daquclles, que ])ara isso mostrarem melhor 
disposição; o que he preferível a remettel-os para esta 
Córte, mcdilla por sem t!mida, alem de inopportuna, de 
todas a mais incom·e1tienl1~, ~tiio só pelas despews, que 
comsigo ucarrctaria, como porque aqui, se arharião esses 
Indios mnito ma i:; d.~~docatlos, c sem que se dê a possi
bilidade, que haverá ahi, de serem altrahidos outros da 
mesma n;u;i:\o, que por vt~nlura se tlisponhüo a unir-se a 
cllcs. O que tudo commltrlico a V. Ex. para sua inlelligcn
eia c governo, c em solut;ão ao que expõe em seu citado 
Ollicio ele 3 do eorreule; recommendaudo-Ihe que de quanto 



for occorrendo ;ícerca desse importante objccto, transmilta 
as precisas informações , para se providenciar como pare-
cer mais conveniente. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. l'resitlcntc da l'roviucia tle Santa Calha ri na. 

Hcpartiçfio Geral das Terras Pnhlieas.-Aviso N." G ao Pre
sidente do l'aní em 2:! de Março de t8:-)il.- A]!prm•aJulo 
a decisão dada a lwma COIIS!tlla do J'igw io de Sanla-

1'Cilt. 

111m. c Exm. Sr.- Sua \\IagPslade o lmpcrador llome 
por bem Approvar a resolução, pela qual V. Ex., respon
dendo a huma consulta do Vigario de Sanlarcm , mandou 
inserir no registro das terras possuitlas as declarações de 
quaesquer indivitluos, qne se digfio possnitlores tio mesmo 
terreno, fazemlo-se eomtudo as devidas explieaçõcs no mes-

mo registro. 
Deos Guarde a V. Et.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Sr. Presidente da Província do llará. 
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&Dit1Ti~lt1EI1'TO AO ~&DEDl\"0 .J.o 

mrrEIUO.- Ilepartiçiín neral 1las Terras Publicas.- Aviso 
N. • 7 ao l'residcnte do Pará, em 2 de Abril de 1855. -
A pprmmndo a desannexaçi'io dos O([u:ios de Pscrivão e al
rno.rarif'e da colonia militar de Obidos. 

Illm. e E\m. Sr. -Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem Approvar a 1lcsanrH~\ação, CJUe V. E\. fez dos cnrgos 
de Escrivão da colonia militar estabelecida em Obidos, e do 
Almo'\arife das obras de forlilkaç;1o da m1~sma CidadP, vi~to 
ter V. E\. reconhecido, que ~~~m prejuízo do srniço publico, 
não podem estes 1lous empregos continuar a s1•r 1~\erl'i<los 
pelo mesmo individuo. O qne enmmunico a V. E\. em res
posta ao sen O !Tido N. • 12 <le () de Fevereiro ultimo. 

Deos Guarde a V. E\.- Luiz l'P<lreira do Coutto Ferraz.
Sr. Presidente da Provinda do J'ariÍ. 

Rcparti~·ão Geral das Terrns Publicas.- Aviso N.• 9 ao Pre
sidente da Província de S. Pedro, em U de Abril de 18S5. 
Regulando a mcdiçi'io das terras contractadas pelo Conde de 
Jlfontrav1 l. 

111m. e Exm. Sr.- Parte nesta occaswo para essa Pro
víncia o Capitão do Corpo de Engenheiros Dr. .João Luiz 
Araujo Oliveira Lobo, cncarn~gaflo de investigar as melhores 
localidades para o cstabel<~eimenlo de colonias, e de medir 
c dcmarear o perímetro dos quatros ferritorios, ou da área equi
valente, que o Conde de 1\Ionfravel se ohrigou a comprar 
pelo contracto de 6 de Fevereiro <lo corrente anno, devendo 
dirigir a referida medi(~ão e demarca~<io, qt~ando as cirenrn
stancias locacs o pcrmiltirem, pelas regras gcraes estabele
cidas nos Regulamentos de 30 de Janeiro c 8 de 1\!aio de 
1854, limitando-se porêm tal mediç;1o ao pcrimdro dos ter
renos <:omprados, conforme IH~ l'xpresso nas condi~'{ícs do 
citado contraeto, e del'laro a V. Ex. qttc o dito Capit<lo 
Lobo, e o Agrimensor, que o coadjuvar neste serviço, de
verilo ter o rn;nimo venrimt•nlo, concedido nos artigos 12 
e 13 do Hegulanwnlo n~feri1lo de S de !\Taio para os lns
pedores Geraes c Agrimensores, e tpw os iudivi<luos em
pregados na cadêa de medir, em abrir as picadas, fazer e 



collocar os man~os, & c., perceuão o salm·io, que por V. I~x. 
lhes for arbitrado, hem como o será tambem o vencimento 
mensal, que deverá ter a pessoa, que pelo sobredito Capitão 
I{Jl· proposto a V. Ex. para seu esercvente ou tlescnhador. 
E porque convêm que não faltem ao dito Olllcial encarre
gado tlesla commissiío, nem aos irulividuos, que com cllc 
se empregarem neste serviço, os devidos pagamentos no prin
cipio tlc cada mcz, de quanto lhes tocar pelos trabalhos feitos 
110 mez anterior, V. Ex. dar<Í as precisas providencias, para 
que nas epochas competentes, c nos lugares, em qnc se 
eslivcrem executando os trabalhos, haja o neccssario tlinheiro, 
para satisrazer as despczas respectivas. Outrosim dará V. Ex:. 
as ordens convenientes para que as autoridades locaes se 
TI restem ás rcquisiçües, que pelo mencionado Official lhes 
forem feitas a bem do bom desempenho da commissão, de 
que se acha imcumbido. De tudo, que se despender nessa 
Província, em execução do serviço que fica expemlido, V. Ex. 
ordenará que a Thesouraria da Fazenda remetta conta cir
cnmstanciada mensalmente á Heparlição á meu cargo. Pre
vino a V. Ex. que nesta data solicito do Ex.rno Sr. l\linistro 
da Fazenda as precisas ordens á Thesouraria respeelha nessa 
l'rovincia , para que sejão satisfeitas taes despezas. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Presidente da Província de S. l'edro. 

Repartição Geral das Terras Publicas. -Aviso N. 0 3 ao Dí
rector Geral interino das Terras Publicas, em 21 de Abril de 
1855. -A pprovando o contracto celebrado com o Dr. li er
mann Blunu~nau. 

Illm. Sr.-- Fica approvado o contracto que aeompanhou 
por copia o Ollicio de V. S. sob N .0 fJ9, e com data de 
houlem, e l"oi eclebratlo por intermedio da Hepartição Geral 
das Terras Publicas com o Dr. llermann Blumenau, para a 
introdução de 4-.000 colonos na colonia do Itajahy, Província 
de Santa Catharina, e abertura de h uma estrada, que Com
munique a dita colonia com a estrada geral, que da Província 
do Paraná se dirijo á de S. l)edro. 

Beos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Director Geral interino das Terras Publicas. 



1\epartição (~era\ das Terras l'uhlicas.-Aviso N.
0 

''" ao ni-
redor t:eral interino tias Terras Puhlieas, em 2t de Ahril ti•~ 
i85r>.-Approvando o conlntcto cl'ielJJ"ado com J01io Auyusto 
Stoeklin. 

l\lm. Sr. -I'ica approYado o eontraclo que acompanhou 
vor copia o Ollieio de V. S. sob N." 60, e com data de 
hontem foi celebrado por in!t~nncdio da 1\epartição Geral 
tias Terras l'nhlieas eom .lofío Augusto Stoeklin para int.ro
ducção c cslahelecimcnlo t.lc t:incocnla colonos Suissos na sua 
Fazenda da Annunciada, nas Cachoeiras de Maeahé, l\Iunicipio 

do mesmo nome. 
J)cos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Coutto l•'crraz.-

Sr. Director Geral interino das Terras Publicas. 

FAZENDA.- Em '23 de Abril de t~5fL -Nora modelo 
para n cstatistita finawcim da.~ lojas. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Fazen
da em 23 de Abril de 1~55. 

O Sr. Administrador da Hecebcdoria do Municí
pio da Côrte, mande d' ora em diante organisar a 
estatística das lojas existentes no Impcrio, de que trata 
o Hcgulamenlo de L:, de .Junho dt~ lRH, de confor
midade com o moddo iucluso, o I[Ual fica substituin
do o que acompanha o mesmo Decreto. - Marquez 
de Paranú. 



EXERCICIO DE 1855- 1856. 
Etllfltlstlct-1 tias caNUll tle ctnntnt~t·clo e t~ult•fls de q•tc lt•flta o Cttpl-

11-fltJ t. o tltJ llegrdalllcnto ''·o 38'1 tle '15 tle .lunl•o tle 
•8.t4 tltJ Jllunlclpio, tnt tltl P•·o.,ltlcla tle •.. •••.• 
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------------------ ----- ------ ---- ---- -- -------- -------
A rmazens de assucar ..•••• 100 bO 30 20 to 40 10 20 lO 10 5.0008000 2.7128000 

)) de madeiras ..••. 60 20 25 15 lO 20 lO lO 10 4.0008000 1. 7568000 
Bahulciros .•.••••.••.•••• lO 5 3 2 5 5 ...... ...... ······ ············ 6't8000 
Botiras .••.•••••••••••.••• 20 12 3 5 5 1 5 ············ 5048000 
Cabellcireiros .•.••.•..••.• 3 1 2 3 ...... ······ ...... ············ 388400 
Cutileiros ••.••••••..••••. 5 1 1 3 5 .... .. ...... . ..... ............ 648000 
Escriptorios de A!IYogados. 6 G ······ ······ 3 ...... ······ ...... 3 608000 508400 

)) !I c Tabelliães .••.• 2 2 ······ ······ 1 ······ ······ ...... l 308~00 188800 
Falorkus de charutos .•. ,., 50 2() 30 10 lO ······ ...... ............ 7128000 

)) de sabão ........ 20 10 5 5 4 2 10 1 ············ 5518~00 
Hospedarias .............. R 4 2 2 4 1 1 2 ...... ............ 928800 
Lojas de armeiros .••..•.•• 18 '2 1 15 6 6 3 3 ............ 4068800 

)) de modas .•••••• 3 ...... ······ 3 ...... ...... ...... 3 . ........... 1208000 
)) de papel ........ lG 6 6 4 10 2 2 2 ............ 3088000 

Padarias ••••••.••••.••.•. &o 10 30 10 lO 20 10 ...... lO 6.0008000 2.0288000 
Scgeiros .................. 1 1 2 I '• ...... ······ ...... ............ 518~00 
~irguciros ................. 2 1 1 ...... ······ ...... 2 ············ sosooo 
Talhos de carne .•••...••. 80 10 50 20 [,Q 20 10 ...... ············ 1.3408000 
Tayernas ................. 400 2& 3&0 25 &O 200 50 [)0 50 t~.ooosooo 10.5408000 
Trapiches .••..••.•. , .•.••• 6 3 3 (j 

-------- ----1----
SG3 188 543 132 35 257 277 121 89 81 27.0908000 21.4378600 

1.a A Estatística !leye ser organisa!la logo depois de feito o lançamento do imposto, e remcttida ú Dircctoria Geral das 
Hcn!lai Publicas no decurso do t.o semestre de cada exerci rio. - 2.• Classe.- Debaixo deste titulo dewm s1•r mencionadas em 
urdem all>habetica, todas as lojas, escriptorios, &c, de que trata o Capitulo 1. 0 do Hegulameuto de 15 de Junho de 1844, segundo 
a •lcnominaçao usada geralmente c que cstejao ou nao sujeitos ao imposto. As lojas em que se ycn!lcrern !lilfcrcntes generos 
serlio indicadas com o nome do objecto em que principalmente commerciarcrn, ou simplesmente de- Diversos objectos.- 8.• 
Nacionalidades.- Dewm ser contempladas na columna de- Outras Nações- as lojas que não forem de cidadfios Brasileiros ou 
Portuguezes , e as que pertenr«'rrm a mais de hum in!lhi!luo de uacionalida!lrs dilfercntcs.- 4 ." Isentas.- S;lo as lojas compre
hrndi!las na !lisposiçllo do Art. 3. 0 !lo Hcgulamcnto, embora pertençlio á mrsma rlasse que outras sujeitas ao imposto, por terem 
ohjcctos expostos á wn!la (Art. ~- 0 do Hl'gulaml·nto).- 5.• As lojas de qtw trata o § 3. 0 do Art. 1." do Hcglamcnto de\·erfto in
cluir-se no numero das que tem de fmulo menos dl' 1.000H.- 6.• Valor loratiYo.- A sormna dos alugul'is 11ue sl'rvl'm de baJt' 
ao lançamento do impo,to na' Cid,,.r,.,. do Hio de Janeiro, 1\l'rifc . S. Sahadnr c f'.. l.uiz. -

Av. d~ l>:l d«· AIJril dr 1855. 
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A DltiTAJ.\IF.NTO AO .-:.\.DERNO 5.0 

FAZENIH. -Circular N .0 8.-- A/anda obserrar as dispo
siriJes da ordem de 8 de Julho de 1853. 

llio tle Jnnciro. 1\Iinistcrio dos Ncgoóos da Fa
wmla em :2 de Maio de 1S33. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
tlo Thcsoll!"o Nacional, declara aos Srs. Inspcdo
rPs das Tlu~sourarias, que deverúo observar as dis
JlOsi~·ües da ordem de R de Julho de 18rl:J , <JlliHHlo 
alguns autos que, achando-se findos com o pagamcn
t.o da dividt~, nilo puderem ser considerados tncs por 
haverem as partes deixado de exhibir os conhecimen
tos, lhes forem remettidos pelos Escrivães dos J nizes 
dos Feitos, e bem assim fazer obscrYar pelas Uepar ... 
ti~;ücs arrecadadoras o que na citada ordem foi deter
minado a respeito das verbas que serão lanr.adas em 
huma das guias que d'ora em diante os Juizos d'essa 
l'rovincia passarão em duplicata aos devedores da 
Fazenda Nacional, que forem solver seus respectivos 
dehitos.- Marqucz de Paraná. 

DIPERTO.- Repartição Geral das Terras Publicas.- Aviso 
N. o 3 ao i\linistro Brasileiro em Londres, em U de Maio 
de 1855. - Sobre a importação de Colonos Chins, e pro
JWSla de Jfonsicur Forster. 

Ulm. c Exm. Sr. - Tenho pre.'ientc o officio que 
V .. Ex. me dirigio com data de 7 do mez proximo fin
do sob n. o 9, informando <Íccrca do que tem occorritlo 
relativamente ao contracto para a introduc~ão no Brasil de 
Colonos ou trabalhadores Chiner:es, para o qual foi V. Ex. 
autorisado por meu rlespacho de ( 9 de Dezembro ultimo , 
e ins~nw;.ií(~S annexas. Tenho lambem presente a memoria 
por V. l·:x. escripta sobre este objecto, com os documentos 
e esdnrerimentos que pôde colher. Inteirado de tndn quanto 



V. Ex. c>põe no seu cit<ltlo officio, em que d<Í conta da 
proposta e condições aprcsent111las pam e'le fim por Monsieur 
Forstcr, com quem V. Ex. não pôde fixar ajuste algum 
por ser o preço por elle pedillo para a importação de cada 
hum Chim superior ao estahelcchln nas referidas instrne~~ües, 
rabe··me em resposta deelarar a V. Ex. que prort~1leo regu
larmente não aceitando a dita proposta, tanto pela razilo 
allegada por V. Ex., como porque o preço de 2.) ;:_. por 
elle oll"crceillo excede , segundo as noticias que tenho, a 
mais clcva1lo que tem pago a I nglatcrra c outros paizcs, 
pelos Chinas que tem l'ontract:ulo para suas possessões, 
apez11r de muito mais 1listante do que o Brasil. 

~ão póde pois o (:ovcrno antoris11r semelhante aJuste, 
c entende que V. Ex. a~sim o deve francamente declarar 
a l\lonsicur Forster, exonerai-o de qn~tlquer compromisso a 
tal respeito, c tentar outro meio para ver se obtem hum 
rontracto mais vantajoso ao Thcsouro Naeional. 

Para este fim cumpre que V. Ex. faça annunciar nas 
pra(ilS muis notavcis dc~sc c d'ontrGs paizcs as principaes 
cowliçõcs, mediante as qnaes o Governo o autorisou para 
semelhante njustc, convidando por esta fúrma as casa~ ou 
associações que quizcrem emprchendcr es~a importação para 
lhe mandarem propostas, das quacs V. l:x. preferirá a que 
for mais vantajo~a ao Thcsouro Nacional, nunca superior 
ao ma'\ imo fi'\atlo tle 20 ,{ por colono, c sem pürdcr de 
vista o credito tb casa ou associaçíio que a isto se propu
zcr, e as !!arantias, que por sua probida1le e credito apre
sentar do hom c fiel desempenho das condições do eontracto. 

Devo por esta occa~iíio observar a V. Ex. : 
1." Qnc iÍ vista das tlilliruldades do ohjedo, e tio risco 

t(IIC se corre em huma importação de colonos qnasi qnc in
teiramente de~conhedda no paiz; cumpre qne V. Ex. não 
contractc mais de 2.000 colonos, que devem ser remelti
dos em diversas pnrç·õcs dentro do prazo de hum anno, 
embora se imponha ao Governo a obrigaçfto de logo depois 
das primeiras remessas dcelarar se quer ou níio coutractar 
maior porçíio até o total de <i.OOO. 

Servir{! assim o primeiro contracto como que de hum 
ensaio, que nfio pódc dci\ar de ser Hlil, tanto ao (;o-
vemo como aos emprcsarios. · 

:!. • Que por fórma nenhuma wnvt'·m que Y. Ix. deixe 
em qtwlqncr rontwcto que fizer de mui expressamente de-
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darar que não serão absolutamente illlrnitlitlos habitantes 
de Cantão , ou das Ci1latles, mas súmcnte colonos e tra
balhadores do norte ou de pontos como Amõe~, c Kong
Kong, reconhecidos como aquellcs em que mais facilmente 
se encontrão homens morigerados, c empregados na agri
cultura. 

3. 0 Que hc essencial que todos os colonos que furem 
importados scj<ío lavradores, tlmcndo entre e~tcs haver de 
50 a 100 cultivadorcs cspeciacs, c fabricantes de clliÍ. 

lL o Que h e tambem essencial que no contracto n;lo se 
imponha ao Governo a obri3ação de pagar, depois de lin
do o tempo dos njustes com os Chins, as despews de seu 
regresso, que deve ser feito lÍ custa tlelles inteiramente. 

5. o Que no contracto que V. Ex. houver de celebrar , 
deve incluir como impreteríveis ns clausulas 1 . •, 2. •, 3. •, 
4.•, 5.•, G.a c 8.• das jtí citadas Instrucções de 1~ de De
zembro ultimo. 

G." Que em cnso nenhum pnguc o Governo n suhvcn
ç;iu que otlerccc por colono embarcado, mas unicamente 
por aqudlc qne chegar a salvamento. 

O Governo Imperial espera que V. E'í. se haveriÍ nes
te ohjecto com a maior prudencia, zelo c diligeneia. 

V. Ex:. conhece perfeitamente o estado do l'aiz, c sa
be por isso avaliar o quanto cumpre promover a rintla de 
hraços lirres para os nossos trabalhos mmes, e o t~mpt~
nho que deve ter o Governo em ver realisatlo por manei
ra eonvcniente aos intcrcs~es da Fazenda l'uhli1:a o ensaio 
que deseja tentar desses colonos que em outros paizcs tem 
provado muito bem. 

Besta-me dcdarar-lhe qne lotlos os carregamentos de 
Chins por couta do t:overno devem vir para esta Côrtc, 
onde os faní distribuir por quelll julgar mais comenienle, 
iÍ visfa das eondições que oll'erecerem. 

lleos Guarde a V. J~'í.- Luiz l'ctlrcira do Coullo Fer
raz.- A' S. Ex:. o Sr. Sergio Tcxeira de l\laeedo, Emiado 
Extraonlinario o Ministro l'Jcnipotenciario do Brasil em Lon
dres. 
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-~DUITAl\IEN'I'O AO f::AUEIII~O O." 

DIPEIIIO.- Úcpartir;ão 1:cral das Tcrrns Publicas.- Aviso 
N." 10 ao l'rcsidcntc do Jlaní, em 5 de Junho de 1855.
Sobre duvidas 71roposla.s pdo J "iyario da Freyuezia de 
Vist1o a respeito du regi~tru das terras possuídas. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua i'\lngcstade o Imperador a quem 
foi presente a soluçfio, q1w V. Ex. por OfJido de 18 de 
Abril ultimo dco a trcs consultas, que o \igario da Freguczia 
de \ist·o lhe dirigio por Ollieio de 28 de Março aniPrior, 
Houve por hem mandar appnmu as tlceisües de \". Ex. 
quando ao 1." quesito declarou , que sendo a obrign~·fio 1le 
dar ns terras ao regbtro inhorcnlc ;Í posse, nnda mais tem 
com clla o vemktlor; ~~ ao :~." q1w para que hum terreno 
se considere de uso commum, nada influe o numero dos 
que dclle podem ui ilisar-sc, bastando a eircumbtaneia de 
prestar servidão a varios, sem que ninguem se possa dizer 
possuidor, quer exclusivo, quer em commum por titulo Jegi-
1irno. Quanto porêm {t resposta, que V. Ex. dco ao 2." 
daqnelles quesitos, Home o }lesmo Augusto Senhor por bem 
"andar declarar a V. E1.. que os campos de uso commnrn, 
fie que trata o § ~-" ()O Art. 5." da tei N. 0 GOl de 18 de 
Setembro de 18:-lO, sú podem ser usufruidos, mas nfio ocen
pados por pessoas, que nelles pretcn1lão estabelecer-se. O 
que comrnnnico a V. l:x. para seu conheci meu to, e para que 
o faça assim constar ao referido Yigario. 

lleos guanl1~ a V. Ex.- Luiz l'e1lreira do Coulto Ferruz.
Sr. l'rcsideulc da l'rovincia do l'ariÍ . 

.Heparli(iío 1:eral das Terras l'uhlicas. - Avi~o N.• R ao 
Presidente de Minas l~eracs, em 5 de Junho de 1Ri>.). -
Â respeito de dueidas apresentadas pelo Viffario de S;io 
.losti de (;orutuha na c.recuçtlo das fimcçue.s que /lu' furão 
incumbidas pelo Capitulo \)." do Dccrrlo N." 1. 318 de 
30 de .Janeiro de 18:-lí. 

111m. e J~·c Sr.-A Sua Magesl;ule o Imperador foi pre
sente o Ollieio de V. Ex. , ('tn que pcdio solução ;Ís dmidas, 
qne o Yigario de S, José de t;urutuba encontrou na cx.e-
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ruçiio tias fllrH'f,.'ües, f(tle lhe foriio incumbidas pelo Ca}lilulo 
9." do llecrelo N. 0 1.318 de :10 de .Janeiro de n~:-,t,, a saher: 
1.•-Se hasta huma só .iedaraçiio para o registro de ter
renos herdados em diversas fazendas. -2.' Se diversa~ pnrtes 
de huma mesma fazenda havidas por dill'crenles litulos podem 
ser apresentadas para o registro em hnma só declant~·<lo.
:l." Se o possuidor de terras em eommum deve~ tkdarar, 
para o regi~tro, os limites das mesmas terras, nintla quando 
conhecidos. E o Mesmo Augusto Seuhnr, Confurrnando-se com 
o parecer da Heparlif,.'<lo t:cral das Terras l'nhlicas, lia por 
bem l\Iandar dcrlarar n Y. Ex., !Jiil~ quanto íÍ 1.• dmida 
acha-s1~ ella resolvida pelo Avbo do ~linbt('rio do lmperio de 
2i) de Novembro de J 85'~, quando ddermina : que em h uma 
só tlcdaraç<lo Hilo púdt~ o proprietario eomprehenth~r as posses, 
IJUC tiver em dint~rcHies lugan·s, sendo mais regular que fat:a st•
panula declant~·iio para cada po~s~~ distincla: -quanto ;Í ~."
que se as tliversas partes da mesma Fnzentla e~liYerem sep•t
nulas entre si, derem ser derlaradas Jlara o re~istro, na con
formidade rln reft~rido Aviso de 25 de Novembro; se pon'm 
estiverem juntas devem-o ser segundo o AYi~o de 25 de No
vembro tio mesmo anno, que determina filie Iwnhum ineon
Ycnicnte ha em fJUC o pos~uidor de diff,~renles JHlsses annexat! 
fa1:a para o registro hum a só tleclarnt:<lo : c quanto Ü ~L a fi
nalmente, que se acha resohida pelo AYiso de 18 de Agosto 
do referido armo, que dispüe:- que para o registro das 
terras possuídas em rommum tlcvem lodos at!'tC!It•s, fJIIC se 
julgarem seus possuidores, fazer as tlerlantf,.'iies com espt~cifi
eat:<lo da parte, a q uc tiverem direito, mencionando em todo 
o caso o total dellas, suas confronlat;úcs, nome, e ·e~lensão, 
se for conhecida. O que cornmunico a V. Ex. para sua in
elligenria e exeeu~ilo. 

Deos (:uanle a V. Ix.-Luiz Pedreira do Coullo Ferraz.
Sr. !'residente da J'royincia de Minas Geracs. 
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1~m 8 de Junho de 18:1;). -Crca fwma Agencia de Correio 
1111 l'rorintill d1~ (;oyw:.. 

3." Seec;üo. Hin tle .Jnru~iro. :\linbterio dos Ncgodns 
do lmpcrio em 8 de Junho de f!'{;);). 

Sua i\lagc4atle o ImpenHlor lia por lwm cn~ar hnma 
Agenda de t~orreio na Yilla da Boa Ybta tia Provinda de 
(;oyaz, ronl'ormc V. S. propOl em seu ollieio n.• 100 tle :!6 
de Ahril ultimo. O que lhe rommtwieo para seu eonheei-

mcnto. 
IJcos (;uurde a V. S. Luiz Pedreira do Contto Fcrraz.-

Sm. Dircelor Geral tio Correio. 

lleparlit;:iío Geral das Terras l'nhliras. - A viso N. • li no 
Presidente tlo l'ar<Í, em 11 de .Junho tle t85;).- Jlan~ 
(/ando approvar o que foi determinado ]Jelo Presidt•nte, 
relativamente ao cwnprimcnto da cmnmt'sst1o de que está in
cwnbido o lnspector Geral das mcdiçiies. 

Illm. e Ex. Sr.- Tcn1lo levado á presença 1le Sua ;\la
p;cstmlc o Imperador o seu Ollido sob N." tO datado tlc ti 
de !\larço ultimo, em que V. Ex. ('ommnniea ter onlcnatlo 
no lnspcdor (~cral das meditJu~s das Terras l'uhliras nessa 
l'rovim;ia em data dt~ 10 dP .Janeiro tlo COITt'Hie anno, que 
começasHc os trabalhos do eommissão, ú seu eargo pelos Mu
nicipws de Bragança c Uurcm, dando-lhe para este fim as 
preeisas instrucções, e pondera ao mesmo tempo a dillicul
dtHle em que se acha, para a nnmcaçao dos .T uizes Commis
sarios em taes l\Iunieipios, por falta tlc pessoas idoncas para 
semelhante emprego; l\Ianda o Mesmo Augusto Senhor ap
provar o que por V. Ex. foi 1letcrminado ao referi li o lns
peelor Geral, rclalivamcnle ao cumprimento tia cilada com
missao tle (llte está incumbido; c outrosim declarar a V. Ex., 
que na falta tle pessúa,; hahililtulas para senirem romo Jui
zes Commissarios, tHHlcrú V. Ex. fazer n~cahir taes nomca
t;ties nos Juizes i\lunicipaes; o qHe com tudo só se deve 
it<hniltir c~cept.:ionalmcute, ,..,mn j;i f'li declarado por Aviso 



N." 7 de a de Novemhrn de 18;)4, dirigido ao Presidente 
da l1 rovineia tle Santa Catharina, em solução ú hnma seme
lhante duvida por elle proposta. 

lh~os Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do CouUo Ferraz.-
Sr. }'residente da Provinda do l'ará. 

F:\ZE~n.\.- Em '20 dt~ .Jnnho de 185:-i. -Sobre 1' 
prcscnçn do l'rocnmtlor tla 1/1111.• Cnnwm JluniciJilll 

na metliç!/o tlc terrenos tlc marinhag. 

Rio th~ Janeiro. Ministcrio dos NPgocios tla Fa
zcmla em '20 de Jnnho de H(}f>. 

O ~Tarqnez de Paranú, Prcsitlente do Trilmnal do 
Thcsouro Nacional, respondendo oo Officio da 1\lm ." Ca
mara Municipal da Côrte de 28 de Fevereiro do corrente 
~nno, no qual consulta se a presença do rcu 11rocn
rador se torna neccssaria em todas as araliaúícs c 
medições de terrenos de marinhas, ou se só ;ws da 
1." classe, como até agora se tem entrnclido: dt~elara 
que a presença do dito Procurador lw J\Pf'f!ssaria nflo sú 
m1 demarcaeüo e medirüo dos tPrrenos tla 1." elassP, 
de que l.mta o Art. :>.~ dns lnstrueçi•Ps tlc H de No
vembro de 18:!~1, como no ~lunicipio da Cilrtt~, nas 
dos da 2." c !3.' classes, sendo que, ni10 ohst:mle não 
l'azt~rem dclln expressa Tni'IH.:üo os Arts. 7 ." ~~ ~." das ci
tadas Jnstrucções, que se referem úquellcs ultimo~ 
lnrrt'nos, nüo se pódc inferir a desneccssitlade nhi do 
seu comparecimento c assislencia, por quanto o Pro
rurador hc parte com o conecssionnrio, posseiro, ou 
pretendente do terreno devoluto, ~~ tem consnguinle
mcntc de promover os interesses da mesma Camara, 
e prevenir que sejão prejudicados pela outra parte, 
satisfazendo assim aos Arts. H c ll das lnslruccêlcs 
supramrncionatlas.- Marquez de Paranú. • 



Circulnr de '2:1 de Junho dn lK1:-l. -· .ls rrtltmwçD1·s 
sobre isl'llçiio de Íln[lllsfos de lull'ria~ tll'rCII! st'l'_ fi·ita.~ 
JH~Ios '/'hcsonrciros rcspedi r os 1i.~ Thr~sotli'O'I'IIIS tle 
F a ::;cmla, I' O In rcmrso [Htl"lt o TI' i bwwl do Thcsow·o. 

Uio Je .J"ncirn. Ministerio dns 1'\cgocios Ja Fa
zenda em '2:3 de .Junho de 11):J:l. 

111m. e Exm. Sr. -llnvr·111lo r.ltPgarlo no mnhr
eimr.nto de S. M. o Imperador q1w km corrido algu
mas loterias sem o preeiso pnganll'nlo dos n•spedivus 
impostos, de t:onformitlade <·rHn o Art. ~ ." do Hegula
mento tle '2i de Abril de t8V1, enlramlo-st~ depois em 
duvida ;\eerca da satisfacüo delles, c dando-se assim 
lugar a conil i c tos pol' occasiüo das cxigeneias iiscacs, 
Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. , 
para seu conhecimento, c para que tenha a devida 
execução, que versando a isençüo dos impostos de 
que se trata, pertencentes á renda geral, sobre ma
teria contenciosa a cargo da atlministrnçüo da Fazen
da, devem as rcclamaçúes ser feitas pelos competentes 
Thesoureiros ús Thcsourarias Je Faze nua, com recurso 
para o Tribunal do Thesouro; ~~ bem assim qu~, no 
caso Je ser a decisão favoravd aos ditos Theson
n~iros, intcrponhflo os TnspPelores das Thcsourarias 
rt~cnrso ex-ollieiu para o meslllO Tribunal. 

neos Guarde a v. Ex.- ~lartJUCZ de raruná.-
Sr. llrcsitlentc da Província de ..... 

----
BtPimlO.- Repartição Geral das Terras Jlublicas.- Aviso 

N.o 5 ao mrector (~eral interino das Terras ruhlicas, em 
2:1 de ;Junho de 185:-l.- A pprorautlo o contracto celebrado 
com Leonce Aubé-, tia qualúladr- de prowrador de Suas 
Altezas Jlcacs o Príncipe c Princc;;:;a de Joinvillc. 

l\hn. ~r.- Fita approvarlo o ronlrado, que Pm data de 
1 :~ r lo r.orn~nte mPz !'oi celebrado por inlr~nnedio r la Hepar
ti(;iio (~eral das TPrra~ l'11l1licas I'Olll Ll·oru·e Anhé, na qual i-

l 



t!ade de procurador de Suas Altezas Heac,; o PrincipP P Pt·in
ceza de .Joinville para introdueçfio dP L 000 colonos nns terras, 
que Suas Allezus Hcacs possuem na l'rorinl'ia t!P Santa Ca-

tharina. ~ 
Deos (;uanlc H Y. s.~ Luiz Pedreira do Coutlo FPrrnz.-'-

Sr. ])ireetor (;1~ral interino das TPrras l'uhliras, 

Hepartiçfio (:era! das Terras Puhliras. --'- Aviso N." (i ao 
])irector (~l~ral interino da Hepartiçfio 1las Terras l'ublicas, 
em 25 de .Junho de 1R.):J. - Approeando o contracto 
celeiJrado com ./. (j. J.Yarrl. como Procnrwlor da So
dedade Colonisadora de 18l!l em llamburyo, para in
lrodw:çiio tlc 2.230 r:olouos IW Colonia D. Fraut:ism em 
,Santa Catlwrina. 

llhn. Sr . .;._ Fica approvado o eontracto, li'Je em data de 
13 do corrente mez foi celehratlo por intcrmeuio da Repar
ti~·fio Geral das Terras Puhlicas com .J. G. Nagel na 1lualidadc 
tle I>roeurador do Sociedade Colonisadora de 18-'i9 em Httrn
burgo, pal'a a introducção de 2. 2:JO colonos na f.olonia lL 
Francisca em Santa Catharina, 

Dcos Guarde a V. S.-'- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. IHrcelor Geral interino da llepnrtição 1los T1~rras Publicas, ____ __:. 

Hcparli~·fio Get'al das Terras Jlllhlicas. - Aviso N.o .~. ao 
J'resitlcnll~ da l'rovincia tio l'iauh~ , em 27 tlt~ .Junho 
de 1855. -'- Sobre o que of!iciou o .Iuiz Jlwticipal do 
]'ermo em que está situada a nova Poroar;iio de Santa 
Philomcna, á respcilo da posse de terrenos dcrolulos para 
creação de gado. 

illm. é Exm. Sr. - Tendo sido presente á Sua Magcs
tade o línverador o Officio de V. Ex. com data de 3 de 
Abiil ultimo , c sob n • 105 , aeompa~hudo do Officio do 
Juiz Municipal do Termo em que está situada a nova e flo
i'éscentc Povoação de Santa Philoincna, c pelo qual informa 
que alguns proprietarios abastados, c pessoas pobres se vilo 
opossando de terrenos dcyolutos para a creução de gado vac· 

I 
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cum e cavallar, e para plantações, provindo desses factos, 
aliás menos conforme com o disposto no Art. 2. 0 da Lei N. 0 

601 de 18. de .Setembro de 1850, e Art. 90 do Regulamento 
n. 0 1318 de 3() de Janeiro de 185lí·, os uuicos recursos e 
abastecirnentos de que carece a dita povoação; c pede por 
isso · esclarecimentos ácerca do procedimento a seguir em 
vista· de taes occurrencias, e em ordem <Í solver a duvida 
daquelle Juiz, que se acha Jlerplexo quanto a Lazer desde 
já dl'ectivas as referidas disposições da Lei: Houve por bem 
o· l\iesmo Augusto Senhor, Conformimdo~se com o parecer 
da Repartição Gcrál das Terras Publicas, :Mandar declarar a 
V .. Ex., que,· devendo-se considerar.~- Povoação, de que se 
trata, . como .. comprehendida no numero daquellas á que se 
refere o Art, 12 da IJei citada , c Art. 77 · c seguintes do 
menCionado Regulamento, }Josto que á sua funda(iíO não ti
vessem. precedido as medidas ou formalidades ahi indicadas ; 
cumpre para sanar essa falta, c remover as difficuldades pon
deradas,. que v .. Ex. faça applicavel ao caso v.ertente o que 
se .acha disposto nós Artigos ultimamcpte rcf~ridos, devendo 
primeiro que ·tudo mandar faze1: provisoriamente o alinha
mento c arruamento da Povoação de Santa l?hilomcna, e re
metter a. respectiva phmta à Repartição Geral, afim de que 
ahi examiiladà e suhmettida á definitiva approvação do Go~ 
vcrno Imperial, depois do que se tratará de fazer a reserva 
dos terrenos, que forem nccessarios para serem distribuídos 
em lotes urbanos e rusticos , na fórm\). daquelles Artigos 77 
c seguintes do mesmo Regulamento, ficp.ndo quaesqucr outras 
reservas <Í fazer , para serem resolvidas opportunamente pelo 
Governo Imperial. O que tudo communico a V. Ex. para seu 
conheeimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -I.uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Prov·incia do Piauhy. 



Repartição Geral uas Terras Publicas. -Aviso N.o 12 ao 
Presidente do Amazonas, em 27 ele .Tunho de 185;:J.
Autorisando a Companhia de Navegação e Cummercia 
du Amazonas para poder medir c demarcar os tcr-
TÍtorios qnc lhe (orão ronccdidos , ficando porêm sujeita \ 
a apresentar a planta descn]JlÚ'a, & c. 

lllm. c Exm. Sr. - Sua l\lagcstadc o lmperador em 
deferimento ao que lhe supplicou o Bnriío de 1\lawí, na 
qualidade de l'rcsidcntc da Companhia dt~ Narq;açiio c Com
mcrcio do Amazonas: Houve por hem J'Prmitlir que a mesma 
Companhia mande por Engenheiros seus proceder iÍ medição e de
marcação dos lcrritorios, qne lhe forão concedidos pdo contraclo 
celebrado, com o Governo Imperial em 2 de Outuhro 1k 18:).'~; 
sendo tal medição executada de conformitlade com a eondi~·;1o 1!, 
do supracitado contraeto, que eslahclccc que os lerrilorios 
serão medidos iÍ eusta da Companhia e na fú rma <lo Hcgula
mento de 8 de Maio de 185'~ ; com a clausula porêm de ser 
a Companhia obrigada a apre~entar , logo depois de con
cluída a medição de cada territorio, n planta circumslanciada 
delle, ncompanhada de hnma memoria descripliva de tudo 
que h e necessario ao perfeito conheci mcnto do citado ter
rilorio, ficando sujeitas tacs mr.rliçõcs <Í inspecção do (;0\t~rno, 
que se reserva o direito tlc mandar verificar, se forão exa
ctamente medidas as terrn~, que competem <Í Companhia. 
O que tudo communico a V. E~. para sua intelligencin c execução, 
expedindo as ordens que forem necessarias, e facilitando á 
mesma Compnnhia os meios, que estiverem no seu alcance, 
para que ella bem desempenlw as o!Jrig,1çõc~, que tem con
tmhido com o (;ovcrno Imperial. 

Dcos (;uarde a V. Ex.-Luiz Petlrcira do Coullo Ferrnz.
Snr. !}residente da l'rovincia do Amazonas. 
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1'll), •• ,._., AME$trO AO . f::A'JtEilNO :. ~ 

fAZENDA.- Em 7 de Julho de ·1855. ~ Emplica as 
; (lisp~si~õe~ da OrdtJnt de. 3iJ de )!ar~o ~c 1849 quan

to · as jn·ocuraç6e.~ para levanta1· dmhetros ou VtLt1'os 
o~jectos dO$. depositas, · 

llio de Janeiro. Dfinisterio dos Negocios da Fa-
zenda em 7 de Julho de 1855. . 

~fande o St\ Administrador da l:\ecebedoria do 
Municieio d& Côrte cumprir o Precatorjo para . levan
tamQntó de deposito passado pelo Juizo do Cível dtt 
:~.a vara COl~lra Beaume]y e c. a a requerimento de 
Antonio Torqaghi, uão sendo procedente a duvida 
constante do despacho de 28 de Abril ultimo, lançada 
pelo mesmo Sr. Administrador na petição que lhe 
dirigiô Domingos Philipone , procmador do dito Tor
naghi , pois quo ás proom'aQóes quo se aprescntão 
para levantar dinheiros ou outros objectos de depo
sito não hc applicavel o rigor das disposições da or
dem de 3.0 d<~ Uarço de 1 ~49 ; c o supplicante cxhi
hio a procuração passada por certidão dos avtos a 
que ~C juntOl\ O instrumento ()rigii~al , do que ~lf!O 
consta a revogaçüo, c que servio pL\ra a promoção dos 
termos da cxecu<;ão, em virtude da qual deposilou a 
importancia das custas de que ora se depreca o {e., 
vautamenlo .. - Marquez de I>aranú . 

. Em 1 de .Julho de 1855. --- Declara como se dece 
proceder pr11·n a cobrançu, das divúlas dos rolb:tados 

que forem rlcclal'arlos em fallcncia.. 

Hio de J D noiro. JUülisterio dos i\r!gocius da fa
zenda em. ';· de Julho de 1~5;). 

Ao oflleio em rpw o Collector das Hendas gentf~s 
do Mun!cipio da Estr·e1la dú conta dil Jidlencia do n~:-



gociantc nfto mauiculado, Agostinho Antonio de Az, 
vedo Coutinho, devendo it Collcctoria a quantia d(~ 
'20~ 600 do imposto de loja c multa (lo exercício de 
1852-fJ3, c pede providencia para ser a Vazemla Na
óonal embols<ula neste e em casos semrlhantes, per
tencentes a dhida adiva: declare V. S. em resposta 
que sendo a falkncia huma das hypotheses eomprc
hendidas nu exccpf;flo l\o Decreto n .

0 

RÇHi de :31 de 
])czemhro de J s:-Jt ' df'Wlll os exuctnn~s tla Fazenda 
em tal caso proceder nos termos da Portaria dn :1 de 
Janeiro de 185'2 durante o cxcrcicio; e quando, 
depois de encerrado este, e recolhidos os livros ao 
Thesouro c Thesourarias, se verificar a mesma hypn
thcse ou outra qualquer, em que seja mister acau
telar os interesses da Fazenda, devem os mesmos 
cxactores assim particip al-o sem perda de tempo ao 
Thesouro c Thesourarias com os esclarecimentos pre
cisos para na Repartiçfto competente abrir-se a conta 
corrente, c extrahir-sP a ccrtiuilo, a flm de ser remctti
da ao Juizo dos l?eitos por intermetlio da nircctoria 
Geral do Contencioso, c promover-se a arrccada~ão da 

diYida activa. 
Deos Guarde a Y. S.- l\larqucz de J>aranú.-

Sr. nircelor Geral interino das Rendas PuLlicas. 

Dll'HUO.-Rcparlição Geral das 'ferras Publicas. Aviso n.• 
j'j. ao Presidente do Alnar.onas. em 24 1lc Julho de 1855.
Soúrr u payamcnto dos rrnr:imentos dos EmpT1'fJlld0.5 da 
lli'[Wrtirrw Hspccial das Terras Publicas da mesma Pro-

rillfia. 

Ilhn. eEnn. Snr.-Scndo presente a S. :'\1. o Imperador 
o Otlirio dessa rresidencia soh l\. o :~G !lat;HIO (\C 5 de l\larço 
do rorrente anno, em que o llllleces~or de Y. Ex. participou 
a dclihcraçflo, que tomara, de em falta de cr<~<lilo respecliYo, 
mandar pngar sob sua responsali,l.a,\c os vencimentos devhlos 
:10 IJciP~:Hlo da Hcparli~ão E~pedal 1\as Terras Publicas dessa 
\'rnYinria, .loiio Wilko11s de ~laltos, ao (íl'lirial da mesma 



;parlição .Toão Mamcdc .lunior, c ao Jlortciro Archivista 
nlerino Mariano llcskct, desde o dia ~ de .r aneiro, em que 

entrárão em exercício, por parecer-lhe ,insto que tacs em
pregados não ficassem privados dos recursos de que precisão 
]Jara sua subsitcncia: Manda o Mesmo Augusto Senhor ap
provar a citada deliberação; O que communico a V. Ex. para 
sua intelligcncin, prevenindo-o ao mesmo tempo de que do 
Thesouro Nadonal se solicilão as ordens nccessarins á tal 
rc~peilo, para a Thcsourarin da ]<'azcnda nessa Província. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz.
Snr. Presidente da I'rovincia do Amazonas. 

Rcparliçãg Geral das Terras Publicas. Aviso n." 9 ao 
Presidente de !\Iinus Geracs , em 27 de Julho de 
1855. - RPlativo á duvida proposta ]li' lo Vigario r la, Fre-
gue:da de Congonhas de Sabará. 

111m. e E'\":m. Snr.-A dmi•la proposta pelo Jlaracho da 
Freguezia de Congonhas de Sabará, que deseja saber quem 
deve registrar os terrenos pcrlcnccntcs aos encarregados do 
registro das terras possuídas, .i á ~c ncha solvida por AYiso 
(\e 23 de Novembro de 185·1-, dirig-ido ao l'rcsirlcnlc da l'ro
vincia do Espírito Santo, dcdarawlo <rue o Yigario possuiuor 
de terras pÍHle por si mesmo rcgislral-ns, visto na o rcsnllar do 
registro direito algum para os dcclarnntes. Fica •\esta fúrma 
respondido o Offido que V. E'l.. me 1lirigio :;ob n." 1'~, c com 
data de \)do corrente. 

Deos ~;narde a V. E'l..-Lniz J'ndrcira do Conllo Fcrraz.-
Snr. Presidente da l'rovincia de ~Iinas t;eraes. 



\ 
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AltUIT;~l\IENTO AO l:i\.DEICNO S." 

HIPUUO.- Pi.ra a intrlligencia da Tabdla que bai:rou com 
o Detl"!'IO u." 1.600 de 10 de ;lfaio do corrmte fliiJW, 11a 

parte r"f'lativa as lu . .ras que se derrm pagar ru·los l Ílulos de m
pacidadf' zwra O l'IIÚ/10 das UW(erias da ÍIISii"lltfiiO SfOI/Idaria; 
ÓPm como pelas dispensas das prows de capacidade para o 
dito ensino. 

2." See'."ilo. Jlio de .raneiro. l\linisterio dos Negocios do 
lmperio em 11 d<~ Agosto de 185:>. 

Em solução ao Officio de V. S. de 7 do corrente mez, 
relativo <Ís taxas marcadas na Tabella que acompanhou o De
creto n. o 1. 600 de 10 de Maio deste anno, tenho de decla
rar-lhe : 1. o que, rnarcmtdo a mesma Tabclla a taxa de vinte 
mil réis por titulo de eapaeidadc , para o ensino de qualquer 
ramo de instrucçilo secundaria , não exige que para o de 
cada hum dos m~~smos ramos passe hum titulo especial, mas 
somente tem vor fim com as expressões- qualquer ramo -
significar que a taxa he sempre a mesma, seja qual for o nu
mero das materías do ensino ; e por tanto deve ficar enten-

_dido que, a hum mesmo individuo não se deve passar mais 
do que hum titulo, embora as materias, que leeeionar, seji1o 
mais de huma, devendo pagar sómentc a taxa de Yinlc mil réis: 
2.' que, para a dispensa uas provas de capacidade nos casos 2.•, 
3." e 4-. o do Arl. 101 do Hegulamcnto da Instrucção primaria 
c s~cundaria de 17 de Fevereiro do anno passado, deve-se da 
mc:ma sorte expedir hum só Ariso, qualquer que seja o nu

'nen das materias, cujo exame for dispensado, c por consc
.]UCJeia somente h uma ta-...a de vinte mil réis poderei ser exigida; 
por ~uanto nem a disposição da referiua Tahella, nem a do 
citadl Art. 101 se entende uo sentido de multiplicarem-se os 
AvisO> em proporção dos names dispensados. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Coulto Ferraz.
Sr. Inspector Geral interino da lnstrucr;ão Primaria c Secun
daria do Município da Côrtc. 



11: :J. a SPreü(l. !tio tle .Jaueiro. ,\liuislt•rio dos Negorios .. 
do lmpt>rio l:IIt 1 '1- de ,\gosto tle I S.).). 

Sua ~lagestatle o Imperador Jfa por lwm Crenr huma Agen
cia dP Correio no lugar <lcnominatlo- Bagagem- da ProYincia 
de ~linas (;praes: o <lltr communico a \. S. para seu conhe
cimento. 

lteos (;uarde a V. S.- J.nil l'edrPirn tio Conlto Ft~rraz. ~ 
~r. llircctor (;eral do Correio. 

<a:EIUL\. ~Circular de 21 d1~ Ago~to de 18;),).- J/ anda ri~ 
. gorar rt Tabella que fixa o p;·pr;o da matcria prima (termo 

medio) c do rúrtc e fi?itio do fardamento . • 
llio de .laneiro Ministerio d(ls Xegocios da (;uerra em 21 

de A~osto de 1855. 
Illm. c Exm. Sr.-Remctto a Y. Ex. para terem o con" 

n~nicnte destino ... exemplares da Tahella do calculo medi o 
da materia prima ncccssaria para as pe~·ns de fardamento 
dos Corpos do Exercito, com dcdaração da importancia 
d'aquella, c dos preços do córtc c feitio destas, c cumprindo 
que V. Ex. o faço executar. 

llcos Guarde a V. J•:x.- :\larquez de Caxias-Sr. Presi" 
dente da Província de .... , 
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diPEIUO.- Hcpnrlição (;erni fias Terras Publicns. Aviso n." 
G nos }'residentes das Alagoas e Pernambuco, em 2() de 

Agosto de l S;)5.- Srbrr a cnnsr!Trtriio das matas para cons
trurnlo naval. 

Jllm. c Exm. Snr.-Cm11irulo rcscnar rara a construc
ção naval, al; .. mrnas matas exi~tentes, I'P~sa Província, cumpre 
que V. Ex. recommende ;Í~ re~peclivas autoridades a fiel 
observanl'ia dos ;1rts. 81 , 87 e segrtiutes do Hegulamento de 
:30 de Janeiro de 185l. 

llcos Gnanlc a V. Ex.-Luiz Pedreira fio Coutto Fcrraz.
Snrs. Presidente:; das l'rovincias das Alagoas e Pernambuco. 

jpprOl'll a cn•açiio dr~ Agencias de (orrr·io feita pela Pre
sidr•ncirt do .. tmaznnas, na J "ifla dr~ Jlanls c Fregue

:::.ias de 1/orbo c Snpa. 

3. • See~·;lo. Hio de .Janeiro. }JinistPrio dos Negocios do 
I mpcrio em :30 flp Agosto de J 8.);). 

lllln. c Exm. Sr.- Em vista do fJUe essa l'residcncia in
forma em offieio 11." n. de 2í de Ff~Yereiro do anno passado, 
rommnnico a V. E'\. qrw fir_:a n;lo só confirma1la a delibe
raç·iio fjUC tomou a me.mw l'n·si•lentia de fTear Agencias de 
Correio na Villa de ;\law\s, e nas Freguezias de Borba e de 
SPrpa, de conformidade com as I nstruq·ões expt•didas por este 
)linislt~rio em 29 de Setembro de 18;) l , como lambem sup
primirulo a Agenda da mesma f'órrna creada na Fre3nezia de 
Thornar. 

Deos Guarde n Y. E\.- Luiz Pedreira fio Coulto Ferraz.
Sr. Vice-Presidenlt~ da l'rorinria do Am~twnas. 



l -•)'') J ,J.)_ 

Aos Empregados das Paculdndes dP Jllediciua niio Sll 

pagar a fJI'lltificaçiio, IJHC f/tt'S /te IJl(JI'Cada, 1lOS dias 
que faltarem, aiJl(la qw~ apn•se11lrm aw•stado de 111olestia. 
Os respecticos Secrrlarios niio rstiio sujl'itos ao ponto; mns 
derem ;·ustificar as (altas que dcl'l'lll. 

2. • Secção. Hio de .Janeiro. )linisterio dos Negocios do 

lmpNio em 30 de Ago~lo de 18:1:1. 

Tendo Sua ~lagcsl;uk o lmpenulor A pprO\ :ulo n delibe
ração tomtula por V. S. tle mawlar tlescontar aos empregados 
dessa Faculdade que dci\arem que comJHH'cccr nella , qualquer 
que seja o motivü, c ainda mesmo no caso de apresentarem 
attestados de moleslia, as respcdi\as gratilicações cmTcspon
d~ntes aos dias em que faltarem ; e outrosim, de dedarar que 
não hc sujeito a ponto o Secretario, ~endo JlOr~m obrigado a 
justificar perante V. S. as suas faltas: assim o communico a 
V. S. para sua inlelligcnria e governo. 

Dcos Guarde a V. S.- Luiz l'cdreira do Coulto Ferraz.-
Sr. Vice-Direetor da Faculdade til· ~ledicina do Hio de Janeiro. 



( 5!3:3 ) 

Jt.J)DITJtlltiE~'FO ~0 (;AIJU~UNO 9.· 

IMPERIO.- fiepartição f',eral das Terras Publicas. Aviso n.• 
1H ao !'residente de S. !'edro, em 18 de Setembro de 
1855.- A respeito da merliçiio e demart:açüo dos perímetro.~ 
das terra> coru·rdidas ao Cowl1• de Jllontrrntt•l. 

Illm. c Exm. Snr.-- Cominrlo qtw a medição c demar
eaçüo dos perirnetros das terras, que por conlracto de G de 
Fevereiro do corrente anno se ohrigon o GovernG Imperial 
a vender ao Conde de ~lonlravel, se façüo com a maior ra
pidez, c menor daspeza possivel, cumpre qun Y. Ex. tome 
as medidas 11ecessarias, para que o Capitão de Engenheiros, 
João Luiz d' Araujo e Oliveira Lobo, enearre~~~~lo d'aquellcs 
trabnlh<>S. tenha o numero de inrlivitlnos de IJILC can~1:er para 
o respectivo serviço; e outrosim que, suspendendo este as 
operações preparatorias, para reconhecimento dos ponto:; em 
que comgçfto os terrenos devolnt'Os, pas~e logo a medir, e 
demarcar nos que c; o mo ta e~; seio ti rios sem cnnstesti1çi1o, hum 
tc-rritorio pelo menos; afim de q nc na fúrma do contraclo 
acima citado, obtenha quanto antes o Con<le tle }lontravel 
hum local nec;essario para accommodaçüo do~ colonos , que 
em brevL~ tem de ehegar ú c:;sa l'rovincia, por conta de sua 
em preza. O que tudo de Ordem 1lc S. M. o Imperador eom
munico a V. Ex. para ~ua intelligcncia e exeeu~·i1o. 

Heo~ <~uarde a Y. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sur. !'residente da ProYineia lle S. l'etlro. 

Repartiçüo Geral das Terras l'ubliras. - Arbo N." () ao 
Presidente del~oyaz, em 2.2 de Setemhro rl1~ 18.);).- .Jp
provando a mwlança dos lnrlios drz Aldêa dr• 1'1~tlro :3." 
da Carretão pam a margem dirl'itrt do rio de S. Patrício. 

llhn. c Etm. Sr. -Sua Magestade o Imperador Houve 
por hem A pprovar a mllllança que V. E c , ;Í vista tias razões 
ponderadas pelo Director Geral interino tlos Inrlios de.;sa Pro
vincia, ordenou se fizesse dos lndio5 da Aldca tlc Petlro :to do 
Carretão para a margem direita do rio de S. l'.tlrieio, l'undawlo 
ahi huma nova Ahlêa, <!!"~ se r!Pnominaní S. l'atrido: o que 
communico a V. Ex. em resposta ao sr~u Ollicio n." 18 de 
l\lan:o ultimo. 

llen~ l~uanle a V. Ex. ---Luiz l'etlrcira do Coutto Ferraz.-
Sr. l'rc~idPntc da l'rovincia tlc (~uyaz. 
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Crea hwna Agrncia dr (orreio na Frryue:;ia de S. Franrisco 
de /'aHla do Jllunil'i]lio de Cantayallo. 

:). • ~ccçiío. llio de .Jmwiro. ~liui,terio tlos Negodos do 
Impcrio em 27 de Setembro tk tH:-l;-J. 

Sua ~lagestadc o lmperatlor, A llt•ntkutlo ao que r<~pre
scnt{irftO os moradores da FrP!-(IH'zia th~ S. Franrhwo dr~ Paula, 
tio Municipio tln Canlagallo. Tlil \'rm inria tln I tio tle .J:meiro, 
n ao que informúriío a n~,;pt••·li\a Camara Mnniripal em 12 
dn A hril ultimo, e \'icP-l'n·sitknk tia me!' ma l'rmincia em 
~en Oflicio de 2..'~ do dito mt·z, t• \'. S. ern da la tk (i tlo cor
rente: Ha por hem Crenr h uma .\geueia tk Correio na rdt~
rida Freguezia, dt~n~ndo a linha tle~ta Agencia seguir da \'i lia, 
tocando no Cura to dt~ S. ~chastiflo e Santa Maria l\Iagdalcna: 
o que eommunico a \'. S. para sl~ll conhecimento, e para que 

proponha o re5pertiw Agent•~. 
Deos üuard1~ a V. S.- Luiz Pedreira do Coulto Ferraz.-

Sr. Director (~ernl tio Correio. 

----~-

Rcpnrtiçflo Geral das Terras l'uhlicas.- .biso N." 17 ao 
Presidente do Paran:í, em 2\) de Setembro tle ·1 S35.
Resolvendo varias duridas Jli'UJIOStas por al!JIIIIS riyarios 

. árerca do rcyisrro das II'J'I'as possuídas. 

Illm. e E\m. ~;r. -lte,pomlentlo ao ufficio tle 3 de 
.Julho passado, com que e~'a l're~ideneia transmillio varias 
duvidas propostas por alguns \'igarios úecrca uo registro das 
terras possuídas, dcelaro a Y. Ex. o H'gninte. Quanto ús 
dmidas do \'igario da Yilla de Castro: 1. o que se os ter
renos aforadas pelas Camaras Municipaes, estão deBtro da 
linha divisoria, estaheledda por Avi~o circular de 13 de 
Janeiro ultimo, não são su_jeitos a registro; o que só se 
verifica no caso ('outrario; ~-o que, lendo lugar o registro 
de taes terrenos, cabe tanto ao foreiro coma iÍ Camara Mu
nicipal, por ~L' I\ l'rorur:~tlor , a obrigat_:iio de e!l'ectua-lo, 
como já foi resohitlo pu r A' i'o tle 20 de Maio de 18;-)fl., 
dirigido ao l'resitlcnte da l'rovincia do llio de .Janeiro; e 
3.

0 
que, embora a posse eon~i,!a ~úmentc em casa e quintal, 

deve sempre ser rcgi5trada, huma vez que se ache fúra da 



referidâ linha uivisoria. Ouanto /ts <lu1idas <lo \igario da 
\"illn do l'rincipe: 1." qnr; as JW~~~~s, silas d<'nlro <l:t mesma 
Fre~uezia , podt•m S<T re~istratlas por hnma ~ú declara(.'iio, 
sr, forem annexas; sen1lo port'·m sqwra<la,, dt•rem as de
dara~·ões ser dislinc!as, como resolveo o Ari>o de 2.) de 
Novembro de Hr>'l· ao Pn•sitlente <la f'rmincia 1lo l'ar:í; 2." 
que j:í o citado Ari•o de 20 de '!aio ohrigo11 ao registro, 
lanto o senhor direclo, tomo o do domínio util dos ter
renos aforados; r, :l." que, tamhem pelo A riso circular, 
acima referido, se achiio indicados os ca,os, ~~m que os 
moradores dos rocios das Yillas dcv1~1ll rPgi~lrar as suas 
posses. l)uanto finalnwnte :i~ duvidas do \ igario da Villa 
d1~ l:arapuam: 1." que ao \igario, quP c~l;Í parochiando 
mais do que huma Fregnczia, compele n•gislrar as terras 
possuídas em todas ellas, porêm <~m outros tantos livros 
distinetos; 2. o que tendo, por fallecinwnto dP hum posseiro; 
de s<~r divitli.Ja a po~se por <lill"crentes herdeiros, mas niio 
se nchando ainda designados os respectivos quinhões, hc 
ao admi nistra1lor que compete o n·gistro de totlo o terreno; c 
:to que para o registro das terras sú se deve atlcnder á 
divisa ecclcsiastica c niio a civil das Freguezias, c·omo tudo 
já foi resolvido por Avisos de 17 de .1 unho de 18;í '. ao 
l'resiucntc da Provinda de S. Paulo, <ie 2:~ <le Nmemhro 
do mesmo armo ao da tio Espírito Saulo, ~~ ch~ 18 de Ago,lo 
tambem de 1S5'~ ao d<t do 1\io de .Janeiro. 

lleos l~uanle a\'. Ex.- Luiz Pedreirn do Coulto Ferraz. 
Sr. l'rcsidc:Jtc da l'rovincia do l'arau:í. 

Heparli<:il<• (~era) das Terrns Publicas. -Aviso 1'. 0 21 de 
29 de Setembro de 18:>.) ao l'residenle ele S. l'aulo.
Mandando declarar ao Presidente, para fit::A'I' constar 
a Roberto Landcll, que lhe .será rendida qualquer área 
de terras devolutas 11rlo maior 1h '~ trrritorios Olt 1 () 
braças qua1b·adas. 

111m. e E\:m. Sr.- Tendo sido presente a S. l\1. o 
Imperador o requerimento de ltohert tandell, snhdilo hri
tannico, medico, ca~atlo e estabelecido nessa L'ro1·i:Jcia, em 
o qual, referindo-se a serri<:os prestados ú inter.:ridade do 
Imperio, pede ~- sesmarias pelo preço de meio r eu I a braç.a 



quadraua, mtmmo tlcsignado na J.ei de 18 de Setemhro de 
1850, rrqnerimenlo esse, que veio acompanhado ua infor
mação dada pelo antecessor ue V. Ex. em ollicio n. o 38 de 
26 de Abril do corrente anno; Houve o Mesmo A ugnsto 
Senhor por hem manJar declarar a Y. Ex. para o fazer constar ao 
Supplicante, que lhe serú vendida nessa ProYineia, qualquer 
área de terras tlevolutas, não maior de quatro territorios 
on 16 leguas quadr11das, pelo ~ohredilo preço de meio real 
a braça quadrada, no e11so tle que st~ eompromella elle a 
estabelecer ahi tantas famílias tle colonos, quantas vezes 
2;)0. 000 braças qu:~lrapa' contiYer o terreno assim vcntlirlo, 
c pela fórma, e com as demais rondiçiws, estipuladas nn 
eontracto <JUC para icll'nliro lim ~c celebrou com o Conde 
de Montravcl, em data de (i tk Ft~vereiro deste anno, c que 
fora por copia remettidn iÍ essa Provinda; o tllte commu
nieo a Y. 1-:x. para scn ronht•cimcnto c cxecnçflo. 

Deos Guarde a Y. E'\.- Lniz l'cdreira do Coutlo Ferraz. 
Sr. Presidente da l'rovincia de S. Pedro. 
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~ltiU'.,.t\.MENTO "'"O f:AitEil~O -10. 

DIPEIUO. - Os caHdirlatos as cadeiras publicas de Í11strucçilo 
primaria c secwularia, que lwueerem obtido titulo de capa
cidade prof'rssional para o mayisterio particular; estão habi
litados para entrarem no conwrs1' das ditas cadriras 
Ílldi'Jll'lldl'llll'IHCII(C de I!Ot'O I'.TOIIIC. 

2. • Seq·ão. Hio de .Janeiro. Ministerio elos Negoeios do 
lmperio em 2 de Outubro de 1835. 

Illm. e Em1. Sr. -Conformando-me rom a opini;ío tle 
r. Ex. exararia em seu olHei o desta data, cumpre-me declarar
lhe para seu eonhedmento e governo, que os candidatos ás 
Cadeiras publicas de instntc~·;lo primaria ou secundaria, qne 
tiverem obtido titulo de capaddade para o magi~terio particular, 
ou por harerem sido approvados em exame, ou por terem sido 
dispemados nos caso.s do Art. 101 do Decreto de 17 tle Fe
rereiro de J 85~-, ou do Art. 6. o do Decreto tle 5 de .faneiro 
de 18.5i"i, devem considerar-se habilitados para entrar no con
curso ás ditas Cadeiras irulr~pcdentemente de t~xame prcYio. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pt•dreira do Contto Ferraz.
A S. E-e o Sr. Eu~ehio de Queiroz Coutinho ~faltoso Camara. 

A 2.• parte llo Art. 2.) do Uryulrm11'11lo n." 1:3.>1 A de 17 
de Feeereiro de 18;)~., nas z)([larms- lwhilitarcm -
refcrr-se soment1~ IÍs prot·as d1J moralidade de que t ratiio os 
os A ris. 1'~, J.j e ili do mr.mw llryttlaml'l!/o, e niio ás 
de capacidade profes.sional. 

2. • Seççilo. Rio de .Janeiro. ~linisterio tios Negoeios 
do Imperio em 3 de Outubro de 18;'),). 

fllm. e Exm. Sr. -Conformando-Se Sua ~lage,-tatl<~ o Im
perador eom a intelligencia por V. Ex. dada ;í 2." parti~ do 
Art. 2.) do Regulamento de 17 de Fevereiro de 183'1-, por 
quanto tal Artigo nas palarras-que se hahilitan~m- refere-se 
somente ;Ís provas de moralitlatie exigidas nos Arts. H, 15 
e 1() do citado ltegnlanH~nto, c n;lo as d.t) eapaddatle pro
fe,sional ;íceren da qual lr'm j;í os Professon•s l'uhlicos em 



seu favor a prcsumpção lrgal, em virtmle dos et:ames por que 
passárão c em que foriío approvados: assim o Manda deelarar 
a V. l~x. para sua intelligencia e exerllçiío , <' !'m resposta ao 
seu onicio de 1 (i 1lo nwz li1ulo. 

Jlcos Guarde a \'. Ex.- Luiz l'L~1lreira do Coutlo Ferraz.--
Sr. lnspector Geral 1la Ju~trurl:flo primaria c secundaria da 
Ct\rte. 

()s sllhstil!ttm: das r.mlias de illslntcrllo primaria 11iio 
podt•m ser providos nas r:ad1•iras que rogarem, sem que 
previaml'nle s1')iiu appnH·atlos l'tn cmtcw·so; niio .wndo nr
assaria para serem wlmittidos a I'S/1', JIOS.~at·em por 11m·o 
r.nlllll' de COJ!W'Ídwll• profi·ssional. 

2." Secçiío. !tio de .lanPiro. Ministcrio dos Negocios 
1lo hnperio em :l 1lt~ Outubro tle nHil. 

lllm. e Exm. Sr.-- Em iioluçao aos Ollicios de Y. I~x. 
datados em 2il do mez tirulo, e 1." do corrente, cumpre-me 
declarar-lhe para seu conhecimento e governo, que se não 
podem considerar rom direito a sen~m providos, independente 
do concurso, nas catleiras, qne vagarem, os actuaes substi
tutos das escolas de instruc<:ão primaria, licamlo porêm enten
dido, que tleverão, em vbta dos lilulos que jú possuem, ~er 
admiltidos a inscreverem-'e como com·urrcntes sem exame 
previo de habilitação: o que. quanto ;Í ultima pnrle, he con
forme á disposiçfto tlo meu A Yiso de h ontem , que declarou 
não estarem sujeitos para o mesmo fim a tal exame previo as 
pessoas que tiverem obtido til11los de rapacidade para o ma
gisterio partieular. 

Deos (~uartle a V. Ex. --Luiz l'etlreira do Coulto Ferraz.-
Sr. lmpector (;era! da ln<;trn('(:ão primaria e secundaria da 
Côrte. 



Hepnrtiçfio CPral das Terras Puhlicas. - 1\ viso N o 7 no 
llireclor {:era I das Terras l'uhlicas , em ·Í de Outubro 
dr~ 18.);), - App}'()rmuln o rontral'/o l'l'lt•hrwln t'OI/1 n 
Jlt(jnr ('al'/mw lhos da Sill'lt. 

111m. e Exm. Sr.- Fira approrado o eontrado que em 
data do I." rio <·orrr•ntr~ mez se relehrou por intenn<~dio ria 
lleparti~·;in l:eral das Terras l'uhlicas, rom o ,\lajor Caetano 
Dias da Silva, por seu hnstante l'rocurador, pnra suhn~rJç·fio 
da introdllrr:fio e PstalH'l"f'Ílll<'ll(o dr~ colonos 11a l'rovincia 
do Espírito Snrilo. 

llr~os {:uarde a r. Ex.- Luiz l'edn~ira do Coutto Ferraz. 
Sr. Dir!'rlor l:eral das Tr·rras l'uhlif'as. 

('rea ftu11ul j fJI'IlÓit d!' Correio na FrPfJIII":,ia t!f' Santa 
JJ!a ria Jla,qdalma do .llu11 il'ipio rir· ('a 11 ''t.fJallo. 

3." Secçüo. Hio d<~ .rarwiro. Ministt~rio dos Negoriog do 
lmpcrio <~rn 9 de Outubro de 185.). 

Im collsequencia do t(lte V. S. r<'pre~Pntou em OOlrio de 
R rio <'OITt~nt<~ soh 11. J ~.).), lira Cfl'iHla h uma .\gencia dr~ Cor
n~io 11a Fn~gur~zia tlr~ Sa11ta \faria MagdaiPlla, do Município 
de Cantagallo, 11a l'rmincia rlo 1\io d1~ .JanPiro: o que com
munico a V. S. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Contto Ferraz.·
Sr. Director (~era! do Cnrreio. 

Aos rslwlunlt•s do { ." an1w das Fanddad,•s de rlirt•ito, 
'lt ·l'' quP se malricularl'ln dt•pois de 15 dt~ J}larçn , se derem 

rontar as (altas q1w derem até o dia da .ma matricula, 
abonando-sP-lhes porêm as mesmas (altas. 

2." ~eq,·iio.- H i o dr· .la11Piro. Ministerio do' Negol'ios <lo 
Jmpcrio em 13 de Outn!Jro rlc 18.).). 

[IIm. ~~ E\:m. Sr. -Sua }fagesfade o fmpr~rador a quem 
foi presente o offil'io que V. Ex. me dirigio co11snltando se aos 



Estudante~ do 1. 0 anno que se malricu\ilo 1lcpois do dia 1;'> d1~ 
Man;o, se tlevcm contar tantas faltas, <luantas forem os dias 
tlt• aula que ]Hl't;e1lerem <Í sua mal ricula: lia por bem Ma IH lar 
deelarar a V. Ex., de ronfonnitloul<~ rom o parecer 1la Congre
ga~,:ilo 1l'cssa Facnldatlc e 1·om a pratiea s1~gnitla em outras Fa
culdades do lnqwrio, que as n·kridas faltas não potlt•m tldxar 
de se: r contadas, mas qtw de\ l'lll ser abonadas, partieipan1lo o 
~ecrdarin por Offido ao n·s]H'rlivo Lf'nle o numero dos dias 
Ir~ ri Í\ os qut• I i v nem tkeorrido ,J,.s,],. o dia da alw~lnra das 
aulas a!t'~ o da matricula d1· qualqnn dos rdt~ridos Eslu!lan
tes: o que communico a Y. E\. para sua inll'lligenria ~~ para 
•)IH' o fa~;a constar JH'ssa Fantld;ule. 

l)('os t~uanle a V. E\.-l.uiz l'l~dreira do Coullo Ferraz.-
~~r. Director 1la Facuhlmk tk llin·itn tio Rceife. 

lkparli1:ão t:rral das Terras l'nblii'HS- Aviso ao Barão de 
~tawí , em t :l de Ou lu bro dt~ I ~;);L - Couunwlicando 
ter sido drf'rrirlo o IWfHCriuwnto nn q11e perlc a rntrega 
r/1! 20 territorio.ç d1• '~ ky11as qiUulnulas cada hum. 

111m. Sr.- Tendo sido prese11le a S. M. o imperador o 
requerimento, em que V. S. na qualidade de l'residente 1la 
Companhia do Amazonas , pPde s1~ lhe entreguem des1ll~ j<Í 
'in te lcrritorios, de quatro le~nas qu:ulratlas cada hum, nas 
localidades in1licadas no mesmo requerimento: 1Iom1~ o Mesmo 
Augu~to Senhor por hem Deferir ú suppliea de V. S., exceptu
ando os tlous territorios, qn1· n'f!liN nas proximidades rle Obidos 
no sitio denominatlo Coroai Imperial, ~~ na foz do rio Trmn
J,ctas, os quaes se nflo p(ulem cotH'l'der por causa das colonias, 
que o Governo Imperial alli esi<Í fundando. O que I'Om

munico a V. S. para sua intelligenciu, e em soluçiío- ao re
feiido rcqU<~rimenlo, :lrt:ri'SI'f'lllando lji!C pólle Y. S. designar 
outros lugares, em que !'IC convenha obter dons territorios 
em subslitui~ão dos que lhe forão denegatlos. 

Deos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Sr. Barão de Mau:í. 



--------............ .... 
Para o trabalho escripto dos wncU!Tentc.s ás cadeiras 

(/r> in.~lrttl'ção primaria. j 11lorisa a mmmis Silo dr l':m
mes zwra marcar o trmpo qtu' fill· necrsmrio, (lcanrlo 
assim altrrada a dis]JOtição do ~ :3." do Art. 10 da.ç lns
lrucçucs dt• G dt• .laHI'ii'IJ dt·str 11111111. 

2." S<~rr:fio. Hio 1\e Jan«'iro. ~finisl«~rio dos NPgocios 1lo 
Jmpcrio l'lll 17 1ln Outubro «I«· 1 :-;.-,.). 

111m. e Exm. Sr. ---·Lf~Yei ;Í JH'I'~Pwa «lo (;owrno Imperial 
o si'U U!Iicio de I;) do rorrt•nlc, no qual propt·w, pdas consitle
ra('t1es qtw e'\perult~, !(111~ :;c n•slrinja o prazo mareado para o 
lrahulho Psrriplo dos t'fllll'llfl'l'!lll's iÍs c;nleiras dt~ instnu·dío 
primaria. 

E conformando-st~ o m«~smo (;oremo com a opinino di' 
r. Ex., ha por hem em lu;.rar do ~ohn·dilo prazo estahdt~cido 
no § 3." do 1\rt. 10 dus lnstmr~·t'l«•s d1~ .) de laru~iro deste 
anno, autorisar 1l'ora em dianl1~ a Cornmissfio de exames a 
marcar para o trabalho I'Scriplo o tempo qtw jul;.rar rwc••s
sario, o qual podení \'ariar co11fonne a imporlanrÍ'l da makri<~ 
de que se tratar, sendo ~l'lllJin~ o lll(''mo para todos os t:an
di«latos qne se apresentarem no ron•·ur~o. O «Jll<~ communico 
a V. Ex. para sua intelligi'IICÍa. 

Deos (~uanle a V. Ex.- Luiz 1'1·dn•ira do Coullo Ferraz.
Sr. lnspector (;era! da I n~lrnc«;fio pri lllilria «' ~I'Clllltlaria do 
M unici pio da Ct1rtc. 

Hcpartição (~era! das Terras l'uhlica~.- 1hi~m N." S!l ao 
J\linistro da Fazenda, em 2:1 1le Outubro de 1S5G.
Sobre a prestação de (iallf:a 110s conlraclos para rmda de· 
terras, e introducção de colou os. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao A riso de 15 do cor
rente, em que V. Ex. observando terem-se remctti«lo ao Thc
souro alguns contractos celehrauos rwsta Bcpartição, nos quaes 
ha estipulação de fiunça, e outros em qun tal condiç!!.o se 
não estabelece, pcrgu11la qual he a regra fixa a semelhante 
respeito, tenho a honra de cll'clarar a V. Ex. , que a regra 
seguifla por Cfla Heparlirfio 11os rontraclos rdl'hrados para 
venda de tc•rras, I' inlrodur«;iin tk col·ono'. l•·m sido a de 
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C\l~lr liança unicmnenfe dos contraelautes, que (kV<~m recelH~r 
dinheiros :uliantados pdo Th(';;omo Naeional, 11ão port·m 
daflndlcs, que ;;Ú d<'H'Ill obtPr a snbven~ão depois de iBfro
dnzidos e ('stahl~lc•cidos os colonos: pois que tão súmcnte 
por causa da multa não Y:th~ a pena cn~ar huma não pequena 
difliculdadc, que jú huma wz le\ada ;Í eonsidera<JIO do (;o
remo Imperial, foi por estP (\l~sfeita. Accrc~ce, qne S<'IHlo 
em regra os unieos bens deste~ contraelanl<~s, terras que 
1<-m dl~ s<~r wmlidas 011 aforadas, sq.:mulo exigc·m os respe
l'livos conlrarfos, h~ potlwral-as ~wria impossiH·l a C\('l'U~ão 
destes. 

lleos l:uanle a \'. Ex.- Luiz l'ellreira do Coutlo Ferraz. 
A S. Ex. o Sr. !\larquez li!' l'aran;Í. 

H(•parlíl:ão 1:eral das Terras l'uhlicas.- Jviso N." 2il ao 
l'rcsilknte do J)ará, em 23 (\c Outubro de I H.->;->.- (oi!
CI'rlendo IPrritorios á Compauhia de J,·arPgaçiio P Com
merrio do Amazonas para fimdaçiio de fO!ouias. 

{IIm. e Exm. Sr- Hnvcnllo o Barão de ~[auú , Presi
dente (la Companhin NaYegaçfio e Commcrcio do Amazonns, 
requerido que do~ 70 tcrrilorios, que o rontracto de 2 de 
Outubro de 18S1i- garante :íquella Compnnhia, se lhe entre
gas~em desde jú alguns pura fundação das colonias, a que 
o mesmo contrado a ohri[.!a; Houve S. l\1. o Imperador por 
hem conceckr á ref(•rilla Companhia na fúrma reqneridn 1 S 
territorios, (\e fi lcgtws qnndraclas enda hum, nessa l'rovincia 
a saber: Hum nas immedia~ües de Monte Alegre, hum IH> 

local tlenominndo Prainha, hum no local (\cnominado Yilla 
!'obre, hnm no local denominndo Jtaqui, hum nas imme
dinçõcs de Villn Belln , hum nas immeclinçl•cs (las barreiras 
do Carranca, hum nas immPllinç(•es d<~ ,,lam'•s, hum nas 
immcdiações de l'nrantins on a ilha de J\laracanã, tlois ú 
escolha da Companltia nos terrenos devolutos no Purús, dois 
idem no~ terrenos devolulos no .Ja\ari, dois idem nos terrenos 
devo\utos no Madcia, hum idem nos terrenos devolntos no 
Tapajoz: o que commuu iro a \'. Ex. para sua intelligcncia 

e execução. 
llcos Guarde a V. Ex.-- Luiz l'etlrcira tio Coutto Ferraz 

S.r. l'rcsidentc da Provinda (\o l'aní. 
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U.epartiçlio (~era! das Terrns Publicas. - Aviso N. o 25 ao 
Presidente do Amazonas , em 23 de Outuhro de l R:l5. -
Concedrndo tres lt'ITÍloriu.ç á CompanMa 1\'rtrt•yoçrio e 
Commercio do ~A ma::;unas 110s terrenos dreolutos do /li o 
1\'egro. 

111m. c J·>un. Sr.- llarcndo o Banio de 'la11:Í, Presi
dente da Companhia Navega<:fio <~ Comnwrcio do :\ mazonas, 
requerido que dos 70 territorios, qae o contracto de 2 de 
Outubro de J8:)'J. garante úqnella Companhin, se llw entre
gassem desde jü alguns pnra funda~·fio das colonias, a que 
o mesmo cont racto a ohrign; Houve S. ". o Imperador 
por bem conceder iÍ nJcrida Companhia na r,·,rrna requt>rida 
:1 lerritorios de quatro leg11as quadradas cada hum, <Í es
colha da mesma, nos terrenos derolutos do Hio N<'gro, n<~ssa 
l'rorinda: o quP communico n r. 1\:. para sua inlclligciH'Íil 
C e'\'CCIH,'iíO. 

Deus ~;uarde a Y. Ex.- Luiz Pedreira da Coulfo Ferraz. 
Sr. Presidente da l'rorincia do ,\ mazonas. 

Us 1!1/lllrryarlos da Fondrlwlr• tlr~ JJ!t•din'na JWI'tl!'lll as slto.~ 
yratifir·o(·,)rs 1ws dio.ç que fitllorn/1 ao r•.J·r'l'titio dos '1'1'.\

JII't'IÚ'os r•mprr•yos, ainda 11!1'smo qw• azJJ·r·sr·nll'ln a/tr•stu{o 
di' mulestia, r.rl't'plo unimmente n' aqw·lll's em que dei,rarnn 
de comparecer em virtude de scn:iço publico oliriyatorio 
por T.ei. 

2." Secçfio.-- Bio de .Janeiro. Ministerio dos Negodos do 
Jmperio, em 2~ de Outuhro 185.5. 

Illm. c Exm. Snr. -Em resposta ao Aviso, qtw m1~ diri;.do 
V. Ex., com data de 5 deste mcz, tenho a honra de declarar iÍ 
Y. Ex. que, conforme jiÍ foi resolvido, por Aviso de :Jo de Agm;to 
ultimo, em approvaç·iío da dclibcrnçiío tomada prlo Consdh<·iro 
Director da Facnldadc de Medicina da Côrtc, e de acconlo com a 
doutrina dos ,\r(s. 130 a 135 dos Estatutos qttl' haidrilo rom 
o Decreto 11. o 1387 de '28 de A h ri! de 185~, aos Plllpn·gados 
da F:H'uldade, que deixarem de comparecer, qualqw·r que seja 
a causa, ainda mesmo no caso 1lc apresentarem attesla1lo 1le mo
lcstia, se tlne rlc~contar as respectivas grntifiear;õcs, corres-



pondenles aos dia~ em quP faltarem; convindo pontlenll' <Í 
V. Ex. que, em harmonia rom a "egunda park tlo § 1." tlü 
Arl. 37 do HP~Hianwnlo dt~ 17 dt~ FPvt~rPiro tle~ll~ iiiiiiO, P\

Jledido para o í·egimem do Collcgio th~ l't~tlro 2.", dessas faltas 
se devem exccptuar as lflH~ dn o t'mpn~?;ado, por motivo dn 
serYiço publico, a qtte fur ohrig;~dq por Lei. 

J)eos GuaniP a V. Ex.-l.11iz l't•tln~ira do Contlo l'erraz.-
A S. Ex. o Snr. MnrqHt'Z 1!1~ l'aran:í. 

llPparlição (~eral dns Tt•tTilS Puldirns. AYiso n.• o:~ ao 
Ministro da Fazt~rH!a, em i:-) dt~ Outubro de 1S55.
Ul'llll'llendo roJ!ill do /)n:reto 11." 1. W18 dl' 2!1 de St'1c111bro 
findo, l'l'l'rtwlo a lle]II/J'Iiç·:lo r.·s]Wrial das Te nas l'ulilicas 
na Proril/(·io d1• .1/wfo!ls. 

Illm. e Exm. Sr.- Tt~nho a homa de passar :ís mãus 
1le V. l~x., pur rupia, o lll:n<'lo 11." l.G 1,8 de 2~) de Sc
temhro fin,]o, t:rl'illlllo a l~cp:uli•:fio Especial das Terras Pu
blicas na Provinl'-Í<t das \l;~i!oas. 

Deos (;uardc n V. Ex.- Luiz Pedreira do Conllo Fcrraz.-
A S. Ex. o Sr. Jlarquez de Paran:Í. 

Reparlit;ilo t:eral da~ Terras l'uhlica~. Avi~o 11." 10 ao 
l'resi<lenl•~ do Hio de .brll'iro, 1~m 21 dP Outubro de 
18:l5. - Solm' duridas llj)/'('SI'IIIWI11s 7w/o l'iyorio d1' S. 
Antonio de Capirary, tÍrnm do I'I'!Jisíro das Terras 7111SS11idas. 

Jllm. e Exm. Sr.- Tendo o Vigario de ~. Antonio de 
Capivary, nessa Provinda, em Oll1cio de 30 de Março ul
timo, consultado a B.eparti<:rw Ccral dns Terras l'nhlicns, como 
combinar a disposiçao tio art. 1 O~ do Uegulamento de ~{0 
de Janeiro de 1854 , que pnra o registro das terras possuídas 
manda aceitar quaesqucr deelarações, embora notoriamente 
viciosas, com a do Aviso de 2:> de novembro do mesmo anno, 
dirigido ao Presidente do Pi'd , que nn parle, em que re
solve h uma duvida do Vigario .la Cnchoeira, estnlue que quem 
tiver mais t1o <llle huma po~;.;(~ tlistinela, deve fazer para o 
registro tantas declarações Sl'par<llla~, qtwnlas forem as ditas 
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posses: foi o referido Offieio presente n S. M. o Imperador, 
que Houve por bem Mnndar declm'itr, que huma di~posição 
em nada complica com a outra, por quanto os Paroehos nas 
imtruc,.:l"ws, que tem de dar aos seus Fregnezes, lhes devem 
fitzer conhecer a doutrina do referido 1hiso, c quando estes 
por elltl niio qneiriio esttlr, cumpre <Íquelle faz<•r o que •!e
termina o citado art. I 02, !!cant!o sempr~ saldo o ulterior 
procPrlirnenlo determinnclo nos arts. !)5 e l().í do nH'smo Hc· 
gulamento. Outrosim Houve o ~!esmo Augusto ~enhor igunl
menl<~ pol' lwm Mandar dcdnrar a respeito d'outra 1\nvida 
exposta 110 Officio a qne respondo, que a <loutrina 1lo men
ciona rio Aviso de 25 de Novembro he C'\:tensiva c ohrigatoria 
para todos aquclles, que tem de cumprir os preceitos do 
Cí!pitulo !). • do jiÍ citado Ilegulamento: o que communico 
a V. Ex. para sua intclligenda, c par<t que o faça assim constar 
ao referi,Jo Yigario. 

DeosGuarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto I'erraz.
Sr. Presidente da Provinda do Hio de .JanPiro. 

Repartição Geral das Terras Publicas. A viso 11." 13 ao 
Presidente de São Paulo, em 27 de Outubro de 1855. 
llelatiro (/() tnTeno r)('(Lido prda Camara Municipal da 
Vi/la da ConstilltÍ(·tlo 1mra cdi(icariio da t'nsa de Mi
srrimrdia. 

Ulm. e Exm. Sr.- Foi presente a S. M. o Imperador 
o Officio <l<~ssa Presider11:ia sob n." :H> de 1 ~- 1le l\Iaio ul
timo, em que parlil:ip;r n;lo hav••r annnido ao p1·dido, que 
fizera a Carnara ~lunicipal da Villa da Consliluit;iio, a fim de 
~er autorisada para <'onecdcr iÍ Irmnnda•le da .Misericordia, 
que se vai installar na mesma Villa, o terreno preciso para 
edificação da respectiva casa, fundando aqu~lla negativo no 
Aviso de Outubro do anno proximo passado, dirigido ao Pre
sidente da Província do Amnzonas, que acompanhou o Aviso 
f:ircular de 3 de Novembro do mesmo anno, o qual deter
mina que se smpenda .a eoru~e~são de lotes rlc terrenos dentro 
das Povonçücs, alt'~ que o I :ovcrno Imperial resolva sobre a 
extensão, que deva pertencer n cnda Camara \lunil'ipal, se
gundo as ~uns 11eeessidades. 
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E o l\lesmo Aügnsto Senhor, Tomando em consideração 
a duvitla proposta , Houve por bem Mandar declarar parn 
solução da mesma, que, seu do dcvoluto, c achando-~e rlcntro 
tia Povoação o terreno de que se trata, deve essa Presirlencia 
ordenar que lique clle reservado para patrimonio da men
cionada Cnmara, n !im de qne possa esta aforar hum lote, 
ou porção desse terreno, que for neccssario para a edificação 
da Casa de Charirladc, precedendo a competente designação 
c divisão, e observando-se o mais que se acha disposto nos arts. 
77 c R9 do Hcgulamcnto de :m de Janeiro de 185ll: o que 
commnnico ·a V. l~x. para sua intelligcncia e execnção. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz l'cdrcira do Coulto Ferraz.-
Sr. !'residente da l'rovincia de S. l'aulo. 

Eleva a 600;tt000 a gratificação de !j.OO.[t)OOO marcada ao 
continuo da Inspertoria (;eral da lnstrucçiío Publica. 

2. a Seeção. Ui o de ;ranciro. Ministcrio dos Ncgocios 
do lmpcrio em 29 de Outubro de 18:J5. 

Illm. c Exm. Sr.- J<'icrnHlo Plt~\ada a seisecntos mil réis 
(600.:tr000) annnacs o yencimento de quatrocentos mil réis 
(.'~OO.j't'OOO) que percebia o Continuo da lnspectoria Geral da 
Instrucção primaria e secundaria do Município da Côrtc, Ma
noel .José Candido da Fonseca, á vista da informação prestada 
pelo lnspeclor (~eral em Ollicio de 27 do eorrente: assim o 
eommunico a V. E..:. para SPII !'onhcrnn!~nto, rogando-lhe se 
digne de expedir as comenienles ordens a fim de que ao re
ferido continuo seja abonatlo 110 Thcsouro Naeional o c'\cesso 

do mesmo vencimento. 
Deos Guarde a V. l~x.- Luiz l'cdrcira do Coutto Ferraz.-

A S. Ex. o Sr. Marqucz de l'araná. 



A venda dos objeclos que sobrm·em dr obras zmblicas' Olt 
pt·ocederem de desmancho da~ ditas obras , edificios 
1wblicos, Kc., 1'odl'ln ser f'eilas independente 1le hasta pu
blica, preccdr•ndo rttl.loriwçiio do ( ;rwenw, sempre que o valor 
de taes objectos t?:cceda (I eem 111il reis, ficando assi111 modifica
do o § B do A t·t. ;). o do llr•gulamcnto n. o ~J02 de :!. de .Junho 
de 1843. 

3.a Secção. Uio de .Janeiro. l\linislcrio do!! Negodos 
tlo lmpcrio em 29 de Outubro de lR55. 

Attendendo o Governo Imperial ús razões exp1~rHiidas por 
Vm. em seu Ollicio de t:3 do mez findo, c !'om as quaes de
monstra os inconvenientes que, em muitas cireumstnneias, re
sultão ao serviço publico da observancia rigorosa da di~posição 
do Al:t. 2. • § H do ltegulamento de 2 de .Junho de 184:3, 
na parte em que estahel1~ee eomo regra geral a hasta pu
blica para a venda do~ ohjcclos, que não tiverem applica(,'ão 
ás obras a cargo dessa ltcparlição: Ila por hem autorisar a 
Vm. para realisar toes \endas, sem hasta publica, por meio 
de annuncios c propostas, quando assim for mais comenicntc 
ao serviço, c aos interesses da Fazenda Nacional, dercndo 
porêm preecder antorisa~ão deste Ministcrio sempre que o valor 
dos objedos exceder a !'em mil réis, c haver, <~m l1Hlo o caso, 
participação do rcsulta<lo das vendas que se clleduarcm: o que 
communieo a Vm. para ~Ira intellig<~ncia c exeeução. 

Dcos Guarde a Ym. --Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. lnspcctor (~era! das Obras Publicas. 

Faz e.rten.çiea aos Leutrs Snbstitutos das Faculdades de 
J(edicina a disposiçiio do Aviso deste .Ministerio de 9 de 
Jfarço do cotTt'llll' amw, t·elativo ao pagamento de suas 
grati ficaçiíes. 

2." Secç<io. Hio d1• Janeiro. :\Iinislerio 1los \<•gocios 
do Impcrio em ~ t de I lu luhro tln 18;)5. 

lllm. e l~~m. Sr.- Tendo-se suscitado 1luvi1las 11a The
-souraria de Fazenda da Provinda da Bahia sohw o din·ilo dos 
l.(•ntes substitutos da Famldadc de Medicina a pPlTl'hnenJ iu-
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tegralmente as respectivas gratificações durante o tempo em 
que não regem cadeiras; rogo a V. Ex. se digne expedir as 
convenientes ordens a fim de que se faça extensiva aos ditos 
Lentes a regra estabelecida sobre este objccto no meu Avi:-.o 
dirigido a V. Ex. em 9 de Março deste anuo, qunnto aos das 
.Faculdades de Direito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
A S. Ex. o Sr. Marquez de Paraná. 

Repurlição Gerul das Terras I'uhlicns. - Avi~;o N.o 27 ao 
Presidente de Sl!o Pedro, em 31 de Outubro de 18;);).
Dando as iustrucçúes pelas quaes se dere conduzir o Enge
nheiro encarregado da medição e demarcação das terras 
contractadas fWm o Conde de jlfontravcl. 

lllm. c Exm. Sr. -Tendo em Aviso de 18 de Setembro 
ultimo, expedido Jlela Hepnrtiçrio Geral dns Terras l'ublicns, 
determinando que V. Ex., fnzendo suspender ns operações a 
que se estava procedendo parn conhecer os limites das terras 
}Jossuidas entre o rio Cahy e o nrroio l\Iaralá , ordenasse os 
Engenheiro, encarregado da medição e dcmarcaçúo das terras 
contractadas com o Conde de l\Iontravel, que passasse sem perda 
de tempo c com toda a acti~idade a demarcar em lugar livre 
de questões, e de accordo com o mencionado Conde, hum 
territorio em que pndP~sem ser recebidos, e estabelecidos ao 
colonos que se esperilo; tle ordem de Sua Magestade o Impe
rador tenho agora a communicar a V. Ex. que , terminada a 
mcdiçfio c demarcação do perímetro do 1." terrilorio , deveni 
continuar a dos tres restantes, c em localidade tambem da 
escolha do empresario da Colonisação. Na demarcação desses 
trcs territorios deverá o Engenheiro conduzir-se da maneira se
guinte: 1. o, procurará in formações sobre as posses e quaesqner 
concessões dos Governos Geral c Pmvinciacs, que por ventura 
existão nas visinhanças do primeiro territorio: 2. o, convidará 
por editacs, marcando prazo razoavel, os interessados nos ter
renos acima ditos, a apresentar seus títulos: 3. o, fará hum 
muito ligeiro reconhecimento dos mesmos terrenos: 4. o, com 
as informações, documentos, c inspecç.fio ocular , tendo for
mado juizo dos direitos que assistem aos interessados, passará 



--------------.......... 
( 5~9) 

a correr as linhas, perimetros dos tres territorios, em terrenos, 
que em sua opinião não estejão nas circumstancias dos Arts. 
22, 24, 26 e 27 do llegulamento de 30 de Janeiro do anno 
findo: 5. 0

, se no processo da demarca(,'ão destas linhas se apre
sentar algum concessionario ou posseiro allegando direito ás 
terras que se estiverem medindo, não interromperá por isso 
o J~ngenheiro os trabalhos, e rcspondení ao reclamante que 
recorra ao Juiz Commissario ou Municipal , segundo as cir
eumstancias :6. 0

, caso a decisão final gobre a rcclam<H;ão srja 
favoravel ao concessionario ou posseiro, em terras devolutas 
i mmediatas se preencherá a área contractada, c ()li C se estiver 
demarcando. Para que o Engenheiro possa cumprir as detcr
mina(,'ões acima, deved V. E\:., segundo o que foi determinado 
em Aviso de 8 de Outnbro ele 1 sr;;,' nomear sem perda ()C 

tempo o Juíz Commissario, de que trata o Art. 30 do Hegu
lamento citado, que tem de legitimar as posses c revalidar ns 
sesmarias sujeitas á estas formalidades, c fi\ar o prazo de que 
trata o Art. :32, de modo que não e'<ceda a ~eis mcws, devendo 
somente ser prorogado, como permittc o Art. ~{2, se razücs 
muito ponderosas a isto aconselharem. Se o Engenheiro en
carregado da demarcação dos qn;1tro tcrrilorios merecer con
fiança á V. EL , conveniente h e para a marcha do ~crvi~·o que 
seja cllc nomeado Juiz Commissario, devendo ~w•pcmler a mc
di~·ão do perimctro 1laquellc terreno, logo que for devidamente 
requerido pela parte competente para proceder iÍ legitimação 
ou revalidação de posses ou sesmarias, que embaracem a me
dição de que se acha incumbido. No raso contrario porêm cs
colhefiÍ V. Ex. pessoa, que rcuna as qnali(la1les pn~cisas, para 
desempenhar huma Cornrnissão, em que a probidade, intcl
ligcncia, firmeza de caracter e zelo, süo neccssarias. I' elo que 
me commullicou o Sr. Ministro da Fazenda se conher:c que nas 
operações preparatorias executadas até fim de .J nlho ultimo, 
para se conhecer onde começavão sobre o arroio l\Jaratá c rio 
Cahy as terras devolutas, se dcspendêrão lL 2:38.'t'71i3 r{~is, 
e nenhum resultado util se obteve, pois continúa ainda a mesma 
incerteza sobre o ponto, donde essas terras comc~'ão. Alêm 
da inutilidade da dcspcza noto ainda sua quantidade. O an
tecessor de V. Ex. em Ofiicio de 2~l de Abril, sob n. 0 35, 
informa que a dcspcza da medição c demarcação dos S tcrri
torios não excederia ao maximo determinado pelo Art. 2. o do 
Hegulamento de 8 de 1\laio de 185'~, isto he 80 róis por hra~·a 
lenear; acontece porêm que em opera~ão muito menos dispen-

--



d.iosa do que a de demarcação, qual a do reconhecimento 
dos terrenos possuídos, sahio cada braça por cerca de 120, isto 
llC 50 por cento mais caro. Chamo sobre este excesso de gasto 
a nttcnçao de V. Ex. , recommendando toda a fiscalisação neste 
ramo do seniço publico. A demarcação dos quatro tcrritorios 
correrá rapidamente, c custará a menor despeza possível, se 
á actividade c zelo do In~pector se reunir o preciso e indis· 
pcnsavel numero de trabalhadores, que sejão assíduos. Convêm 
pois que V. Ex. providencie de modo, que por falta de ope· 
rarios não se interrompão os trabalhos, com perda de tempo 
c de gastos com os vencim,~ntos fixos do Engenheiro, Escre
vente, & c. Do zelo c intclligencia de Y. Ex. espera o 6o
verno Imperial as providencias mais apropriadas, para que no 
menor espaço de tempo, e com a maior economia dos dinheiros 
publicos se termine a demarcação do perímetro dos territorios 
contractados, com o que tení o Gon•rno satisfeito huma das 
obrigações a que se sujeitou ; o Emprcsario ficará habilitado 
11ara estabelecer os emigrantes, que espera; e a Província co
lherá os fructos de huma Colonia estabelecida sob bem fun
dadas esperanças de prospero futuro. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Conlto Ferraz.~ 
Sr. Presidente da Provinda dP São Pedro. 
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ADDITAltiENTO AO l::ADEil~O ·JJ. 

FAZENDA.- Em 2 de Novembro de 1Kí5.- A.~ le
tms em raw:üo do.~ direitos de con.mmo derem serre
meltidas á J/irectoria llo Contencio:w quando se tivel· 
de proceder excculivamcule CO/I tra os rcsponsa ,-e i.~. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Nrgocios da l"a-
zcnda em 2 de Novembro de 18f>5. · 

Para poder proceder-se executivamente contra os 
devedores da };'azenda Nacional, .loiio All'onso Vieira 
de Amorim, Antonio de Aranaga c de Carruthcrs c C:, 
Yictorino .José Goncalvcs, Samuel c lrmiios, c seus 
fiadores Durham Villw e C. • e Guilherme l\Ioon c C. , 
por letras acceitas em caw;ão dos direitos de consu
mo de mercadorias reexportadas, de que tratão os 
oflicios da Hcpartiçiío a seu car~o de J :3 de 1\larço, 
17 de Abril, c 12 de l\laio de 18:/2 s0h 11. 0

' :J7G . 
.120, 458, e 1 . • de Fevereiro de 185:3 soh n. "' :32H 
c 350, cumpre que V. S. remetla ú Dirrctoria Geral 
do Contencioso as proprias letras originaes, iit:ando 
na intelligencia de que em <::asos idculicos assirn.dc
Ycrú para o futuro praticar. 

Deos Guarde a V. S. -1\larquez de Jlaraná.
Sr. Conselheiro Inspector d' Alfandega. 

IMPERIO.-Os premios do Collegio de P1•dm 2. 0 dtvem Sfr 
concedidos somente a alwnnos que tenhão .5Úlo approrados 
com distincçào em todas as ma terias do anno, l'm que forem 
examinados. 

2. a Seeçiio. lU o ele .Janeiro. l\Jinisterio dos NPgocios 
do lmperio em 10 de Novembro de 1855. 

Jllm. e E'\m. Sr.- Hespond(•mlo ao Otllrio que~ V. E'\. 
me dirigio com a data de l~ do corrente, eonsultatHio ~obre a 
verdadeira intelligencia que se dere dar ao Art. :~:! do Hegu-
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lamento do Collcgio de Pedro 2." de 17 de Fevereiro deste 
anuo na parte em que manda rever os trabalhos dos alumnos 
que forem approvatlos com distine~üo, cumpre-me declarar a 
V. Ex. para a distrihui~·;lo dos prcmios, que em vista do que 
dispõe o citado Art. só podem entrar em concurrcncia para 
obter premi os os estudantes que alcançarem a nota de distincçüo 
em tüdas os materias do respectivo armo. O que se confor
ma com a letra do dito Art., c com a i dei a de evitar-se o 
inconveniente de ser premiado nas matcrias de hum anno o 
alumno que nüo obteve IJlena approvaçüo em todas as que for
mão objecto do curso do mesmo anuo. Ao que acerescc que, 
da intelligencia contraria potleria resultar ainda o facto de ser 
premiado estudante approvado com distim:ção somente na 
maior parte das ma terias do anuo, entretanto que o mesmo 
nüo aconteceria a outros que o tivessem sido em todas cllas. 

lleos Guarde a V. Ex.-Luiz l'edrcira do Coutto Ferraz.
A S. Ex. o Sr. Eusebio de Queiroz Coutinho 1\lattoso Camara. 

Providmtcia sobre o provimrnto p/'(wisorio dos lugares de 
Professores adjuntos de útstrHcfrlo primaria. 

2. • Secção. Hio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 10 de Nmembro de 1855. 

llirn. c Exm. Sr.- Em resposta ao Offieio tlc V. Ex. da
tado em :J do corrente , 110 qual, iÍ vista das razões que 
ex pende, propiie qw~, na lúrma do disposto no Art. ·'-·;~ do 
Hegulamcnlo tlc 17 tk Ft~Vt~reiro tl<~ 1 H;) 'I., st~jüo nonwatlas 
d'cntrc as pessoas que lt~m coneorritlo para difl"erentes cadeiras 
de instrueção primaria, sem haverem obtido ]lrovimento, on 
que tem feito exame de rapaddadc para o magisterio publico, 
3 do sexo feminino, e 5 tlo masculino que se mostrúrão com 
sufficicncia para exercer as funcçõcs de adjuntos , a fim 
de serem empregados nos termos do citado Artigo, nas es
colas onde se tornarem ncecssarias, visto como se não acha 
ainda definitivamente organisada a dasse dos adjuntos; tenho 
de declarar a V. Ex., que approvando o Governo Imperial a 
ideia por V. Ex. indicada, póde V. Ex. Jlropor os nomes 
das pessoas que julgar em melhores condições para semelhante 
fim. 

llcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira tlo Coutto Ferraz.
A S. Ex. o Sr. J~uschio rlc Queiroz Coutinho l\laltoso Camara. 
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A retpeito das licenças que se concederem aos f'lllJm'gwtos 
subordinados á Repartição do Impcrio se devrm obst'r
var a.~ disposições do Aviso n." 120 de 26 de Outubro 
de 18.i.(), relativo aos empregados de Fazenda. 

1.• Secçfto. Hio de Janeiro. l\Jinisterio dos Ne~odos do 
lmpt•rio, em 17 de Novembro de 1855. 

Não havendo ain1la disposição alguma por e~te 1\linisterio 
que lhe o prazo, 1lcntro do qual devem ~er apresentadas pelos 
Empregados de Hepartições dependentes do mesmo J\linistcrio 
as licenças que lhes forem concedidas, sub pena de 'c con
siderarem cadncas, lenho de dcelarar a Vmc. que cumpre ob
scnar-se a este rcspeilll n regra cstabdccida para o' empn~
gadosde Fazenda em Aviso n."120dc 26 deOutubro de 1846. 
O que communico a Ymc. para sua inlclligencin, e e'I:CI'II('ão no 
que lhe toca. 

Deos Guarde a Vmc.- Luiz Pedreira do Coullo Fcrraz.
Snr Inspector Geral das Obras Publicas. 

FAZE~ DA. - Em 21 dJ Novembro de J S;"J:-). - S.olm~ 
o modo df; se fazerem cffccliva.~ a.~ multas dos artigo.~ 
120 c 121, c outrus do Ilcgulamento de 17 de Fcw
rC'iro de 1831. 

Rio de .Janeiro Ministerio dos Negocios da Fazen
da em '2 J de Novl'mbro de J Hr>5. 

Cumprindo estabelecer-se o modo pratico Jc se 
fazerem eflectivas ~s multas, que ao Insr~·etor Geral 
da Inslrucção primaria c secundaria do Municirio da 
Côrte compete impor. em virtude dos Artigos L'.20 e 
1:21, e outros do Hegulamento de 17 de FPvereiro de 
1854, aos Dircctores c Professores fJlle abrirem es
colas e ~stabelecif!lcnlos particulares , ou leci01~arem 
sem precisa autonsação do mesmo Inspector Geral, 
ou commetterem outras faltas; e tendo o Governo I m
perial resolvido como mais comeniente que, consi
derando-se as Portarias daquella Inspeçüo G1~ral, 
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pelas qmws furrm imposlas sPmclhantes multas, 
como ctpli ralt•ult):,; aos llHIIUlados dos .I uizes d.c Direito, 
e nos termos do .\r ligo '211 n." !) do Hegularnen tu 
n." J :20 de :11 de Janeiro tle 1842, sejüo ext~eutatlas 
pelo .Juiz das ext~t;ttt.;ot)S erirninacs, sq:;uindo-se o 
proct~sso cslabdt)cido nnsl1~ mesmo Hegulamcnto, 
com a diffcrcnça pon\m tle servir o Procurador dos 
Feitos da I<'azenda r~m lugar elo da Cnmnra Mu
Hicipll.l, visto quo a applit·at;üo das referidas multas 
!te em favor llo Thes1 Htro :\aeional , segundo os HP
gulnmentosdc 1i de Setembro de 18;')1, Aí·tigo l.o \1.

0

!1, 
c de 17 de Fevereiro tk 1~{->4, Artigo t:l:l; assim 
o communico a V. S. para a devida intelligencia c cxP
cuçflo na parte lhe toca; convindo que desde jú estabt~
leça o qun respeita ú t~scriptura~fw 1lestas multas, e 
repartiçüo em que devt~m sPr n•colhidas a Iim de 
prevenir duvidas quando os mnltatlos comparecerem 
para entregar a sua ruspt'eliva impnrtaneia. 

Deos Guarde a Y. S. - 'Jarqucz tle Parant't. -
Sr. Dircetor Geral iuterino do Contencioso. 
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HIPEJUO.-- Crea lwma Agencia de Correio na J'illa de Passos 

da Província de Jllinas (;aaes, e supprime a de Cabo 
J 'l'rde na ml'smrt Pruvinn·a. 

:J. • Secçiio. Hio de .Janeiro. Ministerio dos Negocias 
do Imperio em 7 de Dczemhro dP 1855. 

Sua ~Tageslatle o Imperador Ila por hem C:n•ar hurna 
Agencia de Corre~ i o na Vi lia de Passos da l'rorincia de l\1inas Ge
r;ws, ficando f~"\ I i neta a de Cabo V!~nle, na HH''llla l'rovincia. 

Palaeio tlo Hio de .Janeiro em 7 de nt•wmhro dt~ I 855.
Luiz l'Pdn~ira do Confio Ft•rraz. 

Crea AgPncias de Corrf'io uas poruaç1lcs de Uamella e 
Coruripe da Prorinr:ia rias A lagoas. 

3.a Secçiio. llio rle .Janeiro. ~1linisterio dos Negodo'!' 
do Imperio em 10 de Dezemhro tle 18;)5. 

Sua l\fag-<~slade o Imperador lia por hem Crear na Pro
víncia das Alagoas nos lugares (;amclla, e l:i!rmipe, duas 
Agencias de Correio. 

Palacio do Rio de .Janeiro em 10 de Dewmbro de 1855.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Crea hwna Agencia de Correio na Cidade de S. Christovão 
na Provinda de ,'-ir~r.qipc. 

3. • Secçiio. Hio de .Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 11 de Dezemhro de 1855. 

Sua l\fagestade o Imperador lia por bem Crear huma 
Agencia de Correio na Cidade fie S. Christovi'io da Provincia 
de Sergipe. 

Palaeio do Hio de .Janeiro em 11 de Dezembro de 1S55.~ 
luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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FA.ZENBA.- Em 17 <1<~ Dewmbro <lP 18:-íG. --:f reg
peito dn a/~:rula dos .Jnizr.s de Orphúvs ]WI'n ns lwbi
litaçDes e n·r·/anwçt!t·s de tliridas tle !IITOIII,'as jacentes. 

lho tle Janeiro. Minislerio elos 1'\{·gocios da Fa
z~nda l'lll l7 de l>ezcmbro de I W>f>. 

O Marqucz <k Paranú, PrPsidPnlf~ do Tribunal do 
Thcsomn Nneional' I'('Sflillldendo ao Ollicio do Sr. r IIS

pedut• da Thesolll'il ria dt~ S. Pn1 do, ll. o 10 2 tln lt do 
corrcntt~, em que c:omtntmica t<·r negado culllprimcn
to a huma <lqm~cnda, <:xpc<lida pelo .Juizo tlr~ Or
phüos da Villa de .Jnntliahy para kvantarnento da 
<JUanlia de Hs. 118 $ I f> 1t, prod11do <k humn heran
<;a arrecadada 1: recolhida aos col'rf's puhlicos, com o 
fundamento de uão ter havitlll da respectiva sentença 
appellnçü.o ex-oflicio, nos termos do Art. ~U do He
gulamento de: D dt: "aio tk 181.2, declara no Sr. Ins
peclor <JIW, depois du ik1:rdo 11. 0 1.'2:--1:) tlt: ~JO de 
Novembro d1~ lB~1:1, npcdido em virlutlc da Lei de 
~1 de.Julho de l~Fd, qtH~denm a:d1:ada dos .Juizes 
de Anscnles a 2\Hl,7)000, uCto st~ podem considerar 
em vigor os Arls. :32 do Hegulantcnlo de!) de Maio 
de 181.:2, e \).u <lo d1~ 2i de .Jnnllo de l~H:l, na parte 
em qun fixúrão l'lll :-;o.IJ)OOO a alf.'IH!a dos :--.obredilos 
JuiZC'S; di~Vf'IldO pml:11tlo I c;[ns ;:::lnridailt•s appclJar 
ex-oflic.iu, 11us len11:r·: dos citados Artigos, 1las SC'Illcn
ças proferidas nas llahilit;u;õc:s e libPllos de divida, 
sempre que o Yalor da luornn~a ou diri1la exceder de 
:200.f'i)OOO, Júíu illlrnilliltdn todavia justilicar,ãn por 
divida maior de t.:l'lll mil r(i~, como di:.;p(H~ o Arl.. !L", 
que nessa pnrle niio fui alterado.- Manptez de Pa-
ranú. 



J~m 1 ~ de lkzc~tnbro de· I~.-,;-, - Solm· 11 intclli
IJCIII'Ía da taiH·lla do .Ir/ iyo 1. o do llr·;tltfrmwuto 

de l()tf,: ./11lho tf,· 18:-iO. 

Miniskriu dos N <'g(I('ÍIIs d:t F;lzr~nda. ilio du .lil
nc:il·o <'lU l!J de llez!'lldl!·u d!' 1~:-,:-,, 

O 'Lirql:I'Z d:: Piit'illli.t, l'r,·<d~·ttl.l· d11 TriiHitlid 
do Tl~t·sultl'l! \iii'Íii!l<tl, l'i·Spli!!di'lHIII itll 1-/li, i11 du Sr. 
lnsp:•dnr da Thi'Si!l!l'ill'Íil d1: .':!illil">, 1!. 0 i-i:·; di• 20 do 
llH'Z Jind:,, l''ll ljiH: pi'I':C::Iltlla q11;d il '''l'lhd<·ira iu
kllig('tii'Ía iLI Ldll!l:i ljlli' '''lll 11n A!'IÍgil ! ."do lli·t~ll
lilm:·nlo di: lO di• .lidlill dt~ H~:-:0, ÍliiÍ.> t!ll~:, {,.,;du 
u ~ullc•cior d;1 C!d;11!1: di• lla!1irn, l'lltHhd:, na inter
pn·lai.JIII IJI!i~ d;'; ;: l'~;:;n LiL:·lln a 11!1' ;!lli! Tlw:.;ul!l'itl'Íil, 
l'CGUSildo l'!'I'I'!Jl'r J\:l!lPO do ~t·!l'l fll'Ujiiii'I'ÍII!l(l[ por 
cada liunw dn,; ll'(!'il.'i de ! .I!C'"·PPO pii.':: Hln.-> na dita 
Cidade: a l'avur du lli'~''!t'Íi•:!l:· de~:!:> ['r;:':" .lu:-} \'iriato 
de Fn·il•1:,, l'filn·i:l:illi nilil liiliiH' a ~·~_.,,. 1'1'-''ll''Íio du
\ida ;ilglllllil llil j;,.,'l'lll'dli!Íit du Cii:'!t•, '1'!1~ <t:csilll sl'l
luu as n~l'erid;ts ll'lrils-, d1<cLtra ijlll' r,,j Jliitilu n'gu
lar o prueedinlf:ttl,, d;1 Hi'i'l'bt•dorü vish iflli~ lw~" !c
Iras, na 1úmln da <·:tiidalahclln, sú c~;liíu su.jl-i!;1s au Scllo 
exigido tlil uila Ht·pntlii::to . 

. E porqtw u Sr. I n~:pc•clur, c·Jn sr'IL ollicio, nilo 
declara IJILHI o SL•IIu a <[IH: jttlg:1 sujt·ilns as l1~lras do 
valor Illi'III'Íuuado, linlilalld,,-,i~ a ~~llllili'Íilr stta opi
nião eonlra u Sellu d" L)'lOflO, qttP ;diús IH' o deri11o, 
eom-êrn <fUI~ iu!'urme qual a lllilllcira ponl't<~ hc entcn· 
dida e obst~rvada nas Hep;1rli1J1C'S Fisca1·s da solH'Cllila 
Proviucia a labl'llu indicada. - ~Jur(11 ,, ·z cb Paranú. 
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1MPElUO.-A matricula dos {acultati·vos perante aJunta Central 
tle llygietw Puhlicrt c Commissiies Provineiaes deve com
prcltendtT totlos os qw~ estilo uwrritttlados nas Camaras Jllu
nicipaes, nos termos da li'IJÍsilt('ÍÍO antcr·ior ao lleg~tlamcnlo 
de 29 de Sctem/mJ 1l1~ I H.) I , o qmlll srí rPgula para ma
triwla dos qHc se apresl'ltU/1'1'/It posteriormente á sua data. 

2. a Sccçüo. Hio Jc .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios do 
lmpcrio em 20 tle lll'wmhro de ts:·,;). 

Em solução ao Oflirio tia .Iluda Ct•ntral dt• llygit•Iw l'uhlica 
datado em 11 de Sdemhro do anno p;";~;Hlo, relativo ;Í qtH•st;·w 
que foi suseitada; ~~~ lhe t'lltnpn~, h<~m como ;is Cornmis~(lcS 
l'rovinciaes, em vir! IHk tla tlisposição tios arts. :37> ~~ :n do 
llcgulamenlo de 2!) d<~ :-;<~lembro <k t 8:-í t , mandar i nsf'rev<~r 
nos respectivos tinos tle mntrirula tmlos os Fae111lativos, eujos 
.IJiplomas se acharern l<lllt,·;ulos, 110~ lt~rrnos da Lcgisl<lf:ão an
terior, nos registros das Cantaras ~lunidpaes, ou SL~ llws lw 
permittido eoBherer tla Iq:alidadr~ dt~ taes lliplomas ~~ niio nd
mittit' á dita matrimla :q:~t·!lt•s qtw os não tiverem apresen
tado eom os rertni~itos qtu• p:tra tal lim e\ige o eitatlo H.egu
Iamento; tenho de declarar a y. S.' n Yista das (~\pressões 
dos eitados artigos, e tle conformidaíl<~ com rcsolur:ão de ('011-

sulta de 11 de .hwho lk I s.-,3' que llÜO se pôde deixar de 
eonhceer que o pensamento qtw presitlio ;Ís suas disposiÇ(lCS 
foi manter os factos que, t•m Yirlude da Lei enliio existentt~ 
tinhão sido praticados, ~~ Pstabclet~er regras pilra só de entiio 
em tlianlt~ ~en~m oh~t:n:11L•; ~ohn: o nbjeclo de qne St~ tr;tfa. 

O que eornlltUitico a V. :-;. p:tn ill!t'lligt·llria, c gmt•rno da 

Junta Central <lc Hygiene l'uhlit':L 
Deos Guanlc a V. S.- Lniz l'edreira do Contto Fcrruz.-

Sr. Presidente tia Junta Ct•nlral dt: Ilygienc l'ublicil. 



A disposição do art. .1 4 das Inslrucçües prm·mmas de 
2i. de Dl?zembro de 185!~, relatieas IÍs ta.cas rm emo
lumentos das ccrtidrles de exames de preparatorios l)(lra os 
cursos szqH'riores, continua em vi_gor, nilv obstante o Decreto 
de 10 de j.JJaio do C01'1'1'1tle anno. 

2. a Seq~ão. Rio <lc Janeiro. !\Iinislerío (!Os Ncgocios do 
Jmpcrio em :21 de de Dezembro de 1850. 

Tllm. e Exm. Sr.- Em solução ao Oflicio <11~ Y. Ex., 
1latndo em :~ do C<'rrcnfe, consullando se a dí,posíç-no do a ri. 
14 das lnsfl'lll'l,'iies prmisorias de '2'1. de llcznnhm da armo pas
sado, rl'laliva :w pagamerrlo de t.axas ou emolnmentos p1•las 
certidões dos exames IL~ifos nas rnaterias que siio C\igidas corno 
prcparalorios para a matrieula nos cursos superiorl's, se acha 
ainda em vigor depois da puhli1:atiio do llcereto de 1 O de )In i o 
do corrente anno; lenho de dcrlarar a V. Ex., IJIIP v1~rsando o 
referido Decreto especialmente sobre o proce~so e fórma de 
taes exames, não se deve enknder que revogasse o eilado ar
tigo u. uaquellas lnslrrll'çües provisorias, e que por tanto cum
pre que se contiHnem a cobrar as referidas laxns ou emohrmeutos, 
mas sómentn pelas rnaterias em qne os alnmnns forem np
provados c de que pedirem certidões, ficando assim de ordem 
de Sua l\Jageslade o Imperador modificada semelharrle dispo
siçiio. 

Deos Guarde a V. l:'l:.- Lniz l'drcira do Coutto Ferraz.
A S. !~L o Sr. Euzcbio de Queiroz Coulinho ~Iattoso Cama r a. 

Crca huma Agencia dr• Correio ua Frcqur:ia dr~ Quis
samrnn, da Jlrm:incia do Rio de .lanrim. 

3." Sec1:iio. Hio dn .Janeiro. l\Jinisterio dos Nl'~oc!os 
do Jmperio em 2í de Dezembro de 18;),). 

Sua l\Jagcslade o Imperador Ha por 11crn cn~ar huma 
Agenda de Correio na Freguczia de Nossa St~nlrora do llt~sft'rro 
de Quissamam, da l'rovinría tlo Bio de .Jlllwiro. 

l)alaciu do !{io de Ja11ciro, 1'111 2'1-lle llczcm!Jro de I S.);).-· 
Luiz Pedreira du Coutlo Ferraz. • 
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FAZ:ENDA.-Em27 d1; DPZI~mbro dn 1R~J:'). -.L~ lut· 
bihtaçiies ]Jr!J]!Osl!ls liciiii'O do pra:::o de qw; lraln o .·1 r
tiqo :t~ da Lei de 17 rlc Setembro de l8S1 intcrrom
Jiétn a j)i'i'SITifl('rlf!. 

~liuist1·rio do.-> :'II'~:IH:Í•~» da Filzt•Jula. Hiu tk .Ja
lleiru tlll 1i d1; Jli'ZI'IIIhl'll de J1·~~J:). 

O Mill'lj!II:Z dn l'ar<ll~<'l, h1·~ i1~ '~1!1· d•• TrilHill<ll du 
Tlteso!lt'il N<lcinJ~<d, d•·t·l:i•·a ", ~.;r. I11Sjl'TII•r da Tlu:
sollrilrÍa d11 lliu ~;!'illl'll' d:• ';111, l'lll n·~;poc,iil ú Sl'll 

ollicio 11." ::Hn d1· :~:; .i;Jil,,, id!.i!'li•. li'''' o nwsn1<~ Tri
Jninill, ltllllilll<lU ('lllliii'I'Íiill'lilll d11 1'\'I'III'Stl d1• .IIJS:'• 

M1 'lldi'S I' ou lr1 •s l11'1'd 1 ·i i'"S do li 1 ~ <tdo ll111ll i ngns Borgt:s 
frein•, inli'l'pus!•l da dt"·i .. -,<~ th liii'S!It:l TIÍ::SIHiraria, 
que JH·~;uu cumpri!IH'!l!l) a l111!11 Pn·e;dnrÍ•l do .luiw 
de Orpll;.!u·; ~: \i!SI'IIk', Pli~IHlando l'llln·gnr-llws a lte:
rança d1i dil11 Fr:·ir:·, sub o l'undamcn!n dt• <(lll' <•stHYil 
pn•snipl11 u Sl'!l di11'Í!••. t'!lt i'ilt'l'di!s di-:!lll~it:t•I'S d'1 "\r
Ligo ::2 1la L:·i d:: ! 7 d: ~~~·I 'lllhm de I ~~d , cmllhi
nãdo com o lleerdo d1: 12 d1• l\:oYt•mLro do JlWStllo 
anno- dt·1íhl!l'01J dnr l'rurinJroJl[l) an rd't·rido J'('tursu, 
Yisto que a hahilit;u:üo c IH'iitJ'U llc hcraw:a rl)i inlcn
tmla dentro do pram d1• que trata a citada Ll'i; com 
a dcclHra1:ilo pmún de q uc• nilo se d1:Yu wri !i c ar a 
entn:ga :;e~n <flle o:; hcrdi·Ír1 •s npn•s(•ttl('lll a dt·pn•c<1-
da legal dt• 111w !rala o \r!i;.::o :1:-, do HI''..!;:Ii<llll<'lllo de 
~) de Illaiu de 1812, lli.tu hnsla111lu o siuq;ks nllido uu 
Juiz; por quanlo Il<'llhuma L1·i !ta 1pte, dispt:nsan
do aqucllas deprecndils, rwJ·:nilla o kn\lllnmcnto por 
semellwuln fúrwa. 

E porque sejüo os reeorrentcs hcnlciros collatc
racs, devem pagar, nnt1·s 'flte llw seja r·ulre~~ue a 
<JUanlia que rcda11tfto, ali\m dos ;. "/" dt~ ltahilil;tt;i\o 
e do S1·llo propor<"ional dns IJII<IIilins lwrC'dilarins, a 
decima da hl'rant:n, yislo tl·r f;lll~:cido llo!lJÍilgos Bor
gc" Freire nnks du I x:\0 ' e pPrll'I}('('I' por tOIISI!

~IIililt: esl1· únp!lc-lo ú lk11da gr·ral, corn11 (l1•darou a 
ordem 11." 2fi tk I\ i tk h·n•rt>iro de 1~~- iS. - Mar-· 
fJllf!Z de Pnntni1. 
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Em '2i dt• flr•zcmlml dt~ 18:'"'>:-i. - Os Fmpn'(lados 
de Fa~1:ntla destocodos l'lll quolidruft tlr: Ofjiciar•s 
da Guarda ;Yatiow!l, nüo JIOdcm atnwut!ru· ao .wJ/do 
n ordt•wtdo do st'll l'l!l]ii'CrJri. 

11inisferio dos Nt·goei(ls da FazPntLt. Bio de .Ta
tll·trt• ~"llt 27 dt· Dt·zem!Jw dt• UVí:í. 

Jllrn. ~~ fl'\111. Sr.- Dt·daro a V. E\., r·nt resposta 
ao st~u o/lir·io n." :)1 de '2!) do mcz fi11do. qut~ o Em
pregado tk Fnze11di1 dr·star:ndo t~lll ijll;didadt· dt~ Olli
cial da (;uard;t SncitJIIal, t' n·r:t~ht·ndo 11 n·spt·t:fivo 
soldo, ll;lo pútlt~ ilL:Clllllltlitl' o ordt•nado do Sl'll t~lll
pn•gu, que deixa du Pxcrcer ~~m razilo d<tt{llt•lle impc
ditn<>nlo. 

lleos Guardu a \'. Kx. -:ifarquuz dt~ Paraná. -
Sr. l'rcsidt•ute da Pnnincia de S. Panlu. 

DIPEHIO. -·.l/tem o llt'ssoal da Agnu·ia do ('nn'Cio da (,'i
drulc rle .'lantos rlrt JJnnincia rf<' ."!iio Paulo. 

:3." Secçfio. llio de Janeiro. "ini~lerio dos Nr•gocios uo Impcrio em 28 de Dezembro de 1 ){)5. 

Em Yista do que V. S. me representa em sr~n Onicio 
n." J 7:3 de 2 de A gosto do a li Ir o passado , sobre a eou 1 en icncia 
de augmeular-se o pessoal da Agencia do Correio da Cidade 
uc Santos da Provincin de S;ío l'aulo, dando-lhe lwma nova 
orgnnisaçilo <~ vencinwnlos fhos nos rt~SJll'r:liro; Elllprcgados; 
cumpre-me dcdarar-!IJc 'flll', sendo npprovadas pelo Goremo 
Imperial as llledida:.; por V. S. lemhra,!as, passariÍ aquclla 
,\gcncia a ter, em lugar d1· dons Ajwluntcs, d1' qne apenas 
hum estava em ell'edivo :;ervi~·o, hnm Ajudante, e hum J'ra
li('ante IJUu dcrt:r;-w rnnJpare1·•or na ltcpnrlil,'<io, ':t:t:rpre IJHc 
houver rretcssiL:ade; p;:,!cndu o _\ji 1tlanll'. tptc ill1~ ,, pres•~nlc 
su!Jstiluia o Jgente. em srw~ faltas, .cnntinnar <t s•·nir 110 pri
meiro empr<c,'-io, vencendo l!'l<llnH'I'IIIns lllil n'·i.; f·or ''llilo, 
e o scglltHio no d1: l'ralicanle I'Ol!l o '''rii'Íill•·rJit, .>ii!lftal de 
duzentos e oitenta 11111 n'·i~, dr•ixandn dl' pcr•·l'i••'l' a pon·en 



i ti 

I' 
'' 

r'\ 

( :íli1 ) 

lngem de d~zeseis por cento, que Ih~ fora nssignaJa. Quanto 
ao Chefe da mesma llcparl.ição, que nlt'~ o presente vcneia vinte 
cinco por cento do respectivo rendimento annnal, pen:chcnl 
J'ora avante a grulifka!:üo de setecentos mil réis por armo; 
previnindo-o de que os dito~ E111pregados sonwnte eomcç-anío 
a pcrechcr tacs vmH'illWil!os 1lo 1 ." de .Janeiro viu1louro em 
diante. · 

DeosCuanlc a Y. S.~ Luiz Pedreira do Conllo Fcrrnz.
Sr. Dircctor (;era! do Correio. 
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