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N. 187.-JUSTICA. -Em 2 de Janeiro de 1840.Aviso âo Presidente da Provincia de Minas
Geraes datado de 2 de Janeiro de 1840, resolvendo a duvida ofTerecida pelo Juiz Municipal do Termo de Queluz , de serem ou
não válidas as citações e mais diligencias
feitas pelos Escrivães e Oíüciaes de Justiça
do Juizo de Paz, sobre negocias pertencentes
ao 1\funicipal... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. i8S.-JUSTIÇA. - Em 2 de Janeiro de 1840. Aviso ao Presidente da Provincía de Minas
Geraes datado de 2 de Janeiro de 1840, resolvendo a duvida ofTerecida pela Camara
Municipal da Villa de Ayuruoca sobre a
reunião da Junta de Paz, quando aconteça
que os Juizes de um dos respectivos Districtos sejão suspeitos em processos de que
a Junta tem de tomar conhecimento......
N. 189.-JUSTICA. - Em 4 de Janeiro de 1840.Aviso âo Presidente da Província do lHo
Grande do Norte datado de 4, de Janeiro
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de 18 1..0, resolvendo as duvidas oãcrccidas
pelo Juiz de Paz da Villa de Tamatanduba,
sobre a íntolligcncía do art. 307 do Codigo
do Processo Criminal, e bem assim do Alvará de 12 de Outubro de 1754, mandado observar pelo Decreto de 12 de Outubro de
1832... . .... . . .. . . . •.. . . . .. . ..•... ...•.
190.-FAZENDA .-Em 4. de Janeiro de 18"'0. Nomeando uma Com missão para informar
ácerca do deficit, e propor medidas relativas
a Finanças e contabilidade do Thesouro...
191.-JUSTICA. - Em 7 de Janeiro de 18'.0.Aviso âo Presidente da Províncía de Minas
Geraes datado de 7 de Janeiro de 1840, em
solução aos quesitos apresentados pela Camara
Municipal da VilIa de S. José da mesma
Província, sobre a formação da Lista geral
dos Jurados........ . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . .
192.-FAZENDA.-Em 8 de Janeiro de 18"'0.Declarando certos casos, em que se deve pagar
o imposto do art. 2. o da Tabella annexa
á Lei de 20 de Outubro de 1838........
193.-FAZENDA.-Em 13 de Janeiro de 1840.Para que se exijão certificados de origem do
carregamento de bebidas espirituosas, para
se regular o pagamento dos direitos. . . . • •
19~.-I(AZENDA.-Em 15 de Janeiro de 18!..O.--Declarando que o azeite de peixe fabricado
a bordo de navios brasileiros não é sujeito
a direitos...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
195.-FAZENDA.-Em 18 de Janeiro de 184,0.Declarando que os generos de producção, e
manufactnra nacional, importados de umas
para outras Províncias, são isentos de 1 1/ 2 0/"
de expediente, ainda que a materia empregada na manuíactura seja estrang-eira.....
1n6.-JU8TICA.·-Em 22 de Janeiro de 184.0.-Aviso
ao Presidente da Provincía da Parahyba datado de 22 de Janeiro de 1810, declarando
que os Instructores da Guarda Nacional tem
direito á gratificação respectiva, emquanto
forem conservados no emprego ainda que effectivamente não tenhão exercicio por qualquer
motivo que seja, independente de facto ou
vontade dos mesmos Instructores, e que O~
Guardas Nociouacs, em destacamento por iuuis
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de Ires dias, devem haver todos os vencimentos, no fôrma do art. 11 1 da Lei de 18
de Agosto de 1831 ..............•.....•.
197.-EAZENDA.-Em 28 de Janeiro de 1840.Determinando o modo por que se deve proceder no exame das caixas de assucar, sua
apprehensão, julgamento, e recurso
.
198.-F r\ZENDA.-Ern 31 de Janeiro do 18'1-0Declarando que os Barcos de Cabotagem não
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pelo qual fõra aquelle substituído........•
199.-FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de 181.0.Ordenando que se não encarregue ás Alfanrlegas a arrecadação de impostos estabelecidos por Leis Provinciaes, sem. que os respectivos Regulamentos scjão previamente rcmettidos ao Ministro da Fazenda, para rcsolver sobre a possibilidade dessa arrecadação.
200.-FAZENDA.-Em 20 de Fevereiro de 18HLDeterminando que, continuando as gratificações arbitradas para os Lançadores da Roccbedoria, que devem intervir nas avaliações
dos bens sujeitos á Decima de legados, se
suspenda a arrecadação para a Fazenda Nadona I dos salaríos estabelecidos para os AvaIiadores, como se havia ordenado......... 12
201.-11'AZENDA.-Decrcto c Instrucções de 24 de
Fevereiro de 1840.-Nomeando uma Com . ·
missão para examinar e resolver questões
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estabelecido pelo art. 9.° § q,.o da Lei de
::2 de Outubro de 1836 os Escriptorios dos
Contadores e Distribuidores, por não serem
expressamente cornprehendidos na sua líttcral
disposição. • . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1:J
203.-F'AZENDA.-Em 29 de Fevereiro de 18.iO.Declarando que o imposto crendo pelo art.
3. o da Lei de 12 de Outubro de 1838 recahe sómcnte sobre os títulos da divida quo,
propria c privativamente, tem a denominação
de J.. ctl'as.......................... .., 15
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Dedurando que os Empregados que forem
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aposentados, com dependencia de approvação
da Assembléa Geral Legislativa, não devem
pagar o imposto dos 5 0/0 senão depois da
approvação , . . . • • • . . . . . . . . • . • • • . •. • . .. • .
20õ.-FAZENDA.-Em 29 de Fevereiro de 1840.Providenciando sobre o modo por que devem
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ser eleitos Juizes de Paz, mas não acoumular
o exercício das íuncções de ambos os empregos. . ..
. . .•.
. .. ..
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207.-JUSTIÇA.-Portaria de 6 de Março de 18íO.A' Camara Municipal da Corte, sobre a duvida que occorreu, se a vara de Juiz de Paz
do 4. o anno do 2. o Distrícto da Freguezia
de Santa Anna devia passar ao Cidadão João
Pedro da Silva Ferreira, que fôra dispensado,
por molestía grave e prolongada, do referido
lugar, ou ao supplente que para o substituir
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208.-JUSTIÇA.-Aviso de 9 de Março de 1840.Ao Presidente da Provincía da Parahyba,
declarando-lhe, quo menos regular foi a decisão tomada pelo Tribunal do Jury da Capital, ãcerca dos tres Cidadãos, que a frívolos
pretextos se retirarão quando se achavão no
exercício de Juizes de Facto..............
209.-JUSTIÇA.-Aviso de 18 de Março de 1840.Ao Presidente da Provlncia do Rio de Janeiro, esclarecendo-o sobre a duvida que
apresentou, ácerca da maneira de providenciar que haja Promotor Publico, que accuse
a um Juiz Municipal de crime de responsabilidade, em que o Promotor Publico do
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210.-FAZENDA.-Em 28 de Março de 1840 Declarando os casos em que se deve haver
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Declarando que as justificações que, con-
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forme o Regulamento de 80 de Maio de 1836,
devem produzir os Proprietarios e Mestres
de Embarcações, não estão comprehendidas
na disposição do art. 90 da Lei de 4 de
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Declarando que !lenhum empregado póde \ ~-:
servir cle Procurador das partes nas Repar- \,é-;.:-.,
lições em que tiver exercido.. . . . . . . . . • . . ~ ";;>,
~61.-FAZENDA.-Em H de Novembro de 1840.'\~. "]
/
Declarando que o imposto sobre as Letras
'~,_ -. _:;..:./
não póde recahir em mais objeetos que os
declarados expressamente na Lei.... . . . . . • 89
262.-FAZENDA .-Em 14 de Novembro .de 1840.Determinando a maneira por que se deve
proceder nos casos de impugnação de mercadorias levadas a despacho por factura,. . . 89
263.-FAZENDA.-Em 17 deNovembro~e 1840.Dcterminando o que se deve levar na Casa d~
.Moeda pelo trabalho e despezas dos processos
metallurgicos do ouro o prata, e como se
deve proceder na arrecadação dos direitos de
Senhot·iagem .e mineração. . . . . . • . . . . . . . . . 90
26~.--FAZENDA.-Em 24. de.Novembro .de 1840.Peclaran.do que aos Juizes de Dir.eito interinos não compete o vencimento de Auditores
porque 'Cstes devem ser substituidos por Capitães ou Advogados, conforme os crim~s... 91
26J:S.-l\IARINHA.-Aviso de 28 de Novembro de
1840. -.Dctcrmjnando que os Commandantes

se
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N.

N.

N.

N.

N.
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N.

N.

· N.

N.
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N.

dos Navios da Armada, ~m Portos do Imperio, onde não hajão Est&belecimentos de
Marinha, observem, sobre despezas necessarias aos ditos Navios, o que se acha disposto no Regulamento n. o 4 de 8 de Janeiro
de 1838.................. . . . . . . . . . . . . •
266.-FAZENDA.-Em 7 de Dezembm de 1840.Declarando que os Presidentes das Provindas,
Secreta rios das Presidencias, Officiacs e mais
Empregados das suas Secl'etarias, são comprehendidos nas disposições do Regimento de
11 de Abril de 1661, e Decretos de 17 de
Novembro de 1801, e 19 de Julho de 1810,
para o pagamento dos novos e velhos Direitos.
267.-FAZENDA.-Em tO de Dezembro de 1840 ..;...
A porcentagem deve ser reunida ao Ordenado para o pagamento do Imposto de que
trata a tabella annexa á Lei de 20 de Outubro de 1838. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
268.-FAZENDA.-Em 12 de Dezembro de 1840.0 -vencimento da parte do soldo que perce~
bem os filhos dos Militares, cessa logo que
completão 18 annos......................
269.-FAZENDA.-Em 12 de Dezembro de 1840.0 excesso de Ordenado que vencerem os Empregados, na conformidade da Ordem de 28
de Fevereiro de 1837, não está comprehendido na disposição da Circular de 30 de Junho
de 1840................................
270.-FAZENDA.-Em 12de Dezembro de 1840.~~ ·bre o cumprimcnt~ da Circular de 15 de
Julho de 1839, a respeito da execução da
Tabella annexa á Lei de 20 do Outubro de
1838.................... . . . . . . . . . . . . . .
271.-FAZENDA.-Em 12 de Dezembro de 1846.Para que se faça a despeza necessaria com o
pagamento das custas dos Feitos da Fazenda, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272.-JUSTICA.-Aviso de 12 de Dezembro de
1840 . ..:...Ao Presidente da Província da Bahia,
esclarecendo a duvida apl'esentada pelo Juiz
de Paz da Cachoeira, sobre a maneim de se
considerar a vizinhança do Juiz de Paz, a
quem pertencer o conhecimento de qualquer
processo, por imp~di~ento dos quatro Juizes
de paz de um D1stncto.. . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 273.-JUSTICA. - Aviso de 15 de Dezembro de
184-0._.::_Ao Juiz de Direito Chefe de Po1icia
da Côrte, sobre a regra das substituições
dos Juizes de Paz. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 274.-FAZENDA .-Em 16 de Dezembro de 18ft.O.Sobre o pagamento do imposto do Sello em
varios Diplomas Ecclesiasticos.............
N. 275.-FAZENDA.-Em 18 de J)ezembro de 1840.Declarando que as AssembJéas Provinciaes só
podem instituir exames nos Livros das Thesourarias, no que fôr relativo a Rendas e Despezas Provinciaes para desempenho das suas
attribuições, limitadas na fôrma da Lei de
12 de Agosto de 183ft..... . . . . . . . . . . . . . . .
N. 276.-FAZENDA.-Em 18 de Dezembro de 1840.Declarando que não podem se reconhecer le·
gitimos os actos de quaesquer Empregados,
que continuem a exercer os seus Empregos
110 tempo das Sessões das Assembléas Provinciaes de que forem membros.. . . . . . . . •
N. 277.-~,AZENDA.-Em 18 de Dezembro de J840.As decisões dos Inspectores das Th@sourarias,
lnspectores de Alfandrgas, Administradores
de Consulados são definitivas e logo exequiveis, mas as partes podem recorrer sem
suspensão dos Inspectores das · Alfandegas e
Administradores de Consulados, para os Inspectorcs das Thesom·arias, e destes para o
l'hesouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
N. 278. -:FAZENDA.-Em 23 de Dezembro de 1840.Determinando a maneira por que deve fazer-se
a matricula das tripolações das Embarcações
de Commercio Nacional de longo curso.. • • • .
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181.-J:UStlÇA.-~m 2 de Janéiro

de 1$ft.O.

Av-iso ao Presidtffi.te :&a Província de Mil;)ps Geraes, ilatado ~ 2 de

Janeiro de 1840) resolvendo a duvida ofiereeida pelo Juiz_ M:unicieat
do 'téríno fte QueluL de serem ou não válidas as citações e mais ddi..
geádas feitàs pelos Esctiv.aes e Officiaes de Ju.stiça do JuizQ ··$! Pat
-s&lam Wl!6ci11s perteooentes ao Munieipat.

1\4~. 'é ~m. Sr ...... Tende o Juiz .ManioLpal do T«m't'J
de Quelúít dessa Provincia dirigido ao Governo Im;perial
ulil Offioio oem a dilttl de ã de Novemero do anno ante~nte, :pedindo t~tte se 1110 declare se são ou não válidas
as eit~õés ~ mais diHgencias :feUas pelos Escrivães e Offioiaes
d~ Ju~tiça do Juizo de Paz sobre negocios pertencentes a.,
Municipal: o Regente, em Nome do Imperador, Manda
<kelarar à V. Ex. , para fazer chegar ao conhecimento do
referido Juiz, qlle o uso de permittir-se aos Escrivães e
Officiaes de Jastiça (J@ Juizo de Paz faterem semelhantes
'Citações e diligencias tem sido abusivo, illegal, e em prt'::ju.izo das partes, pela nu1lidade de taes actos praticados

por Officiacs incompetentes; não só porqae cilcs são nofa-"telmcntc ditTerentes do do Juizo Municipal, quer pelo que
respeita ás suas nomeações, quer pelo que pertence ás suas,
privativas attribuiç-ões, segundo o que daramQnte se deduz
do Codigo d() Processo Criminal, arts. 14, H5, 20, 21, 39,
40, 41, 42 c 43; como tambem porque se conclue do dis·
posto no art. 82 § 1. 0 do mesmo Codigo, que quaesquer
delles devem sómente executar as ordens dos Juizes, a cuja
jurisdicção são sujeitos; o que, todavia, não se entende a
respeito da especie de que trata o art. 7 do Titulo unico da
Disposição Provisoria ácerca da Administração da Justiça Civil ..
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Ri<> de Janeiro em 2
de Janeiro de 18~0.-Francisco Ramiro de Assis Coelho.Sr. Presidente da Província de Minas Gcracs.

N. 188. -JUStiÇA.- Em 2 de J anciro de 1840' ..
Aviso ao Presidente da Provincia de Minas Geracs, datado de 2 de Janeiro de 1840, resolvendo a duvida otrerecida pela Camara Municipaí
da Villa de Ayuruoca sobre a reunião da Junta de Paz, quando aconri
teça que os Juizes de um dos respectivos Districtos sejão suspeitos·
em processos de que a Junta tem de tomar conhecimento.

Illm. e Ex.m. Sr.- Em solução á duvida offerecida pela
Camara Municipal da Villa de Ayuruoca dessa província,
em officio que acompanhou o de V. Ex., datado de 20
de Julho do anno passado, sobre o meio de verificar-se
legalmente a reunião da Junta de Paz de um dos circulos
daquelle Termo, visto que~ compondo-se a mesma Junta
unicamente de c~nco Juizes do outros tantos Districtos,
acontece que todos os quatro de um desses Districtos sejão
suspeitos no processo, do quo a Junta tem de tomar co~he
cimento: o Regente, em Nome do Imperador, Manda declarar
a V. Ex. para o fazer constar á referida Camara Municipal,
que neste caso devem ser chamados para a Junta de Paz
Supplcntcs dos Juizes suspeitos, como é disposição do art ..
62, e se pratica nos te!'m':>s do art. 218 do Codigo do Processo Criwinal.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio do Janeiro em 2
de Janeiro de 1840.-Francisco Ramiro de Assis Coelho.Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

N. 189.-JUSTIÇA.-Em '• de Janeiw de 1840.
Aviso ao Pre5idente da Pr6vincia do Rio Grande do Norte datado de 4
de Janeiro de 1840, resolvendo as duvidas offerccidas pelo Juiz de
Paz da Villa de Tamatanduba, sobre a intelligencia do art. 307 do
Codigo do processo Criminal, c bem assim do Ahará de 12 de Outubro de 175i, mandado observar pelo Decreto de 12 de Outubro
de 1832.

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Juiz de Paz da Villa de Tamatanduba, por officio de 8 de Agosto passado, otrerecido
á consideração do Governo as duvidas, que lhe occorri.fío
:sobre a intelligencia do art. 307 do C0digo do Processo
C1·imiaal, e bem assim do Alvará de 12 de Outubro de
1 73~, mandado observa•· pelo Decreto de 12 de Outubro
de 1832, pedindo consequentcmente solução aos seguintes
quesitos: 1.. o, se tomando o Juiz de Paz conhecimento de
~rimes em que tem lugal' a denuncia, como determina o
art. 141 do citado Codigo, independente de petição do Promotor Publico, e não procedendo esta, se deve ou não o
Juiz do Paz haver as custas do Processo pelo Cofre da Municipalidade; 2. 0 , se no conhecimento dos mesmos crimes,
cx-officio, fôr pronunciado qualquer individuo, se devo haver
deste as custas, como expressamente diz o Alvará citado,
independente da sentença final; o Regente, em Nome do
Imperador, Ha por bem que V. Ex. faça constar ao sobredito Juiz: 1:0 , que o pagamento das custas, no caso exposto, tambem fica a cargo do Cofre da Municipalidade,
porque da disposição do art. 307 do Codigo do Processo
se d-eduz uma conclusão tão geral~ que não pôde deixar
de comprebendê-lo, quando impõe ao dito cofre a obrigação de paga!" as custas de todas as instancias, não havendo parte decahida ; 2. o, que a obrigação de pagarem
as custas todos os pronunciados pelo Juiz de Paz, se deduz
da mesma generalidade do citado art. 307, porisso que o
pronuneiado é um decahido de primeira instancia.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 4
de Janeiro de 1840.-F.rancisco Ramiro de Assis Coel!to.Sr. Presidente da Pro\'incia do lUo Grande do Norte.

N-.

190.-li'~.\ZENDA.-Em

4 de Janeiro. de 1'8.ii.et·.

1'4omesndo uma Commissã.o para iuft>rmar ácerca do deficit, o propol!
medidas relativas a Finanças c contabilidade do 'flJesoüro~

O Regentl~. em Nome do lmperadot· o Senhor D. Pc<lro·
Segundo, Ha pot· bem o seguinte.
Art. 1. o Installar-se-ha nesta Côrte uma Com missão composta das pessoas abaixo nomeadas, a saber :
O Conselheiro Joaquim Francisco Vianna.
O Con3elheiro José Antooio da SiLva Maia.
O Conselheiro Francisco Cord€iro da Silva Torres.
O Conselheiro M~noel do Nascimento Castro e Silva...
O Conselheiro Ma.n&l losé d·e Souza França.
O Conselheiro Joaquim Gonçalves Ledo.
O Dignatario do- Cruzeiro José Joaquim da Rocha.
Alexandre Maria de Mariz Sarmento ..
Francisco de Salles Torres Homem.
Antonio José Pinto.
Estanislau José Cardoso.
Antonio da Silva Caldeira.
Art. 2. o Esta Com missão será encarregada de examinar
as questões, e IH'eparar os trabalhos indicados nas lnstruct;ões, que com este baixüo, assignadas- pot• Manoel AlvesBranco, do Conselho de· Sua .Magestade o Imperad-or, Ministm e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda,
Presidente do T!·ibunal do Thesouro Publico Nacional, o
qual o tenha assim entendido c o faça executar com os d~pa
cbos necessarios, distribuindo pelos membros. da mesma Commissão os objectos conteudos nas ditas lnstrucções.
Palacio do Rio de Janeiro em 4 de Janeiro de 1840'~
tdecimo nono da lndependencia e do lmperio.
PED-IHJ DE AB.A'trJO LIMA.

M"anoel Alves llranco.

Art. 1. o A Com missão nomeada pelo Decreto desta data.
será encarregada de examinar e discutit·:
1. 0 Qual seja a importancia real, ou approximada. d{'l·
~ [utur~ nnno financeiro,

deficit no corrente;

2. o Se elle de1·iva sómcnte das acluacs rxtraordinarias
circurnstancias da Nação, ou já é con.sequencia do progresso
natural de suas necessidades ordinarias.
3. o Se a Receita pôde equilibrar-se com a despeza sem
inconveniente, mudando o nosso systema actual de arreca ..
dação, e cortando por uma parte das despczás; ou sa é
indispensavcl crear novas imposições.
4. 0 No caso de ser possível o primcim arbítrio, ou neces-.
sario o segundo, quaes sejão as alterações a fazer no dito
systema; os artigos de dcspeza, que sem inconveniente
podom ser eliminados do Orçamento; c quacs as impos.i ...
ções que nos cumpre crear de novo.
Art. ·2. 11 Igualmente examinarà, c discutirá:
1. 0 Se o recebimento dos dinheiros Publicos das mãos
dos Contribuintes ; sua entrega nas Hepartiçõus Superiores;
0 movimento da receita dentro do lmpcrio, e para fóra
dellc, está suficientemente scgum, e garantido pelüs Leis,
l{eguJamentos, e praticas actuaes a esse respeito.
2. 0 Se o modo de liquidar, justificar, ordenar, pagar e
assentar a dcspcza das diYcrsas Repartições 1\linisteriaes; se
os documentos, que por Lei, ou pratica acompanhão taes
actos, são sumcicntes para dar segurança aos Cofres Publicos contra falsidades, duplicatas, p3gamentos indevidos,
c extravios illcgacs da Renda Publica.
3. o Se os actuaes assentamentos, folhas, decretação, e
nomenclatura da despeza, offerecem toda a possível facilidade á classificação rcgula1·, e uniforme das mesmas despezas nos livros, que lhes dizem respeito; e á formação
dos balanços, e orçamentos, que annualmentc tem de ser
presente ás Gamaras, com toda a clareza, methodo, exactid~o e simplicidade.
4. 0 Se a nomenclatura da receita c despeza, que apparece nos balancetes das Thesourarias, c Thesouro é a mesma,
e oorresponde cxact9mcnte com as verbas., e artigos quo
brão det'eript.os IJos Orça~eetos respectivos apresentados ás

Camar-éts.
A.•·t. 3,o No doo.urso do tra.balh0- a Commissão organisará, e pr'()porá :

1•.0 Um plan() de esMiptura~ão regular da receita e despeza Nacional para todos os grãos d~ contabilidade, que
será t~ ooatralisad.a na Con~doria Geral d3 Revisão, oud~
seja fae.il verHicar os direitos liquidados, e des.petas pagas,.
tan~o na Córte. ~mo nas Proviacias.
i. 11 Utna nomenQlatura c~aeta, e compl~ta para os ba-

1anceles,

~lauç.os-,

e or-çamtelttos ; e tal.,

q~e

a par da r.naior

clareza, se possa ~bter a maior u.t~-i.f~rmid·ad_, do· ~nethodo,
o simp.ticid~ d~ re<h~çã,o cat t.odQs este;; trabalRo~.
''.

3. o Uma collecção mcthodica, e resumida de todas as
providencias legislativas, regulamentares, ou de simp1es pratica, a respeito da contabilidade Publica, ou sejão antigas, ou modernas, indicando as que devão ser conservadas,
modificadas> revogadas, ou acrescentadas.
Art. 4. 0 Para o bom desempenho destas incumbencias,
fica a mesma Commissão autorisada para examinar todos
os Jivros, e documentos, tanto antigos como modernos, de
qualquer Repat·tição de recebimento, c despeza; assim como
a procurar todas as infonnações, e esclarecimentos, que lhe
parecerem precisos, de qualquer Chefe, ou Empregado das
mesmas Hepartições, ou vocalmente, ou por escripto.
Art. 5. o A Com missão rrunir-se-ha em ~asa do Ministro
e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, ao menos
duas vezes em cada mez, para lhe dar conta dos seus trabalhos, e propôr-lhe as medidas que julgar precisas para
o bom andan.ento delJas.
Paço em 4 de Janeiro de 184-0.-Manoel Alves Branco.

N. 191.-JUSTIÇA.-Em 7 de Janeiro de 1840.
Aviso ao Presidente da ProYincia de Minas Gcraes datado de 7 de Janeiro de 1810, em solução aos quesitos apresentados pela Camara
Municipal da Villa de S. José da mesma Proviucia sobre a formação
da Lista Geral dos Jmados.
·

lllm. e Exm. St. -Em solução aos quesitos apresentados pela Camara Municipal da Villa de S. José dessa Província no officio, que dirigia a V. Ex. com data de 30
de Agosto do anno findo, e que V. Ex. me transmittio
com o seu de 14 de Setembro do dito anno, relativamente
á formação da lista geral dos Jurados, Manda o Regente,
em nome do Imperador, declarar a V. Ex. para o fazer
constar á mesma Camara: t.o, que não ,podia entrar em
duvida que as Juntas, de que trata o art. 24 do Codigo do
Processo Criminal, na escolha dos Jurados, se devem conformar com as regras estabelecidas no mesmo Codigo, e no
caso de prevaricação, ou abuso, se lhes deve fazer etTectiva a responsabilidade; 2. que as Camara' Municipaes,
por occasião de formarem a lista geral, só podem fazer delta
a_ exclusão, de que tratão os arts. 27 e 28, ou addita~la,
0

,

no caso especial de rcsultatcm das listas parciacs apcna9
60 Jurados, ou pouco mais, em algum Termo ou Termos,
ainda mesmo depois de reunidos ; 3. o, que os Juizes de Paz
só devem ser isentos do emprego de Ju1·ados, quando estiverem em actual exercício no seu respectivo anno, ou em
razão de serem effec.ivo• Supplentcs.
Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio d l Janeiro em
7 de Janeiro de 184.0.-Francisco Ramiro de Assis Coelho.
-Sr. Presidente da Província do Minas Geraes.

N. 192 -FAZENDA.~Em 8 de Jancito de 1840.
Declarando certos casos em que se deve pagar o imposto do art. 2.n
da Tabella annexa á Lei de 20 de Outubi'O de 1838.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal, do Thesouro Publico Nacional, de accordo com o Tribunal, responde ao oficio do Sr. Inspector da Thesouraria do Pará,
de 30 de Setembro do anno proximo passado, n.o ü5; que
os empregados de que trata no dito olllcio devem pagar o
imposto do art. 2. o da Tabella annexa á Lei de 20 de Outubro de 1838; advertindo que, quando houver ordent1do,
soldo, congrua, ou gratificação estabelecida legalmente para
quem servir quaesquer empregos, e estes não forem providos por titulos vitalícios, e sim temporarios, se cobre o
imposto de 5 por cento estabelecido no § 2. 0 da Tabella
dos ~ue tiverem o provimento de um anno completo, 0 ~
mais, c no caso de continuarem a ser providos successivamente nos mesmos empregos, não scjão obrigados a
novo pagamento do dito imposto.
Thesouro Publico Nacional em 8 de Janeiro de 184.0.-

M anoel Alves Branco.

N. B. -Os empregados de que trata o officio do Inspector da Thesouraria, e a que se refere a ordem acima,
são os Commandantes de Batalhões, Companhias, Districtos,
e Embarcações de Guerra.
"!B I

srz

N. f93 . ....._FAZENDA ........Em 13 de Jandro de 1810.
P:al·a que se exijão cettificados de origem d-o cárregamento ele bebida!~
espirituosas, para se regular o pagamentQ dos Direitos.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The-souro Pnblico Nàcional, otdena ao Sr. Inspector da Thesouraria da Ptovincia do Rio Grande do Sul, que expeça
ns convenientes ordens aos Inspectores) das respectivas Atfandegas, para que dos carregamentos de bebidas espirituosas cxijão certificados de ol'igem) para se rcgulal' no
pagamento dos respectivos direitos.
Thesouro Publico Nacional em 13 de Janeiro de 1840b
-.~tlanoel

Alves Branco.

Semelhantes ás mais Provincias Marítimas.

N. 19ft..-FAZEND..\-Em 15 dé Janeiro de 1840.
Declat·ando que o azeite de peixe fabricado a bordo de Navios Bras i ..
leiros nfio é sujeito a direi t~>s.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do The..
Souto Publico Nacional, conformando-se com o parecer do
St. Inspectot· da thesouraria da Provincia de Santa Catbar1na, constante do seu offi-cio de 18 de Dezembro ultimo, sob n. 0 140, responde ao dito Sr. lnspector que o
azeite de peixe fabricado a bol'do do Navins Brasileiros
não é ,sujeito a pagar nas Alfandegas do lmpel'io outro
imposto além do de meio por cento restabelecido pelo art.
14 da Lei de 20 de Outubro de 1838; mas que é necessario que haja toda a vigilancia em averiguar se o azeite
é ou não de manufactura nacional.
Thesouro Publico N3cional em 15 do Janeiro de 1S40.
--Mànoel Alves Branco.

. ......

~.

195. -FAZE:'\ IU.-En: 18 de Janeiro de 18!.{).

l)cdarantlo que os gencros de protlucçil.o, e manuractm·a nacional, im•
portados de umas para outras Pro\ incias são isentos do 1 1/2 por vfo
de expediente, ainda que a materia empregada na manufactura seja
t'Strangeira.

1\Janoel Alves Bmnco, Presidente do Tribunal do The..
souro Publico Nacional, constando-lhe que em algumas Alfandegas do lmpcrio se não tem bem entendido o disposto
no § 3. o do art. 98 do Hcgulamcnto de 22 de J anho de
1836, declara ao Sr. I nspectoi' da Thcsou r a ria da l1 rovinda uo llio G-rande do Sul, que sito isentos de 1 1/2 po1· 0 / 0
dn expediente os gencros de producção, c manufactum nadonal, importados de um para outro porto do Imperio,
aindn que a materia ctnpregada na manufaclura seja cs·
tmngcirr.~..

Thesouro Publico Nacional em 18 de Janeiro de 1840.

-JJianoet Alves Branco.
-

Senwlhanles ás Provinrias :\Iarilimas.

~.

1UG. -JUSTIÇA. -Em :22 de Janeiro de 18'.. 0.

A\iso ao Presidente da Provincia da Paralrvba datado de 2~ de Janeiro
de 1840, declarando que os Iustructores da Guarda Nacional tem dt·
reito á. gratificação respec.tiva, cmquanto forem conservados no emprego, ainda que effcctivamcnte nao tenhão exercido por qualquer
motho que seja, independente de facto ou vontade dos mesmos Instructores, e que os Guardas Nacio~wcs. em destacamento por mais
de trcs dias, devem haver todos os ycucimentos na fórma -+lo art. 111
da Lei de lS de Agosto de 1831 •

Illm. e Exm. Sr .-0 Regente, em Nome do Imperador,
a quem foi presente o cfficio n. o 54, que V. Ex. me dirigio em 6 do mez passado sobre as duvidas que se Jhe
offerccião, l\Ianda declarar-lho em resposta : 1. o, que aos
Instructores das Guardas Nacionaes é sempre devida a gratificação respectiva, emquanto fot'em conservados no emprego, ainda que elfectivamcnte não tcnhão exQrcicio por
qualquer motivo que seja, independente de facto ou vontade dos mesmos lnstructurcs, como acontece a respeito d~
qnacsqner outros l~mpregarlos •'rn ign:ws ei rcn msta nrius ;
llEU;.IoE" 11" t;oYFII:'IlliJ:
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2. o, que os Guardas Nacionaes em destacamento por mni5
de tres dias devem haver todos os vencimentos, na fórma dQ
art. 111 da Lei de 18 de Agosto de 1831, de todo o tempo

do mesmo destacamento sem deseonto algum, por nãO'
haver na disposição do dito artige clausula que a limite
e restrinja.
Deus Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de Janeiro em
22 de Janeiro de 1840.-Francisco Ramiro de Assis Coelho ..
-Sr. Presidente da Provincia da Parahyba.

-····
N. 197.-FAZENDA.-Em 28 de Janeiro de 1810.
Determinando o modo p~r que se deve proceder no exame das- cahnsde assucar, sua apprehensão, julgamento, e recurso.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro
Publico Nacional, ordena ao S1·. Inspcctor da Thesouraria
da Provincia de.. . . . . que no exame, que se houver de
fazer na respectiva Mesa da Consulado, das caixas de assucar, e sua apprehensão, julgamento, e recurso, faça
observar o disposto no cap. 17 do regulamento de 22
de Junho de 1836, com a excepção da remessa do auto
para o Juizo competente; fh:ando sómente em observancia
o disiJosto na ordem de 31 de Agosto do anno passado,
na parte em que isenta da apprehensão as caixas em que
se achar a differença até 16 libras, sendo de 40 arrobas de
assucar liquido, e dahi para cima em proporção das arrobas.
'fhesouro Publico Nacional em 28 de Janeiro de 1840.-

Mttno'el Alves Branco.

a QGI&t:

N. 198.-FAZENDA.-Em 31 de Janeiro de 1840.
Declarando que os barcos de cabotagem nilo são sujeitos ao antigo imposto
do banco, nao obstante terem sido isentos do de ancoragem, peJo
qual fôra aquellc substituido.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nncionnl, nn confnrmidnda de deliberação

tomada em sos,ão do Tribunal, do accordo com o parecer
do Conselheiro Procurador J?iscal, responde ao officio d6
St'. Inspector da Thesouraria da Província de S. Paulo, <lr. 14..
de Dezembro ultimo, sob n. o 61: 1. 0 , que a reclamaçijo de
que tt·ata o dito seu ollicio é attendivel, e merece deferimento, não só na primeira parte, em que os Collectudos
do imposto do Banco sobre os barcos de cabotagem desdo
o anno de 1836 sustentão que, tendo sido tal imposto substituído pelo de ancoragem, que com effeito pagárão, não
são obrigados a satisfazer aquelle, que nesto ficára comprehendido, como tambem na segunda parte, em que os
mesmos Conectados pretendem que nem mesmo agora, que
foi dispensada a ancoragem, são obrigados ao antigo imposto, por ser Jcgalrncnte fundamentada essa sua pretenção ;
pois quB na littcral disposição do art. 9 § 58 da Lei de
20 de Ontubro de 18iJ8 que restrictamente se deve observar,
não se podem comprehender, para o lançamento e cobrança.
do imposto denominado do Banco, outros BJrcos, que não
sejão os expt·essamente especifieados --os do interior-. entendendo-se por esta designação, na conformidarie da Ld
fundamental do Imposto, o Alvará de 20 de Outubro de
1812, § 3. 0 , as embarcações que não navegão fóra da
barra, como são as lanchas, botes, saveiros, canoas, c
outras de qualquer fórma, ou denominação; 2. o, que no
-corrente anno financeiro não se podem arrecadar outros
impostos mais, que os expressamente enumerados na Lei
annua, e por isso menos justamente se fez, e pretende
sustentar e lançamento, contra que se reclama ; não podendo r;revalecer, para dar lugar a uma ampliativa intelligencia, e execução, a razão em que se funda o dito Sr.
lnspector, de que, tendo a Lei de 20 de Outubro de 1838
abolido, no art. 13, o imposto dà ancoragem sobre os
Barcos de Cabotagem nos portos, onde não houver Alfandegas, repôz as causas no seu primeim estado, isto é,
deixou os mesmos barcos sujeitos ao imposto do Banco, que
.anteriormente paga vão; razão, posto que plausiveJ, improcedente em materia, em que ao executor da Lei nada é
licito adiantar á sua letra.
Thesouro Publico Nacional em 31 de Janeiro de 184.0.--

Jianoel Alves Branco.

-·~ ~···~-

N. f99.- I?AZENOA.-Ern ta. de Fererdro lle 18'J0.
Ordenando que se nJo encnrregur :ís Alf;mdegHs a nrrccatla~ão lfe impostos estabelecidos por Leis ProYinei:H's, sem qur os r(>specti\·os Hfl·
gulamentos sejão preyiamcnte remcttidos ao l\linistro da Fazenda.
para resoh·cr sobre a possibilidade dessa arrccada~ão.

Jllm. c Exm. Sr.-Convindo que as Alfandq;as júmais
sejão incumbidas da arrecada~ão de impostos creadt>s por
Leis Provinciaes sem que, remcttidos previamente ao .1\linistro c Secretario de I~stado dos Negocios da Vazenda os
respectivos Regulamentos, haja clle de resolver sobre a pos~
sibilidade de ser a sua execução commcttida á Alfandcga;
assim o communico a V. Ex. para sua intelligencia.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro em
4 de Fevereiro de 1840.- 1llanocl Alves Branco.- Sr. Presidente da Província de .....

N. 200.- fAZENDA.- Em 20 de Fevereiro de 18t.O.
Determinando que, continuando as gratificaçúes arbitradas para os
Lançadores da Reccbcdoria que devem intenir nas aYaliaçües dos bens
sujeitos á Decima de legados, SI'. suspr.nrla a arrecadaç<io para a Fazenda Nacional dos salarios estabelecidos para os A raliaúores, como
se havia ordenado.

O Sr. Administrador da Uecebcdoria do :Municipio, em
consequencia da sua representação de 12 de Outubro, e
informação de 15 do corrente, a respeito dos Yencimentos
dos Lançadores pelo encargo das avaliações dos bens su~
jeitos ao imposto da Dccima de legados, continue a abonarlhes a gratificação de cem mil réis para cada um marcada,
suspendendo a arrecadação para a Fazenda dos salarios estabelecidos para os Avaliadores, como se havia ordenado
em Portaria de 5 de Setembro passado; c quanto ao Agente
das Freguezias de fóra da Cidade, proceda na fórma da sua
representação, abonando-lhe á custa da Fazcnd3 o sulario
estabelecido para as avaliações.
Rio em 20 de Fevereiro de 184.0.- Manoel Alves Branco.

-···-
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N. 201.--l•'AZENDA.-Em 24 de l;'cverdro de 184.0.
Decreto c Instrucçõ<'s nomeando uma Commissão pnra examinar c resolver questões relativas ao meio cii·cnlantc.

O Regente, em Nome do Imperador o Senhor J). Pedro
11, Ha por bem o srguinte:
Art. 1.° Fica nomeada nesta Capitnl nma Commissão,
que será composta das prssoas IJbaixo mencionadas, a saber:
O Conselheiro Joaquim Francisco '\mna.
O Advogado Francisco de Sallcs Torres Homem.
O Negociante Ignacio Hatlon.
O Negoci-ante Diogo nirkhead.
O Nrgocinntc Diogo Kimp.
O Nrgoçiante João Henrique Frccsc.
Art. 2. I~sta Commissüo S(~ occnpará de cxaminnr, c resolvot· as questões, e prep<!rar, para serem pn~scntes ao
Corpo I..egislativD, os trabalhos indicados nas lnstrucçücs,
que com este baixão, assignadas p:1r Manoel AI vcs Branco,
do Conselho de Sua Magcstadc Imperial, Senador do I mperio, Ministro c Secretario de Estado dos Negocias da Fazenda, c Presidente do Tl'ibunal do Thcsouro Publico Nacional, que assim o teÍlha entendido, e faça executar· com
os Despachos necessarios.
Palacio do lHo de ldnciro em ''intc qualm de Fevereiro
de mil oitowntos e quarenta, decimo nono da Independencia c do Imperio.- PEDRO DE ARAtTJO LnuA.-J-lanoel Alves
0

Branco.

IXSTRUCÇÕES.

Art. 1. o A Com missão nomeada pelo Decreto da data de
hoje será cncan·egada de examinar e discutir:
1. o Se para o melhoramento do nosso meio circulante
convém que elle continue a circular em todo o Imperio,
ou deve restringir-se a sua circulação a cada uma das Províncias, ou a diversos grupos dellas, como já foi proposto
ao Corpo Legislativo, quaes sejão os inconvenientes da primeira medida, c quaes as razões que abonão a segunda, c
de que modo se poderá evitar o cambio que com a sua
adopção ha de naturalmente estabelecer-se entre Província
e Província, e se facilitará o movimento dos fundos.
'
2. Se a medida de resgatar o papel por meio da queima
é a melhor, que se poderia adaptar para o melhoramento
do mesmo meio circulante aclua1, c se essa medida é, ou
0

z

~~

não, bastante p:ua produzir esse resultado por s1 so, c independente de qualquet' outra auxiliai'; se o é, como evita•·emos o mal da oscillação continua dos valores, c o vasio
que deve apparccer de meio circulante, ao passo que ella
fôr sendo levada a effeito; se não o é, qual seja a outra
medida capaz de pmduzir o que desejamos, como e quando
cumpre adopta-la.
3. 0 Se no estado actual do nosso meio circulante é, ou
não, possível fundill' no lmpcrio um estabelecimento bancai
bem constituído: no- pl'imeiro caso, qual foi a razão por
que não teve resultado a Lei de 8 de Outubl'o de 1833; se
essa Lei ainda poderia ter lugar com emendas, o quaes scrião essas emendas, ou se seria preciso novo projecto sobre
outras bases: no segundo caso, que medidas deverião preceder á sua realização; se seria bastante dar ao papel uma
melhor garantia do que tem, ou retira-lo inteiramente da
circulaçúo, lJOr uma grande operação de credito; se haveria nisso perigo para as fortunas particulares, e como se
evitarião; e se seria preciso fazCI' maior despcza com isso,
do que a que hoj1' se púde fJzet· cam a queima do papel.
4. o Se um tal systcma bnneal poderia ser de tal mouo
constituído, que ao mesmo tempo que prestasse todus ns
vantagens conhecidas dessas instiluit;õcs fosse capaz de pm·
si só, ou com outra qualquet· medida, concorrei' para um
efficaz auxilio das operações ncccss;Hias ao melhoramento
do meio circulante, c de fundar um svstcma de credito territorial, que prestasse á agricultura os mesmos serviços que
actualmente pn~stão ao commercio.
5. Se qualquer que s(j;1 a medida que se adoptar, convil'á fazer alteração para mais ou para menos no padrão
monetario estabelecido pela I..ei de 8 de Outubro de 1833,
ou se devemos deixa-lo tal qual existe, c as razões que fundamentão a medida que se deve adoptar.
Art. 2. A Commissão encarregará a um de seus membros
de redigir uma memoria analytica, e critica dos principaes
projectos, e opiniões que nestes ultimos tem.pos tem apparectdo sobro questões da natureza daquellas, que é incumbido de resolver.
Art. 3.• Para melhor desempenho destas incumbencias
fica a Commissão autol'isada a exigir todas as informações, e
esclarecimentos, que julgar necessarios de qualquer Repartição do Fazenda, ou vocalmente, ou por escripto.
Palacio do Rio de Janeiro em 24. de Fevereiro de 1840.
0

0

-Manoel Alves Branco.

N. 202.-FAZENDA.- Em 29 tlc Fevereiro do 1810.
Dcclarnndo que não são sujritos ao imposto cstnbclrci(o pelo art. 9. 0 ~
4.o da Lei de ~2 de Outubro de I õ36 os Eseriptorios dos Contatlores
c Di1Ótribuidores, pGl' não serem expressamente comprchendidos na
sua littcml disposição.

O St·. Administrador da Rccebedoria fique na intelligencia
de que, conforme a resposta FLicul, não slio sujeitos ao imposto c~tabelecido pelo art. 9. 0 § ft..<> da Lei de 22 de Outnbm de 1836 os E~criptorios dos Contadores e Distribuidores, pot·quc não são expressamente comprchendidos na
sua l!tteral disposição ; devendo por isso mandar excluir do
lançamento o E3criptorio de Joaquim Pinheiro de Campos,
a respeito do qual inl'ormon em 2l do corrente.
lHo em 29 de Fcvcreii'O de 18!.. 0. -Manoel Alt1es Branco.

N. 203.-FAZE~D.L- Em 29 de fcvel'ciro de 1840.
Declarando que o imposto ercado pr.lo art. 3. 0 da Lei de 12 de Outubro
de 1838 recahe súmente sobre os titulas de divida que, propria e pri•
-vath'amentc , tem a denominação de Letras.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tl'ibunal do TheG
souro Publico Nacional, responde ao Oillcio do Sr. Ins~
pecor da Thcsouraria da Província de Minas Geraes, de 17
de Janeiro ultimo, sob n.o 3, que o imposto creado pelo
art. 3. 0 da Lei de 12 de Outubro de 1838 recahe sobre aquclM
Jes tilulos de divida que, propria e privativamente, tem a
denominação de Letrns, sejão de cambio, ou da terra, por
serem revestidas das circumstancias, que as caracterisão taes.
Thesouro Publico Nacional em 29 de Fevereiro de 1840.

lJlanoel Alves Branco.
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~.-FAZE:'\ O.\.-

Em 29 de Fcvcrrlro <le 18 1.. 0.

Declarando qne os Emprrgado;; que for!~m aposl'nlado~, com tlependcnda
!le approvat:fto !la Assembléa lict·al Lc.c·islativa, uilo devem pagar o
iwposto dos 5 por CCtllu seuão depois da appro\·açüo.

1\Tanocl Alves H1·anco, Presidente do Tribunal do Thesonro
Publico Nacional, deferindo o requerimento de Francisco de
Assis C1·uz, ordena que o Sr. lnspccto•· da Thesouraria da
Jlrovincia de S. llaulo mande restituir ao Supplicante os quarenta mil réis, que in tempestivamente lhe forão exigidos,
de 5 po1· cento do ordenado com que foi aposentado no lugar
de Otncial Mai OI' da mesma Tht>sotuaria p'Jr Dccn~to de 2:~
de Agosto do 1838 ; pob que, tendo sido concedida a aposentadoria, dependente da approva~uo da Assembléa Geral
Legislativa, uüo é o Snpplicante ainda obrigarlo a pagar o
imposto, que deved ser cobrado quando a dita aposentadoria fôt· approvada.
Thcsouro Publico N'neional rm 29 de Vevereiro de 18't-0.
- JJiancel A lres li ranco.

N. 203.- FAZE~D.\.- Em 29 de Fcvereit·o de

18!~0.

Proridcnciando sobre o modo por que devem ser feitas as propostas para
preenchimento dus ''agas dos lugares das Thcsourarias.

l\fanoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro
Publico Nacional, observando que mms de uma vez tem sido
enviadas ao Thesouro, sem uenhuma das formalidades nccessarias, para que bem se possa cumprir o que teve em
''ista a Lei de 4 de Outubro de 1831, propostas para o preen·
chimente das vagas dos lugares das Thesourarias das Províncias; c cumprindo que o Thesoul'O tenha todos os dados
precisos para poder resolve~· com acerto sobre materia de
tanta importancia, ordena que, quando se tratar de preencher as vagas das Contador·ias, seja remcttida a proposta
original do Contador, com a nomeação do lnspeclot·, que
deverá apresentar as razões, que tiver quando não concordar;
devendo vir tudo acompanhado do resultado do exame, se se
tratar de pL'eenchet· os primeiros lugares da mesma Contadoria, t' da ccrtidfio do ponto, e dos annos de srni~o fJlle

tiver o proposto, ou seja na m"sma Thcsom·aria, oú em
outra qualquc1· Repartição, quando a proposta seja para a
promoção de lugares de menor para os de maior vencimento,
muito principalmente quando houver de escolher entre mais
d-e um concorrente; limitando-se o Sr. lnspector a mandar
fazer o concurso, e a informar sobre pessoa qu-e nelle se
tenha m:)stt·ado habilit3da, se se tmtar de preencher os lugare.-; das Secretarias com individuas que não pertenção já
a Thesouraria , e tenhão direito a set· promovidos, como se
dcclnrou pela ordem de 19 de Janeiro de 1838, observando-se
em tudo o mais o que está determinado na refet·ida ordem,
menos na parte em que exige o concurso para o provimento
dos lugares de Tllesoureiros, que fica revogada, devendo os
referidos Empregados sujeitar-se ao concurso prescripto na
Lei de 4 de Outubro de 1831 , se pretenderem ser promovidos aos lugares da Secretaria , ou Contadoria : dev.endo ouírosim o Sr. Inspcctor, em casos destes, informar mui cir·eumstanciadamente sobre a idoneidade dos pretendentes, fi.
cando na intelligencia: 1. 0 , de que lhe não é permittido, e
nem aos Presidentes da Província provm· interinamente lugarel!, que a Lei manda dar aos que mais babeis se mostrarem em concurso , com a clausula de se sujeitarem depois
a elle os pretendentes; 2. 0 , de que não será tomada em consideração d'ora em diante proposta alguma que não venha
organisada na conformidade da presente ordem. O que o
S1·. lnspeetor da Thesoaear.ia de. . • • . . • . cumprirá.
Thesoum Publico Nacional em 29 de Fevereiro de 18!a-O.
• -Manoel .4lve.~ 81"anco.

...'HUiiõiiil

N. 206. -JUSTIÇA. -Aviso de 26 de Fovercil·o de 1840.
Declarando, em solução ás dtnidas apresentadas pelo Juiz de Paz de Jacarépaguá, que os Officiaes da Guarda Nacional plldem ser eleitos Juizes de
Paz, mas não accumular o exercido das funcções de ambos os empregos.

O Regente, em Nome do Imperador, Manda declarar a
Vm., em soluÇftü ás duvidas apresentadas pelo Juiz de Paz de
.l acarépaguá no officio, que Vm. me transmittio com o seu de
24. deste mez, que os Officiaes da (}uarda Nacional podem srt·
DFC:TSÕES DO GOVERXO DF.
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eleitos Juizes de Paz, mas não accumular o exercício das funcções de um e outro emprego. O que Vm. fará constar ao so~
bredito Juiz de Paz.
Deus Guarde a Vm. Paço em 26 de Fevereiro de 1840.Francisco Ramiro de Assis Coelho.-Sr. Juiz de Direito Chefe
de Policia.

-···.
N. 207.-JUSTIÇA.-Portaria de 6 de Março de 1840.
A' Camara Municipal da Côrte, sobre a duvida que occorreu, se a vara de
Juiz de Paz do 4. 0 anno do 2. 0 Districto da freguezia de Santa Anna devia
passar ao Cidadão João Pedro da SiJya t'erreira, que fôra dispensado,
por molestia graYe e prolongada, do referido lugar, ou ao supplente que
para o substituir foi juramentado.

Queixando-se o Ci da dão Antonio Fernandes Vaz de que o
Juiz de Paz, que servira ultimamente no 2. o Distristo da Freguezia de Santa Anna, lhe não enviasse a insígnia da jurisdicção, que lhe competiat em qualidade de Supplente juramentado para servir no anno que decorre, e a remettesse ao Cida·
dão João Pedro da Silva Ferreira, escuso do serviço do anno
pelo soffrimento de molestia grave, e prolongada, reconhecida
competentemente; e considerando a Camara Municipal desta
Cidade na informação que deu, não só haver no Supplente direito de queixar-se de um tal procedimento, como até que o
Proprietario, uma vez escuso por molestia, ficára inhabilitado
para mais ser admittido, ainda mesmo cessando o seu impedimento: Manda o Regente, em Nome do lmperadm· o St>nhor D.
Pedro 11, pela Secretaria de Estado dos Negocios da Jusliça,
declarar á referida Camara o seguinte: t.o, que no caso de
constar officialmente ao Juiz do S. o anno, que o do 4. o fôra
escuso, e para o substituir juramentado o immediato em numero de votos, era a este e não áquelle, que deveria dirigir-se,
sendo irregular, que o Juiz, que acabava de servir désse lugar
ao conllicto, que se deu, entregando a insígnia da jurisdicção,
que exercêra, a quem não fôra declarado legitimo successor ;
2. 0 , que, tendo cessado o impedimento que servio de escusa ao
Cidadão eleito, e não havendo algum outro motivo que o
inhabilitasse de servir o emprego, para que fôra votado, menos
conforme a Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 2. o, e ao Corligo do Processo Criminal, art. 6. o, foi a duvida, que teve a Camara em considera-lo desimpedido, e habil a entrar em exer-

cici? ; pois que, sendo, segundo taes artigos de Legislação,
obrigatorias do eleito as funcções de Juiz de Paz, e não lhe
tendo a escusa aproveitado, senão por causa do impedimento,
que se deu, deveria entender-se subsistente o direito, e a obri·
gação mesmo de servir, logo que o eleito fez perante a Camara renuncia da mesma escusa, por se não dar mais impedimento algum; accrescendo a circumstancia de haver elle
cessado antes do tempo, em que o eleito deveria entrar em
exe!cicio: 3. 0 , que, não obstante a razão, que havia, para que
o C1dadão João Pedro da Silva Ferreira fosse considerado pela
Camara como desimpedido, é todavia muito de estranhar que
cllc de suü propria autoridade resolvesse uma questão, em que
era parte, sem recorrer ao Governo Imperial, nem aguardar
a sua decisão.
Palacio do Rio de Janeiro em 6 del\larco de 184-0.-Fran-

cisco Ramiro de Assis Coelho.

·

N. 208.-JUSTIÇA.-A.viso de 91\larço de184.0.
Ao Presidente da Provincia da Parahyba, declarando-lhe que menos regular foi a decisão tomada pelo Tribunal do J ury da Capital, ácerca dns tres
Cidadãos, que a frívolos pretextos se retirárão quando se achavão no
exercício de Juizes de Facto.

lllm. e Exm. S1·. -Havendo o Juiz de Direito interino
dessa Cidade, dirigido ao Governo Imperial um officio, com a
data de 2 de Janeiro do corrente anno, em que, não só dá
conta do iiTcgulai' procedimento do;; cidadãos Antonio Borges da Fonseca, Joaquim da Silva Gui111a1·ães Dengoso e Francisco João Reges Franco, que, a pretextos frívolos, e infundados, se retirárão do Tribunal do Ju!·y, quando seachavão no
exercício de Juizes de Facto ; como lambem remette a cópia
de um Termo assignado pelos Jueados, que se reunirão na
sessão subsequente, decidindo que aquelles tres Cidadãos tinhão feito verdadeira renuncia, c sem justa causa do emprego
de Jnrado, estando pol· isso incursos na disposição do art.
3:H do Codigo do Processo Criminal ; pedindo a final que se
lhe declare se o pr·occdimento dos .Jurados está no caso de
produzir cffeito, c o que se deve seguir úcPrc:1 do o bjecto: o Reg8nte, em Nome do Imperador, l\Lmda d(~darar a V. Ex.,
pJr<J o fazer chr~:;ar no conh~cimento do referido Juiz, q uc a

decisão dos Juizc>s de Facto, é, no caso de que se trata, me~
nos regular, porquanto, além de algum proccdirmmto quo
deveria ter lugar em razão do descomedimento, e desobedicncia, com que so h ou verão em acto de sessão aquelles trc.'>
Juizes, nada mais cabia do que a imposição da multa, em que
dcveráõ incol'rer por se ausentarem da sessão antes de ultimadas todas &s causas, como está disposto no art. 313 doCodigo do Processo Criminal.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de
Março de 1810.- Francisco Ramiro de Assis Coel!w.-Sr
Vresidente da Provincia dn Parnb yba do Norte.
3

N. 209.- JUSTIÇA.- Aviso de 18 de Março de 1840 .
.t\o Presidente da ProYincia do fiio de Janeh·o, esclarecendo-o sobre a duyi~
da que apresentou, áccrca da maneira de providenciar que haja Promotor
Publico, que accuse a um Juiz Municipal de crime de responsabilidade,
em que o Promotor Publico do lugat· não póde officiat· pc.>r set· tambcm
co-réo.

Illm. c Exm. Sr.-Fiz cheghr ao conhecimento do Hegcnlc,
em Nome do Imperador, a duvída quo V. Ex. expóz em seu
officio de 13 do corrente, ácerca da maneira de providenciar
que haja Promotor Publico, que accuse a um Juiz Municipal de
crime de responsabilidade, em que o Promotor Publico do lugm·
não póde oficiar por ser tambern co-réo, e ter de sotfrer a
mesma accusação: e o Mesmo Regente, em Nome do Imperador, Manda declamr 7 que a V. Ex. cumpre ordenar a suspensão do Juiz Municipal, e Promotor, segundo o nrt. 5. o§
S. o da Lei de 3 de Outubro de 1833; á Camara Municipal, o
nomear immediatamente quem sirva interinamente de Juiz
Municipal, conforme o art. 36 do Codigo do Processo Criminal; a este Juiz Municipal a nomeação de quem sirva de Promotor Publico interino, segundo o art. 38 do citado Co digo ;
e ao Promotor que assim fol' nomeado a accusação dos dons
empregados publicas suspensos.
Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em 18 de
Março dQ 184.0 .-Francisco llamiro de Assis Coelho .--Sr.
Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N. 210.-FAZENDA.-Em 28 de Março de184.0.
Dedurando os casos em que se der c haver os direitos das doações, ou vendas dos terrenos de Marinhas.

Manoel Alves Bmnco, Presidente do Tribunal do Thcsouro
Publico Nacional, em solução á duvida proposta pelo Sr. Inspector da Thesouraria da Provincia da Bahia em officio de 16
de Janeiro findo, N. 4, declara que, quando as cessões dos terrenos de Marinhas forem gratuitas, se dcveráõ considerar
doações, e então se procederá á avaliação do posse, ou direito
do cedente, para no caso de exceder a taxa legal exigir-se a
insinuação, e haver-se o pagamento dos respectivos direitos,
na confor·midade da tabella anncxa á Lei de 20 de Outubro
de 1838, N. 60; c quando for por preço, é uma verdadeira
venda, de que se deverá pagar a competente siza, e laudemio
em relação ao dito preç,o; advertindo, porém, quo o pagamonto do laudemio só deverá ter lugat· quando a cessão for
feita por foreiro, que tenha o dominio util do terreno de Marinha, por virtude de aforamento com titulo legalmente expedido, pois que ellc só é devido depois de constituido o foro.
Thesouro Publico Nacional em 28 de Março de 18i0. ·-Ma-

noel Alves Branco.

N. 211.- FAZENDA.-Em 28 de Março de 18'.. 0.
Declarando que as justificações que, conforme o Rrgul2meuto de 30 de
.Maio de 183G, devem produzit· os Proprietarios c Mestres de Embarcações, não estão comprehendidas nA disposição do art. 90 ela Lei
de 4 de Outubro de 1831.

Manoel Alves llranco, Presidente do Tribunal do Thcsouro Publico Nacional, em conformidade de deliberação
tomada em sessão do Tribunal, responde ao officio do Sr.
Inspector da Thcsouraria da Província da Bahia do 27 de
Janeiro deste llnno, n. o 9, quo JS justificações, quo, na
conformidade do art. 130 do Hcgulamento de 30 de Maio
de 1836, produzem os Proprietarios e Mestres de Em barcaçõcs, não estüo comprchcndidas na disposição do art. 90
da Lei de 4 de Outubro de 1831, pois que esta só diz
respeito ás sentenças proferidas em justificações daquellas,
que se fazião perante o Tribunal do Conselho da Fazenda.
Thesouro Nacional em 28 de Março de t8.'J.O. -1Jf anr,el

Alves IJranco,

N. ~12.-FAZENDA.-Em 31 de Março de 1840.
Regulamento para execução do art. 200 do Regulamento de 30 de Maio
de 1836, e fiscalisação dos Trupiches.

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para melhor promover o interesse
publico, com o menor detrimento possível dos pm·tieulares,
na execução do art. 200 do Regulamento de 30 de Maio
de 1836, c na fiscalisação dos Trapiches; ordena se observe o seguinte.
Art. 1. 0 Todas as caixas com assucar que entrarem nos
Trapiches, ou Armazeos alfandegados, serão pesadas em presença do Agente, immediatamentc que nelles entrarem, e
antes que se tirem as amostras.
Art. 2. o Será tolerada a ditrerença de tara pat·a menos
do verdadeiro peso da caixa até dezaseis libras, se esta tiver até quarenta arrobas; até vinte quatro libras, tendo
de quarenta e uma até quarenta e oito arrobns; e até trinta
Jibras, tendo de quarenta e oito arrobas para cima. Toda
a caixa, que, tendo as arrobas acima mencionadas, e d'ahi
pam cima, tiver difftH'ença na tarêl pat·a menos da tolcrancia permiltida, será apprehendida na fónna prescripla
pelo Regulamento de trinta de .Maio de mil oitocentos trinta
c seis, a ri. 200, e observando-se ua apprehcnsão das caixas,
seu julgamento, 6 recurso, o disposto no Capitulo 17 do
llegulamento de 22 de Junho de 1836.
Art. 3. Será tambem apprehendida toda c qualquer
caixa que, comquanto tenha a tara exacta, ou a Jilferença
tolerada, fôr corntudo encontrada, pelo exame feito, com
qualquer vicio, como sPja assucar branco nas cabeças, mascavo no centro, corpos hcterogencos, etc.
Art. 4. o Qu::wdo, feitos os neccssarios exam~s, para se verificar a fnmde suspeitada, se acha1· a caixa nas circumstancias de que trata a primeira parte do art. 2. será
emenduda a tat·a que tiver, pondo-se a verdadeira com
marca de fogo por cima dil. antiga, e inutilisando-se esta.
Art. õ. o Não será, porém, apprchendida caixa alguma,
sem que primeiro seja despejado o assucar c pesado este
c a caixa scpJradamente, sendo esta operação feita em presença do Agrnte do Trapiche c de dous Empregados do
Consulado, dos quaes um será sempt·e Feitot• conferente;
c do dono on consignatario que será para c.sse fim intimado pot ordem do Administrador do Consulado, ou á
sua revelia, quando não compareça no dia c hora que lhes
for marcadJ, pot· si, ou sons propostos. Se_ a di~a eslivet·
humida ou por :;e ter molhado, ou por ma (tuahllaclc do
0

0
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assucar, será pesada depois de lavada e enxuta, se assim
o exigir o dono ou consignalario. A despeza com O!' exames será feita pela decirna parte do valor de todas as apprehcnsões, que será deduzida e depositada para esse fim
em mão do Thesoureiro.
Art. G. o Quando o p<'SO da caixa fôr menor do que o
designado na tard, não terá lugar a apprchensão, c cmen ·
dar-se-ha porém esta pela maneira prescripla no art. 4. 0
Art. 7. o Não será permittido tirar-se para amostra dos
Trapiches mais do que oito libras de assucar de cada caixa;
toda a ditTerença que se encontrar para mais será idcmnisada pelo vendedor ao comprador, e pelo Trapicheiro
áquelle, excepto: 1. o, quando as caixas se demorarem nos
Tl'apiches por mais de ~eis mezes: 2. o, quando o assucar
estiver humido c melar, ou seja por se ter molhado antes
de entrat· para o Trapiche, o por má qualidade de seu
fabríco.
Art. 8. o Quando a parte o exigit·, serão novamente pesndas as caixas, na occasião de sahircm do Trapiche, em
presença do Agente, que tomará as competentes notas pam
comparar o peso que ora tiverem. com o que tinhão as
mesmns caixas na entrada para o Trapiche, sendo feita esta
operação, bem corno a do safamento, á custa do Trapicheiro, sem que possão reclamar outro algum estipendio
além do que está actualmente estabelecido. O Agente é
tambem obrigado a fazer esta mesma verificação ainda que
a parte o não requeira, uma ou outra vez, c indistinctamente em algumas caixas.
Art. 9. o Os Trapicheiros ficão obrigados a indemnisar os
donos das caixas das avarias que tiver qualquer dellas,
quando, provindo do barco que as tiver conduzido, o não
declararem uo respectivo bilhete.
Art. 10. No prazo de tres dias serão os Trapicheiros obrigados a entregar as caixas que as partes lhes requererem,
e quando dentro delle o não fação, será este trabalho mandado fazer á custa delles pelo AdministL·ador do Consulado,
a quem se deveráõ dirigir pelo intcrmedio do respectivo
Agente: e neste serviço se guardat·á sempre o direito de
antiguidade.
Art. 11. Os Agentes dos Trapiches ficão obrigados, pena
de perdimento do lugar, a informat· ao Administrador do
Consulado se os Trapicheiros cuidão na guarda e bom tratamento dos generos que lhes são confiados, e o Administrador é obrigado a verificar por si mesmo, ouvindo o Trapicheiro, sobre a queixa do .Agente : e no caso de achar
que é exacta, serão pela primeira vez por elle advertidos e
pela segunda incorreráõ na pena de lhes mandar suspender

por seis mezcs a licença de alfandegamcnlo, c pela trTccira scr-lhes-ha cassada pelo Tribunal do Thcsouro a dita
licença, á vista da rcpresenta~,;ão do Administrador, e sendo
os mesmos ouvidos.
Art. 12. Ficão sem vigor us Portarias de 7 de Junho
de 1838, de 31 de Agosto de 1839, c de 7 c 28 de Janeiro
do corrente armo.
Rio de Janeiro em 3t de Março de 1810.- 1lfonoel Alves

Branco.
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N. 213.- FAZENDA.- I~m 15 de Abril de 1840.
Regulamento dividindo a Contadoria Geral em Secções, c determinando-lhes o trabalho em que devem empregar-se.

Manoel Alves Branco, !>residente do Tribunal do Thosouro Publico Nacional, ordena quo na Contadoria Geral
da Revisão se observe o seguinte Hcgulamento.
Art. 1. 0 A Contadoria Geral da Revisão será dividida em
quatro Secções, que se denominaráõ : t. a, Secção de Escripturação c Expediente; 2.a, Secção de Balanço; 3.a,
Secção de Tomada c H.cvisão de Contas; 4.. 11 , Secção de Divida Publica.
Art. 2.° Cada uma destas Secções será dirigida por um
Chefe, com subordinação immediata ao Contador Geral, os
quaes serão o Official Maior e tres dos Escripturarios, que
o Ministro da Fazenda nomear, sendo o Official Maior u
Chefe da Secção de Escripturação e Expediente. A estes
Chefes incumbe dirigir e fiscalisar o trabalho privativo de
suas Secções, dando parte ao Contado1· Geral de tudo quanto
occorrcr ; satisfazer as informações quo este exigir ; solicitar
delle todas as pl'Ovidencias, e propô r as medidas que j ulgarcm neccssarias adaptar-se para o exacto cumprimento dos
trabalhos proprios de sua Secção, c regular andamento c
melhoramento dclles, ficando responsaveis pela marchu rcgulat· dos mesmos. Todos os Officiaes empregados em cada
Secção serão inteiramente subordinados ao seu respectivo
Chefe, c ficão obrigados a cumpril· tudo quanto púr clle lhes
fOI' ordenado.
Art. 3. o A' Secção de Escripturação c Expediente comr>rtrm os seguintes trabalhos:
1. o Escl'iplurar os livros mestres c dia rios, c todos os seus
nuxiliurc5 crcados, c que se crearem.

s:a.;
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2. 0 Escrever os livros do prutocolo de cntJ·ada dos pnpei:;
na Contadoria, e da sahida delles da mesma Contadoria,
e os de registro e informações, c fazer a distribuição dcllcs
-ás Secções, a cujo conhecimento pertencerem.
3. o Escrever· os livros do assentamento geral de to :los
os ordenados, aposentadorias, tenças, pensões, meios soldos,
e outras remunet·ações de serviço, na conformidade do que
dispõe o § 4. 0 do arL 27 da Lei de !~o de Outubro de 1831,
ü propôr as alterações c reformas que sejão por ventura
convenientes faler n(} modelo prescriplo no Ucgulamcnto
de 2l3 de Abril de 1832, para que este trabalho preencha
completamente o fim a que é destinado.
4. o Or·ganisar as folhas que devem ser rcmetlidas no prin-e.i(Jio de :eada exercício á Thcsouraria dos ordenados, verificar as guias de entradas de dinheim, fazer tod-as as informacõcs neccssarias ao expediente diario da Contadoria, rubricat: c numera•· livros, etc.
5.o Fazer a tabella da divisão do Credito do Mínisterio
da Fazenda, e á vista da que tiverem feito os mais Ministros
de seus respectivos creditas, c desta organisar a tabolla
geral e as ordens de todas as despczas que as Thesourarias
e o Thesourciro Geral dcvcráõ fazct' em cada exercício~
segundo os modelos que forem -adoplados, a fim de serem
r-emettidas ás mesmas l'hesourarias pela Secretaria do Tribunal.
G." Organisar o balanço mensal da 1\eceita e Despeza do
T•hcsouro Publico NacionaJ, que deve ser presente ao Tribunal no fim de cada mez.
7.o Organisar os mappas de importação c exportação do
lmperio., e quaes<fuer outros trabalhos desta natureza.
8. o Fazer o assentamento geral de todos os Proprios Nacignaes, na conformidade do art. 27 da Lei de 4 de Outubro

()~

1831., § á. 0
J.o Propô!' e dar modelos de um systema unifot·me de csoripturação qne deva ser adaptado em todas as Repartições
.cle l•,azenda do fmper-io, na conformidade do~ 2. 0 do art. 17
da mesma Lei, c fiscalisar a sua execução pelo exame que
deve fazer constantemente da escripturação feita nas Thesourarias Provin.ciacs, que deve ser rcmettida por cópia ao
Thesouro.•
tO. Exeeutar o que dispõe a Lei de 4 de Outubro de
t831 no § 6. 0 do art. 17, c nos §§ 1. 0 , 2. 0 c 3. o do art.
27, e a mais que vai disposto neste Hegulamcnlo.
ArL 4. 0 A' Secção de Balanço competem os seguintes
trabathos:
1.. 0 Organisar os balanços provisorio c definitivo da Re<CPita c Despeza do Impcrio, quP 1rrn de sPr pn's-cnt('S an
I

I,

Corpo tegisiatívo em cada Sccçno annuaJ, pela maneira pre.;..
cripta no Decreto de ~O de Fevereiro de tS'tO.
2. Dar modelos para a organisaçãa dos balanços annuac!J
c mensaes, e-orçamentos, que devem scT St>guidos no Thc-souro, e remetUdos ás Thesourarias, fazendo as observações, e propondo 3'S alterações que occasionarem as Ler~
annuaes de cTedito, bem c-omo as correcçõbs e melhoramentos que a pratica mostr·ar necessarios.
3. o Examinar e notar todos os defeitos e irrC'gularidade!J
que em sun 0rganisação conUvel'em tl'>dos os balanços num·
sacs e annnaes, que de quaesquer lkpartiçõcs forem re·
mettidos a l Thesouro.
4. Organisa1· a tabelta da ReeeHa do qac trata o art.
14. deste Rosufamento, c bem :as!tim a outm mamlada or. .~
ganisar peto art. 115 da Lei de 4 de t)utttbm· de 1831.
Art. 5.() A' Scc~ão de Revisão e Tomada de Contas com•··
pct.cm os seguintes trabalhos:
f. o Tomar as cantas annuaes de- todos os hrdividuo9, o
Repartições do 1\funicipio da Cürte, qll'C arr·ecadão c deS'pcndem dinheiros pulJlicos, ou scjão immcdiatamellte subordinados ao Ttrcsouro, ou a qualquer outro- 1\lil'l<isterjo.
2. o Rever as contas e balanços annt.t<.lf'S das:·ThesonmrimJ
Jli'Ovinciacs, na conformidade da Lei de 4 de Outubro det
t83J.
3. Examinar, processar, c censm·ar todos os balanço Sffi(HJsaes que remetterem as Tlwsounll·ias, e as eontas que os Arscnacs c mais Hepartições dv 1\f.unicrpiü enviarem ao The·souro, na conformidade do que vai disposto neste Hegula.mento.
4. Examinar tambem, e verificar a c:çactidão de todas M
folhas mcnsacs de d'espezas feitas po1· conta de diversos Ministerios, que são- remcHidas ao Thesonro para ahi ter Jugnr o p[lgamento, poe conta de seus respf.etivos c1·cditos.:
fazer pelo examc das: folhas do Thesouro, depois de rP.tolllidas, o calculo dos ordenados e mais vencimentos de exercicios findos, que não fenhão sido pagos, c forem reclamados, bem como o cx,ame de (JUnesqucr documentos, como prc-catorias, etc., pelos quacs se pretenda haver qualqttel' somma
do Th~souro, e as infor·mações neces5arlas para que possa
ter lug_at· o despacho de pagamento pelo Tribunal.
[,.o Examinar c ltqurdat· a operação do troco do cobrr,
e t.odns as desta natureza que possiio ter fuga a·.
li. o Cumprir cxactamcntc o que dispõe o art. 18 deste Re~
gnlanwnto.
O f.rahalho de que trata o § 3. 0 deste nrligo ser:i scmpm
fPito flp, prf'fP.t'Pnda ::w dil tomnctfl. c revisfto de rontns.,
quane!n os O fi h• i;ws da ~r·rç:-w nãt) baskm p:na f>l7Pn•rn
(1
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nmbos simultaneamente, apenas entrarem rra Contadoria os
Lit lan~os c cout[IS mcnsars.
Art. 6. 0 A' Secção da Hivida Publica competem os seguintes trabalhos:
1. o Fazer as inscrip(õcs no Grande lhro da Divida Pu-

blica.
2.u Examinar a lr~alirlad(~ das insc1·ipções d-e divida que se
tiverem feilo nos livros auxiliares do Gnmde livro nas l)rovirwias,
3.° Fazet· a liquida1;ão de toda a divida activa c passiva
da Nação, qualquer que Sl'ja a Rcpartiçiío a que pertenç.ão,
t) eseripturar a quo se f{) I' liquidando, na conformidade do que
tlispüe a Lei de r,. de Outubro ne 1831! para o fim de conhecer-se todo o aclivo c passivo da Nação, a data c origem dellc, e a parte que é exigirei, cobravel, ou pcrd.ida.
r.. o Executar o que dispõe a mencionada Lei no art. 17,
§~ 4.o, ~}.o e 7.e.
5. <~ Satisfazer, pcio inlcrmedio do Contado!' Geral, todas
ns exigcncias, c dnr todos os esclarecimentos que para a
colm.lllÇil da clh ida exigir o 1' rocurador Fiscal do The:muro.
6 . ., Ter a seu cargo tudo quanto é relativo a este raauo
de serviço no lmperio, exigindo do Contador Geral todas
as providencias, e propondo todas ns medidas que julgar
con ven1ente adoptar-se para o hom desempenho dclle.
A1·t. 7. o Além dos registros c protocolos gcracs, d~ qm~
trt1ta o art. 3. 0 , § 2. 0 , tHtverá tambem em cada Secção um
registro c protocolo (tSpeci:ll, em que sejão lançados os pa)Jcis que cntmmm c sahirem da Secção, as informações c rcJH'csentaçtíes por ella feitas, e as ordens expedidas, que, na
conformidade do art. 15, devem ser pela Secretaria transmitlidas por cópia á Contadoria Geral de llcvisão.
Art. 8. 0 Logo que fôr publicado este Hegulamenlo, o Contador Geral, ainda com preferencia a outm qualque•· serviço fará classificar todos os papeis existentes na Contadoria. Esta classificação, tanto de presente eomo de futuro,
será feita por materias ou objectos chronGiogicamcntc, e
com distincção do que pertencer a cada Provincia ; e, uma
vez concluida, será a sua guarda confiada aos Officiaes da
Contadoria por classes dos mesmos papeis, havendo o cuidado de que srjão, tanto quanto possivel, encarregados os
Officiacs de uma Secção dos papeis relativos a objcctos proprios della, cmquanto não fOr creado para tal serviço um
.:\rchivi.~ta.

Art. 9. o Publicada a Lei do Orçamento, far-se-ha a distribuirão do credito do 1\Iinistcrio da Fazenda, como
fie a dfto no art. 3. o, c logo que tenhão chegado á Con-

tadoria

a~ distribuit;õc~

que de seus

re~pediYo~

{;redHos

tiverem feito todos os mais Ministros, o Contador Geral
fará sem demora organisar, na respectiva Secção, as tabcllas da despcza total, quç no Thesouro c em cada uma
Thcsouraria se h ou ver de despender por conta de todos os
1\Iinistcrios no exercício futuro, sf'gondo os mcdelos que
forem dados pelo Tribunal ; c apresentará este trabalho ao
lnspcctor Geral, para que, depois de approvado pelo mesmo
Tribunal, srjão remetlidas ao Thesoureiro Geral e ás Thesourarias as necessarias ordens da dcspeza, que no reft•rido
exercício são aulorisadas a fazer pot• conta de cada 1\linistcrio, c na mesma occasião se estabeleça de uma maneira
regular a fôrma por que devão ser suppridas aqucllas Thesourarias que tiverem dcficit. Este trabalho será feito sommando-se as despezas autorisadas por todos os Ministcrios
para cada Província, e pela comparação com tl Ueceita
provavel que nesse exercício se poderá nella verificar ; conhecer quacs as que tem saldo, e quaes as que tem deficit, c propôr a maneira mais commoda por que devão
ser suppridas aquellas, cuja receita não chegar para fazl'r
face á despeza.
Art. 10. A' proporç~o que forem chegando os Balanços
mensaes que as Thesourarias Provinciães e mais repartições de despeza são obrigadas a remeUcr ao Thesouro
no fim de cada mez, serão logo remcttidos á Secção de
Tomada de Contas, depois que na Secção de Essripturação
e Expediente se houver executado o que está disposto no
<lrt. 20, a fim de serem ahi examinados na parte relativa
.rí legalidade das operações nelle contidas, isto é, so os
dinheiros publicos fot·ão arrecadados, cscripturados e distribuídos nd confm·midade das Leis, Regulamentos, Ordens
e lnstrucções do Thesouro; se as Thesoura•·ias tem exce
dido os crcditos que lhes forão abertos pelos respectivos
lVHnisterios ; se se tem feito despezas illcgacs, seja por·
ordem dos Jnspectores, ou dos Presidentes por aquellf's
executadas, apontando os esclarecimentos e documentos que
se devão exigir de taes Repartições, quando alguns f:iltern.,
par3 que este importante trabalho se possa completamente
executar.
Art. 11. Do resultado deste exame fará ·O Official revisor um relatorio, que entregará ao Chefe da Secção com
os respectivos Balanços mensaes, c este, depois de o rever,
passará tudo ao Chefe da Secção de Balanço, que por seu
turno fará examinar se ellcs vem organisados na conformidade dos modelos, ordens, instrucções, e ultimas alterações que lhe tenha feito o Thesouro, notando o Offlcial
todos os defeitos que na sua organisação se encontrarem, e
1JUe se opponhão i.l
clareza e discrimirwrão das opcra~tJ.es
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Heceita c n,•sllcza, com que os mesmos devem ser or
ganisados; e depois deste s(•gundo exame, que será tombem
ft•ito pelo Chefe da Secção, este, com o seu rclatorio, eRtr('gará todos os papeis ao Cont=ldot· Geral, o qual com a
sua opinião os apresentará em Tribunal, a fim de que em
tempo se dôm as ncccssarias rro\'idencias sobre quaesqucr
irregula1·idades, e se acautelem qnaPsqut~r abusos que tars
t•xames dernonstr;uem. O Chefe da Secção do Balanço pr·aticar<i pela mesma fórma estabelecida nc.;te artigo a respeito dos Balanços annuaes.
Art. 12 Na Sccc;ão de Escriptm·açiío c Expediente ha''ení conta aberta a todos os Minislcrios, por Provincias, e pelas
rubricas da Lei do Or~·amento nas quacs serão creditados
por todos os credit.os ordinarios e extraordinarios, e supplementarcs, rrgulat·mcnte abertos e debitados por todas a!"
dt'sprzas que se flzeJ·em em cada mez, pam que no fim
de cada um dellcs se possa conhecei' o estado dos cr·edilos
1\Iinisteriaes em cada arligo ou rubrica de despeza. Para
este fim ha\·crá os ncccssarios livros am.iliarcs, que serão
mcnsalmcrllc escripturados, e com dislincção do cxercicio
a _que pertencer o serviço pngo no (1Ue concr ; c os Thesom·eiros da Guerra c 1\lar·inha na Côrt~ remetteráõ no fim
de cada mez u classificação das dcspezas que tiverem pago
no mez antecedente pell:ls ruhricas da L('i. Tambem fica
obrigada a Tlwsourarin do:; Ül'denados a remetter á Con,
tadoria, na mesma época, a classificação de suas despezas,
que será feita por cxcrcicios, Ministerios e rubricas da Lei,
ou foi h as de pagafR.rnto.
Art. 13. O Contador Geral é obrigado a informar ao
I nspeclor Gc·ral no fim de ~a da mcz, c este ao Tribunal,
do estado dos (".rcditos dos Ministerios; e é do seu rigoroso dever exercer uma vigilante fiscalisação para que se
não dPspenda, por conta de qualquer· Ministerio, somma
alguma além dos creditos abertos, sem credito regularmente
aberto, representando ao Inspector Geral sempre que haja
excesso de despeza, para que este o represente ao Tl'ibunal.
Para este fim as ordens :Ministeriaes não serão cumpridas
sem que a Contadoria informe ao lnspcctor Geral, e este
ilO Ministro da Fazenda, que estão dentro do credito respectivo.
Art. f4-. Na Secção do llalanço se organisará desde o
começo do exercicio um quadro da Rm:eita de tedo o
Imperio, que se fôr arrecadando em cada mez ; sendo cheio,
quanto ao Município, logo no fim dcllc ; e pelo que respeita á Renda arrecadada nas Províncias, logo que chegarem
no Th~souro os Balanços mensaes., a fim de qnc em qualquer
época se conhe~a a importancia da Hcccita que tiver had<~
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v\do até essa época, c de que hoUYCl' conhrcimento no
Thesouro.
Art. 15. A Secrdaria do Tribunal fica obrigada a remettet· por copia á Contadoria todas as ordens que se f'lpedirem, rclutivmnenlc aos objeetos sobre que tem de fiscalisar e supPrint('ndet' a Contadoria. Estas o1·dcns serão
transmitlidas ás Secções a que pcrteucerem, e ahi competentemente registradas.
Art. 16. Os Officiacs nPccssarios para o serviço de cada
Sre-:.flo serão designado_.; pelo Contadot' Geral. sendo f•~ita
;t distl'ibui,;ão pot' escripto; não poderão ser ddla disl rahidos,
c nem empregados em outra, sem onlem sua lambem ptn·
es~ripto.

Art. l7. A e~criptunH.·iio do dia rio c livro mestre relativa ás operações da lh•eeila c Despeza do :\lun!cipio, Sl'rá
fi•ita por qualquet' Official da resr.wcliva Sccç<tO, 4_lle deverá ser dos mais habeis em eset'iptm·üção, que houver íla
Contadoria, dl'baixo Wo súrnente da direcçào c responsabilidade do Ollicial Maior.
Art. J8. Seráexnctamenle exc~ntac-~o na Contadoria o que
deternairw o art. 88 da Lei de 4 de Outuuro de 1~;)1, ua
parte relativa ás despczas feitas na Côrtc pela ThesourMia
d< s OrdPnados, e peJos Arscuars de Marinha e liuerr.a.
Art. 19. As inforrna<:ões exigidas pel0 Tribunal, lioverno,
{~ Camaras I.cgislativas serão satisfeitas pelo Chefe da St>cção,
a cujo conhecimento pertcneer o negocio de que ncllas so
tratar.
Art. 20 Os nalanços mcnsacs, logo que chegarem i.Í Contadoria, irão á Secção de :Escripturação, pam dclles fazer-se
o extraclo, na parte relativa á despeza, e executar-se o
tJUe está disposto no art. 12; e, lindo este trabalho, serão
Jogo r·emctidos á Secção de Tomada de Contas seguindo-se,
quanto ao mais, o que prescrevem os arts. 10 e 11.
Art. ~21. Haveni na Contadoria Geral de lttwisão livros
auxiliares, espccialrnente destinados ·á cscripturação da
Uecc>ita c Despeza que se fiw•· em Lund1·cs ~om o serviço
da divida externa, c outras quaesqucr que se 11zerem fóra
do Imperio.
Art. 22. O Contador Geral fica obrigado a apresentar,
até o ultimo de Fevereiro de cada anno ao Ministro da
·Fazenda, um relatorio circumstanciado do estado da Con·
tadoriu, o qual consistirá em expor-lhe os trabalhos que
sP- fizerão no anno antecedente, os embaraços que tiverem
oJferccido na p•·atica as Leis, Ordens c lnstrucções dadas,
as medidas que em sua opinião cumpre o Governo adoptar
ou rcdamar do Corpo Legislativo para os remover, c para

o melhorl1mento e regular andamento de todos os trabalhos
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qnc estão a cat·go tla Contadoria, bem como a aplidí'ío
pmfissional, conducta c assiduidade de seus subordinados.
Para c.~te fim ficão obrigados os Chefes das St>cções a fazm·-lhe relatorios parciues sobre todos estes objectos, na
parte relativa ás suas respt~ctiva~ Secções.
Art. 23 .. Ficão revogados os a1·ts. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do
Rf'gnlanumto de 26 de Abril de 1832.
lHo de Janeiro em 15 de Abril tle 18'.0.-lJfanoel
A lt·es B fanco.

N.

2U.-FAZE~DA.-Ern

Hi de Abril de 1840.

Dertaranlio que o imposto soht·c as l.f•tras SP dew robrar sómente da!
que tin•rem tlc scnit· de base á acç.lo Muinaria ou snmmaria.

·Manoel Alves Branco, Prrsidcnte do Trihnnal do Thesonro Publico Nacional, em resposta ao Oflicio do Sr. lusper.tor da Thcsouraria da PI'Ovincia do lHo de Janeiro de
30 de l\larço ultimo, sob n.o 17, em que pr(,põe a duvida
que occorre ao Collector das Hendas Nacionacs do .Município de Maricá, sobre a verdadeit·a intelligcncia da art 3. 0
do Decreto de 12 de Outubro de '1838, c Uegulamento do
20, declara ao mesmo Sr. Inspector qne se tlcwc observllr
littcralmente o art. 1. o do dtto Hegulnmento, cobrando-so
o imposto sómentes daqnelbs l.ctras qne tiverem de servir
de base a alguma acção ordinaria, ou summa•·ia pela sua
importancia em Juizo Contencioso; por sct' esta a litteral
intelligencia do art. 3. do mencionado J)ccreto, que lançou
o imposto, não s0bre todos os credores por l.etras em get·al.
mas sobl'C aquelles só, que com ellas propuzercm acçrlo
em Juizo; o que se não verifica a respeito dos credores
por I.. etras, que apenas ns aprcscntão perante os Juizes de
Paz, e divisorios para haverem o pagamento, se fó,· possível, pelos meios conciliatorios c arnigavcis.
Thesouro Publico Nacional em 15 de Abril de 1840 . ...,..,
JJ[anoel A lt·cs Bt·anco.
0
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N. 215- FAZE~DA.- Em 30 de AbriJ de 18'.0.
Regulamento para a Typographia Nacional.

oo

Manoel Alv<'s Branco, Presidente
Tribunal do Thesom·o Publico Nacional, ordena quo na Typogrnphiu Nacional se obsm·ve o R.•'gularnento st•guinte.
Art. 1. o A Typographia Naeional tem por fim a irnpres~tío
das Leis do lmperio, dos Actos Offieiaes, assim como de
quacsquer obras por conta do GovPrno, ou dos particular•·s.
Art. 2. 0 Este Estabelecimento comprehendc:.
§ 1.0 A casa de composição.
~ 2. o A escola de composi~ão.
~ 3. 0 A casa de impressão.
~ 4. o O armazem dos impressos.
Art. 3. 0 A Typogmphia Nacional t .... rá um Administrador,
um Guarda I..ivros, e um Amnnuense, os quaes serão da nomeação do Governo, Todos os mais empregados serão da
e3colha do AdminisiJ·ador, o amovivcis a seu arbítrio, con1()rme o exigir o melhor serviço do Estabelecimento.

Do .4dministrador.

Art. 4. 0 O Administt·ador da Typographia Nacional {"' respnnsavel por lodos os ulensilios do ·Estabelecimento, os quacs
lhe serão entregues por um inventario, .que St'l'á assignndo
por cllc, c por pessoa encarregada pelo Governo. Este
inventario S<'t'á em duplicata, remettendo-se uma copia para
o Thesoui'O Jlublico Nacional, c ficando outm no Archivo
da Typogmphia.
Art. 5. 0 São obl'igaçõcs do Administrador:
~ f. o lnspcccionar a Trpogt·aphia, consci'Va-la na devida
ordem, c asseio; examinar se os Empregados cumprem .Oll
não com seus dcvol·cs, pa1·ticipando ao G'overno sobre os
que forem da nomeação deste, as faltns em que tiverem.
incorrido, para tomar-se a respeito delles a deliberação qt~o
·convier.
§ 2. o Fazer imprimir., com a urgencia ordenada, os ori~inaes, que lhe forem rcmeltidos das Sect·etarias de Estado,
assim como os das Camaras Lr,gislativns, ou os de qualquer outta Repa<ftição PubJica; mandando fazer de tudo
'OS necessarios assentos pelo. Guarda Livros.
§ 3. o Fazc1· imprimir tambem, depois de as ajustar, as
(í}h.ras dos particulaJ'<'s, que quizc:'l'l'lll impri1ni-las na Ty~wuTaphia \:1-cional.

§ 4. Organisar uma Tabella dos preços por que se dc\·em
0

f.az~r as

impressões, calculando a quantia que se poderá
despender com a mão de obra, o deterioramento dos lypos,
e outros utensilios typographkos, acrescentando 25 por
cento sobro a somma total. Esta Tabella será submeltida
á approvação do thesouro Publico Nacional.
~ 5. 0 Uemetter ao Thesouro Publico Nacional, no fim
de cada anno financeiro, o Balanço geral da Heceita c Dcspeza do Estabelecimento, acompanhado de uma relação da
divida activa e passiva.
§ 6. o Remetter igualmente, e até o dia 15 de 1\larço dP.
cada um anno, um Helatorio do estado do Estabelecimento,
e· o Orçamento da Receita e nespeza do anno futuro.
§ 7. 0 Promover a cob1·ança do que se dever á Typographia, cumprindo-lhe para o regulai' andamento dos negocios do Estabelecimento ser prompto em mandar abrir assento com as diversas Secretarias de Estado, Camaras Legislativas, e quaesquer outras Repartições Publicas; devendo ficar· entendido, que o mesmo fará a respeito dos
particulares, que mandarem fazca· impressões na TypograJlhia·-:
§ 8.0 Ter sob sua guarda a Receita do Estabelecimento,
e fazer as necessarias despezas, remetlendo semestralmente·
ao Thesouro um Balancete explicado, e documentado, com·
as sobras, se as houver.
§ 9·.o Fazer com que sempre, no fim de Janeiro, hajão
brochadas collecções de Leis e Decisões do Governo, pertencentes ao anno anterior, as quaes serão expostas á venda,•
mandando-as annunciar á razão de 80 réis cada folha.
§ 10. Pagar os vencimentos dos Operarios do Estabelecimento, segundo a feria que lhe for apresentada pelo
Guarda Livros.
§ 11. Admittir, ou despedir Opcrarios conforme o serviço da casa o exigir.
§ 12. Rever as provas de tod,as as impressões do Go-·
vcrno, sendo rcsponsavel pelos erros t.ypographicos que nellas apparecerem.
S 13. Passar Resalvas aos Operarios, no principio d~
cada anno, rubricando-as no de cada mez.
§ 14. Adrnittir Aprendizes até o numero de quinze; mas
que saibão ler corr6ntcmente, e fazer as quatro opfwações
arithmeticas.
§ 15. Ter· sob sua guarda a chave da Typographia.
Art 6. 0 O Administrador deverá comparecer na Typographia todos o~ dias, que não forem de guarda, ou de
Festa nacional, ás nove horas da manhã, e ahi se conser"ará até ás tres da tarde; salvo quando houver grande amurJErJst:h~~ Il:J GOYEEI'W DE
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encia, e urgencia de trabalhos, porque nesse caso, trabalhando o Estabelecimento em taes dias, será do seu dever
estar presente.
Art. 7. 0 Além do ordenado marcado por Lei, terá o Administrador, como gratificação, quatrocentiJs mil réis annuaes.

Do Guarda Livros.
Art. 8. ~ R' da obrigação do Guarda Livros:

§ 1.° Fazer a cscripturação do Estabelecimento.
§ 2. Ter sob sua guarda c responsabilidade os Livros da
0

eicripturação, não podendo leva-los para casa, senão em
casos de urgencia, precedendo para isso consentimento do
Administrador.
§ 3. 0 Reclamar os Livros neces~arbs para a escripturação.
§ 4. o Manda r fazer a feria dos Opera rios pelo Amanuense,
e examina-la depois de feita, a fim de apresenta-la ao Administrador para que a pague.
§ 5. 0 Substituir o Administrador em seus impedimentos.
Art. 9. 0 O Guarda Livros deverá comparecer no Estabe·
lecirnento ás nove horas· da manhã, de todos os dias que
não forem de guarda, ou de Festa nacional, e ahi se con·
servará até ás tres horas da tarde.
Art. 10. Alêm do ordenado marcado pela Lei, o Guarda
Livros vencerá, como gratificação, trezentos mil réis por
anno.
Do Amanuense.

Art. 11. Ao Amanuense cumpre :

§ 1.° Fazer a feria dos operarios, e apresentai-a ao Guarda Livros para examinai-a.
§ 2. 0 Rcgistmr no livro competente as ordens superiores.
~ 3. 0 I\egistrar no livro competente as ferias dos operarios.
§ t... o Registrar no livro competente os offic!os, e informações dadas p~Jo Administrador.
§ 5.° Fazer toda a escripturação de expediente, que se
offerecer.
§ 6. 0 Substituir o Guarda Livros em seus impedimr.ntos.
À.rt. 12. O Amanuense deverá comparecer no Estabelecimento ás nove horas da manhã de todos os dias de tt·abalho, e ahi sn consrrvará nté .:ís tres iloras du tardP.

Art. 13. O Amanucnse vencerá, como grdtificação, quatrocentos mil réis por anuo.

Da escripturaçào.
Art. 14. Haverá na Typographia os seguintes livros:

§ 1. Um liVl'o de entrada e sabida das obras.
§ 2. Um dito de Heccita c Despeza.
~ 3. Um dito Mestre.
0

0
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~ 4. 0 Um dito Diario.
§ 5. o Um dito de Registm de oficios, ordens Superiores,
e informações dadas pelo Administrador.
§ 6. Um dito para o A1·mazem dos impressos, em qUl'
se lanç.aráõ todas as opct·ações que ahi se fizerem.
§ 7. 0 Um dito da matricula dos opm·arios.
§ 8. 0 Um dito das ferias mensaes.
~ 9." Um dito do ponto.
§ 10. Um dito de entrada c sabida dos utensílios, e typos,
cujo debito começará pelo Inventario.
§ 11. Um dito de contas correntes de cada um dos ditos
utcnsilios, c qualidades de typos.
Art. 15. Além dos livros mencionados haverá mais todos
aquelles, que o Administrador, de accordo com o Guarda
Livros, julgat• necessarios para maior clai'Cza da escrípturação
do estabelecirnento.
Art. 16. Todos o5 livros, de que tratão os dous artigos
antecedentes, serão abertos, rubricados, e encerrados no
Thcsouro Publico Nacional, na fórma da lei.
0

DAS SECÇÕES DO ESTABELECiliENTO,
OPERARIOS.

E

NUMERO DOS SEUS

Casa de Composição.
Art. 17. Na casa de composição haverá o typo necessario
para o ta·abalho ordinario, e no caso de trabalho extraordindrio será augmentado, devendo o Administl"ador faze-lo
recolher logo que não seja preciso.
Art. 18. Para o trübalho da composição serão admittidos
tantos officíaes compositores quantos o Administrador julgar

neoessarios,

·

Os compositores set·ão divididos em tres classes, conforme
sua perícia, a arbitrio do Administrador: os da 1. a classe
vencerãõ 1~800 réis diarios, e são obrigados a compor todos
os mappas, e mais obras de que o Administrador os encarrrgar;
e os da 2. a e 3. a trabalharáõ a milheiros de quadratins'
compaginados em folhas, e pago cada milheiro a 500 réis.
Art. 19. Os compositores serão sujeitos á inspecção de
um d'entre elles, que será designado pelo Administrador,
c considerado Chefe da casa de composição.
Art. 20. Ao Chefe da casa de composição incumbe:
§ t .0 Receber por inventario, c ter debaixo de sua guarda,
e responsubilidade os matcriacs neccssarios a esta Secção
da officina.
~ 2. 0 O Inventario será assignado pelo Chefe, e pelo
Administrador ;-c delle se tirará uma cópia authentica, que
ficará no archivo da Typographia.
§ 3. o Como Chefe da casa de composição, observará se
os compositores cumprem com as suas obrigações, participando ao Aministmdor qualquer falta commettida, para este
providencia r.
§ 4.e Evitará o pastel dos fypos, obrigando os oompositores a distribuírem sua composição, logo que tenhão vindo
as fõt·mas da casa de impressão.
§ 5. o Quando o trabalho for tal, qu9 os compositoras
não possão fazer em tempo a distribuição, requisitará ao
Administrador para este a mandar fazer pelos aprendizes.
§ 6. o Terá a casa de composição no devido asseio, zelando
a conservação de todos os utensilios.
§ 7 .o Terá no melhor arranjo possível os typos, que existi rem em deposito , recebendo os que não forem precisos
na casa de composição.
Art. 2L. O Chefe da casa de composição será tirado d~entre
os compositores de 1. 8 classe, e vencerá 2~000 diarios.
· Art. 22. Os compositores tem por obrigação:
§ 1. o Compor todos os originacs que lhe forem dados
. pelo Administrador.
~ 2. o Tirar provas de sua composição, e broçar immediatamentc as fôrmas, e emendar com exactidão os erros
commettidos e notados, ficando a arbitt·io do AdminiEtrador
o numero de provas, que se devem tirar de cada composição.
§ 3. o Apanhar, antes de findo o trabalho do dia, a
letra, que no acto da composição tiver cabido das caixas.
§ 4. '! Assistir á imposição de sua composição, fl emendar
3S provas de prelo.
Art. 23. Os compositores principiaráõ infallivelmente os
seus trabalhos ás oito horas da manhn, c ftndaráõ ás tres
da tarde.

§ Unico. o·cntre clles scriio designados semanal mP-nte
dous para ficarem na Typographia até o pôr do sol. Estes
deixaráõ o trabalho a uma hora da tarde, e voltaráõ ás trt:'s.
Art. 24.. No caso de trabalho extraordinario todos os
compositores, e mais operaa·ios poderão ser comprehendidos
na ultima disposição do § unico do artigo antecedente, se
assim o entender o Administrador.
Art. 25. Os compositores de t.• classe apresentaráõ ao
Guarda Liwos, no fim de cada semana, uma minuta , na
qual declarem os serões, sestas, e recorrecções, que tiverem
feito, assim como os dias de Guarda em que trabalhárão,
sem o que nada disso se lhes abonará.
Art. 26. Os composilot·es da 2 a e 3. 8 classe, além de
apmsentarem n minuta de que trata o at·tigo antecedente,
npresentarüõ ao Guarda Livros uma prova das suas composições para este veriflcar a quantidade de milheiros de
6JUadratins, que se lhes deve abonar.
Da Escola de composição.
Art. 27. A Typographia Niicional terá uma Escola de
composição incumbida aos cuidados de um Mestre compositor.
Art. 28. O l\Iestre seni escolhido pelo Administrador,
e, além da boa moral , deve saber perfeitamente a Arte
typographica.
Art. 29. São obrigações do Mestre:
§ t.o Na occasião da admissão dos Aprendizes examina-los
em leitura, escripta c contabilidade até as quatro operações correntemente, dando pat'te ao Administrador de seu
estado de instrucção primaria. pat·a este deliberar definitivamente.
S 2. 0 Ensinar com toda a afTabilidade a Arte de compositor,
principiando por sua nomenclatura, conhecimento dos typos,
disposição dos caixotins, modo de collocar os typos no componedor, de distribuir, emendar, etc.
§ 3. o Dar par·te semestralmente, por escripto, ao Administrador do adiantamento dos Aprendizes, indicando aquelles,
que, ou por seu máo eomportamento, ou por total inhabilidade, devem ser despedidos.
§ 4." Indicar ao Administrador os Aprendizes, que estiverem em estado de fazer exame da Arte, para passarem
a Officiaes.
§ 5. o Ter debaho de sua gnarda e responsabilidade os

utensílios, qne forem nccessarios á escola, recebendo-os por

ínventario duplkado, assignado pelo Adminislt·ador, e por
elle, devendo participar annualrnento o estado em que se
acbêlo, para o Adrninistmdol' deliberar como entender .
. Art. 30. O Mestre deverá apresentar ao Guarda Livros,
no fim de cada semana, uma minuta, na qual declare os
dias de guttrda, serões, sestas, e recorrecções, em que tra ...
balharem os Aprendizes, corno tambem uma prova das .suas
composições.
·Art. 31. Qualquer Aprendiz, que se julgue habilitado
para fazer .exame, o poderá pedir ao Administrador, que
mandará examma-lo, e, rio caso de reprovação, o desp.,dirá
da escola, e da officina.
Art. 32. O Mestre, logo que receber qualqudr obra do
Administrador, immediatamente a distribuirá pelos Aprendizes quo julga1· mais aptos.
Art. 33. • Logo que o Aprendiz for designado pelo Mestre
para fazer exame, ou o requerer, o Administrador escolherâ:
dous Officiaes Compositores dos mais peritos, c sob sua
presidencia o examinaniõ em todas as pa1·tes da Arte do
compositor. Feito o exame, vota1·áõ os Examinadores, c o
Administrado1·; c a maio1·ia decidirá da approvação ou repmvação do examinado.
Art. 31.. Os trabalhos da escola principiaráõ ás mesmas
horas, que os da casa de composição. No caso de trabalho
extraordinario serão comprehcndidos na mesma disposição
do art. 24 ..
Art. 35. A escola poderá ter· até o numero de quinze
Aprendizes.
Art. 36. Os Aprendizes trabalharáõ a milheiro •de quadratins com paginados em folhas, debaixo da dirccção do
1\festre, e pago cada milheiro a 300 réis.
Art. 37. O Administrador dará as neccssarias providencias
para que a escola de composição esteja inteirantente separada
das outras Secções da otncina.
Art. 38. O .Mestre dos Cumpositores vencerá 2~000 réis
diarios.

Da Casa de impressão.
Art. 39. A Casa de impressão. estará a caa·go de um Jmprcssoa·, ti•·~do dos da t.a classe á escolha do Admioistradot·,
e terá o. titulo de Chefe da casa de impressão.
At·t. 40, Para o serviço desta Secção da õfficina ltaverá
tanl()s Impressores, quantos o Administrador julgar necessarios, segundo o trilbalh•) que houver.

Art. 4t. Os Impressores serão divididos em duas classes
vencendo a t.a o jornal de 1~500 e a 2.a o de 1~000 réis.
Art. 42. Os Impressores apresentaráõ ao Guarda Livros
um exemplar de cada folha que imprimirem, declarando
á margem della os serões e sestas que em sua impressão
ftzerão, c os Domingos e mais dias de guarda, que nella
tra·balhi1rão, e os que assim não praticarem. taes sestas,
e serões, e dias de tr·abalho não lhes serão abonados.
Art. 43. E' obrigação dos Impressores, com seus ba1edores, limparem os prelos, molharem papel, imporem as
formas, c presidirem á lavagem das mesmas, depois da impressão, e guardarem em lugar proprio ns guarnições, e
mais uh"nsilios dos prelos de que se servirem.
Art. 44. Nenhum Impressor poderá collocar nas fôrmas
as lrtras, que sahirem nos rolos; mas sim deveráõ chamar
o Compositor respectivo, ou o Chefe dos Compositores para
que as colloque nos s~us lugares, sob pena de pagarem
as impressões, que po1· e~se motivo sahirem erradas.
Art. 45. Todos os utensilios da casa da impressão ficão
sob a g.uarda, e responsabilidade do Chefe respectivo, que
os receberá por inventario, procedendo a este respeito do
mesmo modo que, a respeito do Chefe dos Compositores,
marca o S 2. 0 do art. 20.
Art. 46. Ao Chefe da casa da impressão incumbe, além
dos trabalhos da arte.
§ 1. 0 lnspeccionar· se os Impressores e batedores cumprem
seus deveres, dando parte ao Administrador das faltas que
commelterem.
§ 2. o Evitar a confusão dos objectos confiados á sua guarda
conservando-os no devido asseio.
§ 3. o Promplificar os rolos, e fazer a lixívia ou dissolução de potassa para lavagem das fôrmas.
S 4. o Ensinar os batedores, quando alguns deste não saibio,
a molharem o papel, e a lavarem as fôrmas.
Art. 47. O Chefe dos Impressores vencerá além do seu
jornal a gratificação de 10~000 réis mensaes.
Art. 48. Haverá tantos batedores quantos forem os Im ..
pressores, e, além desse numero, mais quatro supplentes,
que só perceberáõ jornal, quando substitui rem, ou entrarem
na vaga dos cffectivos , e neste caso, venceráõ o mesmo
jornal, que aquellós.
Art. 49. Da classe dos batedores serão escolhidos os Impressores a arbítrio do Administrador.
Art. 50. Os batedores venceráõ a terça parte do jornal
dos seus r·espPdivos Impressorf's.

Do Arma.zem.
Art. 51. O Arrhazcm é o deposito de todos os impressos,
papel, e de todos os utcnsilios proprios para brochar.
Art. 52. O Armazem ostar·á a cargo de um Alçador, que
será responsavol de quanto nelle fôr depositado.
Art. 53. Far-se-ha inventar·io de todos os objectos contidos no Armazem, o qual será lançado em um livro competente, assignando-o depois o Administrador e o Alçador.
Art. 5t. Addicionar-se-ha mensalmente ao inventario todo·
o papel, ou impressos, que entrar para o Armazem; e estas
entradas mensaes serão igualmente assignadas por ambos.
Art. 55. O Alc;ador terá tres Ajudantes, um dos quaes
será pelo Administrador incumbido da escripturação do Armazem, para o que haverá um borrador.
Art. 56. O Alça dor tem por obrigação:
§ t.o Mandar pelo Ajudante encarregado da escripturat;ão
dar entrada de tudo quanto receber, e sabida de tudo
quanto entregar.
§ 2. 0 Vender, pelos preços designados pelo Administrador, todas as obras, ou periodicos que forem de pro-·
priedade Nacional.
§ 3. o Entregar no fim de cada mez o producto da venda·
feita ao Administrador, o qual lhe passará recibo, e com
elle se fará o competente Jançam~nto.
§ 4. o Ter o Armazem no melhor arranjo possivel, de
maneira que se possa servir aos compradores com a maior
promptidão.
§ 5.• Remelter ás ditrerentes Secretarias de Estado, e
das Camaras Legislativas tudo quanto se imprimir por sua'
conta, exigindo recibo da entrega.
§ 6. o Uemetter á Bibliotheca Nacional, e ao Promotor
Publico do Município os exemplares, que lhes são devidos
por Lei, de qualquer obra, ou periodico, que se imprimir,.
logo que entrem para o Armazem.
§ 7.° Fazer alçar as folhas de qualquer obra, logo que
se achem enxutas.
§ 8. o Fazer ou mandar fa~er quaesquer brochuras de-·
terminadas pelo Administrador.
§ 9. 0 Não entregar obra alguma particular, sem ordem
escripta do Administrador.
.
Art. 57. No impedimento do Alçador servirá aquelle d0
seus Ajudantes, que elle designar, e será por elle responsavel.
Art. 58. Os Ajudantes do Alçador lhe serão subordinados,
e portanto obrigados a fazer no Armazem, o serviço que
por elle fôr designado.

Art. 59. O Alçador vencerá 2~000 diarios, o seu Ajudante encarregado da escl'ipturação vencerá 1~400 tambem
diarios, os outros Ajudantes terão o jornal de 1~000.

Do Continuo.
Art. GO. Haverá na Typographia um Continuo com as
seguintes obrigações :
§ i. o Abrit· e fechar a porta da Typogeaphia em todos
os dias de trabalho.
§ 2. 0 Tomat· o ponto dos Operarias, o qual será ás 8
lnras da manhã; os trabalhadores, que não estiverem presentes a essa hora, não trabalharáõ nesse dia. Tambem
poderá tomar novamente o ponto no fitn dos trabnlhos~
se assim ordenar o Administrador, não se contando jorual
óquelles, que não estiverem presentes, embora estivessem
ao ponto da manhã.
•
§ 3.° Fazer as compras para a Typographia, e as cobranças que o Administmdor ordenar.
§ 4. 0 Varrer, ou mandar vaner c espanar toda casa,
mandar vir a agua nccessaria para o serviço da officina,
conservando-a no maior asseio possivel.
§ 5. o Levar todos os officios, provas, etc., que lhe forem
dados pelo Administrador, e entrega-los ás pessoas a quem
forem dirigidos ; podendo ter, para o ajudar, um servente,
que poderá ser escravo.
Art. 61. O Continuo terá de vencimento diario 2~000,
sem mais vencimento algum para o servente.

Disposiçüe• Geraes.
At·t. 62. A falta de qualquer empregado de nomeação
do Administrador, por mais de tres dias, não sendo participada, será reputada como despedida : a de qualquer
Em pregado de nomeação do Governo será levada a seu
conhecimento para deliberar como entender conveniente.
Art. 63. Qualquet· prejuízo causado por- negligencia dos
Empregados de nomeação do Governo, ou dos Operarios, será
indemnisado por seus vencimentos, não podendo tirar-selhes, a titulo de indemnisação, mais de metade do jornal
ou ordenado que vencerem, até o pagamento do prejuizo.
Art. 6~. O Administrador poderá dar aos Operarios, que
trabalharem nos Domingos, ou dia de Festa Nacional até
Df.CISÕE5 fiO f.OYIIR'"O [11~ F4'1.
r.,

o dobro do jornal, que vencem nos outros; c ate o jornal
de um dia ordinario áquelles quo trabalharem de noite.
Art. 65. O serão será sómente contado do pôr do Sol
até ás dez horas da noite; e nenhum Opera rio se retirará
antes das horas marcadas, sem licença do Administrador:
aos que de outro modo obrarem nada se pagará de serão,
IUo de Janeiro em 30 de Abril de 1840.

Manoel Alve$

Branco~

.......
N. 216.-JUSTIÇA.-Aviso de õ de Maio de 184(1•

•

J)eclarando ao Presiflente da Proyincia de S. Paulo, que o Juiz de Paz
que no impedimento do Proprietario serve p(}r algum tempo do a nn()
._1ue lhe não pertence, não perde o direito de senir no anno (iUe'
lhe competir, segundo a ordem da votação.

Illm. e Exm. St·.- O Regente, em Nome do Imperador
o Senhot' D. Pedro Segundo, Tendo attenção ao que represcntára o Cidadão João Crispiniano Soares , á€erca do
direito, que reclama, de servir na qualidade de Juiz do
Paz do Distt·icto do Sul dessa Capital no presente e ultimo
anno do quatriennio; Manda declarar a V. Ex., que o
Juiz que no impedimento do proprietario serve por algum
tempo do anno que lhe não pe>rtence, entende-so have-lo
feito em qualidade de Supplente, sem que por isso perca o
direito de servir corno proprietario no anno, que lhe com·
petir, segundo a ordem por que foi votado, de\endo entender-se que nenhuma causa, que não seja expressamente
declarada em Lei, póde escusar o Juiz eleito de servir o
cargo que lhe impõe a Lei, e pelo tempo qne ella determina.
Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro em
ã de Maio de 18ft.O.-Francisco Ramiro de Assis Coelho.~r. presidente da Provincia de S. Paulo.

--

N. 217 .-FAZENDA.-Em 11 de 1\laio de 1840.
Declarando que os Collectorcs nno sãa comprehendidos na classe de
Officiaes de Fazenda, e por isso uão sujeitos á dispasiçli.o do art. HS
do Codigo Criminal.

Manoel Alves Branco, Ptesidente do Tribunal do The·
souro Publico Nacional, responde ao oficio do Sr. los·
pector da Thesoumria da Província de Minas Geraes do
13 de Abril ultimo, sob n. 0 20, que os Collectorcs encarregados da cobrança de impostos, e rendas publicas por
uma commissão deduzida das quantias arrecadadas, não
são comprehendídos na classe dos Officiaes de Fazenda propriamente ditos; mas antes do numero daquellas pessoas
particulares encarregadas por arrendamento, ou outro qualqner titulo de c1>brar, c administrar rendas, ou direitos,
de que trata o art. 136 do Codigo Criminal ; e que portanto não são sujeitos á disposição do art. 1ft.8 do mesmo
f'..odigo.
Thcsouro Publico Nacional em 11 de Maio de 1810.-

Jfanoel Alves Branco.

N. 218.-FAZENDA.-Em 23 de Maio de i8'10.
Declarando que para a nomeacão de Procurador Fiscal das Thesou·
rarias uo caso de vaga, não âprovcita a disposicão da ultima parte
do art. 78 da Lei de 4 Outubro do 1831, e sendo a nomeacão intel'ina não precisa de proposta; e que a autorisacão do § '6. 0 do
art. 5. 0 da Lei de 3 de Outubro de 18.34 cessa, logo que à lugar é
preenchido pela Autoridade competente , embora a nomeação seja
interina, ou definitiva.

111m. e Exm. Sr.- Não sendo procedentes as razões
ponderadas por V. Ex. em seu officio de 19 do corrente,
para deixar de cumprir o Decreto de 15 do dito mez, que
nomeou ao Bacharel Antonio do Canto Brum para Procurador Fiscal intel'ino da Thesouratia dessa Provinda, cumpl'e
que V. Ex. passe a dar-lhe a devida execução.
Não são vigorosas as sobteditas reflexões: 1. o, potque
no caso actual não ha impedimento de lugar, porém sim
vaga pela Aposentatia do Bacharel, que exercia aquelle

EmprJgo, termos em quo não pódo apro.vcitar a disposição

da ultima parte do art. 78 da Lei de 6. de Outubro de
1831; e 2. o, porque, sendo a nomeação interina, não
carecia da proposta do Inspector Geral do Thesouro Pu·
blico Na cio na l.
Quanto á autorisação conferida aos Pl·esidentes pelo§ 6. o
do art. 5. 0 da Lei de 3 de Outubro de 1834 para proverem
provisoriamente os empregos de nomeação Imperial, que
V. Ex. invoca no citado officio, tambem não póde favorecer
a sua opinião, porquanto ella cessa, logo que o lugar fôr
preenchido pela autoridade a quem compete a nomeação,
embora esta seja interina, ou defiilitlva.
Deus Guarde a V. Ex.- Palacio do Rio de Janeiro em
23 de Maio de 18'a-O.-José Antonio da Silva lJlaya.Sr. Presidente da Provincia do lUo Janeiro.

N. 219.-FAZENDA.-Em 26 de Maio de 184.0.
Declarando que os primeiros e segundos Escripturarios das Alfandega!!,
e os Amanucnses fórmão todos uma só classe, cujo trabalho é cumu·
latiyo, e por isso urro tem lugar as substituições.

O Sr. lnspector da Alfandega fique na intelligencia de
que não póde ter lugar o que representa no seu officio de
25 do corrente, a respeito dos vencimentos dos dous segundos Escripturarios e Amanuenses, que servem de primeiros e segundos, porque todos esses Empregados não
fórmão senão uma classe, e por isso estão no caso da advertencia do § 2. o da Ordem de 28 de Fevereiro de 1837, e
o seu trabalho é cumulativo, na fórma do§ 3. o do art. 35
do Regulamento de 22 de Junho de 1836.
Rio em 26 de 1\Iaio de 1840.- José Anton-~·Q da Stlva
~laya.

-··

N. 220.-JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Junho de

18~·0.

Ao Presidente da Provincia de l\finas Geraes, em soluç:Io ás duvidas
propostas pelo Juiz de Paz do Districto do Bom Fim da Paraopeba,
ácerca das eleições dos Officiaei da Guarda Nacional.

111m. e Exm. Sr.-Em solução às duvidas propostas no
officio do Juiz de Paz do Districto do Bom Fim da Paraopeba , que acompanhou o que V. Ex. dirigio ao meu
antecessor em data de 19 de Dezembro do anno passado,
sob n." 153 , or·denou-me o Uegente , em Nome de Sua
Magestade o Imperador· o Senhor D. Pedro Segundo, que
declarasse a V. Ex. a fim de que o faça constar ao mesmo Juiz de Paz: 1. o, que deve regular-se nas eleições dos
Officiaes da Guarda Nacional pela doutrina do A,·iso ex·
pedido por esta Secretaria de Estado em data de 11 de Novembro de 1835, com preterição de qualquer outra intelligencia ou ordem de outra Autoridade ; 2. o, ctue em uma
mesma época se deve proceder á eleição dos Officiaes de
todas as Companhias de um Batalhão ou Corpo de Guar·da Nacional , não sómente porque isto se deduz da disposição do art. 53 da Lei de 18 de Agosto de 1831, como
tambem porque assim convém á boa ordem do serviço.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeim em
5 de Junho de 181.0.- Paulino José Soares de Souza.Sr. Presidente da Província de .Minas Geraes.

N. 221.- FAZENDA. -Em 5 de Junho de 1840.
DeclaJ•ando o modo por que deve executar-se a Lei do Orçamento para
o anno financeiro de 1840 a 1841 a respeito do prazo de demora nas
Alfandegas dos liquidos, !\obre os 50 por cento no Chá, o direito
addiccional dos Vinhos , as Letras de sisas , e supprimentos ás Pro·

vindas.

José Antonio da Silva Maya, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Publico Nacional, ordena ao Sr. Inspector da The·
souraria da Província de ...• que na execução da Lei do Orçamento para o anno financeiro de 1840 a 184.1, que nesta
occasião se lhe remette, se observe o seguinte : 1. o, que o
prazo de 10 dias a que fica limitada pelo art. 19 a demora

na .•\lf~ndc3a do:) Jirl'lidv:s contidos em

cas~,;os,

se cntcuderá

com os que desembarcarem depois ~o dia 30 de Junho cor·
rente ; 2.0 , que os 50 por cento, a que pelo art. 13 forão
elevados os direitos do Chá, serão cobrados do importado
nO- lmperio depois do mesmo dia; 3. 0 , que o direito .addicional dos Vinhos incorporados pela Lei á Renda Geral, sa
entenderá pertencer á mesma Renda logo qne fôr despachado o genero do 1. o de Julho; 4. o, que da mesma época
em diante as Letras para pagamento da sisa de bens de raiz
se continuem a passat·, conformando-se os prazos dos seus
vencimentos com os dos pagamentos estipulados no contracto
emquanto não excederem a 10 annos, Quando, porém, os
prazos estipulados para o pagamento do preço do contracto,
excederem ao tempo de 10 annos, se passaráõ 10 Letras da
sisa a prazos regulares de um anno, de quantias iguaes, de
maneira que o vencimento da ultima seja no dia em que se
findarem 10 annos da data do contracto; 5. o, que o supprimento para despezas ProvinciaeR, de que trata o art. 15, será
feito em 12 prestaç.õe3 iguaes, uma cada mez do anno financeiro; mas quando as necessidades do Cofre Provincial não
cxijão a prestação dentro do mcz a que ella pertencer, se
transferirá o seu pagamento para o mez seguinte em que
fôr precisa; 6. o, que no caso de não chegarem a tempo a
essa Thesouraria as distribuições que se ficão organisando;
dos creditos dos Ministerios, se vá fazendo a despeza ordinaria indispensavel com os artigos para que a Lei votou
quantias. Por esta occasião recommenda ao Sr. Inspector a
mais stricta economi.a nas despezas, e a maior diligencia
na exacta e prornpta arrecadação das Rendas, e entrada do
seu producto nos Cofres Nacionaes nos prazos marcados
nas Leis e Regulamentos.
Thesonro Publico Nacional em 5 de Junho de 1840. -

José Antonio da Silva lJiaya.

N. 222.- Em 12 de Junho de 184-0.
Instrucções para a execução do Decreto de 20 de Fevereiro deste
anuo 11. 0 41.

José Antonio da Silva Maya, Presidente do Tribunal d()
Thesouro Publico Nacional, remette ao Sr. Inspector da

Tbcsouraria da Provincia de...... por cópia autbeutica, as

inclusas lnstrucções para execução do Decreto de 20 de
Fevereit·o ultimo n. o 41, a fim de ·que tenhão o devido cumprimento.
Thesouro Publico Nacional em 12 de Junho de 184.0.-

José Antonio da Silva Maya.

lnstrucções a que se refere a Circular acima.

José Antonio da Silva 1\faya, do Conselho de Sua Mages•
tade o Imperador, Ministro e Secretano de Estado dos Negocios da Fazenda, ordena que para a boa execução do
Decreto de 20 de Fevereiro de 18ft.O sob n. o 4l, se obser..
Yem provisoriamente nas Thesourarias e mais Repartições de
Fazenda de Receita e Despeza, as instrucções seguintes :
Art. 1. o Em todas as Thesourarias, e mais Repartições
de Fazenda de Receita c Despeza se escripturará de Julho
futuro em diante até Dezembm em duus ditrerentes jogos
de livros a saber: o Diario, Livro :Mestre e seus Auxilia..
res pertencentes ao anno financeiro de 1839 -18ta.O, que
continuará<> abertos até Dezembro, e os Diarios, Livro 1\Iestre e seus Auxiliares do exerci cio de 184.0-1841, que começa no refer·ido Julho.
At·t. 2. o No primeiro jogo dos ditos Livros se escripturaráõ todas as operações de l\eceita pertencentes ao anno
financeiro de 1839- 18.1.0, e anteriores, cuja arrecadação
tiver lugar de Julho a Dezembro, e bem assim todas as
de despeza pertencentes aos mesmos annos financeiros, que
tendo sido feitas até o fim do corrente Junho não houver
sido pagas até essa época, e se fôr effectuando no espaço
de Julho a Dezembro.
No segundo jogo de Livros se escripturará exclusiva e
tão sómente a Receita e Despeza pr·opria do Exercicio de
1840-1841, que se arrecadar, e pagar no referido prazo
de Julho a Dezembro, em ordem a distinguir, e separar
as operações pertencentes a cada um destes annos, como o
exige a natureza do systema de escripturação e contabilidade por Exercícios.
Art. 3. 0 O pagamento de dcspezas pertencentes ao anno
financeiro de 1839-1840, de que trata a primeira parte
do artigo antecedente, só diz respeito ao pagamento de serviços, que havendo sidg feitos dentro desse anno finan ..
ceiro não tiverem nelle sido pagos : não sendo permittido
fazer, ou ordenar serviço algum novo por conta de tal
anno, no referido prazo de Julho a Dezembro, ainda quando
no fim do anuo financeiro fiquem sobras ('ffi algum dos

creditos , ou rubricas da Lei do Orçamento; porquantO
esse espaço addicional é sómente destinado para que dentro
delle se arrecado o resto da Receita pertencente ao anno
findo, qne ficou por arrecadar, para que se liquidem os
serviços feitos dentro delle que ficárão por pagar, e quo
efTectivamcnte se paguem, no caso de chegar para isso a
Receita propria do mesmo armo.
Das dcspezas de annos anteriores só se pagaráõ as que
estiverem nas mesmas cil·cumstancias.
Art. 4. o As despezas, quo estivel'em no caso do artigo
antecrdente, serão exclusivamente pagas com o saldo, que
existir em Junho, e com a neceita, que no espaço addicional de Julho a Dezembro se fOr arrecadando pertencente
no anno financeiro de 1839-1840, e anteriores:. c já mais
com a Receita do Exercício futuro de 1840-1841. Portanto se o saldo existente em Junho, e a renda, que so
fôr anecadando nos seis mezes, proprias daquelle anno
financeiro, e anteriores não chegar para fazer face ao alraiado
passivo dos mesmos annos, não terá lugar o pagamento
do excesm da despeza sobre a Receita, sem que seja votado o
necessario credito pelo Corpo l . egislativo, a quem será pedido.
Art. 5. 0 No entretanto findo o anno financeiro de 18391840, será rernettido ao Thesouro um quadro demonstrativo da divida pertencente a este anno, que nessa época
existir por pagar, declarando-se tarnbem qual seja o·saldo
disponível no ultimo de Junho, qual a renda provavel pertencente ao mesmo anno, c anteriores, que se poderá arrecadat· até Dezembro, a fim de que o Tribunal do Thesouro providencie sobre o supprimento do deficit, que por
ventura possa haver em algumas Províncias, pelas sobras
que se verificarem em outras, ou por meio de remessas
directas do Thesouro.
Art. 6. 0 De Janeiro de 184.1 em-diante chamar-se-ha -Divida activa- toda c qualquer Renda pertencente a um anno
financeiro, ou Ex~rcicio, que não houver sido cobrada dentro dos seis mezes addicionaes do Exercício, ou até Dezembro de cada anno, e corno tal será escripturada a co·
])rança que della postcriorrnen te se fizer: e conseguintemente assim será denominada de Janeiro de 18U em diante
toda a que não fôr paga até Dezembro do corrente anno.
He claro que as Letras, ou Escriptos a receber, passados
em pagamento de qualquer Renda, ou divida ao Estado
não se devem considerai' como tal se não depois que sendo
vencidos não forem pagos, ou reformados ; e ainda assim
a cobrança de sernE:lhantes especies, quer seja, ou não executiva, é sempre um movimento de fundos, por isso que
as respectivas Rendas j;í forão creditadas, quando ..-m seu
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-pagamc-1lto entnírão suas cspeclcs, que figurão· no 9.tldo
-eomo qualquer ~:mtro valot· representativo.
Art .. 7. o Assommas provenientes de imposto~ pertencentes
á J\oooita do anno financeiro de 1839-1840, que forem
:arrecadadas no espaço addicional de Julho a Dezembr&,

em que os creditos, e os Livros desse anno continuão abertos
para o fim declarado no art. 6. do Decreto, serão levados
aos Títulos respectivos de Recei-ta -dos Livros do dito anno.
O mesmo se praticat·á nos Exerci cios de 1840::.._f8ft.t, ó
seguintes.
, Art. 8. 0 De Julho a Dezembro do corrente anno, e de
todos os futuros annos em diante, as Thesourarias, e mais
Repartições de Fazenda de Receita e Despeza remetteráõ
ao 'fhesouro dous Balanços mensaes, contendo om a Ro.ceita o a Despeza pertencente ao anno financeiro, ou Exercicio., que houver ,~xpirado em Ju~~o, e outro a do que
houver começado em Julho de cada nnno. Pelo querespeita ao corrent-e. de 1839-1840 comprehenderá o primeiro
dGS referidos Balanços a Re-ceita e a Despeza delle, e de
aouos anteriores, que desde Julho até Dezembro se fôr arI~ecadaodo C pagando pela fórma já determinada antcrior-:mepte.
.·
· Art. 9." De Janeiro a Junho de 1841, e éle todos o~ futuros annos, o B11lanço mensal será um sómGnte; -devendo,
·p~)rém, tan~o na P.,arte QU Heceitr,t" . ,como na du Dé!peza,
®nter duas columna3, servindo f(rli~ para Receita e Despcza propria do Exercicio que correi'~ e outras para ~ Rcceit~ e a Despcza dos Exercícios findos; devendo, porém, a
cplumna da J}cspcza pertencentes a estes ser subdividida em
tantas outras, quant~ fotetn os annos financeiros anteriores,
_o,u Excrcicios findos, por conta dos quacs se fizerem pa.:.
gamentos. No fim do prazo aqui mencionado (de J~n-eiro
a .Junhol recomeçará a disposição do artigo <lntecedente ap~
plicavelao prazo dn Julho a Dezembto ·de cada anno~ ·
Art. 10. Aos Thesoureiros de Marinha, de Guerra, e dos
.. ordenados na Côrte, c a outros quaesqucr que recebererem do Thesouro, ou Thcsoul'arias somrnas em globo para
as dcspezas a seu cargo, se cntregaráõ as que forem proprias-' <Jo. an_no flna.ncçiro de. 1839-:184Q, -.9 de$tinac}~s .ao
pagamento de serviços pertencentes ao dito anno e ·antedores, com distincção das que forem proprias do Exercício
de. 184.0 -18U, e destinadas ao pagamento de serviços q'ua
lh_o são relativos. E assim se praticará em todos os mais
8nnos, e sempre que se lhes entregarem sommas quacsque~ para pagamentos do Exercício correntf', e findos.
, Art. 11. Nas Estações arrecadadoras, por cuja Renda
são pagos directamente no fim U(' cada mrz .os respectivos
0
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Empregados, serão os pagamentos do mez de Junho ne
corrente, e em todos os mais anno8, feitos t:om apropria
:J.lenda do mesmo mez.
Rio de Janeiro em 11 de Junho de 1540.-..José Anto-

nio da Silt·a Maya.

N. !23.-JUSTIÇA.-Atiso de 12 de Junho de 18&0,
Ao Presidente da Provincia da Parahyba, esclarecendo-o sobre a intefHgencin do art. 321 do Codig10 do Processo.

111m. e Exm. Sr . ..;._ O Regente, em Nome do Sua Magestade o Imperador, a cujo conhedméntó levei o oflicio
que V. Ex. dirigi o ao meu antecessor em data de 9 do
Maio proximo passado, sob n.o 49, Manda declarar .a V.
Ex., em resposta, qqe o termo a que se refere não pódc
produzir os effeitos do art. 321 do Codigo do Processo,
pelos fundamentos expostos no A viso de 9 de Março do cor:..
rente anno ;". porquanto as palavras- reconhecida pelo
Jury-de que se serve aquelle artigo, referem-se unicamente ás anteriores-justa causa-e não podem por modo
algum autorisar o8 Jurados a impor, sem mais formalidade
algmlla, a pena, de inbabilidade para qualquer emprego-,
a qual sómento póde ser infiigida validamente em processo
regulilr, formada a culpa, com conhecimento de causa~
audiencia, e convencimento do uccusado.
Deus Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de Janeiro Prn
12 de Junho de 1840 . ..;.. Paulino José SBares de Souza.-Sr. Presidente da fr-evincia da Para hy bn.

N. 224.- FAZENDA.- Em 16 de Junho de 1840.
Sobre. a t,ua do pagamento das Bullas do Summo Pontifice e seus De·
·
legados, que dispensão a iclade para Ordens.

O Sr. Administrador da Recebedoria fique na intelligen•
cia de que deve continuar a pratica seguida nessa Estação,
tobre que representou em 10 do corrente1 de se receber a

taxa de 24~000 pelas Bulias do Summo PontifiGo e seus
Delegados, que dispensão a idade para ordens, de que trata
o art.. 18 das Instruccões de 14 de Novembro de 1833,
combinado com a disposição do art. 22 ~ 2. do Alvará de 27
de Abril de 1802, por terem a natureza de inter~licios, e não
a taxa de 3~200 estabelecida para as que ni'ío tem designação
marcada, na fórma do art. 20 das mesmas Instrucções combinado com u ultim& parte do § 3. o do art. 22 do dito
Alvará.
•
IUo em 1G de Junho de 181-0.- José Antonio da Silva
llaya.
0

•acua

N. 225.- FAZE~ DA.- Em 20 de Junho

d~

1810.

Rcgul:unento para a Thcsouraria dos Ordenados.

José Antonio da Silva l\faya, Presidente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, ordena que na Thcsouraria dos
Ordenados desta COrte se observe o Regulamento seguinte:
Art. 1. o Do anno financeiro de {840-1841 em diante a
escriptui·ação da Thesourarla dos Ordenado~ será feita por
excrcicio, na conformidade do Decreto de 20 de Fevereiro
de 1840, e portanto os livros de cada exercício se conset'Varáõ Qbertos, e nelles se fará a respectiva cscripturaçfio
durante o espaço que decorre de Julho de um anno a
Dezembro do anno seguinte.
Art. 2. o Do referido anno financeiro de 184.0-18ft.1 em
diante será feita pm· esta Thesouraria nã0 só toda a d.cs ..
peza de ordenados dos Empregados em activo serviço, do
de Repartiçõe'S extinelas, aposentados e mais pensionistas
do Estado, como até aqui tem estado em pratica, mas
lambem os seguintes pagamentos, que erão r(~itos pela Thc~
som·aria Geral do 'thesouro, a snbcr: Dotação de Sua Ma~
gestade o Imperador, Alimentos de Suas Altezas Imperiaes,
Subsidio dos Membros do Corpo Legislativo, Expediente dai
Camaras, das Secretarias de Estado, do Thesouro Publico
Nacional, da Caixa de Amortização, da Casa da Moeda, da
Bibliotheca, do Musêo, da Academia das Bellas Artes, da
Cornmissão Mixla Brasileira e Ingleza, da Escola de Medi~
cina, c todas as mais addiçõcs miudas, pertencentes a vcn ..
cirncn~os de Emprc3ados do ~Iunicipio, ou fóra delle, ou a
CX!Wdientc,

Art. 3; o ~rodos os pagàmen.tos que pela Thcsouduia d~
Ordenados se fizerem detttro de cada exercício, c forem per_.
tencentes a clle) serão cscripturados nos livros para tal cxer·
cicio destina tios, os quaes constaráõ de um livro de' Receita
e Despeza, e de tantos outros distinctos com a denominação
de folhas, quantos forem os Ministerios, tendo porém eada
uma destas tantas Secções distinctas quantas forem as rubricas da Lei do Orçamento do rcspeétivo Ministerio, cujo
·pagamento houver de seF feito pela referida Thesouraria ..
No Ministcrio da Fazenda porém terão folha especial as seguint~s rubricas da Lei: Pensões, Tenças, :Monte-pios, :MeiO'i
soldos, Extinctos, e Aposentados, c bem assim outras quaest.Juer d~czas desta natureza que possão ser-lhe annexadas;
podoodo mesmo ser subdividida em duas algumas destas,
se assim parecer· conveniente para mais commodidadc do
serviço. Taes li vros serão organisados nu conformidade dos
modelos annexos.
Art. 4. 0 Todas estas folhas serão processadas na Contadoria Geral. dc,...Revisão, onde se abrirá o respectivo assentamento de cadà Empregado, na fórma dos modelos annexos;
devendo ficar em branco a pagina, do verso para ahi se fazerem as obsei'vações, e notar-se todas as eircumstandas,
que durante o -exerciç_io occorrerem a respt-~to de cada Em·
pregado, como licenças, descontos, accessos, eommissões,
fallccimento, etc., segundo se 'ê nos mollelos. Nas folhas
C!las Pensões, ~posentados, Tenças, Meios soldos, e Montepios, poderá· seguir-se a pratica até aqui observada de se
abrirem dous assentamentos um em cada pagiea, se assim
se julgar conveniente.
Art. 5.. o A primeira pagina de cada Secção da folha nas
Uepartições po:r onde se fizerem despezas de expediente,
terá o titulo d:e-Expecdiente~ e ser·virá para nella lançarse o pagamento deste"artigo: assim como a ultima de cada
uma, que deverá fiear em branco,. servhá para ahi fazm~-se
no fim do exercício um'tl recapitulação· dos com putos pagos
durante eJie a cada clastie de Empregados, com distincção
do que são Ordenados, gratilkações e exped~ente, como vai
demonstrado no modelo n ..0 2.
Art. 6.~ Se qtwlquer Empregado deixar, durante-o exer~icio, o sen Emprego.por accesso, fallecimento, ou demissão,
aquelle que fôr nomeado em seu lugar terá assentamento na
mesma pagina, continuando ahi o recebimento, de maneir.a
que mostre sempre esta o total da despeza, que durante o
exercicio se .nzer corn semelhante emprego, c a folha a
despexa total com a rubrica respectiva da Lei, como se ve
ílo modelo n ...o 2.
Art ~ 7. o Cc.du folha
Scer.üo de folha terá ,no fim iJ.l-

ou

gu-mas 'paginas em branco, cujo numero será deelarado no

termo do encerramento, para serem ahi contemplados os in·
dividuos ,que accrescerem · á respectiva classe, com tanto
que a clla bajão de ficnr pertencendo permanentemente,
ou sejão Empregados de acti\'o serviço, ou sejão aposfmtados e agraciados com remuaeração de serviços, começando
a. contar·se-lhe o vencimento nessa classe, do dia em que
tiverem direito a perce8e-lo, pela mesma maneira praticada com ;~quelles qué desde o começo do exercicio forem
incluidos nas folhas, como se vê no modelo n. o 3. Ajuntarse-ha no começo de cada folh<l que contiver muitas Repartições um índice que demonstre o numero das paginas
em que estiver cada uma.
Art. 8. o Além das ~'olhas acima mencionadas haverá mais
duas com o titulo de Folhas Avulsas as quaes serviráõ para
nellas se lanç,prem os pagamentos que se fizerem a indivíduos
que não tenhão assentamento na Folha respectiva do Exerci cio
corrente, por não pertencerem ao Municipio da Córte, ou porque recebão vencimentos de Exercícios correntes, ou findos,
por ·serviços temporarios, ou Emprego que já não exercem, o
em getal para nella se lançarem os pagamentos de Exercícios
findos e toJos aquclles que tiverem de ser feitos por uma vez
sómente. Estas Folhas serão tambem classificadas por Minist-erios. Uma dellas servirá para todos os pagamentos desta
natureza que pertencerem ao Exercício corrente, e outra aos
Exerci cios findos. Modelo n. 5.
Art. 8. 0 As Ordens, Decretos, ou outros quaesquer titulos,
em virtude dos quaes se houverem d~ fazer pagamentos pela
Thesouraria dos Ordenados durante o Exercício, não serão remettidos á Thesoural'ia dos Ordenados, mas sim á Contadoria
Geral de Revisão, ondo depois de feito o assentamento na respectiva Folha serão cmmassados.e guardados para serem examinados na occasião da tomada da Conta do Thesoureiro dos
Ordenados. 'faes asst;ntamentos porém serão rubricados peloContador Geral, sem o que não será feito o pagamento pelo
'l'hesoureiro dos Ordenados.
Art. 1(). No!!i pagam~ntos que se fizerem pela Folha Avulsa
se fará no assentamento declaração dos Exercicios por conta,
do& quae! forão feitos, e das quantias que pertencerem a cada
um delles, e da Lei ou ordem qne os autorisar ...Modelo n. o 5.
Art. 11. Não serão mais admittidos recibos avulsos nospagamentos qNe se houverem de fazer pela Tbesouraria do~
Ordenados, eomo estava em pratica; os qnaes terão lugar d'ora,
em diante tão sómente por meio de quitação dada nas mesmas-Folhas ptllos proprios indivíduos nellas contemplados, ou seusProcm·adores, sendo a quitação passada pelo Escrivão e firmada com a sua rubrh:a7 na ~on~o~n~idade dos .Modelos annw~,...

Art. 12. Todos os pagamentos que se fizerem nos seis
mczcs que decorrerem de Julho a Dezembro de cada anno, e
pet·tcncerem ao Exercício findo em Junho, serão levados ás
Folhas desse Exerci cio; as que porém se fizerem e pertencerem ao novo Exercício, serão levados ás Folhas respectivas:
de maneira que na The3oural'ia dos Ül'denados, de Ju14o a
Dezembro de cada anno, se fará uso de dous jogos de Livros.
De Janeiro em diante os pagamentos por conta de Excrcicios
findos serão levados á Folha Avulsa de Exercícios findos.
Art. 13. Os empregados serão contemplados com seus
vencimentos permanentes na Folha do Ministerio e Repartição a que pertencerem, ainda que se achem addidos ou em
commissão em Repartição diversa: Se, porém, por este serviço, ou commissão peretbercm qualquer outro vencimento ou
gratificação além de s~u ordenado, será tal excesso abonado
na Folha do :Ministerio, e na Repartição em que estiverem
senindo.
Art. 14. Findos os dezoito mezes em que cada Exercido
deve estar aberto, o Thcsoureiro dos Ordenados fechará o seu
Livro de Receita e Despeza de Exercicio findo, e até o dia 3
de Janeiro pros:irno entregará na Thesouraria Geral o saldo
existente em Caixa.
Nesta mesma occasião serão as Folhas, bem como o Livro
de lteceita e Despcza, immediatamcntc recolhidos á Contadoria Geral de Revisd.o, e nenhum pagamento mais se fará na
Thesouraria dos Ordenados, pertencente á annos anteriores,
senão nos termos do Decreto de 20 de Fevereiro de 1840,
arts. 12 e 13; e o Tl'ibunal do Thesouro não ordenará o pagamento sem prévia informação da Contadoria Geral de RevisãrJ, de que taes pagamentos se achão por faze•·.
Art. 15. Logo que baixar do Tribunal o despacho de pagamento, serão os papeis remettidos á Contadoria Geral, onde
não só será aberto na Folha avulsa o competente assentamen·
to, como tambem se averbará na Folha, ou Folhas respectivas
já recolhidas, o despacho do pagamento, rcmeltendo-se immediatamente a Folha avulsa á Thesouraria dos Ordenados; e
esta logo que verificar o pagamento o participará á Contado•·ia
Geral, a fim de que ahi se ponhão as verbas de pagamento na
}.,olha, ou I<' olhas, em ordem a evitar-se qualquer duplicatas,
pela qual ficão rcsponsaveis o Thesoureiro dos Ordenados, e
o Official da Contadoria Ceral de Hevisão encarregado deste
trabalho, o qual é obrigado a certificar, na participação feita
pelo dito Thesoureiro, que o pagamento fica averbado na
competente };"'olha; c este documento servirá de rcsalva ao
mesmo Thesourr~iro na tomada de suas contas.
Art. 16. O Livro de Receita c Despeza da Thesouraria dos
Ordenados será cscripturado na conformida•e do .Modelo n.o l 1

mOGtraudo o debito por ordem chronologic3 a·s som mas, q(ic o
Thesoureiro dos Ordenados fôr recebendo, durante o exerci,..
cio, do Thcsoureiro Geral do Thesouro, para os pagamentos á
seu cargo; e o credito da totalidade das som mas que diariamente pagar, classificada por:Ministerios. Cada um l::mçamento diar·io quer de Receita, quer de Dcspeza será assignado pelo
Thesoureiro, e seu Escrivão, aos quaas incumbe di!r no fim
de cada dia o Balanço, em ordem a verifioar a exaclidão do
saldo existente em caixa.
Art. 17. Do mez de Julho de cada anuo até Dezembro, o
Thesoureiro dos Ordenados receberá do Thcsourciro Geral <~s
sommas destinadas aos pagamentos á seu cargo, com distincção das que devem ser applicadas aos pagamentos do Exercício
corrente, e das que forem destinadas a pagnmcntos do Exercicio anterior ainda aberto, e que se houverem de fazer até Dezembro; devendo o dito Thesoureiro pela mesma fórma debitarse nos Livros de Ueceita c Despeza dos ditos Exercícios. D~ Janeiro em diante as sommas destinadas ao pagamento dos
Exercícios findos serão levadas ú columna respectiva do Livro
de Heceita c Despeza do Exercício corrente.
Art. 18. No fim de cada mez remctterá o Thesoureiro dos
Ordenados á Contadoria Geral do Revisão um 1\Iappa dcmonstrati vo da totalidade das despezas feitas por conta de cada
Ministerio no mez antecedente, com cada rubrica da Lei do
Orçamento, com distincção do que fôr gratificação temporaria concedida pelo Governo, e vencimentos permanentes. Em
quanto estiverem abertos dous Exercícios se farão dous l\Iappas de classificação das despczas de cada Ministcrio, a saber:
um relativo ás despczas do Exerci cio corrente, e outro relativo
ao Exercício anterior, devendo nesta haver inteira separação do que forem despezas proprias delle, c de Exe&cicios
findos.
De Janoit·o em diante, c até fim de Junho a classificação
da despcza de cada ~linisterio será rena em um só l\lappa
com a mesma distincç~o de Exercido corrente, e Exercícios
findos. Estas classificações serão remettídas imprcterive! mente
á Contadoria Geral do Uevisão até o dia 10 de cada mcz,
para que- nos Livros Auxiliares das despezas de cada 1\Ii·
nisterio, sejão estes debitados pel~ sommas, que por conta
-delles se houverem despendido no mez antecedente com
cada Uubrica da Lei do 01·çamcnto.
Art. 19. Na Thesouraria dos Ordenados haverá uma re•
Jaç.ão nominal do todas as pessoas, que dos Cofres Nacionaes
recebem por élla quaesquer vencimentos, classificada pelas
Folhas por onde forem pagas, e pelas Freguezias em que
habitarem; e a Thcsouraria dos Ordenados fornecerá á rada
um dos Parcchos do Munir.ipio da Côrte urna lista parcial

ossim organisada de todos os indivíduos residentes nas suas
respectivas Frcguezias.
Art. 20. Os Parochos do Município ftcão obrigados a remct..
ter no fim de cada mez ao Thesouro urna relação, contendo os
nomes dos Empregados que no deoorso dclle tiverem fallccido, e o dia do obito a fim de que no respectivo assentamento se ponha a competente verba, c cesse o pagamento,
pena, não o fazendo, de se lhes não pagar o quartel vencido.
Taes relações serão remettidas á Contadoria Geral de Revisão.
Art. 2L. Todas as pessoas que pela Thesouraria dos
Ordenados percebem vencimentos do Estado, são obrigadas
a dcclnrar ahi o lugar da sua residencin, nome da rua,
numero da casa, e Freguezia, pena, não o fazendo, de não
podct·em continuar a receber o pagamento; assim como
tnmbem a fazerem igual participação quando mudarem de
rua, casa, ou Freguezia.
Na Thesouraria dos Ordenados haverá os seguintes Empregados : Thesoureiro dos Ordenados, ~scrivão, um Ajudante, um Fiel,. e dous Escripturarios, e destes os que não
estão designados na Lei serão tirados da classe dos de Repartições extinctas, ou de outra qualquer Repartição do
Fazenda, emquanto pelo Corpo Legislativo não fôt· marcado o
numero de Empregados, que deva ter a mesma Thesouraria.
Art. 23. As Certidões de vida duraráõ por seis mezcs
para pessoas residentes dentro do I mperio, e um anno para
as pessoas que residirem fóra delJe.
Art. 24.. Na Contildoria Geral de Revisão se observará á
respeito da Thcsouraria dos Ordenados, o que está determinado no Alvará de 28 de Junho de 1808, no Titulo r...o
Art. 25. Até o fim de Dezembro do corrente anno continuaráõ abertos os Livros do actual anno financeiro, c
todos os pagnmentos que so fizerem de Julho a Dezembro,
pertencentes ao mesmo anno financeiro, e anteriores, serão
esrripturados nas Folhas desse anno, começando a escrip ..
tm·ar-se nas l<. . olhas do Éxercicio de 18'&-0-184.1 tão sómente
os pagamentos de Ordenados a clle pertenr·entc·s, e na Fo"
lha nvulsa do dito anno tão sómente do 18H em diante.
Da mesma fórma serão escripturados no Livro de Receita
e Despeza do anno financeiro actuaJ, as sommas qut>, de
Julho a Dezembro do corrente anno, o Thesourcim dos Orde~
nados rccebct· do Thesoureiro Geral pnra pagamentos de ser•
-viços pessoaes, que nesse prazo se fizerem pertencentes ao anno
financeiro de 1839-tSr..O, c anteriores; assim corno nos Livros
de Receita e De-,pcza do Exerci cio de 18~0 -18í1 as que
receber para pagamentos proprios dclle.
Art. 2G. l\.ll•tl o inteiro conhecimento que deve ter c
.Escriv.ão de toda a Urc1~ita c Prspr'za h:n ida na Tllr.sourDri&

dos Ordenados, de que lambem é Fiscal o Thesoureiro
Geral, no acto da entrega das sommas que tem de fazer
ao dos ordenados, dará a este uma nota assignada por elle
e seu Escrivão, em que declare as sommas que entrega ao.
Tftesoureiro dos Ordenjdos para as despezas a seu cargo.
Esta nota será apt·esedfada pelo dito l'hesoureiro ao seu
Escrivão, o qual só a vista deUa o debitará no Livro Caixa
pela somma alli constante.
·
Art. 27. Fi cão revogadas quaesquer disposiçõe§ e praticas contrarias ás do presente Uegu1amento.
Rio de Janeiro em 20 de Junho de· 1840.

José Antonio da
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MODELO N. 1.
EXERCICIO
CORRENTE.

1840
Agosto

))

4JREDITO.

Livro de Reeeit.a e Despez(l.

DEBJ'ro.

2 Pelo que recebeu do Thesoureiro Geral para
pagamentos a seu cargo, vinte contos de réis. 20:000$000
(O Escrivão).
- (O Thesoureiro).

I

EXERCICIOS
FIKDOS.

$

29 Idem idem, trinta contos de réis ••••••••••• 30:000$000
(O Escrivão).
(O Thesoureiro).

$

I

IMPERIO.

I

a Idem ••••••••••••.•••..•••••

600$000

3 Idem idem 1 setenta o dous contos de réis ••
(O Escrivão).
(O Thesoureiro).

72:000~000

8

Dez.••

4 Idem idem, quatro contos de réis •••••.••••
(O Escrivão).
(O Thesoureiro).

4:000~000

s

FAZENDA.

TOTAl
TOTAl
DO EXERCICIO DOS EXERCI
CORRENTE. CIOS FltWG:

833fl333

s

1:666$666 3:4668666

s

fJ:026flOOO

8

39fl333 9:666$666 11: 1ü5S999

s

600$000

2008000

g

a

J1

8008000

~00$000

$

4 Iden1 .•.••••.•.•••. • •••.••.. 2Cfl000
(O Thesoureiro). (O Escrivão).

~:SOQSOOO

3:0UOflOOO

Set••• 1 Idem •••••.•••.•••. • ••••••. 3008000
(O Tbesoureiro). {O Escrivãa).

4008000

100$000

))

GUERRA.

8

I

(O Thesoureiro). (O Escrivão).

Set •••

EST~~~?""\MARIN HA.

i

1540
Agosto 2 Pelo despendido hoje •••••••• 33$333
(O Thesoureiro ). {O Escrivão).
))

JUST,ÇA.

$
600~000

3:200$000

$

l8U
2 Idem idem, cincoenta contos de rêis ••••••• 50:000fl000
(O Escrivão).
(O Thesoureiro).

Jan .••
»

»

»

» IdJn idem, para pagamentos de Exercícios
findos, oito contos de réis ...............
{O Escriyão!.
(O Tbesoureiro).

s

14 Idem para pagamento do Exercício ainda
• aberto, nove contos de réis ..••..•.••.••• 9;000fl000
tO Escrivão).
(O Tbesoureiro).
28 Idem para o de Exercidos findos, dous contos
de réis ••.••.•• , •••••••••.••••••••••••••
(0 Escrivl'í.o).
{O Thesoureiro)
.Acompanha a Decisão n.

1.

~25 1

pag. 51,

s

fl

1841
Jan ••

Tdem .......................

8:000$000
))

2:000$600

Fev ••

s

!S

» Idem do Exercício findo .•.••
Thesoureiro). (O Escrivão).

s

s

s

a

s

s

$

890~00

6 Idem de Exercícios findos •••.
(O Tbesoureiro ). (O Escrivão).

s

s

fi

8

s

s

s

; ü\lb#'W

1008000 1:0278000

fl

(O Escrivão).

1(0

s

2008000 6408000

87$000

(O Thesoureiro).

E assim por diante até Dezembro.

o

{;.J

MODELO N. 2.

{

Modelo do mappa para fazer-se d1:ariamente na Thesouraria dos Ordenados a classificação das despezas feitas
em cada rubrica da Lei do Orçamento, e conseguir-se com facilidade o que exige o art. 19 do Regulamento
de 15 de Abril de 1840.
EXERCICIO DE 1840 - 4841.
lUINISTERIO DA FAZENDA.

Jullto.
RVBRIC.\S DA LEI.

TRIBUNAL DO
THESOURO.

CASA
DA MOEDA.

EXTINCTOS.

APOSENTA·
DOS.

PENSÕES.

i

5
9
17
18

20

22
24

2.

I

MEIOS SOL•
DOS.

TENÇAS.

MONTE PIO.

CAIXA DA
AMORTIZA•
ÇÃO.

GRATIFICA·
ÇÕES.

-"~-

-

-~-

"~~

----

~--..---------------------~-

MODELO N. 3.
Expctlicnte da Secretaria do T••ibunal.

Recebe o Porteiro do mesmo Tribunal.
Por despacho de .•. se mandou pagar ao
Porteiro F .•• a quantia de ••• do expediente do mez de ...•
(C. G.)
tS-íO.
Agosto ..••

{

Recrbcu ..•.•.•••••..•••••.•••••••..••.
(Assig. do Port.)

(Hubrica do Esc.)

Idem do dito de Agosto .•••••.••.•.••.••
(dito.)
(dito.)

l03fl60G

úutubro •• 7 ldem .do dito de Setembro .•.•.•••••.•••••

121S337

Setembro.

!)

(dito.}

(dito.)

1841.
Janeiro •.. 5 Idem dos mezes de Outubro a Dezembro .••
(dito.)
{dito.}
Abril .....

7

Idem de Janeiro a Março •..••••.•••••.•••
{dito.)

Maio...... » Idem do mez de Abril .••.••••.••••..•••• •
(dito.)

Agosto....

358flGOO

{dito)

11 tS016

(dito.)

!> ld'Cm cie Maio a Junho .................. .

(dito.)

(dito.)
1: 4t~1S3ü1

Nomeado por Drrrelo de •....•

Ve:1ce de ordenado um conto c duzentos mil réis....... • 1: ~00~000
- - ·- de gratifh:açli.o pela Lei de .... oitocentos mil réis..
800~000

Gr~~t~•-1 Ordenado.
18í0.
Agosto ••••
Setembro.

7

Outubro •• 10
Novembro.

::.

Dezembro. 15

66H666
Rrccbeu o mcz de Julho ultimo ..
(Firma do Emp.) (Rull. do Ese.)
66SCG6
lõem idem de Agosto dito .......
(dito.)
(dito)
66H666
Idem idem de Setembro dito ••• ,
(dito.)
(dito.)
Idem o ordenado de Outubro ••.• ,
(dito.)
(dito.)
Idem o ordenado de !\oYembro,
c gr_í!Pfirações de Ülitubro e
133~333
NoYetnbro ••••••••••••••••••..
(ditô.)
(dito.)

1008QOO

.........

100~000

lQ0$000

lOOHOOO

tcosooo

18\1.

Janeiro ••. 10 Idem o mrz de Drzemhro dilo ...
(dito.)
(dito.)
Fe\crciro .. 4 Idem o dito de Janeiro d1to .••••.
(dito.)
(dito.)
Idem o dito de Fevereiro dito •••.
'Mar~o .....
(dito.)
(dito.)
Maio .•••.• H Idem os ordenados de l\larço c
Abril .••••••• , •••.•••.•.•••••
(dKo.)
(dito.)
Idem
os ditos de Maio e Junho ••
Outuhro .•• 17
(dito.

(dito.)

Cô~GGfÍ

100$000

66~6C6

lOOSOOO

66$666

toenooo

133$333

200SOOO

133S333

~oosooo

-------800.000 1:
~()(\$000

----- - - - -

1

1' • • • • :

• •

•

Official da Secretaria

Nomeado por Decreto de ...•
Vence o ordenado annual de oitocentos mil réis.
--.-de Gratificação pela Lei de..... quatrocentos
1nil réis. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
Agosto •••• I, 4 Re~ebcu o mcz de Julho findo ••.
18·'10.

j
~etembro

•, 7

I

Outubro •• ' 10

i

Novembro .. 5
1,

Dezembro. 15

·184·1.

(Firma do Emp.) (Rub. do Esc.)
Idem o mez de Agosto ..•.•..•..
(dito.)
(dito.)
Id~ o mez de Setembro .••••••
(dito.)
;dito.)
Idem o mcz de Outubro com dcsconto de 10 diàs .••.•..•..•.•.
(dito.)
.. (dito.)
Idem o mcz de Novembro ....
(dito.)
(dito.)

GRATIFICA-

soo;,ooo
400~000

ORDE:-1..\.DO.

ÇÂO.

33fl3:J3

66$666

33~333

66$666

33$333

H$1H

33$:333

GGI~{j()fj

338333

fWSüG6

33$333

6GH6U6

33S333

6ü$G55

33~333

GGSGGG

31$333

663666

33S333

6i3~6(J..)

11$111

22snt

3HSH1

o6J~GGO

I
I

Janeiro ••• ·.lOI·ldem o mez de Dezembro .......

(dito.)
·
(dito.)
Feyereiro • ' 4 Idem o rnez de Janeiro •••.•..•..
(dito.)
.
. (dito.)
~arço .... 5 ldem o mcz de I•cvermro ..•..••.
.
i
(dito.)
(dito.)
Alml . , •••. ll Idem ~ mez de 1\larço ..• : ....•..
r 1
(dtto.)
(thto.)
.Maio ...... H 1ldem
o mez de Abril •........•
, j
(dito).
. . (dito.)
11
. 2,) Idem 10 fhas de l\law ..•........
j
(dito )
(dito.)
1

I
!

:Som<'fulo Oilleial o Amanncnse
Luiz de Atmdda Cnuha.

Julho., ..•

-í~'neceueu í uia~

du mez deJunho., ______1=$~-H .-____ -___s_·s~;)f_;_s
:HHf\88'l

•

5.

_m.,~;'l\X

Obsea•,ra~oo-. .

Foi de~pachado Inspcctor do 1\'Iaranhão por Decreto 'de
:10 de Müo de 18'"1 ; nomeado em seu lugar o Amanucnsc
}' .....••.... , por

De~ reto

de 27 de Junho de 1841 ..

•

•ú.

F .... Am«~ucnse dâ :secretaria.
Nomeado por Decreto de.- •.•
Vcnce o ordenado ánnual de seiscentos mil réis. 600;ffl000
- - d e gratificação pela Lei de ... trezentos mil rs. 300~000
GR.\.TIFI-

CAÇÃO.

fS4·1.

I

ORDEx.\OOo

Janeiro...

4 Recebeu o mez de Junho a Dc-

zernbro .••..•........•.•..•

150fl000

3008000

.Fevereiro ..

(Firma do En\p.) Ruh. do Ese.)
7 Idem o mcz de Jaoeiro .•••••.•

2::>gooo

5ogooo

(dito.)

(dito.)

Março. • • . 1 »lidem o mez de Feyerciro .•••••
(dito
(dito)
Abril. . . . . 4 Idem o •n1cz de Marco •.•••••••
,
·(dito)
(dito)
Maio ....... 12,ldcm o mcz de Abril. ••••••••.
(dito)
(dito)
Junho ••..• '[: 4[; ld('m o nH'Z de ~fnio, c 2G dias
d~J nwz de Junho ..••.•.••..
(dito;
(dito)

I
I

..........
..........
........
48H·)SG

508000
5(}()000
50"000
93$3l(.i

---- ---·
~

t:l$l:HW

t.!)381l6

- - - ------

•
7.

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

~--

--~-

--~-----.-----

--~----

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

Por Porta ria do 1. o de Março obteve Ii~ença por tros
mezes com venci monto do respectivo Ol'dcnado ~
Por Decreto de 27 de Junho nomeado Officittl na vaga
de F ...•

•

--

F .•..• Porteiro.
Nomeado por Decreto de •..•
Vence o ordenado annual de oitocentos mil réis. 800~000
ORDENADO,

t.840.
4 Recebeu o mez de Julho ultimo .••••.••.
(Firma do Emp.)
(Rubrica do Esc.)
Setembro. 5 Idem o mez de Agosto ••••.•.••••..•••.
(dito.)
(dito.)
Outubro •• 20 Idem o mez de Setembro, e 10 dias do
pr~sente •••.•••.•.•.•.••••.•••••.•••
(Como herdeiro habilitado.)
(dito.)
ÂiOSlO,, ••

66$66()

88$1G6

•
Foi nomeado Porteiro F ••••
Novembro. 7 Recebeu de 12 a 31 de Outubro ••••••••
(F...a do Emp.)
(dito.)
Dezembro. 5 Idem o mez de Noyembro ••••••..••...•
(dito.)
(dito.)
1841.
J41nciro...
Fevereiro..

Julhe.....

43~~00

66$66G.

711 Idem

o mcz de Dezembro .•..•..•••••••
(dito.)
.
(dito.)
5 Idem o mez de Janen·o ................ .
(dito.)
·
(dito.)
5 Idem os mezes de Fevereiro a Junho, ...
•
(dito.)
1 (dito.)

66$666
a3H333
'797$829

•

9·t

Observnçõeiõ.

Fallcccu a 10 de Outubro de 1840 o Porteiro F ..•.• ~~
Por Decreto de 12 de Outubro foi nomeado para o dito
lugar }' ..... .

•
•

1Cl.

1\IINISTERIO DA JUSTIÇA.

Relação do Maranhão.
F ...•. Desembargador da Relação do Maranhão. Por
Aviso do Minister·io da Justiça de U. de Outhbro de 1840,
mandado cumprir pelo da Fazenda em data de 15 do mesmo
mcz, recebe pelo Município o seu ordenado e gratificação, a
contar do t.o de Outubro do Exercicio de 1840 a 184f na
razão de
Ordenado .•....•..•............•..
Gr·atificação ........•..............
(Rubrica do Contador Geral.)

1:200~000

1:600;jp000

1840.
Novembro. 10 Recebeu o ordenado c gratificação de
Outubro .••••.•.••••.••••••••••.••••
(Assig. da Parte.)

•

11..

z

li

o

(Rubrica do Esc.)

233H333

l\UNISTERIO DO

I~IPERIO.-

, Secretaria de Estado ..
F ....• Official Maior da Secretaria de Estado dos Nogoéfo
do lmperio. Por Aviso do Ministerio do Imperio de 8 de'
Janeiro de 1841 , mandado curr.pri,r pelo da Fazenda de
iO do mesmo mez, recebe o ordenado e gratificação cor:respondente aos mezes de Maio e JunhO' do Exercício de'
1839-1840, na razão, o primeiro di} 1 :200~000, e o segund()õ
de 200~000 a~muaes.
Pertence ao Exerci cio de 1839-1840.
Ordenndo . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . • . . . • 200:tfr()OO
Gratificaçã"-õ ... ~ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 123~332
333~332

·

i841.

1

.

_

_

Janeiro •.. 20' Recebea .•.•...•...•...•.•••••••••••••
(Assig. da Parte.)

..

(Rubrica do Eser.J

333S332

i.'.·:
Pela Resolução Legislativa de 15 de 1un1Jo de 18;3'8 ,_
foi approvada a Pensão concedida pelo Governo por· J)ecreto
de tO de Outubro de 1836, de duzentos mil .réis .. 200~000
' 1840
Outubro
18U
Janeiro.

Abril • • •
Julho...

G Recebeu o -Qnartc1 de Julho' a Setembro •••
(Como Procurador)
(O Escrivão).
F.
.

508000

n...

Idem o dito de Outubro a Dezembro ..
50~000
:
(Dito.)
(Dito.)
, Idem o dito de Janeiro a Março..... • • • • . • •
50SOOO
(Dito.)
(Dito.)
8 Idem o ditA de Abril 1\ Junho..............
5fJ$üOO
(Dito.)
(Dito.)
~--200flOOO
7

~O

.·

--·-

1

j

•

7
f

f'

]?or Provisão do Conselho Supremo Militar de 25 de Dezembro de 1838 , e despacho do Tribunal do Thesouro
de. . . . recebs o meio soldo de seu falleeido marido I•' ...•
de duzentos e quarenta mil réis.............. 2~0:tP000
- 1481

1L

DeblonstraçAo tios pagamentos feitos aos Empregados da
Secrétaria do 'l'ribuual do 'l'hesouJ•n.

GRATIFICAÇÃO.

Offiriat ~,faiór ••••••••••••••••••••••••
Otliciaes (tantos) ••••.•••.••••.•••••••
Amanuenses (tantos) •••••••••••••••••
Porteiro •.•••.....•...•....•..••••• ••
E1pedicutc ......••••••••.••.•..•••..

800$000
344fl441

~23$886

8
H

ORDENADO.

1:200fl000
666$666
600flOOO
797H826
1:413$307
4:677$799

MODELO N. 4.
F ....
Por Provisão do Conselho Supremo Militar de...... c
Aviso do .Minislerio da Guerra de 5 de Setembro, mandada cumprir pelo da Fazenda em data O(~ 5, recebe o
meio soldo de seu fallccido marido F.... na razão de cento
c cincoenta mil réis . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 150~000
(llubrica do Contador Geral.)
- _______

:::::s~

1840
J anciro.

·I

llrcehru o 1." c '·" Quortcl do cxcrddJ
corrente ..••.•.•.•..•...•••......•.•..•••..

&

( Assignatnra da Pnrte. l (Ruhriea do Escrivão),

I

I
I

'i:JfiOOO

MODELO N. 5;
Jlln!&tet•lo da Fazenda.

F. . . • Por Aviso do Minislerio da Guerra de 5
de Setembro de· 18fa.O, mandado cumprir por despacho do da Fazenda de 5 de Dezembro do mesmo
anno, recebe o meio Soldo de seu faiJecido maridd
F., .. , na razão de cento e cincoenta mil réis,
contado desde 7 de Novembro de 1835 até o ultimo
de Junho de 1840, a saber:
Pertence ao anno financeiro
de 1835-1836 ...•..•..
97lt;484.
Idem ao de 1836--1837 ... _ 150:TPOOO
Idem ao de 1837-1838 .. .
150~000
Idem ao de 1838-1839 .. .
150~000
Idem ao de 1839--1840 .•.
150:tP000

--------

_____

697~484

_.~

(Rubrica do Contador Getal.)
1841.
Janeiro.. •

5

Recebeu .••.•.•.. , ..•.....•.•.•..••.•.•
(Assig. tla Parte.)

•

z

II

3

(Rubrica do Esc.)

6978484

MINISTERIO DA
í

•

FAZE~DA.

Recebedoria.

F ..•. Amanuense da Reccbedoria.
Foi demittido por Decreto do Ministerio da Fazenda de

30 de Julho de 1839. 1\eccbe o seu ordenado desde o
1. 0 uté o ultimo de Junho do exercicio de 1838-1839,
em que esteve doente, por despacho do Tribunal do Thesouro de 6 de AgostQ de 1840, na razão de seiscentos
nJil réis. . • . • . • • . • • . • . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . . .
600:tPOü0
Pertence ao anno financeiro de 1838-1839
de Janeiro uté Junho...........
300:tP000
(Rubrica do Contador Geral.)
1840.

Agosto ..••

4

Recebeu o ordenado do nono financeiro
de 1838-1839 desde Janeiro até o ultimo de Junho. • • • • • . . • • • • . • • . • • • .•.
(F .••• )

J;:),

(Rubrica do Esc.)

F ..•
Pela Resolução da Assembléa Legislativa de 25 de Abril
de 1840, foi approvada a Pensão concedida pelo Governo
por Decreto de 11 de .Março de 1837, de trezentos mil
réis. • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300:tfl000
(Rubrica do Contador Geral.)
1SU.

Janeiro....

19.

~g

Recebeu o r_o Quartel contado de 25 de
Outubro até Dezembro de 1840 •••••••

l

AS.iiM

>~59~

N. 226.-FAZFND.A..-Em 30 de Junho de 184.0.
Simplificando a escripturaçllo da Contadoria Geral de Revisa:o.

Sendo neccssario simplificar a escripturação da Conta- ·
do ria Geral de Revisão, o Sr: Contador Geral fará observar, do t.o de Julho de 1840, em diante, as seguintes
Instrucções.
Art. 1. o A escripturação da Contadoria Geral de Revisão,
que é presentemente feita em dous Diarios, e dous Livros
Mestres, um de Rendas, e Despezas Geraes, e outro de
Movimentos de Fundos, será reunida em um só Diario, e
seu respectivo Livro Mestre.
Art. 2. 0 A receita será escripturada debaixo de títulos,
que representem as Estações at·recadadoras, e as contas de
cofre a natureza da renda, levando-se á conta de Caixa
toda a Renda Geral, a um cofre especial a renda applicada á amortização do papel-moeda, a outro cofre a renda
applicada a caução de um semestre em Londt·es, etc., etc.
A despeza que fôr directamente feita pela Thesouraria Ge.
ral será escripturada no Dia rio e Livro :Mestre, debitando-se o 1\linisterio competente em uma conta aberta a
cada um com o titui.o seguinte- Despeza do Imprrio.Desp•~za da Justiça.-etc., etc.
At·t. 3. o Serão igualmente es;cripturadas no referido jogo
de livms debaixo dos mesmos titulas, que estão em uso,
ou de outros, que pareção mais convenientes, as transacções de Receita e Despeza, que até agora se escripturavão
debaixo do titulo de Movimentos de Fundos.
Art. 4. ~ Haverá porém na Contadoria Geral de Revisão
Livros Auxiliares, em qu~ sejão classificadas a Receita e
a Dcspeza, aquella pelos artigos que a formarem , e esta
pelas rubricas da Lei do Orçamento, e de quaesquer outras Leis espcciaes, que abrirem credito ao Governo, :lr~
maneira que mostrem com clareza, e distincção o que se
arrecadar de cada artigo de Renda, e o que se despender
por conta de cada 1\Iinistcrio com cada uma de tacs rubricas, ou com a parte dcllas, que na distríbuição do credito couber ao Município da Curte. O Se. Contador Gemi
dar[! para os ditos livros os modelos, que mclbo~· desempenharem os fins, a que são destinados.
Art. 5° No Vvro Mestre terá cada 1\Iinisterio uma conta
particulat· com o titulo- Credito do Ministerio de... • e
sua distribuição -que será creditada pela totalidade do
credito que lhe abrir a Lei do Orçamento, assim como
pelos creditos concedidos por Leis espcciacs; e debitada
pelas quotns distribuídas prlo rr;;prrlivo Min.istm para as

ii

despezas do Municipio da Côt'Le, e para as das Províncias,
abrindo-se tambem conta a cada uma desta maneiraProvíncia de ... sfc de credito de ... - a qual será creditada
pela quota que lhe fôr distribuída, e debitada pelo movimento, ou passagem de creditas, que em virtude de ordens houver de ter lugar de uma para outra Província.
Para que se consiga ter uma escripturação regular a semelhante respeito, serão transmittidas, pela Secretaria á
Contadoria Geral de Hevisão todas as ordens dos difTerentcs Ministerios, que fot·em relativas a este objecto, indo
por cópia authentica as que se expedirem pelo Ministerio
da Fazenda.
Art. 6. Todos os ordenados e addições miudas serão pagos pela Thesouraria dos Ordenados como determina u Lei
de 4 de t>utubro de 1831, sendo o respectivo Thesoureiro
debitado em globo, pelas sommas que receber para semelhantes pagamentos. Da mesma maneira se praticará, no
caso de que a qualquer outra pessoa se entreguem sommas para serem despendidas por conta de dous, ou mais
l\Iínisterios.
lHo em 30 de lanho de 18ft-O.-José AT!lonio da Silva
0

]Jfaya.

-~,o

227.-FAZ.E\D.L-Em 30 de Juuho de

•
que devem ser

H~r..

o.

Detern.únando a fórma por
cumpl'idos os Prrcatoríos
que se dirigirem ao Thesouro e Thcsourarias para levantamento de dinheiros provenientes de bens de Defuntos e Ausentes.

José Antonio da Silva Maya, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Publico Nacional, ordena que d'ora em diante
se não cumprão nas Thesourarias das Províncias as Pmcatorias que lhes forem dirigidas, na confonnidade do
;Jrt. 91 da Lei de 24 de Outubro de 1832, para levantamento de dinheiros provenientes de bens de Defuntos
e Ausentes, expedidas em virtude de habilitações, quando
as quantias excederem a 80~000 réis, sem que das mcs ·
mas Precatarias conste terem sido as sentenças profet'idas a favor das partes, em primeira instancia, connrmadas
pelas relações dos Dbtrictos para onde fossem appelladas
ex-oflicio, couformc o L'Slahelcr-ido pdo .\lvará de 9 de

Agosto de 1759, que não foi revogado pelas disposições da
Lei de 22 de Setembro de 1828, art. 2. 0 §§ 5. 0 e 6. 0 , e
da Lei dP. 3 de Novembro de 1830, pelos quaes sómente
se decretou a substituição d0s Juizes de Orphãos aos Provedores do'i Defuntos e Ausentes, e Juizes de India e Mina,
para procederem ás habilitações dos herdeiros dos bens dos
Defuntos e Ausentes; e a das Relações dos respectivos Districtos ao extincto Tribunal da Mesa da Consciencia e Ordens, para <:IS appellações ex-officio das sentenças das ditas
habilitações: o que o Sr. Inspector da Thcsouraria da Provincia de ..... cumprirá.
Thesouro Publico Nacional em 30 de Abril de 18~0.

José Antonio da Silva Maya.

N. 228. -JUSTIÇA. -Aviso de 30 de Junho de 18!a.O.
Ao Vice-Presidente da Província do Rio de Janeiro, sobre os emol umentos que as Camaras l\Iunicipaes devem pagar aos Escrivães do
Jury, pelos term~s de jnram:mtJ que prestão os Jurados nos protessos em que decahcm os Promotores Publicos.

lllm. c Exm. Sr.- Levando ao conhecimento do Hcgente, em Nome de Sua Magestade o Imperador, o officio
n.o 33 de 30 do mez proximo findo, em que V. Ex. pede uma
decisão a respeito dos emolumentos qne as Camaras Municipaes devem pagar aos Escrivães do Jury, nos processos
em que decahem os Promotores Publicas, pelos termos de
j ummento que prcsti'ío os Jurados nos Conselhos de accusação ou sentença; Manda o mesmo Regente declarar a
V. Ex., que Iavl'ando os Escriv:ies só um termo de juramento, delle sórncnte devem receber os respectivos emolumentos.
Deus Guarde a V. Ex.- Palaeio do Hio de Janeiro em
30 de Junho dr~ 1840. -Pau li no José 8oarcs de Souza.Sr. Vice-Presidente da Provinda do Hio de Jan1~iro.

N. 22U.-:FAZENDA.-Em o 1. 0 de Julho de 1840.
Instrucções para a escripturação do Livro Auxiliar de vencirilcntos de
Letras a receber.

O St·. Contador Geral interino faça executar as lnstrucções que se lhe remettem por cópia para a escripturação
do Livro auxiliar de vencimento de Letras a receber, assignadas pelo Sr. Inspector Geral interino.
Itio em o 1. 0 de JuUw de 1840.-José Antonio da Silva

Maya.
lnstrueções determinando a maneira por que se deve es•
cripturar o Livro de vencimentos de Letras a receber,
auxiliat• do Registro de Letras a t•eeeber.

Art.

t.o O

Registro de Letras a vencer (Modelo n. 0 2
do Regulamento de 26 de Abril de 1832) será auxiliado
por outro organisado em fórma de 1\Iappa, com o titulo
-Livro de vencimento de Letras a receber-, na conformidade do 1\lodelo junto.
Art. 2. 0 As Letras que, segundo o Regulamento de 26 de
Abril de 1832, se denomina vão até agora Letras a vencer, se
denominaráõ, do exercício· de 1840-18rt.1 em diante, Letras
a receber, e o registro competente terá o titulo de-Registro de Letras a receber.
Art. 3. 0 Depois que uma Letra destas estiver carregada
em Receita no competente Registro, será lançada no livro
auxiliar de vencimentos, enchendo-se todas as columnas que
estão á margem esquerda, e as tres primeiras columnas da
direita ; escrevendo-se ncllas em linha as circumstancias
designadas em cada um de seus titulas.
Art. !,.. o Quando se as5entar em Receita no Registro de
caixa a importancia da Letra, ou se der sabida no Hegistro de Letras a receber a qualquer Letra, ou por ter sido
cobrada, ou porque se lhe tenha d.1do outro destino, se enchcráõ as casas ou columnas da direita do Livro auxiliar
de vencimento de Letras, as. quaes ficaráõ ahi em claro no
a c to de ser registrada a Letra.
Art. 5. o As Letras a favor do Cofre de Rendas applieadas á amortização do papel moeda, que nas Thesourarias são actuulmente escripturadas no mesmo Registro do
Letras a recebrt·, sem distincção das Letras a receber, que
pertencem lt Henda Geral, continuaráõ a sct· cscripturados
no mcsnw H(·gislro, mas em rugin;:~s dístinctas, como se

--

pratica actualmente no Thesouro. Desta mesma fôrma será
escripturado nó Thesonra, e Thesourar-ias o Livro auxiliar
de vencimento de Letras.
Art. 6. 4 No Livre de vencimento de Letras as sommas
levadas á columna que tem por titulo-Letras a receberformandt o debito, ou a importancia das Letras á cargo
do Thesoureiro, e as que se levarem á columna que tem
por titulo-Letras sabidas-firmando o credito, as suas importancias deveráõ infallivelmente coincidir C(!m as partidas lançadas no Registro de Letras a recebar, que serve
de conta de Cofre.
Art. '7. o Fica por esta fórnia ampliado o Regulamento de
26 · de Abril de 1832.
·
Rio de Janeiro em o 1.0 de Julho de 1840.-0 lnspector
Geral interino, Alexandre Maria de Mariz Sarmento •
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N. 23U.-JUSTIÇA.-Aviso do 1. de Julho de 1840 .
0

•~o Presidente da Pt·oyiucia da Bahia , declarando-lhe que o Cidadão
João Pedreira do Couto Ferraz, eleito Juiz de Paz da Freguezia dos
Campos da Comarca da Cachoeira, em consequencia de se terem
reunidos os antigos Districtos, em que se achaYa dividida aquclla
Ft·cguezia, deve servir durante o primeiro anuo que decorre desde
o dia em que tomar posse até aquelle em que se completar o
mesmo arl!lo, porquanto sendo tal eleição feita em época cxtraordinaria,
e extraordinariamente, não lhe póde ser applicavel a regra ordiuaria.

Illm. e Ex.m. Sr.-O Regente, em Nome do Imperador·
o Senhor D. Pedro 11, Atteodendo ao que lhe representou
João Pedreira do Couto .Ferraz, eleito Juiz de Paz da Freguezia dos Campos da Comarca da Cachoeira dessa Província, 1\landa dcclarm· a V. Ex. que, havendo sido reunidos,
por Lei }Jrovincial de 13 de Abril de 1839, os antigos
Districtos em que se achava dividida aquella Freguezia, e
tendo-se mandado pmceder á nova eleição em que aquelle
Cidadão foi o mais votado, deve elle servir durante o primeiro tmno que decorre desde o dia em que tornai' posse
até aquellc em que so completar o mPsmo anno, porquanto
sendo tal eleição feita em época ex.traordinaria, e extraordinariamente , porquanto o foi em 11 de Noven1bro do
dito anno de 1839, não lhe pódc ser applicavel a regra
ordinaria, pela qual cada Juiz de Paz finda o seu anno
de serviço no dia 7 de Janeiro do anno immediato áque!lo
em que tomou posse, c isto por duas razões capitaes: t.a
porque a execução desta regra inexequivel no caso presente, importaria a preterição de outra ex.equivel no mesmo
caso, qual a que estabelece o art. 10 do Codigo do Processo,
frustrando os votos e a confiança que no referido Cidadão
dcpositárão os seus comparochianos, dando-lhe a preferencia
na votação par<a o primeiro lugar: 2. porque, sendo convidado pela respectiva Camara Municipal para tomar posse
no dia !"de Dezembro, sómenle recebeu, como mostrou por
documentos, o officio de convite no dia 5, pelo que foilhe depois marcado o dia 21 de Janeiro do anno corrente,
termos estes em que, julgando-se passado o seu anno, e
concluído o prazo da sua jurisdicção, como se julgou, re• sulta não servir o Juiz mais votado um só dia sem a menor
culpa sua, e não obstante estae prompto a servir; reputar-se decor-rido um anno de serviço, quando nem um só
dia decorreu, e a preterição do mais votado pelo que o foi
menos, contra a expressa disposição da Lei.
Deus Guarde a Y. Ex. Pala cio do Rio de Janeim em
o 1. de Julho de 1840.-Paulino José Soares de Souza&
-Sr. Presidente da Província da Bahia.
0

0
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231.-JUSTIÇA.-Aviso de 2 àe Julho de 1S~ô.

Ao Presiiiente da Provineia de Minas Geraes, deelarando-lhe para f!f
fazer constar á Camara Municipal de Minas Novas, em resposta a seu
Officio, em que participa haver suspendido por Hlegal a cobrança ju~
dicial de uma grande parte das multas do seu l\Iunicipio, Qlle nãopodem as Camaras Municipaes deixar de promover a arrecadação
dessas rendas 1 de cuja legalidade iÚ ao Poder Judiciario compele
conhecer.

lllm. e Exm. Sr.- Levando ao conhecimento do Hegente-,
Nome de S. M. o Imperador, o oficio de 27 de Abril
deste anno, em que a Camara Municipal de l\1inas Novas
rommunica ter resolvido sus[-'ender por illegal a cobrança
judicial de uma grande parte de multas do seu Município,
até que pelo Governo Imperial fosse esclarecida se, apezar
de reconhecer a injustiça das causas que tem de proprio,
deve ou não intenta-las, com grave sacrificio de seu cofre.;
pelo qual tem sido já pagas consideraveis custas das demandas de que tem dccahido: Determina o Mesmo llegente
que V. Ex. faça constar á referida Camara, em resposta
ao seu citado officio, que , sendo tlS Camaras Municipaes
administradoras , e não senhoras , das rendas do Conselho, não podem ellas deixar de promover a arrecadação
dessas rendas de cuja legalidade só compete conhecer o
Poder Judiciario.
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em
2 de Julho de 18fJO.- Paulino José Soares de Sou%a , :Sr. Presidente da Província de Minas Gcraes.
~m

N. 232.-JUSTIÇA.-Aviso de· 4 de 1ulho de 1840.
4\o P~esidente da Província de Mrr;wts Gera~s, esrlarecendo·e wbre à.'
duv•da apresentada pelo Contador &a Thesourari-a da mesma Pro'vincia, áeerca df}· Juiz por quem deve ser proferida a definitiva nos
embargos oppQsto nas execuções da Fazenda, q.ue n!o otfendem nem
desfazem a sentença.

Illm. e Exm. Sr.- Havendo o Contador da Toosouraria
dessa Província, servindo de lnspector, so.bmettido a conhecimento do Governo Imperial, com o seu offici6 de
19 d-e Dezembro do anno fH'GXimo passado~ dirigido 2@'

Alinislerio da Fazenda, o do Procuradot• Fiscal da mesm-s
Thesouraria , pedindo que se lhe declare , se , á vista do
art. 8. o da Disposição Provisoria á cerca da Administração
da Justiça Civil, deve set· proferida pelo Juiz Executor~
ou pelo Juiz de Direito, a definitiva nos embargos oppostos
nas execuções da. Fazenda, qae nãe ofendem nem desfazem
a sentença~ como sejão de preferencia para divisão do dinheiro que resulta da arremataçã9 dos bens, liquidação do
interesse oll de hemfeiterias, etc. O Regente em Nome do
Imperador, a· qoom fiz presentes taes officios , Manda
-comrnunicar a V. Ex., para fazer constar ao sobredito Contador, que, tendo·se já declarado, em Aviso de 12 de Agoste
de 1835, ~xpedido ao Juiz de Direito da Comarca do Sul
d'a Província de Santa Catharina, que, depois de proferida
a sentença final em causa- civel, se as partes vierem com
embargos nos termos legaes, deverá ser o processo delles
preparado pelo Juiz Municipal até se pôr em termos de
.julgamento final, da mesma sorte que antes da detlnitiva
embargada; deve esta declaração extender-se aos casos indicados pelo sob•·edito Procun~dor Fiscal.
Deus Guarde a V. E~. Palacio do Rio de Janeiro em 4
de Julho de 184.0.-Paulirw José Soares de Souza.-Sr.
Presidente de Provinda de Minas Ger.aes.

----·•

N9 233. -.JUSTIÇA.-A.viso de 4 de Julho de 1840 .
.lo Presidente da Proviucia de Minas Geraes dando os esclarecimentos
exigidos pelo Juiz Municipal da Villa de Queluz, a respeito da quantia
estabelecida no Regimento de 10 de Outubro de 17M pelas partilhas
que se fazem nos inventarios que excedem a dous CQntos de réis.

lllm. e Exm~ Sr.-Tendo
~ ~nett1z d~ Província, em

o Juiz Municipal da Villa de
·officia: datado de 2 do méz
antecedente, dirigido a este Ministerio da Justiça, solicitado
esetareoirnentos sobre pertencer ou não aos Juizes M~tni
cipaes a quantia estabelecida no Regimento de :1:0 de Outubro de 17ã4. pelas partilhas qne fizerem nos inventarios
que excedão a dous contos de réis; e se os Juizes de Direito só tem nel:les mil e duzentos réis das sentenças finaes : o
Regente; em nome do Imperador, Houve por bem decidir:J
que aos Juizes ~lunicipaes são devidas as assignaturas das

2 ( ~.·0
'

f><H'lilha~ e ddcnnina(;iío dcJJas, na fôrma marcada no %':!.'. 1
art. G. 0 da l . ei de 10 d,c Outubro de 175!&·; e aos Juizes
de Direito, pelo julgamento, nquclllls que se dcsignão no
mesmo para~rnpho, art. 2. o, por nno ter appliGaçfio a .estes
Juizes de t.a lnstancia o que havia disposto o ~ L~ do
art. 2. 0 áccrca dos Ouvidores de Comarcas, hoje instim~los~
fJUC erJo .Tuiz•·s de 2.a Instancia. O qac participo a V.'1J.1:x.
para sua intclligencia, c para fazrr constar ao referido ·luiz
Municipal; advcrlindo~ll.le que, quando semelhantes, duvi;das
lhe occorrão, dc\:e dirigir-se ao Juiz de Direito respectivo
;1 quem compete dar-lhe as necessarias inslrucç.õcs nos termop
do art. ld}, ~ 9. do Couigo do Processo Criminal.
Deus (iuarde a V. I~x. Pala cio do Hio de J<weiro em
!, de .lullto de 1840.- Paulino .José Soare.<; de Souza. -c
Sr. Prc.~id.en~e da Provinda de l\linas Gcraes.
0

N. 234..- F ..\ZEN.n.\ .-Em 4 de Julho de t8t.-O.
Drelar;mdo a manrirn por que deve ser eumprirlo. o disposto no art. H
da Lei de ~2 de Outubro de 1836, relatiyo á metade da divida aetiya
que pertence á Henda ProYincial.

José Antonio da Silva Maya, Pre:;idente do Tribunal do
Thesouro Publico Nacional, constando-lhe que em nlgumas
Thesourarias se não tem cumprido 1ittera1menlc o disposto
no art. 21 da Lei do 22 de Outubro de 1836, c Regulamento de 4 de Abril de 1837; declara ao Sr. Inspector
da Thesouraria da Província de ...• que sómente pertence
:í Henda Provincial metade da divida activa de impostos
Provinciacs devidos do 1. 0 de Julho de 1833 ao uhimo d.e
Junho de 1836; não só porque, sendo geraes todos os im·poslos antes da Lei de 24 de Outubro de 1832, que fez a
divisão das 1\endas, c principiou a ter execução no referido 1. 0 de Julho de 1833, não podia a de 22 de Outubro
de 1836 referir-se a uma época anterior, em que ainda não
11avia impostos Provinciaes; como tambem porque toda a
dcspeza até o fim de Junho de 1-833 ficou a cargo da Ad ...
ministração Geral. Outrosim ordena que.os Cofres Geraessejão
indemuisados de quaesqu.er quantias, que por ventura tenhão
sido levadas indevidamente aos Provinciaes por semelhante
motivo.
Thcsouro Publico Nacional em 4 de Julho do 1840.-

José Antonio da St'/v&, Maya.

N. 235. -JUSTIÇ.\.-Aviso de 6. de Julho de 1810.
Ao Presidente ela Pmvincia de Minas Geraes, declarando-lhe que, sendo
com em~ito improcedente a queixa dada pelo Promotor Publico da Ci.
dnde Diamantina, eomtuclo mal entendeu o Juiz de Paz dQqnclla
Cidade não ser de sua obrigação dar andamento á dennncia apre~
sentada pelo dito Promotor contra o Juiz Municipal ad hoc Francisco Neto Carneiro.

111m. c Exm. Sr. -0 RPgcntc, em Nome do Imperador,
Manda declarar a V. Ex, em resposta ao seu Officio de 18 de
Novembm do anno proximo passado, que, sendo com ctTdto
improcedente, segundo o que informa o Ju·iz de Direito da
Comarca do Serro, a queixa do Promotor Public) d .. Cidade
Diamantina, contra o Juiz de Paz da mesma Cidade, pot·
não ter este dado andamento á denuncia nprcsentada por
aquellc Promoto1· sobre prevaricat_:õcs do Juiz Municipal
ad hoc li'rancisco Neto Carneiro, comtudo mal entendeu
o dito Juiz de l'az não ser da sua obrigação promover o
expediente da andiencia do referido Juiz ~Junicipal denundado, cnntra o que bem se deduz do art. 159 do Codigo
do. Processo Criminal. O que participo a V. Ex. para a
sua intelligtncia, e para o fazer constar ao mesmo Juiz de
Paz.
Deus Guarde a V. Ex. Pala cio do Rio de Janeiro em 6
de Julho de 18lt.O.- PauUno José Soares de Souza.- Sr-.
Presidente da Província de l\Iinas Geracs.

N. 236.-FAZENDA.-Em 7 de Julho de 1840.
Declarando que nllo ha substituição uos Feitores das Alfandcgas pelos
1. 08 Escripturarios ou quaesquer outros Empregados deltas.

O Sr. lnspector. da Alfandega fique na intelligencia de que
não tem lugar o que propoz em seu offtcio de 29 de Maio,
a respeito da substituição dos Feitores, pois que em regra não
ba, nem póde haver tal substituição dos Feitores da·Alfandega
pelos 1. os Escripturarios della, ou quaesquer outros Empregados, com attenção sómento li antiguidade destes, porque nem o Regulamento o determina, nem convém (no
caso de urgente necessidade) que para substituir os Feitores,
cujas allribuiçõcs demandá~) para bom desempenho uma
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habilita~·ão c idoneidade professional se tenha sómcnte em

vista a circumstancia da maior antiguidade dos substituintes;
cumprindo que para a mesma substituição seja escolhido o
que mais idoneo e habilitado se achar; c que por conseguinte sem attenção á maior antiguidade do t.o Escripturario Raphàcl Pereira de Carvalho, que nenhum direito
lhe dá á prefercncia, se conservem no exercício os outros
f.os Ercripturarios José H.ibeiro da Silva, e Custodio Cardoso
Fontes, mas só mente no caso de que o Sr. I nspector julgue
de urgente e indispensavel necessidade a continuação; pois
que aliás os deverá dispensar, recahindo o serviço dos :Feitores impedidos nos outros Feitores em numero sufficientc
para assegurar a satisfação de todo o serviço e expediente,
quando se verifique o impedimento de alguns, como acontece a respeito dos Empregudos de outras classes.
!tio em 7 de Julho de 1840.-José Antonio da Silva Maya.

N. 237 .-I?AZE~DA .-Em 8 de Julho de· 1840.
Jnstrucçécs para a arrceadaçiío dos salarios dos Africanos illidtamente
introduzidos no Impcrio.

Ao Sr. AiJministt·ador da Itcecbedoria remetto a inclttsa
cópia das Instrucções para a arrecadação dos salarios dos
Africanos illicitamente introduzidos no lmperio, a fim do
lhe dar a devida execução.
Rio em 8 de Julho de 1840.-José Antonio da Silvallfaya.

Instl•ucçõcs a que se refere a Portaria acima.

1. a Os sala rios dos Africanos illicitamente introduzidos
no Imperio, cujos serviç0s tiverem sido ou forem arrematados no Município da Córte, serão arrecadados pela Recebedoria do mesmo Município, e remettidos regularmente
para o Thesouro Nacional, a fim de terem a applicação determinada nas Instrucções de 29 de Outubro de 1S34, e
Alterações de 19 de Novembro de 1835.
2. a Para este fim haverá na Recebedoria os seguintes livros :
1." Livro de Inscripção dos arrematantes, onde se fará
assento de cada um delles com as declarações exigidas no

nrt. 4.e das referidas alterações, e mais os nomes e nação
dos Africanos, idade que representão, signaes distinctivos
que facilitem o seu reconhecimento, navio em que forão
apr·esados, ou tempo e lugar em que forão apprchcndidos,
e quando arrematados os seus serviços, por quanto, e por
que tempo; e onde se irá abonando o que tiverem pago
dos salarios, com as declarações competentes, e referencia
ao Livro de Receita; reservando-se espaço para as observações que occorrerem relativas a cada um dos Africanos.
2. 0 Livro de Receita dos salarios, d'onde se extrahiráõ
conhecimentos de receita, que se hão de dar ás Partes.
3. 0 Livro de Receita e Despeza das quantias destinadas
ás despezas que se hajuo de fazer com os Africanos.
4. 0 Livro onde se abrit'Ó uma conta corrente ao Cura~
dor pelas quantias que se lhe entregarem, em virtude de
despachos do respectivo Juiz, para despczas que tiver de
fazer com os Africanos, abonando-se-lhe depois as que mos~
trar approvadas pelo mesmo Juiz, c as sobras que cntregnr; outra conta da com missão que lhe competir; c onde
tambem se abriráõ contas correntes semelhantes a cada
um dos outros Curadores, que houver fóra do Município.
Na escripturação destes Livros, e de mais algum outro
que o Administrador julgue nccrss::~rio para maior clareza
da escripturação, e no expediente respectivo, se scguiráõ
as regras estabelecidas nos Regulamentos da Rccebedoria ..
3. a O dinheiro que fôr necessario para despezas dos
Africanos será adiantado pelo rt>ndimento da Recebedoría,
e incluído com distincção nas folhas das despe:fas da mesma
Uecebedoria, para se cscripturar com a mesma distincção
na Contadoria Geral de Revisão.
4. a Passado o tempo em que os arrematantes deveráõ fazer
o pagamento dos salarios dos Africanos na Rcccbcdoria,
o Administrador della fará cxtrahir relação dos devedo ...
res, e a remetterá ao Juiz para mandar proceder conformo o art. 8. 0 § ft..o das referidas alterações, fazendo-se
a cobrança executiva pelos Agentes da. Recebedoria, perante o mesmo Juiz.
5.a O Administrador da Recebedoria prestará ao Juiz
e Curador as informações que lhe requisitarem relativas
q, esta incumbencia.
6. a Quando o Administrador da Recebedoria precisar de
providencias a bem desta arrecadação as pedirá pelo T nesouro Nacional.
Rio de Janeiro, 2 de Julho de 1840.-José Antonio da
Silva .Haya.

--

N. 238.-FAZENDA.- Em 14 de Julho de lS!W.
Ordenando que os Guardas da Agencia encarregada da arrecadação do
imposto sobre o gado usem de uuiforme.

O St. AL1ministr:1dor da Recebedoria do Municipio, conf•1rmc a sua I'eprcsentação de 10 do corrente, ordene aos
Guardas da Agencia encarregada da fiscalisação e arrecadação do imposto sobre o Gado, estabelecida na Prüia pe·
quena que usem do mesmo uniforme dos Guardas da Alflndega, com a di{ferença de trazerem na gola a inícial-G.
Rio em 14 de Julho de 1840.-José Antonio da Silva
Maya.

N. 239.-FAZENDA.-Em 17 de Julho de 1840.
Declarando que, drpois dos dias de franquia pcrmittidos ás embarca·
ções, são ellas obrigadas á descarga inteira, pagando os 200 réis de
mais por tonelada pelos dias que se. demorarem, e que, satisfazendo
a multa, nada as impede_ de fazer Mscarga parcial.

Em solução á duvida proposta por Vm. em seu officio
de 29 de Maio ultimo ácerca da genuína. intclligencia do
art. 141 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, tenho
de declarar~lhe que, passados os 15 dias de franquia, e mais
10 de prorogação (no caso de que tenha tido lugar) a em""
barcação é obrigada á deséal'ga intcim, pagando mais os
200 réis por tonelada pelos dias que se demorar, nos termos no sobredito artigo ; sendo certo que, satisfazendo a
multa, nada impede a embarcação de fazer descarga parcial •
.Deus Guarde a Vrn. lHo em 17 de Julho de 1840.--'"
J osé Antonio da Silva Maya. -Sr. Inspector da Alfandega
de Pernambuco.

N. 240.-JUSTIÇA.-Em 17 de Julho de 1810.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do Norte, em solução ás

du~

vidas apresentadas pelo Juiz de Paz de Tamatanduba, sobre percepção
de custas.

111m. e Exm. Sr .-Lovando ao conhecimento do Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador, o officio de
·g de Agosto ultimo, em que o Juiz de Paz de Tamatanduba pede solução aos seguintes quesitos : 1. o, se, tomando
o Juii de Paz conhecimento de crimes em que tem lugar
a denuncia, como determina o art. 141 do Codigo do Pro~
cesso Criminal, independente de petição do ··Promotor Publico, e não procêdendo esta, deve, ou não o Juiz de Pa:r.
haver as custas do processo pelo cofre da referida 1\hmi~
cipalidade; 2. o, se, em virtude de procedimento ex -officio
pelos mesmos crimes, fôr pronunciado qualquer individuo,
devo haver-se deste as custas, corno expressamcnto diz o
Alvará de 12 de Outtfbro de 175:1., independente da sentença final: Resolveu o Mesmo llegcntc, quanto ao 1. s
quesito, que o pagamento das custas, no caso exposto,
tambem fica a cargo do cofre da Municipalidade; porque
da disposição do art. 307 do Codigo do Processo so deduz
uma conclusão tão geral, que não póde deixar do comprcbendê-Io; e, quanto ao 2. 0 , que a obrigação de p~garcm as
custas os pronunciados pelo Juiz de Pi.lz, se deduz da mesma.
· generalidade do citado art. 307; por isso que o pronunciado é ulh decahido na. primeira instancia. O. quo communico a V. Ex. para o fazer constar ao sobredito Juiz de Paz.
Deus. Guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro em
17 de Julho de 1840.-Pault'no José Soares de Souza.Sr. Presidente da Provincia do Ilio Grande do Norte.

N. 2!t.1.-FAZENDA.-Em 4 de Agosto de 1840.
Declarando que se não levará em conta quantia alguma de despeza com
a substituiçao das notas de 10~000 réis, trabalho que pertence aos
Empregados das Thesourarias, e que as ditas notas sejilo recebidas
nos pagamentos á Fazenda Publica, e depois inutilisadas, etc.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Naciom\1, para obstar a arbitl'ios que possão occasionar augmento de despeza na subs~
HF.CISÕES DO GO,"ERNO DE

1810,

10.

Utuiçito das notas de 10:/POOO réis, declara ao Sr. Inspectat
da Thesouraria da Província de. . • que não será levada em
conta despeza alguma, que com esta substituição se fizer,_
porque esse serviço é da. obrigação do Thesoureiro e seus
Ji'ieis, que o podem fazer com mui pouco ou nenhum accrescimo de trabalho, recebendo das Estações e Exactores subalternos as Rendas publicas nessa especie, que as partes
sem duvida preferiráõ para os seus pagamentos, e fazendo-as
carimbar pelo Porteiro, Continuo, ou outras pessoas idoneas
do serviço da casa, escusando assim o troco directo ás partes: pois, estando o publico já bem informado dos signaes
característicos que ditferenção mui sensivelmente as notas
falsas das verdadeiras, de modo que não será facil illudi-lo,
c não se hav{qldo ainda marcado a época em que deverá
terminar este resgate, a qual ha de ser 8nnunciada com
sufficiente antecipação, não ha necessidade de atropelar-se
a operação; advertindo, porém, que, se, apt>zar do methodo
ora recommendado, f6r preciso sacar, nunca se faça abaixo
do par, dando parte; se o não puder conseguir desta maneira, para ser socconido com os fundos necessarios.
Thesouro Publico Nacional em 4 de Agosto de 1840.-

Martt'm Prancisco Ribeiro de Andrada.

•aY•

N. a42. -GUERRA. -Em de 6 de Agosto de 1St,. o.
Decreto do Poder Moderador perdoando o crime de primeira e segunda
dese'rçllo simples, incluindo-se tambem neste indulto os que já 'estiverem
cumprindo sentenças, ou por sentenciar.
·

Querendo Usar dos effeitos da Minha Imperial Clemencia
parà com os .Militares dos ditferentes Corpos de Linha das
Províncias do Imperio, que tiverão a desgraça de desertar,
àpartando-se das suas Bandeiras : Hei por bem Perdoar-lhes
o crime de primeira e segunda deserção que tiverem commettido, que não seja complicado; apresentand'o-se elles
dentro do prazo de dous mezes, contados da publicação do
presente Decreto em cada Província, incluindo-se tambem
neste Indulto os que já estiverem cumprindo sentenças, ou

por sentenciar. O Conselho Supremo Militar o tenha assim
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cnlendido, faça publicar e executar, expedindo _Q,; despachos
necessarios.
·
·
Pala cio do Rio de Janeiro eni' 'séts de· Agosto de. mil oito=
centos .e quarenta, decimo nono da lndependencia e do lmperio.-Com a Rubrica de SHa Magestade o Imperador.-

Francisco de Paula Cavalcanti de

Al~uquerqu~.

.

N. 243.- FAZENDA.
-Em 19 de Agosto· de 18&.0 •
....t:{t.
Qrdenando que os Thesoureiros, Recebedores e Pagadores não conti ..
nu em a servir sem prestar fiança, e que . aos noyos nomeados se nilo
dê posse sem a ter prestad(,t , e que além disso devem ser. chaos e
abonados.

Martirrt Francisco·Rib()iro dê Andrada, Presidente· do 'fri ..
bunal do Thesouro Publico Nacional, ordena que os Thesot!reiros,. Recebedores de Rendas llublicas • e Pagadores actuaes
não continuem a servir sem que primeim prestem fiança idonea, sem limitação, quando nã0 seja limitada por Lei, e<
que aos novos nomeados não se dê posse sem prestação da
aita fiança, na fór·ma da Lei , os quaes além disso deveráu
ser chãos e abonados. O que o Sr. lnspector da Thesouraria da Província de •.... cnmprirá.- Thesouro Publico
Nacional em 19 de Agosto de 1840.- Mqrtim Francisco

Ribeiro de Andrada •

•
N. 24.4.-lUSTIÇA.-Em 22 de Agosto de 18fa.O.
Decreto concedendo amnistia a todos os que estil.erem envolvidos em
crimes politicos em cada uma das Provind!s do Impet:io.

"'

Usando das attribuições, que me. confere{) artigo cento
e um da Constituição do-'lmperio~ nos paragraphos oitavo e
nono; -Hei por bem Decretar o seguinte :
Art. 1. 0 He concedida amnistia a todos aquelles, que estiv.erem por qualquer fórma envolvidos em crimes polttie()s,
commettidos até a publicação do presente Decreto em ~~iid<•
uma das Províncias do lmper·io, com as seguintes declara~:êh:i:
§ 1. o Aquelles que. seguem a rebellião nas Provincias em
que 8lla @Xiste, deveráõ 1 para o fim de gozar da amnis-

Ha concedida, apresentar-se perante qualquer- Autoridade
legal da mesma, ou de outra Província, no prazo de sessenta dias, contados da publicação deste Decreto na Pro)'incia em que estiverem. São Autoridades legaes para este
fim, não só as Civis das Cidades, Villas e Districtos, mas
tarnbem as 1\filítares encarregadas do Commando de Exercito, Corpo ou Posição militar da Legalidade.
§ 2. o Aquelles que estiverem por qualquer fórma envolvidos em crimes politicos, c cuja presença ao Governo parecer não convir nas Provincias, em que esses crimes se tiverem commettido, não gozaráõ da amnistia concedida, sem
que assignem termo perante a autoridade competente, pelo
qual se obriguem a residir temporariamente dentro ou fóra
das referidas Províncias, conforme o prudente arbitrio do
mesmo Governo.
§ 3. o Os que quebrarem o termo que tiverem assignado,
na conformidade do paragrapho antecedente, perderáõ por
esse facto o direito á continuação' do_ gozo da amnistia concedidn.
Art. 2.° Ficão em perpetuo silencio, como se nunca tiv~sse existido , os processos, e sentenças, que tiverem tido
1ugar em virtude de crimes políticos, para mais não produzirem effcito algum contra as pessoas envolvidas nos mesmos
crimes, nem por taes crimes se instauraráõ novos processos.
Exccptuão-se :
§ Unico. As pessoas mencionadas no paragrapho primeiro,
do artigo primeiro, que não se apresentarem dentrütdo prazo
'estabelecido Df)omesmo paragrapho, e bem assim as pessoas,
de que trata o paragrapho segundo, que· quebrarem o termo
que tiverem assignado, devendo contra umas e outras proceder-se na conformidade das Leis.
Antonio Paulino Limpo de Abrco, do Meu Conselho, MinistFO e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos nef!!essarios. Palacío do Rio de Janeiro em vinte dous de Agosto
de mil oitocentos e quarenta, decimo nono da Independencia
·e do Imperio.--~m a Rubrica de S. M. o Impcrador.-

Antoiíio Paulino Lt"mpo de Abreo.

•eee
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N. 245.--GUERRA.-- Em 27 de Agosto de 1840.
Decreto do Poder Moderador, commutando em seis annos de galés a pena
de morte, imposta aos réos Ignacio Lo-yóla fie Santa Anna, Cabo de
Esquadra, Bemardino José dos Reis, Jeronimo da Silva, e Jesuino
Claudino, soldados, todos do v~ Batalhão de Caçadores de primeira
Linha do Exercito.

A effeitos de ·1\.linha Imperial Clemencia, Hei por bem Com~
mutar em seis annos de galés a pena de morte imposta aos
réos , lgnacio Loyóla de Santa Anna, Cabo de Esquadra,
Bernat·dino José dos Reis, Jeronimo da Silva, e Jesuíno Clau'""
dino, soldados, todos do 1. 0 Batalhão de Caçadores de primeira Linha do Exercito. O Conselho Supremo Militar de
Justiça o tenha assim entendido , e faça executa r com os des ..
pachos necessarios.
Palacio do Rio de Japeiro em vinte sete de Agosto de mil
oitocentos e quarenta, decimo nono da lndependencia e do.
lmperio.-Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.-

Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque.

--·N. 246. -JUSTIÇA.- Em 28 de Agosto de 1840.
Perdoando das penas, em que possno ter incorrido os Guardas Nacionacs,
, que, chamados a destacar para auxiliar o Exercito de primeira linha
em qualquer Província do Imperio, ou não se apresentárão para fazer
este serviço, ou, depois de apresentár-se abandonárão o mesmo ser< '<iço, sem prévia licença da Autoridade competente.

Usando das attribuiçõcs que me confere o artigo cento
e um da Constituição do lmperio, nos paragraphos oitavo
c nono: Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1. o São perdoados das penas, em que possão tel' incorrido, os Guardas Nacionaes, que, chamados a destacar
para auxiliar o Exercito de primeiji Linha em qualquer
Província do Imperio, ou não se aprê~ntárão pz. ra fazer este
serviço, ou, depois de apresentar-se, ahandonárão o mesmo
serviço, sem prévia licença da Autoridade competente.
Art. 2. o A disposição do artigo antecedente comprehendc:
§ 1.0 Os Guardas Nacionaes, que forão chamados a des·
tacar dentro das l)rovincias a que· pertencem.
§ 2. o Os Guardas Nacionaes , que forão chamados a destacar para fóra das Províncias a que pertencem.
§ 3. 0 Os Guardas Nacionaes, que forão chamados a des~
lu ear em Çorpos de primeira Linha ..

Art. 3. o Os Guardas Naciouaes mencionados no artigo antecedente deveráõ, para o fim de gozar do perdão concedido
no artigo prirn·~iro, recolher-se aos Corpos da Guarda NacionJl a que pertencerem, no praso de sess-f!nta dias, contados
da publicação do presente Decreto na n~spectiva Província.
Art. 4. o Fi cão em perpetuo silencio, como se nunca tivessem existido, os Processos, o Sentenças, que tiverem tido
lugar contra os Guardas Nacionaes, em virtude dos crimes
especificados no artigo primeiro, nem por taes crimes sa
procedcn1 ·contra os mesmos Guardas Nacionaes, uma vez
que satisfaç.ão a condição imposta no artigo terceiro.
Antonio Pau li no Limpo de Abt·eo, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça, o
tenha assim entendido, e faça executar. Palacio do Uio de
Janeiro em vinte oito de Agosto de mil oitocentos e quarenta,
decimo nono da Independencia e do Imperio.- Com a Rubrica de Sua Magistade o Imperador. - Antonio Paulina

Lz'mpo de Abre o.

N. 247.- FAZENDA.- Em 9 ele Setembro de 18!,.0.
Declarando que o recurso do julgamento das faltas dos Empregados dos
Consulados, é do Administrador para a Tbesouraria, e desta para oTbesouro, conforme o art. 36 do Regulamento de 30 de Maio de 1836.

•

111m. e Exm. Sr.- Tendo-me sido presente a representaçã-o do Administrador da Mesa do Consulado dessa Provincia de 25 de Maio deste anno, em que sn queixa da.
decisão do antecessor de V. Ex., que mandou julgar jus~
tificndas as faltas do Guarda Lino José Gesteira, e pagar-·
lhe os respectivos vencimentos, bem como a infot·mação
que a este respeito deu o dito ex-Presidente em officio de
23 de J alho, cabe-me declarar a V. Ex., que o referido
ex-Presidente tomou conhecimento do recurso daquelle
Guarda, incompetente e illegalmente, pois que as Leis de
4 de Outubro de 1831, e 3 de Outubro de 1834 não lhe •
dão faculdade para isso : devendo taes recursos ser interpostos do Administrador para a Thesouraria, e desta para
o Tribunal do Thesouro, na conformidade do disposto na
art. 36 do 1\egulamento de 30 de Maio de 1836 .
Deus Guarde a V. Ex. Palacio do Hio de Janeiro em
9 de Setembro de 1840.- M artim Francisco Ribeiro da
Andrada.-Sr. Presidente da Provincia da Bahia.
'IÕillt'
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N. 248.- FAZENDA.- Em 9 de Setembro de 1840.
Declarando que os escravos não devem ser incluídos no valor dos Eu"'
genhos para o pagamento da Sisa, etc.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesoum Publico Nacional, em conformidade de
deliberação tomada em sessão do Tribunal sobre o otlicio do
Sr. lnspector da Thesouraria da Província da Bahia de 8
do mez passado, n. o 88, declara-lhe que não póde ser approvada a, decisão, de que deu conta no dito officio, de
mandar incluir os escravos do Engenho ~. Felippe na conta
para o pagamento da Sisa do mesmo Engenho, não só
por não ter fundainento algum em Lei, ou ordem, como
porque. seria uma verdadeira concussão o cobrar-se a Sisa
por inteiro, ou 10 por' 0 /o do valor dos escravos, que a Lei
sómente sujeitou á meia Sisa, além de comprehender-se
nisso uma usurpação da Receita Provincial para a Geral;
não obstando a disposição do art. 2. o da Lei de 30 de
Agosto de 1833, pois que esta considerou os escravos parte
integrante das Fabricas, tão sómente para o fim especial
de se não desmembrarem em virtude das execuções.
Thesouro Publico Nacional em 9 de Setembro de 1840.-

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

••ao .-

•
N. 249.-JUSTIÇA.-Aviso de 11 de Setembrode1840 •
.A.o Presid~nte da Província de Minas Geraes, dando esclarecimento ás
duvidas otrerecidas pelo Juiz de Direiro Substituto da Comarca do
Ouro Preto, ácerca de quem deve mandar seguir e expedir as appellações criminaes; e a quem compete pagar o sello dos autos, e porte
do Correio, quando por indigencia o não possão fazer os presos pobres que interpuzerem o recurso de appellação de suas sentenças.

Illm. e Exm. Sr.- Tendo o antecessor de V. Ex. en~
via do a este Ministerio da Justiça, com o. seu oflicio de
15 de Julho proximo findo, o que lhe dirigio o Juiz de
Direito substituto da Comarca do Ouro Preto, pedindo es~
clarecimentos ás seguintes duvidas: 1. a, se em vista do dis...
posto no art. 25 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833,
e nos seguintes, deveriu mandar SPguir e expedir as ap~

f

pcllaçõcs interpostas de todas as sentenças cl'imcs, ainda
quando as part~s não promoviío sru seguimento, ou S(;mcntc
aquellas, que forem interpostas dn sentenças, das quacs os
Juizes, pelas antigas Leis, crão obrigndos a appcllar; 2.a,
a quem compete pagar ·o Scllo dos nutos, c porte do Correio, quando alguns presos pobres interpuzcrcm o recurso
do appcllação de suas sentenças, e não puderem fazer taes
despezas pelo sen cstJdo do indignncia ; passo üs mãos de
V. Ex., por copia~ f.lssignada pelo Conselheiro Oficial Maior
desta Secretaria de Estado, a inclusa resposta do Conselheiro Procurador da Corôa sobre tacs duvidas, deelarando
a V. T~x. que com a dita resposta o Govrrno Imperial so
conforma, e quo se tem solicitado do Ministerio da Fazenda a conveniente ordem á Thesouraria dess<l Província,
relativamente ao pagamento do sello dos nutos dos presos
pobres. c porto do Correio, por conta da rubriea das des~
pczns cvenlnacs deste Ministcrio da Justiça. O que comrnunico a V. Ex. para sua intelligcncia, e para o fazer
constar ao sobredito Juiz de Direito subslituto.
Deus Gnarde a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro em
11 de Setembro dl} tsr.. o. -.Antonio PauJino Limpo de
A breo.- Sr. r residente da Província de :Minas Gemes.
CorIA.- Parece-me se deverá responder aos quesitos do
Juiz de Direito da Comarca do Ouro Preto: 1. 0 , que as
disposições dos arts. 25 e seguintes do Bcgulamcnto de 3
de Janeiro de 1833 devem ser geral, e indistinctnmentc
observados, sendo feita a remessa, e promovido o expedicn~ de todas as appellações criminaes, de que lraU'i.o os
ditos artigos, cx-officio do Escrivão respectivo; sendo, porém,
a cargo das partes interessadas o pagamento do Scllo, e
porte do Correio, c em prejuizo dollas a demora, que nellc
tiverem: 2. 0 , quo, no caso de serem os appellanlcs notoriamente indigentes, se devorá fazer o pagamento do sello
dos autos} c porte do Coneio por conta da rubrica das
dcspezas cvcntuacs do Ministerio da Justiça. Quando com
isso se conforme o Governo, será preciso expedir-se ordem
á Thcsouraria da Provincia para a despeza. Rio de Junciro, 7 de .Agosto de 1840.- Maya.

_.ç.~
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N. 2:>0. - FAZEN.Dl:.,;.,..,.. Em 3 de Outubt·o de f840.
Declarando o modo por que se d~oceder para a arrecada(ão dos
Direitos nas Alfandrgas, quando as fa1:eudas excederem na l!lrglJra
ás poll~gadas marcadas na Pauta.

l\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo presentearepresentação que ao Governo dir·igirão os Negociantes di.L
Província do Pará, contra o methodo por que na Alfandega
da dita Provincia- se eobrão os dir·eitos das fazendas, cuja
largura excede ás pollegadas taxadas na Pauta; e confor
mando-se com a informação que, sobre tal objecto, dera
o lnspcctor da AI f .;ndega da Côrte: deliberou em sessão
do Tribunal que se ordenasse ao Sr. Inspecto1· da Thesouraria do Par·á que fir.esse constar ao da respectiva Altandega que a pratica alli seguida na cobrança dos preditos
-direitos é irregular, c deve, portanto, cessar.
A fórma seguida na Alfandcga da Côrtc, e que cumpre
ser observada em todas as Alfandegas do lmperio, é a seguinte: dado o caso de exceder a fazenda á largura declarada na Pauta, lança-se o preço que dá a Pauta para a.largura
nella designada, e addiciona-se o producto do numero de
pollegadas de accrescirno multiplicado pelo seu especial preço,
verbi gratta, diz a Pauta: Alcatifas finas nté 24. pollegadas,
covado 1~400, excedendo desta largura, por poHegada, 6()
réis. Aprcsentão-se, pois, daquelJas alcatifas com 80 polle,..
gadas, temos: preço fundamental para 24 pollegadas 1~400,
6 pollcgadas de accrescimo a 60 réis, 360 réis; somrr.a par~
o catculo dos direitos 1:tP760; o que communico ao Sr. los ..
peetor da predita Thesouraria para sua intel}igencia, e expedição das neccssaria5 ordens a semelhante respeito.
Thcsouro Publico Nacional em 3 de Outubro de 184().-

Ma.rtim Francisco Ribeiro de Andrada.

N. 251.-FAZENDA.-Em 9 de Outubro de

18~0.

Determinando que o producto do imposto de 3 Ih, por 0 /o de armaze~
nagem addicional deve continuar a ser excluido da deducçao da quota
destinada para o vencimento dos Empregados das Alfandegas.

O Sr. Inspector da Alfandega, em solução ao seu officio
do 1. o do corrente, ácea·ca da Pxecução do Deereto de 1S
de Setembro, fique na intclligencia de que, subsistindo a
DECISÕES DO GO'VER:SO DE

2
I

2t

1840.

11.

hoa razão expendida no officio de 13 de Julho deste m;rio,.
deve continuar a ser excluído da deducçâo da quota desti·
nada para o vencim~nto dos Empregados das Algandegas ()
producto do imposto de 3 t / 2 por 'J/o do armazenagem addicional, executando-se assim o refe1·ido Decreto, que, não alteratldo essa boa pratica, teve em vista a_deducção, que actualinente se fazia com tal exclusão.
Rio em 9 de Outubro de 181-0.- Martim Francisco Ri-

lJâro de Andrada.

N.252.-FAZENDA.-Em 16 de Outubro,dc 1840.
·Declarando que o Hegimcnto dos Novos Direitos de ll de Abril de 166~
está em yigo1· naquellas disposições, que não tem sido revogadas, ou
alteradas por Lds posteriores.

O Sr. Administrador da Rccebedoria do l\Iunicipio, em
solução á sua representação dB 12 do corrente, fique • intelligencia de que ainda está em vigor o Hegimento dos Novos
Direitos de 11 de Abril de 1661 na 1uellas disposi.eOes, que
não tem sido revogadas, ou alteradas pelas Leis posteriores,
e ainda podem ter applicação, posto que por eircumstancias
occorrenlés não tenhão uso algumas dellas, entre as quaes
se comprehénde a do § 25, que declara sujeitos ao paga·mento .dos Novos Direitos todos os officios da Casa Real (ora
Imperial) e fóros della, e por conseguinte se devem cobrar na
ltecebcdoria : regulando-se esta arrecadação pelo que é expresso nos§§ 63 e 66, a respeito dos Otnciaes móres e Officiaes
menores da Casa Imperial, e pelo que constar dos livros da
extincta Chancellaria 1\Iór, que deve examinar com argencia
a respeito dos officios e fõros, informando o que achar no
referido exame.
Rio em 16 de Outubro de 18!~0.- Martim Francisco

Riátiro de Andrada.

N. 253.- FAZENDA.- Em 16 de Outubro do 1840.
Regulamento para a bcin entendida fiscalisaç~o de direitos, na appr('hens11o
.de viveres e outros etfeito.s pertencentes a embarcaçOes dl' guerra estachmadas nos portos do Imperio.

Martim Francisco Ui beiro dt> Andrada, Prt•sid!~nte do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, para obvhr inconvenientes frequentemente occorridos, provenientes de uma
menos bem entendida fiscalisação de direitos, na apprehensão de viveres, roupas c eiTeitos pertencentes a embarcações
de guerra estacionadas nos portos do lmperio, seus 01fidacs
c equipagem, ordena se obscrv8 o seguinte.
Art. 1. o Não set'ão sujt~itos á apprchensão ordenada no
art. 281. do Hegulamento de 22 de Junho de 183ü, no em bar...
que, ou. no mar, os gcneros comestiveis, roupas, calçado~
utensis, e quaesquer outros ciTei tos que conhecida mente forem
pertencentes ao uso, serviço c consumo das embnrcaçlies de
guerra nacionaes, ou esti·angeiras estacionadas nos portos dQ
lmperio, ou a seus Officiaes, e equipagens, e que para as
mesmas ·embarcações forem conduzidas.
Art. 2. o Igualmente não serão sujeitos á apprehensão sobredita, as roupas, calçado, utensis c quaosquer outms ciTei·
tos, lll desembarque, ou no mar, quando conhecidamcnte
forem ~rtencentes ao uso, serviço das ditas embarcações,
seus o~es e equipagem, e tiverem sabido das mesmas
embarcações.
Art. 3 o QLtando, em caso de duvida, se fizer a apprehensão na conformidade do referido ~rt. 284 do Regulament9
de 22 de Junho de 1836, em alguns generos que se digão
pertencer ás embarcações de guerra, seus Omeiues e equipagem, poderão os lnspectores mandar logo restituir os
objectos apprehendidos, qualquer que seja o seu valor á
requisição dos Agentes Diplomaticos ou Consulares das Nações f('Spectivas, e dos Commandantes das embarcações de
guel'ra nacionaes, que affii·mem, debaixo de sua palavra,
serem os mesmos objectos pm·tcncentcs ao uso, serviço, ou
consumo das embarcações de guerm, seus officiaes e equipagem; pagando-se, porém, os direitos, se os deverem.
Art. 4. 0 SP. qualquer empregado, ou preposto das Alfan ..
degas, a pretexto de fiscalisação, commetter prevaricação,
violencia, excesso, abuso ou extorsão para com os Officiaes
e equipagem dos embflrcações de guerra, no embarque,
desembdrque, ou no mar, os Agentes Diplomaticos c Consulares, a respeito das estrangeiras, e os Commandantes, a·
respeito das nacionaes, dirigiráõ aos Inspectores das mesmas,

Alfundegas representaç_ões ~specifi~adas dos factos,

•

des~gnand~

os nomes dos delinqucntcs para serem devidatncnlé punidos,
com o castigo que merrcm·em, na conformidade do nrt. 33
§3. 0 do" Regulamento de 22 de Junho dB 183!i.
Rio em 16 Outubro de 184.0. - Martim .Francisco Ri-

beiro de Andrada.

N. 254.- GUERRA.- Em 16 de Outubro de 184.0.
Decreto do Poder Moderador ampliando as disposições do de 6 de Agosto
do mesmo anuo aos réos de primeira e segunda deserção aggravada.

Ampliando as disposições do Meu Imperial Decreto de 6
de Agosto do corrente anno, pelo qual Houve por bem Conceder perdão ás praças do Exercito, que se achassem incursas
no crime de primeira e !)egunda deserção simples; llei
por bem Fazer extensiva a mesma Graça aos criminosos
de primeira c Sf..,gunda deserção aggravada. O Conselho Supremo Militar de Justiça o tenha assim entendido, e faça
executar com os despachos necessarios. Palacio do 1\io de
Janeiro t•m dezaseis de Outubro de mil oitocentos e quarenta,
decimo nono da fndependencia e do Imperio. - Com
Rubrica de Sua MagP,slade o Imperador.- Francisco de

a

Patda Cavalcanti de Albuquerque.

I
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· N. 255.-FAZENDA.-Em 8 de No-vembro de 1840.
:Recommendaudo a execução da ordem de 15 de Julho de 183il a respeito (Ia Tabella nnnexa á Lei de 20 de {)utubro de 1838, 'emqmnto.
a Assembléa Geral Legislatin. ntlo r~solv-e:r o contrari-o.

)fartiítl Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do
Tribunal do Thesonro Publico Nacional, em conformidàdte
de deliberação tülllada em sessão do Tribunal, de accordo
CMn{)

Pa~er

'

·du Cooselheiro Proourador

l'J~cat,

tleelnrn

ao Sr. lnspector da Thesouraria da Província do B.io de
Janeiro, em respostll ao ~eu ofli('io ifA 17 dn rnPz findo, que
deve continuar ex~cutar a on1em ô.o llh::llu:.Ho ue 15 de Jtllho
de 1839, não obstante o que em contral'io provcu o Presidente da mesma Província pela de 5 do mez passado, não
só porque a citada ordem do Thesouro está de accordo
com a litteral, e mais obvia intelligencia da Tabella annexa á Lei de 20 de Outubro de 1838, que assim litteralmentc se deve observar, emquanto a Assembléa Geral
Legislativa não Decretar o contrnrio; mas tambem porque,
ainda quando assim não fosse, não era dado ao Presidente
da Provincia revoga-la, altera-Ia, ou suspender de qualquet·
maneil·a a sua execução, sem ter represcntudo ao Tribunal
do Thesouro os motivos por que a suppõe illegal, e ha•1ido
delle a decisão, que tal a reconhPça.
Thesouro Publico Nacional em 3 de Novcmbt·o de 181.0.

--: Martim Francisco Ribeiro

de

Andrada.

····N. 256.-l<'AZENDA.-Em 4 de Novembro de 181.0.
.

Declarando que as apprehensõc~. no caso do art. 200 do Regulamento de
30 de Maio. de 1836, são \Úlidas, ainda que ncllas não tenha interüodo um Feitor Conferente propriamente tal, sendo feitas com u
cooperação do Arqueador, ou outro Empregado que substitua o Feitor.

l\Iartim Francisco Ribeiro de Andl'ada, Presidente do
Tribunal do Thesoum Publico Nacional, em conforfltidadc
de deliberaÇão tomada em sessão do Tribunal, de accordo
com o Parecet· do Conselheiro Procurador Fiscal, responde
ao oflicio do SI\,lnspector da Thesouraria da Provincia da
Bahia de 8 do mez findo, sob n. 0 120, que não podem
ser approvadas as decisões constantes das suas Portarias de
23. de Setembro c 3 de Outubro, que declarão nu lias as
apprehensões das caixas de assucar, no cnso do art. 200
do Regulamento de 30 de Maio de :!83G, em que nã.9
tiver . intervindo um Feitor Confel'ente, l,ropriamente tal,
1nnda que aliás sejão feitas com a cooperação do Arquf.ador
ou outro Empregado, que substitua aquelle Ft~ilor exigido ·pelo sobredito art. 200, e pelo 5. o da ordem de
"31 de Mar~o deste deste .anno ; pois que, na eonformidade
da. expressa e litteml disposíçào do al't. 42 do prt>cit~db
R~lamenro,

os

Arqt~eadores.

.são Feitores

CoRf~ren·tes,

e

como lacs

d·~vem

sc1·vit· no descmncnho dus allrihuitõcs

destes Empregados, todas as vezês que não cst1 vei·am
occupados no sm·vi<:.o da Arqueação, e igua Imente pódo
servir de Feitor Conferente qualque1· outro Empregado da
Uepartição, quando os acluaes não fot·cm bastantes para o
serviço, segundo detennina o art. 29 do mesmo 1\t'gulamento. O que o mencionado St·. Jnspector farú cumprir·.
Thesouro Publico Nacional em 4 de Novembro do 18í0.

-

JJ!artim Francisco Ribeiro de Andrada.

N. 2::>1.-l?AZE:\D ..L - Em 5 de NovcmbrÓ d.e 18!e.O.
Os Títulos que se expedem ás pessoas, que, posto srjão maiores de
Direito, prccis'ío provar a sua eapacidade para se regerem, silo sujeitos ao Imposto t:rcado pelo S) 12 da Tabclla da Lei de 20 de Outubro
de 1838.

Illm. e Exm. Sr.-Em r~sposta ao offieio de V. Ex.
de 8 do !!1CZ passado, n. 0 52, approvo a deliberação d.e V.
Ex. que declamu sujeitos ao Imposto crendo pelo§ 12 da
Tabclla, que acompanha a Lei de 20 de Outubro de 1838,
os Tilolos, que se expedem ás pcsson.s, que, posto sejão
maiores de Direito, comtuJo precisão pmvar a sua capacidade, e sufficicncia para regerem a si e seus b~ns.
Deus Guarde a V. Ex. Palncio do l\io de Janeiro em 5
de Novembro de t8la.O. -JJfartim Francisco Ribeiro de Andrada.-Sr. Presidente da Providcia das Alagoas .
...

....

N. 253.- FAZENDA.- Em 5 de Novembro de 184.0.
Declarando quf', po~to sejão os Conventos os legitimos proprietarios dos
bens adquiridos pelos seus Religiosos, não podem taes bens ser-lhes
• entregues no caso de fa\lecimento dos Religiosos, e de se tt•rem at':recadado por algum Juiz, sem a legal habilitação e dcprecada.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, tendo á vista a re-

p rescnta~ão que ao 'fhesouro dirigio

~ ~ontador

da Thc:-

s·ourarla ·tia Pmvincia do Parti, em 24 de Junho deste anno,
contra a resolução quf~ tomou o respectivo Sr. lnspector
de manddf pagar aos Rel!gio~os do (~onvento de Santo Antonio a quantia de 1: 073t'Olt.4, 1mportancia do que produzirão os bens de F r. Francisco da Lapa, Heligioso do
mesmo Convento, fnllPcido em Gurupá, Comarca do Baixo
Amazonas, e cujos bens havião sido ou como vagos ou
como de ausentes arrecadados: r<·solução a que
oppuzerão o Contador e o Fiscal da Thesouraria, com o fundamento de que taes bens assim arrecadados não devião
sahii· dos cofres sem uma habilitação em fórma; declara
ao sobredito Sr. lnspcctor que indevida e illegalmente
fez o pagamento acima mencionado, sem prccedencia da
habilitação c dcprccada exigidas pelo Contador c o Fiscal ;
porquanto, supposto prevalcção os principias jurídicos da
ordem de 5 de Setembro de 1839, segundo. os qoaes são
os Conventos os legitimas proprietarios dos bens adquiridos
e deixados pelos seus Religiosos; é certo comtudo, que,
quando taes bens são aehados em lugares distantes dos
ditos Conventos, c da rcsidcncia dos seus Syndicos, e tem
ror isso lugar a arrccadaçfío judicial delks na fórma das Leis,
como acontece a respeito do quacsquer bens de ausentes,
não podem ser tirados e entregues dessa arrecadação -ou
ndministrnção, sem que os mesmos Conventos se habilitem.
Havendo-se, portanto, procedido ilJegalmcnte, c convindo que
tal precedente se não estabeleça ; ordena ao referido Sr. Inspcctor que faça recolher a quantia entregue ao Convento,
e· a não torne a entreg(lr senão á vista de habilitação legal
e da depreca da do respectivo Juiz. O que cumprirá.
Thcsouro Publico Nacional, 5 de Novembro de 181,.0.-

se

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.

a aea •

N.

2~9.- FAZENDA.- Em

9 de Novemhm de 1840.

:.\fandando que se observe a Circular <le 15 de Julho de 1~39, porqQe
:mbsi~tem as razoes que então se tivcrão em -vista a respeito dos Advog'ádos, Pt-ocnradores dos Auditorios, e Solicitadores ou Requerentes.

l\larlim Francisco Ribeiro de Andrada; Presidente do Tribunal do Thrsouro Publico Naeional, responde ao officio do

Sr. Jnsprctor da Tlwsonraria da Jlrovinria d(• ~finas ·G{l-

z
1~0

mcs de '24- de Outubro ultimo, sob n. o 5.:4., que deve ser
cumprido o art. 4. 0 da Cireular de 15 de Julho de 1839,
por procederem ·ainda as razões, que se tiverão em vista
quando se deliberou o que nella se ordenou, e com que está
de accordo o jurídico parecer do Procurador Fiscal da mesma
Thesoura,ria, que veio junto ao dito ollicio ; sem obstm· o
que part•CPU ao Juiz de Direito do Cível da Cidade do Ouro
Preto, em opposição ao que é expresso nas Ordenações Li v.
1. 0 , Tit. 6. 0 , § 11, Tit. 48, Tit. 55, Liv. 3. 0 , 'fits. 19,
Tit. 20, Tit. 26 e Tit. 27, e de que mui bem se deduz
a ditrcrença entre Advogados ou Procuradores dos Auditorios, e Solicitadores, ou Requerentes dos FCJtos ; ditrerença,
que se reconhece na tabclla dos Novos Di1·eitos annexa ao
lteguJamento de 25 de Janeiro de 1832 ; o que cumprirá.
Thesoui'O Publico Nncionat em 9 de Novembro de 1840.

-Marfim Francisco Jlz'beiro de Andrada.

N. 260.- FAZEND ..\.- Em 10 de Novembro de 1840.
Dcclarant!o que nenhum Empregado póde servir llc Procurador das
partes nas Hepartições em que tiyer excrcicio.

•

O Sr. Administntdor da Recebedoria fique na intclligençia
d.e que, na conformidade de deliberação tomada em sessão
do Tribunal do Thesouro, nenhum empregado de Fazenda
póde, nas Hepartições em que tiver actualmente exercício,
por si procurar, e requerer, de palavra ou por escripto,
negocio algum de partes, ou por cllas receber qualquer
quantia que lhes pertença haver dessas Repartições, ou em
virtude de despachos, e ordens de1las; salvo sendo os nego ..
cios, despachos, c ordens relativos áquellas pessoas, por
quem, conforme a Direito a todos é licito procurar e requerer, quacs são ascendentes, descendentes, irmãos, e cu ...
nhados durante o cunhadio.
Hio, em 10 de Novembro de 18-1.0.- Martim F·rancisco

Ribeiro de Andrada.

·

-Semelhante a todas as Repartições de Fazenda do 1\IuuirJpip, e Circular ás Thesourarias das Provincias.

N. 2Gl.-

FAZE~DA.-

Em 11 de Novembro de 1S.i0.

Declarando que o imposto sobre as Letras n1tt') póde recahir em. mai,
objectos que os dedarados expressamente na Lei.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Pubiico Nacional, em conformidade de de·
liberação tornada em sessão do Tribunal, de accordo com o
parecer do Conselheiro Procurador Jnscal, sobre officio n.o 26
de 28 de Março ultimo, em que o Sr. Inspector da Thesoul'aria da Provincia de Goyaz pede se lhe declare se deve
arrecadar meio por cento do valor sómenle das letras que
t.enhão de ser demandadas pelos Credores, ou se tambern dos
Creditos e vales; responde ao dito Sr. Jnspectot· que o imposto não póde recahir em mais objectos que os expressa:-mente declarados na Lei.
Thesouro Publico Nacional em 11 de Novembro de 181.0.Martiin Francisco Ribeiro de ,{ndrada.

N_. 262.- FAZENDA.- Em 14 de Novembro uc 1840.
Determinando a maneira por que se deve proceder nos casos de impugnação de mercadorias, le,·adas a despaeho por factura.

1\lartim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do
Tribunal do Thesouro Publico Nacional, remette ao St·~
lnspector da Thesouraria da Pro-vincia de ...•.. o 1\egula·
mento incluso por copia, sobre a maneira por que se deve
proceder nos casos de impugnação de mercadorias levadas
• a despacho, a tim de que haja de dar-I h e a devida execução.

Thesouro Publico Nacional em H. de Novembro de l8i0.J!arlim Francisco Ribeiro de Andrada.
REGULAMENTO.

Martim Francisco Ribeiro de Andt'ada. Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacior~al, tendo-lhe sido presente que na Alfandega desta Córlc não é litteral c exactnmente cxecutauo art. 221 do Regulamento de 22 de 1unh8
n:::I ii.C:"i Iil GW{!-:!\\'0 11~

1:iil)

1:L

de 1836, e talvez o mesmo aconteça f\tn fo(Tas on nlgorrrst
outras Alfandegas do lmpcrio, de aecordo {'Om o parec,·r
do Conselheiro Procnmdot Fis-cat, e voto do Tribunal, ordena se cumpra e cxcDute a disposiçã-o tlo referido artign
da maneira seguinte:
·
Art. 1. Todas: as vezes que as mercadorias tomadas pe'los
Empregados das Alfandegas, nos termos do art. 217 do
Regulamento de 22 de Junho- de i836,. forem arrematada·$
em hasta pttbliea,. o arrematante dentro de 3 dias depositará no cofl'i:f da Alfandega o importe da arrcmataçrro, "
o dos respecHros direitos, e mais- rendimentos, IH,s caso~
em que os donos das rnereadorias livererR de recebe-los do~
Empregadog tomaderes.
Art. 2. O Inspector- da AlfaAdrga mandará cntrPgar aM
donos ou consignatarios das mercadorias o que lht>s pc~r
tencc receber, e o resíduo ou lucro aos Empregados tomadores, assignando cada tuN J.}() livro que para essa t·~
crjpturaçlío se dAve crear·.
Art. 3. o Quando niío houver l..ançador, e por i"sso sr não
rffectuar a arremata~ão 11a hasta publica, o lnspector mandará debitar no s-obredito livro o Empregado tomador, an
tlono ou consignat.ario da mercadoria, pelo importe do quo
lhe deve pagar, com declarnção do dia do vencimento, ftue
é o dccimo quinto, contado da data da impugnação, con·
serva-ndo-se a mercadoria na Alfandrga até se mostrar r.ffectuado o pagamento.
Art. 4. 0 Pagando o Empregado drntro de:'tc prazo 1 9
dono ou consignatario assignará o recibo no mesmo ~i no;
c não pagando, o Inspcctor o snspPnderá logo e 1•-rocedero.í
eontra elle nos termos dos arts. 221 e 222.
Rio de Janeiro em 12 de Noycmbl'o- de 18M).- Jla'1JiJn
Francisco Ilibeir(} de Andrada.
6

0

•

N.

263.-FAZE~DA.-Em

ti ue Novembro de IB40.

D('tcrminando o qne se dere levar na Casa d·a 1\loeda pelo trabalho e
tlespezas dos processos metallmgicos do ouro e prata, e como se dele
proceder na arrecadaça:o dos direitos de senboriagem e mineraçl\Q.

O Sr. Provedor da Casa da Moeda, em solução á sua- re-presentação de 24 de Outubro, e informação de 2 do corJente, fique na intelligcllcia de que,. como indemnisação d()

trdb;tlho ~ despcza~ ~o,s processos metallurgicos, deve haver-se
das . partes -4 pfH'' cê<nto na apuração tio ouro, e ;5 pm· cento

ua da prata ; e sendo li\'re ~o do ouro em pó, e por
conseguinte podendo deixar ·~mrar na Casa da Moeda
8(}Uelle QIIC O élfH'CSPiltar para O r~duzir a moeda, deverá
pagar além das dcspçzas (la apuraç&,o, o direito de senhoriagem, unicamente no caso de haver pago os dir~itos de
JllitH'Ta\'ào; e tamhem estes ultimos no easo contrario.
flio crn 17 de NovembJO de 1St.. OG-~1artim Francisco
llibeiro de ilndrada.

-N. 264.- FAZE:o\DA..- Em 24- de

~o,·embro

de 18!t0.

l'e·dnrando que I'OS Juizes de Direito interinos não t'ompcte o vcndmeuto de Auditot·es, porque estes dcwm ser sulJslituidos· por Crtpitacs,
ou Advogados, conforme os crimes.

Martim Fnmeisco Rib<'il'o de Andrada, Presidente do Tribunal do Tlw~ouro Publico Nacional, na conformidade do
.:\viso da Secretaria de Estado dos Ncgocios da Guerra de
20 do corrente, responde no o meio do Sr. I nspcctor·da
Thesouraria da Provincia de Mato Grosso de 29 de Maio
ultimo, sob n. o 59, que não com pcte aos Juizes de Direito
inter·inos o vencimento de Auditores de Guena, por deverem
('Stes ser s-:.tbstituidos por Capitães nos crimes não capitaes,
nestes crimes pot· Advogados da melhot~ nota, na fórma da
Prorisão de 22 de Outubro de 182-í.
Thcsouro Publico Nacional em 2ft. de Novembro de 18-iO.Jl artim Jf'rancisco lli beiro de Andrada.

_ . _ ...
N. 265. -:MARINHA.- Em 28 de Novembro de 1840.
AYiso determinando que os Commandantes dos NaYios da Armada, em
Portos do lmperio, oude nao hajao Estabelecimentos de Marinha, observem, sobre despezas neccssarias aos ditos Navios, o que se acha
disposto no Regulamento n.o 4 de a de Janeiro de 1838.

Sua Magestade o Imperador Detcrrpina que os Com.mandantes dos Navios da Armada, quando se acharem em qualquer Porto deste lmperio, onde não houver Estabelecimento

de Marinha, c tiverem nccessid3dc de prover de objcetos os
ditos Navios, e fazer outms dcspczas, observem· o qne a ftd
respeito ordena o Regulamento 11. 0 4 de 8 de Janeiro dH
_1838: c porque os referidos Com mandantes nos sobreditos
Portos -fazem de seu motu-proprio muitas vrz<'s llcdictos
sob os mais frivolos pretextos, apeznr de lerem d'mJUi saIlido providos de lodo o ncccssario, Manda, outrosim, o
lU esmo Augusto Senhor que as drspezas com laes pedidos
fiquem por conta dos mencionados Commandantrs, sem·}Jre que não justificarem s;JtisfactorianH·ntc as causas da
urgencia ou sinistro que as rnotivürüo: o que commuuíeo
a V. S., para sua inldligencia, c para o fazer constJr, por
esse Quartel General, em Ordem do dia.
Deus Guarde a V. S. PtlÇO em 28 dD Novembro de 18H>.
-Antonio J?1·ancisco de Paula e 1/ollanda Cavalcanti: de
Albuquerque.- Sr. Antonio Jonquim do Couto.

· N. 266.- FAZEND.\.- Em 7 do Dezembro de 18í0.
Declarando que os Presidentes das Províncias, Sccl'ctarios das Pri'sidencias, Officiaes c mais Empregados das suas Seerctar·ias, silo eom~
prehendidos nas disposições do Hegimcuto de 11 de Abril tfe lúG 1.
c Decreto de 17 de Noyemhro de 1801, e 10 de Julho de 1810, para
o pagamento dos DOlOS e ycllws Direitos.

Marlim ·Francisco 1\iheit·o de Andrada, Presidente do Tribuna] do Ttwsouro Publico Nacional, tendo verificado qut',
não obstante a generalidade das disposições dos§§ 25, 27,
28 c 29 do Itegimento de 11 de Abril de 1661, e dos J)ecretos
de 17 de Novembro de 1801 e 19 de Julho de 1810, em que
são comprehendidos os l)l'esidentcs das Províncias, os Secrctarios, Oillciaes, e mais Empregados das Secretarias das Prcsidencias, e em virtude do que deverião ter pago os velhos o
novos Direitos, de que nenhuma expressa disposição de Lei
os tem isentado, todos elles o tem deixado de satisfazer, crn
prejuízo da Fazenda Nacional, que. cumpre indemnisar: ordena ao Sr. lnspcctor da Thesouraria da Pmvincia de ..... .
que faça diligentemente promover, e etfcetuar a arrecadação
de toda a importancia dos novos c velhos Direitos, que devem
todos os que tiverem sido Presidentes' de Prorineia nfé no
presente, e os mnis :Empregados adrna mencionados, tanto

acluars como os que o tiverem sido, e fortio nonH'üUos, n providos ulé a época, crn'que teve lugar n etrccliva StTi1l'i.l\ào da3
reudas geru~·s, e províncincs.
Thesouro Publico Nacional em 7 de Dc:wmhro de 1810.Jllartim. Francisco llibêi1·o de Andrada.

N. 267.-

F.\ZE~DA.-

Em 10 de Dezembro de 1840.

A porrrntngrm deúl ser rrunida ao ordenado p<Fa o pngn.mentn, t!t)
de que trata a tabella aum'xa á Lei de :!O tle OutniJro de 13:{~.

'iu:po~to

1\Iarlim Francisco Ribeiro de Andrnd:1, Presidente do Tri ·
lmnal do Tht>souro Publico Nacionnl, em conformidade dn
deliberação tomada em sessão do Tribunal, sobre rcquetimento de Jost~ Fl'iiciano de CHstilho, declara ao Sr. Inspl'etor
da Thesouraria da l' l'ovineia da Bahia, que para a I ertiT~·ào
do imposto, de quP trata a t<.:bdla amwxa á Lei de 20 de Outubt·o do 18:38, se deverá ter em attcn<;rto r•ào só o ordcnudo
do Empregado, como lambem a porcentagi'rn dos que a tin'rcm; e que nesta conformidade se de\'erá exigir o dito pagamento do Amanucnse do Consulado Olimpio Manoel do
t:astro, c de quacsqucr outros, que estiverem nas mesmas
cireumstancias.
Thesouro Publico Nacional em 10 de DelCmbro de 18.~0.
Al arlim l:,rancisco Ribtiro de Audrada .

...

.. ....
N. 268.:-FAZENDA.-Em 12,de Dezembro de 1810.
O Yencimento da parte do soldo qne pl'rcebPm os {llhos dos militares
cessa logo que completao lti auuoJS.

O Sr. 'fhesoureiro dos Ordenados fique na intelli~encia de
que o v~ncimento da ·parte do soldo que percebem os filhos dos
militares por serem menores de 18 annos no temp\) do fallecimento de-seus pais, cessa logo que compktão aquella idade.

lHo em 12 de Dezembro de 1840.- Martim Francis·co
Ribeiro de Andrada.
-Circular neste sentido

~\s

Thesourarius das l'ro'Vincius.

--~-

~.
~· '~ ~

N. 2C9.--- FAZE:\1>.\.- Em 12 de DczewLro de 1840.
O excesso do ordenado que vencerem os Empregados, na ronformidade
da Ordem de 2 8 de Fevcrcit·o de l H3 7, uilo está comprehendido ua
disposicao da Circulal' de 30 de Juuho de .1810.

Mat·tim F1·ancisco Hiheiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nncional, declara uo Sr. lnspcclor da Thesout·aria da Provincia de ...... que o excesso
de ordenados que vencerem os reS[Wctivos Empregados, em
<~onfonnidade da Ordem de 28 de F'cvcrciro de 1837, · nuo
<·stá coroprehcndidó na disposi«:ãJ da de 30 do Junho deste
anno.
Thcsouro Publico Ndcional em 12 df' Dezembro de t8t,.0.1Jlarlim Francisco Ri!Jeiro de Andrada.

-N. 270. -FAZE~D.\.- Em 12 de Dezembro de 18',0.
S(•brc o cumprimento da Circular de t;J de Julho de 1839, a respeito
da execuçllo da Tabella uuuexa á Lei de 20 de Outubro de 1838.

l\lartim Francisco Ribeit:o de Andrada, Presidt~nte do Tribunal do Thesoul'O Publico Nacional, de conformidade com
o \·oto do Tribunal, rmpondc ao officio do Sr. lnspector· da
Thesournria da Provincia da Purahvba de 31 de Outubro
drste anno, n.o sa, incluso no do respectivo Presidente de
12 de Novembro proximo passado, n.o 129, que a generalidade da disposição do § 2. o da tabella annexa á I.Jei de
20 de Outubro de 1838, fazendo exigivel o imposto pela
concessão de-qualquer- Ordenado, Soldo, ele.; dispr.sição
«)'.le ainda mais geral e indistincta se manifesta, quando se
confronta com a do § 1. o litteral e expressarneute restricta
aos Officios geraes de Justiça , e dos §§ 4. o, 5. o, 9. o e l2
que tambem enunciados sem distincçâo comprehendem objcctús do expediente Provincial, e a necessidade de dar á
dita Tabella uma execueão mais conforme com a sua litteral intelligcncia, influzfrão a fazer-se pela Ordem de 15
de Julho de 1839 a declaração de que se cobrassem os 5°/n da
concessão de qualqacr Ordenado, Soldo, Aposentadoria, Tença, Pensão, Congrua ou Gratificaçuo annual, em virtude de
J~mprego, Ollicio, ou Commissão Geral ou Provincial (.emquanto a Asscmbléa Geral não d<1tcrminar o contrario); e

----------

porque não tem ainJa havido essa delermiua~ão confraría
por Ac to Lt~'Jislati vo, e antes pelJs Leis posterior~s de Orça~
mento se tem conservado em vigor as disposições da reft•rida Lei de 20 de Outubro de 1838, que n~o versarem particulannente sobre a fixação da Renda e Despeza, que não tiverem sido expressamente revogadas, cumpre continuar a observar-se a mencionada Ordem de 15 d<~ Julho de 1839, não
obstante o que se expõe nos precitados Oficios, c o que determiná•·a a Assembléa t>rovincial.
Thesoum Publico Nacional em 12 de Dezembro de 1840.Ma,-tim Jlrancisco R i beiro de Andrada.

N.

271.-FAZE~DA.-

Em 12 de DeLcmbro de 1840.

Para que se faça a despeza nccessaria co1n o pagamento das custas
dos Feitos da Fazenda; etc.

Martim Francisco Ribeim de Andrada, Presidente do Tri·
bunal do Thesouro Publico Nacional, autorisa o Sr·. Ina·
pecto1· da Thesouraria da PI'Ovincia de .... pata fazer a despeza necessaria coru o pagamento das custa.; dos Feitos da -Fazenda Nacional, que deverá ser feito pelo contado, na fórma
do Uegimento; havendo-se das Partes a satisfação daqucllas
que deverem pagar, conrorme as Leis.
Thesoui'O Publico Nacional em 12 de Dezembro de tS'aO.~lartim Francisco Ribeiro de Andrada .

. N. 272 ......JUSTIÇ.-\.~Em 12 de Dezembro àe 1840.
Aviso ao Presidente da Província da Bahia, esclarecendo a duvida apresentada pelo Juiz de Paz da Cachoeira, sobre a maneira de se consi·
derar a vizinhança do Juiz -de Paz, a quem pertencer o conhecimento
de qualquer procn!tJO, por impedimento dos quatro Juizes de Paz: de

um ·Districto.

·

Illm. e Exm. Sr. - 0 JHiz de Paz da Cachoeira Jüão
Xavier de Mil anda, pede, em OJlicio de 9 do mez passadG, que se lhe esclar~ça, se, achando-se impedidos os qua~

tro Juizes de Paz

!],, um Districto r:-nra qualttuer pror.esso,

pertence o conhecimento delle ao Juiz do Paz ruai~ vizinho
do nwsmo Tet·mo ou Julgado, onde se reune n Junta de
Paz, ou ao Juiz de Paz de outra F•·cguczia e ditTercnte Junta,
sendo este .mais \·izinho quanto á exten:~üo do lugar; respondo,
que lddas as vezes, em quP, po1· serem. impedidos todos os
quatro Juizes de Paz de tun Districto, se lí·ver de recorrer·
no mais vizinho, nus. casos em que a lei assim o ordena, se
deverá considerar, c regular a vizinhança com rt•la~·ão súmcnte
;! de uns a oatms Oisll'ictos, comprehcndidos dentro do mesmo Termo, ou Julgado: pois que de onta·a sorte se confúndiria a divisi:io, que se julgou conveniente C·bbulect>r para ;1 boa
<H.iministraçã{);.-<.lit Jmliça. O que V. Ex. fa;·á conslat· ao sobredito Juiz de Paz, «~m re~posta áquellc seu oflido.
Deus Guardn a V. Ex. PJtneio d\J lHo de Janeiro em 12 de
J)pzernbm ~t} 18'..0.-:- Antonio Paul i no Limpo de A.brtu.St. Prrsideutt~ da Provinda da Da h in.

N. 273.-·JUSTIÇ.\.-Em 15 de Dezembro de tsr.. o.
A' iso ao Juiz de Direito Chrfe de rolicia da Côrte, sobre a regra das

substituições dos Juizes de l'az.

O Governo lmpei'ial a quem foi presente o Oficio de
V. S. de 8 de Outubro proximo passado, servindo de informação á representação de Antonio Manoel da Nobrega
Dote lho, J niz d~ Paz do 1. 0 Districto da Freguezia tia Gua·ratiba; Manda responder a V. S., pal'a o fazer constarilO me.m1o Juiz de Paz, quo a reg1·a das Substituições cstJhelccida no art. 10 do Codigo do P1·occsso Criminal é
'fJUe os Juizes de Paz mais votados !;ejão os primeiros chamHdos, c que portanto o Juiz de l1 az do 2. o anno devo
substituir o do 1. 0 ; o do 3. 0 ao do 2. 0 ; o do 4. 0 ao do 3, 0 :
·e o do t.o ao ~o 4. 0 ; mas que esta rrgra gea·al está, p~lo
mesriw art. 10, subordinada ao principio da igualdade, e
divisão de tr~balbo ent~e osJuize$, devendo. ser ~xc~ptua(los
da rt>gra aqtielles Juizes, que] á ·ti~erem~servido oomo· substitutos, para serem chamados, conforme a ordem designada,
os que não .tiverefl} ainda servido nesta qualidade.
Deus Guarde a V. S. Paço em 15 de Dezembro de 18\;0.

-Antonio Paulino Limpo de. Abreo.-Sr. LuizFortunatQ
de Brito Abreu Souza e Menezes.

~9'1.~

N. 21ft..-FAZENDA.-Em 1.6 de Dezembro de 1840.
SQbte, o pagamento do imposto <1,0 Sello em varios Diplomas

. , .

Eeclt"siastíéos.

·.

·

Martim FrandscoRibeiro de Andrada, Presidente do·Tri~
bunal do Thesouro Publico Nacional, em resposta aos otncios
do .Sr I nspcctor daThesouraria da Província do MaFanhão.
de 28 de Janeiro e 26 de Fevereiro deste anuo, sob n. 05
8 e :l9, de. a~c~fd(} ~om. o Tribunal, ordena que na percepção. do. irvpo~to <le sell~l, e ..no~ casos de que tratão os
sobreditos oficios,· se ~obsei'v~ o seguinte, que é conforme
com as Leis em vigor, e regras pratieadas na extincta Chancellaria Mó1·:
1. o Carta (}e 3:preseq~açffo de Vigario, Co nego, ou outra
qualquer Digníd?td~ ·Ecclesiastica, ou beneficio, pag;,1 de
sello 8~000 na. confu~mi.d~u'-e do-. art. 17 das lnstru()ções
de 14 do Novembro de 1833; por assim determinar a Portaria de 22 de. Abril de.1834, pagando d'antes taes diplomas
a taxa gradual do seBo, de que trata o § 18 do Alvará
de 27 de Abril de 1802
2. o Provisão ou Mandado de Bispo, passados em virtude
de cartftS de a}lresentação, pagão de sello 80 réis, na conformidade dos §§ 21 e 27 do Alvará citado ; embora por
esse documento o agraciado seja confirmado e empossado;
porque o titulo da Mercê é a Çarta de apresentação quo
já tem pago, não só o Direito devido no transito da Chancellaria das Ordens, como o sello competente.
3 o Provisão de Viga rio encommendado, passada pelo
Bispo, ou ordinario, tanto annuaes, como por mais de um
anno, paga 80 réis de Sello, na conformidade do § 8. do
Alvará de 27 de Abril de 1802, e art. 5. 0 das lnstrucções
de 14 de Novembro de 1833, á imitação do que se prattca
com os provimentos de Officios passados até tres annos ;
porque da hi para cima se repu tão serventias, vitalicias, e neste
caso pagão a taxa do sello proporcional que lhes competir ..
, 4. o Graças.· e Dispensas concedidas pelos Bispos pagão o
sello de 3~200 na conformidade do § 20 do Alvará de 27
de Abril de 1802, e art. 17 das lnstrucções de 14 dé Novembro de 183~, . pQr ser esta a, taxa que compete ás mercês
passadas; e assignadas pelas autoridades em geral, não se
~xigindo de ·taes agraciados a taxa do § 22 do mesmo Alvará:: porqoo·elle se refere ás .Bullas, etc., dos Summos
Pontifices; ou de seus competentes Delegados.
Thesouro Publieo Nacional em 16 de Dezembro de 1840.o

o

o

0

Martim Francisco Ribeiro de Andrada.
DRC15ÚR!l DO GOTER'XO DE

18 1t0.
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N. i'7ã.-FAZENDA.-Em 18 de Dezembro de f840.
Declarando que as Assembléas Provínciaes só pode!m instituir exames nosLivros das Tbesourarias, no que fór relativo a rendas e despezas provinciaes para desempenho das suas. attribuiçoes, limitadas na. fórma da Lei
de 12 de Agosto de 1834.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tri·
.bunal do Thesouro Publico Nacional, em resposta ao otficfo do
Sr. Inspector da Thesouraria da Província da Parahyba de 29
de Outubro deste anno, n.o St, -pelo qual communica a
ordem que recebêra do Governo da Província para consentir que uma commissão nomeada pela Assembléa Legislativa Provincial rxaminasse. os livros, linhas, folhas, e
mais documentos originaes da Receita e Despeza de todas as
Repartições, tanto Geraes como Provinciaes, a fim de informar
á mesma .Assembléa de tudo qu~nto c·ncontrasse em taes trabalhos, e pede ser esclarecido sobre a legaJidade desta Ordem ;
declara de conformidade com o voto do Tribunal, ao mesmo
Sr. lnspector que a Assembléa Provincial só póde instituir
exame nos livros, folhas, e linhas da Thesourar'ia, no que
fôr relativo ás Rendas e Despeus Provinciaes para desempenho das suas attribuições, limitadas na conformidade na Lei
.
de 12 de Agosto de 1834.
Thesouro Publico Nacional em 18 de Dezembro de 1840.-

Martt·m Francisco Ribeiro de Andrada.

·

N. 276.-FAZENDA.-Em 18de Dezembro de1840.
Declarando que nllo podem se reconhecer legítimos os actos de quaesquer
Empregados, que continuem a ex.ercer os seus empreg~s no tempo das
seosões dali Assembléas Provinciaes de que forem membros.

Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tribunal do Thesouro Publico Nacional, conformand()o.se com o voto
do Tribunal, responde ao officio do Sr. lnspector da Thesouraria da Província da P arahyba de 29 de 011tubro deste ano(),
sob n. o 80, em que communica a ordem que recebêra do Governo da Província, em solução á duvida posta pela Thesouraria ao pagamento do prct dos Cornetas da Guarda Nacional,
por vir assignado pelo Co~mandante Superior, em tempo

que se achava no exeroicio de Deputado á Assembléa Provincial, que é exacta a sua intelligoncia dada ao art. 23 da Lei de
12 de AgostQ de1834, e que na conformidade delle não pód6
reconhecer-se como actos legitimos os de quaesquer Empregados que continuem em exerci cios de seus empregos no tempG das sessões da Assembléa Legislativa da Província, de que
forem membros.
.
Thesouro Publico Nacionàl em 18 de Dczembró de 1840.Martim FrQncisc.Q Ribez'ro de Andrada.

···N. 277.- FAZENDA. -Fm 18 de Dezembro de 1840:.
As decisões dos: Inspectores das Thesourarias, Inspectores de Alfandegas,
Administradores de Consulados sào definitivas e logo exequiveis, mas as
partes podem recorrer, ~em suspensãa dos Inspectores das Alfandegas e
Administradores de Consulados, para os Iospectores das Thesourarias, e
de.stes para .o Thesouro.

Martim Francisco Uibeiro de Andrada, Presidente do Thesouro Publico Nacional, de conformidade com o voto do Tribunal, responde ao officio do Sr. lnspectm· da Thesouraria da
Provincia da Parahyba de 30 de Outubro deste anno, n. 0 82,
que as decisões dos lnspectores das Tllesourarias, lnspectores
das Alfandegas, e Administradores das Mesas do Consulado,
nos casos de que tratão os arts. 101 e 107 da Lei de 4 de Outubro de 1831, do art. 21 do Regulamento de 30 de Maio e do
art. 19do Regulamento de22 deJunhode 1836, são de definitivos e logo exequiveis ; mas que dellas podem as partes re ..
~orrer (sem suspensão) para os lnspectores das Thesourarias,
das que forem dos lnspectores e Administradores das Alfandegas e Consulados, e para o Tribunal do Thesouro, das que forem dos Inspectores das Thesourarias.
Thesouro Publico Nacional em 18 do Dezembro de 18fi.O.-

Jlàrtim Francisco Ribe~ro de Andrada.

-··
•

~.9-~·Jo'o ®~

N. 278. ~FAZE~ DA. -Em 23 de Dezembro de fS!a.O.
Determinando a maneira por que d.eve fazer-se a mat~icuta das tripolações
· das Embarcações de Commercio Nacional de longo curso. "

O Sr. Administrador da Mesa do Consulado fique na intellig('ncia de qun nns viagens. de longo cu,rso, como, por exemplo,
para a C&sta d'Africa, as matriculas das tr·ipolaçõcs das Embar·
, cações de Commercio Na'cionaes sejão feitas na conformidade
das instrucçõcs. que para ahi forão enviadas. da Intendencia da
1\farinha, e de quo juntou copia á sua informatão de 14 do
corrente; remettendo copias dellas á Secretaria de Estado dos.
Nrgocios da Marinha.
lHo em 23 de Dezembro de 18.1.0. -Martim 'Francisco Ribeiro de Andrada.

-Circúlar neste s.cntido aos Presidentes das Provindas..
1 nstrztc~iJes.
Para qualquer equipagem ser matriculada deve o Mostro
apresentar uma lista contendo o nome dos indivíduos quo
pretender matricular, e a lista da matricula da viagem antec~~cnte, com que entrou no Porto. O 1\lestre deyerá, sendo
de ríâscimento Portuguez, apresentar uma justificação na fórma do Decreto de 18 de Agosto de 1831, e nenhum individuo,
a não sm· Cidadão Brasileiro, será jámais admittido á matricula como Mestre: e igualmente não deveráõ ser admittidos.
Estrangeiros· como Caixas nas EmbarcaçõeS de Cabotagem,
pois quo este Commercio lhes é vedado. As lripolaçõês, na
fórma dos Tratados existentes, não podetão admittir mais da
terçrt parte de. Estrangeiros. Nilo se admitte á matricula
maior numero de Mrinhagem~ do,que a que consta ·da matricula da viagem antecedente. '
'. -;,
As Embarcações.de longocurso são o.brigadas alevar'Piloto
d;e.Carta, e, sendo viagem de ca·bo a·dentro,.d:ou·s, um de Carta
gér al, e outro mesmo de Carta. com éxcepção. Deve entenderse que no primeiro caso não se exige Carta geral.
.
Antigamente exigia-se de qualquer Navio. para ser matriculado, que apresentasse Bilhete da Alfandega em como se achava despachado, porém pelo Aviso de 11 deJunho de 1819 passou esta apresentação a sm· feita na Secretaria de Estado da
Marinha. Igualmente os Navios de longo curso crão obrigados
a levar Cirurgião e Capcllão, porém pela Carta de Lei de 7 de
Junho de 1831 torão disso desonerados .

•

Pelo Aviso de l3 Maio de 1833 se mandou fazer nas matricu ..
las, além das declarações do estylo, a da Nação de que é sub ...
dito o individuo que se matricúla.
·
As matrioulas devem conter--Nome da pessoa matriculada
-Emprego que vai servir___,Naturalidade-ldade-Eslatura,
e conflguração do Rosto-Nação de que é subdito, e a soldada
que vai vencer.

&tá conforme.-João Maria Jacobina. · • ...

•

