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l~IUCE ll:\S ()ECISÜES no GOVEU~o: 

N." 2. 

N. 0 3. 

N. 0 
. 5. 

-GUElU\.A.- Aviso de 2 de Janeiro de 1857. 
llcdnra (JUC ao Cirnrgião-mór do Exercito com
pete a escolha dos Officiacs do Corpo de Saude 
para qualquer com missão •••..••..•......• 
------;Aviso de 2 ele Janeiro (le 1857. -Altera 
HS disposições dos arts. 21; 22 c· 2G elas Ins
trncçõcs appronulas por Aviso •le 2() de A hril 
de 1855, J>ara os exames c classificução ordinal 
dos alumnos da l~scola de AJlplicaçiio ..•.•• 
- Il\JllJ~RIO. -Aviso de 2 de Janeiro de 1857. 
Declara nu lia as eleições de Vereadores e Juizes 
de l'az, que ultimamente ti verão lugar nas Pa
rochias de Santo Antonio, e ,de S. João Ba
ptista da Lagoa, do l\lunicipio tla Côrle, c 
marca o dia para se proceder nas referidas Pa
rochias (t novas eleições tiio só mente para Juizes 
de Paz •..••.•.•.....••.•• · ............. . 
-Aviso de a de Janeiro de 1857.- Dedara 
que no Poder Legislativo c não ao GoYerno eom-. 
Jlete resolver se os Supplentes ou Substitutos 
dos l~mpregados, de, que truta o art. 1. o § 20 
elo Decreto n. o 8!f.3 de 19 de Setembro de 1855, 
~ão comprehendidos . na sua disposição , quer 
!'e achem . quer niio, em exercício ao tempo 
da cleiç;io. . . . • . • . . . • . . . . . . . • . • • . . . ...• 
-· Á\·iso n.o 1 de 5 de Janeiro de 1857.- Ao 
Director Geral das Terras Publkas.-Approva 
n confracto celebrado em 30 de Dezembro findo 
com .Jaco h llhcingantz ............•..•.•• 
-Jhiso n.o 1 de 5 de Janeiro tle l8:l7.- Ao 
Prc!sitlentc do Maranhão.~ Hesoh'e11clo ns ctn
vidas nprcscntadas pelo Yigario de l'aslos Boll5~ 
~ohre o n•gbtro das terras pos~uida~ ...... . 
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N.0 8 .. 

N. 0 9. 

N. 0 10. 

N. 0 Jf. 

l'i o 12. 

No J3. 

N." f.t.. 

N. 0 15. 

N. 0 16. 

._ 

' 
•-UI'PEIUO.- Circular· de: '1 de Janeiro~ de'. :; 
·1857. -Aos Presidentes de Provincia. -Com
monica queas .relações das pessoas multadas 
por falta de . registro, devem se~ remettidas ·. 
directamente ás respectivas Thesourarias para 
estas effectuarem a cobrança das multas. . • • • 6 
-Aviso n.o 2 de 8 de Janeiro de 1t;57. -Ao 
Director Geral das Terras Publicas.- Approva 
o conlracto celebrado em 31 de Dezembro findo 
com· Theophilo Benedicto Ottoni. • . . . . . . . . • » 
-FAZENDA.- Em 8 de Janeiro de 1857.-
Os Religiosos não })Ollcm passar procuração de 
seu punho. . . . . . . . . . . . . ... . . • . . . . . • . . . . . . 7 
-Em 9 de Janeiro de 1857. -Sobre a escl'i
pturação de multas arr<:cadadas pelas Mesas de 
I lendas. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . . • • . • » 
-Em 13 de Janeiro de 1857. -A taxa do 
usofruclo consiste em predios sujeitos á decima 
urbana c deve ser calculada sobre o rendimento 
annuo, 'lue servir de base para este ultimo 
in1posto ............•.........• ·. . . . . . .... 8 
-Em 14- de Janeiro de 1857.-As Jiccnt:as 
concedidas pelos ·Capitães dos portos para se 
admillirem trabalhadores a bordo só pagão o 
sello fixo .•.....•....•..... ·. . . . • . . . • . . . ·9 
-Em 1 '" de Janeiro de 1857.-Uecommcnda 
a fiscalisatão do ponto quanto aos Empregados 
das A1fundcgns .....•..•. • . . • . . • . . . • . . . . . >> 
-AYiso o. 0 3 de 1.t. de Janeiro de 1857.- Ao 
Jlresidcnte da Provincia das -Alagoas.- Uecom
menda . a nomeru;ão do Juiz Corninissario no 
l\Iunicipio, em ()Ue se uchar o Inspeclor Geral 
de l\Iedi~ões, a fim ·de proceder á legitimação 
c re\'nlidação das posses e sesmarias ....•... ·• 1 O 
-Aviso n.o 5 de 1!t- de Janeiro de 1857.-

·Ao Presidente da Província de Santa Catharina . 
. :\ ppro\'a a deJiberação sobre a dispensa de 3 
escreventes desnecessarios ao serviço da Ins-
peclorin. . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . • . • . .. . . . • >> 
- GUERUA. --Circular de 16 de Janeiro de 
1857. -J~stabe1ecc o processo que se deve se-
guir para o exame dos volumes ou caixotes 
n'mctlidos JlClu Arsenal de Guerra da C{\rte. . J 1 
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N.0 17. 

N. 0 18. 

N.0 19. 

N.0 20. 

N. 0 21. 

N.0 22. 

N. 0 23. 

N.o 2l. 

N.0 25 

N.o 26., 

N. 0 27. 

N.o 28. 

- J 

· -FAZENDA. -Em 16 de Janeiro de 1857~ J 
Recurso sobre questões de Se1Io. . . . . . . . • . • >> 
-Em 16 de Janeiro de 1857. -Suspeiçfio do 

· Inspector da Thesouraria no exame de contas 
de hum seu Irma o. • . • • . • . . . . . . . • . . • • . . . 12 
-Em 19 de Janeiro de 1857. -So o valor 
dos objectos salvados de hum navio , que nau
fragou, n:io chegar para a indemnisac;ão da 
Fazenda,. deve-se abandonar o mesmo navio. >> 
-GUEURA.- Aviso de 19 de Janeiro de 1857. 
·l\Janda observnr na Hepnrtic;ão da Guerra o 
disposto no Decreto n. o lt-59 de 27 de Julho 
de 1856, ácerca das substituic;ões dos Empre
gados de Fazenda •..•.............•..... 13 
-Aviso de 21 de Janeiro de 1857.-J:xcita 
a obsenancia do art. 1. o do Regulamento de· 
22de Fevereiro de 1851 para o Corpo de Saude, 
derogando quaesquer disposições em contrario. » 
-Aviso 11.0 8 de 22 de Janeiro de 1857.-
Ao Presidente da Província de Santa Catharina. 
Solve as duvidas propostas pelo Delegado do 
Director Geral sobre o vencimento dos medi-
dores de corda. . . • . . . • . • • . • • . . . . . • . • . . . .. 1/t-
-li'AZENDA . .._J~m 22 de Janeiro de 1857. 
nesolve duvidas sobre· a cobrança amigavel da 
importnncia de hum precatorio a favor da Fa
zenda, sobre o Sello, & c.. . . • . . • . • • . . . . • . 15 
-Em 22 de Janeiro de 1857.- As multas 
no caso de contrabando pertencem ós rendas . 
do Estado ...•...••.......•........•. · · · >> 
-l~m 23 de Janeiro de 1857.- Os l'lnprc
gados das Collectorias &tão sujeitos ao paga
mento dos direitos de 5 °/0 •••••••• ·•••• • • 16 
-Em 23 de Janeiro de 1857.-A's l\lesas de 
Consulado he llllplica,·cl o disposto ua Circular 
de & de Abril de 1d55. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
- GUEHRA.-Aviso de 23 de Janeiro de 1857. 
lJetcrmina que os Alumnos da l~scnln de Ap
plicaçíio níio continuem ndtlhlos ao Batalhão de 
Engenheiros, mas que formem Companllias ad
didas ao mesmo Batalhão. . . . . . . . . . . . . . . . 17 
-FAZENDA.- ·Em 2~ de Janeiro de 1857. 
Os Emptegados das Secretarias dos Tribunacs 
do Commcrcio -estão ~ttjf'itos ao direitos de 5 "/o )) 



~ 

N~o \9.' - (;UERRA.- Aviso de26 de .Janeiro de 1857. 
Ordena que os réos de crimes disciplinares não 
sejão aftàstados • dos lugares dos delictos sem 
haverem recebido a devida punição; e que 
quando algum, depois de julgado em conselho, 
deva ser removido, se. dê conhecimento disso 
á Secretaria d'Estado para resolver. . • . • • . . • 18 

N.o 30. -AYiso de 27 de Janeiro de 1857.-Declara 
que não havendo legislaç,ão auto~isándo adian
tamento de soldos aos officiaes, não podem estes 
te~ lugar sem ordem expressa da Secretaria 
d' Esfndo .....•..•.••.••. '• • . . . . • • . • . • • . • » 

N.o 31. _:_DIPERIO. -Aviso de 27 de Janeiro de 1857. 
Declara os vencimentos que competerit aos Oppo
sito~es da Faculdade de Medicina, quhdo empre
gados como Preparadores e Substitutos, assim 
na regencia de alguma cadeira , como nas cli-
nicas.. . • . . • . • . . . . • . • . . . • • • . . . • • . . • . . . • 19 

N.0 32. -FAZENDA. -Em 28 de Janeiro de 1857. 
Os Presidentes não podem intervir nas questões 
sobre assentamento e pagamento de vencimentos 
de Empregados Publicos. . • . . . • • • • . . • • . • . . 20 

N.o 33. -Em 28 de Janeiro de 1857. -Sobre attes
tudos,'passados pelas Camaras Municipaes, assi
snados sómente pelos Presidentes e Secretnrios. 21 

N.o 3"~· Em 28 de Janeiro de 185~.-Se os 'bens de 
huma Sociedatle dissolvida estão sujeitos á siza. » 

N.o 35. - GUERRA.-Aviso tle 28 de Janeiro de 1857. 
Declam que os p~·ets de destacamentos só ca
recem da rubrica da Autoridade polic.ial quando 
lhe estão sujeitos, ou empregados. no , recru
tamento, sendo commandados por inferiores. 22 

N~o 36. -Portaria de 28 de Janeiro de J857.-A' 
Thesouraria de Fazenda do lU o Grande: do Sul 
para que as relações de mostra acompanhem 
os prets.. . . . . . . • • . • • . • • • . • . • • . . . . • . . . . 22 

N.o 37 -Aviso de 29 de Janeiro de 1857. -Dnclarn 

1111 

que sendo omisso o direito militar no que toca 
n suspeicões, deve reger para o caso o ])ireito 
commum, conforme a regra estabelecida no 
mt. 61 do Codigo do l)rocesso desenvolvido no 
nrt. 2l9 do 1\egu1amcnto n. 0 120 de 31 de 
Janeiro de 18~:!..... . . . . . . . . . . . . ". . . . . 28 



N.0 38. 

N.0 39. 

N.0 .~2. 

N. 0 43. 

N.0 45. 

N.0 46. 

N.0 47. 

1• 
~FAZENDA.-Em 31 de .Janeiro de 1857.-! 
l\landa aceitar a justificnc:ão feita,; por hum Col
lector. para pro~nr o ar.~ebatame'hto dos. livros 
que conduzia para a Th'esouraria. • • . • • . . • • • 23 
- :1\IARINHA. --Aviso de 3 de Fevereiro de 
1857.- Declara, como deve ser gratificado o 
serviço da app~ehensão de .. dese~tores. • . • . • • 21 
-GUERRA.-Aviso de 3 de Fevereiro de 1857. 
l\landa que os exames de p~epa~atorios sejão 
feitos na Escola de A pplicaçiio , e estabelece 
quaes as materias desses exames. • • . . . . . • . . . 25 
-Aviso de' 3 de Fevereiro de 1857. -Deter-
mina ,.que se estabele~a'i em todo o vigor o art. 
t 1 O dos Estatutos de 1. ~ de l\lnrço de 1845, 
que trata de preparntorios; e que estes 'exames 
tenhão lugar na Escola de Applicaçfio. • • • • . 26 
-ntPERIO.-Aviso de 3 de Fevereiro de 1857. 
Declara que os Sec~eta~ios das Camaras 1\lu
nicipaes ou, em sua falta, . os Tabellilles devem 
fazer a conferencia, c'once~.to e transcripçno das 
Actas dos Collegios eleitoraes que se lhe apre
sentar~m em devida fórnia, embora em du
plicata·, bem como quê são. co~petentes para 
esses trabalhos somente . os Tabelliães dos lu
gares, , onde os IDesmo~ Collegios se reunirem. 27 
- Aviso de 4 de Fevereiro de 1857 . ..;.._Declara 
que os exames de p~'ep:~ratorios, que se fizerem 
na Côrte para a mat~icula dós cursos superiores 
devem ter lugar annualmente perante o Inspe-
cloii Geral d~ Instrucção nos mezes de I?eve-
reiro e Novembro. • . • • . • . • . • . • • . . • • . • • • • 28 
-GUERRA . .:.__ Circulnr de 4 de Fevereiro de 
1857. '-Para que se não cumprão contractos 
sem pagamento do respectivo sello. • • • • • • . • >> 

-Aviso de 4 de ·Fevereiro de 1857. -1\landa 
elevar- a 320 réis a ·. diaria dos presos empre
gados · nos Corpos e Fortalezas da Bahia. . • • 29 
-FAZENDA. -Em 4 ,de Fevereiro -de 1857. 
A J>orcentagem de emprestimos de Orphãos re
cebidos pelas Collectorins só he devida no caso 
de effectiva remessa phra as Thesourarins. • • • » 
- 11\lPERIO. -I, orlaria de 6 de Fevereiro de 
1857~:- Cr~n humn Ager.cin de correio na Po-
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N.0 48. 

N.0 Ji.9. 

N.0 50. 

N.0 51. 

N.0 52. 

N.0 53. 

N.0 5~ . 

N.0 55. 

N.0 56. 
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(· voação ele Philntlelphia, da Provinda de Minas 
Geraes .•.. · ..••.•.......•... • . . .. • . • . . . . • 30 
.- UIPERIO. -Aviso n.o 6 de 10 de Fevereiro 
de 1857.-Ao Presidente da Província do Ma
ranhão.- Uesolve duvidas do Jnspector; Geral das 
l\ledi~ões ·e Thesouraria de Fazenda sobre o nu
mero e vencimentos dos Escreventes da Ins-
pectoria ..........•. _ . . . . • • . . . . . . . . .. • . . . l> 
.,;__Aviso n. 0 11 de 10 de Fevereiro de 1857. 
Ao Presidente da Proyincia do .,ara.niÍ. ~ Re
splve duvidns do Vigario da Villa do Prin-
cipe sobre o registro das terras, & c. . . • • • • 31 
~FAZENDA.- Em 1 O de Fevereiro de 1857. 
1\Iulta por fulta de declaração para a matricula 
do escravos • vindos de fóra. . . • . . . . . . . . . . . • 32 
-Em. 11 de Fevereiro, dh t 857 ~ - Responsa
bilidade de hum Empregado de · Fazenda que 
foi servir outro Emprego antes de obter de-
missão. . . . . . • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . )> 

-Em 11 de Fevereiro de 1857. - A rifa não 
he meio reconhecido em direito para a tran
smissão da propriedade. . . . . . . . . • . • . • • • • • • 33 
-GUERRA.- Aviso de 11 de Fevereiro de 
1857. -Declara que os Almoxarifes das For
talezas tem direito á gratificação de 4;,tt800 por 
mez , alêm dos vencimentos de praça de pret. 34 
-JUSTICA.- Aviso Circular de 11 de Feve-

. reiro <le "t857.- Ao Presidente da Provincia 
de Santa Catharina.- Estabelece a maneira por 
que devem ser divididos os emolumentos entre 
os Officiaes e Archivistas das Conservatorias do 

· Commercio, em quanto lhes na o for arbitrada 
a respectiYa gratificação . . . • • • • . • . • . • . . . • . • )) 
-IMPERIO.-Aviso de 13 de Fevereiro de 
1857. -Declara que as Camaras 1\lunicipaes 
não devem accumular a hum individuo os votos 
dados na eleição de Vereadores n nomes di
versos , por. lhe parecer que pertencem ao 
mesmo individuo; e ordena que se contem a 
José Lopes Pereira ·Bahia .os votos, dados a elle 
com alteração no seu nome. . . • . . . . . . • . • • 35 
-Aviso de 14 de Fevereiro de 1857.- Dá 
provillencias para que os exames de prepara-



N. 0 57. 

N. 0 58. 

N.0 59. 

N.0 60. 

N.0 61. 

N, 0 62. 

N.0 63. 

N.• 64. 

N.0 65. 

rx 
to rios da Faculdade de. Direito lle S. Pauro S'~ 
fação n tempo de poderem ,os examinandos ma
.tricular~se no_ 1. o anno da mesma Faculdade. 36 
-GUERHA. -Aviso de 14 de I~evereiro de 
t 857. - Declara que os soldos dos Ai um nos da, 
Escola Militar são os de 1. o c 2. o Sargento da. 
T~bella em vigor.. . . . • . . • . . • • . . • • • . • . . . • 37 
-Circular de 14 de Fevereiro de 1857.
Classifica ordinalmente a~ Fortalezas c For-
tificações... • . . . • . . • . . . • • . • • • • . • • . . • . • . . « 
~FAZENDA.- Em 16 de Fevereiro de 1857. 
Procedimento que deve haver contra hum 
Administrador de Mesa de Hemlas que deixou· 
de ·recolher aos cofres da Thesouraria diversas 
,quantias recebidàs, e juros que lhe devem 
ser carregados ••.••••...•••.•..•.•• # • • • • 39 
- IMPERIO. - Portaria de 19 de Fevereiro 
de 1857 .--Crêa h uma Agencia de Correio na 
Freguezia de Santa Theresa, da Provincia do 
lU o de Janeiro. • . . . • . • . . • . . . . . . • . . • • • • 40 
- Portaria de 17 de Fevereiro de 1857.-
Crê a h uma Agencia de Correio na Villa. das 
Dóres do Indaiá , da I,rovincia de l\linas 
Geraes .••.•.•..•.• · . . . . • . • • . . . . . . • . . • • >> 
-Aviso de 17 de Fevereiro de 1857.
Annulla os trabalhos das .Juntas de Qualificaçao 
da Provincia de Minas Gcraes, formadas com 
os Eleif.ores e Supplentes nomeados em Novem
bro de 1856, e ordt!nn que se proceda de 
novo aos mesmos trabalhos com os Eleitores 
e SiJpplentes da Legislatura,. que h a de termi
nar em 3 de l\laio de 1857, servindo de J>resi-
dente os Juizes de Paz do actual quatriennio » 
-FAZENDA.-Em 17 de Fevereiro de 1857. 
Os Transportes d' Armada podem conduzir 
generOs do commercio, precedendo permissão. 42 
-GUERRA.-Aviso de 18 de Fevereiro de 
t 857. ~Determina <IUC os exames praticos 
que tiverem de ser feitos na Corte, tcnhlío 
lugar na Esco1a d' Applicação. . . . . . • . . . . • . >> 
-Aviso de 18 de Fevereiro de 1857. -
Submette á inspecção do Cirurgiao-mór do 
Exercito a Enfermaria dos 1\fenores do Arsenal 
de Guerra .••. , • . . . • • • . • • . . . . . . . . • . • . • • • &3 
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N.0 67. 

N. 0 68. 

N. 0 69. 

N.0 70. 

N. 0 7f. 

N. 0 72. 

N.0 73. 

N.0 74. 

N.• 75 

~.0 76. 

,.. -Aviso de 18 de Fevereiro de 1857. -Cr~a 
na J.1,ortaleza de S. João huma Enfermaria de 
convalecença •.... · ••.•.•...•••••••••.. •.. • ,, 
-FAZENDA.- Em 19 de :Fevereiro de t 857. 
As remessas de notas de 50c'tJ) , que tenhão 
sotrrido desconto , devem ser acompanhadas . 
de huma guia ...•...••.• ·• • . . . . • . • . . • . . . ,&li. 
...-.GUERRA. -A viso de 20 de Fevereiro de 
185'(. -Declara quaes os vencimentos que 
compelem aos Officiaes empregados no Batalhão 
de Engenheiros.. • • • . • . • • . • • . • . • • . . • . . . . lí·5 
-Aviso N.o 6 de 20 de Feverch·o de 1857. 
Ao Presidente da Provincia do Pará. ~ 
Sobre o ve~ci'!lentos dos Agrimensores da 
mesma Provincia.. . • . • • • • . . . • • . . . . . . . . . . >J 
-Aviso N. o 9 de 21 de ·Fevereiro de.·t857. 
Ao Presidente da Província do 1\faránhão. 
Uesolvendo duvidas sobre a competencia de 
passar os Titulos de nomeatão dos Empregados 
de 1\Iedições. . . • . . . • . . • . . . • . . . . • . • • • . . . . . 46 
-FAZENDA.- Em 21 de Fevereiro de 1857. 
Sobre sello e revalidação de pertences passados 
antes do Regulamento de 1 O de Julho de 
1850 ........•..•..........•. ' . . . . • . • . . )) 
-Em 23 de Fevereiro de 1857. -Augmento 
de numero de Praticantes da Thesouraria 
de Pernambuco ••.••...•....••••. ~ . . • . • . lí·1 
- Em 24 de ·Fevereiro de 1857. - Compe
tencia de Autoridade para conhecer do recurso 
de multas impostas por falta do registro de 
terras. • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • . . . . • . . • . » 
-GUERRA. -Aviso de 24 de Fevereiro de 
de 1857.-Obvia algumas duvidas suscitadas 
sobre as tabellas novissimas dos vencimentos 
militares .•...•..•.• · . . . .. . . • . . . . • . . . . • • • !í.S 
-Aviso de 24· de Fevereiro de 1857. -
Ordena á Pagadoria que . na o pague venci
mentos antes de findo o mez a que corres-
ponderem ...••.•..... •. • . . • . . . • . . . . • • . .. .&9 
-FAZENDA. -Em 25 de Fevereiro de 1857. 
Sobre o cumprimento de hum deprecado para 
entrega de huma herança, e dispença de 
habilitação •.....•..•..••. ., •.•• , •....• , . 50 
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N. o 77. ,· -Em 28 de Fevereiro de 1857. - Dt?verR 
pagar sello os titulos e outros netos que 
tiverem de produzi[' seus effeitos no Imperio, 
embora fosse passado fóra deU e ..•.•• ; . . • • 50 

N." 78. -11\IPERIO.-Aviso N~o 5 de 28 de Fevereiro 
de 1857.- Ao Director .Geral das terras l,u
blicas. - Approvn o contracto . celebrado 

· em 23 do corrente com a Sociedade 1\lontravel 
· Silveiro & Companhia~ • ~ . . • . . • . . . . . . . • . . 51 

N.o 79~ -IMPERIO Aviso de 28 de Fevereiro de 1857. 
Ordena que nos lugares da Provincia de Minas 

· Geraes, em que no dia 5 de Maio proximo 
fnhtl"O, marcado para eleição de Eleitores que 
tem· de proceder á eleição de .hum Senador, 
não constar officialmente á approvação dos 

· novos Eleitores, que tem de concorrer para 
a organisação das Mesas Parochiaes que tem 
de fazer a dita eleição, sejão as mesmas Mesas 
organisadas com os Eleitores dn acutal Legis
turn; e que se encurte o prazo da convoca~ão 
de taes Eleitores, visto não se poder guardar 
o que fixa a tei , supprindo-se os editaes 
de convocação por Officios dos Presidentes 
das !\lesas. . • .•. · • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 52 

N.o 80. __;.Aviso de 2 de Março de 1857. -Ordena 
que seja obrigatoria para os alumnos das aulas 
de applicação da Academia das BeBas Artes 
a frequencia diaria das aulas do desenho 
·geometrico. . . . . . . • . • . . • . • . . . . . . . . . • . . • . 53 

N.0 81. -Aviso de 2 de Março de 1857.-Solve 
duvidas apresentadas pela Junta Central de 
Hygiene Publica sobre a matricula dos Medicos 
Prussianos Frederico Guntharem Schullz , 
Carlos Petrazi, e Carlos Regnetz. . . . . . • . . . . . . >> 

N~o 82. -FAZENDA. -Em lt de Março de 1857.
Os . Collectores , fóra das Capitaes em que 
residem os Procuradores Fiscaes, são os fiscaes 
e agentes natos dn Fazenda Publica. . . . • . 5~ 

N.o 83. -Em 7 de l\lar~o de 1857.- Novo modelo 
do livro de contas correntes dos devedores do 
Estado .•................•.. ~ . . . . . . . • . . 55 

N.o 84. -GUERRA. -Aviso de 8 de Março de 1857. 
Declarando como se deve contar o /tempo 
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.. 'que os Cadetes servirem de inferiores, a lim 

de poderem entrar em promoção .... ~ . • . • • • 56 . 
N. o 85. -Aviso .N. o 8 de 9 de Março de 1857.-

· Ao _ P~esidente .do Espirito Santo. ---: 1\inrca 
a e tape qué de~ em receber. os colonos;;. _que 
vão habitar a Colonia de Santa Ma ri a ... -~ -.- ,, 

N. 0 86. -F!ZENDA.-Em 10 de 1\lar~o de 1857.- _ 
Os documento_s e papeis apresentados p·elos 
possuidores de terras para o registro não 
estão sujeitos no sello fix.o. _. . . . . . . . • • . . . . 57 

N. 0 87. -Em 10 de Mar~o de 1857. -Os Chefes de 
Policia não são obrigados a apresentar attes-
tados de e'iercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • >> 

N. 0 88. -Em 10 de Março de 1857. -IIabilitaeões 
e justificações isentas do pagamento dos 2 
por 0

/ 0 substitutivos da dizima de chancellafia ._ 58 
N.o 89. -Em 1 t de Março de 1857.- Duvidas sobre 

attestados de frequencia. . . . . . . . . . . . • . • • . >> 
N.0 90. -Aviso N.0 14 de 12 de l\larço de 1857.-

Ao Presidente da Província ·de Santa Calharina. 
Declara que os Agrimensores tem direito aos 
seus vencimentos por inteiro quando se empre
garem em qualquer serviço pertencente á 
Inspectoria de medições. . • . . . . • . . . . . . • . • . 59 

N. o 91. -Aviso N.o 3 de 13 de 1\larço de 1857.- Ao 
Presidente de Minas.-Resolve duvidas relativas 
aos Juizes Cotnmissarios. . • . . • . . • . . . . • • • • • >> 

N.o 92. -FAZENDA-Em 13 de lUarço de 1857.
Sobre procurações dos empregados do Presidio 
da Ilha. de Fernando passadas pelo Escrivão ·do 
Almoxarifiulo .....•......•. -. . . • . . . . . . • .. . 60 

N.0 93. -GUERRA. -AYiso de 14 de l\larço de 1857. 
Remette por copia as instrucções app~ovadas .• 
para os Assistentes do AjUdante-Geral do 
Exercito nas Províncias. . .. . . . • . • . • • . . • . . • . >l 

N.0 94. -Aviso N.o 39 de 14 de Março de 1857.- : 
Ao Ministro da Fa.zenda.- Declara quê ·nen- ._ 
lmma despeza á cargo da . Repartição das 
Terras Publicas deve ser paga sem o visto d'os 
respectivos Delegados ............... ;: . . . . 66 

N. 0 95. -Aviso N.o 3 de. 16 Março de 1857. -Ao 
I>residente da Provincia do Amazonas:....:.. De~ 
dara incompatíveis os cargos de Amanuense 



.. .. 
· da . ~epm1ição das Terras e s-ub<1elcgndo de 

Pohc1a •.•..••....•.........• ; . . . . . • . . . 66 
N. • 96.. -FAZENDA. - Em 16 de 1\lnrço de 1857. 

Questao·. de vencimentos dé Empregados de 
li'uzenda promovidos estando em viagem , àjuda 
de custo órr.. . . • . • • • . • • . ........... ~.. . . . . • 67 

N.• 97. -GUERllA.-Av.iso de 16 de 1\Jarço de 1857. 
Declara , que , quando para ajuste de contas 
de fardamento, a Tabe11a de 31 ele Janeiro 
de 1855 for omisso, se devem calcular os 
·preços pela de 8 de Jnneiro de 1848.. . . . . . 68 

N.0 98. -Portaria de 14 de Março de 1857 ~-Indica 
os meios de ·acautelar o prejuízo da Fazenda 
Publica proveniente de adiantamentos para 
}lagar ás praças destacadas .. ~ . . . . . . . . . . • . • » 

N.0 99. -Portaria de 17 de l\farço de 1857 -De
clara que o Empregado Publico impedido no 
Jury, ou em outro serviço da mesma natu
reza, não deve ser privado das gratificações 
marcadas em Lei .. ~ . . • . . . . . . . . . • • . • . . . . 69 

N.o 100. FAZENDA.- Em 17 de 1\larço de 1857. ~De 
quando se devem contar os 30 «fias para o sello 
das Cartas de ordens. • . . • . . • . • . . • • . . . • . . 70 

N.0 101. -Em 17 de Março de 1857.- Sobre odes
pacho de hum corro de quatro rodas. corno se 
fosse de . duas~ . • • . • . . • . . . . . . . . . • • . . • • . • ,, 

N. 0 102. -Em 18 de Março de 1857. -A despeza 
com méditão de terras , &c. não p6de ser paga·· 
sem o visto do Delegado. . . . . . . • . . . . . . . . • 7 t. 

N.0 t03. _;Em 18 de Março de 1857.- Sobre odes
pacho de h uns chales ' que forão indevidamente . r 
considerados como pertencentes á passageiro.. • ,, 

N.o 104. -Em 19 de Março de 1857. -Sobre paga
mento de direitos de 5 por 0

/ 0 das Provisões 
successivas de Viga rios }~ncommendados. . . • . 72 

N.0 105. -11\IPERIO. --Aviso·de 19 de Março de 1857. 
Approva os Instructões para direcção do Correio 
Urbano nesta Côrte. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 73 

N.o 106. -GUERRA. -Circular de 19 de Março de 
· 1857.- Determina que os Chefes das Ilepar

tições da Guerra se dirijão ao· Ajudante-General 
do Exercito, no que for privnlivãmente relativo 
ao pessoal . militar empregado uas mesmas 
Ucpartições. • . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 76 
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N." ·'107. -GUERRA.--Aviso de20de 1\larço de 1857.
llemell.e para ter execnsão a copia do Regula
mento para ns Ilis}leetores dos Corpos das tres 
;umas do ll~xercito. . • . . • . . • . . . • . . . . . . • . • . 71 

N. 0 lOS. ~Aviso de 20 de l\larçv de 1857~- De
clara que as·· d-isposições da Circular d~ 21 
de Junho tle 1855 sobre o soldo dobrado 
ás praças do l~xercito, qne, findo o seu tempo 
conlinufio a servir, nfio são applicaveis ás de 
mi\o comportamento. . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 82 

N." :f OH. -Aviso de 20 tle Março de 1857.-Determina 
ítuc as pra~·as que tiverem cumprido sentença 
Jlelo crime de 1. a dcscrc:ão, sejüo rcmettidos 
para n Corte........................... S:J 

N." I lU. -FAZENDA -Em 20 de 1\larço tle 1857.
llemessa ele lh~c~n~los e Tabellas de vencimentos 
tnilitares _ . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . >> 

N." 111. -rMPEIUO.-A\'iso etc 2~· ele Mart:o de 
18;)7. -Crê a h n ma Agenda de Correio tw 
Villa. ele Simão Dias na Província de Sergipe. Bl 

N.'' 112. -Avi:-\o ele 27 tlc Man;o de 1837.- Cn~a 
huma Agencia de Correio na Villa Leopol-
dina da l'ro\'ineia tle Minas Geraes......... >> 

N.o ft:J. -Aviso N." 10 de 27 de Março de 1857.-
Ao Jlresiclente do J~spirito Santo.- Declara 
qual o nome que deve ter a Colonia fundada 
Jnuto no lHo de Santa Maria. . . . . . . • . . . . . )) 

N." lU-. FAZENDA._:.. Em 27 ele .l\larro de 1857.
Conressão iÍ. companhia « Hamh~trgo-Brnsileirn>> 
})ara estender a sua linha de Vapores até 
ús Pruvindns do Sul do lmperio. . . . . . . • . • • 85 

N." lt5. -Em 30 de Março de 1857.- Direitos. de 
exportac:fío crendos por Asl'empléas Provincines. 86 

·N.~~ 116. ll~m :10 de 1\lar~o de 1Hã7.-A's 1\lesas do 
Consulado não compete a apprehenc;ão de 
mndeiras eortrulns sem 1iccnc;.a do (~overno.. 87 

N." I !7. -Rm :31 de Março de '1857.-0 beneficio 
da Lei de () de Novembro de 1827 he exten-
sivo iÍ!' vim·as elos Officiaes milit.arcs, que se 
lin~rmn (~asaelo in articulo mortis.. . . . . . . . . 88 

N" I 18. -Em ;H ele Março de 1857. -QucsUío de 
pn~~erip~:fíc1. . . . . . . . • • . . . . . . . • . • . • • • . . . . )) 

N." 11!>. - Fm :_H •.le ~lnn;•) de 1857. -As ,justifica· 
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çõcs, qne devem promover ns viums·· c · 
muis pessoas para a percepção de meio soldo, 
não interrompem a prescrip~iio. . . . . . . . . . . 90 

N.o 120. -l~AZl~NDA.-Em 31 de Março de 1857 -As 
viuvasdosmililares casado!' inarticulomortü tem 
direito ao meio soldo; e a justificação proposta 
em Juizo não interrompe a prescripção. . . . • » 

N.o 121. -Em 31 de Março de 1857.-0s processos 
de habilitação para o meio soldo devem sempre 
ser remettidos para o Thesouro . . . . . . . . . . H 1 

N.o 122. -Aviso N.o 2 de 31 de 1\Iarço de 1857.
Ao Ministro Brasileiro nos Estados Unidos. 
Requisita a remessa do· Uc1atorio do General 
I.and Office e outrfls publicações que digfio 

_ respeito á colonisação ou medição tle terras do 
l~stado.. . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . 92 

N.o t2:J. -GFEHHA.-Circular de 31 de 1\farç.o de 
1857. --1\landa cassar a despeza com alugueis 
de casas para Quartcis de Officiaes. . . . . . . . • >> 

N.o J2!L -Aviso de 2 'de Abril de -1857. -Ao 
Sr. Ministro da Fazenda respondendo sobre 
duvidas ohjcctadas, no Thesouro, a execução 
das Tabellas annexas nos Decretos· n.'' 8 1.877 
e 1.880 de 31 de Janeiro do corrente anno, 
que marcárão gratificações a Officiaes do l~xer-
eito em com missões .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 

N.o 125. ---FAZENDA.-Em 2 de Abril de 1857. -So-
bre impostos creados pela Assembléa J.egisla-
tiva da Parahyba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 

N.0 126. -Aviso N.o 18 de 2 de Abril de 1857.
Autorisa a remover para lugar salubre e fertil 
o Aldeamento indigena de Nossa Senhora do 
Lo reto no Jutahy .........•.... ; . . . . . . . . . 95 

N.0 127. -Aviso N. 0 20 de 3 de Abril de 1857.
·Manda pôr qnnnto antes em execução na Co
lonia Militar do .Tatahy o Regulamento (le 22 
de Dezemhro de 181!-9................... 9G 

N.o 128. -Em 3 {\e Abril de 1857. - Impostos 
rrcados pela Asscmhléa Provi11eial de S. 

l)anlo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )> 

N. o 12H. -l~m 3 ele Abril de J 857.- Impostos crctulos 
pela Assembléa I. .. egislativa do I\io de Janeiro. 97 

N. o 130. - I~m 4 de Abril de 1857. -Impostos creados 
pela Assembléa l...Pgislativa de 1\fato-Gro~so.. . Ü8 



N.o ~31 -IMPEI\10-Aviso de~· de Abril de 1857.
Declara níi.o haver .tci que decrete a incompa
tibilidade de servirem conjunctamcnte parentes 
em qualquer gráo como membros das Juntos 
lle QualiliciH;üo. • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • • • • 99 

N." 132. -Aviso N.o 6 ,)e la. de .\hril de 1857. -Ao 
Direelor Geral das Terras l,uhlicas.- Approva 
o '~onlrado relchrado com Mr. Amelio l,mlon. >> 

N·" 133. -Aviso N." 5 de () de Abril de 1857. -Ao 
!,residente de l\Iinas.- Hccommcnda-Ihe que 
para o l'nturo não marque prnzos maiores de 
hum anno para lcgilimncfio de posses c rcva1i
da~üo (!c sesmarias.. . . . . . . . . • • . • • • • • . • • 100 

N." 13.'1.. -M.\lUNIIA. -Aviso de G de Abril de 1857.
D~elara o que se deve praticar nu aprescnta~ão 
dos requerimentos , ou representações , que 
se tcnhfio de dirigir <t esta Secretnria d'l~stado.. )) 

N." 135. -FAZENHA.-l~m 7 de Abril de 1857.
Impostos crendos pela Asscmbléa Legislativa 
de f}oyaz ...........•...........•. .- • . . • 1 O I 

N.u 136. -'Em 8 de Ahdl de 1857. - Substituição 
de Sello em 5 letras ainda não assignadas: 
das decisões do Trilmnal do Thesouro não hn 
recurso para o Consdho d'Estado. . . . • • • • . . >> 

N.o 137. -Aviso N.o !-. de 8 de Abril de 1857. -Ao 
Diredor ,Ja C.olonia Militar do Urucú.- Parti-
dpa que o Viec-Bireetor da Colonia t.cm di-
reito niío só aos seus vencimentos militares, 
mns lambem por conta do l\Hnisterio do Im
perio á gratificaçiio mensal de trinta mil réis. 10~ 

N.o 138. -Aviso N.0 5 de 8 de Abril de 1857 .-Ao 
J>rcsidcnte do Amazonas. - Nüo approva as por
tarias, que c.oncediüo a Marcos Antonio Ro
drigues llc Souza, e teonardo Ferreira Marques, 
autorisaçflo pnra estabelecerem fazendas de 

N." 1:39. 
gado nos campos devolutos em diversos pontos. 103 
-GUEilHA.-Aviso de 8 de Abril de 1857.
Explica n palaHa I( allrilmições » llos ti·cs Aju-
dantes do Tlirector tio Arsenal de Guerra da 
Cc)rtc~, rreatlos em virttHle do llccrcto rlc 28 de 
.Mar~~o ullimn, c dcelara quG toda a autoritlade 
rle 1acs Fmuoc.ionnrios dimana do rcspcc.tivo 
llirerl o r. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
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c li vida adiva pelas Colleclorias... . . . . . . . . . . 105 

N.o 1.'1-3. -GlJEHHA.-Aviso de 1~. deAhril de 1857.
l\landa cessar os YeHcimenlos dos Ajudante d'Or
dens das Províncias, logo que nas respectiyas 
Províncias se uprcsenlcm os Assistentes do ~\jn-
dante-Gcncral.................. . • • . • • • • . 106 

N.o 1lJi.. -Aviso de 1~. de Abril de 1857.-Dcclam 
a grutificação de exercido, que eompclc á eada 
hum dos Chefes das Hcparlit.:õcs do .A,jtH1anle
f~cnem1, c do Qnarlcl-mcstre Geucrnl, que, 
mn virlndc do Regulamento de 31 de .Janeiro 
11ltimo, conlinuão a existir na Provinda de São 
l,cdro ........••..•.........•........•.. 107 

N." 1.'1-5. -FAZENDA.- J~m 17 de Abril de t 857.
Impostos crcados pela Assemh1éa Legislativa ele 
Santa Catharina.. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . >> 

N." 1~·Ü. - IMPE'UO.- Portal'in de 20 tlc Al)l'il tle 
·H~r>7.- Dtí. as instrueções que elevem ser obser
vadas 11elos alnmnos do Conscrvatorio de Mu
:licn, que forem mandados estudar á Enmpn 
como l,eneio11islas elo ]~slado.. . • • . . . . . . • . . 109 

N." ·1.'&.7. -Aviso N. 0 5 de 20 de Abril ele 1857.-
Ao Director da Colonia Militar tle lJrndt.
A' rcspcit:o dns etapes elos Colonos Portnguczcs 
alli residentes... • . . • . . • . • • • . . . • • . . . . . • . • 1 I 2 

N." 1·~·8. -Aviso N.o 67 de 21 de Abril de ·1857.
Mamla incorporar aos terrenos nacionacs as 
terras pertencentes a lnuna a1tlt~n de Jndins, 
creadn pelo l\lissionario Frei A Ht~~~lo Manrkio 
de Niza, c hoje cxtincta.. . • . . . . . . . . . • . . . >> 

N.o 1'1.9. --(~lJEUilA.-Aviso ele 21 tlc Ahril de 1857.-
1\Tancla organisar a Companhia de .l~nl'ermcirns 
de «{lW lrnta o art. HH· do Heg11lamcnlo flo 
Corpo de Samlc elo ]~xcrcilo, c m;u·eantlo-lhes 
uniforme, e quartel . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . 113 

N.o 150. -- ~lt\HINIJ,\,- Avi~o dn 21 dn Ahril d...: 
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1.857. --· :\lauda estabelecer h uma Enfermaria, 
, para a Companhia de Aprendize~ Marinheiros 

da Provinda do l1ani. . . • . . • . • • . . . . . . • . . . 113 
N." 151. -FAZE~DA.-Em 22 de Abril de 1857.~ 

Hcgulamento rla Directoria Geral das Rendas.~ 115 
N" lffi~. -Em 22 de ,\hril de 1857.-1\landa orga

nisar t~m. duplieata as pautas semanae~ dos 
pn·ços c·.nrn•nles dos generos de exportação. . . 129 

~ ." ! :>:L --Em ~:2 tle Ahril ele J 857.- Os Feitores do 
Consnln«lo elevem· representar quando não se 
conformarem com os termos medios dados ao!; 
prc!:os dos generos de exportação. . . . . . . . • . . >> 

N." 1;,'1, --Em 2'1· «lt· Abril rlc 1857.-Acompanha as 
lnslrnc~.:lles para ns dnas Pagadorias filiaes crcadas 
na (:iclad«~ elo Hio (hande, c na Villa de S. f..a-
hric~l . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . • 130 

N." 1:,:-;. --- Fm 2lciP. ,\hril ele 1857.-Manda cxceut.ar 
a nova Til!' i l'a .tas A lfandegas. . . . . . . . . . . . . . 13~. 

N ." I ;,H. -(~lJEH lU. ·--A riso de 2~ de Abril ele 1857.
A ulorisa o Direelor do Arsenal de Guerra da 
C«'•rle p<lnt «li~lrihuir pela maneira mais con
reninnt•~ ao ~L'JTiço, as aUrihuições marcadas 
aos ~ens Ajudantes ll'Ordem: nas Instrncções, 
CflH' neotnJillllhitrfin o Drcrdo 11. 0 1.912 de 28 
de ~larc;o ultimo .•......•..• ~...... . • • • . 13ã 

N." L'l"i. -Ariso 111~ 2'1 de Abril de 1857.-Autorisa 
o Conselho ~\tlminisf.ratiYo a proceder, em casos 
nrgcntf's, {, r·ompras independentemente dos 
nmmrwios, de qne trata o H.egulamento de 14 
d c Dezembro de 18G2; dando de tudo conta 
:í Secrc1ari!l. cl'Estado dos Negocios da Guerra. >) 

~ •· 1;;H_ -AYi~o de 2:i de Abril de 1857.-Declara 
qm' os Sc~cmlarios dos Comnwndos d' Armas tem 
diwilo no ahono dos vencimentos do l~stado 
:\laioi· ele 1.'' Classe. . . . . . . . . . . . . . . • • • . • • 136 

~:· !:")!L -BH'EHTO.--Portariade25de Abril de 1857. 
rrt·a hnma Agenda de Correio na Freguezia 
t!e Sanl'.\ nua ele l'almeiras, na l'rovineia do 
n i f) de . ! a 11 c i 1'0 • • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • o • )) 

N." HHL ---,\'i~o N." 7 dn 27 de Abril ele 1857.
\o !}irPdnr (~eral elas Terras l,ublicas.
Approra o l'ontrnclo cclehrado com a Compa-
llhiu -- t1uiíi'' e Jnclnstrin ......... o o •••••• 137 
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N.n HH. -Aviso N.n 11 t1e 27 tle Abril tlt• 1857.- • 
Ao Presidente de 1\latlo-Grosso. -1\ pprovaiulo 
a ueJibcraçãO tomnda a l'CSpPilo da fOW;Ultil 

feita pelo Viga rio da Fn~guczia tio l.ivramento. t :J7 
N." 162. -FAZENDA.--Em 27 de Abril ele 1R!l7.

Manda executar o l\egnlamcnto do Corpo tiP 

Saude do ElereitrJ na parlP rPial.iva aos vcnl'i-
tnentos . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . ·1 ~~8 

N." Hm. -HlJEHRA.-Aviso de 29 tle Ahl'il de 1S!l7.
Declara que o Alferes do 2:· llPgimc•Hio dt> 
Cavntlaria ligeira Manoel .Joaquim tla Siha, 11fio 
tleve gozar da demissfío, qne ohlcn• do ser\'iro 
do Exereilo, em qmwtn nfio respondi!O JH'Ias 
falias, f(llC eommct.teo como militar. . . . . . . . >> 

N." HH.. -Aviso dn 29 de Ahril ele~ H;:l7.-: ))peJara 
fJIW os Ollidacs e mais pra~.'iiS ela Companhia 
tle Pedestres, em Sanl.a Calharina. e~f.ão 
comprehendidas no disposto do Art. :J." das 
Instrneções de 14· de Março ultimo; derendo 
as informações semestms seguir ao seu eles
tino por intermeclio llo Assislente tio ~\jmlant.e 
t~eneral ..•............... : . . . . . . . . . . . . . 139 

N.o 165. -HUEHH.A. -Aviso de 30 de Abril ele 18;)7.
Declara qun a cada hum dos lres AnjdaniPs 
do Directordo Arsenal flc Guerra ela Ctirll', se~ dt~re 
ahonar a gralificaçfio especial ele rPm mil r{•is 
tnensaes. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.o 1fi6. -FAZENDA. ~Em 31 de Abril •le lR57.
l\fanda incorporar nos terrenos nacionaes meia 
legua de terras pertenrenles «t hurna Aldt·a dP 
In di os exti neta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~O 

N. 11 167. -Em 2 ele Maio de 1857.~0 imposto sobre 
rasas ele leilfin c modas he peenliar do ~luui-
cipio ........................... -...... )) 

N." 1f>S. -l~m 2 de Maio de 1857. -A multa elo At·t. 
165 do Heg. ele :{O de Maio ele ·1 H:lH rerahe 
súmente na parte do genel'O ele que• se rtfio 
apresenta o documento ele ter embarcado.. . . 1.\.J 

N " I H9. -Em 2 de Maio ele 1857.- Sohre o impn:-lo 
de Eseriptorins.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N." 170. -Aviso N.o 8 de 2 tle Maio de lH:l7. -Ao 
Presidente da Provinda do Amazotw:.;.- Mar
cando a gratificação de 40J ~ OOU annuaes 

• 



para a viagmn, qne lem ele fazer nos A ltlen
. menlos o Diredor (~eml elos Jntlios nnqnella 
P1·ovineia .••.•••.•..••...••. ~ • • • . . • • • . . 1 ~2 

N.o 171. -GUJ~HHA. -Aviso de 8 de l\laio de 1857.
Hec.lara as vantagens que elevem pe~cebcr os 
OfTiciacs do Corpo de Sandc do Exercito, flUe 
;mim; de! sua organisa{·iio aehaviio-se fruindo 
ns de cngcuheims ..........•....•.••..•• 1.~:3 

N.o 172. -GUERUA. -Aviso de 13 de Maio de 1857.
Dcclara que s6 os Officieas do Quadro cffcctivo 
do Exercito tem direito a camaradas. . . . • . • )) 

N." 17:J. -Circular de 13 de 1\taio de 1857.-Declara 
que os assistentes do .Ajudante General do 
l~xercito tem direito nos veneimentos, crue lhe 
forno mnrcêHlos, flcsde o dia em que entrarem 
em exercício, independentemente da apresen
tação de qualquer tilulo. . . • . • . . . . • • . . . . . . f.U. 

N." ·17·~·. -.FAZENDA.- Em 13 de 1\Iaio de 1857.
O consignalario elo Navio não pejde soO'rer a 
mulla que devo ser imposta ao Capitão, c o 
Uegulamcnlo niio impõe multa por falta de 
conferencia dos generos (]UC emharciio.. . • • >> 

N. 0 175. -l~m VJ de Maio de 1857. -Despaeho de 
reexportação de espingardas de vento. . . . • . 1 ~.!) 

. N." 17t). -Em t:J de l\Iaio de 1857.- Sobre a exc
eu<;üo do Art. :165 do Reg. de ao de Maio do 
IS:W, e llecrdo ele J H de Maio de 1857... >l 

N. 0 177. -Em J:.J ele 1\lnio de 1857.-0 tempo de 
serviço contado em hnma reforma ou aposen
laeloria niio púde de novo ser incluído em outra. 1.~() 

N." 178. -Em 1:l de Maio de 1857.-A multa do 
Art. 1Gi>. do lleg. de :10 de 1\laio deve ser 
imposta no Commn.ll(lante fio navio, e não 

· ao pn.trüo do hote que conduz o genero ymra 
bordo . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • • . . • . . . . • • . . • 1 .~.7 

N." 17H. - f;tJEHHA. -Aviso de Hi de Maio de 1857.
Hemcttemlo o mnppa que designa as côres e 
elir-;tinctiro das hln~ns de que nzüo os Corpos 
elo J~xereito estacinnaelos no lHo nmnde do Sul. 1M~ 

N." 1 RO. -Circular ele I H tle ~I aio tle ·1SG7. -Aul.orisa 
os lnspectores das 'l'hesourarias de Fnzenda á 
despeza com o expediente dos Delegados do 

r.ir ur~illo-~J,)r 1lo 1-\ereito., ......• , . • . . • . . >> 
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N." 181. -Circular de 19 de Maio de 1857.-Declara 
os vencimentos, que competem no Officinl, 
•1ue exerce as funcções de Secretario do Com
mandante d'armas •...•••..•.••. •. . • . • . . • 149 

N.o 182. -FAZENDA. -Em 19 de Maio de ·t857.
Os desasisados nno pagüo disima de chancel-
laria.. . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . ,, 

N.o 18B. -Circular.-I~m 19 de l\laio de ·J857.
Sobre a remessa de quadros da divida activa. 150 

N.o lfH. -Circular. Em 22 de Maio de 1857.-.Auto-
risa o pngamento dos noros rencimentos (los 
empregados •las ·Secretarias de J>uficin. . • . . . • >> 

N." 185. -Aviso N." U de 22 de Maio de JH57. -Ao 
!'residente da llrovincia de Pernambuco.-
J>ara remcltcr em prazos mais curtos ns som
mas, de que carecer a Colonia l\lilitar de 
l,imenteiras para sua marcha.. • . . • • . • • • . . • 151 

· N." J86. -IMPJ~LUO.-Aviso de22 de l\laio de 1857.
Jleclara competir nos Administradores dos Cor
reios a nomeaçüo interina dos respect.ivos em-
pregados, nos casos de impedimentos, ou faltas. >> 

N '' 187. -.IUSTICA.-Aviso de 25 de l\laio de 1857.-
Ao Presi<Íente do Tribunal do Commercio da 
J•rovincia da Bahia.- Declara que he da 
attrihuiçii.o dos !,residentes dos Trihunaes elo 
Commercio a concessão de licenças, nté trinta 
dias, aos Desembargadores adjuntos dos mesmos 
'l'ribunaes, e aos Juizes cspeciacs do comrnerdo. 1.52 

N." 18ft -FAZENDA.- Em 2;) de Maio de 1857.
Proeedimento que deve haver contra os qne 
npresenUío facturas fuls.as nas Alfandegas. . . • 153 

N." 189. -I~m 2G de Maio de 1857. -Sohre meios 
de fiscalisar a arrecadação do imposto do Scllo. » 

N." 1!>0. -Em 28 de 1\Iaio de 1857.-A atl.indica..:no 
de hum predio em acto de partilha a hum 
dos herdeiros, r.omo _ credor do casal , h e sn-
.ieifa .iÍ sisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 15l 

N '' IHI. -f~llEHIL\.-AYiso•lc28 dt~ Maio de 18!'l7.
lleelara r.omo se devem entregar its partes que 
o requererem doeumcntos originaes, depois de 
findos os processos a qne se .iuntiÍrii.o. • . . • • 155 

N. n 1 !)2. ---Aviso de 2n •le Maio de J 851.- Commu
niea a Ht•solurão tomada sohre Cnn~nltn do 
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t:fmselho d'E~tado, declarando ó modo porque 
n Ajudante General do Exercito póde funccio
nnr rmnnlativnmcnte como Conselheiro de 
f;uerra.. . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • • • . . . . . • 155 

N " .1 !J:L ·-A Yis(l de 2H de ~1aio ue 1857.- Distribue 
C! orgaui~a um pnu:ns, que, por Avisos an
teriores, foi a Presidcncin de (ioyaz autorisada 
a ,nggrP~ar no rcspcctiYo .Corpo de Guarni('úo 
l·r\a .........................•.•......• 15(} 

N:· (!l.L -Jhiso de 2 de .hmho de 1857.-Dcclarn que 
a c'OJI1Illi:::~fl0 ele lliH•etor dn Colonia de ])imeJJ
Ieints h e rnu~idt•rnrla ~enic,:o militar !'em prejuizo 

rlc~ nntiguidmle .......................... 15R 
[\.'' f!).). --- Cin·t~lar de :J ele .Junho de 1857.-Ilcler

llliua •JllP ns uovns gratificn('õcs especiacs de 
eolltnHillr!u P C\ereido ~ejfio nhonadas elesde 

:1 f ele .lauciro ultimo, data tlo Decreto fJUe 
os r•slnhekceo. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . >' 

.i\:· I !H i. - L\ZFl\llA. --- fm :J rlP .l11nho lh~ 1857.-
1'\iio :-t>ndo os Yi~•11·ios ''t' (Jlle diio po~se nos 
F;:Jll·iqliC~iros' lliiS lhc·s rc'u!e ~cr imposta ll multn 
por faliu de' ~ello r lo rc~reetho titulo. . . . . . . 15!} 

N :· I !t7. - rm ,-, c! r~ .111uho ele 1857.- A utorisa os In
spcelor<'s dits Thesourarias de Ji'azendn paro pa
gan~m ns clt•spew!' de expediente dos Delcgndos 
elo Cirnr~:ii'n-múr do l~xcrdto ......... ~ . . . . )) 

N .0 I W>.. -A \i~(· Citrnlilr de 8 de Junho ele 1857.-
r'lliS rn·!-itlt•J. (t':-\ dil!' J>royjurias oncle (''\islem Co

.,OilÍi!:' 1·1.-ili!itJT:->.- Aulorh:ando-os n cm:trnclar 
tr:c 1iro.; ! ;·.!z:.,·os l'i!l'il as Colnnins ~Iilitnres 
uue j. r~:, .. nr,·::rllt' m. . . . . . . . . • . . . . . . . . . HiO 

J\.·· !!l!~ . .:._CI.T~:IL\.---.\dHl de H de .hmhn tl<~ 18fi7-
ltt~r!nnliH't• r;1:P o Arndilt1or c!n Fahrira ela Pol-
' o1 :1 l!f:o Jtp ( lllidal •!t~ Fnzenda. • . . . . . . . . . )) 

!\'." :!.00. -.hi~n ri• H r!e .!ntlltn ele~ 1857.-Detcrmirw 
· cp!t' o~. ( lliil'inc•:o; l;. , .. ,,, , ides nos Corpos eslu
c·:or:atlos tlil!; l'rovinrias. que estPjiío na Côrtc 
rmn par!t~ dr~ clnrutc~, ~c~jfio insJ'Peeinnn.do!' lodo~ 
11:: J:!rí'.l':-;. :-:al\'o !!l:i!lllln HH'J'('tn IUII]lO lhacln 
pnr ,\1i:;n rl•1 :--.(·cldatiü •l'Eslndo ......•.. f()l 

:.'\.'':!O!. --·F.\!.E\11.\.--Em H de .Junho de 1857.-
~nbr(' o t'\<IJlH' clP cniXtlS de il!"SlH'al'..... . . . . ~~ 

l'{ ·· ·lC:J. ( irr1d:,!· :I•· tn ,!1• .l11uho dt• 1S!l7.~-tlP!Pr· 
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mina QIIC O Rrmamcnto n equipamento fofiiC
cidos á Guardas Nacionaes st·.ião reeolhidos nos 
r~spcctivos Arscnncs, Jogo que não scjfio mais 
precisos, responsabilisando-H~ os Guardas llOI' 

qualquer extravio, c remcttendo-se iÍ ~cerctaria 
da Guerra a nota do que se fornt•ceo ;Í Hcpm-

. tição da Justiça para solicitar a sua indemni!'ac_:iio. 162 
N.o 203. -Aviso'. N. 0 1 de 10 tle 

1

Jnnbo de 1R07.
Ao Director Hera I dos Cdrrcios.- I\laJHla cs
talJelecer na Coloniu D. l•'nmci~ea, Provinda 
de Santa Catharinn, . huma Agencia de f.oneio 
com hum estafeta, (liJC fu~n •luas yjp~·et::-; por 
lllCZ. . • . . • • • • • • • • • . • . • • • . . • . • . . • . . . . . . • >> 

N.o 20'~·. - FÁZENDA.-·Im 12 de .Junho (lo H~57.--
0s pertences e transfcrcneins das lciras passa
tias antes da ordem de 5 <I e Janeiro 1le f 8.H~, 
não estão sujeitos a rcva1idac:iio do Sei! o. . . . J 63 

N. 0 205 .. -Em 12 de Junho de 1857.-Nas nposeu
tadorias conta-~c o tempo. de scrvic:o prcsliulo 
na qualidndc de praça de Jlret. . . . . . . . . . . . ,, 

N.o 20(). -l"AZENDA.- Im ·J5 de .Junho de 0~;,7.-
Não são pcrmilliclos os supJlrimeutos do Cofre 
geral ao provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ()l 

N." 207. -Aviso N.o fli. de 16 de .lunho de f8fl7.
Ao !,residente de Mato-Grosso.-- ~laJI(Ia divi
dir em lotes urbanos huma i.Írca suflicienft• Jllll'il 

n futura Cidade de A lhlHJlll'l'f!W~. . . . . . . . . . . )l 

N." 208. -FAZENDA.- Fm 17 ele .Junho de tHr-)7. -· 
Os lnspcctores tlas Thcsonrnrh1s tlcn~til clcl'itlir 
ns questões como entenderem m·~~rl:11!q, :=ujc·i-

. . tumlo n sua decisão iÍ npllrov:t~:iio dn 'I h··::1·Hro. I();) 
N.o 20H. -- .HJSTICA.-Aviso de 19 lle Jn11lro tle !f-;57.

Ao Viee-i')rt'siclt.•ult~ 1la l>rm·inda do 1\ in (~nuult~ 
do Sul. -Declara <Jlle et,mnwllt• ('l'il\le clP r~s
ponsahilidadc O ('Urcc•reiro (pte tll'hil fu;.J r pt_·~·n~~ 
por rQnnivenda nn nl'gligcneia . . . . . . . . >' 

N. 0 210. -: GUl~IHL\ -· Cirfnlar de JH •le .h~ttlto dP 
1 R~7.- nedara que o., nctcgncl(l~· do Cirurgino
ntbr do l~xcrcilo, não tem di~·c~ilo :i ('il\:llg-:l

dtt•·as; C SÓme~tC _'.\ ff\rragcns, quando t'H' via-
~t·m nas l 1ro\' irlt:l«;,. • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . !f' 1 ~ 

~.0 211. ··'-AYi:-o de :!0 de .hml1n de fP-~}7 ..... · ,{: 
que n dc~veta com o 8oldndo nlit,.llil\11 tur:in 
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de Castro Menezes, em tratamento ·no Hos
picio de Pedro 2. o, e com outra qualquer 
praça em. identicas circumstancias , deve ser 
feita pela Pagadoria das Tropas ...•..•..• • 167 

N.o 212. -Circular de. 22 de Junho de 1857.-Eieva 
a 30 ;tt> mensaes a . consignação para concertos 
c substituição dos instrumentos das bandas de 
musica dos Corpos de ;Infantaria e Artilhar.ia. >) 

N.o 213. -FAZENDA.-Em 22 de Junho de 1857·J-
O § !~. 0 da Tahella annexa a Lei de 30 ,:de . 
No~emhro de 1841 comprehende tanto .as 
orpbãs como os orphãos .••..•.•.....• •· • • 168 

N. 0 214. ~Em 22 de Junho de 1857.-1\fultas impos
tas por inf~acções do Regulamento do Sello, 
e de dispo'sições do Regulamento de 11 de 
Abril de 1.661 § 27, que estilo em desuso. >> 

N. o 215. -IMPERIO. --Aviso de 22 de Junho de 1857. 
Declara não· haver incompatibilidade na acumu:. 
)ação dos cargos de Vereadores das Camaras 
1\funicipaes e Commissario Vaccinador. . • • • • 170 

N.o 216. -Aviso de 22 de Junho de 1857.-Sobre 
du~idas relativas ao concurso pa~a o preenchi
me~ltO das vagas dos lugares de [Oppositor das 
Faculdades de Medicina •. ' .•••.•.• ~ • . • • . • • 17 t 

N.o 217. -Aviso de 26 de Junho de 1857.-Approva 
o acto do Presidente da Província do Piauhy, 
que mandou anmillar a eleição de Vereadores 
c Juiies de Paz da Freguesia de Nossa Senhora 
da Graça da Parnahyba pelo fundamento • de 
ter o 2. o Juiz de Paz, depois de adiada a 
eleição pelo 1. o até a deeisão de h uma con-
sulta dirigida ao Governo Provincial , feito 
proseguir sob sua presidencia nos. trabalhos da 
mesma eleição, sem previ o annuncio. . . • • . 172 · 

N.o 218. -EAZENDA.- Em 26 de Junho de 1857.
Duvidas á cerca de disposições da nova. Tarifa· 
relativas á Despachantes, e mercadorias aban
donadas á bordo •..•.....•. · . • • . • . • • • . • . . 173 

N.o 219. --GUERRA.-Avisode 27 de Junho de 1857. 
Solvendo varias duvidas sobre abono de venci
mentos á Officiaes em differentes circums-
tancias. • . • • . • . . . . • • • • • . . • .. • • . . • • • • • • • 17 4 

N.o 220. -Circular de 27 de Junho de- 1857.-..-Dá 

1111 
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Instrucções para rçgular a concessão das bai· 
xas das praças do Exercito. • . • . . . • • • . . . • . 176 

N.o 22L -Aviso Circular de 27 de Junho de 1857. 
Aos Inspectores de Thesourarias de Fazenda 
das Provindas , onde não ha: Uepartições l~spe
ciaes de Terras Publicas.-Para remetterem 
nota especifidada de todas as desp'ezas, que 
fizerem com os ditrerentes ramos de serviço á 
cargo da Repartição Geral das Terras Publicas. 179 

N.o 222. -IMPEIUO.-Aviso de 30 de Junho de 1857. 
A.pprova a deliberação que tomou o Presidente 
da. Província de Piauhy de annu11ar n eleição 
de Vereadores e Juizes de l1a z da Villa de 
S. Conçalo '· não só flelo fundamento: de ter 
sido a maioria dos membros da Mesa eleitoral 
coagida a abandona~, os seus lugares, como 
tambem pela irregularidade de ser p~esidida 
a nova Mesa 1,or : hum Supplente. do · J niz de 
Paz, .juramentado na occasião pelo Juiz Muni .. 
cipal do Termo, que nenhuma jurisdic«;ão 
tinha para isso •..••••.•.•••.•.•. ~ . . • .. . • >> 

N.o 223. -li'AZENDA. -Em 30 de Junho de 1857.-
O exame das contas dos Collectores não se 
interrompe por ter de reclamar o abono de 
quantias constantes de documentos que dei
xárão de ser attendidos por • se apresentarem 
depois de encerrado o exerci cio. • . . . . . . • • . 180 

N.o 224. Em_30 de Junho de de 1857.-Vencimenlos 
de Ajudantes de melicias.. . . . . . . . . . • . . . . • 181 

N.o 225. -lí'AZENDA.-l~m 4 de Julho de 1857.-
. A embarcação, que entra por arribada forçada, 
não tem rigorosa obrigação de exhibir manifesto 
ou certificado de lastro &c ...... ,. . . . • • . • • 182 

N.o 226. -Em 6 de Julho de 1857.- Vencimentos 
que competem aos Engenheiros empregados 
nos terrenos diamantinos. . • • • . . . • . . • . . . 183 

N.o 227. -Em 6 de Julho de 1857. -Competencia 
das Autoridades criminaes para liquidarem 
huma multa imposta pela Alfandega. . • . . • • . » 

N.0 228. -Em 6 de Julho de 1857.- Aforamento de 
hum terreno devoluto.. . . . . • • • . . . • • • . . . • 18.4 

N.o 229. -Aviso N.o 33 de 7 de Julho de 1857 .. -Ao 
l,rcsidcnto de Santa Catharina.- Pondo á sua 
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di!'Jlmd~:cio n ttmmtia dP I rc~~ ('OII(os ele n~is 
~ }Hlm a ronsli'll<'~·fio de lmma rn~n de dclenc;fin 

na Colonin de D. Fnmciscéi . . . . . . . • . • . . . . . t 8~· 
N . ., 2:JO. -mWERIO. -.hiso de 10 de .lnlho ele 1857. 

))pc~lnnt ns Yf'lldm('nfos elos Oflidaes Mnioros 
das Secretarias elns llrcsideneins, qmuHlo mlJsli
tuirem os re~]l<~eth·os ~(·<·wtnrios. . . . . . . . . . 185 

N." 2:.3:1. l~JZ11\llA.--lm 10 tle .Jnl11o de ·J857.-
~olll e nfnn merii<Jl' de ler renol' (I c mminlws. )) 

:N." 2:12. - CllHHJ\.- AYi~o de 10 .Julho de 1857. 
Apprma o nlamo c!p ctnrc c fonllg<m, CJlW 

Competem êiOi' f'on:nwnchmft•fo: dO ))jvisfio, êJO 

D rigndc>irn l.uiz l\Jnnocl de Uma c Silva, romo 
I IIS]H'l'lor de lnfi:nturiu, Jlor !'crcm a forragem, 
e elnpe deri.!n nos Oflieincs, em rnziio de se11s 

exerdcios, e uno dos pos1os. . • . . . . .•. • . . t 86 
N." ~:m .. J~~·TlCA. --· ,t' iw de 13 ele Julho tle 1857. 

l\Inmln (pw nos lugme:-; mtde niio hrunr quem 
!'C rn•f'ie rt m fh11:~·n n ~er 'fhe!'eurciro de 
Orphiio~•. st•ja commef1ida nos CoJicctorcs dêtS 

Hrmlns Vuhlieas a g1wnla dns resreclhns 
c ofres, em qwmto ror lei outrn cousn !'C niio 
determi11nr. .................. · ........• 187 

N. o 23l. - GlJl]l HA.- Aliso tlc 13 de Julho de 1857. 
])etermina fJllt~ os Commnndnntcs tlos Corpos 

I'CmettfiO Jlll!fl~alnwnfe h11111a ]1fli'IC elo PS1ndo 
do ]HifWlllcnfo, ele Ires (•m tres mezes huma 
outm elo estnclo do fardamento, armamento e 
CCJt:Í):lllllPttlo, e de ~eis em seis mezc~, !-C o 
fanlan,t•rdo lem ~ido cli!'trilmic1o no tnnvo 
COIDJlClC'JI{{'. . • . . • . • . . • • • , •.••••• , • . . • • )) 

N." 235. -·Circu!nr ch~ 13 tlc .lulL• de 1857.- Hc
mcttc nos l'rcsidcnfcs das Pro,·incias eopia do 
Aviso e\peclitlo ao AJudante General do l•::xercito 
estadclecerulo o modo de eumJ:rircm-se as 
orclc11s elos Hl~'smos Presidentes, (lWHHlo pa
rcc;ão ('ont rarias nos llegulame11tos em vigor I 8!} 

N.o 2:W. -A\'isn ele ·t:~ ele~ .lulhh de 1857.- Determina 
CJIW A nlnnio .lost~ do Nnsdmento vrn~·a do 
llnfa)hiio c!n Dc.•po~ilo tenha lmixa do serviço 
do J \1 n;(r., lt h(; t 1li( H! ll)'H'!'<T!f', rc:r ~er 
casndo :mlf's •lo seu retrntnmeufo ._~ lAJ!!O tal 
nr~hur ... f'P rlt~He isí•ntn, .• , ..••••• , ~ , ç •••• , 1 f}O 
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N.o 237. -Avi~o de 1.~ de .Julho tlc 1857.-Dcclara 
que «Ís JlHlÇllS de JlH'I do Jlutalhüo de ln
genheiros serão annualmcntc fornecidas duas 
h lusos· de rilgodfio nzul trnn~ado, semi o seis 
mezes o tcm]lO de duraçtio Jlarn nula huma. Hlt 

N." 238. -Aviso de 1~. de Julho de 1857.-eommnnica 
no Dircctor do Arsenal de Guerra •la Côrte 
ficarem expcdidns as ordens a fim de !:'erem 
nomeados dons Cirurgiões que em .laueiro c 
Julho de cada mmo inspcccionem os :Menores, 
para serem desligados os que se julgarem in-
curaves ....•.••....•.......•........•. 

N." 239. - FAZINllA.-Em 111. <lc .htlho dn ·1857.
llireito de hum em]lregado cl 5: a ]lllrfC do 
onlenatlo do lugnr que interinnmcnte servio .. 

N .l' 2!10. -Em 15 de .lulho de 1857. -1\JuHas vor 
faltas ou demora da npresenta~fio de nwnifcstos 

N." 2!11. -Aliso N.o ~ tle 15 Julho de 1857.- Ao 
Director Geral dns Terrns l'nu1icas.- A ppro\'a 
o contracto celcbmdo r.om o Ingenheiro f.ivil 
Theodoro Ochsz Jllll'fl mt'rli~üo, e dcmarea.;fi.o 
das terras J>ublicas na Prolincia do J>nramí .. 

N.o 2Ji.2. - FAZI~NDA.-J~m 17 de Julho de 1857. 
Sohr~~ a 1ntatfío rlc Oflieios de .lusti~n ...... . 

N." 24~L -Circular em i7 de Julho· de ·tS!l7.- Yen
eiinentos dos Oflieiacs mainrcs dus Scerdarins 
tlns l'residendas ú~ Provinda ............• 

N .0 2Jifl .. - Citn1Inr c m 20 tle ht\l!n t1e 18f)7.- Na 
fültn de T1wHmreit os tle Oq hfio~ fidio os 
Colleelt1re~ tnrnrn:~ndcs d(·S rc~red ins cofres 

N.u 2!15. - {;ti:.l\HA.- Cinuhlr flt~ 22 tlc Junho de 
1857.-Determina que os Capelliies ''nnu1s For
talezas !lejão contraclados vngan{1o-se-1lws hnma 
c:xpm1u1a rnzoave1 1:cln Mi~sa em t1ins Santos, 
c trunsportes; e que nns mesmas For1alezas 
só possfio conservar-se os Capellflcs militares 
npenns f'apnzes c' c scnico modermlo ......• 

N ." 2·HL - t:ireular de 2a de .lu lho tle 1 R!l7 . ...;_ Jlcter
minn, Jlêlra ficar servillho tl<~ regra, nfío 
serem lH.lmi_Hidos Cirurgiões l'ngnj;u:os pelo 
l\Jinisterio da Guerra sem as •~mtdi~·ões q1w 
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instrucçües para regular as vantagens c venci
mentos dos Ofliciaes do Exercito, que viajão 
em serviço, das Commissões de Engenharia. 197 

N.u 2l8. -IrAZENDA. -Em 2~· de Julho de 1857. 
Só 110 caso de não haver quem se queira prestar 
a fazer gr_aluitamenle as lotações dos O~cios 
de Justiça he que se deve nhonãr emolu-
mentos ..... o o •••••••• o •••• o •••• : ••• o o • o 201 

No" 2'i-!l. - GlJEHBA.- Aviso de 27 de Julho de 18570 
Jleterminn qne a Jlagadoriu das Tropas remeltu 
it Co11tmloria ncrnl o resumo tlns ordens cma
mttlas tlo Ajwlante (~cral do Exereito parn 
pagnmentos .... o •••••••••••••••••• o • • • • ~0'2 

N." ';!:)o. -Aviso clt~ 27 de :rnlho de J857.-J~stahelccc 
a regra tle serem HS eommunicacões do Aju
uanle General elo Exereito sobre pngamentos 
examimulns pela Contndoria Geral da Guerra. >> 

N.o 251. -.TUSTIÇA.A\'iso de 28 de Julho qe 1857. 
Declara em solução á duvida proposta pelo 
Jlrocurador da Con\a da referida ltelação, que 
os Promotores l,uhlicos, os Solicitadores · c 
mais Offidnes, que servem ante os Audi
lorios c~ Trihnnnes de JustiÇa; nüo tem ncecssi
clade de prestar .inramento especial para cada 
hum elos ados clt! sens Officios, c de rcconheeer 
~mas assignaturas por estarem para isso hahi
lilados pelo juramento, que prcslúo· antes de 
tomm· posse dos seus :Empregos ....... o • • • 203 

N." ~52. -Aviso N.o :J2 eln 28 de Jnlho de (8!>7.-;\o 
J~resitltmle elo Parnuú. - Aulorisu-o iÍ elevar a 
Yinte mil rt'!is mensaes os Ycndmcntos tlos 
nperarios da Colonia Militar do .latahy .. o • • • 20,i· 

N." 2:J:J. -A riso N:· 2D ele 2H de .Julho dn 1857.
Ao J'resitlcntc de S. l,auloo- Solve dlnidus 
propostas pelo lnspector Geral das medições 
fins Terras Puhlicns n'aqnclla Província .. o • >> 

N.', 2;-)l. - GUEHitl.- Aviso de 29 de .Julho de 1857. 
lletennina que ns Commissões pnra os e-xames 
que ('Slahclceeo o llcgulamento de 3 t de 
l\Jar{'O ele 18:>1 sejão nomeadas pelo A]udante 
(;cneral, nlJOnando-se vencimentos do J~stado 
1\Jaior dt~ 2.a ClnssP nos Offieiacs tluranlc esse 
trabalho, "'' •~asn dn não perccl•crnm outro 
n;ndmento miJilílr ............•........ , 205 
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N." :!r,;;. -- 1hiso ele 29 tle .lulhn tlc 1H~7.- ManeJa 
t~rear na Provinda tle (~oyaz, mais tinas 
Companhias l,t~ovisorias •.......•......... 20G 

N. o 256. -Aviso de 30 de Julho de 1857.- Declara 
as autoridades c Hepartições a que devem ser 
remeHidos os exemplares das ordens do tlia 
do Ajudante General do l~xercito. . . . . . • . . . >> 

N.o 257. -FAZENDA. -1~m 31 de Julho de 1857. 
Explica a ordem de 28 de Fevereiro tíeerca de 
de sello de letras, &c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20S 

N.o 258. -1\IARINHA • ....J Aviso de 31 de Julho de 1857. 
Addiciona algumas disposições ao Regulamento 
prO\'isorio, tJUe acompanhou o Aviso de 22 de 
SetemiJro de 1852, para a Praticagem da 
bat'l'a c hnhin de R. Marcos na Província do 
l\larnnhüo. . . . . . . . . . . . • . . • • . . • • . • . • . . . . 20!) 

N." 25H. -Aviso tle 31 de Julho de 1857.-l\lancla • 
ohservar as Tnstrucções, para regular o movi
mento, servil;O c escripturação da Ca~a clt~ 
arrecaclação, que se deve estabelecer 110 Arse-
nnl de Marinha da Côrte, em virtude do art. 
85 do Hegulamcnlo annexo ao llccrceto 11. 0 

769, de ·J6 de Junho de 1856 ............ 210· 
N.o 2(j(). - GUEl\RA. -Aviso de 3 de Agosto tle 1857. 

Determina que á familia de <tualquer OITicial a 
qne este deix:•r consignação de sohlo no neto 
tia partida, nüo se deve exigir procuração; 
porêm tendo deixado procurador, esse a deverá. 
upres~n_tar, sendo reformada no fim de eada. 
1-.xerclclo. . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . • • 21 G 

N." 2Gl. - TMPEHTO. -Portaria de 5 de Agosto de 
1857.- Crt!a h uma Agencia de Correio na 
\'illa de Una, na Provincia de S. Paulo. . • • >> 

N.o 2G2.- UlPEIUO.- Aviso de 7 de Agosto de 1857.
Declara que o art. 27 do Hegnlamenlo da 
.Tunla de Hygiene Publica, approvado Jlelo 
Decreto n. o 828 de 29 ele Setembro de 1851 , 
ufío ficou derogmlo pelo dispo~io no art. :~1 
dos Estatutos das Facultlades tlc Medicina, 
que baixárão com o Decreto n.o 1.387 de 
28 de Abril de 185li· ................•..• 217 

N.o 263. -FAZENDA.. -Em 7 de Agosto de 1857.
Sobre a entrega aos Fiadores dos bens (]e ltnm 
'J'hesonreiro ~l.can~:ltl~.! • , .••.... , , ..•• , . • 218' 
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N . ., 26~-. -I~m 7 tle Agosto tlc 18!17. -Multas por 
infracção elo HP..gulamento do Sello. . • . . . . . . 218 

N" 2H5. -FAZENlt\.-Em 8 de Agosto de 1857.-
0s Thesoureiros dos Cofres de Orphãos nrio 
estão sujeitos aos .furos de 9 por "/o· ••..•.. 219 

N." 2fHl. -Aviso N.o 10 de 10 de Agosto de 1857.-
Ao llircrtor· neral interino das Terras Publicas.-
.A pprova o contracto celebrado com Sarmat. 
Lanrans de llonsqtiel. para il· medir terrns pu
hticas no 1\lnranhão ..••.•.•...••..••.•.• I 220 

N.n 267. -GUEIUL\. -Circular de 11 de Agosto de 
18!>7.- Determina <rne pelas Repartições su
jeitas no 31ini:-:!erio da Guerra nfio se faça con
lraelo algum eslipnlnndo iscnçiio ele di~eitos 
sem prcria a11!ol'isa~:ão do Poder eompettmte. >l 

N " 2HS. -FAZENDA. -Em 1 :l de Agosto de 1857.-
As Sodedades e Companhias anonymas não 
podem emiltir hilheles sPm nutorisa{'iio especial. 221 

N.o 2Hn. -IMPEIHO.-J>ortarin de 1t de Agosto de 
1857. - Crêa hurna Agencia de Correio no 
lugar denominado-Desengano-na Provincin 
do lHo de .Janeiro ........•...... I • I •••• 222 

N.'' 270. -FAZENDA.-Circular de 12 de Agosto de 
18;)7.- Crcnçiio de Commissões para proporem 
as ai fpra~õt•s que foren1 ncccssarias na nova 
·raril'a ..............•..•.......• I. I. • • • )) 

N." 271. -Em 1:3 tle J\gosto de1857.-Jdade neces
saria pnrn st•r ~u!millido aos Empregos pu-
hlicos ............. I ••••••••••••••••••• 223 

N.v 272. -IMI'ElHO.-Aviso de 18 de Agosto de 1Rrl7. 
Ma11da tn·oe<·<ler ;i nova eleição para .luizes de 
Paz da J)at'fwhin de Santu Cruz da Chapada, 
na l'rovincia <Ir Minas Gernes, por niio terem 
si<lo ohservmlas na ultima eleição as formali
dades y)reseriplas no art:. 12 da tei de 12 de 
Agosto de ·f 8ft(), e por ser haverem comrnet-
tido n'clla ditliwentes irregularidades. . . . . . • )) 

N. 11 27:l. -Aviso do J3 de Agosto de 1857.-Declara 

1111 

que se uno potle prescindi;· do sorteio dos Lentes 
Catlwdraticos e Substitutos que, na confnrmi
d;ule do art. 85 elos Estatutos das Faculdades 
de Bin~ilo, que hnixúa·ão eom o Decreto n. o 1.386 
de 28 de A hril de 18.~! .. , devem argumentar e 
jul~~ar o.; dnnlnraru)os na defeza das theses. 22~. 
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N.11 27la. ~FAZENDA.. -Circular etn 18 de Agosto de 
1857.- As Com missões creadas pela circular 
de 12 do corrente, devem informar. especial
mente sobr.e a tabella das taras. • . . . . • • • . • 225 

N.o 275. -Aviso N.o 23 de 18 de Agosto de 1857.-
Ao Presidente da Jlrovincia de S. Pedro.
Approva a nomeação do ~Juiz de Direito para 
servir de Delegado do Director Geral das Terras 
no processo de mediçõe~ a respeito fle Jgnacio 
Anl.onio de Moraes. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 226 

N.o 276. -lMI)ERIO.-Aviso de 21 de Agosto de 1857. 
l~9labelece a maneira por que deve proceder 
o Director Geral do Correio na abertura de 
Cartas suspeitas de conterem brilhantes on 
ohJectos sujeitos tí direitos. . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.o 277. -Aviso N. 0 :33 de 22 de Agosto de 1857.
Ao Presidente ()c S. Paulo.- Sobre a duvida 
de approvar a proposta de hum novo Desenha
dor para a Inspectoria Geral de medições em 
razão de ser militar .................... 227 

N." 27ft -Aviso N.o 11 de 22 de Agosto de 1857.
Ao Director Geral interino das Terras I>ublicas. 
Approvando o contracto celebrado em 21 do 
mesmo mez, com o Doutor Hermann Blumenau, 
em additmnento ao cont.ract.o de 17 de Abril 
de t85á ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >l 

N." 279. -(HJEHilA. -Aviso de22 de Agosto de 1857. 
Sobre o Guarda Nácional do 2. o Da talhão 
Domingos Fernandes da Cruz, que, tendo sido 
recrutado para o E'\:errit.o, fôra rcelamaclo pelo 
nrigadeiro Commamlantc Superior da Côrte. 228 

N. o 2SO. -A Yiso ile 22 tle Agosto de 1857. -Deter
minando que o fornecimento das esteiras ás 
praças dos Corpos do Exercito estacionados nas 
Províncias seja feito em dinheiro. . . . . • . • . . 229 

N.o 281. -Ariso de 2ft de Agosto de 1857.-Declnra 
que por Imperial Resolução de Consulta de 22 
do mesmo mez, o Soldado Particular da Com
Jlnnhia fixa da Província de Sergipe .João Baptista 
Hnimarães póde ser reconhecido 1. o Cadete, 
lendo as habilitações para isso, não sen'indn 
ele obstaculo a deserção por que .i á mrn punido. • 

N.o 282. -Aviso de 2li; de Agosto de 1857.-RespondQ 



~~s duvitlns propostas. pdo Commnnclante tlas 
Armas da }lrovincin 1le Pernambuco , sobre os 
suhstilutos das JH'UÇas que pedem baixa, quaes 
os direitos que tem, e se podem ser aceitos 
os inclividuos IJIW tcutlo couduido o ~:eu tempo, 
ainda ufto fim1o esc~usas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

N.o 283. - IMPEHIO. -Aviso de 2'~ do Agosto de 1.857~ 
Declara que devem sm· annullaclas as eleiçües 
a que se proccdea nn Cupital da Jlrovincia do 
Amazonas para V crcadores c J uizcs de Paz em 
o mez de Setembro do anno findo, visto como 
se 1n·ovou a existencia de irreguladdade que · 
as viciúo suhstancialmentc •...•....•..•..• 23 I 

N.o 28L -Aviso de 25 Agosto de 1857. -Determina 
que o Ajudanlc-Geueral, em regra deve indicar 
as vngns em que devem entrar, os Officines 
aggn~gados '1"" se forem hahilitantlo para passar 
it :1 ;• dassc. . . . . . . . . . • . • . • . • . . • . • . . . . • • 2:12 

N." 28S. --FAZEND.\.- Em 2;) ele Agoslo de ·JR:-)7.
O valor tios brilha11Les aprehcmlidos na impor
(:H:fio clt~\ e regular-se pelo art. I .2 ~.l da nova 
'l'arifa. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • • . . . . • . . . . . 2!:tJ 

N ." 2SH -üUEHHA.-Aviso de 27 tlcAgoslo de 1857.
Declarando ficarem dispensados de novos exames 
os Oflkiaes das differentcs armas; que praticarem 
IH\ Escola dü nppliea~iio, c forem approvatlos em 
cxmncs pmticos. • . . • . . . . . • . . . • . . . • • . • . • • >1 

N." 287. -FAZENDA.-J~m 27 de Agosto de 1857.
Procedimento que deve haver contra os cxa
ctores que nfio cntrúo com as sommas nrrcca
<l<Hlas nas épocas competentes ......•....•. 231. 

N." 288. IUPElliO.- Aviso ele 27 de Agosto uc 1857.
lleclara qne achando-se provado terem sido 
pmticmlas irregnlaricladcs snbstanciacs nas E1ei-

. çõcs Munieipnes a que se proccflco em Setembro 
do mmo passaclo na Igreja Matriz du Concciçúo 
da l,rain, tla Capital da Jlrovincia tla Bahia, 
devem ser nnrmlladas as ditns eleições, c proce
der-se {t on lms. • . • . • . • . . . . . • . • . • . . • • . • 2~J5 

N." 2SfJ. -HWElllO.-Aviso de 28 de Agosto de ·(Rfi7.
lledara t(llc as J\ssPmJ,Jt!as ProvindiWS JHHiem,. 
itHicpendeHtcrncnle de propostas prévias da:; 
C amaras Munkipaeg, \lccrclar a crcaçfio, 

i lli 
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\f()l1\eação e supptessao (los cmp1~~gos Munici pncs, 
tstimdo as .tilesmas Camaras sujeitas comple~ 
ta mente ás ditas • AsseTÍlbléas·,. v~sto cotno pode in 
estas legislar sob~~l süâ.policiª é ec.onomja, · & c ... 236 

N. o 290. -.li'A"ZI~NOA. ~Em ~ 28,<de .Agosto . de .1857.
Sobre o abono tltt quintas pàrtes de venci méntos. 238 · 

N.o 291. -<Em 28· de Agosto de. t85'{~~~Ntlo só os 
Cnválleiros como todos tis condecorados cóm 
as O~dens honorificas· dcj Impcrlo podem passar 
prôcúrações de ·seu puriho: ••.. • .. ~ • · ••... ~ • • . • ~> 

N.o 292. - Circular eín .. 2.9, d.c ~Ag()Sto'de. 1857·.-0s 
manifestos .. de, navios de, cabotágeni não estão 
sujeitos ao ·sello./i .• ~ .; ~ ·~··. ~ ~ ~~ ~ ; ...•.. ~ . . . . 239 

N. o 293. ~Em. 29 ,·de· .Agosto . de. 185'7.-:- Contracto 
corri o nanco para o deposito das qu.antias dispa· 
niveis ......•.•...•.•.......•..•......•••. 2'l0 

N.o 2~H .. -Aviso 11. 0 36 de 31 de Agosto de 1857.-
Ao I•resitlente de Santa Catharina.- Sobre a 
Autoridade·, que deve receber o juramento elo 
~olono, que se pretender natiunlisar. . • • . . • 2~·3 

N.o 295. - GUEHRA.- Aviso do .f. o de Setembro de 
1857. - Determiná· que o Cirurgião imór 

·do E:<ercit o quando tive~ de nomear. algum 
Cirurgião do Corpo .. de . Saudc para commissfio 
fóra da Côrte,. o faça. por· meio de h uma es-
cala que deve · organisar ...•...•.•.•.. ~ . . • 24~ 

N.o 296. -IMPERIO.-Aviso. do t.o de Setembro de 
1857. ~Declara que. o p~I~ei~o Juiz de Puz de 
h uma Pnrochia na. or,dem da v,otnção '·não fica 
impedido , de presidi~ á 2, á· reunião .. da Junta 
de Qualificação pel(), Fac_to de. ter feito parte 
da .1. a . Junta,. e~ . qualidade de eleitor. . . . . • 2-~-5 

N.o 297. -FAZENDi\.-Ein 2.de Setembro de 1857.
Direitos. que devem pagar :OS H tu los dos Aju-
dantes dos Dc.spachantes .. ~ .· . . • . . . . . • . • . • . ,, 

N.o 298. -Em 3 de ·Setembro do 1857. -Os .. mani
festos das Embarcações não pagão Sello ...••• 246 

N.n 299. -JUSTICA.-Aviso de 3 de Setembro de 1857. 
Dirigido a"o Presidente da Provincia do Piauhy .
Approva a solução dada pelo.: Presidente da Pro
vincia do Piauhy, á duvida próposta pelo Presi· 
dente da Cam~ra 1\fi.micipal da Capital do dita 
l•rovincia, dhclarando competir ao mesmo Pt·esi-

li li 



dente da Camara accumular. as funcções elo dito 
cargo com as de .Juiz .1\funicipal, :·quando hou-
vesse de substituir a este. • . • . . .. . • . • . • . • . . ., 

N.o 300. -IMPERIO.-Aviso de 3 de Setembro de 1857. 
Heclara que a I..ei do 1. o de Outubro de 1828 
não só não faz dependente das . Camoras 1\luni
cipaes a imposiçãe das multas nos Yereadore3 
c Supplentes que rião comparecem ás sessões, 
como nrío Yeda que os Presidentes das mesmas 
Camaras ns imponhão em casos taes aos Y eren
clores refractarios, e aos Supplentes que sem 
motivo justificado não acudirem ás convocações. 247 

N.o 301. -Aviso de !;. de Sctemdro de 1857.-Declara 
que o art. 110 da I.ei Regulamentar das elei
ções de tn de Agosto de 1846, só he npplicavcl 
aos casos em que sendo a qualificação feita na 
época marcada na Lei , a convocação dos indi
vidnos, que hão de organisar a Junta, tem lugar 
no ultimo mez do quatrienio, nos termos do art. 
Jí.O da mesma I .. ei ..• : . . . . . . • . . • . . . . • • . • . 2fa8 

N.o 302. -Aviso de!;. de Setembro de 1857.-Dá escla
recimentos sobre os vencimentos que competem 
aos empregados dos Correios quando substi
tuírem h uns aos outros ...•.••..•.. ~ • . • . • . 2!,9 

N.o :J03. -FAZENDA.-Em .& de Setembro de 1857.
Sohrc os Colleetores que servem de Thesoureiros 
de Orphãos, e re~pectiva escripturação .•... 251 

N.o 30.~·. -HIPElUO.-Aviso de 5 de Setembro de 1857. 
Resolve ''arias duvidas sobre a maneira rle ser 
cxccutacla a T.ci das Eleições, na parte relativa 
á or·ganisação das Juntas de Qualificação.... . » 

N.o :105. -HUEHRA.- Aviso de 5 de Setembro de 
1857.- Dtí instrucções para o exame da polvora 
fabricada nn l<,abricu da Estrella. . . • . . • • • . • 255 

N.o :J06. -FAZENDA.-Em 9deSetembro de 1857.-
Cobrançn dos direitos dos officios novamente 
lotados . • . . . . . . • . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . • . . 256 

N. 0 :307. -Aviso n.o 25 de 10 de Setembro de 1857.
Ao Presidente da Provincia de S. Pedro.-A 
respeito das medições das tcrrns devolutas á 
margem do Allo Taquary para patrimonio da 
Pnnineia. . . . . ~ ......... ·. . . . . . . . • • • • . • • 257 

N. 11 308. -FAZE~DA.-Em f t de Setembro de 1857.-
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Os Collcclot·cs servindo de Thcsaureiros de· Or-
phãos não (levem por isso prestarnov~ fiança. » 

N.o 309. -Em 12 de Setembro de 1857. ~Falta de 
formalidad~s em hum 'recurso; e intelligencia 
de artigos do Regulamento do Sello. . . • . . . . 258 

N.o 310. -GUEL\RA. -Aviso de 14 de Setembro de 
1857.-Declara que o Arsenal de Guerra deve 
fornecer os livros de que precisar o Da talhão de 
Engenheiros na conformidade da Imperial Hcso
lução de 5 do corrente. . . . . . . . . . . . . • . . . • . 259 

N: 0 311. -Aviso n.o 2 de f~. de Setembro de 1857.
. Ao Presidente da Associação Central de Coloni
sação.- Approva a escolha da Imperial Quinta 
do Cajít para hospedaria de cmigmntes. . . . . 260 

N.o 312 -Aviso Circular de 14 de Setembro ele 1857.
Aos Presidentes das Províncias.- Hecommcnda 
a remessa de todos os esclarecimentos ao Consul 
do Tmperio. no porto da Procedencia a respeito 
do destino dos emigrantes.. . . . • • . . • . . . • . . . >> 

N. 0 313. -ll\IPERIO. -Avisô! de 15 de Setembro de 
1857.-Declara que,~ em conformidade da dou
trina do Aviso de 25' de Novembro de 1841, 
encerrada a Assembléa Provincial antes de ter 
decorrido o prazo do art. 19 do· Acto addicional 
a respeito de. J .. eis ou Resoluções apresentadas 
.á sancção do Presidente da Província, só na 
sua reunião proxima deverá ter execução a 
ultima parte do mesmo artigo, se não houver 
sido dada .ou negada o snncção dentro do men
cionado prazo improrogavcl .•..........•.. 261 

N.o 31!i .. -Aviso de 16de Setembro de 1857.-Declara 
que a disposição do ar~. 107 dos Estatutos das 
l~aculdades de Medicina, que baixáriio com o 
Decreto u. o 1.387 de. 28 de Abril de 185!j., com
prehende todos os Oppositores das mesmos Fa
culdades, no tocante ao serviço alternado dos 
lugares para que forem nomeados .......... 262 

N. 0 315. -MARINHA.-Aviso de 16 de Setembro de 
1857 .-l\landa organisar provisoriamente hum o 
Companhia de Aprendizes menores no Arsenal 
da l\larinha da Côrte ..................... 263 

N.o 316. -Aviso de 16 de Setembro ele 1857.-Mandn 
o1Jservar as Jnstrucções pt·oyisorias pnrn n es-
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cripluração das Casas de Deposito, de cJuc f rala 
o art. 8. o do Regulamento nnnexo ao Decreto 
n. o 1. 760 de 16 de .Junho de 1857 .... • .. 267 

N." 317. -l~AZENDA.-Eml6deSctembrode 1857~
Assemclhm:ão dds chapéo~ de pclto de lontra. 271 

N." Hf8. -Em 17 de Setembro de 1857.-A 'lcspeza , 
com. o expediente tla AHminislrnção diamantina 
nfio pôde correr por conta da Fazenda Nncional. » 

N.o 319. -Em 1.7 de Selcmb~o de 1857.- Sobre a 
intelligencia de artigos da. nova Tarifa á res
peito de chales, & c.,. de cô~::escarlate •..... 272 

N.o 320. -CircuJar.-Em 17 de Setembro de 1857.-
Correcção no art. 7.95 da no~ a. Tari~u • . . . . . 273 

N." :121. ~IMPERIO.-Aviso de 17 de. Set'embro de 
1857. -i\:nnnlla a eleiç.ão que teve lugar em 
Setembro de 1 856 para. Juizes de Paz da Paro
chia das Dores do Rio yerde, na Província de 
Goiaz~ pelos vi cios c .irregularidades· tom que 
foi feita , c manda P-roced~r á nova eleição no 
flia qne for de~~i[;nado pelo respectivo r~esidente. )') 

N. 0 322. -GUEIHtA.-Aviso de 17. de Setembro de 1857. 
Estabelel~e regras pnra se embar~Har a polvora 
tla Fnhriea da l~streJia, c: para a remessa das 
respectirns amostras parà: serem: examinadas 
Jlela Commis~:fio uc melhoramentos do material 
do Exercito .......•.... ~ •..•........... 2~'Í 

N.o 323. -FAZENBA.--Em 22 de'Seteml1ro de 1857. 
Autorisa a cunhagem de prata dos particulaFes. 27G 

N." :J2L -Em 2:! de Sdembro de 1857.-A liberdade 
eonccdida com o onus de' serviço por algum 
tempo h c pe1·feita.. . . • . . . • • . . • . . . . . . . . . '' 

N.o :J2;). -l~m 22 de Setembro de! 1857.-Qnal n in
gerencia das Thcsourarias ·de li'azenda nns Ca
pilauias dos Portos •...••..•...•...•.... 277 

N.o :12(). -Em 23 de Setembro de 1857. -lmprocc
dencia de huma apprehensfio pela l\Iesa tlo 
Consnlmlo em huma porçfio de fumo impor-
tado; c <Jttaes as multas que devifio ser impostas. )' 

N." :;:~7. -A riso n." t 3 de 23 ·de Setcml>ro de 1857. 
Ao Presidente da Província de Goyaz.-SoLrc 
a rcvalidariio das JlOsses c sesmarias. . . . • . • 278 

N." 328. - FAZENDA.--J~m 25 de' Setembro de 1857. 
A allr.rn~;iio elas Iara~ marcadas na nova Tndfa 
romJ•clt' nn Mini!'terio da Fazenda .... , . •• • ;., 
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N.o 329. ;_Em 25 de Setembro de 1857.-Sohrc as 
taras da noya Tarifa, e ver.ificação de peso liquido. 279 

N. 0 330. -Em 25 tle Setembro. ele 1857. -Hemessa 
do contracto com. o Banco para o deposito 
dos saldos disponiveis. . • • . • . . . . • . . . . . . . • • 280 

N.o 33L -FAZENDA.--:-Emt25 de Setembro de 1857.
Sobre verificação do peso liquido, c revogação 
do art.: 20 do Decreto .n.o 1.385 .de i85l .• 281 

N.o 332. -1\IARINHA.-Aviso de 25 de Setembro de 
1857.- Manda observar as Instruc~-õcs provi
sorias, petas quaes se. deve executar o llegu
lamento, a que se refere o Aviso de 16 do 
corrente, que organisa hum a Companhia de 
Aprendi1.es menores no Arsenal ·de l\Iarinha da 
Côrte ·-. . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . • • • • . . . . . 282 

N.o 333. -FAZENDA.- Em 26 de Setembro· de 1857. 
Assemelhnção dos _·.Paletós de seda, ou borra 
de seda .••••..•••..•. · • • • . . . . • • . . . . . • . 287 

N." 334. -Em 26 de Setembro de 1857.-Sobre o modo 
de contar os fios das fazendas. . • • . . . . • • • • . . 288 

N.o 335. -Em 26 de Setembro de 1857.-Despacho 
de repolho salgado pelo art. 901 da nova Tarifa; 
c augmento da tara para a horlali~a. . . . . . . >> 

N. o 336. - Em 2G de Setembro de 1857 - Sobre o 
despacho de potes de lonça importados como 
envoltorios do sal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 289 

N.o 337. -Em26 de Setembro de 1857. -ncspacho 
de lenços de seda e algodüo, como de nlgodfto, 
por predominar nelles esta ma teria . . . . . . . . . >> 

N. o 338. -l~m 26 de Setembro .. d.@,.1857.- Sobre o 
despacho de vidros para. espéfhos;. e certi-
dões qne devem ser passadas pela· A.lfandega. 290 

N." 339 . ...:..-HIPERIO. -Portaria de .26 de Setembro de 
1857.- Crêa huma Agendá de Correio na 
Freguezia de Carupebús, da r·rovincia do llio 
de .Janeiro. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 0 3l0. -Em 26 de Setembro de 1857.- Manda 
executar o Uegulumcnto provisorio, contendo 
us bases (los contrnclos de colonisa~~fío·, para 
execução do art. 27 do contracto annexo ~o 
Decreto de 28 de Março do corrente anuo. . . 2H1 

N." 3l1. -GUEURA.- AYiso de 26 de Sctcmhro de 
1857. -- J)ctcrmina qne os volun(arios e cnga-
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jados, nch~Ultlo-se invaJidos, conlinucm n gozar 
de todas as vantagens garantidas por I..ei em 
quanto forem. praças .do Exercito. . . • • • . • . . • 306 

N.o 3~2. -Aviso de 28 de Setembro de 1857.- Sol
vendo duvidas sobre · indulto concedido aos 
desertores dos Corpos do l~xe~cito. . . • • • • . • . >> 

N. 0 313. -11\IPEIUO.- Aviso de 28 • de Setembro de 
1857i- Declara que os Títulos dos graduados 
nas Faculdades de Direito~ qne não estiverem 
presentes para assigna-los perante os respectivos 
Secretarios, deverno ser enviados pelos Dirce
toros das Facnldatles it Autoridade do lugar, em 
que constar se achfio residindo os mesmos 
graduados, a fim de serem por Q)Jes assignados 
em sua presença ....•.•• ~ . . . • • • . . • . • • . • . 307 

N.o 3J,.~,. -FAZENDA.-J~m 29 de Setembro de 1857. 
A farinha de mandioca não paga direHos quando 
rcmettida de hum para outro porto do Impcrio 308 

N.o 3l5. -1\IARINIIA. -Aviso de 29 de Setembro de 
1857. -Designa os vencimentos e vantagens, 
que devem perceber os Officiaes c mais Empre
gados da Companhia de Aprendizes menores 
do Arsenal de Marinha da Côrlc. • . • • • • • • . . 309 

N.o 3'i.6. -FAZENDA. -Em o 1.0 de Outubro de 1857. 
Empregos puhlicos gcraes que se devem contar 
nas aposenlatloriits. . . • . . • . . • • . • • • • . • • • . . • 3l O 

N." :n1. -DII'EHIO.- Portaria de 6 de Outubro de 
1857. - Crtm h urna Agencia de Correio na 
ViJia de lUarnnhú, na l,rovincia f la Da h ia. . . • B 11 

N." 3l8. - .IUSTfCA.- Portaria de 7 de Ontullro de 
1857. -Á'Jilm.a Camara l\Iunicipal da Côrlc. 
Declaro qne a mesma Illm. a Camara Municipal 
nfío póde impor aos Tabclifícs mais obrigações 
nlêm das que lhes cabem por seu Regimento, 
nem comminar-Jhcs penas nfio decretadas pelas 
J,eis em vigor; nüo podendo igualmente impedir 
por qualquer maneira directa ou indirccta. os 
contraclos que os cidadãos, nos termos da leis 
gcraes , podem livremente celebrar sohre as 
suas propriedades de raiz. . • . . . . • • • • . . • . • • • >> 

N.o 3l9. -ll.AZENDA. -l~m 7 de Ot.itubro de 1857.
Sobre a nppmhensão de barricas de nssucar •• 312 

N.o 350. -Em 7 de Outubro de 1857. -- Pnrn o peso 
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liquido das velas se comprenhendem os envol
torios de papel ou paJ)Ciiio .•..•.• ~ • • . . • • . • 313 

N.o 351. -Em 7 de Outubrode 1857.-Não se póde 
modificar o estado elos envoltorios. . . • .. • • • . • >> 

N. o 352. -Em 7. de Outubro de 1857. -As viuvas e os 
orphiios não podem ser fiadores. • • . . . • . • • • • 314 

N.o 353. -Em 7 de Outubro de 1857.-Direitosde 5 
por cento que devem pagar os Juizes removidos, 
ou . de novo nomeados, &c. . • • . . • • • • . . • . . . >> 

N. 0 35lí. -Em 7 de Outubro de 1857.- Sobre a intelli
gencia da Ta beiJa nnnexn ao art. 1. o do Regula
mento do Sello; e declaro que o SeJio deve ser 
pago antes de se lavrarem as Escriplnras, e não 
nos traslados de lias.!. • . • • . . • . • . • • . . . • . • • • 315 

N. 0 355. -Aviso á Pt·esidencia de 1\linas a que ·se refere 
a Ortlcm Supra ...•..••....•.•..•••.•... 316 

N.o 356. -I~m 8 de Outubro de 1857.- A respeito da 
tora pa~a os pomadas. • • . . . . . • . . • . . . . • • • • » 

N.o 357. -Aviso n. 0 15 de 8 de Outubro de 1857.-Ao 
Presidente da Provinda de Goyoz.- Sobre a 
revalidação de posses e sesmarios.· .•.•.•..•. 317 

N. 0 358 .. -FAZENDA. -Em 10 de Outubro de 1857. 
Responde a diversos quesitos sobre huma appre
henção, e declaro que o Inspector da Thesouroria 
não devio dar ordens dircctos ao Guarda-mór da 
.~\Ifandcgo ..•...•... ·· • . . . . . • • • . • . • . . . • • • >> 

N.o 359. -Em 10 Outubro de 1857.-Soprea arreca
dação dos direitos de transito de Chnnccll:uia, 
e porcentagem que se deve abonar .....•••. 318 

N.o 360. -Circular de 12 de Optubro de 1857.-Aos 
Presidentes de Províncias.- Declara que o 
direito de que tracta o .art. 9. o da lei de 23 de 
Outubro de 1832, não he devido pelos colonos 
que obtem gratuitamente cartas de colonisação. 319 

N.o 361. -JUSTIÇA,- Aviso de 12 de Outubro de 
1857.- Ao l\Hnisterio da 1\farinha.-Declara 
que os Officiaes da Armada em effectivo serviço 
de bordo não devem ser incluídos nas listas dos 

· Jurados .•.....•.•.•..•...•.•...•..•.••• 320 
N. 0 362. -Aviso de 12 de Outubro de 1857.-Ao 

Presidente da Província da Parahiba. -Declara, 
em solução á duvida do Juiz de Direito da 1. a 

Comarca da referida Província, que embora o 
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art. 177 do Regulamento n. o 120 de 31 de 
Janeiro de 18Jl.2 falle sómente dos crimes de 
responsabilidade e conirabando, implicitamente 
comprchende todos os outt·os dclictos, que 
posteriormente forno mandados processar c 
julgar pelos Juizes de Direito, devendo por tanto 
lodos esses crimes figurar nos mappas especiaes, 
que tacs Juizes são obrigados á dar no fim de 
cada semestre ..•. '. . • . • • • . . . . • • • . • . • • • . • 32 f. 

N.o 363. -FAZENDA~- Em 13 de Outubro de 1857. 
Tara que compete. aos vidros com sulphnto de 
quinino .....•...•....•..••••.•......••. 322 

N.o 36-~·. --Cireular em 13 de. Outubro de 1857.
Quaes as decisões dos Inspectores das Alfnndegas 
ele qne se yu)de recorrer.. • . . . . • . . . . . . . . . . 323 

N.(' il65. -J~m J,~. de Outubro de 1857.-0sThesou
reiros c os Pagadores são responsaveis conjunc
tamcmte cnm os Escrivães a respeito da legali-
dade dns despczns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 

N." :Jftü. -.JUSTIC.\.- Aviso de 15 de Outubro de 
1857.- Í)irigido no Presidente da Província do 
Rio de Janciro.-Declara em solu~ão a duvida 
vroposta pelo Commandante do Corpo Policial 
da dita J>rovincia, que tendo-se sempre julgaôo 
nesta Ct1rte extensiva nos Corpos I•oliciaes a 
disposiçfio do Aviso do 1\Hnisterio da Guerra de 
22 de Setembro ele t 855, que declara competir 
as Autoridades militnres n execnçüo llas sen
tençns dos Tribunaes militares, assim se deve 
ohservar na mesnUt Província. • . • . . . . . • . • • . 32'i· 

N.o 367. -Aviso de 16 de Outubro do 1857. ~Dirigido 
ao Presidente do S~rcmo Tribunal de Justiça. 
Declara ao mesmo Presidente em solut-ão á 
duvida suscitada naquelle Tribunal, que nfio 
podem ser conjunctameute Juizes na mesma 
causa, e nello discutir e votar dous membros 
que sejüo irmãos.. . • . . • . • . • . • • . . . • . . . . • . 325 

N.o 3H8. - GU&lHl.A. -Circular de 16 de Outubro de 
1857 . .:..:.. A' s Thesourarins providenciando sobre 
o modo por qne devem proceder· quando tiverem 
,]e pedir :mgmenlo de credito. . . • • . . . . • . • • :J2G 

N." 36H. - FAZENIM. -J:m 16 de Outubro qe 1857. 
DirP.hu~ que •lere pagnr o maraschino engar-
t'n lado • . . . . . • . • • • • • • • • . • . • . . . • . . . . . . :.J27 
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N.o 370. --Circular em 16 de Outubro de 1857.-
As drago nas devem ser despachadas por factura 327 

N.o 371. -JUSTICA.- Aviso de 19 de Outubro de 
1857.- Dirigido no Presidente da -p~oyincia 
do Rio Grande do Norte.- Approva a delibe
ração tomada pelo referido Presidente, quando 
declarou, que o Juiz de Paz mais votado do dis
tricto. da Capital, não tinha renunciado o cargo 
po~· haver exercido interinamente os lugar,es 
de Promotor Publico da respectiva Comarca, 
e o de Procurador Fiscal da Thesouraria Pro-
vincial. • . . . . • • . . . • . • • . . . . . . . • • • . .. . . • • . 328 

N.o 372. -11\lPERIO. -Aviso de 19 de Outubro de 
1857.- Declara que, á vista da desposição do 
arL 71 da Lei de 19 de Agosto de 1846, tem 
os Presidentes dos Collegios eleitoraes o direito 
de votarem conjunctamente com os seus 
1\lembros nas questões, que nelles forem susci-
tadas ..............•.••....•..•........ 329 

N.o 373 -Aliso de 20 de Outubro de 1857.-Declara 
que o prazo de dous onnos de residerAcio no 
Termo, que exige a Lei para se poder ser eleito 
Vereador da Comara Municipal, deve ser 
contado ao estrangeiro, que se naturalisor 
ddadiío Brasileiro, não da data da carta de natu
ralisa«;.ão, mas sim· em relação ao tempo de 
domicilio no lugar. • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 330 

N.o 37~·. -Aviso de 20 Outubro de 1857. -Approva 
a resposta que deu o Presidente da Provincia 
do lHo Grande do Norte ao unico Vereador 
juramentado dos que forão eleitos poro a Ca
mara l\lnnicipal da Villa de Estremoz, decla
rando-lhe que em iacs circumstoncias devia, 
para que podesse convocar e dar posse aos 
outros nomeados, visto como faltava o Secre
tario, nomear e juramentar hum Cidadão que 
servisse este cargo sómente para tal fim ...•. 331 

N.o 375. -Aviso de 20 de Outubro de 1857.-Dcclara 
que o Eleitor que no Collegio 13~eitoral tiver 
votos para I~scrutador, não fica por este facto 
inhibido de ser nomeado Presidente do mesmo 
Collegio. . . . . . . • . . • . . • . • . • . . • • . • . • . • . . • . 332 

N.o 376. -FAZENDA.-Em 20 de Outubro de 1857. 
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Sobre hum despacho de velas de composição, 
e rcstwdh·o cnvoltorio. . • . . • . . . . • • . . . • . . . 3:J2 

N." 377. -FAZENDA.- ·Rm 21 de Outubro de 1857. 
Os dinheiros de Orphfio~ elevem ser rccoll1idos 
nos cofres proprios. . . • . . . . . • . . . . . . • • • . • . H83 

N.o !J7S. - .TUSTJÇA.- AYiso de 2f de Ontnbro de 
1857. - Dirigi1lo no Jlresidenle da llmvincia 
do Cean\.-Deelara em solução á duvida proposta 
pelo .Tuiz Municipal substituto do Termo de 
Unturilô, qnc h e V creatlor da Camara 1'\lunicipal 
do mesmo Termo, que com quanto se.ia in
(~ompalirel a nccnmnlnçiio de ambos esses em
JII'egos, comt ndo o exerci cio de hum não 
imporia como consertnencia a renunr.ia do ontro. 33l 

N." :\7H. -FAZEN1H.-Em 22 de Outubro de 18!>7. 
Contas que se derem incluir nas Precatorias. 335 

N." :H·W. -Circular de 23 de Outnhro de 1857.-0s 
Secreta rios das 1lelações estão autorisatlns para 
fazerem as despczas neeessarias com os pre-
paros. & 1:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . 3G6 

N. n 38 J. - J~m 2:~ de OululJro de 1857.-Elevaçüo da 
tara JHlra ns massas; e sobre a verificação do 
peso liquido. • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . • >> 

N.o :m2. -GlYEIHL\.-Avi!!o de 23 de Outubro de 1857. 
l~slaheJeee como se deve proceder a respeito dos 
CapeiJlies do J~xercito com patente quando 
commcllercm fallns graves contra a disciplina 
1niJitar .....•.....•...•..•.•...••..•••••• 337 

N." :lsa. -IMPJnuo.- Aviso de 2il de Outubro de 
1857. - A pprova as decisões do Presidcn te da 
Província de S. Jtanlo, declarando que o .Juiz 
de Paz mais Yolodo nüo podia, em circum:.. 
stancia algumn, votar para a forma~üo da l\Jesa 
Parochinl; assim como não terem os respectivos 
votantes obl'iga~ão tle nssignnr suas listas ..•• 338 

N.o 38L -Aviso de 2~· de Outubro de 1857.-Dcclara 
no Tlireclor da Faculdade de 1\Jcdicina da Córtc 
<JUC, mantida a taxa de 100~ rara os indi
viduog qnc sr. propozerem habilitar-se pura o 
exercido de suas pl'ofissõcs, fiquem sujeitos 
;í <le 120 ~~ os <}lte obtiverem diplomas das 
Fnenldatlcs do Impcrio. • . . . • . . • . . • • . . . . • . )) 

N. 0 ~385. -Arifo de:?.'!. ti<~ Onlnhro 1le 1857.-Annnlla 

llil 



ns clcif:ües para Vcreador·cs c .luizcs th~ l1nz da 
t:idade de Taubaté na l1rovincia de S. l1anlo, 
pelas irregularidades com~,: que forúo feitas em 
Setembro do anuo passado , c manda }H'occtlcr 
á novas·. . . . . • . . . . . • . • . • • . . . .. • • . . . • . . . • . 339 

N.'l 38G. -FAZENDA .. - Circular em 26 de Outubro 
de 1857. - .Migmento de tara para as massas 
em caixas ou barricas. . . . . • . • . . • . . .. . • . • • 3l0 

N.o 387. -Circular de 27 de Outubro de '1857.-
Augmentos de. taras. . . . . . . • • . • . . . . • . • . . . >> 

N.o 388. -JUS'UIÇA.-Aviso de 27 de Outubro de l857. 
Dirigido ao Presidente da Provincia de Mirins 
(~eraes.- Approva a deHbemvno tomada pelo 
sobredito !,residente, quantlo exigiu tlo Juiz 
de Direito da Comarca do lUo das· \relhas a 
apresentaçilo do reeurso de gra~a e mais peças 
essenciaes do p;~·oeesso, em que as escravas Rosa 
e I,eregrina forão condemnndos {t morte pelo 
Jury do Termo de Sabani, pot· ha\'erem as
sassinado sua senhora, a fim de ·que tivesse 
o nndamento designado no Decreto n.o L310 
de 2 de Janeiro de 1854 •............... 3lt 

N.o 389.-GUEIU\A.-Aviso de 28 Outubro de 1857. 
Determina que esse abuso de se fornecerem 
botões de massa aos Corpos de Coçadores do 
Exercito prescrevendo o plano gerol de uniformes 
que sejão de metal bronzettdo. . . • • . . • • . • • . 3Jí.2 

N.o 390. -Em 28 de Outubro de 1857. -Dinheiros 
de orphãos recolhidos por emprestimo ás Thcsou
rarias, não se entreglio aos henleiros sem 
preceder a respeito destes os habilita~ões legues, 
e o pagamento dos impostos quando as cir-
cumstancias assim o exigirem. • • . • . • . • . • • . >> 

N. 0 391. -GUERUA.-Circular de 29 de Outubro de 
1857 ~ -Determina que as llepnrtições sujeitos 
ao .Ministerio da Guerra na C<\rte remeWio á 
Secretaria d'Estado dos Negocios da Ciuerra 
até o mez de .1\faio de cada anno huma reloção 
nominal dos empregados que percebem gratifi
cações, colli declaração do ordenado que vence 
cada hum ...••..••••.•••..••.•• ~ . . . . . . :Jl:~ 

N.o 392. -FAZENDA.- Em 29 de Outubro de 1857. 
A ngmento de taras, c Yerificnrão de~ pczo 
liquido . . . . • . . . • • • • • • . . . . . • . . . . . . • . . . . . 3.~.1. 
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N.o 3H:J. -Em 30 de Outubro de 1857. -Despacho por 
factura de pentes de chifre enfeitados de metal 
dourado ..........•...•••.•...• :. • • • . . . • . . 3~5 

N. 0 39l. -Em de 30 de Outubro de 1857. -Fitas 
de veludilho cstüo incJuidas no art. 755 da Ta-
rifh. . . • . . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . >) 

N.0 H95. -Aviso N.() 165 de 30de0utubro de 1857.
Ao l\finisterio da Fazenda.-Declarando a ma
neira de proceder-se nos imprestimos feitos em 
virtude de contmclos celebrados por este l\li-
nisterio. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . a.~ 6 

N.o 396. -.JUSTJr.J.-.t\ viso de 31 de Out.ubro de 1857. 
- Dirigi~·lo .1o !)residente da l)rovincia do 
Ceaní. -Declara em SohJ{'ãoá duvitlaproposta 
pelo Juiz Municipal do Termo de Queixera
mobim, que na fórma do Decreto n. 0 817 de 
30 de A gosto ele 1851 art. 8. o são considerados 
Ofncines de .Justirn, os de Conlatlor c Dislri
Jmidor, hem como pelo Aviso de 19 de Ou
tubro de 185!1- forão os de Partidor, que não 
estando porém os de Avaliadores no mesmo caso 
nao podiiio substituir as nomearões, que deJies 
se fizerão. . . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3!;.7 

N. o 397. -FAZENDA.- Circular em 31 de Outubro de 
1857.-Hcmcssa de relações de Sentenças em 
que se tenha nvcrhado a disima .......•..•. 3l8 

N.o 398. -Circular em 31 de Outubro de 1857. -Aog
mcnfo das Commissõcs pela cobran~a judicial 
(}a dh•idn a c li m. . . • . . • • • . • • • . . . • • • . • . • . . • >> 

N.o 399. -GlJEHHA.- Aviso de 2 de Novembro de 
1857. -l~stnhelecendo regra para u confec{'ão 
das Escolas da promoção .•.... - • . • . . . . . . • 34-9 

N.o ~·00. -Aviso de 3 de Novembro de 1857.-Dando 
formuJario dos contractos para conducçüo de 
artigos heJiicos destinados ás l'rovincias do in
terior, e Instrucções para os Officiaes que forem 
encarregados dos com bois, ou tropas. • . . . • . 350 

N.o 401. - FAZENDA.-Em 3 de Novembro de 1857.
Jlcrmitte que hum I~'eitor da Alfandega da 
Província da Parah)·ha cobre rendas perten
centes á Província do Rio Grande do Norte .• 355 

N.o !í-02. - JUSTJCA.- Portaria de 10 de Novemboo de 
.1857.-ÍHrig:ida á llirectorio do l\Jontc Pio 
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Gcr·al de Economia dos Servidores do l~stado. 
Declara que o art. 11 do Decreto (le 13 de 
Março de 1844, não alterou o art. 7. o § 5. o 

do Decreto de 22 de Junho de 1836 ....... 356 
N.o !í03. -IMPEIHO. -Aviso de 11 de Novembro de 

1857.-Declara que a dibposi~~ão do urt. lí-5 
do Hegulamento complementnr· dos [slatntos 
das Faculdades de Direito, dere ser entendida 
c executada Jitternlmente de modo a Jlfio nuto
ri!'ar irnersão alguma na ordem dos aelos dos 
Alumnus das mesmas Ji'nculdadt•s . . . . • . . . . • » 

N.o 30l. -AYiso n.o 17.& A de 12 de No\'embro de 
1857.- Ao 1\Iinistro da J~nzcnda.- Concede 
o vcucimenlo por inteiro uus ,\grim~Jnsorcs nus 
dias em que deixnrem de trahalhar por t'nolivos 
alheios á sna vontade. . • . . . . . • . . • • . . . . . . . 357 

N. 0 .~o;;. -nHHlNUA.-Aviso de 12 ele No\'c~mhm rle 
1857. -Marca o primeiro uniforme dos Infe
riores, Cabos, e menores da Companhia de 
Aprendizes do Arsenal de Marinha da Côrte, 
e altera n tabella n.o 3, que acompanhou o 
A \'iso de 25 de Setembro do eorrcnte a uno, 
e designa o fardamento, que se deve dis
tribuir <Í ·cada hum dos referidos meno

1

res. . . 358 
!'f." .'!OH. -I~1\ZENDA. -Em 12 de Novembro dc1857. 

Sobe n hora de começar-se o trabalho lias AI- . 
fandegas. • . . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . • . . . . . . 359 

N." .'1.07. -IMPEHIO.-Aviso de 16 de Novembro de 
1857. -Declara que os nrbilros nomeados para 
fixarem n importancia elas indemnisaçõcs pelas 
desaproprinrões de terrenos e predios para 
construcções das obras da estrada de ferro de 
D. Pedro 2. 0 devem proceder como Jury civil, 
dando n sua opinião, não por votos singulares, 
mas sim por maioria absoluta. • . . . • . . . . . • . . 360 

N.o ~08. -GUEIU\A.-Aviso de 16 de Novembro de 
1857.-Declara que ao Juiz 1\lunicipal não h~ 
devida continencia militar, e que incurialmente 
procedco o mesmo Juiz prendendo, no Corpo de 
huma guarda o Commandante d'ella. . . • . . • 361 

N. o ~09. -MARINHA.- Aviso de 16 de Novembro de 
1857 .-.Manda executar o Regulamento para a 
l,mticagem da barra da Provincia de S. Jlcdro 
do lHo t~rnnde do Sul. . • . . . . . . . . . . . . . • . . 362 
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N. o .\.10. - JUS't'ICA.-- Aviso de J 6 de Novembro du 
1857 .-·Dirigido ao Presidente da Província do 
ParnniÍ.- Solvendo as,, du~idas. proposta~ pelo 
Juiz de Direito da Comarca de Castro, ~ícerca 
da execneão do Decreto n. o 707 de 9 de Oulnbro 
de 185(), que deu Hegulamento t\ I.ei de 2 
de .lu lho tln mesmo am1o, e da applicaç.ão 
do recurso do art. l&-99 § 2. o do Hegulumento 
n.o 120 tlc 31 de Janeiro de 18.l2 aos réos 
c0ndemnados á morte, ou á galés perpett1as. 37.) 

N.f) -Ul. -Aviso de 18- de Novembro de 1857.
Dirigido ao !)residente do Tribunal do Com
mercio da Capital do Impel'io. -Dá solução 
iÍS duvidas propostas pelo Prtsidente do Tn
hunal do Commercio da Capital do Irnperio, 
sobl'c qnem deve substituir o Fiscal do mesmo 
Trihu níJ I nos seus impedimentos, e sobre a 
maneil'a de proeeder-se quando forem eleitos 
para memhros d'elle parcnles dcn(l'o dos gl'lÍos 
dcdanulos. . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . . . . • . • • 377 

N. () :~.J 2. - IJII'EHIO.- Aviso de 18 de Novembro de 
1857.- DecJara qne de\'em ser executadas as 
l-eis de aposenlculorias concedidas pelasAssem
hléas J.•rovínciaes, em quanto o Podei' Legislativo 
uão der hn ma decisão sobre esta ma teria. . . • :l79 

N." ,'l.f:J. -FAZENDA. -Em 18 de Novembro de 1857. 
Sello cpw devem pagar os titulos de nomeat;:ão 
dos Delegados c Subdelegados. . . . . . . . . . . . . >> 

N. 0 lf-ll. -Circular em 18 de Novembro de 1857.
Declara os generos que os Commandantes e 
Olliciacs dos navios de transporte podem nelles 
carregar a titulo de <(agasalhados» . . . . . . . :380 

N.o -H5. -FAZENDA.-Em 20 de Novembro de 1857. 
As di \'idas menores de 250 ;tfl 000 podem ser 
reconhecidas independentes de habilitação ... 382 

N.(\ ldG. --HIPEIUO. -J\viso ele 21 de Novembro de 
1857.- Dcdara que as Asscmhléas Provideiacs 
não tem attribuit:ão para aposenlãr empregados 
publieos, c fJIW regularmente procedeu o l1rc
sidenle clil Proriuda cJa J~ahia clevol\'cmdo ;i 
Assemhl{~a Prorinrial duas Hesoluf'ões de se
mclhault~ natureza, que lhe forão · rccnviadas 
para :-c rem pnblit'adas nos lermos tia 2. 11 parte 
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N." lt7. 

~-" fc.ts. 

N." lHl. 

N." l2il. 

Xl.YII., 

do art. 13 do Acto Addiciona1, deYemlo sus
tentar este seu neto até ulterior resolntão da 
Assembléa Geral tcgislativa. . • . . . . . . . . . . . . >l 
-Aviso de23 de Novembro de 1857. -Declara 
tlUC compete á Camara 1\lunicipal da Cidade 

. do Uananal, da rrovincia de S. Paulo fazer 
lt11lo qnnnto for preciso para que tenha cffeito 
a dclermina~fio da Camnra dos Deputados que 
mandou computar os votos de 7 eedulns de 
J~Ieilores apuradas em separado pela respectiva 
Mesa llarochial, que deixou de existir; bem 
como unnullar os diplomas dos Eleitores ex
cellentes :no numero de vinte, qnc devia dor 
a mesma l)nrochia ...................... 38!i. 
-Aviso ele 23 de Novembro de 1857.- De
clara qnc acertadamente resolveo o Prcsh!cntc 
tla l'rovincia da Bahia, que os habitantes do Cu-
rato do Senhor Rom .Jesus do Rio de S. João, 
que pela Assemhléa J .. cgislativa Provincial foi 
tlcsmcmbrallo da Frcguezia de Jloças Novas, c 
nnncxado á de Cocnes, devem continuar a ser 
narptclla .qualificados c exercer o direito elei
toral, não obstante pertencerem nc.tualmcnte á 
outra Irreguezia c «Í districto eleitoral diverso. 385 
-Aviso de 23 de Novembro de 1857.-Approva 
ns decisões que proferio o llresidentc da l)ro
vineia de S. Paulo, sobre as duvidas que lhe 
forão propostas por hum Eleitor da llarochia 
ele Itapetininga, ácerca da J..ei das elci..:.ões. . . 386 
-Aviso a c 23 de Novembro de 1857.- Manda 
proceder ~á nova eleição vara Vereadores c .Tuizes 
de Paz da Villa de Piratinim, da Província de 
S. Pedro, por terem sido exclnidos de votar 
na eleição qnc ultimamente teve lugar 129 
eidndãos providos . em gráo de recurso pelo 
Conselho Municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 387 
-Aviso. de 23 de Novembro de 1857-Dc
clara no Directot· da Iraculda,Ic ele Direito ele 
S. Paulo, que nberto o escrutinio, c canhecida 
a votação no .inlgmncnlo elo aclo de snslent.íll:ão 
ele llwses para obter o gráo de Doutor, não se 
p{Hic mlmiltit· nova votação por qnnlqncr motivo 
qne seja. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . :188 
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r,." ~.22· ~Aviso de 23 de Novembro de 1757.- De
clara que os Eleitores novamente eleitos para a 
Pnrochia do Mogy elas Cruzes, em subst.itniçiio 
dos. que forfio annullados pela Camnra dos De
putados na Sessão de~te anno, não podem 
fnnccionnr em quanto não forem approvados 
pela mesma Camara. . • . . • . . . . . . • • . . . • . • • 386 

N.o 423. -Aviso de2.5 de Novembro de 1857.-De
clara que não ha lei ou disposição administrativa 
que concede recursos das decisões das Relações 
em mnleria eleitoral, as quaes são terminantes. 390 

N. o ft.24·. - A viso de 25 de Novembro de 1857. - De
clara qne pam ter lugar a interposição de recurso 
para Concelho 1\lnnipat pela niio qualificação 
ele votantes he indispen~avel que preceda rccla
maf.:.fio clesat.tentlida pela rcspccl.iva .lnnta ...•. 39 [ 

N." Jí.25. -Aviso cle25 de Novembro de 1857. -1\Innda 
suhsistir o juramento que aos Vereadores 
eleitos pnrn hnma' Cmnara Municipal da Provín
cia fle Goynz, no presente qnatrienio, deferio .. 
hum Vereador dn Camara transacta, nu quali
dnrle de seu Presidente com o respectivo Secre-
tario. . • . . . • • • . • • • . • . • • • • • • . . . . • . . . • . . 392 

N." :l26. - FAZENDA.-Circular em 25 de Novembro 
de 1857.- Peças de machinas que se devem 
despnchnr livres de direitos. . . . . . . . . • . • . . . 393 

N.o Ji.27. --JUSTIÇA. -Aviso de 26 de de Novembro 
de 1857. -Dirigido ao Presidente do Tribunal 
do Commercio da Província da Bahia.-Dcclara 
em 5olução ;.i duvida suscitada no referido 
Tribnnnl do Commercio, que á vista da doutrina 
do art. 87. elo Codigo Commercial, não póde 
o mesmo Tribunal syndicar da moraJi,!ade e 
capaehlade tlos Administradores de trapiches c 
armazens de deposito paru dar-lhes ou negar-
lhes a patente. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 39~. 

N. ~· .1.28. -FAZENDA.- Circnlnr em 27 de Novembro 
ele 1857.- Vetu:imenlos dos Agrimensores nos 
dins em rpw nfío lrnbnlharem .....•........ 396 

N." .'129. -IMPEHlO.- Portaria ele 27 de Novembro 
fle I tt)7.- Crêa hnma Agencia de Correio na 
\'i!Ia de Urnlní, na Província da Bahia •.. ·. . 397 

N." .~.ao -l:m s-;s de Novemlwo de 1857.-Formali· 
clntlc~ fli'l':l f'tl!n'ga ele empre~timo fle orphiios. )) 
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i\." -~31. ,_ I~AZENOA.- Em 30 de NoYümLro tle 1857. 
Sobre o exame das contas de diversos cxnctores. :J!lB 

N." !í:J2. - JUSTJCA.- Aviso de 30 de No\·cmbro de 
de 1857. :_ Dh·igido no Presidente da Província 
de S. Pedro do Rio Grande do Sul.- Declara em 
solução á duvida suscitada pelo Juir de Di~cito da 
2.• Vara da Capital, e o Chefe de l'olicia interino 
da referi<la Província, •que a aUribtJição do 
(~hcfc de Policia; pelo que respeita t\ visita dns 
Cadêns, não exclue a do Juiz de Direito, nem 
esta a daquelle, segundo o § 6. 0 do art. 31 do 
Regulamento das correições art. I .i.!a. c seguintes 
do Hegulnmento de 31 de Janeiro de 1tH.2. . . >> 

:'i:· .',33. - GUEIUlA.- Aviso do 1 o de Dezembro de 
J 857. -1\fanda snppdmir a Carteira. no cor
rcnmc que tiver de ser rcmeUido pnra os Corpos 
de cavallaria do Sul. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . 3!}!) 

!';" l1:n. -!fAZENDA.- Em 3 de Dezembro de 1857. 
O I~mprcgado Publico, qnc for Deputado, c 
optar os seus vencimemtos, tem direito á clles 
nas proroga~ões c Sessões cxlraordinaria s. . . . )) 

1 ~." .~:15. -Em 4 de Dezembro de 1857.-- Pela faHa 
· de pagamento em tempo da taxa de escraYos 

não ha mulla . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . ~00 
N.o .l:lG. -Em ,i. de Dezem<lro de 1857. -As licenças 

devem se contar do- Cumpm·sc- do Chefe 
da Repartiçiio. . • . • . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . >> 

!'. 0 .i-37. -GUEfiRA .• -A,·iso de 4 de Dezembro de 
1857.- Deroga a Circular de 22 de .Julho deste 
anno que permillio o engajamento de Capcllfies 4.0J. 

N.o .~-3S. -GUEIUl.1.-Aviso de 7 de Dezembro ele 
1857. ·-A pprova o figurino das b1 nsns para o 
os Corpos do Exercito. • . . • • . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." ,'f39. - FAZFNDA. -li'in 7 de Dezembro do 1857. 
Sello de licenças por mais de seis mczes. . . . . MJ2 

N. 0 ~-'tO. -Em 7 do Dezembro de 1857.-Suhre o 
vencimento do Inspcctor Geral interino dos 
terrenos diamantinos. • • . . • . • . . • . . . • • . . . . • >> 

N." .H. f • -Em 7 de Dezembro de 1857.-Terrenos de 
marinha .em S. Fidelis pertencentes á ComJm
nhia<< l\Jactló e Campos ». . . . . . . . . . . . . . . . . 4-03 

N." .'f.'f.2. - Circnlur de 7 de Dezembro de 1857.- Niio 
he tirita n t'ctirada de dinheiros de Orphfios 
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}mra se nccumnlarem aos capilacs e vcncm·cm , 
juros •...•.••...•.•.•...• ~ •...•.••..••••. ~-04 I 

N. o ~.l-3. -Em 9 de Dezembro de 1857~- Almofurizes 
de mnrmore c1assificàdos no art. 55 da Tnrifa >> 

N.o ~~.Vi-. -FAZENDA.-I·:m 9 de Dezembro de 1857. 
Despacho por faclurn de capas de papel . para 
chnpéos........ . . • . . . . . . . . • . •..•..... !íOt; 

N. o ~~-lí-5. -Aviso de 9 de Dezembro de 1857.- Dirigidn 
no Juiz de Direito da 2. a V ara da Côrte.
Declara em solu~fio ós duvhlas propostas pelo 
.Tuiz de Direito da 2.a Vara da Côrte que no 
caso lle ser invencivel o trabalho imposto no 
unico Escrirfío do Jury, p6de c deve o Juiz 
que presidir ao Jury, nomear hum uos Escrivães 
do seu Juizo, ou de qualquer outro que· mais 
Jivre se considere, para com elle servir nessa 
Sessão, e que ao Porteiro do Tribunal do Jnry 
deverá o Juiz Presidente do mesmo Tribunal 
deferir o competente juramento, que será repe
tido em todas as outros Sessões, contando-se-lhe 
os emolumentos como os dos Porteiros dos 
Auditorias de Justiça. • . . . . . . . • • . . . . . . . . . >> 

N." .~-~6. -Aviso fie 9 de Dezembro de 1857.-Dil'i-
gido ao Juiz de Paz do 2. o Districto da llre
guezia de Sant' Anna.- Declara que a simples 
falta de confiança não he moíivo sufficiente, 
para o Juiz de Paz destituir, ainda que tempo
rnriarnentc, o J~scrivão do seu Juizo. . . . • • • . ~07 

N. 0 ll7. -GUERRA.-Circular de 9 de Dezembro de 
1857.-Delermina que os .4.ssislentes do Aju
dante Geneml do Exercito nas Províncias sejfío 
substitui dos: 1. (\ - ]Jelo officinl mnis grnduudo 
do quadro effecfivo ou aggregado . existente na 
J>ro\'incia: 2. 0 - da classe dos reformados quelle 
que for mais idoneo nos mencionados postos : 
3. o pelo subalterno de qualquer das classes 
nomeado corno simples encarregado do eXJJe-
dientc. . • .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . /í()8 

N." !rlR. -Aviso circular de JO de Dezembro de 1857. 

I :11 

DecJam lfliC não he pcrmittida a residcncin do 
Assisleuh~ do Ajudante {:cnet!JI, e menos a 
de familia, na cnsa que serve de Secretaria 
111iiHar. . . . . . . • • . • • • . . • • . . • . . • • . • . . . • • . /,OH 



N.o Jí.~9. -IMPEIUO.-A,·iso de 10 de Dezembro de 
1857.-Declara que os 1\fembros, que tem de 
ser convocados para a reunião extraordinaria 
da Assembléa Legislativa Provincial do Pará, 
no anno de 1858, devé'm ser os eleitos para 

)~ 

a fntura I .. egislatura ...•...• ,•. • • • • • • . • . • • 4.09 
N.o MiO. -1\IAlUNHA.-Aviso de 11 de Dezembro de 

1857.- Manda observar o Regulamento provi
sorio. para a praticagem dos barràs do Rio Par
nahiba na Provincia do Piauhy. • . • . . • . . • . .l. t 1 

N.o la51. ~GUERRA.-Aviso de 11 de Dezembro de 
1857.- Approva o figurino para uniforme 
dos Officiaes do Corpo de:, Saude do Exercito. ·~·27 

N.o l52. -FAZEND.l· -Circular de 1 t de Dezembro 
de 1857.-As barricas que servem de envol
torio da farinha de trigo nrio pagilo direitos; 
e sobre a intelligencia do art. 4.6 dos dispo-
sições preliminares da Tarifa. . . • . . . . . . • . . . >> 

N·o ~53. -JUSTICA. -Aviso de 11 de Dezembro de 
1857 . ..J..Âo Presidente da Província do Rio 
de Janeiro. ---.:.Declara que, á vista da limita
~fio em 'que ora se a chão as func~ões dos 
Juizes de Paz, não h e. applicave\ aos ndvoga
dos a disposição do A Yiso de 28 de Agosto 
de 181,.3, ·e que por isso nno existe incompa
tibilidade ~e direito que os inhibn de occupar 
aquelles cargos. . . . . • • . . • • . . . . . . . • . . . . . . 1.28 

N." /,;j~ .. -HlPERIO.-:-Portaria de 12 de Dezembro 
de 1857.- Crêa huma Agencia de Correio 
na Freguezia de S. Bento de Sapucahy-mirim, 
na Província de S. Paulo ................. Jí.2G 

N.o 4.55. -A vis~ de i!t. de Dezembro de 1857.
Manda subsistir provisoriamente a deliberação, 
(JUe tomou a Presidencia de Minas Geraes, 
de deixar de fazer publicar a Resolução da 
respectiva Assembléa Legislativa, concedendo 
licenc;n ,sem tempo, e convenientemente, ao 
Secretario da Camnra Municipal de S. .loão 
tl'Eirei. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . >.l 

N." l!lH. -Aviso de 1Jí. de llezemhro de ·IR57.
A nnulln n ultima Eleição para .Juizes de Paz 
c Vcrcdores da Parochin de S. José ele .Jaen-
ry, « onlena qne se procedo <t nova Eld~·fío. !e;JO 
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N.o !í~7. -Avbo de 14 de Dezembro de :1857.
Confirma a decisão anterior que mandou eli
ininar: os votos dados pela l,arochia das Brotas, 
na ]~Jeiçlw de Yereadofes, que teye lugar em 
Setembro de 1856 ...................... .i.31 

N." .r,.ss. - 17.\Z:ENDA.-l~m 14 de Dezembro de 1857. 
Os garrafões empalhados estõo sujeitos nos di
reitos de t 20 reis. • . . . • • • . . . • . . . • . . • . . . . Ji.32 

N.o !í59. -l~m t!~o de Dezembro de 1857.-0s Fei
tores que exercem conjunctamente os lugares 
de Slercometra tem direito á 5.• parte dos 
respectiyos Yencimcntos .... ·• . • . . . . . • • • . . . Jí.3:J 

N" laGO. -l·:m . t!i. Dezembro do 1857.- Os Vigias 
homt'Jeims da All'andega não ~no obrigados a I 
}lrcstar fiança .•.....•......•. · · · ... • · · · • >> 1 

N." ~61. -GlJJ~UHA.--Avifolo de 14 de Dezembrodc 1 
1857.- Determina CJne ficando sem etrcilo a 
disposição do art. 15!f. do llegnlamento de 7 
de Março deste rinno, !'C obscne a do art. 151 
f'JUC manda detalho r hum Pencionista pura fazer 
dia na llolica do Hospital Militar da Côrle .•.• Jí.i_H. 

N.o liü2. -Aviso de '15 de Dezembro de 1857.-Dc
clarando em conformidade da Imperial Ueso
luçüo de 12 do corrente que ntlo ha incovi
nienle em que os .A1umnos militares da I~scola 
!\lilitm· , recel~üo n cartn de Dachnrel segundo 
o modelo estabelecido por Aviso de 16 de De-
zembro do anuo pa5sado. . • . . . • . . . . . . . . • . • ,, 

N.a lü~J. ~J~m 16 de Dezembro de 1857. -A pcnsfío 
concedida a huma senhora só póde ser paga a 
seu marirlo, como cnbe~n d'o casal.. . . • . . . • !í-35 

N." .'HH. -Em 16 de Dezembro de 1857.-Sobre a 
revaliuacfío e multa do SelJo das intima~õcs 
passmlas nos Autos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ji.:3() 

N." ~{;5. -JUSTIÇ.\.-Aviso de 17 de Dezembro de 
1857.- Ao Presidente da l)rovincia de S. 
Pedro do lHo Grande tlo Sul.- Resoh·c as 
seguintes duvidas, suscitmlns pelo Juiz 1\luui · 
eipal tia Cidade do Jlio Grande: 1.a- se iÍ 
\'is(a rlo art. 12 elo Decreto n.o 855 de 8 do 
Norem!Jro de t85t , os ~uusulcs e Vkc-Con· 
:.-;ules EslraugPiros pod~m ~.er prc~b!', ou ro~ulu· 
1.i.l!l~ •lrlt:•h" tk n•n1 para fiPpnn•m, r·(Htlf.' tr·~ · 
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temuuhas, em causas ch·cis crimes c commer
ciaes: 2. a_ se pó de qualquer pessóa ser coagida 
a jurnr no Juizo Municipal ou Commercial, 
em ·simples jnstificaçüo, c na hypothese do 
art. 336 do Codigo do Processo ..•....•... 4-37 

N. 0 lf.()fi. -l;"AZENDA.-Em 19 deDezembro de 1857. 
Os Juizes de Di~eito removidos pnra lugares 
de maio~ vencimento pagão os direitos sômcntc 
da diffcrença. . • . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . !(.39 
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sujeitos ao Seno... . . • . • . . • . . . . . • . . . • . . • . . >> 

N." .~.()8. - };~m 21 de Dezembro de 1857.- Jlespacho 
de huma machina para imprimir pelo urt. 
1.308 da Tarifa ..•.•....•....•.......•• lf.~o 
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despacho de cestas ou conderas com batatas; 
c a intclligencia do art. lf.6 das disposi«:ões pre-
liminares da Tarifa.... . . . . . . . . . • • . . . . . . . » 

N.o !i-70. -GUElUtA. -Aviso de 21 de Dezembro de 
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aceitar substitutos depois de ter o recruta as-
sertado . praça. . • • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • !j.!f.t 

N.o 471. -FAZEND..\.-Em 22 de Dezembro de 1857. 
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N.o li·72. - Fm 23 de Dezembro de 1857.- Direitos 
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Subdelegados , c Juizes de Paz , etc. . . . . . . lf.f&.3 

N.o /,73. ;....__Em 23 de Dezembro de 1857.-Dircilos 
qne pagüo as Cartas de legitimação c adopção. >> 

N.o ·'·7!,. -Em 2'" de Dezembro de 1857. -Os arados 
pagão direitos. • • . • • . . . • . • . . • . . . • . . . . . . . ·Vf-4 
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forma da I.ei para o Official tratar de sua 
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N. o li-78. -Em 28 tlc Dezcmbm de 1S57.- Súllo das 
petições juntas á autos •.•...•..•.•.•.•.• lll7 

N. o li-79. -Em 29 de Dezembro de 1857.-Taxa de 
escravos empregados tliariamente fóra dos li-
mites da . Cidade. • . . . • . . . . . . • • • • • • . . • • . . >) 

N.o 1.80. -.JUSTJr.A.-Aviso de 29 de Dezembro 
tle 1857 ."-Dirigido no llresidente da l,rovin
cia do l~spirilo Santo.- Uesolve, em solução 
á duyilla tla Cnmaru .Municipal· da · Villa da 
Barra de S. Matheus, que ns multas impostas 
ilOS .. Jurados por falta de comparecimento no 
Jury, devem se~ cobradas pela Camara Mu
nicipal do Termo em que residir. o multado, 
pertence11do : porém o seu produeto ó Cnmara 
em que tiver Iugm~ a reunião do Jury .••.. Ji.lS 

N.o !r8J. -FAZENDA-Em .30 de Dezembro de 1857 . 
.Augmento tla armazenagem dos generos reco-
lhidos nosTrapiches' alfandegados ....... • ... la.!a9 

N.0 l82. -GUERUA.-Aviso de 30 de Dezembro de 
J 857. -Declara que os Facultativos dos menores 
do Arscual de' Guerra c o da ]~scola de Atl
plicaçi'io derem ·ser cxceptuados da l~scala do 
serviço ...•............ · ..•... · ..•..•..•. !i5l 

lntlicc doM udt!ihunentos a'is tleeifojõcs. 

N.o t.o IMPEHlO- Portaria de 5 de 1\laio de 1856-
Uegulamcnto pora as Aulas Preparatorias das 
Faculdndes de Direito • . . • . . . . • • . . . . • . . . . · 1 

N.o 2. 0 -.JUSTIC.\-Aviso cicular t.le 30 de Janeiro de 
1857. -"Estabelece regras a respeito da creação 
c supprc!'são, annexac;ão desannexação dos O f-
fi cios de Justiça......................... 12 



llECISÕES DO; GOVERNO. 

N.o 1.--(;UERRA.-Aviso de 2 dn Jancirn ele 18:>7. -De.
clflrll qu~ ao Cir.m:gião-niár tlo. lt..';l~ercil(} comprte a C!lcolÍza 
tlm;. Officiae.~ do Corpo ele Saude :pf!ra qüalquer commi.~são;. 

Jlio de .Taneh·o~ 1\ffnist~rio ~Js Nego~ios da r.nerrn cn~ 
2 de .Tnneiro de !857. 

Pertencendo ao Coronel Chefe do Cm·po de Saude do 
Eter.cito a escolha dos Offlciaes dô mesmo _:Corpo, declaro a 
V. S. para seu governo, que, semelhantes Officiaes m.lqca 
de\'l~m .ser pedidos por seus nomes;." pois que a escolha ;dentre 
elles pam qu())qum·. serviço, h e da. competencia do rçferido 
Chefe. . _ · 

Deo~Guarde a V. S.-Marqdez de CnxiM.-St·. Comman
•1ante das Arriws daCôrte. 

N.o 2.-A.viso.de 2 de .Janeiro, de 1857.-.Altera as tli.~pn
siçt]e.ç tln.'l Arts. 21 , 22 . e 26 tlns f.nstnwçüe.'l app1~Qvad.as 
por Aviso de 26 de Abril de i 85li, 1uu·a os c:lame$1, e 
r.la.ç,çificaÇão ord-inal elo.~ À lumno.ç dà /!_',.~cola de A pplicação. 

Rio dQ Janeiro. Ministerio. dos Ncgocios du Guerra etn 
2 de Janeiro· de 1857. 

Sua 1\lagestade o Imperador, tendo tomado na devi~a 
considera{'ãO quanto V, S~ expõe 110 seu Ofllcio n. 0 226 ,de 
24- de Novembro ultimo ácercu das desvantagens e mesmo 
inexiquibilidade . do systema seguido nos exames da Escola de 
Applicação e na classificação dos alumnos que completao os 
respectivos cursos, lia por bem Determinar que: 1. o em lugar 
de prova oral unica estabelecida para os exameR se adopte 
tamben:t a prova escripta sobre questões formuladas peJo Jury 
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de exame ·'C tiradas do )JOnto sorteado; , 2. o para a .• resolução 
dessas questões se concederei. à o . examinando. o espaço· de duas 
horas; 3.0 ·quando o Jur~ o julga~, conveniente, segui~-se-ha 
·h uma prova oral discorrendo o alumno por espaço de· tempo 
nunca maior de hum ·. quado de hora sobre ql'!alquer das 
par\cs do seu ponto que lhe . será . indicado; JL o a p~ova cs
cripta serviní de base á classificação ordinal do alumno, dis
pensando-se o concurso estabelecido; 5. o. fi cão ri Iteradas nesta 
conformidade as disposições dos Arts. 21, 22 e 26 das Ins
trucções npprovndas pelo Aviso de 16 .(le Abril de 1855. 

;.Commnicando a V. S. esta Imperiàl Resolução tenho 
a accrcscentar .. que os exames -do corrente anno · Jlodem j;i 
verificar-se pela fôrma ora cstatuida. 

Deos Guarde a V. S.-Marquez de Gaxia~. 

--
N.o ·3.-IMPERIO.-Avi~otle 2 deJaneirodc 1857.-Declara 

·tmllas a.~ eleiçiie.5 ile Vereadores c Juizes de .Paz, que ultima
.. ~mente ti verão ·lugar nas. Pm:ochias tle Santo A ntonlo, e de 
S. João Bapti,c;ta. da Lagoa; tlo .Altmicipio .tla Côrte, e mar;. 
ca ó dia para S(~ jJroceder .nas referida.~ :I~aroclu"as lÍ 
novas eleições ·tão somente 11a1"Ct Juizes ile t>àz~ 

1. a Secção. Hio tlc Janeiro. Minislerio dos Negocios 
do lmperio em 2 de Janeiro de 1857. 

·rcndo..:su cunformailo Rua Mngeslatle o Imperador por 
Sua immcdiato Hesolm;iio de 27 do mez ultimo, -com o 
Parecer da ·Scc«:ão dos Negocios do lmperio do Conselho 
d'J~stado, exaraclo em Commlta de 19 ·do mesmo mez , sobre 
ns irregularidades de que forão arguirlas • algumas das elei
ções a que se procetleo nas .differentes l,arochias do :Muni
cipio da Côrte para Vereadores e Juizes de Paz no dia 7 
de Setembro do anno findo: lia por bem l\landar declarar 
nullas as que forão feitas nas Parochias de Santo Antonio 
dos Pobres, c de S. Joüo Baptista da Lagoa pelos scguin
··tes motivos : 

Quanto á 1.11 das referidas Parochins, :constondo das 
-respectivas Actas, som explicat;ão satisfactoria que ua urna 
foi ·encontrado maior numero de cedulas para Vereadores 
do que para Juiz de Paz, e que o numero das apuradas 
tanto para lmns romo pnm onlrQs nfío rnitwide rom os tlns 
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que se declara lerem sido recebidas c contadas, revela 
isto prcterh:üo: de pl·eecil9S os mais importantes dn Lei : no 
que conccrne as chama di~~ d?S votantes,: ,e,.' no recebimen~o, 
contagem e atmração, das cetlttlas,. accresce~l{lo as accusaçoes 
feitas n ~cspccliva Mesa já de ter admiUido a votar por 
mais de li uma ''e7. diversos Ci"dadüós, c de haver recebido 
c~tlulas em nome de pessoas ausentes, c até de individnos 
falleciclos, jit de não ler feito a 2.8 c 3.a chamadas pelo 
rot de tlnc trafn a Lei, accusações que nfío forüo. destrui
das' oppondo-sc-lhcs npcnas huma simples negativa ' não 
ohst.nntc · ncharc~i-sc e~arndas. em .. ·· hum dos protestos, no 
•rtml se encontrão. as assignatnras de dons .Membros da Mesa 
t·•arochiol, C em hnma: l'epreScntatãO firmada JlOf muitos 
t:idadãos do~ mais conhCcidos da · Parechia , c por trcs 
)lcmbros da di(n · Mes:i: 

Pelo que respeita a l)arochin de S. Joiio Baptista 
da T.ngoa ncha-sc provado que f,orão introduzidas tta urna 
cedulas em numero superior ao (los. Cidadãos qu0 votárão, 
Hlêm .de que SC não CUmpriO· -·a · dispúSÍÇãÓ expressa ·· da 
Lei que determina <JUC se . tome nota dos que não com
parecerem ' ficando' por isso incerto o numero de ccdulas 

· que realmente forão recebidas. . . . . 
Outt·osiín 1\lantla o 1\lcsmó Augusto Senhor Declarar 

que não . se achando provados vi cios substanciaes na eleição 
das outras Parochias que constitilem a gmnrle maioria do 
i\lunicipio, devem subsistir os votos dados por ellas para V e~ 
readores' de conformidade com a doutrina do .Aviso de 
21 de J.<'c\'ereiro i de ·1853 , c de out~os ; cumprindo · que 
nnquellas duns Porochias se proceda tão somente a novas 
f!lcirões para Juiz· de Paz, para as quaes fica- marcado o 
dia 15 de Fevereiro proximo futuro. O qtw pela respectiva 
Secretaria d'Estado se communica n lllin.a Camara l\'Iunicipal 
para seu conhecimento, c exccu.~ão. _;_ Luiz Pedreira do. 
Goutto I~'erraz. 

I 111 



N." k.-Aviso de 3 ele Janeiro de 1857.-Declara queau Poder 
Legislativo e, .não. ao: Govern? compete, resolve~7 se os Sup.; 
plentes ou Sub.t;l1ltttos dos Empregados, de . que ll~ata o 
Artigo J.o § 20 do Decreto n. 0

; t;~3. de 19 de Setembro 
de 1855, são comprehendidos na súa disposição , quer se 
achem, quer uãu, em exercício ao tempo da eleiçtto. · 

t.a Secção. Uio de J;inciro. Ministerio dos Ncgocios 
do lmperio em 3 de Janeiro de 1857. 

Ilim. e Exm. Sr. - Accuso o recebimento do Officio 
que V. l~x. me dirigio, datado em 6.de Novembro ultimo, 
sob n. o 163, consultando se os Supplentcs ou Sub)ititutos 
dos.Emprcgados, de que fnz mem;.no o Artigo 1.0 § 20 do 
))ecrelo n.o 8h3 de 19 de Setembro de 1855, são com
ptchendidos r1a sua disposif;ao ,. quer se achem, quer não , 
em exercício ao tempo da eleição. 

E em resposta tenho de communirar-Jhe que Sua Mn
gcsladc o lmpcra<lur, Conformando-se por Sua immediata 
llcsoluçiio de 28 de Dezembro proximo findo com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Eslodo, 
exarado em Consulta de 28 do mez antecedente, lfom•e por 
hem Mandar Declarar que não cabendo a decisao desta ques
tão tia faculdade que ao Poder E·wcutivo hc conferida 
pelo Artigo 102 § 1.2 da Constituição, pois qu(.l imporln 
huma inlerprefaçilo autheritica da tei em mnteria que en
tende eom o exercicio de hum direito político, ao l'oder 
Legislativo·, a quem será opporlunamente submellida a dita 
ctnestão, compete resolver a semelhante respeito como en
tender mais acerl.ado. 

IJcos Guarde a V. Ex.-J .. uiz Pedreira· do Coutto Fcn:az. 
Hr. Presidente da Provincia de Minas Geraes. 

-·-
N.'' 5. -Aviso N.11 1 de 5 de Janeiro de 1857.-Ao lJi

rnctor Geral das Terras Publicas._.;_ Approvando o contracto 
t.·t•h!brado em 00 de Dezembro findo com Jacob Rhet'naautz. 

111m. e Exm. Sr.- Fica approvudo o confracto , (lU C em 
da tu de 30 de Dezembro fiutlo se celebrou , por intermedíu 
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da 1\epartição Gorai das 'ferrus I•nblicas, c~om .lacob 1\heiri
gantz, · por seu. bustnntc p~ocurador Alexandre "'agncr; porá 
c~olllpi·a .de. dous territorios.1 r1b Serra dos 1'uypes, I•rovhi-
ciu de S. Pedro. . 

; Deos Gnnrdc a Y. Ex~ -Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Uircctor Geral das Terriis Públicos. 

,N.o 6. -A\·iso N.o 1 de 5 de Janeiro de 1857.- Ao Presi
dente ·_.do 1\laranhào~: llesolveritlo. as duvidas. ap1'eslmtadas 
pelo v,·ga~·io de Pastos·:B01is, >sobre· o registro das ter1,·as 
11ossuidas. · 

111m. c I~xm. Sr.- Em Officio de 26 de ·Dezembro pas
sado trouxe V. Et. ao conhecimento do Governo Imperial 
qne o Vigario da 1?rcguezin de ,s. Bento de Pastos Bons lhe 
commütiicara haver partido o registro das terras em conse
quencia de insinuações' do JJclegndo de Policia· .c do Juiz 1\'lu
uicipnl, nr.onsellumdo estes que nâo erno obrigados àó ~c
gislro senão só os que possuissem ·datas inteiras por posses, 
ou sesmarias,- e bem asshn que V.· Ex.· resolvera, fundado 
na gcnerâlidnde do Art. 91 d.o Regu1amento de 30 de Ja
neiro de 1854 , que sem cxceprno , todos :os possuidores de 
terras sno obrigodos o registra~las, não podendo deixar de 
se contar entre clles os que possiíem quotas portes. Em res
posta tenho a dcelarnr á V~ Ex. que Sua .Magestade o Impe
ra ri o r Houve por . hem Approvar a sna decisao , a qual> he 
conforme na o só no .Art. 91 acima citado, como tombem no 
cJuc já tem sido resolvido em Avisos de 18 de Agosto e.23 
de Novembro de .185!"; dirigidos ,() primeiro no !)residente 
da Província do Rio de Janeiro, c o segundo ao flo E~pirito 
Santo, c de 25 de Novembro de 1854 e t7 de Janeiro de 
1855, dirigidos aque11c ao Presidente do Pará, e este no de 
Minas. E por quanto o referido Vigario no officio, que 1he 
dirigio em data de 26 de Novembro do onno proximo pns
snclo , c que V. Ex. remetteo por copia , diz qüe t~m havido 
na sua Fregnezin . registtos . falsos por má fé, cumpre que V. 
1·~x. exija d'cllc circumstanéiadns informações a tal respeito 
n fim de que, ouvindo o Delegndo . do Dircctor Gera1 das 
Tcrms Publicas nessa Provincia , impoúhà V. Ex. nos cul
vados a mu1ln do Art.. J OS do Hegtilamcuto de 30 de .la
IIP.iro de 1851, romo foi dcclanttfo em A ,·iso de 31 de .Julho 
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n fim de que, ouvindo o Delegndo . do Dircctor Gera1 das 
Tcrms Publicas nessa Provincia , impoúhà V. Ex. nos cul
vados a mu1ln do Art.. J OS do Hegtilamcuto de 30 de .la
IIP.iro de 1851, romo foi dcclanttfo em A ,·iso de 31 de .Julho 
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do mesmo anno ao Presidente da Pro\'incia do Rio de Ja-
neiro. . ... · 

Deos Guarde a V. Ex.-:-Lnii Pedreira do CouUo Ferraz. 
Sr. Presideule da Provincia do 1\Jaranhão .. 

N. 0 7. -Cirenlar de 7 c~e .Janeiro de 1857~- Aos Presidentes 
de Pro\'incia.- C~mununica'ildo que as relações cfa.ç pessoas 
multadas por fa~la tle •·egi.dro , de~·em ser rf!~ellidas di-
1'ectanwnte á.ç re.Çpectiva.ç Tli~soul·arias para éstas eff'ectúa· 
rem a cobrança das multas. · · .· 

' 
lffm. e Exm. Sr·.- Tendo-me algumas Presidencias de 

Pro\·incia lransrhiUido ns relac;õcs numinaes clus possúidores 
de terras , ·que as nno registrá rã o. dentro do· f. • prazo má r-· 
c a do' declaro a v. ]~x. que devem taes:t relações sei: ~emet
tidas directamente ás respectivas Thesônrnrias de Fazenda, 
para estas procederem conforme o A.rt 96 do Regulamento 
de .30 de .Janeiro de 185!-., bastando envior a este Ministerio 
reláções numericas das posses registradas em cada :Fregtiezia 
e das pe:Osoas multadas ou relevadas da multa em virtude 
do Aviso Circular de !;. de Dezênibro lindol ·· · 

Deos Guarde a V. Ex ~Luiz Pcdreirá do CouHo Ferraz. 
Sr. I,resitleute tia Província de • • • · ~ 

N.o 8. -:Aviso N." 2 de 8 de Janei~o de 1857. -Ao Oirccf.or 
Geral das Terras Pirblicas. -~App~ovando o contra.qto~ cele
brado em 3t·· de Dezembro findó i com 1'/zeophilo ;Benedicto 
Ottoui . 

111m. e E~m. Sr .. -Ii'ica approvadll o ;contractocclcbrado 
por intcrmedio ·da 1\eparlição·. Geral das Terras Publicas, 'em 
31 de Dezembro do armo proximofindo, com Theophi1o Be
nedicto Oltonr, na qualidade de D_ireclor da· Companhia do 
1\lucury, para introductão c · estabelecim·ento de colonos no 
Valle· do l\lucury, e seus confluentes~ · 

Deos Guarde a V. Ex.- J..uiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Dircctor Heral das Terras Publicas. 
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N.o 9.- FAZENDA.- Em 8 de Jar.eiro dc1857. -·Os Re•. 
liyiosos não podem passar pt~ocuração de sctt punho. 

·João 1\lauricio "rand~rle,~,.·Presidente. do Tribunal do Thc .. 
souro Nacional, dcclora _no .. Sr~ ln~pector da Thesou~aria de 
Fnzencla da Provinda do I)~l'aná , em. solu~ão á duvida · pro
posta em seu Officio de 8. de Novembro ultimo, n.o 262, ~e 
hum Heligioso, que está exercendo as Juncções de Vigàrio en
commcndurlo tem ·a faculdade tle passa~ procuração de seu 
Jmnho , em· virtude da disposição do § 8. o do Art. 7. o das 
lnstrncções de :iJO de Ma~ço de 184·9., que, não podendo o 
dito 1tcligioso nas circumstancias expostas ser denominado Cle
rigo; de ordens sacr.as, attenta. a expressão das referidas ins
t~ucções, nem ainda ~eneficiado por ser encommerulado , não 
está comp~eheíuli~Io. no citado Art. 7. o § 8 .• d~s Instrncções; 
he po .. tanto inadmissivel a procuraçno t]UC se apresentar pas-
sada de seu . proprio prinl1~.: . · 
, :'fhesonro ,N11ciorial em ff· de >Jane'ir6 de Ü~57 . ..._ Jonó 

Mauricio • 'Vande•·ley. 

__.._._ 

N.o 10. _.Em -9. deiÍaneiro de 1857.-:--- Soln·e o escriptúrarão 
ele multas arrecadadas jJl!las Jlesas de l!e-nclas. 

Ministerío dos:_ Négoeiôs dn ''fazenda. Rio de Janeiro em 
9 de Jancia·o· de 1857. · 

J~m solução ós duvida.s .do .• Adruinistrador. da 1\fcsa dc:llên
dos de l\1anga~atiba, é_onstaiite·s do Officio que -dirigio :a :v;., 
S. em f O de. Dezembro ultimo, n ... 54: 1.~. se .as nmltas que 
arrecadar .em. virtude do Art. 95 do.Regulamento, de· 30 de 
Ja1~ciro de 185!., devem ser escripturadas em. livro. proprio, 
ou se no d~ receita .de .multas.; .em coluinna especial;~ 2.• se 
dessa arrecadação se dedilz porcentagem;- 3. o finalmente;' ·se 
na guia .da entrega do respediyo reildhnenw deve .decJrirar 
a. imporiancia ·. da mesma· ar:~eêadaÇão: declaro a V~ S. , ·.para 
que o· faça constar .·ao· referido.· Administrador·, que n ~scri~ 
pturação deve· fazer-se· noJivro de receita de multas , : porém 
em colum~a distinda; c na guia da entrega. 'especialisar-se 
a importancia de tol arreca~aÇão; e quanto á . deducçao ·da 
porcentagem ~ que j;í se acha. resolvida ,pela negativo,. · 11os 
termo~ do Art. 17 do ll.cgnlamcnto de 30 de Maio de 1836; 
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( 8 ) 

convindo que V. S. cspcçn ncs~c scnti,lo c.il'eulm· iÍS outras 
!\lesas tlc 1\endas c Collectorias; 

Deos nmmln a V. S. __.:.,Jofif> Matiricio \Vnnf1er1ey. -Sr. 
Director Gemi das Hcmlus Publicas. · · · 

N. o t 1. ;..,_ t~m 13 de Janeiro de f85'Í.- A l(l.va. tio uso[ruclo 
con.-;·istente.:.em prcdlm; .. suJ~ilo.ç, á .d~Çima ;~trbant( tlevP.·tuw 
calculada :sobre o rendlmtmto amwo f qúe. ·ser. v;,. ele ba.~l! 
para este ultimo impo.çto. · 

1\linisterio dos Negocios ela FozenfÍri. Rio de .Jandiro em 
13 (le Janeiro dn 1857. 

' ' ' 

O Sr. Administrador da Recc!Jcd~ria fu{'ri in~crever Íws 
lançamentos da flecima urbana c de usofruéto ' em nôrric dl~ 

, J). Clara Thcodora de Lii11a, os prcdios ~.o!\ 34, 36 c 38 
dn rua das Flores·, c hum terço do da rua do5 Pescndorcs.n.;• 
69 , que lhe pertencem como herdeira.· nsofnJClnnria do f:n-

'1' roncl Jósé Antonio Cromes de A~aujo, e por/ tm·em fitllecido 
snns irmãs e cunhado, D. Bernin~du ~uilhe~mina de J.imn, 
D. J.eocadia Thcodora de Limo, e Domingos de Abreu c Silm. 

Por esta occnsião declaro ao Sr. Administrador, para a 
devida intclligencin c cxecurão, que, , nn. ·conrormidnrlé rlo 
Art. i 2 § 1. o do llegulamcnto de 28. de Abril' de 1811-2, n 
taxa do usofructo consistente em pre(lios sujeitos. á dccima 
urbana, deve sempre ser calculada sobre o rendimento annno 
que servir de base o este ulliq10, imposto. A disposição do 
Art. l-i· he applicavel aos bens situados fóra ~os. limites da 
decima urbana, mi' excluídos do lançrimento deste imposto, 
por consistirem -_em cbacams' &c.' a respeito dos quncs se 
torna. preciso o arbitramento da renda annual , nos termos do 
Art. 16 ; cumprindo , por tonto , que cesse do corrente exer
cício em diante a praticà seguida. nessa Repartição., em vir
tude _da Portaria de 23 de Abril de 1850, expedida aJavor 
de D. Felicidade Clara de Lnbourdonay, a qual, se mandou 
subsistir o~ primeiro Jnnçamcnto·•tla Ilha das. Enchndús para 
n decimo do usofrncto, foi porque- o .accrescimo do rendi
mento provinha nesse coso das. bemfeitorias feitris por cstn 
hm·deirn.- .Tofio l\Janricio 'Yandcr1cy. 
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N.o · 12. ~·Em.14 deJanéiró de t857:.-•A$lii:ença., concedidàs 
pelos Capitães ._do!: portos· para se;aà~':tl~ttirem trabalha-·· 

dores a bordo·· s~:p~gão o Se_l{d fixo._ · 

Jo:io Mauricio Wand~~ley,. Presidente do Ttibunal_ do_ The
souro Naciorial ,: em soluÇao ao Officio n.o 60 de 2~ de.Ou-

. tubro ultirno, do Sr. Inspecto(dn Theso~raria da Proyincia 
de Sergipe , em que dá conta de hâver resolvido que as li- . 
cenças concedidas pelo :,Capitao do Porto ; em virtude do .Aft. · 
51 do Regulamento Ji~o -447 de :19 de Maio de 1846 aos·Ne
gociontes Sclirarn e ·C.•· . pá~a àdmiUirein a bo~do do· patacho 
americano 'Scotia. cinco estivadores , e cinco a !i: bordo: dà ga
leota holl~n~eza· Anneyl~enq; devem pagar· ,o seno de 2';;7) ·DOS 
termos do . Art 48.· do !Regtilàmeritó _de 10 'de ·Julho de 1850, 
como licenças coilcedidàs por quaesquer Autoridades fiscnes 
ou. civis para os casos! e _na eonformidade de seus respectivos 
Regimentos; dechira ao niesirio St. Inspector que,', sé_ndo 'as 
Jicençás de qne. tràta o Art. 51. do sobredito·. Regulamento 
n.o 447 simples permissões·, de q~é_ se não passão .titulos 
especiaes, na o esta o sujeitás ao referido sello ; mas sim' ao 
de i 160 réis do Art. 35 do citado; Regulamento f de 1 O de Julho, 
conforme já hayi{l sido explicàdo :na :ordem D. 0 89 de 11 de 
Abril 'de ·1849. '::, . . . . . - . 

Thesoüro ·Nacioriàl' érti f4 dê janéiro de 1857.- Jolio 
Máuticio 'Vanderley. · 

..... 
N.o .13:.-- Em ~~4 d~ ·~~~e~rô 'de 1857.~ ~R,ecommenda:a tjscà·-' 

lt~aç~o do ponto quanto aos Empregados das Allandegas. 

. Joao Mauricio :Wanderley, Presidente do Tribunal do The
s~tlro , Naci_Qn&l,~. ~nformado. _ d~ . que. em ~1gumiisj Alfandegas 
nfto_se t~1na o ponto dos· E~inpregados coin a exactidao"que 
a Lei prescrev~' eritran~o a~gni}S depois da hora marcada' 
e retirando-se :antes do h orá d~ sabido , recommenda · 11os Srs. 
Inspectores das Thesouraíias . de Fazenda qrie fação observar 
restriçtamente -.o que a semelhante respeito dispõe o Decreto 
n. o 736 . de_ 20 . de N oyemb~o ()e -1850 , e as ordens em vigor, 
para que cessem taes ~buso~, _ fazeildo proceder CO() forme se 
acha estabelecido ·contra ~quelles «t~e os . ·comtnetterem; 

Thesouro Nacional em t4 de Janeiro de 1857. -Jo:to 
Mauricio 'Vanderley. 
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Ret•n.rtiçiio Geral ela§ Terras . Publicas. 
. . . . . ·. :·T. ·... . . ·. 

N.o 1~·.- Aviso N. 0 3 de 1 ~ de Janetro de 1857. -AoPre· 
sidente da Provinda das Alagoas. 2 Recommendando · a > 
nom~ação do Juiz Commissario. no MuMcipio, . em .que rse 
achr~,. .o I,nspector Geral de Mediçij~s, ·à flm:·de·proceder 
á l·Jilimação· e revalidação das posses e. sesmarias. 

. . '. ' ~-. ' 

ltlm.~· e Exm. Sr~- Convindo .procet.fe~, á legitimáção e 
revalidaç;ló das posses e sesmarias. à o pàssó q~e.~ sé .forem 
mcdinio c demarcando as 'terras publicas' .·~sé . recommenda 
·à V. Ex. que nomeie hum ·.Tttiz Com~lrissário pa~l:r-o·-M,uni
cipio, onde o Inspcctor ·Geral de Medições estive)". funcclo· 
nando , podetlflo este accumulnr nquelle cargo~ se V~ Ex. ·:para 
isso o julgar npto , devendo. porêm elle ·ou outro .:qualquer, 
que for nom~ado, prestar-se COJn préfei'en·cia aoutro q~Ialq~é~ 
serviço aos pmcessos de legithnação e rcvàlidáção, qlle lhe 
forem r~qneridas. . . .. . . · · ·. . .:. 

Deos Guarde á V. Ex . ......;;Luii Pedreira do Cotitto. Férri\z. 
Sr~ Presidente da I,róvincia das Alagofis~ 

N.0 15. -Aviso N. 0 5 de 14 dê Janeiro de 1857.~Ao Pre
sidente da.. Provi ncia de Santa Catharina. ~.App,.ova, ·a ·.'de~ 
liberação sobre· a dispénsa de 3 escreventes desnecessarios 
ao serviço da lnspcctoria. · 

Illm. e Exm~ Sr. -Sua Magestàde: Ó lmpe~ador, .o quem 
foi presente o Officio N.o 47 de 10 de· Dezembro do au.no pro
ximo··findo, em ·que. V. Ex. participa hav,er. autorisado o Ins

. pector Geral de Medições nessa .Proviriéia~ sob proposta do 
· mesmo, a dispensar tres Escreve~tes: por julga-los . desneces

sarios ao serviço da sua· Inspectoria: •. Hou~e por beín Apprgv~r 
a resolução ·de V. Ex •. e autprisa~o a: dispensar o~ ·. empre
gados; que não· forem· absolutamenté. necess~rios .··pará.~ ~oa , 
rapida e ec~onomica marcha. do ser:viçó. dá$ me~mas,medi~õ.és. 
O que communico a V. Ex. para si.J.a intelligencia, p ~~. ·res-
posta ao setí Officio n.0 ·47··acim!l refe.r~d() ... · · .1; .• •. · 

Deog Guarde a V. Ex.~f.u,i~~~dr.ei,~;~IJ!->Càutto Ferraz. 
Sr. Presidente da l)rovio~ia de ·S~nia. :CatJujri~a. 
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N.o 16.-GUERRA.-Circular· de 16 de Janeiro de -1857.
~stabelece o P';Ocesso .. quâ ~; de,üe ~egúi~ . pata. o exarné . dos 
volumes ou catxotes remelhdoa pelo: .Âfsenal de Guerra da 
Côrte. 

! " Rio :~~ JaneirQ •.. Mihisterio .. d~s Nego~ios d~ Guerra em 
1.6 de Janeiro de 1857. 

. Illni.. e Exm. Sr .~Acontecendo. varias vezes encontrarem ... se _faltas. nos artigo·s remettidÔs do.Arsenal de Gué~ra dá Côrte 
para· as Provhicias, e serido ilecessario conhecer-se,- de. h uma 
maneira incontestavel, .donde)~royê~ ess~ ~altas; cumprje'qu~ 
"\;. Ex~ expeça ordei;D para que~: ~'ora em (lmnte, não se ab~n 
qualquer cai~ote : ou vol,ume, . reriiettido . <lo mesmo Arsenal 
para essa Província,. sem que se p~oceda previamente, em 
presença do condú_ctor, ou de pessoa· de sua es.colha, a exame. 
do estado em que he r,ecebido e se indica estar ou não intacto, 
proseguindo-se, depois . desta formalidade, nos mais termos 
est~belecid9S.; para. ve~ificnÇão_ aos. objectos· recebidos~ ._tenda 
mtiito cuidado em que nlio se ab~ão em cada dia senlío os 
volumes que po.ssão se~ ihmlediatàtnente confer,~dos. . O que 
V. Ex. haverá por muito recommeildado, e ordenará que se 

· execute pontualmente. . • . ... . . .·. . . . . . . . . . 
. D.~o~. V.u!!r.de. ~- Y. J;~;~Marquez ~e Ca:tias.-Sr 4 Presi ... 

dente da Província de.~.. , _ · · . ...... 
N.0 i 7.-FAZENDA.~ Em 16. aê~aneir9 de iS57.~Rec~rsd 

sob te:_: questões de Sello 

. . . ,Ministe_rio dos ~~goCios~da Fazenda. Rio de Janei~o ~rn 
fG de Janeiro de 1857. · 

ti 

r:.~;1}11Im. e Exni. Sr.- Tendo o Capituío 7.0 do Titulo_tinica 
da parte 2. a do Regulamento de 1 O de Julho de 1850 deter.;.. 
minado o modo por que ·devem ser resolvidas as·duvidas sus
citadas a .. respeito do Sello . entre. as pa~tes e os Agentes fis- · 
caes, póde e deve o Ajudante do Correio da Atibaya, . na 
Provincia de S. Paulo , . José da·· Cunha. Caldeira, de quem 
V. Ex. trata em seu Aviso de 22 de Outubro . do anno pas~ 
sado, fazer valer o seu direito . perante o Tribunal compe-
tente, que deferirá como entender de justiça. _ 

. Deos Guarde a V. Ex:~-João.Mo.uricio Wanderley.-Sr.; 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 

i I 



1: 

( 12) 

N. 0 18.-Em 16 de Jan~iro de 1857.-~u~p~ição-dq .. lns .. 
pectm1 da Tlzesouraria no éxamé de contas . de ltúm 

seu'irmão. . 

Jofio Mauricio "'nnderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara no Sr. Inspedor da T~esournr~n do 
Pare\, em resposta no seu OffiCio n.0 199 de 15 deDezembro 
ultimo, que bem entendeo o Decreto de 1 O de Janeiro de 
1838 , averbando-se de suspeito nos . p~ocessos das . contas da 
despezn do expediente e entrada dos··rendimentos da Admi
nistração do Correio , visto acha~-se colnprehendido na exce
pqüo prevista no mesmo Decreto, por.ser irmão do Adm~nis-
trador e Thesoureiro da dita Repàrtição.. . 

Thesouro Nacional em 16 de Janeiro de 1857. -João 
1\fnuricio 'Vnnderley. 

N.o 19.-Em 19 de Janei~o. de 1857. -Se ovalor,dos obje
ctos salvados de ltunt Navw, que naufragou, não: chegar 
para a indemni.mção da Fazendà, 'deve-se abandonar 
o mesmo Navio. · 

Jofio Mauricio Wanderley, Presidente do .Tribunal .do 
Thesouro Nacional, informado. das providencias. tomadas pela 
Thesouraria do Rio 1Grande do Norte. para salvar a Barca 
americana- Canadá...;;.... naufragada no porto das Garças no norte 
da capital da Provincia, recommenda rio:Sr. Inspector· da dita 
Thesournria , em resposta ao seu Officio de 30 de Dezembro 
ultimo n. o 37, que, se o valor dos objectos salvados não 
chegar para a indemnisação da ' Fazenda , deve fazer aban
donar a referida Barca. 

Thesouro Nacional em 19 de Janeiro de 1857 • .;_João 
Mauricio 'Vanderley. 

-----------------------------------------------I ! 
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ito 20.-GUERRA·.::_ Avisó de 19 de Jànciro de 185~:
. •anda' o~sero~r tla ~epartição . da Gúerrà .'o dispostO tto 

J)écreto . n. ~' 459 .: d.e 27 úle . Ju.llw de .1856 ' ácercà dàs 
substituiç.oes dos !Jmpregados. de Fazenda. 

' Rio . de Janeiro~ 'MinÍstétiO: dos Neg~cios da Guerra em 
19 de Janeiro de 1857 . 

. . .. Em resposta ao s~ti 9tncio n. o 45 de 28 de Novembro 
ultimo, declaro a· V,. S. que approvo a deliberação que ;tomou, 
de não mandar abonar .. ·ao Escripturario do Arsenal . de:! Guerra 
nessa. Província , Patrlcio Gomes Ribeiro, a, 5. a parte do or.: · 
denado do .lugar de Escrivão; que se acha vngo, c clle exerce; 
c bem assim que para os:. Empregàdos. de Fazenda da Rcpar:
tic;ão da Guerra deve~se observàr o disposto no. Decreto. n/' 
459 .de 27 de Julho de 18~:6, 'ícerca das substituições. dos 
subordinados no l\linisterio da Fazenda. 

: ... Deos Guarde a ·V~, S~-:-1\farqtiez de Caxias. -S~. Ins· 
peetor da Thesouraria de Fazenda da J>rovincia do Pará. 

N.0 21.-Aviso de 21 de Janeiro de 1857.~Excita aobser
vancia do Art. t.o do Regulámento de 22 de Fevereiro de 
1851 para o. Corpo de Saúde, derogando quaesquer d~"spo
sições em· CO'}trario. 

Rio de Janeiro~ Ministerio dos Negocios da. Guerra em 
21 de Janeiro de :1857. 

111m. e Exm. Sr . .l.Estando explicitamente determinado 
no Regulamento do Corpo de Saude do Exercito de! 22 de 
l?evereiro de 185 I, Art., 1. o, que o Cii'.urgião-mór do Exerci to 
cmno Chefe llo mesmo . Corpo inspeccione c fiscalise por si 
ou por seus Delegados todo o serviço da Repartição nos Hos
pitnes, Corpos, Depositos ou Praças, propondo ao Governo, por 
intcrmcdio do Commandante das Armas, aque1las medidas que 
forem julgadas necessarias no regUlar andamento do mesmo 
serviço: c sendo de toda a convcnicncia para o .bom trnta
mcnto dos militares enfermos nos llospitacs geram~ c enfer
marias do Quartcis, Fortalezas, c Estahelcr.imentos militares 
quo essa . inspcc~ão o fiscnJisação sejn rcnt· o i11ecssnnfe, n fim 
1lc se pmlcrctn r.ortnr os nbnsos que se introdm~irem n prnvi~ 

I :1 
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denciar-se logo sobre .. os melhoramentos . exigidos pelas cir· 
cums~~mcies da occasH1o; Determina_Sua Magestáde o Imperádor, 
(1ue ficando .. revogadas quàe~que~ disposi.;ões ·que por ventura 
tenhão concorrid·o para coarctnr.os effeitos das previdentes 
disposições do citado Art. 1. o do Regulamento, seja este. litte
ralmente executndo em todo StJa plenitude: o que córtlinunico i 

a V. . . . pnra seu conhecimento e parn que o fàça cbnslar 
ao Coronel Cirurgilío-mór do 'Exercito , · Chefe do .Corpo' de 
Saude, a. fim de que este dê exectiçãó ao. disposto pehi par~e 
que lhe toca., em quanto nno baixarem definitivas providencias 
a semelhante respeito. . . . . . 

Deos Guarde a V .... -Marquei· de Câxiàs.~Sr .•. 

·---@!'--··-

~etun•fiçiio Get•al das Terl~n~ Publicas. 

N. 0 22.-Aviso N. 0 8 de 22 de Janeiro de 1857.- Ao Pre
sidente da Província 'de Santa Catharina. -.Solvendo ·as 
duvidas propostas pelo Delegado do Director Geral sobre ·o 
vencimento dos medidores de corda. 

lllm. e Exm: Sr. ;.....;.. Sua Ma gesta de o Imper.ador Houve por 
bem Approvar a soluçlío, qüe V. Ex~ deo ás duvidas pro
postas pelo Delegndo do Director Ge~al das Terras Publieas 
nessa I,rovincia, declarando que, sendo os medido·res ou oju
dantes de corda considerados simp.les jornrileiros , nenhum 
vencimento lhes compete quando suspensos os _trabalhos de 
medição. O que communico a V. Ex. para sua iritelligenc'ia, 
ficando assim respondido o sen Officio n. 0 ~,5 de 6 de De
zembro do anno findo. 

Deos Guarde n V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferl'az. 
Sr. Presidente da Provinda de Santa Catharina. · 

I I 
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I~perador .ô Offiéi(>. .. n.~:~ ,35. de · ~ . dé Dezembro . uUiiridr: do . 
Inspecto~·· da _Tbesôúr.à.~h( .dç ... !18zendâ. ·des§à Provinciai: 'êm· · 
que participa b~.Y.er V~ E~·; · ~-~ridodó .âdhu~tar os vêncijrtentos 
do mez de OutúprQ.::do. ~ãnlfó~ P• p:-<ào Alferes lioje;~énentc. 
José FranCisco d'Oiiveira -~1ésquifà·~. Q l\lesri10 Augusto Sénhor 
Manda decJarnr a V.. Ex.· que;·· nlio havendo Legislaçao ·que 
outorise taes abonos, .não dêve V. Ex. continuar a concede~los, 
sem ordem -expr~ssa. deste 1\tinisterio, tónto mais que o Aviso 
dé tt de Agosto. _de 1848,-:qué pcrmittia·o abono de 3 mezes 
de '.soldo _aos Officiaes. · qu~ndo : tir1hao, d_e · .. fazer. vi~géJ11 .·.em 
Com m issao do serv~ço,. foi: rev.ogado pelo do· 1. o de., Qutubro 
deJ855, visto que actu,almente se dá ajuda de. custo aos 
qtie viàjao por terr,a, ~ jiassagens 'e coinedoritts aos que 
emba~cão, e ainda·._mesmo.:·ríós casos de que tratava o citado 
Aviso· de 11 de Outubro de 1848 só ~.era permittido o adian
tamento de soldo simples~ . O que V. Ex. terá por muito 
recomtnendndo. .· : · . · .· ·· . .- . .. · . 
:. · Deos~ Gu~r~e. (V.~·Ex.~M.ll~_qúez de Caxias.-Sr. Presi-

dente d.a Proviilciâ de Pe.rtúnD.bttcú. . _.·. · . · . · .; ·- . 
f; ~ ' -. . 

~··i;,;. ' 
. ·, 

N.o 31. -IMPERIO.~Aviso-de27 de janeiro de 1857.~D6-
clara os vencimm1 tos· qu~; compet~1n aos. Oppositor,es da f acul-

-~~t:e1t~~!~~i~:Si/n q:;nted:~~~~~;t~~~~m: :fJ1e~â~o::!:~ 
na.ç clinicas~ · · · 

2. a Secção. Rio·. de Jrltíeiró •. ~linisterio dos Negoêios ·do 
Impcrio eni 27 de Janeiro de 1857~ 

111m. e Exm. Sr. -Tendo feito subir·_ ao conhecimento 
do Governo Imperial o officio que·v. Ex. me dirigio sob n~o ~5, 
relativamente á' gratificàção que de~em perceber os Opposi
cionistas que se nchão ·empregados como Preparadorés, . c 
como Substitutos quer nas clinicas , • quer em outra cadeira: 
1\tandn o mesmo Governo declarar á V. Ex. 1 • o . que á visla 
do disposto na Tabella annexn ao Decreto n. o 1.387 de 28 
(le Abril de 185lt., os Oppositores devem receber em cada 
din ·em· que leccionnrem ·a gratificaÇão de 1 O~ , independente
mente do que vencerem êomo Pre(laradores ou empregados 
da \?acuidade, hum a. vez que pelo facto de leccionar não 
deixem de exercer a~ outras funcr.ões de· que se aehein in-. 

I I 
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N. 0 32.-FAZÉNDA.-Em 28-de Janeiro de 1857.~0s P~e
sidentes não' pódem intervir, nas l_Íttestões's(Jbre a8sêntámento. 

· e pagamento de vencimentos de Emp~egados Públicos. 

1 
; 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do T~ibtmal do The
souro Naciomil , respondendo ao Officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria de Pernambuco n.o ·166 de 30. do mez proximo 
passado , · em que consulta sob~e a legali_dáde :·da ordétn que 
lhe expedi o . o Exm. Presidente i da Província em 6 , do· mesmo 
mez, para pagar ao Bacharel Na~or.Cárneiro :Bezerra Calva
canti o seu ordenado de Jui.z Municipal doi. Limoeiro, relà
tivo aos mezes de Agosto e. Setembr,o do ano o passado.; : de~ 
clara ao mesmo Sr. Inspector que he certo que os Presidentes 
de Província não podem tomar conheciménto, e muito menos 
decidir, as questões que se suscitao sobre os . assentamentos 
ou vencimentos dos Emp~egados Publicos sujeitos á Repar
tição Geral, .por ser a solução de taes. questões da exclusiva 
competericia da Administração da Fazenda, na fórma do Art. 
1.0 .§ 10 do. Decreto de 22 de Novemb~.o de 185(); e outrp
sim que.· os attestados · )'egulares pa~a os; pagamentos de orde
nado a taes Magistrados;: são os _das :~~esp~cti~as Camaras Mu
nicipaes, e não dos Juizes de. Direito.:, con~orme a Legislação 
em vigor; mas que, no caso de que.'trata o seu dito Officio, 
o Sr. Inspector poderia ter ordenado sem. reluctanciá. o paga
mento reclamado , p'or quanto da já citada or~elll do Exrn· 
Presidente consta que o Bacharel Nabor:, não âpresentou · só
mente nttestado de exercício passado pelo Juiz de Direito da 
Comarca , mas lambem hum outro do Presidente da Camara 
Municip~l , quo , sn se achava revestido , como h e provayel, 
da assignatura do respectivo Secretario, estava no .caso de ser · 
aceito pela Thesouraria , como •. tamhem se declara nesta data 
á Thasouraria do Espírito Santo na ordem junta por copia, 
. · 'fhcsouro Nncionnl em 28 de Janeiro do 1857,...;..:. .Tono 
M~urici~ 'Vonderley. 

I I 
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denciar-se logo sobre .. os melhoramentos . exigidos pelas cir· 
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·---@!'--··-

~etun•fiçiio Get•al das Terl~n~ Publicas. 
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postas pelo Delegndo do Director Ge~al das Terras Publieas 
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vencimento lhes compete quando suspensos os _trabalhos de 
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Sr. Presidente da Provinda de Santa Catharina. · 
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N;o 23~ ~ FAZ.~~DA .'"7Em .. 22. d~ J~~eir!l: ~e}:8.5~.-.~e~~~~4; 

d!'vtd~~~~o~~e. a cob~afiça am1gf1;v~l.d~·1p1por~(lncta de:bum .. . ·. 
· : precatorro a favor da F~!Zenda, sobr,e o Sello, &c .. 

: . . ... ' ..... . : <. ' .. ··' .. · f .• ·· .. '' . ' 

Ministerio dos Negocios ~a Fazenda. Rio de Janeiro elll 
22 de Janeiro de 1857. ..'"~~·~·~:.... .. ~ . . · 

Ein s9l~çõo ás d~.u~os :. que pelo Ad_ministrado~ da 1\fes~ 
de ~endas ~de ·S. Joagy.a~à;)~ó.rta·.rorão~lhe,apreseritadas em 
Officw de f 6. de Junliõ;t1ilttmo , declaro a V. S. , a fim de 
o fazer, constar ao mesmtftt'llministrádor,: 1. o que pódeadmíttir 
o- jJttgátn~nto ;ntnigayel·: ~a· . impQrta~~i~ . c~nsta~te. :do~. f'.i'eca
t~ios da Fttze~du-f _·que ;,lhe ·.f()tem. ,re.mettidos antes .. d.e :àpr,e
senttt7".Ias ·aq cumpr~~sé do. ;f11izó. _c_oiiipetente , coni tanto. qüe 
as, diHgehcias, J~drti esse. effeito ~ao p~ejudi.quem o. a:nda~.e~_to 
regular; que. devemJer,:os m.es~os.p~ecl}.t()r,ip~:; •. 2.0 

..• que·q~ello 
p,or. verbas nos;: ditos pr~catorios .. s6 dévé admitti_r-se na (a1tá. 
de Jlrip·ei senado;. ·,3.0

. Qlle,. dep<?~,,~~ .p~ga a im.port~Q~~a. da 
di~ida. constant~í dos precat~~~os;;~ey~m,.,~~t~s. ~~r:. devolvi~ .. ~~ .. áo 
Ju•zo.deprecante~, por in.term~di<>::da.D•re. e:to.rip._Ge~ai~4o .. Ç9P"' 
tencioso, .nâ fórtna daS. ,ord~ris ::~~ró.v:igor; e :4.; ~naririe.hf~, 
qu~ tem direito .1 á : eomm~ssão .. de J ,, h ~~~., é o Esc~! vã(), de. 
1 /3, "la, d~dnzida dp p~imci~tab ; ,_çoml. ex~h1são d~ ~qlJ.as , ~ 
c.ustns.,." na conformidade da drcular do Thesouro de 3.t de 
1\laio .de 1851.-. . · . ·.~ .',;.. .. u:: 1 ;; : •....• ,. :. , . , .:.: . 

. ·;i. !Deos G~atde-·a N~ S;.:-:-7Jo~o;~;Mau.rieiq, "\Vonderley.- Sr. 
Dir.ector Geral tias . Rendas Publica~. ·. · · 

N.0 24.-Em 22 de Janeiro de 1857. ~.Ai multa$ ho ~&sÓ· 
de c.óntrabando 11ertenc_mn . ás rehdas do Estado . 

, João Mafi.ricio 'Vanderley, .Pr~c;ideote do Tribunal do 
Thesouro . Nacional; declara aO. Sr..: lnspector dâ Thesourariá 
de S. Pedro, em soluçno á 4uvida proposta em seu Officio · 
n.o 328 de 19 de Junho ultilno, se as multas doArt. 177 
do. Codigo Criminal ; no çoso_ do. contrabando apprehendido 
em flagrante , : pertencem . as Mullicipaiidad~s ou, á Fazen~a 
Pnblicil:t· que bem, resolveo' decidindo que tae~ multas' nti$ 
circum5fáncins indicadas , . fazem parte das rendas do ~s.hidó; 
poJj quanto outra . não pód~ ser a intel_lifenciu :do Art. 17 
S t. o da Lei de 3 de Dezembro de 184 e das Instruc<;ões 
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de 3 de Outubro de f844, :e assim s~ teiJl iJ!yAriaveJit.tente 
praticado.· -nas . differentes ·.Estações. ;~~~e~L~~ 1Jrbp~ri~·. · ~~ .... · ·.· 

Thesouro Nacional em 22 :de .. Jtmeiro ·de.1857.~Joao 
Mauricio W anderiey. · · 

··-
N. o 25 • ..;;.. Em 23 de Ja(leiro de 18~'l~.l.~ Os Empregados das . 

Collectorias estão suiea'tosr~~~~fagamento ·dos · · 
direitos de ~'flf~ · 

João 1\'Jatiricio 'VandérJey, ).lrésidente do Triburialdo The-. 
souro. Nacional,, ~espondendo ao Officio n.o 68 de 22. de Agosto 
do anno proxir!to:: preteri to, em que o Sr. Inspector ·da· The
souraria de· S. Paulo; consulta. se bem j>rocedeo, deliberando 
em Junta que .os ;v,e(lcimentos dos Collectores e~Escrivaes estao. 
sujeitos ao pagamento dos 5 °/o de noyos e velhos direitos, 
na fórma . do . § 4. o ·.da ta beiJa annexa [·'á .-Lei de· 30 de. N~ · 
vembro de 1841, declara: que não só be~ resolveo o Sr •. 
Inspecto~, como que notavel be :que a Thesouraria a seu 
cargo negligenciasse semellíânte cobrança_' depois da: publi
cação da referida tei, e da ordem do: Thesouro n. o 6 de 25 
de Janeiro de 1843, que tão clara h~. a. este respeito; cum
prindo por tanto que o Sr. lnspector mande verificar quaes os 
inUividuos : que nessa Província tem· servido os· cargos acima 
mencionados . depois da publicação da Lei já . citada ; e :delles 
exija pelos meios competentes. o pagamento dos direitos que 
deixá rã o de satisfazer~ · · . · 

Thesouro Nacional em 23 de Janeiro de 1!157. -Jo:to 
1\Iauricio 'Vanderley. 

N.o 26.- Em 23 de Janeiro de 1857.-A's Mesas de Con
sulado he àpplicàvel o . disposto na Circular de 4 

de Abril de 1855. 

João ·.1\lãuricio Wanderley, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda que ás Mesas de Consulado he applicavel 
Q disposto nu circular n.o 104 de 4 de Abril de 1855. 

Thesouro Nácional em 2~ do Jpneiro do t~~7~ -JoRq 
~lppric~o 'VnndcrJoy! 

I \,· 
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N.• 27.~.GUERRA~~Aviso de 23 "de.Jrineiro.de 1857.~lJ~..; 
. · ~NJÍinâ. que. os. iium.n~s. d~-~sco~li de ·4pplicaÇão nã.~'~h<-· 

·. · tanuem·· aadados),ao:.J!.atal}lão '-r de jEng~nl&eiros ~;'mas· que 
formem Companhias addidàs ao mesmo. Batalhão~ 

. . 

·. Rio· de Jan'eiro.; Ministério ·.iós Negociós da Guerra. e~ 
23 de Janeiro de 1857 

- Reconhecendo-se se_r · impraticavel a disposi~o do Art. 
17 do Cap. 4.• do Regulamento. de 23 de, Janeiro de 1855 
dessa Escola, que_ m~Jnda âddir. ás -Companhias do Batalhão de 
Engenheiros. os . alumnos-' que . ã frequentao; · ·· Determina Sua 
Jfagestade o Imperador; que .. os . ditos · alümhos ·continuem 
addidos 8- esse Batalhào, mas, formando por Companhias pro
visorins, e tantas qiían.tas vezes houver o ·nitmer,o, de· 50 
alu~nos, sendo.eUas eomman4adas pelos Ofliciaes que tiv~rem 
o exercicio de Instrüctores, servindo de subalternos os ·Oflic~aes 
praticarites, e na falta destes os que· pertencerem no Corpo 
Escolar. . . . . . . . , . · . . . , 

Deos. Guarde a V. S~-:-~arquez · ile Caiias~·-Sr. Director 
da· Escola ·de Applicação dô Exercito.. · · . · 

e e• 
. . . ·~ 

N.• 28.-·FAZENDA~-Em 2Jde Janeiro de-1857.-0s Em
. pregadós dilS Secretarias dos Tribttnaes dó. Commercio 

estão sujeitos aos direitos de 5 •fo 

Joao 1\laurició Wanderley., PFesidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, responde .ao Officio do Sr. Inspector dá 
Thesouraria do Maranha.o ·de .13 de·· Agosto ultimo , sob n. o. 

87, . que bem resolveo a . duyida. proposta, declarando que 
os Officiaes e mais Emprega~ os . das Secretarias dos Tribuitaes 
do Commercio estão sújeitos aos direitos, de 5 por •f., na 
conformidade do.§ !. • da. Tabella ánnexá á Lei de 30 de 
Novembro de 1841. . , . . . ... 

Thesouro Nacional em 24 de Janêiro d~ 1857. - Joao 
Mauricio Wqnderley. 

I. I 
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N.o 29.~GUERRÀ. ~Aviso de :26~" ttê Jan'eiHi ... de lS'57.-i 
Orderta qüe os, r~os de crime$ llt"seiplinlire$ ~~a\sejão d[as- · 
tadi:ls dos l~tga~~s . dós aelicto~ sé~ ,~ave~~~ r~oe6i,do d ·detJJda . 
pu11ição; e qtte qtiando ál g~m, ·. d61iots de Jitlgil~l1 etn'· ·tofts~lhó, 
deva se•: removid.o~ se dê conhecimento disso. á Seêretaria 

d' Estado~~ para 1·esolver 
: . ' ~ 

Rio de Janeiro. MinisteriÓ dos Negocios da Guer~a em 
26 ·de Janeiro de 1857~ ,... ; :: · · : · · · 

'.· . . : ... ·,' 

111m. e Exm. Sr.;_Tend~ ·sria<Magestád~ oJtnp~rador . 
nesta data Determinado · que o :s-oldàdo tlo meio· Babilhão 
dessa Provincio, Uaymundo José Barbosa·, por V; Ex~ rem~Ílido · 
para esta Côrte, no VaporJmperl!triz~ p~i'á'àhi reverta preso, 1 

a fim de ·ser julgado pelos criln~s. constantes da respecth:a 
guia; assim o communico n V~ ·Ex., · pà~d' sm\ iiitelligenCia 
e execução, prevenindo de que he riltâmente inconveniente 
que os reos, de crimes disciplinares sejão afastados dos lugares 
em que dil~nqnírão sem haverem ·recebido a. necessaria pu
niÇão, por (}U·anto a simpleS remoçao, nãt> Jíe tietn deve ser 
considerada como castigo. 

Aproveito a occasião para scientificar . a V. Ex. de i que, 
se depois· de julgado algum réo em conselho, tornar-se nociva 
a permanenCia ~o mesmo . no· Curpo, em qu~: se~vir, deve 
dar disto conhecimento a~ Goye!'fió. ln1perial ~a~b ~v~ovidenciar 
a respeito, mas nunca· temeitc-lo pa~a. qualquer destino como 
recruta quando o não seja; como V. Ex. ·praticou: com o 
soldado em questüo, que segumlo a respectiva guia, tem 
praça no Exercito desde 1853. 

· Deos Guarde o V. Ex.-Márquet de Caxias ........ sr. Presi-
dente da Provincia do Cear1l. ' · 

ia ia' 

N.o 30.-Aviso de 27 de Janeiro de 1857.-Declâra ~que 
não havendo Legislação autm;isando adil~ntamento di~oldo,ç 
aos Officiae.ç, não podem estes'ter lugar !em ordem expres.ça 
ela Secretaria d' Estado. • · · 

Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Negocios da Guerra em 
27 de Janeiro de 1857. 

I IIm. c Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Magestade o 

I I 
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I~perador .ô Offiéi(>. .. n.~:~ ,35. de · ~ . dé Dezembro . uUiiridr: do . 
Inspecto~·· da _Tbesôúr.à.~h( .dç ... !18zendâ. ·des§à Provinciai: 'êm· · 
que participa b~.Y.er V~ E~·; · ~-~ridodó .âdhu~tar os vêncijrtentos 
do mez de OutúprQ.::do. ~ãnlfó~ P• p:-<ào Alferes lioje;~énentc. 
José FranCisco d'Oiiveira -~1ésquifà·~. Q l\lesri10 Augusto Sénhor 
Manda decJarnr a V.. Ex.· que;·· nlio havendo Legislaçao ·que 
outorise taes abonos, .não dêve V. Ex. continuar a concede~los, 
sem ordem -expr~ssa. deste 1\tinisterio, tónto mais que o Aviso 
dé tt de Agosto. _de 1848,-:qué pcrmittia·o abono de 3 mezes 
de '.soldo _aos Officiaes. · qu~ndo : tir1hao, d_e · .. fazer. vi~géJ11 .·.em 
Com m issao do serv~ço,. foi: rev.ogado pelo do· 1. o de., Qutubro 
deJ855, visto que actu,almente se dá ajuda de. custo aos 
qtie viàjao por terr,a, ~ jiassagens 'e coinedoritts aos que 
emba~cão, e ainda·._mesmo.:·ríós casos de que tratava o citado 
Aviso· de 11 de Outubro de 1848 só ~.era permittido o adian
tamento de soldo simples~ . O que V. Ex. terá por muito 
recomtnendndo. .· : · . · .· ·· . .- . .. · . 
:. · Deos~ Gu~r~e. (V.~·Ex.~M.ll~_qúez de Caxias.-Sr. Presi-

dente d.a Proviilciâ de Pe.rtúnD.bttcú. . _.·. · . · . · .; ·- . 
f; ~ ' -. . 

~··i;,;. ' 
. ·, 

N.o 31. -IMPERIO.~Aviso-de27 de janeiro de 1857.~D6-
clara os vencimm1 tos· qu~; compet~1n aos. Oppositor,es da f acul-

-~~t:e1t~~!~~i~:Si/n q:;nted:~~~~~;t~~~~m: :fJ1e~â~o::!:~ 
na.ç clinicas~ · · · 

2. a Secção. Rio·. de Jrltíeiró •. ~linisterio dos Negoêios ·do 
Impcrio eni 27 de Janeiro de 1857~ 

111m. e Exm. Sr. -Tendo feito subir·_ ao conhecimento 
do Governo Imperial o officio que·v. Ex. me dirigio sob n~o ~5, 
relativamente á' gratificàção que de~em perceber os Opposi
cionistas que se nchão ·empregados como Preparadorés, . c 
como Substitutos quer nas clinicas , • quer em outra cadeira: 
1\tandn o mesmo Governo declarar á V. Ex. 1 • o . que á visla 
do disposto na Tabella annexn ao Decreto n. o 1.387 de 28 
(le Abril de 185lt., os Oppositores devem receber em cada 
din ·em· que leccionnrem ·a gratificaÇão de 1 O~ , independente
mente do que vencerem êomo Pre(laradores ou empregados 
da \?acuidade, hum a. vez que pelo facto de leccionar não 
deixem de exercer a~ outras funcr.ões de· que se aehein in-. 

I I 
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N. 0 32.-FAZÉNDA.-Em 28-de Janeiro de 1857.~0s P~e
sidentes não' pódem intervir, nas l_Íttestões's(Jbre a8sêntámento. 

· e pagamento de vencimentos de Emp~egados Públicos. 

1 
; 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do T~ibtmal do The
souro Naciomil , respondendo ao Officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria de Pernambuco n.o ·166 de 30. do mez proximo 
passado , · em que consulta sob~e a legali_dáde :·da ordétn que 
lhe expedi o . o Exm. Presidente i da Província em 6 , do· mesmo 
mez, para pagar ao Bacharel Na~or.Cárneiro :Bezerra Calva
canti o seu ordenado de Jui.z Municipal doi. Limoeiro, relà
tivo aos mezes de Agosto e. Setembr,o do ano o passado.; : de~ 
clara ao mesmo Sr. Inspector que he certo que os Presidentes 
de Província não podem tomar conheciménto, e muito menos 
decidir, as questões que se suscitao sobre os . assentamentos 
ou vencimentos dos Emp~egados Publicos sujeitos á Repar
tição Geral, .por ser a solução de taes. questões da exclusiva 
competericia da Administração da Fazenda, na fórma do Art. 
1.0 .§ 10 do. Decreto de 22 de Novemb~.o de 185(); e outrp
sim que.· os attestados · )'egulares pa~a os; pagamentos de orde
nado a taes Magistrados;: são os _das :~~esp~cti~as Camaras Mu
nicipaes, e não dos Juizes de. Direito.:, con~orme a Legislação 
em vigor; mas que, no caso de que.'trata o seu dito Officio, 
o Sr. Inspector poderia ter ordenado sem. reluctanciá. o paga
mento reclamado , p'or quanto da já citada or~elll do Exrn· 
Presidente consta que o Bacharel Nabor:, não âpresentou · só
mente nttestado de exercício passado pelo Juiz de Direito da 
Comarca , mas lambem hum outro do Presidente da Camara 
Municip~l , quo , sn se achava revestido , como h e provayel, 
da assignatura do respectivo Secretario, estava no .caso de ser · 
aceito pela Thesouraria , como •. tamhem se declara nesta data 
á Thasouraria do Espírito Santo na ordem junta por copia, 
. · 'fhcsouro Nncionnl em 28 de Janeiro do 1857,...;..:. .Tono 
M~urici~ 'Vonderley. 

I I 
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~· , N.~~.33r-;:~m ~~~.~~ ~ªne.~r~ ~e ~-8~7',• :-$obJ.~~a~1~st(ldos,.,p!J.B~~;, 
f· Sf!.dos. ptla~; C.ama~as:~~n!~tp4~~~ ~.;a~~~!J.rt.a~~s. só~ente pelOs ~:.:~, < . 

I 
Prestdenles e Secretartos. .. t.~ · . -· . ·. 

r Thes:::~ :!~~!~{ ~~n~::~~ !~~á~~~ d~0 $;,~ír:~~c~~, 
da Thesouraria do Espírito Santo de 9. do corrente, 11· o ~ p 

f: em que communica ter ·• resolvii:Io. não admittir, na .. mesma. Re
! partição se~ão os attestado,~. assignados pelos P.resiaentes e mais I Vereadores ::dasCamarós Municipn~s~ a respeito dnquelles Em
, pregados, cuja frequencia deve. ser por,ellas :.:certiJ}cada .; ,;d.e-:--
1 clara. ao nie_smo~·sr.Insp~ctor,_que:, .posto.n sua decisão ·.rosse· 
~ conforme ás regr~s do .n<?sso . direito ªdmiilistrativo á cerca • das 
J atiribuições das J~aina~as .:Mti'nicipàes, de~e . rom tudo!, 'r em 
, vista . das Circumstancias que podem occorr.er e.difficultrir a. 
't··.··_ ncquisição dO.s sob~editos oties!ados , acei~iir ~a!DbeJ# aqu~lles • 

.. qu~ forem ass1gnados pelos P~estd.en tes ~ Secret~nos das Camaras 
~Ilil)ic!pae~, ná conf~rm~~ade dá,;. segunda parte do ArL 6!. 

~ da Le1 ... do 1.0 de Outubro ·.de 1828. . . .. . , .· .. · • , 
i · .Thesouro Nacional etn 28 de .Janeii·o de 1857~ -joáo-. 
~ Mauricio Wanderley~ · · · ; · · · 
~-

t fi' N.0 34.- Em 28 Je· Janeirod~ i857. ~se· os;bens ·de~humtÍ:. 
l:i Sociedade ~issolvida ·esiilô sujeitos· á· siza. · .. 
-e·· ·.. . ... '•• •. ' . : 
i~ João.MauriÇio '~anderley, _Pr~~iden.te do Tribunal~o Tlie-
&f. s~ur~ Nacwnal, de~lara· ao. . Sr.}nsp.ector. da Thesou~arta de -8 .. : 
f': Pedro, em resposta ao seu O{ftCion.0 226 de 12 de Maio. ultimo, 
~<. que'· em geral e sem npplicaçno á espeêie-occorrente, · em 
r que, pe·l·a natureza do,s ... netos' pôde .va.riá.r a solução. da. ques.t.·ao. 
i bem resólveo pela negativa a :que lhe. foi proposta peloCol-; 

l. lector de Pelotas, se os ·bens de raiz divididos ·•· em . parteg 
.·· igu_a.e.s, ou . não, entre os ,membros de· h uma Sociedade _ dis: 
·· solvida, ficão suj~itos ao imposto .da siza ; por quanto p sendo

~; os bens propriedade da .Soeiedad~ que os adquirio em seu 
t': proprio nome , nao se dá transferencia de dominio quando,. 
(t .. dissolvida a mesma Socieda~e , .. Sli? partilha~os os respectivos . 
t fundos , recebendo cada soCio a tmportanCia de seu capital 
!;· em bens que possuía em ,commum. . 
t Thesouro Nacional eni 28 de Janeiro de 1857. -Jo~o 

~lauricio 'V anderley. 

I ·: 
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N.~ 35~~GUERRA.. -Aviso. de 28 de ·:.Ta~eiro de 1.857~- ' 
Í)eclar,a .. que os .P~ets d.e,.desút~a~nentó~ :so. carecem ':da. ru- . 
. bri~a · ·.da A uto~idade ~:pO,licif;d q;i(tiíao.: ~~~ · e~ tão sujeitos; ··ou 
empr_egados no· 'recrutamento,. sendo commandados por lnfe- ;: 
riores. 

Rio de Janeiro. ·1\Iinisterio dÔs Negocios da Guerra em 
28 de Janeiro de1857. 

: Ilhn .. e.:Exm. Sr~- E~· respost~. a~ seu. Offic~o n~o 340 
ele 13 de'.Dezembro ultimo, qüe acompanhou o da ·Thesoutarin 
ele E.azenda dessa Província, e mais papeis relativos ao con- · 
flicto que se dera por oecasião da Circular da mesma The
soura.ria sobre a rubrica dos. pr,ets dos destacamentos pelas 
Autoridades policiaes, declaro a~ V. Ex. . que h e fundada a 
sua. opinião sobre a materia, po~s que tal rubrica só · tém 
lugar nas de praças ·ernpregádàs nó t:ecr.ütamento :ou á dispo
sição das· Autoridades poHciaes. e coíntriàndar1às po~ Offici~es 
inferiores,· como se vê da informação da Contadoria· Geral 
d.a Guerra que vai Juntà. .. . . · 

Deos Guarde a V. Et.-Mm·quez dé Cadas. 

-- 'l!!!!tee 

N.o 36.-Portaria de 28 de Janeiro de 1857.-A.' Thesouraria 
dé Fazenda do Rio Grande.do;Sul para que as relações; 

. de mostra acompanlumi os prets. . . · · 

Rio (le Janeiro~. ·1\Hnisterio do~ Negocios dá Guerra em 
28 de Janeiro de 1857 ~ 

Manda Sua 1\Iagcstade o Imperador por. ~sta Secre.taria 
d'Estadô declarar no Inspector; dá. Thesoü.raria · de Fazenda da 
Pro,vincia. de S. Pedro qu~ .. deve remette~ . mensalment~ ·-á 
Con~adoria Ger_aJ' desta Repa~tição as rel~ções de m()~tta que 
QS Corp~S· do Exercito, na (ór~a. da~ ordens, ,;teqt ·~ 4~r ~ni 
duplica~a, a fim de_ se . po~er fiscalisar ós prets . geraes · dos 
~uc~nios Corpos~-Marqucz de· Caxias. 

I ' 'I 
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N. o 37 ...... Aviso de 29 de Janeiro de 1857 • ...,... Declara IJ11e » 

. ·sendo. omiSso o.diteito ~il·i.tar .no que· ... toca. a suspei·@· u, 
deve reger parq. 9 ~a 11 J)ireito co~"'"m, conf.Of'riiB a 

·regra ~tabelecida no Art.;6i® Co,digo dp;fro~o du
qwo!OOJa no Art. 2W dó, Jl;gulamtnla n.o 120 d,r :lt de 
Ja,..iro de 1842. 

Rio de ,Janeiro. MiniStiÍrio dos Négócios da. Guerra em 
29 de Janeiro de 1857. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo subido á presença. de Sua Ma
gestade o Imperador o Officio de V. Ex., sob n.~ 296 de 16 
d~ Dezembro ultimo, expondo os motivos por que julga in
fundada a suspeição que dera o Auditor de Guerra llr Ignacio 
Joaquim de Paiva Freire de Andrade para não servir no 
Conselho ele Guerra a que devia responder o Major Augusto 
Frederico Pacheco; suspeição que recusara manifestar por 
escripto ; o Mesmo Augusto Senhor Tomando em consideração 
o que V. Ex. pondera, Manda declarar que sendo omisso o 
Direi!~ militar no que diz respeito ás suspeições. declaradas 
pelos Juizes, deve reger o Direito commum, e este no Art. 
61 do Codigo do Processo, desenvolvido pelo Art. 249 do 
Regulamento n.• 120 de 31 de Janeiro de 18·~2 estabelece 
o que se deve praticar. 

A' vista pois desse Art. 249, que não era licito ser 
ignorado pelo Auditor, deve elle declarar: 1. o a snspeiçãe 
por cscripto ; 2. o o motivo della, qne só póde ser algum dos 
referidos no Art. 61 do citado Codigo; 3. o firmar esse motivo 
de suspeição éom o seu jura,meuto. 

Deos Guarde a V. lí:x.-Marquez de Caxias.-Sr. Presi-
dente da Província do , Rio Grande do Sul. ' 

N:o 38._,_F!ZENilA ... -I<!m31,de Janeiro de 1857. -,-Jfayida 
aceitar ajuetifiêf1i:ão feit~ ppr hu"' Collector pl,lril proQar;e 
arrebatamento dos llbró.s qúe conduzia para a Thesouraria. 

João Mauricio Wanderley, Pr~sidente do Tribunal '_,o 
Thesouro Nacional, em solui;ao,aoOII)cio do Sr. lnspector da 
Thesour~ria de Fazenda. da Provincia de S. hulo de 31 de 
Julho ultio;Í.~ , q.ue acompanhou a justiftcação ~~~~ .;~~igin~l apre
seniada á di!á Thesouraria por Antonio 1'1ulles Coirila , Col-
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lector·. d~s. rendas gétnes da Villn de ltap~rtrda Faxina '· ácer~â 
do àrrebiltamento de .varios livros .de .arrecadaÇão da Agencia\ 
de Apiahy, ahnexn, á ··dita Çolleétoria ·;:~é1io qtial pâ_rticipá: .o:;j 
que: fora .deliberado relàtivômente ~à o àl~ari~e do_ ex~Agente. ·; 
Bento Manoel do Prado , declara aó mesmo. Sr. lnspector que 
o T~ibunal ~o Thesouro resolveo, em sessã~ de ·29 do cor
rente, que seja aceita a. justi.ficação de· que se tratá para o 
etreito só mente de provar o arr.ebatamento dos refetidós livros, 
e .. · de· ser aqiJelle · éc-.Ágente desónera.dô · dn·.àpres~ntoÇ~o ·d.elles, 
mps J1fio para ·o de deixar de pagar o alcance arbitrado, e: 
qiw já garantio. . . , .·.. .. : :'> . . · _ 

Thesoúro Nacional em 3t de Janeiro de '1857.:-Jono 
Mauricio 'Vanderley. ' · . 

-....._...·~-

N.o 39. ~·MAiUNHA.-Aviso de. 3 do Fevereiro de f857 • ..._ 
Declara como deve ser., gratificado· o ser·viç() da 

appreltensão". de dlsertores. ' 

Rio de Janeiro. . Ministeriô dos Negocios da Marinha em 
3 de Fevereiro de 1857. · 

8ua .Magéstade o Imperador,. Ha,porbem qu~ o sérviÇtJ 
de apprehenslio de desertores seja retribuído pela maneira 
seguinte: . . . 
· Art. 1. o Aos indivíduos. que opprehenderem desór.:... 
tores da Armada , se· de~erá pagar, â .. titulo de gratificaçao, 
a importancin de hum mez do soldo .de cada praça appre-;r 
bendi da, excepto . se esta for apréndiz, grumete ou Soldado, 
casos em que o premio será de dez mil réis pela appre.., 
ltensno de cada desertor. 

Art. 2. o Na Côrte as ditas gratificações serlio abonada~ 
pela Pagadoria da !\farinha , e nns Pr.ovincias ,.ou fóra do 
Imperio pelos Commissarios dos Navios,":',. em • que estiverem 
os ·Chefes das Estações, mediante attestado de entrega. do 
desertor , . passado pela Autoridade, que o receb~r· a bordo, 
ou em terra, com o «Visto» do Capitao do Porto; precê
dendo n competente liquidaçao , .. no primeiro caso pela Con
tadoria , e no segundo pelo Escrivão respectivo. . 

Art. 3.0 Os Commandantes dos Navios Chefes das Es .. 
tações farlio o pedido do dinheiro, que for necessario, partt 
o pagamento de taes gratificações , :nao excedendo· o que
receberem , por adiantamento , de cem mil réis inensoe§~ 

I l 
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Art. 4. o Estes . dinheiros ~era. o carregados aog Comitlis;.; 

sarios , . e escripturados· nos livros competentes, da mesma 
t.i: fórma que se prati-ca com los demais ~iriheir,o~f.Ccebidos pel<is · 
,~ ditos Empregadós · para o engajani{roto, ou qualquer .outro 
, mister •. 
· Art. 5.0 As mesmas regras ;Se d~erão. seguir~. com.os 

apprehensores de praças da Armada. pertencentes . a Na,vio. 
solto , dentro ou fóra do Imperio , com tt dilfet~nça de· que 
os dinheiros , que forem prec,isos , se obh:~rão . em confor
midade do. que dispõe o I)ecreto e Regulame·nto de 8 de .Ja
neiro de 1838. 

Art. 6.0 Nos casos, em que a app~ehensão .tenha lugàr, · 
onde não haja Estaçao , e:.fSómente Navio solto , o processo 
correrá por bordo deste, ohserv.ando-se o que fica deterini:.. 
nado nos Artigos antecedentes, em ttido qunnto forem. rippH-
r.nveis. · 

Art. 7. o Da gratificação, que se~ abonar. aos appr,e
hensores, se fará logo .nota no assenta*ento da praça, para · 
poder encontrar-se a sua impo~tancia no : soldo da mesma 
p~aça , ficando assim indemnisada a Fazenda Nacional dessa · 
dcspeza. 

Art. 8.0 A formula da iiquidação dos atlestados tanto 
na Contadoria da Marinha, como a bordo, seguirá o que 
se acha determinado p@los Arts. 1. o até tt.o do Capitulo 1. o 
do Aviso Regulamentar de 2 de Abril de 1856, com ares
tricção, que for compatível'· quando o processo tiver)ugar 

. a bordo, visto .não haver ahi· Empregados como nas Repar.:. 
·; tições. O que tudo communico à V. S. , para sua intelli-. 

;) gencia. e execução. , . . . : .. : .. . .... ·., . 
;; , Deos Guarde a V. S. -José Maria da Silva Pai'anlíos~~ 
h. Sr. Joaquim José Igllacio. · 
1:; 
i• 

f. N.• 40.-GUERRA.-Aviso de 3 de Fev.e~eiro de 1857.
t~ Jfanda que os. exames:de p~epa~àto~ios sejiio feitos na Es-/ 
~ cola de Applicação;. e estabelece quaes as rnaterias desses . 

" 
exames. 

l . 

. Rio de Janeiro. . Ministeri o dos Negocios da Guerra em 
3 de Fevereiro de 1857. 

Em re3posta ao seu Officio n.o 268 de 30 de Janeiro ,,. 

I I 
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Art. 4. o Estes . dinheiros ~era. o carregados aog Comitlis;.; 

sarios , . e escripturados· nos livros competentes, da mesma 
t.i: fórma que se prati-ca com los demais ~iriheir,o~f.Ccebidos pel<is · 
,~ ditos Empregadós · para o engajani{roto, ou qualquer .outro 
, mister •. 
· Art. 5.0 As mesmas regras ;Se d~erão. seguir~. com.os 

apprehensores de praças da Armada. pertencentes . a Na,vio. 
solto , dentro ou fóra do Imperio , com tt dilfet~nça de· que 
os dinheiros , que forem prec,isos , se obh:~rão . em confor
midade do. que dispõe o I)ecreto e Regulame·nto de 8 de .Ja
neiro de 1838. 

Art. 6.0 Nos casos, em que a app~ehensão .tenha lugàr, · 
onde não haja Estaçao , e:.fSómente Navio solto , o processo 
correrá por bordo deste, ohserv.ando-se o que fica deterini:.. 
nado nos Artigos antecedentes, em ttido qunnto forem. rippH-
r.nveis. · 

Art. 7. o Da gratificação, que se~ abonar. aos appr,e
hensores, se fará logo .nota no assenta*ento da praça, para · 
poder encontrar-se a sua impo~tancia no : soldo da mesma 
p~aça , ficando assim indemnisada a Fazenda Nacional dessa · 
dcspeza. 

Art. 8.0 A formula da iiquidação dos atlestados tanto 
na Contadoria da Marinha, como a bordo, seguirá o que 
se acha determinado p@los Arts. 1. o até tt.o do Capitulo 1. o 
do Aviso Regulamentar de 2 de Abril de 1856, com ares
tricção, que for compatível'· quando o processo tiver)ugar 

. a bordo, visto .não haver ahi· Empregados como nas Repar.:. 
·; tições. O que tudo communico à V. S. , para sua intelli-. 

;) gencia. e execução. , . . . : .. : .. . .... ·., . 
;; , Deos Guarde a V. S. -José Maria da Silva Pai'anlíos~~ 
h. Sr. Joaquim José Igllacio. · 
1:; 
i• 

f. N.• 40.-GUERRA.-Aviso de 3 de Fev.e~eiro de 1857.
t~ Jfanda que os. exames:de p~epa~àto~ios sejiio feitos na Es-/ 
~ cola de Applicação;. e estabelece quaes as rnaterias desses . 

" 
exames. 

l . 

. Rio de Janeiro. . Ministeri o dos Negocios da Guerra em 
3 de Fevereiro de 1857. 

Em re3posta ao seu Officio n.o 268 de 30 de Janeiro ,,. 

I I 
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findo, declaro a v~ S. pa~a sua execuç~o: 1 ~? qu~ ~s e~ames J 
de preparator,ios dos militàre~ que ~em. ~e f~eq~en.tar ~·.· aula,j. 
prim~ria do 1. o anno ~ath_çmatico 4~Y~~ ~~r:: fei~os ~~ Es.cql~; 
de. A:ppli~açao.; 2. o que es;;~~. Pf~parat9ri~ _seç~o 9.s dt;'signados i 
no Art. 12 dos Estatutos approvados pelo.Deoreto do 1. o d~' 
Março de 18-t-5, emb.ora os.ma.tric~landos se destinem somenié. 
ao otir iO de Infan.taria e Cayallaria, exigindo-se porém . o de 
La~im .daquélles que se destinarem ao curso de Engenharia; ; 
corrio se acha determinado no citado Artigo; e 3. o que não se 
attende á idad~ dos matricuiandos militares: q~ando elles:_ se 
achem habilitados com os referidos preparatorios. Po~ esta 
occasHio coinmuuico a V .. s., qu~ .. t:xpeço ordem ao General 
Commandante das Armas para mapdar npresen~ar a V. S. os 
licencimlos que teín de passar por esses.· exames logo que V. S. 
lhe participe a data em q~e elles começarão à verificar-se. 

· Déos Guarde a V. s.~Marquez de Caxias -Srj Director 
interino da Escola de Applicação dô~xercito. 

·-
N.o 41.-Aviso de 3 de Fevereiro de 1857.-Determina que 

se estabeleça em todo o vigor o A rt. 11 O dos Estatutos de i 

1 de Mar;ço de 1845, que trata de preparato~ios; e que.i 
estes exames tenhão lugar na Escola dé Applicação. ~ 

. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 
3 de Fevereiro dé 1857. · 

Fique V: S. na intelligeiicia de que os exames a fazer 
pelo~ indiv.iduos que pertenderem matricular-se no 1. o anno: 
dessa Escola· serão os designados no Art. 12 dos I~sfatutos 
do 1. o de· 1\Iarço de 1845, embora os mesmos indivíduos 
declarem destinar-se apenas ao cursó de Infantaria ou 
Cavallaria, exigindo-se porém o preparatorio de J .. atim aos 
que s.e destinarem ao curso geral. 

Outrosim fique V. S. previnido de que os Militares que 
tem de passar por exames preparatorios, os .farão na Escola 
de Applicação. · 

Deos Guarde a V. S.-Marquez de Caxias.-Sr. Direclor 
da Escola 1\filitar. 

No mesmo sentido á Escola de Applicação. 
.. 
i. 

I i 
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Fique V: S. na intelligeiicia de que os exames a fazer 
pelo~ indiv.iduos que pertenderem matricular-se no 1. o anno: 
dessa Escola· serão os designados no Art. 12 dos I~sfatutos 
do 1. o de· 1\Iarço de 1845, embora os mesmos indivíduos 
declarem destinar-se apenas ao cursó de Infantaria ou 
Cavallaria, exigindo-se porém o preparatorio de J .. atim aos 
que s.e destinarem ao curso geral. 

Outrosim fique V. S. previnido de que os Militares que 
tem de passar por exames preparatorios, os .farão na Escola 
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Deos Guarde a V. S.-Marquez de Caxias.-Sr. Direclor 
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No mesmo sentido á Escola de Applicação. 
.. 
i. 

I i 



( 27 ) 

N.o 42.-IMPERIO.-~viso .~~ 3 de Fevereiro de 1857 • .,...De~ 
clara que os Secretar;iosdas.Cflma~ll$.MU~!·cipaes ou, em ma . 
falta, ~s rp;belliãe$ :;~vem fa~er. a' co!'(etencia ' concer;íq e 
lrans~rtpção d_as 4ct(ls do$ C.fJll~gJo~ eleltoraes quo se lhe apre~ . 
se'ntarem em devida fó~a, :embqra ern duplicata, bem como · · 
que são competentes para esses trtibalhqs somente os . Tabelliães 
dos lugares, onde os.· '»)esmos· Collegios se reunirem. . 

. ; ~ " ' ,. 

Circu.lar. -1. • Secção. Rio. de Janeiro. Ministério . dos 
Negocios do Imperio em 3 ~e Fevereiro de 1857. 

t: Illm. e Exm. Sr.-Tendo chegado no conhecimento.· do 
F Governo Imperial, que . p~la circumstancia de se •• haverem 
~· coristituido em I: alguns lugii~~s. «Jous Collegios eleitoraes, já 

porque se separassem , forman~o duas· turmas , os Eleitores 
·.~'. que em hum s6 se devião . reunir , já por ter havid~ duns 
~; eleições. distinctas de Eleitores , se negárão os Secretarios 
t das Camaras Municipaes., e em sua falta os Tabelliaes desses · 
f lugares , a fazer a conferencia e . concerto, na fórma do Ar~ f tigo 79 da Lei de 19 de Agosto de ·1846 , de; ambas· as 
~; Actas que lhes forão para este fim apresentadas , prestando .. 

1
~.. se a praticar tal acto somente . quanto á que lhes pareceo . 
· mais legal : Manda Sua Magestade o Imperador - declarar 

!
;~.:·:. que , não sendo competentes os referidos funccionarios para · 
; conhecerem da legalidade dos trabalhos dos Collegios elei-:-
i' tornes, semelhante procedimento he irregular, cumpr,indo
~ lhes exercer o acto de que trata o citado Ar,tigo 79, sempre 
~~i que lhes forem apresentadas , pa~~ ~s~ soleron.idade, Actas 
~·· . em deyida . f6rma, qualquer queséja o seu juizo a respeito 
~ · daquelles . trabalhos. 
~~ i Outrosim, Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar: 
~' ' 1.0 que esta doutrina he igualmente applicavel a() caso da 
f~ , transcripção das Actas, de que tr,ata o § 1 O i do Artigo 1. ~. 
L do Decreto N. o 842 de 19 de Setembro de 1855; 2. o que 

t
k····. em ·a. mbas. ·. as. refe.ridas hy. potheses o.s Ta. 'belliã.e. ~ c. o~.pe·, .. tentes 

•.. . são somente os dos lugares, onde os Collegios .se ba~v~rnm · 
;i reunido e trabalhado. O que communico a V. Ex. para sua . 

. :· intelligencia e a fim de o fazer constar. 
~: Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto -Ferraz. 
l ~ .. Sr. Presidente da Província tle •••• 
i '• 
I' 

l. 

I 

j 

'"'---.,.1-:-. ~-------------_.J 
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N.o 43 ........ Avlso de ~ de Fevereiro de 1851 . ..- J)Mlará que .. 
os exames de preparatorios , que se fizerem na Côrte ~3 

. para a matricula dos cursos superior::~s 1, detem ter lugarJ 
:.- annualmente

1 

perante o. lnspector · Geral de :Instrucção nos.·: 
mezes de Fevereiro e Novembro. · 

2.a Secção. Rio~ de Janeiro~ 1\Unisterio dos Negocios do' 
lmperio em 4 de Fevereiro de 1857. 

Illm. e Exm~ Sr. -Convindo harmonisnr-se a pratica se .. 
guida nesta Côrte relativamente á cpocha dos exames de pre- · 
paratorios para a matricula dos cursos superiores com a que 
foi estabelecida para as l;-aculdades de Direito. e de 1\ledicina 
nos Arts. 55 c 89 dos respectivos Estatutos: Ha Sua Mages
tade oJmperador por bem que d' ora em diante os referidos 
exame~ tenhão annm11mente lugar . perante essa lnspectoria, 
tanto no mez de Novembro , como no de Fevereiro, come- . 
çando neste ultimo, do dia 15 em diante. O que commu
nico a V. Ex .. para seu conhecimento e execução, remetten
do-lhe a' inclusa relação dos individuas que devem . ser con- · 
. vi dados para Examinadores dos ditos prepara to rios na pre
sente occasião. 

· Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz-;. 
Sr. Inspector Geral de Instrucção prinmria e secundaria do 
Municipio da Côrtc. 

-·-
N.o 44.--GUERRA.-Circular de h rle Fevereiro de 1857~- · 

Para que se não cumpr:ão contractos ·sem-pagamento 
do respectivo scllo _ 

Rio de Jnnei~o. 1\finisterio dos Negocios da Guerra ent 
A de Fevereiro de· 1857 . 

. Fique. V. • • na intelligencin de que uno . deve mandar 
satisfazer quantia alguma proveniente de contractos celebrados 
com este Ministerio, sem que os interessados apresentem do
cumento passado por esta Secretaria d'Estado, pelo qual 
mostrem haverem pago o sello a que os :mesmos contmctos 

· estejao sujeitos. 
Deos Guarde a V ••• -1\fnrquez de Caxias.-Sr. Luiz 

Cesar de Atbaide. 
Na mesma conformidade á Fabrica da\ l)olvora. ao Arsenal 

de Guerra e ás Thesourarins de Fazenda. · · 
·~ 
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N.o !5.-Aviso de 4 de Fevereiro de 1857.-Manda elevar 
a 320 rs. adiaria dos pré~os empregados nos Corpos e .· 

Fortalezas da Bahia. 

Rio de Janeiro~. 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 
l de Fevereiro de 1856. 

. 111m. e Exm. Sr~_:_Erri"'~ista do que V. Ex. expõe ein 
seu Officio n.o 120 de 19 de Janeiro ultimo, póde mandar 
elevar: a dia ria dos presos empregados nos Corpos c Fortalezas .. 
dessa. Provincia a 320 rs. · . . · 

. Deos Guarde a V. iEx.-Marquez de Caxias.-Sr.Fresi
dcnte da Provincia dâ Bahia. 

-----
·~ I(o 46.-FAZENDA.-Em 4: de Fevereiro de 1857. • .;_A 
.~ por,centagem de empt;estimos de f)~pftãos. t;ecebidos· pelas 
I·' Collectorias só he devida no caso deJeffectiva remessa para 
~ m; 1'hesourarias . 
. ~~ 

f João 1\fauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do r Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria r do Espirito Santo, em resposta aos seus Officios;' de t 9 de 
f Junho c 15 de Dezembro do anno passado, n. os 69 e 150, 
·1. que toda vez que os Collectores ou Admini~tradores de Mesas 
J.de Rendasrecebem do Juizo competente os cmprestimos de 
.S, Orphãos, e, por insnfficiencia de receita, os emprcgfio em 
l dcspezas para que forão autorisados, não fazendo ~emessa ' 
{; á Thesouraria senão dos documentos com que comprovão 
(1 as mesmas, não tem direito ao abono de hum por cento 
lL estabelecido no Art. 5. o das Instrucções de 12 de Maio de · 
lt: 18~2, por ser expresso que esse abono só he devido peJa 
f remessa de toes dinheiros; ficando entendido que, em se- · 
·~. melhante caso, tambem não compete aos Escrivães respectivos , 
~,a parte do dito hum por cento que lhes foi concedida pela 
tl:Ordem n.o 99 de 12 de Março de .1851. 
~· Thesouro Nacional em A de Fevereiro de 1857 .---rJoão • ' 

·,, ~lauricio Wanderley. 



( ·30) 

N~o 4'7.~1MPERJO~---Port8rla dé 6lJeFevereiro.de 185'1.~ 
Créa htima A gemia de Corrtio mi P~voaÇão de Phfladel~ '\. 

phia, da Pri:Jvinciade Minas Geraes. · 

Sua Mngestade o Imperador Ha por bem Crear huma 
Agencia de Correio na Povoação de Philadelphia, da Pro--
vincia de· Minas Gernes. . 

Palacio do Rio. de Janeiro eni 6 de Fevereiro de 1857. 
Luiz (ledreirn do Coutto Ferraz. 

--
Re1•n••tiçiio Ge••al das Ter1•as P'ttblicas. 

N.o Ji.8. -Aviso N.o 6 de 10 de Fevereiro de 1857 .-Ao Presi•J 
dente da I)rovincia do Maranhão.- Resolvendo duvidas do. 
lnspectôr Geral das Medições e ·Thesour;at:ia de FazendiJ.i 
sobre o numero e vencimentos dos Escreventes da lnspe· · 
étoria. 

Illm. e Exm~· Sr. -Em solução ás duvidas propostas pelo 
Inspector Geral das Medições d'essa Prôvincia; em Officio 
N.o 15 de 20 de Julho ultimo, dirigido ao Director Geral 
das Terras Pnhlicas, tenho a declarar que no Art. 4.7 do 
Regulamento de 8 de Maio de 1854 ·se designa bem cla
ramente o numero de K'icreventes, que poderão ser em· 
pregados nos trabalhos relativos á Inspectoria de Medi'cões, 
ficando todavia ao criterio e espirito de economia dos Ins· 
}Jectores Gernes não admittir senão os que forem absoluta
mente indispensaveis, Quanto á duvida da Thesouraria da 
J.i"'azem]a, a que o dito Ins}1cctor se refere, prevalece ella na1 

parte em que a mesma entende nãó estarem os Escreventes
1 

comprehcnc1idos na disposição do Aviso de 19 de Novembro 
de 1855, visto perceberem hum ordenado estipulado, e 
não gratificaçõe~ por dia de trabalho; não procedendo assim 
pelo tJne respeita <i intelHf"~lH'ifl rto que dispõe o Aviso do 
3 de Dezembro do dito anno, que comprehemle os referidos 
Escreventes , fazendo delles expressa mençao. O que com
mnnico a V. Ex. para f\Ua intelligencia, -e para que o façá 
constar ao refericlo lm~pector, c á Thcsouraria da ·Fazenda 
dessa Jlrovi ncin. 1 

Deos Guarde a V. :Ex. -Luiz Pe<lreira do Coutto Ferraz. 
~r. l'rctiid(!nf,c tlll l'rovineia do M"ranhno. 
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N.• !9.-Avisti N. 0 11 de.tO.de·F~ver~iro de 1857.:·-~·A(): 
Presidenté da Proviricia do.· Paraná.~ Resol1Jendo duvidás 
do Vigario df!- Villa do Príncipe sobre o registro das ter· 
!':as, ?Se. · 

Illm. e Exm. Sr.--:Tendo sido presente:;a Sun Màgésiade 
o Imperador o Officio N ~o 71 de 19 de Maio ultimo, coni 

, que V~ Ex. transmittio algumas duvidas p~opostus pelo Viga~io 
• da Villa do Príncipe, a saber:. 1.~ se está .sujeito· ás ro11;1tas 

do Art. 95 do Regulamento de 30 de Janeiro de 18.54 .o 
proprietbrio , que, tendo-se . ausentado ant~s d-(l fixo~ o (.lo 
Jl~im·eiro prazo, ilãó cumprio aobrig~~.8o do t;eg.istro~ ~.o .Se 
brim. parente ou· outro q~alq-qer: .individtro p6rle ;Sem proeu ... 
ra~no dar a registro as terras de bum ausente ; . 3. o s~ 9 ~s ... 
suidor de casd c quintal!, que não -registr~r, incorre· ignnl~ 
mente na respectiva multa; 4~0 :se o foreiro fica;. sujei~o,j 
multa, · deixando de registrar as tef!liS, que possue , t~do 
ettas sido registradas pelo directo senhor; e. 5. o se fi(ld9 ,o 
primeiro prazo, devem :es V.igarios receber no acto do ~egis· 
tro as limitas devidas : Houve o M~·s111o AullJsto . Senhor por 
bem.Mandar declara.'r, ~om referenCia á 1.·~ 2.•, -3.• e 4.• du• 
vidas,. que os Vigários devem; remetter listas. de todos 'Os q~e 
deixárao de registrar as súas posses dentro do primeiro prazo~ 
sejâo quaes forem· b.s circumstancias, .. fazendo. com. tudo as . 
observações, que julgarem convenientes , para serem tomad~s 
nn devida consideraçao; . com re.ferencia. á 2. n, que exigindo 
o Art. 93 do já citado Regulamento que as declaraÇões para 
~ registro sejfio assignadas pelo. possuidor , ou a·. seu. ~ogo, 
nlnguem póde sem procuração fazer registrar te~ras alheias; 
-e finalmente, quanto á 5.a, que os Vigat:ios não :são compe ... 
tentes parà receberem o importe das . p,1ultas, que devem ser 
pagas na respectiva Thesouraria da F~zenda. O que_ co~- . 
muni co a V. E1:. para sua intelligeucia e para qua . o faça 
assim constar ao Vigario consultante., .. . .~ .. . . .·... ..· 

Deos · Guarde a V. Ex .. - Luiz .Pedreira do 'êoutto Fêr-roz" 
· Sr. Presidente da Provincia do Paraná. · 

.,,,I 
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'N. 0 50 • .-..:.~,AZENDA.-Em 10 de. Fevereiro de1857 .. ~Mtilttt(\i 
por (altade declaração paraJa,matricul~· de · '·; 

escravos ·.vindos de . fó~~· ... ' ~~· ; .. ;~ . : . . . ;r 
.Ministerio dos Negocios da Fnzertda. :Rio de Janeiro :J 

em 10 de Fevereiro de 1857. 
. .. 

Commnnico no Sr. Administrador da Recebedoria que 
o Tribunal do 'rhesouró Nacional indefirio ·. o recurso de José 
Ma fia Candido Ribeiro, interposto da decislio em:· virtude da.· 
qual teve de pngar 70;jj) de i multa por não ter matriculado 
em tempo os dez escravos, que trouxe'dá Bahia; conforme a 
sua informação de 30 de .Janeiro'ultimo n. 0 19, attendendo: 
1. o que a matricula dos escràxôs, que entrão nas Cidades 
e Villàs, effectna-se, provando:.se que vierão de lugar isento 
da taxa, ou que estando a. e lia . sujeito~· acha vão-se matricu
lados, e paga a mesma taxa, fazendo-se em todo o caso 
constar de hum modo authentico o dia, mez e anno da 
chegada, para se fazer etrectiva, em caso de infracção, a 
multa do Art. 23 do Regulamento de 11 de Abril de 1842; 
2. o que a deliberação do Tribunal do Thesouro, communi
cada á mesma Recehedoria em ·Portaria de 23 de .Junho de 
1855, tomamlo por fumlaínento, para relevação da multa, não. 
!'ler extensivo á hypothese acima indicada . o prazo do A~t. 
!L o do citado Hegulamcnto, não alterou, nem podia alterar 
a disposição do Art. 9. o a respeito das declarações que deyem 
ser feitas nas J~stações fiscaes no 1. o, 2. o, 3. o e 4. o ailno 
tlo qninqnennio que deve durar a matricula, havendo-se' os 
precisos certificados das· ditas . Estações; decla~ações e ce~ti~ 
ficados a que se refere expressamente o Art. 12; 3. o final
mente, que a multa do referido Art. 23 deve ser calcul~da 
com relação ao numero dos escràvos maiores somente, á 
vista lla disposição do Art. 3.0 do Decreto de 4. de Juhho 
de 1845, como se fez na presente especie na Recebedoriá.~ 
João Mauricio 'Vanderley. · 

ae:eoe 

N.o 51.-Em tt de Fevereiro de 1857.-Responsabilidade 
de lmm Emp1·P.yaclo de Fazenda que foi servir. outro 

.EmfWPfJO antes de obter demissão. 

João Mauricio \Vanderley, Presidente do Tribunal do· 
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.· Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. lnspector . ·: 
da Thesouraria de ·8. Paulo n.o 7 dé 3 do corrente, em:::,:,~.·-,:; 
que ·participa ter o 2.0 EscripturariQ Ida mesma Thesourarià_,:\:':;;t~: 
Manoel Eufrasio de Azevedo· Marques Sobrinho deixado de ' :. :~ :ft' 
comparecer .á Repartiça~, para ir exer~er o cargo de Ajudante · . · '(' 
do ·Archivista da Secretaria do; Governo, . não obstante. n~o 
lhe ter sido concedida a demissao que solicita~a daquelle. 
Emprego,. declara ,que, com qu~nto na o se dê presentemente . 
esta ultima circumstancia, po~ já haver sido .concedida .a 
demissão solicitada, deve o Sr~ Inspecto~ mandar proce~er á 
responsabilidade dó referido 2~ o Escripturario. pelo ·.facto su- ·. · 
pramencionado. . · .. · ·. ·. . . • . . , .. , ·. . ; . ~ 
·. . Thesouro ;Naci~naL em11' dé Fevereiro de 1857'.-Joao 
~lauricio Wanderley. · 

N~ o 52.-Em 11 de Fevereiro de 1857·~~ A rifa não he 
meio reconhecido em : di,-eito para a transmissão 

- da propriedade. . 

. Joao Mauricio Wandefley, Presidente do Tribunal do 
Thesou~o Nacional, declara . ao ~r~ Inspector, da Thesourarià ' 
do Espirito Santo, em ~esposta ao seu .Officio n.o ·87 de 17 . 
de Julho do nono passado, que nada tem o Theso;úro com . 
a fazenda-Cery-, situada DQ Termó de Itapemiriín~ e que 

. foi rifada por Joaquim Ferreira de Oliveira; por: quanto, , 
embora estivesse algum tempó abandonada, em consequencia ·· 
de nao ter apparecido o bilhete que a obteve em premio, · 
estando hoje occupadn pelos herdeiros do dito Oli~ei~a, se
gundo informa o Administrador ';da Mesa de Rendas de Ita
pemirim, e não sendo a rifa meio ,reconhecido em direito . , 
para a transmissão da propriedade, ·nao póde a mesma fazenda. 
ser considerada.· bem ~ago~ · 

Thesouro Nacional em 11 de Fevereiro de 1857 .~João 
Mauricio Wanderley. 

5 



r-----------------
( 33) ,; I 

<. ~ ,·~:,", 

.· Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. lnspector . ·: 
da Thesouraria de ·8. Paulo n.o 7 dé 3 do corrente, em:::,:,~.·-,:; 
que ·participa ter o 2.0 EscripturariQ Ida mesma Thesourarià_,:\:':;;t~: 
Manoel Eufrasio de Azevedo· Marques Sobrinho deixado de ' :. :~ :ft' 
comparecer .á Repartiça~, para ir exer~er o cargo de Ajudante · . · '(' 
do ·Archivista da Secretaria do; Governo, . não obstante. n~o 
lhe ter sido concedida a demissao que solicita~a daquelle. 
Emprego,. declara ,que, com qu~nto na o se dê presentemente . 
esta ultima circumstancia, po~ já haver sido .concedida .a 
demissão solicitada, deve o Sr~ Inspecto~ mandar proce~er á 
responsabilidade dó referido 2~ o Escripturario. pelo ·.facto su- ·. · 
pramencionado. . · .. · ·. ·. . . • . . , .. , ·. . ; . ~ 
·. . Thesouro ;Naci~naL em11' dé Fevereiro de 1857'.-Joao 
~lauricio Wanderley. · 

N~ o 52.-Em 11 de Fevereiro de 1857·~~ A rifa não he 
meio reconhecido em : di,-eito para a transmissão 

- da propriedade. . 

. Joao Mauricio Wandefley, Presidente do Tribunal do 
Thesou~o Nacional, declara . ao ~r~ Inspector, da Thesourarià ' 
do Espirito Santo, em ~esposta ao seu .Officio n.o ·87 de 17 . 
de Julho do nono passado, que nada tem o Theso;úro com . 
a fazenda-Cery-, situada DQ Termó de Itapemiriín~ e que 

. foi rifada por Joaquim Ferreira de Oliveira; por: quanto, , 
embora estivesse algum tempó abandonada, em consequencia ·· 
de nao ter apparecido o bilhete que a obteve em premio, · 
estando hoje occupadn pelos herdeiros do dito Oli~ei~a, se
gundo informa o Administrador ';da Mesa de Rendas de Ita
pemirim, e não sendo a rifa meio ,reconhecido em direito . , 
para a transmissão da propriedade, ·nao póde a mesma fazenda. 
ser considerada.· bem ~ago~ · 

Thesouro Nacional em 11 de Fevereiro de 1857 .~João 
Mauricio Wanderley. 

5 



( 34} 

N.o 53.-GUERUA.~Aviso de 11. de Fevereiro:de t857.
. Decla~a que .os Jilmoxarifes .das ;For:tàl.ezas tem dir;eito á 
gratificàção de 4;msoo por me.z; além dos vencitnentos de 
praça de pret. · 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra em 
11 de Eevereiro de 1857 . 

. -111m. e Exm. ·Sr.-Declaro a.~- Ex., em resposta no seu 
Officio n. o 9 de 1 O do mez proximo findo, que o Cabo de 
Esquadra do Batalhão do Deposito, Umbelino Dias Pereira, 
que serve de Almoxarife da Fortaleza de Sant'Anna nessa 
Província, .bem como todos os Sargentos que se a~harem no 
mesmo exercício, tem direito á gratificação mensal 'de 4W'800, 
alêm dos vencimentos que lhes competem como p~aças de 
pret. . . . 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez· de Caxias.~Sr~ Presi .. 
dente da Provincia de Santa Catharina. 

N.o 54.-JUSTICA. -Aviso Circular~ de 11 de Fevereiro. de 
1857.-Ao Presidente da ProviríCia de Santa Catharina. 
Estabelece a maneira por que; dev~m se1j divididos· os emo
lumtmtos entre o.Y Officides e Archivistas das Conservato
rias do Commercio, em quanto • lhes não for arbitrada a 
respectiva g1·ati{icação. 

3. a Secção. 1\linisterio dos Negocios da ·JustiÇa. Rio de 
Janeiro em t 1 de Fevereiro de 1857. 

Illm. e Exm. Sr. -Occorrendo duvidas sobre a gratifi
cação que devem perceber os. Officiaes é Archivistas das Con
servatorias do Commcrcio, Sua Magestade ó. Impera.dor, con
formando-Se_ com os pareceres dos Conselheiros Presidente 
do Tribunal do Commcrcio da Côrte, e Procurador da Coroa, 
Ha por bem que, em quanto não for a mesma gra~ificação 
marcada definitivamente pelo Governo Imperial sobre con .. 
sulta dos respectivos Tribunaes do Commercio, nos termos 
do Art. ~.5 do Regulamento n. o 738 de 25' de Novembro de 
de 1850, e do Art. 14 do Regulamento n.0 1597 do 1. o de 
:1\laio de 1855, seja o divididos os emolumentos_ que se re
ceberem , pondo·se em execuça~ a Tabella qu~ ~~bou com 



· ~ Portaria de 4• de Março· de 1S52, e que se temétte pór · 
copia , pelo Official e Archivista da Conservatoria d'essâ Pro• -
vincla '. sendo pera aquene· . dous. terços ,, e para' este hum ; 
deduzidos os que pertencem ao Conservador~ . 

I" i.• ~ ··;: 

E con~indo que quanto antes se marque a gratificàção · 
definitiva desses Empregados, . Manda outrosim o Mesmo Au· 
gusto Senhor que ; V. Ex. ordene ao Conservador do Com
mercio, que remetta com urgen~ia ao respectivo Tribunal 
informação do expediente . da . Conservatoria, da som ma· dos 
emolumentos arr,ecadados. no . primei~o anno de sua ·instai~ 
lação, eae qua11to se deve com Jqstiça, e ·proporcionalmente 
ao trabalho ,' a~bitrar aos mesmos Empregados, . para que o 
sobredito Tribunal possa ·coósultar sobr,e esta mate~ia. O que 
coinmunico a V;'. Ex. para seu conheCimento,. c par,a o fazer 
constar ao Con§ervador do Commercio dessa Província. 

· Deos Guarde a V. 'Ex.-José Thomaz Nabucode Araujo. 
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. o 55.-IMPERIO.~Aviso de 13 de Fevereiro de 1857.
Declara que as Camarás Municipaes não devem accumitlar 
a hum individuo os votos dados na eleição de Vereador:es a 
nomes diversos , · por lhe· parecer que pertencem ao mesmo 
individuo ; e ordena ·que se contem a José Lopes Pereira fla .. 
hia os voto , dados a elle éom alteração no seu nome. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Impcrio em 13 iJc Fevereiro de 1857. 

· Sua Magc·stadc _o Imperador, Tendo ouvido o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, 
exarado em consulta de 30 .·.de.· Dezembro ultimo, sobre. o 

, objccto da representação que no Governo Imperial dirigio o 
Doutor Domingos de Azcredo Coutiriho Duque-Estrada quei-

. xnndo-se de ter a lllm. a Camara Municipal , no neto da 
apuração geral para Veteadore's na eleição de 7 de Setembro 
do anno findo, contado ao Commendador José Lopes Pereira 
Bahia alguns votos etn que ·havia alteração ou suppressão 
de hum de seus sobrenomes, sendo porêm ·exactos o nome 
e o appellido , procedimento do qual, ·segundo atlega o autor 
da dita representação , resultou-lhe prejuizo , por. quanto a 
nddi~ão -de tnes votos collocondo·o ~m posic;&o inlerior á 
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· daquelle Cidadã(), o exclui o da lista dos Vereadores: Houve 
por bem. Mandar d~clarar : · : . 

1.0 Que sendo principio assentado nos .. Avisos de 18 de 
Setembro e. 6 de Outubro de 1847', e de 4 de Fev.ereiro 
de 1853 , que não devem ser accumulados na apuração ge
ral , ao individuo a quem se. presuma pertencerem· os votos 
em que houver troca , augmento ou suppressão · de nome, 
sobrenome, ou. appellido, por não competir' ás Camaras 1\lu
nicipaes, . mas sim no Go~erno Imperial , • .· apt~eciar as. ci~
cumstancias em que tenha de fazer-se excepção a este prin
cipio, devia ter-se limitado a 111m. a Camara Municipal,; na 
questão que occorreo, a sommar em separado os ~:otos i de 
que se trata, sujeitando á decisão do m'esmo Go'yerno a 
soluçlio dnquella ou de qualquer outra duvida que se lhe 
offerecesse. · 

2. o Que quanto porêm no direito do dito •. Commendador, 
tcndo~se em ntteneção que no caso vertente apenas houve 
alteração ou suppressão de huni de seus dons sobrenomes, 
achando-se exact.os o nome e. o appellido, e por· outra parte 
que não foi votado , nem consta que exista no :1\hmicipio 
outro Cidadão que seja por elles conhecido, hc ,de justiça 
que se contem os votos que por aquelle · modo 'lhe forão 
dados, e que sem' duvida lhe pertencem, subsistindo. por 
tanto a apuração feita pela Illm. a Camara. O que pela Se
cretaria d'J~stado se communica mesma Illm~a Camara para 
sua intelligencia.- tniz l,edreira do Coutto Ferraz. 

-·-
N.o 56. -Aviso de lJi. de I~evereiro de 1857. -Dá provi

dencias para que os c.Tames de. preparator:ios da F àcul
dade de Direito de S. Paulo se fação a tempo de poderem 
os examinandos matricular-se no 1. o anno da mesma F a
culdade. 

2. 0 Secçüo. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 1 !~ de Fevereiro de 1857. 

Sua l\lagestade o Imperador, Attendendo ao que V. S. 
representou em seu Officio de 4 do corrente, sobre a impos
sibilidade' pelos motivos que expõe' ,de serem examinados 
em preparatorios até o ultimo de Marçó proximo futuro todos 
os estudantes que tem eoncorrido , e podem concorrer par(l 
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' taes exames, Houve por bem permittir.: f. o que se riomeient · · 
J tantas Commissões julgadoras quuritus ·forem necessurias •. para 
i que, havendo dh:e~sus bancas, se consiga remediar semelhante 

inconveniente ; · 2. ~· que se.· e~ te expediente não ··for absoluta--· 
mente. realisavel, ·por falta de professot·es, se ·lance mão da 
medida lembrada por V. S. em seu Officio de 9 de Dezembro 
do anno passado , a qual consiste em haver differentes bancas 
de exumes sob a presidencia da mesma Commissão. 

O que communico a V. S. ; previnindo-o de que neste 
sentido se officia tambem ao Sr. ~ice-Presidente· da Provinda; 
e de que o 2. o expediente só no ultimo caso deverá ser ado:
ptudo, e unicamente em quanto se der falta de Lentes; \a 
qual deve cessar do 1. o de Março. em diante. 

Deos Guarde ·a V. S. -Luiz· Pedreira·do Coutlo Ferraz. 
Sr. Director interino da Faculdade deJ)ireito de S. Paulo. · 

-·-
N.o 51,.-GUERRA..-Aviso de 14 de.Fevereiro de 1857.
. Declara que os soldos dos A lumnos da Escola 1J~ititdr 

são os de 1. o e 2. o Sargento da Tabella em vigor. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
14 de Fevereiro de 1857. 

Declaro a V. S. para sua intélligenciu, que os soldos dos 
alumnos da :Escola Militar, são os de f. o c 2.0 Sargento pela 
Tubellu em vigor. . .. 

. Deos Guinde a "J. S.-Marqriez de Caxius.-Sr. Dh·ector 
da Escola Militar. 

N.• 58 . .....,..Circulur de 114 de Fev,ereiro de 1857 .-Classifica . 
ordinalmente ,as F(n·talezas e Fm·tificações. 

Circular. Rio de Ja.neiro .. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em 14 de Feve reiro de 1857. 

Ilhn. e Exm. Sr.-.-Remetto a V. Ex. para seu conheci ... 
mento e execução, na 1 'lo.rte que lhe;;,toca, a Tabella da clas
sificação ordinal das For. \.alezas, a fim de se ~egulnr a grati .. 
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fieaçãt> do Commando segundo o Decreto n. o t .880 de 31 
de Janeiro proximo passado. . . . 

:· Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presi
. dente ·da Provincia de. . • • 

Tabello. ela classificaeiio ordinal das Forta~ 
Jezas. · 

De t.a ordem. 

Santa Cruz ..•...........•.••....... 
. Macapá .••........•.........•..•... 
Presidio de Fernando de Noronha, com

prehendendo os Fortes (}e S. José, dos 
'Remedios, do Boldro, do Leão e do 
Sueste; os Rcductos de Santo Antonio, 
da Conceição, c o Quartel de Sant' Anna. 

De 2. a ordem. 

Lage ...... ....................... . 
Brum •.•.•.••.......•..••...•..... 
Buraco .........•.•........•..•.••. 
Mar ......••.............•.•.•..••• 
TaJilandaré ........................ . 
Cabedcllo ..•...............•.••...• 
Assumpç.ão. . . . . . . . . • . . . . . . . •..•.... 
S. I.uiz .............•.........•..• 
Santo Antonio ...................••. 
Santa Cruz ........................• 
Barra de Obidos ..............•...... 
Barra do Rio Negro ..........•...... 

De 3.a ordem. 

Rio de .Janeiro. 
Pará . 

Pernambuco. 

Rio de .Taneiro. 
Pernambuco. 

)) 

)) 

)) 

Parahiba. 
Ceará. 
Maranhão. 

)) 

Santa Catharinn. 
Pará. 
Amazonas. 

Todos os mais Fortes e Fortificações, não mencionados 
na 1. a e 2. a ordem, que estiverem armados, commnndados 
e guarnecidos. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra em 14 de 
Fevereiro •le 1857 .-T ... ibanio Augusto da Cunha Matos. 
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N ... · 59.--FAZENDA..-Em. 16 de Fevereiro d6 ·1857·.--P;ncé4: 
. dimento que deve ~aver .contra hum Administ~ad~ de M;esa 

: de Rendas que det.xou :.de r,ecolher aos,cof~es da Thesout;à~. 
ria dive~sas qu9-ntias receb~.das, e. juros que :zhe· devem. ser 
carregados. · · · 

João Mauricio Wapderley,. Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tomándo. em. consideração o que expende 
o S~. Inspector da Thesouraf.ia do Espirito Santo em seu 
OffiCio·n.0 101 de 18 de Agosto doanno passado, áce~ca do 
'Procedimento do ex-Administrador. da Mesa de Rendas de 
Itapemirim, Paulo. Ferreira de Andrade, que deixou de re
colher aos cofres da Thesouraria, n&o só a quantia de 1.000;fb 
do emprestimo do cofre de Orphãos feito em 9 de Agosto 
de 1849, como todo o mais dinheiro de semelhante origem 
que arrécadou durante sua administ~ação, .declara ao niesmo 
Sr. Inspector: 1. o que deve pedir1 .: ao Jriiz de, Orphãos do 
Termo de Itapemirim/por certidão ha fórma do estylo, huma 
relação de todas as quantias . que entregou ao sobl·edito. ex
Administrador, para ser conf~ontada êo~ a escripttiração da 
Thesouraria, e,. depois de verificada . a ve~dadeira importancia 
dos emprestimos que deixárão .. de ser ·recolhidos aos seus 
cofres, proceder-se judicialmente contra· os responsaveis; 2. o 

que sobre o valor do alcance que vi e~ 'a conhecer-se. contar
se-ha por ora , sómente o' juro de 9,;' 0

/ 0 , desde , a data da 
publicação da Lei de 28. de Oututiro .· de 18!~8; por quanto, 
na fórma da Ordem de 2' deJanei~o de 18!f.8, só póde ser 
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por taes emprestimos; na hypothese prevista na mesma .Ordem, 
dada a qual, no caso em questão~ se contará entãoi o dito 
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Administrador • deviã~ ter

1 

~ido entregues á Thesoura~ia, até 
a em que co~eça a correr o ju~o de 9 'O/u observandoo:-se ~ 
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prisão, ficando o Sr. Inspector na intelligencia de que, ainda 
quando sejão de prompto recQlhidas á Thesouraria as quantias 
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indevidamente detidas deve·se tornar effectil'a a . responsabi .. 
lidade criminal do ex~Exactor. . . : ... · 

Thesouro Nacional em 16 de Fevereiro de 1857.-Jo:io 
Mauricio Wanderley. 

N.o 60. -IMPERIO.-Portaria de16 de Fevereiro de 1857·._.;.. 
Créa h uma 1lgencia de Correio 1la. Fr,eguezià de Santa 

Theresa, da Provincia do llio de Janeiro. 

. ·Sua Magestadc o Imperador Ha por hem Cf.ear huma 
Agencia do Correio na l~reguezia de:Santa Theresa, do :Mu
nicipio de ValenÇa, da Província do 1\io de Janeiro. 

I>aJaciwdo lHo de .Janeiro em 16 de Fevereiro de 1857. 
Luiz l!edreira do Coutto I~crraz. 

N.o 61.- Portaria de 17 de Fevereiro de 1857.~Crêa huma 
Agencia de' Co~reio ~a Villâ .das Do~es do lndatá, da 

Provincta de Mmas. Geraes. . 

Sua Magestade o Imperador: lia por bem C~enr. h uma 
Agencia de Correio na Villa das 'Dores de Indaiá, .da Provín
cia de l\linas Gemes. 

Palacio do IUo de Janeiro em 17 de Fevereiro de 1857. 
Luiz . I>edreira do Coutto l~erraz. 

--
N." 62.-A.\'iso de 17 de Fevereiro de 1857.-Annulla ostra .. 

balhos das J;untas, de Qualificação da Pr,ovincia deMitias 
Geraes, formadas: com. os Eleitor,es e Supplentes noinea
dos em Novembro de 1856, e ordena que se proceda de 
novo aos me.'~mos trabalhos com:os Eleitores e····Supplen
tes da Legislatura, . que ha .. de terminar em 3 ·de Maio 
de 1857, servindo de Presidente os Juizes de Paz do 
actttal quadriermio. · 

t.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Impcrio em 17 de Fevereiro de 1857. . · 

111m. e :Etm. Sr.·-Foi presente a, Sua Magestade o 

~ 
~--------~------------------------------------------
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lmpcrntlor o Officio e V. Ex. me' dit"igio com a· data de 3 
do corrente,~ communicarido qtié apezar. da expressa dispo- · 
siçüo do Art. t.o do Decreto n. 0 L812 de 23 dc·•Agosto ut..: 
ti mo, forão convocados em ·diversas Parochios dessa Pr,o
vincia para a formaçãó das Juntas de qualificação. em Jnriei~ô 
proximo fin<lo' os Eleitores e ~upplentes .nomeados em. No~ 
vembro antecedente, e pre~ididas algumas dessas Juntas 
pelos. Juizes de Paz. mais: ~otados do nclunl quadriennio, 
qunndo deverião se-~o pelos! do anterior, segundo as -dispo
sições dos Arts. 2. 0

, 3. 0 e· 110 da. Lei de 19. de Agosto 
de 18la6, e con&ultando se deverá julgar nullos por q~nlquer 
destas duas razões os trabalhos das mesmas· Ju~tas, c de~· 
terminar que se • rcurião ,outra vez plirn ·• começa-los. de novo, 
sendo convocados pelos Juizes de ·Paz deste . qtmd~ie~niio •:. os 
Eleitores c· Supplentes da Legislatura que ha d~ terminar. ··em 
3 de .Maio proximo futuro, e·. se~vindo_ <le Presidc~les esses 
mesmos Juizes de Paz, como determina o Aviso N.o 50 
de 26 de }i~evcreiro de 18.&9. 

Em ~ésposta· tenho -de declarar a V. Ex., de O~d~m 
do Governo Imperial, que as~im de~c.rá quanto antes ·,pro.:. 
ceder, :visto serem evide~temente Jiullas· as qualific~çõés, 
a que V. Ex. se refere, não obstante o inconveniente por 
V~ Ex. ponderado no seu eirado Officio de não poder o novo 
alistamento,. qrie se houver de fazer nas Parochias · máis 
remotas em. que por .. ventura se tcnhão dàdo . a . mesmas -
irregularidades, ser aproveita4o par~ a notp.eàção ~os Eleitores 
cspeciaes que tem de proceder ·á de 2 de. Senadores, já 
designada para o dia 17 de. Maio proximo ~utur~, to~nando
se por isso necessnrio o adiamento de tal _eleição; por quan~o 
em casos semelhantes tem sido pratica constante,' e por 
vezes mandada observar em differcntes Avisos do Governo 
Imperial , a de servir a qualificação do ahno anterior em 
todas .. as Parochins, cni que ao tempo de qualquer! eléição 
não Se acha concluída a dó respectivo anno. 
. Posto que fosse melhor que. eni . todas as Parochins da 
Província a referida eleição. se fizesse pela qualificação do 

. corrente anno, he todavia menor inconveniente o que resulta 
t~ da applicação desta regra já seguido . em iguaes circumstan
t cias, do que o de hum adiamento da eleição para epocha 
f tão remota, que inhibiria os eleitos de ainda na Sessão 
' deste anno poderem tomar assento no Senado. Cumpre pois 

que neste sentido V. Ex~ expeça· as convenientes ·orden!i 
para os diversos pontos da Provincia, ten~lo em aüenção 

6 
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na execuçlio desta medida as . dispo'sições dos Avisos n. o· 25 
de 5 de Janeiro de 1848, e n. 0 32 de 7_ de Fevereiro de~ 
1849, § 3. o . . . ·. . . - : . .. . . \~ 
- ~ Deos Guarde a v. Ex.-__.;;, tuiz Pedreira do Coritto Fetrat!'·J. 
Sr. Presidente da Provincia de Minas Geraes. ·r 

-~ 

·~ 

N.o 63~-FAZENDA.~Em l7 de Fevereiro de f857.-0s 1 

Transportes d'Ar,mada podem\ conduzit;, generos do · 
commercio, precedendo permissão.. • 

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, eín additameilto á Circular de 4 de Ou
tubro ultimo, e de conformidade com o Aviso do Ministerio· 
da Marinha de 26 do mez findo, declara aos Srs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazerida, a fim de o fazerem constar iás , 
Alfandegas e Mesas do Consulado, que os Transportes, d'Ar- · 
muda, quando não tiverem. carga ·da Fazenda .. Nacioilal~ ou . 
esta não for sufficiente ·~para alastra-los,. podem conduzir 
objectos do. commercio, que.•dev,emser manifestados, depois 
de pagos os respectivos direitos; não podendo porêm fazer .-.J 
uso desta faculdade, fó~a da Córte, sem pedir,em ·o tonsenti~ -:·1 
mento do Official da Armada Chefe da Estaçlio, se a houver, .~ 
ou da Repar,tição da Marinha, se este .~o~ sup_erior em gra:.. 
duação ao Commandante' dos ditos ,Transportes. 

Thesouro Nacioual em 17 de Fevereiro de 1857.-João 
Mauricio 'V anderley. . 

a:eoes 

N.o 64.-GUEIU\A.-Aviso de 18 de Fevereiro de 1857.
Determina que os exames praticas. que· tiverem de ser feitos 

na Curte, tenhão lugar na Escola de .Applicação. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
18 de Fcverei ro de 1857 ~ 

111m. c Exm. Sr.-D(lterinina Sua Magestade o Impe;;. 
1·ador que todos os exames praticos que se tiverein- de fazer , 
na Córte, tenhão lugar d'ora em diante, na Escola de Appli• 
cação do Exercito, deixando assim de se nomearem Coinmis-

I ' ~·~------------------------------------------------~~ 
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(:~cs examinadoras para as differentes n~mas; o que communi~o 
~,a V. Ex. para seu conhecimento· e execuç~o. . · · · · 
.. :: .. Deos Guarde a V~ Ex.-Mâ.rqtiez de Caxias.·~Sr. Barão 

;: de Stiruhy. 

N.• 65.-:Aviso de 18 de F·evereiro de 1857.--- Submeue :'a 
inspecção do Cir;u~gião-tl!-ol; :do Exet:cito a En[ermat~ia , · 

·. dos mmi_ores ·do Ar&enal de Guerra. ~' •· · 

. ,Rio de Jonei~o. < Mhliste_rio dos ~egocios da Güetf~ em 
18 de Fevereiro de 1857. · · · · 

111m. c Exm. Sr.-Com quanto nno seja a Enfermaria 
dos· Menores do Arsenal de. Guerra da Côrte · de nabíreza 
puramente militar; mas sendo ditlgida por hum Facultativo 

; do. Corpo de -Saude do Exercitq, ~1e . convindo que seja ella 
~' inspecCionada pelo Ch~fe daquelle. Corpo. pondo-se a sua 
~.· administração em ha~monia com a de.outr~s· Estabelecimentos· 
r de ide~tica natur~za, declaro a y. Ex. que a ella he extensiva 
i'· a disposição do Aviso de 21 de Janeirô ultimo, recommendando 
t· a fiel observancin do Regulámento de 22 de Fev.ereiro de 

k 1851
neos Guarde a V. Êx.~MIJrquez de Caxias.~Sr. Barão 

~de Suruby. > , · · .· ·. · . •. .· ·. 

í:' -~. 
~ . . 

~.q.N.o 66.-A~iso de·. )8 ~e Fevere. i~o d. ~ 1.· 857 .. -Crea. 1la F~r:. 
f ·. taleza de S. Joao huma Enfermarta de convalescenç~. 
'( . . . ,. ' . 
~, , . ,Rio de. Janeiro. . Ministerio. dos 1Negocios da Guerra em 
r f8 de Fevereiro de 1857. 
Ó!· 
};· 

~:· Illm~ e Exm. Sr.--.Sendo r~c~Ílhecidamente prejudicial 
~. á saude das praças desta Guarnição a pratica. seguid~ .·de se 
~1,. recolherem aos respectivos Corpos as que tem alta no Hospital 
~\ ~lilitar, não só. porque de o~dinario são ellas immediatamente 
~~chamadas ao ser,viço, como mesmo porque participlio do 
t·:rancho commum; quando o seu estado ainda exige cautelas 
~·na. qualidade. da alimentaçao,. ficao expostas á. rcproduc~ão 
· ··das enfermidades de que for~ o tratadàs, ou de outras prove .. 
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uienles duqucllas eausas ; c convindo atalhar quanto antes i· 
esse ma), llesolveo Sna Magestadc o Imperador Mandar crcm· , 
na I~'ortaJeza de S .• João hnma J~nfermaria de convalescentes f1 
para onde sejão cncmninhadas as praças que tendo alta nos 
llospitaes c Enfermarias da G-narni~.ão, não dcvão ir immc~ 
diatamcnte para os Corpos. l~m conseqncncia Determina o 
Mesmo Augusto Senhor: 1. o que. em hum dos alojamentos da 
mencionada Fortaleza que oflercça as precisas proporções se 
estabeleça a enfermaria da qual será encarregado o Capitão 
reformado .Jos{~ .Tonrtnim da Silva Costa; 2.0 que as pra.;ns 
retiradas com nlta dos Ilospitaes ou Enfermttrias sejão re
met.tidas vara S. João, quando se reconheça precisarem de 
algum tempo de conrulescença; 3. o que hum dos Cirurgiões 
(la Escola de Applicação visite diariamente a Enfermaria para 
examinar o csla<lo dos convalescentes c determinar a retira<fa 
daquelles qtie !'<~ arharem em circumstaneias de se reunirem 
a seus Corpos; .'r .• o que na enfermaria haja h uma pequena 
arrecadação com os gencros comesliveis de na,tureza apro~ 
priarla, sendo indicados pelo Cir·tugião-mór do Exercito. 

Deos (~nanle a \'. Ex.-Mnrquez de Caxins.-Sr. Bnrfio 
de Suruhy; 

N.o 67.-FAZEND.\.-Em 19 de Fevereiro de 1857.- As 1't~
messas de notas de 50·w , qtte tenhão .mffrido desconto, 

devem ser a comprmlwdas de huma guia. 

João l\Ianricio \Yauderlcy, Presidente do TriLunnl do 
Thesouro Naeional, recommcndn nos Srs. Inspectorcs das The
sournrias ele Fazemla , que qnnndo enll'cgarcm ás caixas fi
Jines elo Banco elo lkafiil on remetlerem no Thesouro notas 
de~ 50.'7/) ela 2." estampa, que tenhão sido subslituidns com 
o desconto ele que tratiio a tei de 6 de Ontubro de J 835 
c orclem do Thcsouro de 2 de Janeiro de '1856, não dei~ 
xcrn ele fazer acompanhar tnes entregas nn remessas Je hnma 
guia, em que se tledarc a imporlancia do desconto feito, 
1mra que as referidas notas sejão trocadas na Caixa da Amor~ 
li:-nçiio pelo valor por que effcetivamente forem substitnidas. 

Th<'souro Naeional '''" 19 tlc Fewerciro de J 8!)7.- .loãn 
.'f;\!lril'in \Ynlt•krl•·~·. 
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N.o 68.--GUERHA.-Aviso de 20 de Fevereiro ele 1857.
Dcclara qnaes os vencimentos que competein aos Of!iciaes 

t'mpregados no Batalhão de Engenheiros. 

1\io de Janeiro. l\linistcrio dos Ncgocios da Guerra 'CID 

20 de l"cvcrciro de 1857. 

Fique Ym. na intelligencia de que deve mnndar abonar 
nos Olliciacs empregados no Bat.alhfio de Eugcnhciros venci
mentos d~ commissão de residencia, t\ exccpção elo Comman
dantc, .Major e Ajudante que terão os de commissiio activa. 

Deos Gunrtle n Ym.-1\larqucz de Cnxias.-Sr. lnspect.or 
da ragadoria das Tropas da Côrte. 

--
N.0 69. -Aviso N.e 6 de 20 de Fevereiro de 1857 -Ao 

!)residente · da Provincia do Pará. ~:Sobre o vencimento 
dos Agrimensores da mesma Provinda. 

Ilhn. c Exrri. Sr.- Sua l\lagestade o Imperador, A Ucn
dcnc.lo ao que V. ]~'{ expoz em Officios n.os 3 c!(, de 17 
c 29 de Setembro do anno findo, Houve por. hem Ordenar 
que os Agrimensores da Inspectoria Geral das Medições nessa 
Provincia, provisoriamente percehüo por inteiro o seu ven
eiment.o fixo nin<la nos dias, em que niio trahalhüo por mo
tivos inteiramente estranhos ú sua vontacle, c qnc se lhes 
restitua metade do dito vencimento, qnc fie lhes havia des
contatlo em virtude do Aviso de 22 de Janeiro do anno pas
sndo, expedido por este 1\linisterio. O que comrnunico a V. 
Ex. para sua intclligencia e execução, c em solução nos scns 
mencionados Ollicios. ' 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coullo Ferraz. 
Sr. Presidente da Provincia do Pan1. 
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N.0 70.-Aviso N.o 9 de 21 de Fevereiro de 1857.-Ao 
Presidente da Provincia do l\Iaranhão.- Resolvendo duvi
das sobre a competencia de passar os ·Títulos de nomeação 
dos Entpregados de Jl'edições. 

111m. c E-<m. Sr.-Tendo o. Inspector Geral das Medi
ções nessa Provincia, o 1. o Tenente João Joaquim da Silva 
Guimarães entrado em duvida se lhe compele expedir os Tí
tulos aos J~screventes, c mais Empregados das Medições , se
gundo clle se persuade , e fora por: V. Ex. resolvido por Por
taria de 1 O de Maio ultimo, ou se não carecem e1les de 
'fitulos, como entendia o seu antecessor, e tem sido enten
dido em outras lnspeclorias; tenho a declarar a V. Ex. , para 
fitar huma praliea ·conforme a tal respeito, que propostos 
pelo f nspector, c approvados por essa I>residencia os Escre
ventes e Dcsenhadores Ajudantes, e fixados os respectivos 
ordenados , devem-lhes ser expcdi~os os Ti tufos. de suas no
meações pela mesma Presidencia ; não· assim a ·respeito dos 
Agrimensores, c mais Empregados de Medições, que recebem 
gmlifieaçõcs por dias de trabalho, os quaes independentemente 
de Títulos devem entrar em exercicio de tal commissão c 
servirem em quanto convier. O que communico a V. Ex. 
para sua intdligencia c execução, a fim de que o faça constar 
ao Jnspeclor Geral acima referido. 

Deos r.uanle a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Presidente da Prolincia do Maranhão. 

-~-

N. 0 71. -FAZEND.\.-Em 21 de Fevereiro de 1857.- ... 'iobre 
.1;ello c 1·aalidaçiio de 7>ertcnces passados antes do llcgula

mcltlo dei O de Julho de 1850 . 

• Joüo Mauricio 'Vnnderley, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional , para remover duvidas que occorrem sobre 
deverem os pertences passados .antes do negnlamcnto de 10 
de .T ulho de 1850, nas letras de cambio depois de vencidas , 
nos cretlitos. sem prazo estipulado, eseriptos á ordem, &c., 
pagar ou nfío o sello proporcional ou a revãlidação; faz saber 
aos Srs. Tnspcctores <.las Thesourarias de Fazenda, para sua 
intelligencia c para ossim o communicarcm ás J~stações fis
cacs compcteniPs, que por pratica constante do Thesouro, 
confirmada por IIHTercnlf~~ tlclibcrnçües do 1'\linistcrio dt:l Fa-

I ; 



( 47 ) 

zentla, se tem entendido que a ordem 11.
0 !~ de 5 de Ja~ 

ncit·o de 18'~8 he sómente applicavel aos referidos.rJcrtences 
scntlo elles pa~sados dcpoi~ de sua publicação, por quanto 
foi a mesma ordem a primeira disposição <JUe, explicando 
o Art. 6. o do Regulamento de 26 de Abril de 184.!i. , declarou 
ttne os titulos nella mencionados estavão sujeitos ao sello 
}'roporcional. 

Thesouro Nacional em 21 de Fevereiro de 1857. -.João 
~lauricio 'Vamlerley. 

N.o 72. -Em 23 de Fevereii·o de 1857. _;_Attgmento de nu~ 
ú1ero de Praticantes da 1'/tesouraria ele Panmnfmco. 

João Mauricio 'Yanderley, Presidente do· Tribunal do 
Thcsouro Nacional, communica no: Sr. Inspector da Thesou· 
raria de Fazenda da Provincia de Pernambuco, que o quadro 
provisorio dos Empregados da mesma Thesouraria fica nlte
r:uJo quanto ao numero dos Praticantes , que he elevado a 
tlczeseis. 

Thesouro Nacional em 23 de Fevereiro de t 857. -João 
Mauricio 'Vanderley. 

N.o 73. -Em 24 de l~evereiro de 1857~- Compelcncia lle 
Autoridade para conhecer do recurso de multas impostas 

1wt· falta de· registro de. terras. 

João l\lnn~icio "r andefley, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional , commünica ao Sr. Irispector da Thesou
rnria da Provincia do Maranhão, que o mesmo Tribunal, por 
tlespacho de 19 do corrente, confirmou a decisão recorrida 
tia mesma Thesouraria por Antonio Dias de Araujo Guima
rães sobre a multa, que lhe foi imposta pelo 1\evm. Parocho 
da Freguezia de Nossa Senhora da . Conceição , por não ter 
o mesmo recorrente dado ao registro as terras de que he 
foreiro; por quanto sendo da competencia dos Presidentes de 
Provincia, conforme a Circular de [f. de Dezembro de 1856, 
conhecer das escusns que os possuidores de terras , que as não 
th'erem registrado, allegarem para serem alliviados das multas 
tlo ,\rt. 9:> do Regulamento de 30 de Janeiro de 18!>~ , não 
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podia a rcslilniçfio da multa ser ordenada pela Thcsonrarin 
ele Fazenda, ú (filai só compete mandar proceder executi
vamente para a cobrança das referidas ,multas. 

The~ouro Nacional em 2·~· de· Fevereiro de 1857. ·-João 
1\buricio "~ar~dcrlcy. 

N.o 7l.,.-BUEHHA.-Aviso <lc 2l., ele Fevereiro de 1857.-
0bt,ia alyuma.s dw,irlas sus~itadas so~1:e as tabclla.'i 

'1101-'issimas dos 1:encmwntos nul1tares. 

Rio de .Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da nuerra em 
2l ele Fevereiro de 1857. 

Foi presente a Sna l\Ingcstaelc o Imperador o seu Ollicio 
n. o 101 de 16 do corrente, em que Ym. apresenta dez dn· 
vielas sohr<? as novíssimas Tabclla~, ultimamente publicadas; 
e o l\Iesmo Augusto Senhor Manda declarar-lhe: 

Quanto iÍ 1. 11
, qne ao Commnndante do Corpo de Enge

nheiro:; c aos .to l~stado l\Iaior de 1. a e 2.a Classe do Exercito 
deve-se abonar a gratificação de SO.V) mensaes de Commanclo 
e as etapes que corrcsponrlem ás Patentes que tem. 

Pelo que diz respeito ú 2. a, que ao Cirurgiflo-mór do 
Exercito, deve-se tombem abonar a citada gratificação de 
80w mensacs, correspondente a Commando de Corpo especial, 
alêm das que percebe. 

Uelativamcnte ;_\ 3. a, que os Officiaes do Corpo da Saneie 
elo J-:xercito que, pela creação do mesmo Corpo, tem direito 
ós vantagens de J~:ngenheiros, devem continuar a ser con
templados com os mesmos vencimentos que se nchão mar
cados na Tahella respectiva para os Ofliciaes do Corpo de 
l~ngcnheiros em commissão nctiva ou de residencia, até que 
se publique o novo Hegnlamento para o mesmo Corpo de 
Snncle que Jhes mnrca vencimentos cspeciacs. . 

Quanto ú ,'J .• a, que nos Tenentes Coroneis c Majores de 
l~ngcnhciros quando em serviço de commissão activa deve-se 
abonar dous cavallos. 

A'ccrca da 5.a, que os Oflic:aes do Batalhão de Engc
n heiros c os da Escola de Applicação devem passar a perceber 
as mesmas vantagens concedidas na Tabella actual nos Officiacs 
de Engenheiros, quando em serviço de commissão acti\'n, c 
pfJr conseqnenda fnrraf.!r.ns para ravnllos ,]e pesscn. 
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Sobre a 6. 3 -Que aos Officiaes de Engenheiros empregados 
como Ajudantes do Observatorio Astronomico derc mondar 
ahnnar gratificação de resillcncia. 

I•eto que diz respeito á 7. a-Que o actual Director das 
Obrns Militares da Côrte, tem direito ú gratificação de 30;[}) 
mensaes,. como Chefe de Commissão de Engenharia. 

Quanto á 8.3 -Que o Commandante do.Asylo de Inralidos 
tem direito a gratificação de. Commando de Companhia. 

Uelativamenle ú U.a-Que ao Director e Yice-Director do 
.\rscnal de Guerra da Corte, e de outros l~stabelecimentos, 
cujos exercícios niio estão mencionados na respectiva novis .. 
sima Tabella, deve continuar a mandar abonm· elapes cor
respondentes ás suas Patentes, como até agora se tem prati
cado. 

E, finalmente, quanto it 1 O. a-Que o abono do quanti
tativo marcado para compra de cavallos de pessoa, só deve 
ser feito úquelles Ofliciaes que forem nomeados para empregos 
duraveis, taes como Commandos de Corpos, Ajudantes de 
Ordens, e outros de semelhante natureza. O que communico 
a Ym. para sua intelligencia e governo. 

Deos Guarde a Vm.-1\larquez de Caxias.-Sr. Inspector 
ela Pagadoria das Tropas da Córte. 

N.o 75.-Aviso de 2li· de Fevereiro de 1857.- Ordena á 
Pagadoria que não pague vencimentos antes de findo o 

mez a que corresponderem. 

llio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 
2-l de l{everciro de 1857. 

trique Vm. na intelligencia de que nessa I•agadoria das 
Tropas se não devem satisfazer vencimentos antes do 4. o do 
mcz subsequente t\quelle, a que os mesmos vencimentos 
Jlcrtencem. 

neos Guarde a Vm.-1\larquez de Caxias.-Sr. Inspector 
tia Pagadoria das Tropas da Côrte. 

7 



( la.9 ) 

Sobre a 6. 3 -Que aos Officiaes de Engenheiros empregados 
como Ajudantes do Observatorio Astronomico derc mondar 
ahnnar gratificação de resillcncia. 

I•eto que diz respeito á 7. a-Que o actual Director das 
Obrns Militares da Côrte, tem direito ú gratificação de 30;[}) 
mensaes,. como Chefe de Commissão de Engenharia. 

Quanto á 8.3 -Que o Commandante do.Asylo de Inralidos 
tem direito a gratificação de. Commando de Companhia. 

Uelativamenle ú U.a-Que ao Director e Yice-Director do 
.\rscnal de Guerra da Corte, e de outros l~stabelecimentos, 
cujos exercícios niio estão mencionados na respectiva novis .. 
sima Tabella, deve continuar a mandar abonm· elapes cor
respondentes ás suas Patentes, como até agora se tem prati
cado. 

E, finalmente, quanto it 1 O. a-Que o abono do quanti
tativo marcado para compra de cavallos de pessoa, só deve 
ser feito úquelles Ofliciaes que forem nomeados para empregos 
duraveis, taes como Commandos de Corpos, Ajudantes de 
Ordens, e outros de semelhante natureza. O que communico 
a Ym. para sua intelligencia e governo. 

Deos Guarde a Vm.-1\larquez de Caxias.-Sr. Inspector 
ela Pagadoria das Tropas da Córte. 

N.o 75.-Aviso de 2li· de Fevereiro de 1857.- Ordena á 
Pagadoria que não pague vencimentos antes de findo o 

mez a que corresponderem. 

llio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 
2-l de l{everciro de 1857. 

trique Vm. na intelligencia de que nessa I•agadoria das 
Tropas se não devem satisfazer vencimentos antes do 4. o do 
mcz subsequente t\quelle, a que os mesmos vencimentos 
Jlcrtencem. 

neos Guarde a Vm.-1\larquez de Caxias.-Sr. Inspector 
tia Pagadoria das Tropas da Côrte. 

7 



N. o 76. - FAZENilA. -l·:m 25 tle Fevereiro de 1857.-Subn· 
o tumprimento de lwm deprecado 11ara entrega de 1wma 

haaura, e dispt!Wm de hab-ililafÜO . 

• Joilo Mauricio "'antlerley , !)residente do 'fribunal do 
The~ouro Nacional, respondendo á consulta que lhe fez o Sr. 
lnspectm· da Thesom:aria de Santa Calharina em Oflicio n." 
2·~·2 ele 7 de Outubro tlo anno passado, se deve mandar cum
prir, independente da habilitação de que trata o Art. 35 do 
llcgulamento n." 1{)0 de 9 ele 1\laio de 18~2, o deprecado 
()lle lhe dirigira o Juizo de Orphãos da YiHa de S. Miguel, 
JWra ser entregue a huma herdeira necessarin a sua legitima 
materna, cuja importnncia fora Jlor engano remettida á The
soriraria como herança jacente, declara que, tanto neste como 
em casos semelhrint.es, ainda que as arrecadações não tenhão 
sido feitas com as formalida(les do. supracitado Heglllamcnto, 
c do ele 27 de .Junho de 18-~·5, deve Ser cumprido o depre
cado expedido pelo Juizo que tiver requisitado o deposito , 
ficando o Sr. lnspector na intelligencia · de (}Ue em regra 
geral dispensa-se a habilitação para a ent~ega das legitimas 
nos herdeiros que forem reconhecidos tae·s em inventaries 
feitos em juizo competente, e se apresentarem com os seus 
formaes, ainda depois de nrrecadadas, ·por sua ausencia no 
neto das partilhas , as respectivas quotas heredita~ias; por 
quanto tem eessndo a causa da arrecada~ão c a interferencia 
do curador, como se infere do Art. 1. o §§ 3. o e 2~ o do Re
gulamento de 27 de Junho de 18~.5, e já em 28 de Julho 
tle 1853 foi pelo Thcsouro decidido em caso identico sobre 
rcpresentnçilo de Domingos Fmncisco de Araujo Jl.oso. . 

Thesouro Nacional em 25 de Fevereiro de 1857.- ~João 
Mauricio 'YnndcrJey. 

N.o 77.- Em 28 de Fevereiro de 1857.-JJevem 1mgar Se1lo 
os titulos c outros actos que tiverem de produzir .'ious 
t•ff!·itos no .lmpcrio , t~wbora f'osst'm ]'ttssados f(jra tlclh~. 

João l\laurieio 'Yandcdcy, !)residente do Tribunal do 
Thesonro Nadonnl, respondendo ao Olficio do Sr. lnspcctor 
ela Thesouraria do Paraná n.o 286 de 26 de Ilezemhro ultimo, 
em que participa ler approvm1o o procedimento da Alfan
dcgu ele .Parmw: . .nliÍ. c•xigimlo o pagumeu{o tle sello pro-
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pnrdonal no fretamento da Barca hespanhola 1Yot'a Osiris, 
(tnc ahi foi carregar erva-mate, embora o respectivo con
traeto fosse celehrndo em pniz estrangeiro, lhe declrira, que, 
devcruhl os ti tu los, netos. c papeis lavrados c processmlos fc)ra 
do lmperio, mas que nclle tiverem deprodnzir os seus effeitos 
ou· de ser executados, pagar nas EstaÇões tiscnes competentes 
n scllo dcviclo, conforme a natureza dos mesmos titulos, 
aelos c paJICis, llcm'rcsolveo a duvida proposta, por quanto 
ela informnçiio constante de seu officio resulta qnc o refcrirlo 
t'nnlracto de fretamento teve cxccu~iio c surtio efleito no lm
pcrio. 

Thcsouro Nacional em 28 de Fevereiro de 18S7. ;_,João 
)laurieio "'anderley .. 

-~ 

N.o 78.-niPERlO.-Aviso N.o 5 de 28 de Fevereiro de 1857. 
Ao Dircclor Geral das Terras l,uhlicas.-AJlp~(mando o con
tra elo celebrado em 23 do co1Tcnte com a Sociedade Jlfon
trarcl Silveira ,'S Companhia. 

111m. e Exm. Sr. -Fica approvado o contracto celebrado 
em 23 do corrente por intermedio da Repartiçfio neral ;das 
Terms Publicas com a Sociedade· 1\Jontravel Silveiro & Com
p:mhia, para novàc_:ão de hum outro celebrmlo pelo Hovcrno 
com n Conde de 1\iontravcl em 6 de Fevereiro de 1855, para 
n vetu1a fle qual.ro tcrritorios, ou hnma ;\rca equivalente de 
terras devolutas nns proximidades do lHo Cahy na Provin
da de S. Pedro. 

llcos (;mude a V. Ex.- Luiz l,cdrcirn do Coutlo Fcnaz. 
~r. Jlircctor Geral elas Tcnns Publicas. 
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N.o 79.-IMPEIUO.-Avisode28de Fevereiro de 1857.-0r
dcna que nos lu,qares da Provi1~:..ia de Minas Geraes~, em que 
no dia 5 de A f aio jJroximo futuro, marcado pára a eleição de 
Elcilorc.ç qur.. tr.m de proceder á eleição de hum Senador, não 
constar officialmente â approvação dos novos Eleitores, que 
tem dr. concorrer 1Jara a organisaçiio das Jfe.m.ç :]'aro- 1 

chirir.s que tem. dt! fn:er a dita elciçilo, lwjão' as ntesmas 
A~esas organisadas cmn os Eleitores da actual Legisla
tura; e que se encurte o prazo da convocaçã.o de tac.~ 
Eleitores, visto niio .'ie poder guardm· o que fixa a Lm:, 
.mpprt.ndo-.çc os editaes de convocação 7Jm·, Of!icios 'dos 
.l'rrsid cntc.ç das jJft•sa,ç. 

La Secção. l\Iinislerio dos Negocios do Imperio em 28 
•I e Fevereiro ele 1 R57. 

Illm. e Exm. Sr. -l~m resposta no Oficio n. o /í.6 que 
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Imperial, que niio convindo o adiamento da referida c Jcit;:lío ''~ , . t • , ,. • .1 ,, )' rr para cpoca pos erwr a que 101 marcaua, cumpre que r. '..X. t~ 
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mente~ nonwailos pnra a seguinte l.t~gislatnm, sirYão pnra a ; ; 
nq~anisn~;io elas respectiYas Mesas Paroehiacs os l~lcitorcs ; I 
da Lc·gislatnra nctnnl. E como a noticia omcial ;ícima rc- : j 
feri1la nfio pr'11l1~ 1·.lwgar a tempo de serem os novos Elci- ; i 
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--~--------~.J 
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~nntlo-os para comparecerem no dia 17 de l\laio, e pl'oce
, derem •í nomeaçiío dos Membros das l\lesas Parochiaes. 

Deos Guarde a V. Ex. -l.uiz I•edreirn do Couto Fer
raz.- Sr. Herculano Ferreira l)ena. 

N." 80. -Aviso de 2 de l\larço de 1857.- Ordena qüc 
seja obrig'ltoria para os almnnos elas aulas de applicaçüo 
da Academia das Bellas Artes a (rcqtwncia. dwria das 
aulas de desenho geometrico. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ncgocios do 
Tmperio em 2 de 1\larço de 1857. 

1\lerccendo a npprovação do Governo Imperial a me
clida proposta pelo Corpo Academico , .. constante do seu Offi
cio de 27 do mez passado, de tornar obrigatoria para os 
alnmnos das aulas de applicação dessa Academia a frequcncia 
(liaria das Aulas de Dezenho geometrico para o estudo da 
Perspectiva e Theoria das sombras, assim o communico a 
Ym. para seu conhecimento e eX:ecuçüo, c para que o faça 
constar ao mesmo Corpo Academico. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Dircctor da Academia das Bellas Artes. 

N., 8 t. -Aviso de 2 de Março de . 1857. - SoZ.~:c duvzdas 
opre.4ientada.ç pela Junta Celltral de llygienc Publica so
bl'c a matricula dos illedicos Prussianos Frederico Gun
tlwrem Schult:;, Carlos Petrazi c Carlos lleguct:;. 

-2. 8 Secc:ão.- Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Negoeios 
elo lmperio em 2 de :Março de 1857. 

Em soluçiio iÍS cluvitlns que nprcsenln n .Junta Central 
fle Jl)'giene Publica em Onicio de 10 de Fevereiro ultimn 
;Íccrca da matricula dos l\ledicos Prussianos Frederieo Gnntha
rem Sclmllz, Carlos Pctrazi e Carlos Hegrwtz, que foriio 
cnntralados pelo Governo pnra o scnico elo cxerdtn, tenho 
de clcdnrnr •Í V. S. para o fazer constar é.Í mesma .Juntn em 
resposta no clil o Oflkio, I . e que tendo sido pelo A visn 
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de 12 de Fevereiro do anno passado explicado o de 12 de 
.Janeiro do mesmo nnno, a doutrina daquelle h e applicavel 
aos casos a ·que V. S. se refere , bem como a toLlos os que 
occorrercm , verificadas identicas circumstancias ; 2. o que n 
referida doutrina comprehende a hypothese de se nflo acha
rem jéÍ · os 1\ledicos, a que ·se allude, no serviço do exer
cito, ti vista da generalidade estabelecida no principio de que 
o facto de terem sido admitt.idos iÍ aquelle serviço importa 
o reconhecimento de habilitações legaes , bastândo para vc
rificaçiio destas o respectivo titulo de nomeaçiio. 

Deos Guarde a V. R.-Luiz I>eflreirn do Coutto Ferraz. 
Sr. },residente da .Junta Ccntrnl de Hygienc I,ublica. 

--·-
N. 0 82.-FJ\ZENDA.-I·:m 4 de Mar~o de 1857.-0s Col

h~ctores, {tira das Capitaes em que residem, os Pr,ocura
tlores .Fiscaes , süo os fiscacs e agentes natos da Fa:endrr. 
l'ublica. 

1\linistcrio c]os Negoeios da Fazenda. lHo de Jnnciro em 
~- de 1\larço de 1857. 

111m. c E-..:m. Sr. -Havendo o .Tuiz Municipal do termo 
da Campnnha, na l,rovincia de Minas, prohibido aos Col
ledores das rendas geraes requererem em .inizo á hem da 
Fazenda Publiea, conforme representou o Procurador Fiscal 
da Thesouraria da mesma Provinda em officio de 21 do cor
rente; c porque os Collcclorcs c mais Chefes di1s Estações 
Fisencs nos municipios fúra da Capital, ontle residem os Pro
curadores fiseaes ~ sc.fiio sem duvida, pela natureza flc sens 
eargos, os Hscaes e agentes natos ela Fnzemla Pnhliea, niio 
sú para requererem c pmmorerem perante as autoridades 
enmpetcntcs tudo o que for tÍ bem dos intcrcs~cs da mesma 
Fazenda, corno para serem ouvidos todas as Yezes que se 
tratar de qneslfio que cnlcncla com aquclles interesses, o que 
P.sl:i tlcdarado e-..:pressameutc nas disposições em vigor, rogo 
a V. Ex. se sina ele c~pedir ns ncccssnrias providcncins para 
rc~mnvc~r-sr~ mais e~sc nbstacnto, inteiramente dest.itnido de 
fnnclanwnln, cprt~ se llwaufa ao :melamenlo elas cxc~euc;üP~ 
liseacs. 

Deos (;uarrle n V. I"\.- .loiio ~Jnnricio \Varulerley. -·~r. 
.1ost~ 'l'homaz Nalnrco dr! .\ nllrjo. · 
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N.~~ 83.- J~m 7 ele 1\lnr«:o de 1857. -IVo-co modelo do Hvro 
de contas correntes dos devedores do Estado. 

Jofio l\fauricio "randerley, llresidentedo Tribunal do The
snuro Nacional, rcmettc nos Srs. Inspector·cs das Thesoura
rins de Fazenda, em additamento «Ís lnstrucções de 2ft. de 
.lu lho ele 1 Sfl~·, o modelo junto do livro de contns (~orrcntes 
elos devedores do I~stado para substituir ao que foi dmlo com 
as de 10 de Dezembro de 1851. 

Thesouro Nacional em 7 de 1\larço de 1857. -Joüo l\lau
rieio "·anderlcy. 
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N.o 8! ... -GUERUA.-Aviso de 8 de l\larço de 1857.-De
clarando como se deve contar o tempo que os Cadetes 
servirem de ln{t·riores, a fi.m de jJOderem entrar em jJro
moção. 

Rio de .Jnneiro. l\linistcrio dos Ncgocios da Guerra mn 
8 ele Mnrçn ,Je ·18rl7. 

111m. c ~~~m. St·.~l~m solução ao seu Oflicio sob n.o 
68 datmlo de 31 de Março proximo findo, declaro a V. l~x. 
para que o faça eonshtr· no Tenente Coronel Commamlautc 
do Corpo de Gnarniçiio':fixa dessa I>roYincia, que o tempo 
que os Cadetes devem servir. de Inferiores para entrarem. em 
promoção, não será contado quando não houverem elles 
obtido uproveitamento; c que não l1e de rigorosa obrigação 
que os referidos Cadetes sirvão precisamente pelo espaço de 
seis mezes, mas sim que pelo menos não deixem de preencher 
esse lapso de tempo. 

Deos Guarde a V. l~x.-1\Jarl{uez de Caxias.-Sr. Presi
dente da Grovincia de S. Paulo. 

-·-

N.o 85.-Avisn N.o 8 de 9 de l\Iarço de 1857.-Ao Presi
dente do J~spirito Santo.- Jlarcando a etape que devem 
receber os c:olonos, que vão habitar a Colonia de Santa 
iJ[aria. 

111m. c I~xm. Sr.-Tendo por Aviso de 26 de Fevereiro 
do corrente anno autorisado a V. Ex. a mandar dar huma 
etape de 320 rs. a cada hum dos colonos, que .vão habitar 
a Colonia Santa 1\Iaria, deve V. Ex. entender que a referida 
etape compele somente aos colonos maiores de 10 annos 
de idade, ahonando-se humn de 200 rs. aos que forem me
nnrPS dessa it1ade, e maiores de 5 annos, e de 160 rs. aos 
<fUC tiverem menos desta idade, c mais de am1o c meio. 
·Esta mesma tlislrihuic;ão das elapcs menores de 320 rs, pôde 
V. Ex. alterar ('onforme o vnlor dos gcneros e as circums
taneins elas famili:ls, tendo em ''ista que cstns tenllão o 
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necessario para suà nlimentução. Do que V. Rt. houver feito 
a este ~cspeito tlará parte ·a esle 1\linisterio. 

Deos Guarde a V. J~:·r.-Luiz I»edt·eira do Coullo Ferrnz. 
Sr. ]»residente da Província do Espirito Santo. 

--·-
N.o 86. -l~A.ZENDA.-Em 10 de Março de 1857.-0s docu

mentos e 1mpeis apresentmlos pelos 11ossuidorcs de terrwi 
71m·a o reg-istro não estão sujeitos ao Scllo fixo. 

João Mauricio 'Yanderley, Presidente llo Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspector ela Thesouraria 
dc! Fazenda da l'rovincia do l'nni , em resposta ao seu Ofli
cio n.', 70 de 2 ele .Maio do atmo passado, que bem resol
lco a duvida que lhe foi proposta pelo Collector ela Colledo
ria da Yilla da França, -se os documentos t! papeis que são 
npresenlndos J>elos JlOSsuitlores ele terras para serem rcgis
trndos pelos Parochos, na conformidade do Hegu!nmento ao
nexo ao Decreto n. 0 1.318 de 30 de Janeiro de 185-l- estão 
sujeitos aos Sello fixo,- decidindo qnc, niio tendo o Cnp. n 
do citado Regulamento estabelecido que aR declarações c H
tolos, ((He os particulares apresentarem para serem regis
tra~os, sejão sellados, não se deve exigir scllo, visto como 
lacs papeis não si.io juntos n requerimentos como documentos. 

Thcsonro Nacional em 1 O de 1\farço c;le 18!l7. -- ,,ufio Man 4 

rido Wanderlc~· .. 

-·.-.a:---· 
N. 0 87. -Em 10 de Março de 1857.- Os Chefes de Poli

cia não são olJrigados a apresentar attestados <le 
~ e.x:err.icio~ 

.João Mauricio \Van(lcrlcy, Presidente do Trihunal do The
sonro Nacional, deClara aos Srs. Inspectores das Thesourarius 
de Fazenda que os Chefes de l)olicia estão isentos de apre
sentar nttestmlos ele exercício para receberem os seus venci
mentos. 

Thesouro Nacional em 10 de Março de 1857.-.lQ!lo Man
ricic) \Vauderle~. 

8 
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N.'J 88. -l~m lO tle :·.~n ~o dt} 1 8~}7. -Ilabilitações e ju.s
tificaçõ~s i.~cntas do 1wgmnwto dos 2 °/o snbstitutivo.s 

da di~ilna tln ,.!zmwclhl1'Úl. 

Ministerio do~; Nngodns da Fazenda. Hio de Janeiro em 
1 O de J\Jarço de t H 57. 

Haja Y. S. de tledarar no Administrador da Mesa de 
Rendas ele Caho Frio, em so!u~ão :i fhwida que propoz em 
seu Officio de ·12 de Fevereiro nHimo, que a ordem n." 58 
de 30 de Julho de 18ft'f. contêm'todos os fundamentos por
que são exprcssmncnle dceJnraclos cxccptnndos da regra gernl 
do imposto ,Jos 2 "/o ~~nh:;titntivos <la dizima da chancel
laria as hahilitm:.õcs c juslifieaçües de qualquer especie para 
haver lwrançns, on. para c·ohran~:.ns de dividas das heranças 
jacentes c tle bens clt~ ckfunlos e nnsenlcs. 

Bem: nuanle a V. S. -· .!oiio Mau rido "'mulm·Jey.- Sr. 
nircdor (~era! elas H«!n«las. 

N.0 89.-F.m 11 de Março ele 1857.- Duvida.~ .sobre aftes
tados de fi·equencia. 

Joúo 1\Iauricio 'Yarul<'rlcy, I'residentc do Tribunal tlo The
souro Nacional , em solução ;ís questões contidas no officio 
do St'. lnspector da Thesonrnria de Fuzencla da Provinda 
de Pernambueo ele 6 de Fevereiro ultimo, sob n. o 22: 1. a 

de ter o Juiz Municipal ele Barreiros recebido os seus venci
mentos com aUeslatlo d~~ fmqnencia, passado pelo Juiz de 
Direito da Comarca por motivo (lo nfio se reunit· em sessüo 
desde muito tempo a respectiva Camara l\1unfcipal; 2. a de 
haver sido o Chefe de Polida igualmente pago de seus ven
cimentos sem attestado de c~·wrcicio paf;sudo pela Presiden
cia da Jlrovinein :-rc~powle ao mesmo R r. Inspcctm·, quanto 
;Í 1.a 'ftlesl;1o, <pie a cmlc~m t!P 28 de .1nnciro deste nnno, 
dirigida ti mesma Thcsnuraritr soh n. 0 tfr., .ÍiÍ a tem resolvido; 
e quanto :l 2.a, qnea Circnlnr n. 0 7 tlalatladehontcm, de
clarou qt~c o~ Chefes de Policia estfío isentüs de apresentar 
attestado pnra receberem o:.: ~cus vencimentos. 

The~ouro Naeimwl em (I ele Marro 1le 18á7.-João 
l\lanric'io Wan«<c!rl"~·. · 



( !19 } 

N.o 90.-Aviso N.0 1~. de 12 de Março de 18!')7.-Ao Pre
sidente da Provineia ele Santa Cat.hririna.-.lJ('(;lara qw~ o.ç 
Ag,-imemwres tem. di,-eito aos seu.ç vencimentos 1wr intei1;o 
qua?1.do se enlpr:egarem. em qualqttM' serviço pertencente ::à 
Jm;pecloria tle AfelUçõm~. 

111m. e l~xm. Sr.-1\'Ianda Sna Magestade o Imperndór 
declarar, que os Agrimensores •las Tnspectorias Gemes de 
Medição: das Terras Publicas tem direito ao seu vencimento 
fixo po~[inteiro nos dias, em que se empregarem en1 cplil1f)iter 
serviço relativo ás mesmas Tnspectorins, ámw mcf1içüe~, aher
tnras de picadas, levantamento de ranchos, muclanças de 
huns para outros pontos, &c. O que commnilicn a V. l~x. 
para seu conhecimento, c pnrn que expe(:a neste sentido as 
ordens convenientes. 

Deos Guarde a V. Rx:.-T..niz I,edreirü elo Cnnllo Ferrnz. 
Sr. Presidente da Provincin de Santa Cathnrinn. 

······-tl--·· 

N.o 91.-Aviso N.o 3 de 13 de Março de 1857.-Ao l're
sidente de Minas.-Resolve duvidas 1·elati·vas aos 

Juizes Conunissario,ç, 

Illm. e E\m. Sr.-Sua Magestade o Impemdor, it Quem 
foi prcgente a duvida constante do Officio de V. E\. datatlo 
de 30 de .Taneiro ultimo, e sob n.o 27, Houve por hem 
l\landar declarar que os .Tniz6s Commissarios, 1lc <JHe t.rnfa n 
Art. 30 do Regulamento de 30 de Janeiro fle I R5!c, não 
podem proceder á legitimação ou rivalidnçno de posses ou 
sesmarias de filhos ou genros seus, nem de collatemes até 
2.0 grúo, como he principio geral de direito, devendo neste 
caso os interessados requerer a designarão de hilm .Juiz 
Commissario ad hoc, ,·isto não haver substitutos legues. 

Deos Guarde a V. J~x.-I.uiz Pedreira do Coutto Ferrn1.. 
Rr. Presidente da ]lrovincia de Minas. 
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N.' 92.- FA7.ENIH - Lm 13 do Mmw de 1857 --Sobr" 
]lrocw·arút·.~ d~Js lúllpre!J•tdo.~ do Presúüo da 1 llta de P f't'

mwdu 1ms:utdas 1u·lf) lúl'ririJ.o do Almoa:arif'Udo. 

Jo<Jo r\lanriei11 Waudt:rley, Prcsit1cntc tlo Tt·ihuual do 
Thc~Rouro Nal'iou;d, n:~pnw.le1111o ao Officio n."' 2 c] c 9 de 
.l:wdro ultimo, c111 qtu~ o ~r. lnspcdor da 'l'hc~ouraria t1e 
_Fazcmla tle J'ernmnbuco JH:de, on IJllC seja HpproraUa a pra
tkn, oló agora :o:t•guitla ua mesma Thcsouraria, de se aceitarem 
prot:urarüt!S cltJS Elll!ll'I'~;HitJS elo l'rcsidio da Ilha tlc Fernando 
de Noronlw , passndas pelo J:scrh<ío do respectivo Almoxa
riliulo, por ufio hnrt!r twssc lugar Tabelliiio tlc Notas, nem 
outro IJIIalttllCI" Esct ivf:o proprio para tal nm' ou que se I'C

gult~ a numcira por fllll! Hl deve }H'occller nestes caso~, - Uc
dnra ao IIWSillo ~·:r. ln~1wdor que observe o que a tal rcs
]Jcilo tli~poe u ordl'lll tln Thcsouro n. 0 182 de 11 de Junho 
de 18.)t , em quanto n contrario nã~ for determinado. 

Thc!'ouro Nadounl •'Hl 1:3 i!c !\lan:o de i857.-.Jofio 
Mauricio \\.awlcrh·.' 

N" !1:3.-- (;l:LJlll >-- '.IÍ'u <!e H tic Março de 1857.-Re-
1/lf'tfr• JI'H" t rípia ,, ; I,:.~/, uq:ôc.~ approtadas _pa.rrt os A.~sis

u~~lf···• 1lo .:jlulrr!,f,. .. t;, !li! I.-:! do L,~·t·crcito nas Provincias. 

TUo de .lan;·iJO. \fipi.-.ferio do~ N(~godos da ~~ncrl'a em. 
1 'I· de :'llnr(l.l l!P fS.'"i"í. 

111m. c ii\IH. :<r.--llavcrulo por IJCm Sua Magcstadc o 
Imperador appro,ar <1~. ~nsl.rnrçõL~~ para os Assistcnlcs do 
Ajudanle-(;cneral do 1·\errilo nas Províncias, que por cúpia 
rcmcUo a V. E,., n:-:~im o Cl.l!Hmtmito a V. Ex. para seu. 
conheeimento c goremo. 

Ocos f:uarde a \' E-. T-":IPJHez de C::n:ius.-Sr. Ror;ln· 
•le Sumh~. 

ln.llil~a·ne~~t'tt~.~ JUU a u.t.~ .'.lsttif.;:fetlfe-lt do .il.jt•tlnn(t~~· 
~·t•,H.'"I'a, dit F•: \: t11 J'{~;i( ~t 11:11'-í Jl~t"O\I·in~iUS• .. 

Art. J." tl .h~i-t.t'\Jle do ;\jnllaulc-~cnerallJo J~tcu:ilv:. 
que houvca l:IH r a da l'ro, inda do lmperio, onde não h• 1 

Commamlo de .\t"IJI;I~, H-1 rr:trfll.l /Ji~prJsla no Art. t-.'1 
.. ~.o 
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Ucgulamento npprovado pelo Decreto n. o f .881 de 31 . de 
Janeiro rle 1857, he o orgão do ·. m·esmo A.iudante-General 
pnrn a transmissão flns or(lens que este receber do Hoyerno 
tendentes ao exercício das attrihuições que lhe são conferidas 
no <lito llcgulamento, qne forem relativas á administração, 
diseiplina, instrucção, c abastecimento dos Corpos, Officiaes 
c prnças isoladris que existirem na Provindn, ou por clla 
rransilarem. 

Art. 2.0 O 1\ssistente do Ajudnnle·f~cncral, logo que 
ehcgnr (Í Provincia pam onde fôr nomeado, apresentar-se-lia 
no respectivo Prcsidenlc, n depois communicar-1he-ha official
menle sua nomeação, o dia em que nssnmir o C\Crcicio de 
suas funcções, c o 1ngar em qnc estahelecer sua resi,lencia_, 
qnc scd na Capitnl da l'rovincia, c 1le prcl'ercnria em algum 
l:slahelecimcnto Pnblico qunmlo o honver <lisp!mivcl. 

Art. :J. o Pnhlican\ llepnis «Í gnnru!~·flo, com permissiio 
do Presidente da Provinda, sua nomeação, posse, c residencia, 
para couhecimcnto dos t~orpos, c Oflicines efli~clivos, refor
matlos, da cxtinctn 2. a linha com sohlo, honorarios com 
vencimento on sem eiJc, c prnças de pret qne estiverem na 
Província, cuja cxistcncia elle tratará de verificar, fazendo 
o:-; assentamentos c notas nccessarias para seu governo. 

Art. Ji .• o O Assistente do Ajudnnte-f~cncral executará 
pontualmente ns. on1cns que dircctnmcntc lhe dirigir o Pre
sidente da I>rovincin sobi'C o movimento da força armada no 
lerritorio da .mesmn Provincin, c á respeito flaqueHes ohjectos 
qnc tlepcntlerem sô de rcsoluçfio do dito rre:iitienfc como 
primeira Autoridade ·rrovindal. 

Art. 5. o Corrc~;pondcr-se-!ta com o Ajwi:mte-neneml 
do I~xercito ou com seu Deputado nn Cf\rle, eonformc n nil
lnreza do ohjecfo, sobre tudo quanto 11isser rc~pnifo ao ramo 
clt• serviço ndminisl.rntivo c disciplinar af.trihuitln no nwsmo 
A_judanle-gcneral pelo respectivo Regulamento. 

Art. G.o Correspomler-sc-lm eom o Presldenlc 1la }lro~ 
vincin 1Íecrca de tntlo que ft\r rciativo 1Í mec1irlm: proviclenciaes 
que estiverem privafirmncnte nn nnf.ori:h:de flo mesmo Presi
th~nf.e, c que sejfio ncccssnrins r,nra o hom r!c~~wmptmho ilm: 
ortlens elo f~orp:·no ll nlln Assi~lcnfe {rnm:mi!!i11a~~ pnlo Aju
llan l!~--gcnernl. 

Art. 7 .'' Corr<':~ponclcr-:~c-hn (·nm os fnmmnn,lanlcs tlt~ 
Corpos, ClwrPs ele Esl;~he!edmenlns Mili!ilre:.-, <! Ofliciaes que 
~~~.i:·.tirem na "Provinda, inlimarH1o-lhc~s ns onl(~IIS fJIIC mn~hcr 
do 1\ jnd:u~t~-w~nen~l •·onlidas em Onkas do ti ia do .E~erdfn 

I· I 
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on em Officios do mesmo .Ajudante-General ou de seu Depu· 
lncln na Côrtc, c assim mais sobre tudo •tttc for relativo á 
levar a cfl'<~ilo a cxce•Jc,:fio de tacs .ordens. 

Arf. 8." A's Autori1lafles de que trata o Artigo antece .. 
dente o l\ssislcnte Sl~ f1irigirá sempre em nome do Ajudante
Gcncrnl. ~alvo flHra n e\ec:ução de ordens do Presidente rla 
Proviuda, prirHiha~ de sua anloritladc, as quacs scrfio em 
nome deste. 

Art. 9. •· O Assistente do Ajudante-General remctterá 
JlOr rúpia no l)J'('!-ihlenle ela Provincia toda a correspondencia 
•1ue tiver eom o A.indante-Ceneral dircctamcnte, on por 
infermcc1io IIC Sflll n(~plllado, pnra. que o mesmo Presidente . 
fn~:a 110 (;onmw Jrnreriul ~ohre o ohjecto 1lcssn corrcspondencia 
n~ ohscnnçftes qtw julgar c-ouvenientcs. 

Arl. Hl. Bemeltf~ní lambem ao Ajudanlc-t~cneral, 
semJ'l'C que ho11n•r opporhmidade, exlracto fiel da corrcs
pomleneia oiJicial que tirer com o Presidente da Província 
éÍ respeito de objcd os reJa tiros n Officiaes c pnt~:as da rcs
per:tivn g11nrni1:fio. 

ArL 11. .A conespomlenda do Assistente do Ajudante
c;eneral iÍCerca de ohjf'clos qnc dcviio suhir ao c.onhecimento 
do CoYcrrw lwperid, c qtw dcpendfío de soln('ão deste, scní 
pnr inl•·nN~tlio do J\jwlantc-Genero! do J~xercito, nn fórma 
do A r L ; ,_., qp;: n:: :1 <'~H~ ohjecfo vcr~ar sohre a a<lmir.tslraçlío 
ero•~•·l'Jka d<•S Coqr~\~.. ~1111 di~eiplina c n dos Offieiar.:-s c 
pm~:"s qu•~ ('\I~ lirclll na l'rorinein, on )H)r ella transilarcm. 
f}nanrlo 'er~:an~m, pon\m, sehw ohjedos que não tenhfio 
relnc:fio eom íHpw!l•~:·:. ~.;,•r;Í fdfil por intermedio do l'rcsidcnln 
d,t I'rov:nda. 

J\rl. .12. o .h~isi•·Jlle do Ajndautc-genernl nsenlisar;í 
P movit:H·nlo ''" pe~soa! da gwmti~:üo da Provincia, sua dis
fipl!ua, admiui~lra•.:ii•.l ~~ ahts{f.•eir:-;''Hio, c fimí o detalhe ch 
~cn itn tla me:-;ma g~tm'!IÍt:fi'J. Vclarú ~oJJrc a eommodidade 
das re~pcetiva~ pnH:i!~, e in~peeei<rmtró o~ Quartcis dos Corpos 
e tl~~~lacamcnto~ da Cnpilnl. ~~rmtfn parlc no A.fuclanle-Genera! 
dtl~ irrr~·ularidndt.• que t'l;~·u11i rar. pnn-itleneiando sobn· o 
qtw c.·~thcr no~ !imift·~ 11:..• ~uns nttrihuiçúcs, c reclamando do 
l'rt·~.idt~niP dt' P:·oriucia nquel!a~ mrllida:~ t::JC tlrpemlerem 
da ;ntloridatle J't'''llliar f}l'~l~~. 

A ri. 1 :). C'· ·lliginí ~~ remetfeni <·m tempo ao Ajudante .. 
C~enPrpl do EV'rrito lotlm: o~ l'~rlarecirnentos que forem nc 
('f~~~fl ri I;;. r:l !'li a (lj'~;l !li~nçflo do Almanak l\1ifitnr nH parte 
n•l:~fivn ;w~ Ollit·i:"'~: " H<'parli{'iH~s Milifnre'5 n:xi~tnnte"' na 
gn:nui'>''' :h. ,, .. ·w·..fi, :• l'rm·i!H·i:•, 



Arl. :U.. Inrortnará sobre lodos us rettucrimcnlos de 
hulividnos milit.arcs existentes na Provincin dirigiclos no res
pectivo Presidente, ao A.fndanto-Gcnera1, ou ao Hovcrno 
Imperial, c no exercicio dessa nttrihuiçüo rcgu1at·-se-ha pelo 
determinado nos Arts. 5, 6 e 11. 

Art. 15. nemcttcrá ao Ajudnnte-eencral, no mez de 
.Taneiro de cmla tinno, hum mappa cstatistico t1o pessoal da 
guarnição em relnção ás atlas e baixas do mc~mo pessoal, 
sua iustrucção J)rimaria, secundaria e superior; seus· crimes 
julgados no fôro cl'iminal tanto militar como civil, c ao mais 
que intcressnr no mo,·imcnto do dito pessoal, tndo em re
fcrencia no mmo findo. 

Art. :lH. O Assistente do Ajudanle-GenernJ, logo que 
n~snmit· n excrcicio (lc suns funcçõcs, remetten1 no mesmo 
AJudante-general huma rclnçiio nominal de toclos os Officiaes 
«i que se refere o Art. !3.", com declaração tle sua rcsidcncia, 
a rnzão fle sua estada na Província, a permissão que Jlarn 
isso teve, c de que Autoriflade. Dopois dessa relação rcmetterá 
nns (lias 1. o e 1() de cada mez hnm mappil demonstrativo 
tla força existente na l,rovinein, cóm dcclarnção explicito das 
alterações occorrir1ns na quinzena finda, inclusive ns licenças 
qnc o· Presidente da Pnwinein concerJer em conformidade 
do flisposto no Art. 3Ji. do llegulamento do Ajndnnte-Gencrnl. 
E:;te mnpp:l contení os nomes dos Officincs u.eima referidos, 
c notns da~ orcmTe:wh~ que tirer~o lugvr n respeito deJics 
naq11elle lH~rio:lo. 

A ri. fl. O /~ssi:.;t(~nte do Ajm!anle-(:mwrnJ vcl:lt'iÍ sobre 
I)IJe :-;e mnntPnha em fo1h' sna inlegridnlln n systema de 
uniformes (lo Exereilo, c o de fnstrnq~r.o pn!lfca dos Corpos 
cü-tcnfe;, nn ·Provineiu, e nnn con~eutirá a mms pequena 
allenr .-:,~ nellc~~, S\;i1l p:· ~:,·~n ·~.~!~··~·:·:~ .. ·:''" 1h ·' in~:.mte-~:cn~r:ll, 
n cyum •. dnr;Í. p:wlc lof~O de qnalqncr particularhlnde que a 
es~c respeito occorrcr. 

1\rt 18. O Assistente do A.fudante-(~encral niio resol
\Cnt qncst.iin nenhuma sohre pontos ele éH!minh:traçfio, dh~ci
l'tlnti e iHsli'ucçfio miHtnr, !iC!l:io haseatlo nos principios 
t·larns c ex!1tlcito:; dm; He~nlamenlos gemes elo Exercito; c 
titHllll!l) esses vrincipios forem duviclosos, c os vonlos da 
qucsti'io controversos, representará ao Ajnllnntc-t~enernl do 
E'{creito p1~ra este dccillir, á fim de que ha.ia homogencicladc 
c uniformidade naqucHa disciplinn, administraçfio c instrncção. 

Art. t H. O Assistente do Ajudante-General do Exercito 
hc ,\nbridN.le tompet.entc nn Provindv. llíUll Hf)ffi!:i'1' ü::msclhus 
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(lo dirccç;1o, flc nvr.l'igtHt~ão, c de investignçno, e tnmbem 
de inquiriçfio e de guerra, quando receber para isso ordem 
do Governo por intermcdio do Ajudante-General. 

Art. 20. Os prcccssos de con~elho de averiguação, de 
direcçfio, de inquirir-fio C flC guerra, á que Se proceder na 
Provincia ,serfio remetti1los pelo Assistente ao Ajudante-General, 
os flons ])rimeiros para serem por este decididos, e os u1timos 
para lerem o compef.cnt.e •leslino. ~erfio c1o mesmo modo 
rcmcUidos os p1·oecssos de conselho de investigação mandados 
formar pelo l•resiclenf.e .ta Província, pBio Ajudante-General, 
ou pelo Governo, por inlcrmcdio dcsle á fim de l'esolvcr-sc 
sohre o c·on!'íel{ltenlc vroecdimcnfo ulterior. 

Arf. 21. O 1\s~ist1~11le flo Ajnclnnte~General velanl. sobre 
qun nenhum Oflieial seja clislrnhido pnra servic;o de dh:ersa 
nalurrzn 1fn tle sua nnna, cn Corpo especial, sem· IJtévia 
antcwisac:fin do Ajtuhmte-(~enernl, ao qnnl communicarú logo 
CftlilllllH't" conlraricdade nesse sentido. 

Arf. 22. Lo~o ((lle o Assistente flo Ajudante-General 
receber os rerrul;is que forem destinados para a Côrte, 
mnml:mi inspecciona-Ios de saude em sua presença por 
hnm C.irnrgião l\lilitnr, vaccina-Ios c limpa-los convenien~ 
temente, providenciando para que não sigão aquelles que, 
não estando incapazes do serviço do Exercito, forem todavia 
pelo mesmo Cirurgião ,inlgados em estado de não poder 
emprchcncJcr n viagem por qualquer motivo de molestia . 

.t\ rt. 2:l. to~o que os re~rntas estiverem assim prepn-:
rndos c fornecidos dns pc~;ns de roupa e mais objec~osl que 
devem rcceher no nssentnr praça, o Assistente do Ajudante
Gcrwrnl reqnisitarit no l'residentc da Jlrovincia a expediç.fto 
flas ordens convenientes para que e11es pos~fto seguir á' seu 
desi.Üt.J, n dns provi1lcncias c1ue demandarem a qualidade e 
extensfio da Yin~em ou e houverem de fazer. 

A.tl. 2~·. l~m qt111nto o~ rternlas se demorarem na 
Cnpilnl ela Jlrovincia, o Assistente do Ajudnnte-General velará 
sohre (j'Jt~ sejho hem tratados, e solicitará do resptdivo Pre
sidente r.s tlroviflencias necessarias pnra que a reclusão delles 
niio se.ia nas Car~cm: publicns em promiscuidade com os 
eriminosns, e sim nm~ Qu:lfteis, sendo addidos á algum 
Ct11·po par:t nelle serem convenicntemcr.te tratados, e por 
ahi perfd>erPm seu~ vencimentos. 

1\ rt. 2:;. Quando os recrutas forem remettidm~ drt Pro
vinda l"~lo A~.·.i..;lc'n!c. au Aimlantc-Genera1 do E~crcito, serão 
m~nmp:tn~t;-; t,N aiP : ""Hl rclaçfío nominnl contendo a respeito 
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ele cada hum n nnlnralidtule, filiação c signncs que se nverbão 
nos livros-mestres, notando-se em observação (JlUmdo, onde 
c por que Autoridade forão recrutados, o dia de juramento 
de bandeiras, o estado de saude, conrlucta anterior, se constar, 
c ludo que possa influir ácerca da legalidade do recrutamento, 
o quo o Assistente do Ajmlante-General tratará de verificar 
Jlclos meios a ~eu nlcance. Todns essas notas fk.nrfio regh;.:. 
lra•las no Archivo do mesmo Assistente. 

Art. 2(). A expedição de ordem aos Corpos da gum·
nição para a!'sentorem pra«.:a os volunturios, que se aprcscn
larcm, c os recrutados, que deverem ter esse destino, assitn 
r·omo t'nra effectuarem-se engajamentos, he tambem da 
r~ompctenr.ia do Assistente do Ajudante-General do Exercito, 
mecliante nutorisnção do Presidente da I>rovincia. 

Art. 27. O Assistente do Ajmlante-neneral lcd a seu 
''nrgo os seguintes livros: 

na r.orrespondencia official com o Ajudnnlc-Gcneral; 
Da correspomlcncia official com o Presidente da ProYin

cia e Autoridades civis; 
Da correspondencia official com os Chefes elos Corpos 

c Oflicines l\lilitares existentes na Provinaia; 
De matriculá dos Officiaes reformados, da exlincta 2. n 

linha com soldo, c dos honorarios com vencimento, on sem 
elle. 

Alêm desses havení mais os que se fizerem absolutamente 
imlispensaveis para a regularidade e clareza do serviço. 

Art. 28.. O· Assistente do Ajudante-Genernl terá, para 
condjuvn-lo nos trabalhos de cscripturação, hum Amanuensc, 
que serú praça de Jlret da gnnrnição, o qual perceberá a 
mesma gralificaçüo que os Amnnnenses da B.eparlição Geral 
do Ajudante-General e para n conducção do respectivo expe.;. 
l!icnte terá ltnma onlennnc:a tambem vra~.n da respectiva 
guarnição. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de 1\lar~.o de 1857.
~Jarqucz de Caxios. 



N. o Hli·.-Jhiso N.C' :JH tlc 1 !i. <lc Man.:o de 1857 .-Ao ~li
nistro ria Fazenda.- Declara que nenhmna despeza á 
cargo da Rcpm·t,:çao das Terras Publicas deve ser paga 
sem o visto do.'i re.r;pecl1ros DcTerJados. 

Illm. c Kxm. Sr.-- Estando commcttido it llcpnrtição 
Geral das Terras l'uhlicas o serviço da medic,:.fio das terras 
publicas e sua discrimiuaçfio das particulares, Colonias Mili
tares e Civis pot· c:onta 1lo Governo, Calcchese c civilh;;a(·ão 
de Tndigenns, rogo iÍ V. Ex. ~c digne cxpe(lir suas Ordens 11s 
Thcsonrarins de i•,azeJH!a. para fJlW rwnhuma clespezn J10r 

conta dos tilnlos iÍcima iw:icnclos seja paga, sem ter o visto 
elo Hclega.to do llin~do1· ~~cral das 'l'mTas Pnh1icns flmlc 
hon ver, que clen·n; ~~\aminar os dne•!mcnlos que nttlhcnlkãn 
taes despe:ws. · 

Deos Gtwrtle a V. E\"'. --·Luiz .Petlreirn do Coullo Fcrrnz. 
Sr . .Tofio Mmtridn Wan,~erlcy. 

N.o 95.-Avi~o N.(l :; •In J() de Mnrçn ()C 1R57.--Ao Pre
sidente da Provin:·ir elo Amnzon:·s.-Dl'rlara incomtmti
vr•is os cn.rqos ,J,· A mmP'•'IIW' da Rowrtir;ilo das Ttwra$ 
c Subrlt•ff!](Ído r!!' !"fi I ;",..o", i. ' 

111m. c E:xm. ~~;r .-Tendo n nelegndo do IJirc~ctor Geral 
da~ Terrns Puhliens tlPSst• Proviueia rctÍrnsenlnllo qm~ o Amn
rHW'!~·~~ dn H"n:"·'i!'fHl •~.:•1w·inl (t seu car~o , ,lofio Auto de 
ltlagalhfies Castro. e~ I :i c~onlinnam('n(e Htmdo distmhido do 
enmprinwnlo elo~ ~;r•w\ dt~\':>r,~:·., (~!li cons{~I[IICIH'.ia dns ohriga
çlics. que lhe incnmlwm como Suh<ldegadn de Policia,-
convt'~m (JllP r. 1·\. tli~.pc·nst~ ciPsle ultimo •·argo o rcl'cric!n 
AmamteiiS'~, al!enla a ineomp:t!i;,iiiclade ele~ lhnc~çõcs. 

Ueos Gunnh~ a Y. Ex.--Luiz Pedreira do C·mUo Fermz. 
Sr. l't'{'!1;.1enle da l'rm ind;1 th A mazmw.s. 
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N.o 96.- FAZl~NDA.- Em 16 de Mnr..:o de 1857.- Qtlelilão 
de vencimento.'! de Emp~ t'~ :.:dor. _ .. · ;- -. · .~- ., _:; ::· "f!m; 

eslawiu em 1'iagrm, ojwln (<e ;::ttno. ~c. 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do 
'i'hesouro Nncionat, respondendo ao Officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Provincia de Pernambuco de 
7 de fi'evereiro proximo possado n.o 29, em que participa 
ter indefer.ido, pelos fundamentos. expo~tos no mesmo officio, 
o requerimento do actual lnsJ1CCtor da Thesouraria de Fa
zenda do Ceará José Francisco de Moura , que pretendia ser 
pago do ordenado correspondente ao lugnr de Chete 1le Secção 
dn Thesouraria lle Ji'nzcndn de Pernambuco, desde o dia em 
que deixou o exereicio de lnspecto~ lla etc Sergipe até o em 
t)ue tornou posse do referido lugar, parn qnc fora anterior
mente nomeado,- declara ;w mesmo Sr. Inspeclor que o dito 
.José Francisco de Moura , não tendo nwndado tomar posse 
do lugar de Chefe de Secção, como lhe era permitlido, cum
pri mio essa formalidade sómentc nn occasiiio de sua passa
gem para o Ceará, neí1hum direito tem iÍ. perecpçãodo res'"' 
pectivo ordenado , nem mesmo clepoi~ que tomou posse delle, 
por faltar-lhe o exercício; mas estando lilteralmente com
prehcndido na disposição do Art. 52 do Decreto de 20 de 
Novembro de 1850 n.o 736, em contrario do que pensa o 
~~r. Inspect.or, tem direito ao ordenado de 1. o Escripturario 
dest:e que deixou o exercido de Inspector de Sergipe uté que 
prcstt)u juramento do lugnr de Chefe de Secção, e dahi em 
diante iÍ. h uma gratificaç.ão, que junta ao ordenado de 1.0 

I~script.nrllTio prenu;a o de Chefe de Seeçfío , na fórma pres
cripta no Art. 5. o do Decreto de 30 de hovcmbro de 1852, 
11. o 1.073, cn.ia doutrina he applica\'el h qncstfio; e outro .. 
sim qne o mesmo Sr. Inspector 1nborn em erro entendcndl) 
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Thesouro Nacional em 16 ele Março d0 1~57 - .loüo 
M:.mrido 'Yfl.n~4:!rlr.y. 
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N .. o 91.-GUERRA.-Aviso de 16 de Março de 1857.-Dc ... 
clara, que, quando para ajuste de contas de fardamento, 
a Tabellrr, rle :11 dn Jmwiro de 1855 for omissa, se elevem 
calcular os preços pela de 8 de Janeiro de 18~·8. 

lHo de .Taneh·o. Ministcrio flos Ncgocios da Gncrra em 
1{) tle Março tle 1RG7. 

111m. c Exm. Sr.-Em solução ao Aviso de V. Ex. de 
li· flo corrente,. devolvendo o processo de divida do ex-Soldado 
do 10.: Ratalhiio de Iufantnria Hypolito 1\Ianoel Antonio, 
liqnid«ula pela Heparfiçiio do Quartel l\Iestre General, para se 
regular a materia, por isso que os preços das pe-:as de far
damento foriio caleulados, hnns pela Tnbella de 8 de .Janeiro 
de 18lf.8, c outros pela de 31 de Janeiro de 1855, tenho 
de significar a Y. E~. C(HC, nfio sendo da intenção do Governo 
deixar de pagar-se «Ís praçns de pret promovidns ou escusas 
do scrvir,o do Rxerci to o valor das peças devidas, e niio se 
achüo con templmlns na Tahella de 31 de .Janeiro de 1855, 
tem-se liquidado as dividas de fardamento pela dita Tabe11a 
de g de .Janeiro ele HH8~ qmmto <Ís peçns qne niio se nchiio 
comprehendidas naqnella; c que neste sentido se proceclco 
a respeito do processo c~m qnesfiio. 

Deo~ r.nardn H Y. J~x.-1\Jnrqnez de Caxios.-Sr. Jofio 
1\lanrieio Wnndcr!ey. 

N.o 98.-rortnria de i7 de Março <lc 1857.-JmNca os 
me:·,: dr. acmfi,•lar n prl'juiza drt .Fa~r.nda Publica pra
t·rnicnff' d~ (·,7irwtam,·~:fos 1mrrt paacr ris 11n:ças desta
cadas. 

Rio ele .Janeiro. ?l!ini~terio dos Negoeios tla Gncrrn mn 
17 ele r.T:ti'\0 f]f~ :a:-i7. 

I\Tawla Sua 3Tagcsta<le o Tmperaclot·, ]Wr er,la Scerclnria 
t1'J~stndn, flcc.Jarar . no : nspnrtor f la Thesonraria de Fnzenrla 
ela Prn,·incin do Pnní, em soln~fio ;Ís duvidas de que lrala 
o seu Uniein n. o G do :JO tlc .Janeiro 11Himo, <Íecrcn elas 
canlelns qne cnmJH'P lomnr pnra garantir a Fnzenda Pnhliea 
de qnalqncr prcjuizo rumHnntc rlos mlinntnmentos para pngnr 
HS pn:H;ns !Jcsfat~ll!fr.~ n(l i11lerior d:t J'roViJICÍil, ({110 devr, 

I ,:1 
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nhonar-se na relação de mostra .a quantia precisa put·a esse 
fim, deixando-se em branco as correspondentes ao vencimento 
nos mezes futuros dos praças em .laes circumstaucias, fazendo 
os Commandantes dos Corpos nas respectivas relações de 
mostra as alterações convenientes das praças que por ventura 
tlcscrlarcm, das ttue falleccrem, e outras qnaesqucr que 
'!w~ivem a perda de dil'eito ao vencimculo.-Man{uez de 
Caxws. 

N.o H9.-Portaria de 17 de Março de 1857.-Declara que 
o Empregado Publico i·mpeclido no .Jury, on .em outro 
.çcrviço da m,esma natureza, não deve ser. 1wwmlo das 
yratificaçües marcadas em Lei. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negoeios tla Guerra em 
.'17 de Março de 1857. 

~landa Sua l\lagestatle o Imperador }lOl' esta Secretaria 
tl'Estado declarar ao Inspector dn Thesottraria <lc FnzcnUa da 
ProYincia do l'aní, em resposta ao ~eu Officio n.o '-·'-· de 28 
de Novembro do anno p. p., que o Dircctor interino do 
Arsenal de Guerra, l\lajor l,'elix l'ercira Dourado, não deve 
ser privado da gratificação estabelecida por tei para o dito 
[mprego, quando impedido por serviço tlo .lury, ou em 
outros da mesma natureza, por isso que o Dircclor do Arsenal 
de Guerra da Côrte não perde a gratificação quando está 
impedido de exercer aquelle lugar por achar-se de serviço 
no Paço Imperial, como informa a Contadoria GeraJ.-lUar<IUCZ 
de Cuxias. 
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N.'' 100. -FAZENDA.-Etn 17 de Março de 1857. -De
quando se devem, contar os 30 dias para o Sello das 

Cartas de ordens. 

1\linisterio dos Negncios fla Fnzendct. Rio de .Tnneiro em 
17 flc Mnrço ele ·18!)7. '· 

HnJa V. S. de dcc.larnr ao Administrador da Mesa de 
Rendas de 1\langnratiha , em resposta ao sen Officio de 21 de 
Fevereiro ultimo, fftte, ;í vista do Art. 19 d~ Hegulameuto 
de 10 de Julho de 1850, he claro que os 30 dias para o 
~ello das cartas de ordens conlfio-se da data dellas e nfio 
da dos recihos nns mesmas passatlos. 

Dcos Guarde n V. S.---.Jofio Mauricio 'Ynnder1ey.-- Sr. 
Dircdor Geral dns lh~1111n~. 

--1!--
N.o 101. -Em 17 de Março de 1.857.-Sobre o despacho de 

hum carr:) dr• tfl'rr!ro rodas como .fie fosse de duas . 

• João 1\fanricio Wantlnrlcy, Presidente do Tribunal do 
Thesrmm Naeionnl. lewlo sido informado de que na Alfnn· 
dega do ~larnnhao r,\;-a despachado em 19 de Maio do anno 
pnssnllo lmm earro cb 1111atro rodas, como se fosse de duas, 
sómonte pelo fueto de se npresentar sem hum: .fogo dellas, 
as qnaes entretanto forno importadas no mesmo navio e des
pacha.las separmlauHmlt~, 1lo que resultou á Fazenda Nacional 
lmma perda ele direitos na imporlnncia de ssm;OOO,- ordena 
no Sr. Inspector da Thesonraria da mesma Província que 
ndvirt.a o ela refcl'ida A11hndega por ter consentido semelhante 
despacho, e lhe rel'ommcncle que, em casos identicos, pro
ceda com todo o zelo c solicitude ~ís nccessarias averiguações, 
pnra evitar 1ft1C as rendns pHhliens sejão por tal fôrma de
frntl!lndas. 

Thesouro Nacional t'lll 17 de l\1ni·ço de 1857. - Jono 
1\Tnuririo "'mulcrley. 
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N.0 102.-Em 1.8 tle l\larço de 1857.-A despeza com me
dição de terras, & c. não púde ser paga sem o visto 

do Delegado • 

• João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara aos Srs. f nspcct.ores das Thesou
rarins de Fazenda , em conformidade com o aviso do Mi
nislcrio do Impcrio de 1/t do concnlo, que nenhuma des
Jleza po~ conta da mediçfío das terras publicas c sua discri
minação, das particulares, colonias miJitares c civis por conta 
do (~ovcrno, eatechcse c eivilisação dos Indios, deve ser 
pnga sem ter o 1,i.·-;lo do Delegado do Director Geral das terms 
Publicas, onde o houver, o qual deverá examinar os dtl
cumcntos que anthenticão tncs despez::~s. 

Thesonro Naeional em ·t8 ele Março tl•~ · ·1857.- .Toão 
~lauricio '\Vnmlcrlcy. 

N.o 103.-Em 18 de Março de 1857. -Sobre o despacho 
dt~ hwu; chales, que (orão ·indevidamrmte con.~irlerados 

como 1JertencenEcs á pas.wgriro. 

João :Mauricio ·\Vandcrley, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , tendo sido infórmado de que.· na Alfan
dcga de Santos forão irregularmente despachados, em No
,·embro do anno passtido, quatro chales de lã fina com fmnjas ; 
c lendo ouvido éÍ este respeito o respectivo JnspPclor ,.-Q qual 
confessa na sua informnr.fio t{UC os ditos chales, nüo havendo 
sido incluídos no manifesto da embareação que os trouxera, 
forão considerados eomo pertencentes a tmssagciro ou a ba
gagem deste, que pelo Art. 318 do Regulamento de 22 de 
.Junho de 1836 cstií no caso de ser navegada de huns para 
outros portos elo Imperio sem as formalidades da cabotagem 
em grosso, c como taes despachadas, pagando direitos de 
CXJlediente súmenlc nu razão de .5 °/0,- dee1nra ao Sr. Inspector 
da Thcsouraria de S. Paulo , pura que o faça constar ao da 
~obrmlila A Ifandega : 1. o que os chales em questão, não po
dentlo pnr sna nalnreza sc1· eonsitlerados eomo roupa ou objccto 
do uso privativo do passageiro qnc os conduziu, mas sim 
como humu mercadoria estrangeira navegada por eabotagem, 
e não indnitla no manifesto, estavão sujeitos ans direitos de 
('UHSIJUW na li'mna ela nllima parle do Arl: 2:~ elo necreto 
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n.~~ 1.385 de 26 tle Abril de 1854; não sendo npplic:weis 
<Í este caso, como pensou o mesmo .lnspector, nem o Art. 
318 do Ucgulamento de 22 de Junho, nem o§ 18 do Art. 
t·o do Decreto de 28 de Agosto de 18~.9, que tratão cspe
cificadamcnte da roupa e objectos usados do serviço pessoal c 
diario dos passageiros, c ilcm a disposiçfio do Aviso do Mi
nisterio da Fazenda de 6 de Outubt~o de 1851 , o qual se 
refere á huma apprchensão de merd1dorios de rnanufaclura 
Nacional, isentas tle direitos de consumo pelos Regulamentos, 
e que erão alêm disso , como se reconheceu, do uso pnr
ticnlar do passageiro qnc as levava: 2. o que se considerou 
os rereridos chales como ohjeeto da bagagem do seu con
ductor, ainda assim não ]H'oceden I~egularmcnte, porquanto 
cumpria te-los feito despachar livres de direitos, e nfio com 
o pagamento de 5 °/o de expediente, que só póde ser exi
gido na fórma •lo Art. 21 da Lei de 18 de Setembro de 
18~.5 de mercadorias estrangeiras acom11anhadas de carta de 
guia, hoje subsliluhln por hum manifesto ])roccssudo nos 
termos do .i<í citado Art. 23 do Decreto n. o 1.385; ficando 
na inlelligcncia de que das expressões do mencionado Aviso 
de () de Outubro JJüo se pódc concluir <JUe os objeétos per
tencentes ao uso c bagagem dos passageiros devem pagar 
direitos nJgnns de C"\pC<Iicnte; 8. 0 que estando ass,im pro
YilllO o cngnno havido contra a fazenda no despacho de <Jne 
se trnln, enmpre que sejn clla idemnisada dos direitos de 
consumo, que se ddxiÍrão de cohrar > pelos meios. iudieaclos 
no Art. 212 do Hegulamento ele 221 de Junho de 1836. 

Thcsouro Nacioual em J 8 de 'Março ele 1857.-- .loão 
Manricio "' nmlcrle~·. 

--9-
N.o 10'r..~F.m 19 de ~larço de 1857.-Sobre 1wgamento de 

din·itos dr! ;) o;ti das Provisões StlCCt'S.Ç1·vw; tlt~ 
'"iyarios Rucomuwndados. 

~loão Maurido "'anderley, l)rcsidente do Tribunal diJ 
Thesonro Nadonal, mn solução no Officio do Sr. Inspedot· 
da Thcsouraria da l'rovitH·ia de .Minas de 27 de 1\larc:o de 
185G, 110 qual expõe a resolução que tomou áccrca da duvida 
da Contadoria da mesmo Thcsouraria, se os direitos de 5 °/0 

que pagfio as l'rovisõcs suecc~sivas dos Parochos Encommcn
dmlos (le\'Hio ser r.ohnHio;; ~·,meHte do primeiro anno, scgnwlt• 

I I 
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n Onll~tn du Thcsonro n. 0 102 de 22 c.lc Abril ele 1853, ou 
st!, em conseqncndu do disposto no Arl. 15 du Lei n.o 779 
ele {) de Setembro de 185lf.,- de cada Provisão que fosse con
cedida, snppondo-se por isso derogada nquella Ordem: com ... 
mnnica uo mesmo Sr. Inspector que . fica approvada, por 
sc•r ~~onformc ao espirito e letra do citado Art. 15 da Lei de 
H tle Setembro, a sua rcsolucão de declarar ó mesma Conta
doria que, referindo-se o Art. 15 só ao pagamento dos direitos 
no ·raso em que os Varochos Encommendudos viessem a ler 
nugmento de vencimentos, se devia cobrar os referidos direitos 
snmcnt.e pela primeira Provisão, e nfto das successivas, em 
eonfnrmitlatlc com a Ordem do Thesouro acimn mencionada. 

Thesnuro Nacional em H) de Marc:o de 1857. -João 
Mauricio 'Vamlcrlcy. 

· ~eoee= 

N." 10.).-UtPEHIO.-Aviso de 19 dcl\Inrço de 18ã7.-Ap .. 
]Wova as lnstrucçCe.; para direcção do Correio Urbano 

nesta Curte. 

a. a Secção. lHo de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocins do 
lmperio em 19 de Marc:o de 1857. 

I~m resposta ao seu Officio n. o 7.7 de !j. do corrente, 
lenho a declarar-lhe que ficão approvadas as inslrucções põr 
V. S. expedidas para direcção do Correio Urbano, ereado nesta 
Curte, e que acompanharão o mesmo Officio. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Tlirector Geral do Correio. 

lnsh~ucções t•nra clit~ecçiio do Cot•t•eio IJJ•bano 
ct•eudo nesta Côt•te a fJUC se refet·t~ o 

A viso SU(n•a. 

1. o O serviço de Correio Urbano a pé será feito por oito 
Carteiros cspeciacs , vencendo cada hum t .'Jt600 réis por 
dia, confnnnc foi marcado pelo Aviso de 1!l de .fnneiro de 
1857. 

2. o Os limites do Correio Urbano a pé são pelo lado do 
t:atetc até a ponte do mesmo nome, pelo da Cidade nova 

10 
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até o Rocio pequeno , e pelo littoral até o Caes de embarque 
no Sacco do Alferes. 

3.0 A arca comprchcndidu entre aquelles limites será di· 
vidida em oito districtos da maneira seguinte. O prhneiro 
comprehendcrá da Camara dos Deputados até o mar seguindo 
pela Misericordia de Santa Luzia , voltando pelas ruas da 
1\jnda c S. José até o ponto da partida. 

· O segundo comprehcnderá. as ruas da Gunrda Velha, 
Barbonos c l1asscio, Santa Thereza, Lapa e d'nhi até o ronto 
do. Catctc. IIc inclnida neste districto a P~aia do Flamengo 
até a rua do Infante, e a rua da Pedreira da Gloria até a 
sua· embocadura no Campo do !\Inchado, com as ruas c lra· 
vcssns , que se neharcm nesta arca. 

O terceiro comprehcndcní as ruas da Cnriocn , c Conde 
até a esquina da Travessa do Senado, Lnvradio, Inva1idos, 
Senado, Hclação, 1\ rcos, Rezende, l\latacavallos c Silva Ma· 
nocl, com to1las ns mais ruas c travessas,', que se acharem 
nesta nrca. 

O quarto comprchcndcrá a Cidade Noya. entre as ruas 
elo Conde c S. Pcflro, Campo e nua das 1Fiores com todas 
as mais runs c travessas, que se a chorem j nesta arca. 

O quinto compreltenderá o Arsenal de l\larinha , Dcco 
c nua de JJragança , S. Dento, Municipal , Denedictinos, Prai· 
nha, até a Imperatriz, S. Jonquim até a Igreja do mesmo 
nome, e Imperatriz, voltando pela rua da Saudc até o Largo 
fla Prainha, com todas as mais ruas e travessas que se acha
rem nesta arca. l'ertcnec a este districto a rua da Quitanda 
entre as dos Pcscatlorcs e S. ncnto, c a rua dos Ourives entre 
a da Prainha c Largo de Santa Rita. 

O sext.o comprchcndc as ruas de S. J,oaquim a seguir 
da lgrejn, d'ahi a S. Diogo, Ladeira e Praia do Sueco pela 
Gambôa, nlé o cacs da Imperatriz. · 

O sctimo comprchcndc desde o littoral até o Campo 
entre ns ruas dn Alliuulega c l)escadores. 

O oitavo de~dc o liltoral até o Campo, cnlrc as ruas 
do JJospicio, Assmnbléa , seguindo da pra~a da Constituiç.üo, 
Jlela rua dos Ciganos. 

l~. o Os carteiros Urhanos a pé sahirão da Adminislnt{'fio 
do Correio impreterirclmcnte (]Uatro vezes cnda dia: {Js 9 c 
12 homs da manhü: ás 3 e 6 da tarde, a Jlercorrer os seus 
respectivos distrietos distribuindo a correspondcncia que para 
esse fim llws for dadn. 

5." Alc~m .ta ctislrihuic;ilo da éoiTC!-lpondcncia r-;erfio mai~ 
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os Carleil'Os Urbanos obrigados a visitar as cnixas, qne se 
acharem co1locadas em seus districtos , tirarem e levnrem ao 
Correio a correspondencia que ncllas ncharcm, ou seja para 
ser distribuída na Côrte, ou seja para fóra. 

6. o Estas caixas serão em numero de 32, collocadas nos 
lugares seguintes: 

1. a Praia dos Mineiros, canto do Arsenal de 1\farinha, 
2.a l>rainha, esquina da Academia de Marinha, 3.a -Prnça Mu
nicipal, f..a Gnmbôa, esquina do Livramento, 5.a Sacco do 
Alferes , esquina da Ladeira do mesmo nome ; ().a l..argo de 
S. João Baptista, 7. a Largo do Capim, 8."' rua de S .• loaquim, 
esquina do Costa, 9. a rua de S. Lourenço, esquina do J>l'in
cipe, 10. a rua da Alfandcga, esquina do Regente, 11. a Rua 
cln Hospiei<,, esquina da Concdção, 12. a l.argo da Carioca, esqui
na da rua da Cnrioca, 13. a Largo de S. FrnnciHeo de Paula, 
esquina do Fogo , 1 I-.. a Hocio em frente ao Theatro, 15. a 

Campo, esquina do llospicio, 17 .a Campo, esquina do Conde, 
18. 11 Cnmpo, esquina da Nova do Sabão, 19.3 llocio Pequeno, 
20. a Rua Formoza, esquina do Areal, 2t. a Hua das Flores 
esquina da Nova do Conde' 22. a Misericordia, eS<JHina da Ca~ 
mnra dos Deputados, 23. a Largo da l\lisericordia, 2~·. a l.argo 
da Mãi do Bispo, 25.a Largo da Lapa, 26.a J .. argo da Gloria, 
27." Largo do Valdctaro , 28. a Cate te, em frente ao Campo 
do Machado, 29. a Barbonos, esquina dos At·cos , 30. a 1\1ata
cavallos, esquina do Rezende, 31. a l.avradio, esquina dos Arcos, 
:32. 11 Invalidos, esquina da Relação. 

7. o Estas caixas serão numeradas c fechadas, scJHlo as chaves 
entregues aos Carteiros, quando subirem a percorre-las. 

8. o De manhã antes de virem no Correio serão os Cnr
feiros ohrigmlos a visitar as respeelivas caixas, c dellas cx
trahir a correspondencia, devendo achar-se improterivelmenle 
na caza da Administração até ás 8 horas c meia. Na sabida 
das 6 horas não são os Carteiros obrigados a visitar as caixas. 

9.° Cada vez que chegarem ao Correio os Carteiros Urbanos 
entregarão ao Chefe da 1. a Turma, qne estiver de serviço, 
a correspondcncia , que houverem encontrado : este far<Í logo 
separar a que for para fóra da que for para distribuir na 
Cidade: cnviamlo a primeira para 2.a Turma, c fazendo 
!'cparar a outra e depositar nos respectivos cseaninhos. 

10.0 Hum quarto de hora antes da sahida dos Carteiros 
Urbanos será visitada a Caixa Urbnna da Ac.lministrm;ão, e 
cxtrahi<la n correspondencia que ali for achada; c sendo unida 
a mais, que já estiver nos escaninhos, se organisariio as li!"tus 
11a fi'n·m:\ do Hcgulamcnto, e passará a Rrr dislriJmidn. 
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t J. o Nas cni:ws Urbanas pódc ser lançada qualcJuer eor
respomlcncia «Jncr para Côrlc, quer para fórn, c no Coneio 
se lhe dará o devido clostino, humr.. vez que eslejn tOlllJIC

tcntcmcnte portcada: Só porêm poderão ser lim~ados os .lor
twes, que se destinarem para fóra. 

12. o Os Carteiros sofl'reriio tantos dias de multa qnnnlns 
forem as caixas, que deixarem de visitar, sendo dcmillidos 
riquellcs qne se mostrarem incorrigiveis. 

13. o O porte para as Carlos, que tem de ser (li!'trihnitlns 
pelos Carteiros Urbanos continúa a ser aqucJie que determina 
n Jtegnlamento ele 21 do Dezembro de 18~:4. 

t!í·. o Pelos CnrLeiros Urbanos serão entregues em !'cus do
miemos aos Assignnntes do Correio as cartas Urbanas, !-ia h o 
se estes o conlrnrio ordenarem. 

15. o Serão distrihuidas pelo Correio Urbano as Cartas \'i nelas 
de Nictheroy, S. Gonçalo, I,aquetá , Estrella e linha da Gna
raliba, «Juamlo esta dislribniçüo não afl"~elm' a sua rnpicla 
entrega. 

16.8 Os Carteiros Urbanos n cavallo estarão no Correio ele 
manhã ás 8 horas c meia, n fim de poder a correspondencia 
ser dislrilmida iÍs H ho.ras. De hu·de continuarão do mesmo 
modo que actualmcntc. 

Directoria Geral do Correio em 4. de 1\larc;.o de 1857.
Dr. Thomaz Jost~ Pinto Serqucira. 

N.o 106.-GUEJUU.-Cireular de 19 de 1\larço (]c 1857.
Dctermina que os Chefes das Repartições da Guerra .~c 
dir~fcio ao .:lfwlanlc~(;eneral do Exercito, no que for pri
vativamente 1·elativo ao 11cssoal militar empregado nas 
mc.mw.ç Rtpr.1·. içücs. 

Circular. Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Negocios da 
Guerrn em 1 n de Mar~:o de 18::>7 .. 

111m. c Exm. Sr.-Competindo no Ajm1anlc-Gcnera1 do 
J~xereito, pelo respcelivo ltegnlnmenlo de 31 de Janeiro deste 
mmo, riscalisar n movimento, dísciJllina c administrac;fio cl{) 
pessoal do Exercito, Determina. Sua ·l\fagcslade o Imperador 
«]tW V. Ex. odcnc aos Chefes dos l~stnbclccimentos da Uc
pnrtirão da Guerra ahi existentes, qnc, no que for privali
ViHll«'H(e rdafiro ;111 pe~~oal militar empregado nu~ dito~ 
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Eslabclcdmcntos se correspondão com o mesmo Ajndante
(;encral, por inlcnncdio do Commanelo elas Armns c1esm Jlro;.. 
vincia, c <JUC executem rcslriclamcnlc as orcleus sobre tacs 
ohjectos que elle pelo referido intermeclio lhes dirigi[. 

Hcos Gnarclc a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Pre
sidente da ]lro\·incia de .•.• 

Na mesma <~onformie1ade ás Pro\'incias onde niio ha 
Cnmmandante :de Armas, com a subst.ituic;iio por(~m de ser n 
eorrespomlcncia feita por intermedio dos rCSJlCel.ivos Assistentes 
do Ajndantc-Gcneral c na Côrtc a todas· as Hcpartições c 
J~stahclccimcnlos dependentes do 1\Iinisterio da Guerra. 

--
N.0 107.-Aviso de 20 de l\lar~.o de 1857.-Rcmctte para 

ter execução a t:ópia do llegttlamento para os lnspectores 
dos Corpos das tres armm; do Exercito. 

Rio de .Janeiro. 1\linislerio dos Negocios da Guerra em 
20 de l\lar~o de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetto á V. Ex., para que tenha 
n dcYida cxccu-:iio o incluso Regulamento por côpia para os 
lnspectores dos Corpos das tres armas do J~xercito. 

Dcos Guarde a V. Ex.-:-·1\farquez de Caxias.-Sr. Darão 
de Suruhy. 

llegulnlltent.o Jlnt~a os IIISflCetcn•cs elos Cor1•os 
elas b·es a•·ntas elo l~xe••cifo. 

Art. 1 ~o Os Inspectorcs dos Corpos elas trcs Armns só 
receberão ordens do Ajudante-General do l~xereilo, ou do 
~Jinistro c Secretario d'Estado dos Ncgocios da Guerra por 
intermédio deste. Serão delegados do Governo para vcrifi
cm·em se se cxccuHio fielmente nos Corpos de f!Ha inspecçfio 
as teis, Decretos, llcgulamentos, Avisos c Ordens legitima
mente dimoriadas de Autoridades snpcrim·<·s competentes. 
Serão t.ambem lnstrnctorcs natos da arma ;\ <1nc cxelnsiva
mcnte pertencerem os Corpos que se achar<'m nos rcspcetivos 
di!'trictos, cuja mnior força for dessa nrmn. 

Art. 2. o Os Inspectorcs, logo que se puhlkar o presente 
1\cgnli.lmento, pas~atüo n proecdcr c.\ in~pccc;fio do~ f.orpos 
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llo dislricto de sua jurisdic«:ão, c repetindo-a independente 
de nova ordem, regularão de modo que cada Corpo seja 
inspcccionado ]Jelo menos huma vez em cada anno. 

Art. 3. o Não marcarão época fixa para a inspecçiio 
annual de cada Corpo, nem o processo desta terá duração 
determinada. De\'erão começar de preferencia pelo Corpo 
cujas cireumstancias rer.lnmarem o exame com mais urgencia, 
segundo o conhecimento que tiverem previamente da neces
sidude da inspecção. 

Art. Ji .• o Qnn mlo os Inspeclores tiverem de abrir ins
pecçfio na Côrte, ou de se dirigirem de huma para outra 
Provincia, participa-lo-hão ao Ajudante-General do Exercito. 
No segundo caso porêm niio dcverfio anticipar aviso aos 
Corpos que se neharmn na Provincia para onde houverem 
de ir. 

Art. 5.0 Logo que os Inspectores chegarem á qualquer 
J>rovincin, communicarno ao respectivo Presidente e ao Com- 1 

mandante das Armas, ou Assistente do Ajudante-General, · 
que vão proceder iÍ inspec{'ão dos Corpos ali aquartelados; 
e solicitarão do dito Pre~idente a expedição das convenientes 
ordens aos Inspectores das Thesourarias parn que lhes prestem 
os esclarecimentos qne requisitarem ácerca dos abonos effe
ctuados, e das qmmtias entregues aos Corpos que vão ser 
inspcccionadns. Por essa occasiiio commnnicarão lambem <Ís 
Autoridades ticima mencionadas quaes os Officiaes que com
põem o seu J·~sl.atlo-maior, c idcnlica communicação farfio 
uos Chefes dos Corpos, para fJUC esses possfio reconhece~ os 
ditos Ofiiciaes corno orgfios legacs dclles Inspectores. As 
communica~ões relativas ao pessoal do J~stado-maior dos 
Inspectores serei o repelidas todas ns vezes que nesse pessoal 
occorTer qualquer modificaçfio. 

Art. 6. o A correspondencia dos Inspectores com os 
Chefes dos Corpos eomc~ará logo que elles receberem do 
rresidente da Provinda, e do Commandante das Armas, ou 
Assistente do Ajudante-General resposta ás communicações 
mendonadas no Art. 5. 0 

Art. 7. o Durante n inspec~ão de qualquer Corpo o 
rresidente da Província e o Commandante das Armas, ou 
Assistente do Ajudante-General, não poderiio exercer sobre 
esse Corpo nenhum neto de jurisdicçüo que tender a perturbar 
o processo ela mesma inspecção. 

Art. 8." Os Tn!'peelorcs começarão a inspec~~ão de 
lJIIHlqm•J· t:orpo irulill"Pil'll{PHwnle pclns revistas, audicnda ús 
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praçns, exames de armas, visitas aos Quarlci~, nrrcrndnçõcs 
c prisões, exumes da cscripturnção c da contabilidade, c o 
desta pela especialidndc que lhe pnrecer mais urgente verificar. 
Poderão intercnlar ou sepnrar as sessões como julgarem mnis 
conveniente ao aproveitamento do tempo. Semelhantemente 
procederão á respeito das revistas e exercícios, dispondo os 
Jlonlos de parada c as ordens de formatura, tudo conforme 
lhes parecer melhor para o bom desempenho de sua com
missão. 

Art. 9.0 Os Inspectores dos Corpos das lres armns terão 
por dever especial: 

1. o J~xarninar c ,·cri ficar a direcçiio regnlnr de todos os 
pontos de ndminislração, economia, imtrncçfio e disciplina 
elo!-~ Corpos do Exercito. 

2. o Vi gim· que se mantenha a regularidade e uniformidade 
da cscripluraçúo c contahilhhule dos mesmos Corpos, em 
harmonia com os modelos que se estahclcccrerp. 

:3. o Examinar se nos Corpos de sua inspecção se segue 
rcstrictamcnte o systcma de ensino pratico · adoptado no 
Exercito para as Escolas de soldado, de pelotüo, csquadrüo, 
on hateria, e de corpo, bntalhüo ou regimento. 

'"·o Instruir nos respectivos :'deveres de posto c cxerc.icio 
os Commandantcs dos Corpos e mais Officiaes destes. 

5. o Yerificat·, pelo exume da administraçúo dos Conselhos 
cconomicos, se existem dividas activas ou passivas, quem súo 
n!-1 credores on devedores particulares, e a cansa ela 'livida 
em hum c ou lro caso; declarando especificamente as CJUC 

sfio por abonos ou cmprestimos imlevidamcnte ((~itos. 
n. o Ycrifiear a legalhJnde do movimento da carga e des

c·arga do armamento, fardamento, equipamento c mais ohjcclos 
que os Corpos rccebêrão e distrihuírão tis respectivas praças. 

7.0 Examinar se existem nos Corpos individuos com gra
duações incompetentes de Official inferior; e se os ha com 
praça illegal por carencia da idade marcada na T..d. 

8. o Examinar o methodo ele ensino seguido nas Escolas 
regimentaes dos Corpos, e se são executadas as prcscripções 
cln respectivo Re-gulamento. 

n. o Indicar c fnzcr reclificar os erros, abusos c omissões . 
que ncharem em contrariedade do que estiver estatuído pelas 
teis, Uegulamentos c Orclens gemes do l~xercito. 

10. li'inalmente, entrar no exacto conhecimento de todos 
os pequenos detalhes relativos iÍS . diversas especialidades do 
armnjo c serviço interno dos Corpos, para poder proceder 
sohre toclos ua ft'11·ma meneionatln no parngrapho anleeedcntc. 
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Art. 10. Os lnspedorcs procederão aos exames pratieus 
das armas de sua inspecção, e remetterão o resultado deiJes 
ao Ajudante-General, independente do Uelatorio geral, «Í fim 
de não estorvarem com a demora de tal resultado a orga
nfsaçfio, em tempo eompetenle, das escalas de promoção 
indieatlas no § 2." do Art. t.o do Uegulumento approvado 
pelo Decreto n." 1.881 do 3l de .Janeil'O do corrente anno. 

Art. 11. Pam o processo comprohatorio das diversas 
Sessões da inspecção os lnspeetorcs exigirüo os mesmos mappas 
c documentos, cujos modelos estão annexos ao llegnlamento 
uppi"Ovatlo por IJeereto 11. 0 U~8 de 12 de Junho de 1852, 
os· qnacs scrfio eont"eeeionatlos em duplicata. 

Art. J 2. Os tlo(·nrnentos de despezas pertencentes ao 
unr10 da inspec~~ilo, j<í e~eripturados e reFeridos nos compe
tentes livros de termos c eontns correntes, serão ~mma~sados, 
c o seu cnvolucro laerado e sellatlo com o sinete da inspccção. 
Os ((IW porc!m nfio eslirercm ainda cscripturados, e os dns 
eonlos do auiw nctual, serfio no fim da inspeeçfío rubricados 
pelos I nspedores e devidamente arrecadados, para lhes serem 
presentes na iusJWCf;ilo seguinte. 

Art. f :_t Os ln~pectorcs destinarão hnma ou mais 
Sessües de inspeeçfío para ouvirem vcrhal c secretamente os 
individuas do Corpo sobre tudo quanto quizercm represcnlar: 
a bem de sens direitos. Para satisfazerem este preceito, 
detc~nninnnio que o Corpo se forme dentro dos Quarleis das 
Companhias, tle~annatlo, em dia e hora que fixarão previa
mente. Nessas Scssües serão ucompanhados somente pelos 
OrTieiacs de seu l~~tado-mnicw. Ouvirão depois por cscripto 
c rescrvadameÍite ao CheFe do Corpo a respeito do que lhes 
for representado: e se alguma queixa lhes tiver sido feiln 
sobre obJccto grave, que comprometta a responsabilidade do 
mesmo Chefe, de ulgum Commandante de Companhia ou de 
outro qualquer Oflieiol, sob cuja immcdiala jurisdicção estiver 
o queixoso, entender-se-hão com o Commandante das Annas, 
ou Assistente do Ajndantc-Generul, para que o mesmo quei
xoso passe a serrir como mldido em algum outro Corpo, ou 
seja de qualquer rnaucira arredado daquelle a que pertencer, 
utt~ qne o Ajudanle-Gencrnl resoha dcfinilimmcnle sobre o 
ohjceto tla queixa . 

. A r L 1 fr.. Term i mula a i nspccc:ão, os I nspeclores porfio 
o seu vis lo 11os li nos (meuos 11os de registro), em lugar onde 
a cscriplura~·no n nrlmitlir, c datarão essa nota do mesmo 
dia em que eommunican~m o encerramento de seus trnbolhos

7 

rclathos ao Corpo que~ iuspeceiominio. 

I I 
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Art. ·15. Para comJJlet.arem tanto quanto for possivel 
suas informações, os Inspcctores não se limitarão somente ao 
e\ame meramente material; levarão suas investigac:ões ao 
t~stado moral do Corpo, estudando-o nas informações semes
tracs de condncta, nas estatísticas criminaes respectivas, c 
nas pesqnizas que pessoalmente deverão fazer. 

Art. 16. A fim de hem verificarem todos, ou quacsquer 
dos pontos sobre· que deverão versar as inspecções, os lns
pcclores tratarão ele instruir-se das particulnri<ladcs relativas 
a estes pontos, quer pessoahnente, quer por corrcspomlencim~ 
antes, dnmnte ou depois da inspecçfio. 

Art. 17. Conclni1l a a inspecção geral, os lnspectorcs o 
c~ommtmienrão ao Presidente da Província, ao Commandantc 
das Armas, on Assistente do Ajudante-General, c ao Chefe 
elo Corpo inspeecionado. Orgunisariio depois hnm Uelatorio 
eirenmstanciado de seu trabalho, dando minuciosa conta dos 
dirersos ohjectos sobre que versou a inspecção, c indicando 
n ordem em que a houverem passado. A esse Hclntorio será 
annexo hum exemplar dos mappas, relações c mais papeis 
'l''e foriio exigidos elo Corpo. 

1\rt. 18. O llelatorio de que trata o Art. J7 seni 
remetlido pelos Inspcclores directamente ao Ajmlanle-General 
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qnaes as providencias urgentes e promover-se sua realisação. 
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\'incia, ao Commandante das Armas, ou Assistente do Ajudante 
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for a natureza do objecto; levando tudo depois ao conheci
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li 
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se, pela gra\'itlntll! tl1•sses fados, assim o e\igir a cli::-;dpliu:t 
mililnr. 
. Art. 21. Nos casos preyistos nos Arts. 1 U c 20 o~ 
h1spectores communicarfio logo o occonido ao ,\jUtlanle
Gcneral, indepcndcute do Uclatorio geral da Inspccção. 

Arl. 22. Os Jnspcctores tcrfio hum A.inclanLc d'ordcns 
c hum Seqelario linulos dos Ofliciacs dos dous Corpos ele 
Estado-moior, c na falta absoluta destes, dos dos Corpos de 
sua inspecção. Altm1 das ordenanças de cavallarin qne lhes 
competirem, terão mais ús suas ordens hum Onicial inferior 
do Corpo qne cstircrem inspeccionnndo. As continendas qne 
lhes compelem serfio as 1h~signndas no § 30 da l,rovit:fio de 
G de Março de 18,'f :1. 

ralado tio lHo '''~ .111 neiro l~m 20 th~ 1\lan~o ele H~il7. --
Mnrqncz d1~ r.nxia". 

N.o 108.-Aviso de 20 tlc 1\lar~o de 1857.-lJl?clarrmdo que 
a:; disposições da Circular de 21 de Junho de 1855 sobre 
o soldo dobrado ,(s 1HYI(Yts do Exercito, que, findo o seu 
tempo, continwrn rr .w·rl'ir, n1to siio applicm~cis ·ás de mâo 
comportamento. 

lHo de .Janeiro. 1Jinisfcrio dos Negocios da Guerra em 
·16 de Mnq:o d,• f n:-)7. 

lllm. e Exm. Sr.-Em soluçiio no seu Ollicio n." 22 de 
7 de Fererciro nllimo, consullanclo se o 2.° Cadete do Corpo 
de guarnição fhn dc.·s~a J'rovineia Luiz José 1\Jurtn )JÓde ser 
conservado no mc~ano Corpo, apczar de sua má conductn, 
c perceber o soldo dohraclo por continuar a 5ervir sem en
gajmnento, flcelaro a V. J~x. que deve mandnr dar-lhe bnixa, 
não se lhe pagrmdo o soldo dobrado qnc deixou de receber, 
por isso que n disposi~·fio da Circular de 21 de .Julho de 
185~) não hc appliearel ;Ís pra{:HS de miÍo comportamento. 

llcos Gnanle a V. J~x.-l\Jnrquez de Caxias.-Sr. Jlrcsi
dcnte tla Provincin de 1\lirws f.crncf:. 
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N." JOU. ·-Aviso de 20 de Mar~.o ele 1857.---Ddcrmina que 
m; praças que tiverem, cumprido sentença pelo aimc de 

1 ." tlescrçilo, srjão rcmctlidos _l)(tra a Ct1rlc. · 

Rio. de Janeiro; Ministerio dos Negocios ela Guerra em 
20 ele l\Iar~o lle 1857. 

111m. c Exm. Sr.-Sua Mngestndc o hnpenHlo•· a Quem 
foi presente o Officio de V. Ex. n. o J.!-. de 12 de Fevereiro 
nllimo, llOnderantlo a neeessidmlc tlc serem transl'ericlas vara 
o:tlrns Corpos ns praças do :Meio Batalhão dessa Provincia 
t]nc nunprem sentenc:.a pelo crime de primeira descr~fio, 
•·nmo meio ele previnir a reincidencia qnc tftHlsi sempre se 
clii; lia por hem llelerminar que V. l~x. remella taes prnças 
para esla C<lrlc eom guia de passngem logo qúe tenhão fina
lisado suas senlen~as: o que comnmnieo a V. Ex. pnrn seu 
conhecimento e exccuçüo. 

neos Gunrde ll v. I~x.-MarfJUez de Ca'\Í:l~.-Sr. rresi
tlcufe tia Província do l)iauhy. 

N.o J 10.-FAZENDA.-Em 20 de Mnrç.ode 1857.-Rcmessa, 
de Decretos e Tabellas de vencimentos militares . 

• lofio 1\lnuricio 'Vandcrley, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, lransmittc aos Srs. · Inspcctores das The
sourarins de Fazenda os Decretos c Tnbcllns datados de 31 
de .Taneiro nllimo sobre vencimentos militares, a fim de que 
tenhfio a devicln execução na parte que lhes tocn. 

Thcsonro Nacional em 20 de 1\lnr«;o de 1857.--- .loão 
Mauricio 'Vnmlerlcy. 
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N.o 111.-IMPERIO.- Aviso de 2~· de Março de 1857.
Créa hwna Agencia de Correio na JTilla de Simão Dias 

ua Província tle Sergipe. 

:ta Seeçfio. lHo de .Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 2~· de Março de 1857. 

Sua l\1agestm1c o fmpermlor lia por bem crear huma 
Agencia rle Correio na Yilla de Simão Dias, da Provincia de 
Sergipe. 

Pala cio do lHo cln .Janeiro em 2!-. de Murço de 1857.
I.niz Vcclrcira do Conlto Ferraz. 

N.t• 112. -Ariso ele 27 de 1\'Tarc,:o de 1857~- Crêa lwma 
Agencia de Correio na l'nla da Leopoldiua da Pro

'l'incia de J.llinas Gcraes. 

3.3 Secção. lHo de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 27 de 1\Jnrc,:o de 1857. 

Sua l\lagestndc o Imperador Ha por· hem crear Jmma 
Agenciu de Correin na Villa da I.copoldiila da Província de 
'Minas Gemes. 

Palado do lHo de .Janeiro em 27 de Março de 1857. 
l.niz Pedreira do Contlo Ferraz. 

N.o 113.-Aviso N.(' tO de 27 de l\larço de 1857.-Ao I,re ... 
si dente do Espirilo Santo.- Declarando qual o nome 
que deve ter a Colonia fundada junto ao Rio de Santa 
JJfaria. 

111m. c I~xm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Honve 
por bem })(~terminar •Jne a nova Colonia fundnda junto ao 
IUo d1~ Santa l\Taria lomc a invoeação de Santa T...eopoldina. 
O qtw eommunkn a V. Ex:. para scn eonheeinwnto e exc
cuçiio. 

Deos Guarde n V. Ex-.-T...uiz Pedreira do Coutto Ferrnz, 
:Sr. Presidcn(c d<J Provinda do Es}lirilo Sanr.o. 
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N.o lf.'l,.-l~"AZl~NDA..-Em 27 de 1\larço de 1857.-Concessão 
â Companhia « llamburgo-Bt·asileira )) para cxtender a 
.mrt linha de Vapores até ás Províncias do Sul do Jm
lH~rio. 

Ministerio dos Negocios da Fazemla. Rio de Janeiro 
t•m 27 de l\lan:o de 1857. 

Communico á V. S., para a tlevilla intelligencia c cxc
l'Ução, na parte que toca á essa Alfandega, que o Governo 
Imperial concede {t Companl1ia Hamburgo-·Brasileira permisf,fio 
Jlara c:dender a sua linha de Vapores até ns Pt~~vincias do 
Sul do Imperio, por meio de Vapores de lotação neeommmlada 
ilS differentcs burras, ni'io COtllO navegat:ãO de cabotagem 
entre os ditos portos e o desta Côrte, mas com.o prolongação 
da navcga~ão transatlantica, que jtí existe até nrpti, m(~tliantc 
ns seguintes favores e condições: 

1. a Isenção do despacho c pagamento de direitos de 
haldenç.fio das mercadorias que vier~m da Europa acompa
nhadas de manifestos, ou das listas dos portos da escala, 
com destino aos das Provincias do Sul onde hn Alfandega, 
e passarem para os da linha subsidiaria c vicc-vcrsn, conforme 
se prntica com os Vapores Britannicos da linha subsidiaria 
entre esse porto e os do Rio da Prata, nos termos da Ordem 
de 23 de Outubro de 1851, reputando-se a baldeação de 
tnes mercndorias como as de navios arribados, ele que trata 
o Art. 2.4,8 do Itcgulamento de 22 de Junho de 18:16, sendo
lhes applicnveis os disposições do Art. . 2l9, c as dos 2~·5, 
2Ui c 2·i·7, caso se verifiquem as hypolhescs ali figurodas, 
sem comtudo excluir-se a fiscolisação que compete á essa 
A.lfandega em quanto os Vapores se tlemornrem no porto, 
tomadas as cautelas recommemlodas no Art. 238 c outros, 
que á mesma Uepartição pareção nccessarias. 

2. a Baldeação dos sobresalentes de h uns para outros Va
pores, semlo apresentada huma lista dellcs, a qual depois 
de receber o vi.sto de V. S., c a verba de eonferenc.ia de 
cmhnrqne posta pelo l~mprcgado llessa Alrandega, que pnra 
isso for designallo, será cxhibida na Alfandcga do porto a 
fJite se destinarem os Vapores da linha snhsidiarin, c ahi se 
\'erifieaní a nxaclidão da mesma lista, fazentl0-!-'1~ justificar, a 
jnizn do rcspcdivo Jnspeclor, o c.onsumo ll(\s Rohrcsalen(e~ 
•Jile faHarem. 



Lc~go cftle mn qnnlqaer t1os por( os se demorem og V a pore~ 
por mais de 2 ~- horas, deverá ser organisacla nova lh;la de 
sobr·csalentes, e não se permitliril a haldeaf;iio de outra 
()llanlidtHle no porto clesla Cidade sem despacho de V. S., 
t)Ue concederá a qne parec:(~l· razoan!l, fazcllllo pngat' direitos 
elos ohJeetos cujo enn~umo nfio for jnstiftcmln. 

Dnos (~nanle n Y. S.-Joiio Mamieio \Yanderlcy.--~r. 
Consellwil'O ln~pec!or •la Alfandcgn. 

Itlcul.icas commtmirações FC fizerúo ás Thcsourarias tle 
Santa Cntlwrina t~ tL Pedro do H i o UrmHie do Su!. 

N." I L>.·-Em :~o d•~ Jilarc:o ele\ 1RG1.-Dircitos de (',rpilrlrt{'fio 
crf'r;Jos fiO I' ... lsst•m7Jllhts !'rovincirws. 

Mirtislt~rio dos Ne~~odos da Fazl'wla. lHo de .Jaueirn 
em :m de Março tle 1:)57. 

fiJm. e Exm. Sr.-Te~1Hlo a Imperial Hcsolu\fiO de 15 
de Novembro ultimo, lomatJn sohre consulta tln Sccc:.ão de 
Fazenda elo ConsPiho cl'Eslado, êÍcerca elos ncfos Legislalivos 
da Assemhlé:1 Prnvindal c!cssn Proyincia, eonformatlo-sc com 
o Pnn~cer ela llWStna Seerão, f{Hc cnconl ron sct· inconslitu
ciormf o§. !1. 0 do 1\r!. 2. 0 da Lei n.o 3:l!3 de ao de Novembro de 
18;)[), que lançou o imposto de 8 por cento sobre n madeira 
de ipé exportada, por ser certo flllC n cxporlnçiJo regula a 
importaçfio, mórmenle nos paizcs ngricoJas, c qne o preço 
dos nren·a!los ela Enl'opa, sendo o regulador elo mercado dos 
pr01Juclos da no~:sa indnslria agrícola, tudo aquillo que pôtle 
afleetar o valor pel'mHinrcl elos nossos pmduclos, afl'ectn o 
seu merendo, c JHI memm razfw a imporlnc,:.fio c renda rcs
pcdi'ra, ~~ assim O l'otlel' J.cgisJalivo l(lle tivesse a facn]ehu]e 
de impôr llit e:xpor[n~.~iio lcrià implicitamente a ele regular :1 

imJlOI'IiWfiO e prejwJiea-1;1 contra a letra do Art. tO § 5. o c 
A rl. 12 •lo nelo ntl•licinnal; c hem as!'iim o § 25 tlo mesmo 
Ar I :l.. ·• ela dl.atfa LI' i. no qual se impõe a tnxn fie 100 ~ 
por (oue!ada ~;olm~ a~; emhan·:H:IH~s qne navegarem no rannl 
da Barca, por ser igunlnH~Il(•• applirnYcl a esta •lisposirfin a~ 
:'ioiiJ'I~dila~• rnzõr"; e pnntw~, tendo a 1\sscrnhl•~a (~<~rnl l.t•gis-
1nlir;t t•-,lingnid·• :1 ''""~hgetn pPio <fHC n~speiln ao I'IIIIHnerdn 
4)1• l';thn{a;:c'l!l, p:l·• ':• li•·Íf;~, r :111(4~>; I'Ollfr':li'Íil ,In CSpirifn 
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•lo a do atltlidonal, ercarem ns Assemhh'~as l'rm indacs o 
llll'~mo imposto aholitlo, reeommemlo n V. Ex., tle ordem 
c !r.~ Sua Mageslndc o lmperntlor, l]UC qn:HHlo semelhantes 
Leis c Hcsoln~ões lhe forem enviadas para il Snnc~fio exponha 
<Í respeeli\'a Asscml>léa us razões pelas quncs não p{u.lc clla 
le~~islar senf!o Enhrn os ohjcctes que forem tle suas rcs(rictas 
c c't:prcssas altrihni<:õcs, c a convcnicncia tlc serem pela 
mesma A~scmhiL·a, rcYogaclas as Leis que, comn ns supm
meneionaeln~;, são Jll't•jwlicincs ás iinpofiic;ües elo E~.tmlo e aos 
interesses gcrncs do lmperio. 

llem; Gunrtlc a V. Ex.-.Jofio 1\Tnurieio W:uulcrlcy.-Sr. 
l'rc~itlenlc da Provincin tlc~ S. l)cllro. 

:" .'' 1 HL-Em 30 ele Março (1e 1857.- A 's illcsfls do Con .. 
sulwlo nfio compete a apzn·elwusüo de madeiras mrlada.'i 

sl'm liceuça do (lovcr;w . 

• João l\Innricio 'Vandcrley, r residente elo Tribunal do 
Tlwsnuro Nacional, dcclúra no Sr. Jnspeetor cln Thcsournria 
ela Bahia, <Jne o mesmo Tribunal deo provimeuto no recurso 
interposto da decisão dessa Thesonrarin, qnc julgou proce
tlente a apprchcnsüo, feita pelo Consulado, tlc nove duzins 
e einco piíos ele cedro, pertencentes a Manoel Gomalvcs dos 
Santos ~Junior, c r.onsignndos n Ernesto I<antnc1\ (\r C. a, por 
quanto, segundo o disposto na Ordem n. 0 ·J7 de 28 de 
Março de 18~.:-J, não he da compelcncin dns Me~ns de Con
sulado fazer upprchcnsüo de madeiras por motivo ele falta 
ele liccnçn para o scn cc'n·tc, on por este ser feito em maUns 
do clominio publico, nu o sendo, como nu o são, gencros 
!mhtrnhidos aos direitos, qne pelas ditas 1\1esas se arrec·adfio, 
raso uni co em <tnc lhe e.umprc fazer n opprehensfio, nos 
lermos do Ilcgnlamcnlo de ao de 1\Taio de 18!36. 

O neto da l)rcsidcncia de 19 de Setembro ele 18!,() não 
incumbe, nem pódc incumbir no Consulnclo da npprchensüo 
de gcneros nns circnmstancins cxposlns, t1eve1Hlo apenas o 
respectivo Administmdor prcvinir n Cnpitnuia dn l)orlo, 
(Jtwnelo !'C clêcm cnsos semelhnntes, n fim de qnc esta pro
ceda élS diligcneins ncccssarias, c faça recolher ao Arsenal 
ela Marinha n~ mndeiras, que forem cortatlas sem as licenças 
rnmpetentcs, e segundo o disposto no rcferiib aeto. 

Thcsouro Nacional em 30 de Marc;.o ele 'I HG7.- .Jofío 
\fintril'io WatHicrh.)\. 
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ela Bahia, <Jne o mesmo Tribunal deo provimeuto no recurso 
interposto da decisão dessa Thesonrarin, qnc julgou proce
tlente a apprchcnsüo, feita pelo Consulado, tlc nove duzins 
e einco piíos ele cedro, pertencentes a Manoel Gomalvcs dos 
Santos ~Junior, c r.onsignndos n Ernesto I<antnc1\ (\r C. a, por 
quanto, segundo o disposto na Ordem n. 0 ·J7 de 28 de 
Março de 18~.:-J, não he da compelcncin dns Me~ns de Con
sulado fazer upprchcnsüo de madeiras por motivo ele falta 
ele liccnçn para o scn cc'n·tc, on por este ser feito em maUns 
do clominio publico, nu o sendo, como nu o são, gencros 
!mhtrnhidos aos direitos, qne pelas ditas 1\1esas se arrec·adfio, 
raso uni co em <tnc lhe e.umprc fazer n opprehensfio, nos 
lermos do Ilcgnlamcnlo de ao de 1\Taio de 18!36. 

O neto da l)rcsidcncia de 19 de Setembro ele 18!,() não 
incumbe, nem pódc incumbir no Consulnclo da npprchensüo 
de gcneros nns circnmstancins cxposlns, t1eve1Hlo apenas o 
respectivo Administmdor prcvinir n Cnpitnuia dn l)orlo, 
(Jtwnelo !'C clêcm cnsos semelhnntes, n fim de qnc esta pro
ceda élS diligcneins ncccssarias, c faça recolher ao Arsenal 
ela Marinha n~ mndeiras, que forem cortatlas sem as licenças 
rnmpetentcs, e segundo o disposto no rcferiib aeto. 

Thcsouro Nacional em 30 de Marc;.o ele 'I HG7.- .Jofío 
\fintril'io WatHicrh.)\. 
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N." J 17.-Em ~H de Mnn:o tle t.S57.- O beneficio da Lei 

dt~ () de JYo·,,t~lll1Jro de 1 S27 he c.'l:lmn;ivo á.~ 1)Í1Wrts dos 
OfficiarR militart·s, que st~ tivm·<·m casado in arlieulo 
morli:-;. 

Jniio Mauricio "Ynndcrley, I)rcsitlente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, cnmmu11iea nos' Srs. Inspectores dns Thc
smirarias de J<'azcnrln, pnm sua intelligcncia e execuçiio, 
((He a Imperial Hesolução de 5 de Fevereiro de 1853, tomada 
sobre consulta da Secção uc Fazenda do Conselho d'l~stndo, 
declarou que o hcneficio da Lei de 6 de Novembro de 1827 
hc extensivo ás vinYas elos OrTieines militares que com estes 
se tiverem casado in articulo wortú;. 

Thesom·o Nacioual ent 31 de Março de 1857.-.Toüo 
1\lanrieio "·anderley. 

--
N." 118:- J~m :H tle Março de 1857.- QuesWes de 1Jres

c niJçiio . 

• João Mauricio "randerley, Presidente tlo Trihmwl uo 
Thesouro Nacional, trnnsmitte. nos Srs. Inspcclores das The
sonrarias de Fazenda a eopia inelwm do Aviso do Ministerio 
da Fnzenda de !) ele .Junho de 1856 expedido {t Directoria 
HerahJa Conlabilidncle do Thcsouro Naeional, em cumprimento 
da Imperial Uesolu~~iio de 1 O tle Maio do mesmo armo, tomada 
sobre cottsulta da See('iio de Fazenda do Conselho d'I~stado, 
para sua intelligencia, c 1Í fim de que o observem em casos 
identicos na parte relativa ás habilitações dos herdeiros e 
ccssionarios tlos credores da I<'azenda llublica. 

Thesouro Nadonnl em :H de Março de 1857.- .Jofio 
Manrieio "rmulerley. 

Copia. lHo ele .lnneim. l\1inislerio elos Negoeios ela 
Fazenda em !) ele~ .Junho ele 185(). 

Haw•tulo Sna ::\IngPslndc o Imperador por bem matular 
c·onsullar a SPr{'iiu ele~ Fawncla tio Conselho tl'Eslado, se á 
vis~t do A ri. 7." § 2." elo Decreto de 12 de Novembro de 
18;J1, devem-se eonsidemr prescrjpfas as divhlas reclnmadas 
por Gomes c Tnnfio, .Jost·~ Hehcllo de Figueire(lo c .Tosé Joaquim 
Gttimariies. solm· IJI!P cleo Jlilreecr ossa IHt·cetoria em data 
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de 30 do Outubro proximo passado, foi a mesma Secção de 
}li\l'ecer : 

Quanto á divida ·de Gomes c Irmão, f{UC ni'io pó de. ser 
considerada como (Jrescripta, por quanto, embora fosse pro
veniente de lmq~. imposto illegalmente arrecadado pela Rece· 
bedoria da Cidade da Bahia, c como tal .. · sujeito no Conten
cioso.Administrativo da Thesouraria, á quem compelia resolver 
sobre o· seu pagamento, todavia, como não tivess·em os 
reclamantes recorrido ao fôro civ,il por ·• sua vontade, e sim 
obrigados por despacho da mesma Thesonraria , devia o 
processo hayido por facto da Fazenda interromper o curso 
da prescripção, apezar da incompetencia do mesmo processo. 

Quanto á divida de José llebello de l~'igueiredo, que 
na o deve ser tambem conside~oda como prescripta, porque 
não podendo o ~eclamante ·requerer o pagamento da somma 
que pagara como.1fiador de hum contracto fiscal,· senlio depois 
que po~ sentença do poder judiciario~ compete~te fosse deci
dida a questão civil de exoneraçlio da fiança, que elle prestara 
por effeito da noyação do . mesmo contracto , não pbdia ·a 
prescripção fiscat>correr contra quem não podia ainda re
querer, cabendo-lhe somente faze-lo clepois da decisão jn
tl iciaria. 

Quanto, porém~ á divida de José Joaquim Guimarães, 
deve ser considerada como prescripta, menos na parte que 
haja de pertencer ao co herdeiro desasisado, por isso . que 
sendo. proveniente ·de jubilação óu pensão com nssentamento 
em folha c pagavel em epochas certas , .e dev,endo a pres
cripçno correr dessas epochas em diante, não podia ser 
inter~ompida por hum processo de habilitação de. herdeiros, 
que apeza~ de instituído nesta Córte e Provincia, onde existem 
to(las i as instancias judiciarias, durou mais de cinco annos, 
como. para attestar negligencia do reclamante. 

'fendo-se conformado O .1\lesmo Augusto Senhor . com o 
dito parecer, por Imperial Resolução de 10 de 1\'laio ultimo, 
nssim o communico a V. S. para sua intelligencia e devitla 
e~ecução. 

Deos Guarde a V. S.-1\larquez de Paraná.-Sr. Director 
Geral interino da Contabilidade.- Conforme. O Official maior; 
.José Severi:mo da ltochn. 

J2 
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N." t Hl.- Em 31 de Mar('o de 1857.-.As ;ustt'ficarut!.~, qul' 
dn~em 1womorer as ,,.itwas e rnais pessoas para a perce

pção de meio soldo, wlo interrompem a pre.çcr-i]JÇÜO • 

• loão 1\T:mrieio 'Vnnderlt~y, Presidente tl9 Tribunal do 
Thesouro Nacional, (_'ommunica nos Srs. Inspeclorcs das Thc
sourarias de Fnzenda, para sua inlclligencia c cxecn~iio, <tnc 
pela Imperial Hcsohu:flo tlc 28 de Mnio de 185(), tomnda 
~ohre consulta 1la Scc•·fio •le Fazenda do Conselho (_l' Estado, 
foi dcrlnrado qn1~ sc;Hlo da compctcncia do l\linislerio da 
Vnzcmla no excrdeio lia jnrisdic~fto contenciosa <tne lhe 
ronfcrc o Decreto •le 27 tle .lnnho de 18l0, decidir as rc
damaçcics tlo ml!io soi,Jo, ('Oill''~'li'lo pela T.ei tlc 6 de No
Yemhro tle 1827, 11fto pollmn interromper a prcscripc.:flo -tio 
•tttinqttennio eslahcler.idn na legisln('fio em vigor, ns jnslifi
t:n{'ões fJHe devem promover ns viuvns c mais pt•ssoas a 
t}tJem rompelc n referida peusfio; cumprindo, por· tanto, <rnc 
se consitlere prescriplo o direito das lmhililawlas todas ns vezes 
que ~~~ Jlcli~:ücs forem nprcscntrulns iÍs Thesournrins de Fa
zerHla tlepois do rcfcriclo quinqnennio. 

Thcsouro Naeionnl em 31 ele Março ele 1857.- Joúo 
Mauricio "'nmlcrlcy. 

N.u 120.-~Em 31 tle :\larc:o tle 1857.-A.~ vizwas clm; mi11'
lfll't'.~ f~mwdos in arlit~ulo mol't-is tem direito ao mdo .'iohlo; 
f' a justificariío 1H'OfHJsta em .Jui-:o niio interromp~ a prcs
t'1'Í]Jrtlu . 

• Jufio Mnnrido "·amlmlcy, Presitlente do Tribnnnlllo Thc
~onro Nacional, participa no Sr. lnspcctor da Thcsournria 
tle Fazenda tln Mar:mhfio, em resposta ao sen Onitio de 1 H 
ele .laneil'o ultimo soh 11." 3, qne, tornando conhecimento 
<la n~t·.lam:tç41o ele Tl. Emilia Hosa Hndrigucs tlc Mirnnda para 
h a H! I' o meio soldo de seu finado marido o A I feres ele 1. a 

Linha tlo Exerdto .fosé da Cunha llavolidc de Menezes, rc
~oln~o irulefcrir n prelcn~fío, ni\o pelo motivo em que ~c 
fnwlou a Thesouraria de ter sido o casmncnlo daqnellc 
Ol!kjal in m·ticulo morti.li' por qnnnlo n Tmperinl ncsolntfiO 
dn ConsuJia tlo Con~elho d'Estnllo tlc 5 de Fevereiro de 
185:3 dedtlio tJIW o l'<!nelieio da Lei tle G ue Novembro· ele 
1827 he e'\ll'n~iro :Í:; Yillras tlos Ofliriaes milHares que rom 
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c~tes se tiverem casado em Ines c.ircums(ancin~; mns por (e r 
prcscripto o direito da hnhilitamla, visto que a reclama~iio 
foi feita á Thesouraria em 21 de Novembro d·e 1856 depois 
do quinqucnnio contado de 6 de Mar~o de 1850, data do 
fallccimento do mesmo Alferes, sem que se possa considerm· 
intenompida a prescripc;ão pelo facto de ter sido n juslificntf'io 
proposta em .Juizo dentro do referido quinquennio em 22 
de Fevereiro de 1855, como em caso idenlico o declarou n 
Imperial Resohu,:üo da Consulta do Conselho <l'Estm.lo de 2S 
<lt! .Maio de 1856. · 

Thcsouro Nncional em 31 de Marc:o ele 1~57. -· Joüo 
~Jauricio "~nnderley. 

N.f} 121.-Em 3ltlc Murçodc1857.-0sprocessos de ha
bilitação tmra o meio soldo derem semp1'c .'ier 

remcttidos 1>ara o Tlwsouro . 

• Toüo 1\Taul'icio 'Vanderley, Prcsitlenlc do Tl'ihunnl do 
Thesouro Nacional, faz saber nos Srs. Inspectorc5 das The
~onrnrias de Fazenda, IJ31'U sua intclligcncia e exec-ução, (Jllc 
sendo da competencia contenciosa do l\Iinisterio da Fazenda, 
nos termos do Art. t.o do Decreto de 27 de .Junho de 18l0, 
clccidir ,definitivamente do direito das hnhilitandns á pensfio 
do meio soldo cnncCLlido pela I.ci de 6 de Novembre de 
1827, devem ns 'fhcsonrnrins de Fazenda remetter em' todo 
o caso no Thesouro os ,Jlrocessos de hahililnçõcs, quer t·e
t>.nnhet:fio, q'ner neguem Jlrovisorinmente o direito elas habi
litandns, á fim de que, proferitlas pelo mesmo Minislerio 
ns decisões definitivas, possão ns portes interpor o recurso 
cslnhelccit!o no Art. ~-6 ·.do Itegulnmento c.le 5 de Fevereiro 
de 18.~-2. 

Thcsouro Nocionnl em 31 de l\Jnrc,:o de 1857.- João 
Mauricio "'anderf<~y. 
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N. 0 .122-Aviso N.o 2 de 31 de :l\larço de 1857.-Ao Mi
nistro Brasileiro nos Estados Unidos.- Requ1"sita a 're
messa do Relatorio do General Land Office e outr;as pu
blt"caçõe.tr qúe digilo 1·cspeito á colonisação ou 'medição de 
te·rras elos Estado. 

lllm. c 'Exm. Sr.-Convêm que V. Ex. remetta regular
mente ú Repartição Geral das Terras· Publicas os Helatorios 
do General I .. and Office, e quaesquer outras publicações, que 
possão interessar a Colonisação ou· medição dns terras do 
Estado. . 

Deos Guarde a Y. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. José Franci:sco de Paula Cavalcanti de Albuquerque. 

N.o 123.-GUERRA.-Circular de 31 de l\larço de 1857.
J.lf anda cassar a despeza com alugue1's de casas 

71ara Quartcis de Of!iciaes. 

Circular. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da 
Gucrm em 31 de Mm·ço de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.-1\Tamle V. Ex. cessar a pratica, in
troduzida nessa l)rovincia, de alrigarnm-se por conta do Go
verno, cazas para aquartelamento dos Officincs pertencentes 
aos Corpos do Rxercito ahi destacados, ou de se lhes abonarem, 
para esse fim, gratificações; pois que não póde nessa Pro
víncia prevalecer para huns vantagens, de que no geral das 
outras não gozüo os Officiaes do mesmo Exercito. 

Deos Guarde a V. ]~x.-1\farquez de Caxias.-Sr. Presi
(lentc ela Pro,·incia ele Pernambuco. 

N. B. Na mesma data ás Províncias das Alagoas- c Santo 
Catharina. 

I I 
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N.o 12~ .. -GUERR1L...;_Aviso de 2 de Abril de 1857.-Ao 
Sr. JJiini.fitro da Fazenda t·espondendo. sobre duvidas obje
ctadas, no'Thesottro, á execução da.~J. Tabellas annexas aos 
Decretos n.os 1.877 c 1.880 de 31 de,Janeiro do cor1~ente 
anno, que marcárão gratificações a. Officiaes do Exe,.cito 
em conunüsões. .. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 
2 de Abril de 1857. · · 

111m. e Exm. Sr.-Respondendo no Aviso do 1\Iinisterio 
tla Fazenda de 30 do mez passado, pedindo soluç.ão de tres 
cluvidas que occorrem no Thesonro sobre a inle1Jigenein das 
Tabellas nnnexas aos Decretos n. os 1.877 e 1.880 tlc 31 de 
Janeirojtleste nono'- tenho a dizer a v. l~x., ·quanto á 1. a 

que a tabella e ohservaç.ões nnnexns no 2.0 daque1Jes Decretos 
nenhuma duvida deixão de que as gratificações ali indicndas 
sfio relativas ás commissões que lhes correspondcm, qualquer 
que seja a Patente do Official que as desempenhar:: são gra
tificações remunerativas de trabalho, e este he independente 
da cat.hegoria do individuo. Quanto á 2.a tenho a declarar 
que não sei a qne Uepartiçfio se refere, posto me pareça ser 
á de Quartell\lestre General, pela citnção feita do Regulamento 
ele 26 de Fevereiro de 1853: neste caso respondo a V. Ex. 
dizendo que o Chefe daque11a Repartição nfio deve ser con
siderado Chefe de Commissúo de J~ngenharia; c poa·tanf,o só 
lhe competem as vantagens correspondentes á Commissúo 
acliva dessa especialidade, segundo a tahclla c ohservnções 
rifadas, e as que acompanhárão o Decreto n .o 1877, sendo 
ns forragens reguladas pela que compete ao Official segundo 
seu posto em ,Emprego do Estado mnior rle 1 • Classe, c a 
ctape correspondente no de Engenharia militar. Qunnto 
iÍ 3.a finnlmerit.e, sou a dizer que estando marcada no Regu
lamento de 26 de Feve~eiro de 1853 menor gratificação, 
especial. ao Escriplurario : Official reformado ou paizano, e 
nfio se determinando ali qual a que elle deve ter no caso 
de substituir interinamente o Chefe de Secçl'io, rlando~se tal 

. suhstitui~ão, continuará a perceber somente sua gratiücnçfio 
e~pccial. 

Apresso-me em solver as duvidas propostas, vor ter em 
t'on~irleração que sendo as. Tabcllas sobre rJnc cllas versão, 
de ~~ l de .lnneiro deste anno e o A''iso de Y. Ex. de 30 do 
mcz rm•~adt) esta(\ ~em duvida . os Offirinc~ cmprcgarln~ na 

I I 
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dita 1\eparli~.:iio por pagnr de seus vencimentos do mez de 
Fevereiro ou estes lhes furão pagos, com prejuizo seu, pelas 
tabellas anteriores. 

Deos Guarde n Y. Ex.-Marqucz de Ca\ias.-Sr~ .. Joãn 
1\Janrido "~umlerley. 

-~·-

N." 12:>.-F.\ZENOA.-Em 2 dl; Abril de 1857.-:-Sobre 
únpostos creados ]Jela Assembléa l..t!!Jislativa da 

Paraltyba. . 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Janeiro 
em 2 de Abril de 1857. 

111m. c Exm. Sr. ~Tendo-se n Imperial Resoluçno de 
15 de Novemhro ultimo, lommla sobre consulta da Seeção 
tlc Fazenda do Conselho de Estatlo, sobre os netos tegis
lativos da Asscmhléa dessa l)rovincia, conformado com o 
parecer da mesma SeC\ÜO, que julgou contral'ios no Artigo 
10 § 5. o do Acto ntldicional os impostos de cxportnçfio 
ercados pela l.ci do On;amcnto de Jí. de Dezembro de 185rl, 
tanto mais dignos de reparo,· quanto, reconhecendo a dita 
Assemhléa Provincial a necessillafle de promover a cultura 
do caft~, o isentou dn dizimo da lavoura no Artigo 1 O da 
referida Lei; os ,Je 3 "/o das fianças criminacs, visto que 
taes fianças são sujeitas pela l.ei Geral il Taxa de 2 °/o do 
seu valor, e niío podem as Assemhtéus Provinciaes lan~ni· 
impostos sobre os ohjectos de qnc a Assembléa Geral tem 
feilo malcria contribuinte; c hem assim os de 50 rs. por 
cada folha corrida, por encontrar a l.ei de 30 de No
vembro de 18~ I ctne, na Tahella annexn § 11-7, con~iderou 
llenda Geral o imposto de 27j;500 por folha corrida para 
impetrar graras ou mercês, e a ordem do 'fhesonro tlc 3 
de Bezemhro de 18'1.7, que declarou qnaes os impostos, 
fJtlC pela divisfio das Hendas publicas, na conformidade das 
disposições dos Artigos 77, 78 c rl3 da Lei de 2!. de On· 
tnhro dn t 8:12, do Ai·tigo 35 da de 8 tle Outuhro rJ,~ 
18~l~~, tios Artigos :.JH e :Ju da de 13 •lc Ontuhro de 183L 
t~ c h ,\r ligo 12 da de iJ 1 de Oulnhro de 1833, pcrlcnciiin 
(ÍS Hewlas gerae:' c ;\-; l'rovindaes, scnclo <JIIe a tlisposi-:nn 
Legi~lilfi\'il Pro,·itwial, (k que ::.c trata, concebitla gcral
!ll'~nte n:1') kz 'li·;ti•wcJr" nlgnma "!lln• f,_~!h;1~.' f:1JnHa~ p:u:t 
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!ll'~nte n:1') kz 'li·;ti•wcJr" nlgnma "!lln• f,_~!h;1~.' f:1JnHa~ p:u:t 
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impetrar gratas ou mercês , e ns que nno são para esse 
lim, cu.ios novos e velhos direitos nüo forüo incluitlos nas 
Hmulas Provinciaes; e finalmente o imposto de 1&-m:OOO vor 
nula licença uos l,rocnradorcs dos mlllilol'ios qnc não ti
,·crem l,rovi~ão da Hela~úo do dislricto, porquanto o em
prego ,)c Procnra1lot· h c ma teria contribuinte ·geral, clnssi
lkillla pela cilmla te i de 30 de Novembro de 181-1 , § 5. o; 
all·m de que, scntlo precisa a licen«_:n para pode•· Jll'ttcnrnr 
nn~ nmlitorios, na fúrma do disposto na Onl. ti v. 1 o Til. 
l~ " mais l.ei~ mn vigor, não n podem dar ns Assemhléas 
l'rminr.iaes, nem halJilitnr qualquer para exercer tal em
l'reg•J: - recominemlo a V. Ex., de Ordem de Sua l\Jnges
liuh~ n Imperador, que quando semelhantes Leis c ltcso-
1tu:c1es lhe forem cnYiatlas para a Sancção, exponha a rcs
pediva Assembléa ns razões pelas qnaes não pútle clla tc
!!ÍSlar, senfio sohrc os objcclos qnc forem dns ~mas rcs
lridas c expressas allribnições, e a convcniencia de serem 
pela mesma· Assemhléa revogadas as Leis que, como n 
~:npramcncionacla, silo preju11iciaes <Ís imposições do l~stado 
c aos interesses geraes do Impcrio. 

n~ns Gnartle n V. Ex.-João Mauricio "'anderley.
~r. l'•·esitlente da Província da Parahyha. 

Rt~I•~•t•ti~iio Get•al elas Tet•ras Publicas. 

N." 126.- Aviso N.o lS de 2 de Abril de 1857.- Attlo
risa a 1·emover para lugar salubre c (ert·il o Aldea-

11Wnlo imUgena de Nos.Ya Senlwta do Loreto no Jatally. 

111m. c Rnn. Sr. -Sua l\Jagestade o Imperador Altcn .. 
•lentlo ao que V. ]~x. representou em OITicio n. 0 !a5 de 2 
dn passmlo, -Houve por bem Antorisa-lo a remover para lugar 
saluht·e e l'crtil o Aldeamento indígena de Nossa Senhora do 
I.nrcto no .Jntahy. O que communico n V. E-r. para seu 
conhecimento c execnção. 

l>eos Gunnle a V. Ex.- J.uiz Peclreirn do Coutlo I?crraz~ 
Sr. Presidente ela Provincia do "Parnmí. 

• I 
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N.~~ 127.- Aviso N.'~ 20 de 3 de Abril de 1857.- illanda .~ 
jJr)r qwmto ante.~ em. execução na Colonia Jl ilt'tar do Ja- I 

tahy o Regulamento de 22 ti;; Dezembro de 18~·9: J 
l 

111m. e Exm. Sr. -Achando-se fundaria a colonia Mi- ·l' 
lilar do .latahy nessa Pl'Ovincia, cumpre que V:. Ex~ ponha 
mn cxecuçfio quanto antes o Regulamento tle 22 (le Dezem· l 
hro · de 18.1.9 , pelo qunl ·e lia deve reger-se , segundo o De~ ! 

ereto de sua crea~ao de 2 de Janeiro de 1851. 
Deos Guarde a V. Ex. - tuiz Pedreira do Coulto Ferraz. 

S1·. Presidente tln Provinda do l)araná. 

--·-
N.o -t28.~FAZENOA..-Em 3 de Abl'il de 1851.-lmpostos 

errados 11ela .:fssembléa Prom'ncial de S. l'aulo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. llio de .Taneiro 
em a tlc Abril de t 857. 

111m. e Ex.m. Sr.-Tendo a Secção de Fazenda do 
Conselho d'J~stado consultado sobre os netos da· Assembléa 
T..egislutiva dessa Vro\'incia., promulgados dumnte o anno 
lindo, foi de parecer que a Lei de 6 de Maio, que or~a 
a receita c despcza elas Camaras Municipaes, ahet·tamcnte 
viola o ,\eto adidonal, porquanto no artigo 1. 0 §§ 15, 16, 
22, 2a, :37, ,~r,. c -'1-6 impoem varios direitos de im
portação. 

A lêm deste abuso, outro descobri o a Secção na J.ei 
do Orçamento Provincial, artigos 19 e 37, pois que no 
primeiro se fha a tliaria de 400 r~. para os Guardas da Al
fandega de Santos occupados no serviço Provincial , e no 
segundo se designa o Inspector e Thesoureiro, e dons Escrip
turarios da mesma Alfandega como os unicos alt!m daquelles 
t~uardas incumbitlos da nrrecadnção das Rendas Provinciaes, 
com direito a perceberem as gratificações ahi estabelecidas, 
o que he expressamente prohibido no artigo 10 § 7. o, ar
tigo !I. o da f.. e i de 12 de Maio de l8.i0, hum a vez que o 
primeiro se exeepltw elos empregos l\lunicipaes e Provinciaes 
os '(tte clizcm resp(~ito éÍ arrecadação c diSJ)entlio das Ucndas 
geracs, '~ o scgnwlo dcelara que o artigo 1 O § 11 do Acto 
adidoual, que autnri;;a os Presi,lcntes das Províncias êÍ no~ 
lllc~:ll'. 'II"P«'IItl•·r. " rtH•;;;nFl cJemitlir o~ l:mpregados Prn~ 
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vinciaes, só eomprehende áqueltes empregados cujas func
ções são relativas á objectos sobre que· podem legishír as 
Assembléus Provinciues, e por maneira . nenhuma á<tnelles 
que são ca;eados pot· Leis Gerncs relativas a ohjeclos da 
competencia do. Poder Legislativo Geral. 

E sendo presente a referida Consulta á Sua l\lagestade · 
o Imperador, ])etermina o :1\lesmo Augusto Senhor que os· 
netos á que . acima me r,efiro fossem submettidos ti conside
m~ão da . Assembléa Geral Legislativa, para resolver o que 
a respeito tiver por mais conveniente, e· que entretanto a 
Y. Ex. se recommendasse, como por este recommendo, que 
quando Leis e H.esoluções semelhantes lhe forem enviadas 
para a Sancção, ex)lonha á Asser~bléa dessa Provincia as 
razões pelas quaes não póde eiJa Legislar, seiião sobre ob
jectos que forem de suas.restrictas e expressass. uttribnições, 
e a conveniencia de se~em por ella revogados os actos , 
que, como os supramencionados, são prejndiciaes aos in .. 
teresses da Fazenda Geral, e exhorbitantes dos poderes da 
mesma· Assembléa. 

Deos Guarde a V. E~<. -João l\fanricio "'anderley.
Sr. !•residente da Provincia de S. Paulo. 

-·-
N.0 129.-Em 3 de Abril de 1857.-~mpostos:creados pela 

Assembléa Legislativa do Rio :de Janeiro. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. 'Rio de .Taneiro 
em 3 de Abril de 1857. 

111m. e .Exm. Sr. -Tendo-se a Imperial Resolu~ão de 
22 de Outubro . ultimo, tomada sobre Consulta dn Secção 
de Fazenda do Conselho d'Estado ácerca dos netos I..egis
lalivos da Assembléa dessa Província, · conformado com o 
parecer da mesma Secção, que julgou contrario ao § 5. o 

do artigo 10 do Acto adicional os impostos de exportação 
creados pela Lei Provincial 11.0 850 de 5 de Novembro de 
1855_, artigos 11, 13, 1! e 18, os quaes além de affe
clarem com desigualdade a grande e pequena lavoura , con
tral'ião ainda as disposições dos artigos 9 e 11, § 6.0 da tei 
de 23 de Novembro de 1835 :-recommendo a V. l~x. de Or
dem de S. M. o Imperador~ que quando semelhantes Leis e 
Hesoluc;ões lhe forem enviadas para a Sancc;ão, exponha á 

1:3 
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mesma Assembléa as razões pelas qnaes não póclc T..egislar 
senfio sobre os objcctos que .forem de suas rcslrictas e ex
pressas altribuições, e a conveniencia. de serern por ella 
revogadas ns Leis, que, corno a suprarnencionada, sfio p~e
judiciacs ás irnposic:õcs do Estado, e aos interesses gemes 
do Impcrio. 

Dcos Guarde a V. Ex. -João 1\lauricio 'Vamlerley.
Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro. 

N.o 130. -I~m lf. de Abril de 1857. -Impostos'crcados 11cla 
Asscmbléa Legislativa de lflato-Grosso. . 

Ministerio dos Ncgocios da I~azenda. ltio de Janeiro 
em l;. de Abril de 1857. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo-se a Imperial' Hcsoluçfio de 
15 de Novembro ullimo, tomada sobre Consulta da Secc:üo 
de Fnzenda do· Conselho d'Estndo ácerca dos netos l.cgis
ilativos da Asscmhléa dessa l)rovincia, conformado com o 
parecer da mesma SecçfJO, (JUC julgou inconstitucional o 
imposto de 1 O 0 /o cstahelccido pelo artigo 2. o § 22 da Lei 
Provincial de 6 de .lulho de 185li·, sobre cada huma arroba 
de guaraná importado dos sertões. que rnedeiüo a referida 
l'rm'iucia, o l'ar;Í c Amnzonas, Yi~to como tal imposto he 
cvidPittcmenlc ele imporla~ão, sendo que para essa classi
ficação em nada influe a entrada do genero })Cios portos 
de mar ou por terra :-recommendo a V. l~x., de Ordem 
de S. l\1. o Imperador, que quando semelhantes Leis c 
Uesoluc:ões lhe forem enviadas parn n Sancção, .· exponha a 
á ditn Assemblén as razões pelas quaes não pode Legislar 
senão sobre os objectog que forem de suas restrictas c ex
pressas attrihuições, e a conveniencia de serem por ella 
revogadas ·as !.eis que, como a supramencionada, são· pre
judicines ás imposiç.õcs do Estado, c aos interesses gcracs 
do Imperio. 

])cos Guarde a V. Ex. -João Mauricio 'Yanderley.
Sr. l1 residente da Proyincin de Mato-Grosso. 
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N. o 131.-IMPElUO.-Aviso de 4 de Abril de 1857. -Declara 
niw havm· Lei que decrete a inconipatibilidade de servirem con;.. 
iunctamente parentes .. em qualquer gráo conw. membros das 
Juntas de Qualificação • 

. f.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 4 de Abril de 1857. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente no Governo Imperial o 
Officio de V. Ex. de 19 de Fevereiro ultimo, sob n.0 20, 
communicnndo a decisão que deo sobre a:: duvida proposta 
pelo .Juiz de Paz Presidente da Junta de Qnalificnção da Frc
gnezia do Aquin\s:- se implicaria a nu1Iidadc da qualificação 
iÍ que se ia proceder o facto de ter recahido a votação para 
membros da dita Junta em dons individuos .irmãos, c em 
dons outros pai c filho. ~Em resposta tenho de declarar a 
V. Rc que com acerto resolveo nquella duvida pela negativa 
por quanto não ha Lei que decrete a incompatibilidade de 
servirem na Junta de Qualificação parentes .em qualquer 
~ráo, c neste sentido deu o Governolmpe~inl a decisão que 
V. ]~x. cita, constante do § 4.0 do Aviso ri. 0 82 de 23 de 
Abril de tsr..7. 

Deos Guarde a V. Ex.- J .. uiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Presidente da l)rovincia do Ceará. 

---
N.o. 132. -Aviso N. 0 6 de Ji. de Ahril de 18~7.- Ao Dircclor 

Geral das Terras Publicns.- Approva o contracto cele:. 
brado com, lJir .. 1tmelio Pralon . 

.111m. c Rxm. Sr. -li'ica approvado o contracto celolJratlo 
n 3 do corrente por intermedio dn Repartição Geral das 
Terras Publicas com o l~ngenheiro Civi1 l\Jr ~ Amelio, Prnlon 
para medição e demarcação de 200 lotes de terras na Colô
nia Santa Leopoldina, Província do Espirilo Santo c da loca
lidade para huma povoação na mesma colonia. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do tonto Fcrrnz. 
Sr. Dircctor (~cn•l das Terrnz PulJiica!ol. 
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N.o 133.-Aviso n.O 5 de 6 de Abril de .f857.-Ao Pre
sidente de .. Minas. __, llecommenda;.lfte que para o [uturo 
não marque prazos maiores de hum anno para legitiinação 
de posses e revalt"dação de sesmarias. 

Illm. c Exm. Sr.-Accuso rccchido o Officio no 66 de 
12 do passado, em que V. Ex. me participa .haver proro
gado por mais dous annos o prazo marcado para legitimação 
de posses, e. revalidação de sesmarias no 1\Iunicipio de 1\linas 
Novas nessa Provincia; recommendoporém n V. Ex. que no 
futuro ntío marque para. este efl"cito prazos . moi ores de um 
anno. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto ~,erraz. 
Sr. Presidente da Provincia de :Minas. 

-&-
N.o t:l'i·. -MARlNHA. -Aviso de 6 de Abril de 1857.

.IJeclara o que sedeve praticar 1?~ appresentação dos .re
querinwntos, on 1·ep1·esentaçües, que se tenltão de (Un"gir 
â esta Secretaria d' Estado. 

Rio da .Janeiro. 1\linisterio dos Negeocios da Marinha 
em 6 de Abril de f857. 

Convindo <file se ohsenem ns regrus da disciplina na 
nprescnht~·fio dos requerimentos, ou representações, que 
tcnhfio de dirigir lt csla Secretaria d'Estado os Officiaes da 
Armada de todas as gradua~ões, os das Classes annexas, 
c <tnaesqne•· outras praças da mesma Armada, bem como 
o!\ J~mpregados das Hcpurlic,:ões civis e militares deste 1\li
nisterio; Determina Sua .Magestade o Imperador, que os 
ditos requerimentos, ou representorões snbão sempre, pelo 
intennedio dos respectivos Chefes, á referida Secretaria de 
Estado, com as competentes informarões, e todos os pre
dsos eselaredmenf.os, para sua mais prompta solução: o 
que eommunico a V. S., para sua inlclligencia e execurão, 
ua part.e que lhe toca. 

Deos (~uarde n V. S.- .José Maria da Silva Pnnmho~. 
Sr. Jlwudsc·o X:•vi1~r BomtPmpo. 



c tot ) 

N.o 135.·-FAZENDA.-Em 7 de Abril de 1857.- Imposto,q 
creados pela Assembléd Legislativa de Goyaz. 

1\linisterio dós Negocios da Fazenda. Ui o de Janeiro em 
7 de Abril de 1857. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo-se a Imperial Resolução de 
15 de Novembro ultimo, tomada sobre consulta da Secção 
de Fazenda do Conselho d'Estado ácm~ca. dos actos I.egisla
th·os da Assembléa dessa Provincia, conformado com o pa· 
recer ·da mesma secção , que julgou contra rios ao Acto Addi
cional os impostos de exportação crcad()s pela Lei do Orça
mento provincial de 25 de Novembro de 1855 ,-recommerido 
a Y. E~. , . de Ordem de Suif1Mngéstnde o lmp~rmlor,. qüe, 
quando leis e resoluções semelhantes lhe forem enviadas pa~a 
a sancção, exponha á mesma Asscmbtéa as razões pelas qti'acs 
não pódc e lia legislar senão sobre os objecios . que forem de 
suas restrictas e expressas attribuições, c a convcnicncia de 
~crcm · por c na revogadas as leis. · que , como a supra men
cionada , süo prejudiciaes ás imposições do Estado, c aos 
interesses geraes do Imperio. 

Deos Guarde a V. E~. -João 1\fauricio 'Yandcrley.
Sr. Presidente da Provincia de Goyaz. 

--
N.o 136.- Em 8 de Abril de 1857.- Substituição de Sello 

em 5 letras ainda não assignadas: da.(j deciçõe.(j do Tr-i
bunal do Thesouro não ha recurso 1Jara o Conselho ele 
Estado . 

• João 1\IaUricio \Vnnderley,. Presidente flo Trihnnnl do 
Thesouro Nncional, declara ao Sr. lnl'pector f1a Thesouraria 
da Provincia de Pernambuco, em resposta ao seu officio 11.0 

37 de 26 de I?cvcreiro ultimo , que , em face do disposto 
nos nrls. 21 , 92 e 93 do Uegnlamcnto de 1 O fJc .Tnlho de 
1850, acertadas forão as resoluções que tomou, nüo s{J 
llnndo provimento ao recurso dos negociantes Jsanc Cnrio, l~ 
t:. a da· dccisüo do Administrador da Rccehctloria , que lhes 
nPgou n substituicüo do sello em ;cinco letra~ , em t ntlo iguac~ 
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mas tnmbem não aceWmdo o interposto pol' aquelle Admi~ 
nistr.ndcr da·. decisão da Thesourarin , , ,·isto c~ mo só por dever 
e não por direito tem os Chefes das Estações arr~cridadoras 
do seU o· recurso de suas propriâs deci!lõcs, qtie versa~ein ·sobre 
n taxa do seU o excedente de dez mil réis e· mult~ superior 
de vinte, como bem o ponderou o mesmo Sr: Inspector, a 
<ruem por esta occasii.io observa que, Jlela Imperial Ueso
lução de Consulta de 17 de l\1aio de 1851 , das dccisõés 
do Tribunal do Thesouro nãó ha recurso para o Conselho 
d'Estado. 

Thesonro Nacional em 8 de Abril de 1857.- João 1\fau;. 
ricio 'Yanderley. 

N.o 137. -Aviso N. 0 /i. ele 8 de Abril de 1857. -Ao Di
rcctor · da Colonia l\Iililar do Urucú.- Participa que o 
Vice-Direclo7' da Colonia tem direito não sú aos seu.~ 
vencúneulos militares , 1nas tambem por conta do .1Jfinis
tcrio do lmpcrio á gratificação mensal de trinta milréis. 

Accuso rccebhlo o seu Officio N.o 4 dntado de 17 de 
Fevereiro prissndo, c scicnte tlo seu contendo passo a res
ponder-lhe que o Vice-Dircctor dessa Colonin de Urucít tem 
clireilo nüo sú nos seus vcneimentos militares peln Hepnr
ti('flo da Guerra, mn~ tnm1Jen1, tlOr eonln do ~Iinislcrio, :1 

men cargo, em vit lmle do art. 17 do Hcgulamenlo N. o 72H 
de U tle Novemhro de 1850 á gralificn~i.io mensal de trinla 
mil n!is. Qnnnlo ;i seguncla parle do seu supracitado Ollido 
estando o paisano .Jnvcnal .José ele Oliveira Braga servindo 
tle Sargento E~erivfto dessn Colonia , pcrceheri't mensalmente 
por lollo o lempo , que exercer tnJ cargo, os dez mil réis 
de gmtirica~·flo marcntla pelo art. 18 do jti rcíeriLlo regu
lamento. 

Beos Gunrdü a V. S.~ Lniz I•edreira do CouUo Ferrar.. 
Sr. Direelor da Colonia MilHar do Urucí1. 
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N.u. 138. -:-Aviso N.o 5 de 8 de Abril de 1857. -Ao Pl'esi.,. 
dente 'do AmnZOil3S. -]Vão approva as. _Portarias' ; que 
concedião a .iJ~arcos. Antonio llodt~igues de,Sottza e ~co

, ttardo, Ferrei~a;.:lJfa~quez aitt1~9~isação pàra estabelecerem 
(azeitdas de gado nos cmnpos debolutos ·em cliversos pontos. 

111m. c Ex111. Sr.- Sua. l\lagcstacle ,o Imperador á Quem 
foi presente o Oflicio de V. Ex. sob n.o 11 de 13 de Fevc.;. 
rciro ultimo acompanhando copias de duas Portarias, em que 
V. Ex. concede a .Marcos Antonio Rodrigues de Souza c 
Leonardo Ferreira Marques nuthorisação para estabelecerem 
hum a ou mais fazendas de creaç.ão de gado nos campos~ dc
Yolutos em diversos pontos dessa Provincia ,-Houve por bem 
Declarar que não podem set~ approvadas as referidas Porlarins, 
por serem oppostas ú I..ci e á resoluções .iií •lndas sobre prc
tcnçõcs scrnclhnntcs. O que communico ú V. l~x. para sua 
intclligcncia c em resposta ao mencionado oficio. 
. De os Guarde a V .. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto l~erraz. 

Sr. Presidente 'da Província elo Amazonas. 

--
N.o 139.-GUERRA.-Aviso de 8 de Abril de 1857.

Explica a palavra « attribuições >> dos tres Ajudantes 
do Dircctm· do Arsenal de Guet'ra da Curte crcados mn 
virtude do Decreto de 28 de .... llarço 1tltimo e declara que 
toda a autoridade de taes Fttnccionarios tlimana do rcs- . 
pectivo Dit·ecto1·. 

Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Negocios. da Guerra em 
8 de Abril de 1857. 

; Em solução á pergunta por V. S. feita em Officio n. 0 

106 de. ~. do corrente sobre a intelligencia que deve dar;..se 
iÍ palavra << nttribuição » inscripta mis Instrucções para o ser
viço dos tres Ajudantes do Director do Arsenal de Guerra, 
creados em virtude do Decreto de 28 de Março, ultimo em 
substiiuição do Vice-Director desse Estabelecimento, declaro 
a V. S. que toda ·a autoridade dimana do mesmo Director 
nnico responsavel como primeira Autoridade do Arsenal. 

Dcos (~uarde a V. S.-Marquez de. Caxias.-Sr. Dircctor 
do Arsenal de Guerra da Côrte. 
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N.o 1~.0.-FAZENDA.-Em 13 de Abril de. 1857.-Sobre 
a faculdade que tem os Presidentes de demittir os collectores. 

. Joiio 1\lauricio Wanderley, Presidente dó, Tribunal .do 
'fhesouro Nacional , communica aos Srs. · Inspectores das 'fhe
sourarias de Fazenda , para sua intelligencia .·e execução, que 
tendo sido presente •i Sua 1\lagestade o Imperador o officio 
n.o 130 da Thesouraria de Fazenda da P~ovincia do 1\laranhão, 
acompanhado das observações do Presidente da mesma Pro
víncia sobre a duvida exposta no dito officio, se o Aviso de 
14 de Outubro de 18~3, na parte em que. concede aos P~·e
sidentes de llrovincia a faculdade de ordenar.em, por inter:
medio das Thesourarias de Fazenda, a demissão dos co}.:.. 
lectores, se póde considerar em vigor em face do art .. 31 
§ 5. 0 elo Decreto de 22 de 'Novembro', de 1851 ,-Houve o 
:Mesmo Augusto Senhor por hem, por ,sua immediata e Im
perial Resolução de 2~. de Março proximo passado , tomada 
sobre consulta da secção de Jlazenda do Conselho d'Estado, 
declarar: 1. o que o citado Aviso não foi re~ogado pelo art. 
31 § 5. 0 do Decreto de 22 de Novembro de 1851'; e 2.0 

que os Presidentes de Província, usando da 'faculdade q~e 
lhes foi conferida pelo mesmo Aviso, devem justificar com 
razões fundadas em factos que chegarem ao seu conhecimento, 
as ordens que expedirem por intermedio dos Inspectores das 
Thesourarias para demissão dos collectores. . . . 

'fhesouro Nacional em 13 de Abril de 1857 . ..:..... João 
Mauricio 1Vanderley. 

N.o 1.4.1.-Em 14 de Abril de 1857. -Habilitações que estão 
isentas do pagamento dos 2 por 0 /o substitutivos da di

zima de Clzancellaria. 
·' 

1\Hnisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
1~· de Abril. de 1857. 

Declaro a V. S., em solução t\ duvida que propoz em seu 
officio (latado de hontem , se o aviso expedido a essa Di
red.oria em 1 O do mez passado, relativamente ú consulta 
do Administraelor ela mesa ele rendas de Cabo Frio de t 2 de 
Fevereiro ultimo sobre estarem ou não sujeitás oo pagamento 
dos 2 °/o substitutivos da dizima de cl1ancellaria as habili-
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l.u:ii,·..; tlt~ hlmleirll.:; ,·ollalel'iiC!-l iÍ herant•l oh iull'..;ltlío, eslcn· 
dt•u " ist~tll:fío desse imposto :is juslilk:u:t"ies de qualquPr t!SJH~
dt• para cobrança cltl tlivitla:; dt~ ht•ranças jaet•ulm: ~~ tlt~ hens 
tlt~ dd1mlos o :msPules ,-quo o cilado aYiso 11fio lere por 
lim senfín mnmlilr que se responde~sn no sohretlilo Athni·· 
uislnulor com n mnlt~ria tia ortlem n." r>H c h! :w cll~ .lu lho 
:lt! !:'·a'l .• em virludc da qual sfío il'cntas do rd'r·ritlo imposto 
fliio s{, :1;; hahWI;l~iies tl,~ qtw !'e Ira ta, mmo onlra:~ meu
,·ionilde~s na me~11ta onl•!lll, que nflo sfio renhr!Pirn P pro
f'l'iamcnle tlt•nwwlas; e exccpl twtlm1 tia n•;.;ra ~ernl ela isc•u:fío 
•.•slaheledtla pela:; ortlens do Tlwsouro tle I H de .Junho de 
I~H~ t! ~~ t!n .ianeiro d{! ·tBH. a:; _juslirka~:iit·~; dt• qualquer 
•.'.'Jll'l'Íe Jllll':l cobrau~:u tle di\ itla:; de heniiH:a~; jart:nles e tk 
l11'11~; tlt• tlt~funlos ~~ :m!'t~llks. 

I l.~os t:uardt~ a \. S. ---- .k:-:11 ";lfllidtl \\ ancf,•t h~~ . · Sr. 
llin~dor G1~1'ill t!as Hetulas 

- --=--:~~;;.·~-'".)·••· -~---

:\ · I E~- hli ~ Í 1h~ .\hril ~.h: 1/-:;-)"i. -t'o!JJ'IIIIt'rl dt• dirid,í 
1/1'1 ira Jlf'la Callt•ttm·itf'i. . 

Minislerio tios Nt~gilriO~\ tln Fnzentlíl. lHo de .,alleirn t~m 
I'. dt~ .\ hril dl~ 1 S:>7. 

Em solu~:fío iw 4 lffido que liw foi tlirighfn pelo Atlmi
lli~;!ratlnr da Mesa tle IL~tHias tln S .. loiiO tia narra, t~lll 1l 
.!., nwz pnrximo pas~~atlo, 110 qnnl pt•flp dlt• auloris:u;.fio parn 
~·ohrar ns tlivitlas alrazadas qm~ na tlila "esa querem alguns 
dl.'\ t'tlore~ pa~ar, tledaro a V. S., a fim tlt~ o fazer t•onstar 
·'" nwsmo ,\dmi11islrmlor, que iÍ \'isla Cl;ts Jrt,:lrmTiíes dt~ 10 
dt~ P,~zemhro de I S.) I , nfio JH'ult~ senwJJ,aniP aulnrisat;fíu ter 
lugar. qner para realisa1·-sc a rnhran~a amigavcl, visto eomo, 
depois tlt~ rcl'olhitlos os rrspeclivns lhros ao Thesonro, e 
!'\lr;~hi•las ns i'l•rlitltlt!:; qtw \';i o p.mt o Juizo, por ollt11~ siin 
i'\igitlas díl~ de,·pilores, nJo :-;,·, " imp,,r(;llll'ia dP seus c!Phitos, 
t·omo a da~ cu~lns, !'t~ria m•ce:;;sario qtw :ts Cull•~rlorias, para 
Cw•-la elli~rlira, r.on~;ulf;ls:.;em prmiatlWIII;• ·• Tlwsourn SI' as 
•·t•rlitlt-it~s liuhão 011 nfto sitio t~\lrahi1las ~~ ••uriatlas, St' lw· 
\Íiio ou u;io mais dt~spezas a pagar, & . ~ tpwr para pro·-
11111\'l!-la e\cru! Í\Cllntmlt~. por quaulo isso dt~pt!IHII~ dm; f:crtitlüe-; 
IIH~IH'ioll;Hias; de Hlotlo que os Cllllel'lorcs sú poli em promon~r 
· • nmprimenln tl:ts precalorias. uiin csfando tlt! 1'4'~'" nnt01 i~:ado~~ 

i i 



---------------------------------------; I 

{ 10;; ) 

l.u:ii,·..; tlt~ hlmleirll.:; ,·ollalel'iiC!-l iÍ herant•l oh iull'..;ltlío, eslcn· 
dt•u " ist~tll:fío desse imposto :is juslilk:u:t"ies de qualquPr t!SJH~
dt• para cobrança cltl tlivitla:; dt~ ht•ranças jaet•ulm: ~~ tlt~ hens 
tlt~ dd1mlos o :msPules ,-quo o cilado aYiso 11fio lere por 
lim senfín mnmlilr que se responde~sn no sohretlilo Athni·· 
uislnulor com n mnlt~ria tia ortlem n." r>H c h! :w cll~ .lu lho 
:lt! !:'·a'l .• em virludc da qual sfío il'cntas do rd'r·ritlo imposto 
fliio s{, :1;; hahWI;l~iies tl,~ qtw !'e Ira ta, mmo onlra:~ meu
,·ionilde~s na me~11ta onl•!lll, que nflo sfio renhr!Pirn P pro
f'l'iamcnle tlt•nwwlas; e exccpl twtlm1 tia n•;.;ra ~ernl ela isc•u:fío 
•.•slaheledtla pela:; ortlens do Tlwsouro tle I H de .Junho de 
I~H~ t! ~~ t!n .ianeiro d{! ·tBH. a:; _juslirka~:iit·~; dt• qualquer 
•.'.'Jll'l'Íe Jllll':l cobrau~:u tle di\ itla:; de heniiH:a~; jart:nles e tk 
l11'11~; tlt• tlt~funlos ~~ :m!'t~llks. 

I l.~os t:uardt~ a \. S. ---- .k:-:11 ";lfllidtl \\ ancf,•t h~~ . · Sr. 
llin~dor G1~1'ill t!as Hetulas 

- --=--:~~;;.·~-'".)·••· -~---

:\ · I E~- hli ~ Í 1h~ .\hril ~.h: 1/-:;-)"i. -t'o!JJ'IIIIt'rl dt• dirid,í 
1/1'1 ira Jlf'la Callt•ttm·itf'i. . 

Minislerio tios Nt~gilriO~\ tln Fnzentlíl. lHo de .,alleirn t~m 
I'. dt~ .\ hril dl~ 1 S:>7. 

Em solu~:fío iw 4 lffido que liw foi tlirighfn pelo Atlmi
lli~;!ratlnr da Mesa tle IL~tHias tln S .. loiiO tia narra, t~lll 1l 
.!., nwz pnrximo pas~~atlo, 110 qnnl pt•flp dlt• auloris:u;.fio parn 
~·ohrar ns tlivitlas alrazadas qm~ na tlila "esa querem alguns 
dl.'\ t'tlore~ pa~ar, tledaro a V. S., a fim tlt~ o fazer t•onstar 
·'" nwsmo ,\dmi11islrmlor, que iÍ \'isla Cl;ts Jrt,:lrmTiíes dt~ 10 
dt~ P,~zemhro de I S.) I , nfio JH'ult~ senwJJ,aniP aulnrisat;fíu ter 
lugar. qner para realisa1·-sc a rnhran~a amigavcl, visto eomo, 
depois tlt~ rcl'olhitlos os rrspeclivns lhros ao Thesonro, e 
!'\lr;~hi•las ns i'l•rlitltlt!:; qtw \';i o p.mt o Juizo, por ollt11~ siin 
i'\igitlas díl~ de,·pilores, nJo :-;,·, " imp,,r(;llll'ia dP seus c!Phitos, 
t·omo a da~ cu~lns, !'t~ria m•ce:;;sario qtw :ts Cull•~rlorias, para 
Cw•-la elli~rlira, r.on~;ulf;ls:.;em prmiatlWIII;• ·• Tlwsourn SI' as 
•·t•rlitlt-it~s liuhão 011 nfto sitio t~\lrahi1las ~~ ••uriatlas, St' lw· 
\Íiio ou u;io mais dt~spezas a pagar, & . ~ tpwr para pro·-
11111\'l!-la e\cru! Í\Cllntmlt~. por quaulo isso dt~pt!IHII~ dm; f:crtitlüe-; 
IIH~IH'ioll;Hias; de Hlotlo que os Cllllel'lorcs sú poli em promon~r 
· • nmprimenln tl:ts precalorias. uiin csfando tlt! 1'4'~'" nnt01 i~:ado~~ 

i i 



( 1 OG ) 

por Lei, para requererem fóra desses cnsos o sequestro a bem da 
Fazendo , sendo que durante o exerci cio , no caso de pre
sumpção de fallimcnto 'do collcctado, ou outro qualquer 
em que seja preciso acautelar os interesses da mesma Fazenda1 

cumpre-lhes proceder na fórma do: art. 1. o das citadas Ins
trucçõcs c Ordens de 5 (](~ .Janeiro de 1852, e 7 de ~Julho de 
18.55. Declaro onlrosirn n V. S. que h c conveniente a conti
nuação da pratica de informarem os Collectores, por occnsião 
das contas do exercício, qnries os collectados que se mu
dt1rão c para onde, porque isto facilita depois as diligencias 
jndiciacs no .Juizo dos Feitos. 

Deos Gnnrdc n V. S . ...;_.Jofío 1\Tauricio 'Vanderlev.-Sr. 
Dircctor Geral das Herulas. .. 

N.o 143.-GUEltfiA.-Aviso de 1ft. de Abril de 1857 . ...;.. 
~I anda cessar os vencimentos dos Ajudantes d' Ordens da 
Proviucias, logo que nas respectivas Províncias se aprc
.wmtcm os Assisteutes do AJudante-General. 

Circular. Rio de .Tnneiro. l\Iinislerio tlos Negocios da 
Guerra em 1 .r,. (lc Abril de J 857. 

/ Manda Sua l\Jagestade o Imperador, por esta Secretaria 
d'Esl:"ulo, (ledarar ao Tnspeclor da Thesouraria de Fazerula 
da Provinda tle ... , que deve cessar o ahono dos vencimentos 
que percebe o Ajudante d'Ordcns tla Prcsidcncin da dita 
l)rovinda logo qne ahi se nprescnt:c o respectivo Assistente 
(lo A.itHlanle-(;elleral t!o Exercito. -l\Tarqtlez de Caxias. 
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N.o 14!f..-Aviso de fJ;. de Abril de 1857.-Declara a grati
{:cação de exerci cio, que compete á cada hum dos Chefes 
das ~lepartições do .Ajudante-General, e do Quartel mestre 
General, que, em vit'tttde do Regulamento de 31 de Janeiro 
ultimo, continttão a existir na Província de São Pedro. 

lHo de .Janeiro. Minislerio dos Negocios tla (~nerra em 
u. de Abril de 1857. 

111. c Exm. Sr.-ConYindo obviar não só as duvidas que 
se possão aprcsenlnr úcerca da gratifica~ão de cxercicio que 
compete iÍ cada hum dos Chefes das Hcpartições do :Ajudantc
Hencral e do Quartel l\lestre General qne, em "irlndc do 
Hegnlamcnto de 31 de Janeiro ultimo, continuiio a existir 
ahi; como tamhem evitar que tenhiio gratiflca~õcs iguaes 
Autoridudcs de cathegorias dill'crcntcs c da mesma classe,
lia por bem Sua Magestade o Imperador Determinar que 
alêm das mais vantngens a que tiverem direito, se abone 
d'ora em diante ao Commandante dasArmns dessa ]>rovincia 
a quantia de 220.ij) mensaes como gratificnçiio de exercicio, 
ficando revogado o A viso de 5 de Junho do anno findo; ao 
Ajudante-General, que passou a denominnr-se Deputado do 
Ajudante-General do l~xercito, a mesma grat!ficacão marcada 
para o da Côrte, c ao Quartel Mestre General se conlinne a 
que tem percebido até que ·sua Repartição tenha difinitiva 
organisação. O que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento e execu~ão. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. l1rcsi
tlcnte da Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 0 lMi. -FAZENDA.-Em 17 de Abril de 1857.-Im
postos creados pe!a .Assembléa Legislativa de Santa 

Catharina. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Hio de .laneiro em 
17 de Abril de 1857. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo a Secçiio de Fazenda do Con
selho (rEstado consultndo sobre os Actos Legislativos da Assem
bléa dessa Provincia, promulgmlos durante o anno findo, 
fni tle parcecr que contrariavão inteiramente o Aelo nchli-

I I 
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ríonal m; impn~lo!' tlc npor!i'~:iio creaclo~ pda Lc•í l'ro\'inriilf 
n." .r,2:J tlc I.T, de Maio, c~111 henelkiu dos pn I rimonios elo~ 
Jlospit.ncs das Cida«les do ne~lcrro, Ln~nna, e ~ Frat1c·bro, 
e pela l.l'i "" Or~:amen{n n .'' k:H ele 1 !l do t!ilo nwz, llil 

cJUal. alt·m ele imposlw: da me,:;nw natureza, e11conlra-se li
c·c~nças ;Ís c·mhnn·ar•-11'~' pnril r<IITPgnrem !úra do~ mJroradourns 
fompdenks, o CJ!H' revela qtw tw .Juizo tln metH·ionn,'a 
t\sscmhléa ou u:io hc~ ohjí~Clo gt~rnl !utlo quanto pcrlenre ú 
narcga~:fio, quer dP ntl!o(af~em, quer ele alto ma•·, mcrennl(' 
nn clc guerra, c~ o cpw 1liz respeito iÍ fisealisaç:fio clas Hendil" 
flas AlfaiHle~ns, on qne dc11l1'o ele snas l'ilcnltlalfcs constilu
eionaes esl;Í o lc~islador· sol:re ohjeclos gentes; e l1em n~sim 
os subsidios cslnhelc·t~illo~; 110 § tO, art. H.'' da Lei 11." ·'t:!:1 
ele 1() do referido !lH~z cJe l\li!iO, qne 11\oll ns Henrlas clm· 
Munieipalidarles, os quaes n;io pr11lem deixar tle !'e r consitlt~
nHios eomo impo~lo~: cle imporla~·fio, que, em nllimn nna
lysc~, reduz<!tn-~t· a illlfiW;Io~; tlt! eot•sumo, porque sfio pn~~~~~ 
pdo coiiSIItnitlor, :;t!!ldo qne como lm~..; dil'eelamenle afl'<!rliín 
e prejlHlieiio as impo~i~,"(H~s geraes con!H~cir1m; pelo 110111e d1• 
clirPilos cl1~ impnrt:r(fin, rol\\ manifesta 'iulm;fw elo nrL ! :! 
cio Aelo atidciollitl, qw~ dt~twgou iÍS A~:!;emblc~as Legislathn' 
das Provindas a farnldnde 1le lm1~·arem não ~{, estes impos
tos, como o5 de cons1tn1o ~ohn~ g(:nero~; e rm.·ri·ndodn~; i !I\· 
portndas de t()ra da Prmlrwin. 

E sendo pn!~ctllt• n re!'erida Con~nlla ;Í t·;na ~lngc'f:lade 
n Imperador. ckkrmi11a c1 me~1110 Atti~usto ~'enhor que o~ 
.Ados i.Í que acima m•~ rdlro f'os:_:.~t~m submdlidos ;Í {'.omith.'rarftn 
fln AssemlrltSa (~eral Lt~gbiativa. para resolrer o que a re~;
]Wito tirer lHll' mais r.onn~!tienle, e que enlreln11!o ;Í Y. E\. 
se n~eomnwtuh~, como por Psle t·ecomnWHc!o, que quando 
teis c l:csolu~~õ«~s ~;emclh:lllles lhe forem enviadas para a 
Snneção, exponha a n~~;pcelivn J\ssembléa ns rnzües Jl<'la~. 
qnacs nfi.o púde Legislar senfío sobre os ohjeelos que forem de 
suas msfridas t: ~~xpressas allrihni~·iies, c a <"onvctli«~tu·ia 
de St'i'('lll por ella rmoga:las ns f .eis, que, •·o mo as !'llpra-, 
nww·ion;ulits, sfio prc~jndit·iaes :b hnposi~:iH~~.; elo Eslnclo c' am: 
fllfi~II'SSl'S (~C'l'fll'S do llliJWrio. 

P«'os c;uanl" ,, \'. l·:x. ·-- .to;in Maurieio Waudc•rkr 
'r l'n•-:i•l""'" ~b l'rorirll'ia ti•• ~nnla Calhari11a 
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rt.~ iustnwrõt•s qtwtlel't'lll st.•rohst•rmulaspelos alltlllllll,..: do Cou
st•rt?alorio de Mu-:,ica, q1w f(wem mawlwlos t•stwlar ú Ew·oJirl 
t'IIIIIO Pt•usionistas do Estado. 

~na 1\ln~Psfntle o I mperatlor, A Uendewlo <Í IIPI'es~itlach• 
: '''~ rcl-!nlar-~e a maneira porque devem pro<·cdl'r os alnmuo~ 

do Cousennlorio ele Muziea, m•:md;Hlos ;Í Europa <'o mo Peu
~innislns do Estado pam aperfei~·oarem Sl'HS Pslndos, e Tendo 
Omitlo o Diredor do mesmo Consermtorin : -lia por: lH'm 
ordenar que se ohsenem as imlrue•:ões amte\ns iÍ esta. 

Pnlaeio dn Hio (le Ja11eiro em 20 ,}c Abril de ·t SG7. 
lt!iz Pl'clrdra do Cotttto Ferraz. 

l~~~;h•uct.~õt~r.; e..•o;J~;c.Ac.-:n•!!u&.ntcs aos ~~h!ii!Uno~~ ~~o (~•,.n
fti{~:i"fl'nifoa•io tle ~~n~icn ll§llltfl..~ g(n•t":nn J!iH!qUlldnc~u~ 
;i ~'~UIN»~•n c.•nmuo Jllll~~nsionif_~d,at~~ :i fhn d~~ NC 

nltet•!ci~ .. clHU'4.'Dn .no c§teu~o da ~:l.L'!n:.r.ã-:·ã~ c do 
(•ondn·a!Htl!P.do. 

Arl. 1. '' O alnmno do Con!'ermtorio tlc Mnzka, que 
for propo~lo peJo Corpo Acadcmieo das Bellas 1\ ri e~ para ir 
:i custa do Esl;ulo on dn Co11scrvatorio nperl'ei~cmr-sc na Europa 
t!lll nmziea c em contm-ponlo, teriÍ. a mc~ma pensão anmml 
l!t• ln~s mil rrnneos, concedida pelas lnstnt<'~ücs tlc 31 ele 
f htlul11·o de 185;) nos nnlros ncnsionislas da ..\cmlemia das 
Jl('llas A rtcs. · 

Art. 2." A pensiio scr·-Jhc-hn pngn em trimestn~s adian
tados pela J.ep;nrfin do ]lrasil no })Oiz onde Se achar, (lU pela 
J.c~gaçiio de Londres, sempre (]llC n:--sim for eom·tmienlc , 
~''I;IIIHlo as ordPns elo GoYerno. 

S<•r-lhe-ha r.ontada do 11ia em que for approvmla JH~ln 
(;overuo a 11ropostn <lo Corpo Aca!lcmico , podendo receber 
no Jh'asil sú o primeiro trimestre por solir~Hntflo do Hireclor 
elo Conservntorio tlc Mnzka. 

A ri. :3. 0 O pensionista deYcní, ,]entro tlo prazo ele 
quinw dins, depois de sua dwgnda it Paris, apn~sl•utar-l·H~ 
ao Ministro hl'ilsileiro para qne lhe facilite l~ prnporeione os 
nwins th~ ser admiUiclo no Cnnserval.orio ele Muzica tlnqnella 
f'apilal, no qual se ,ftwení im:erever !lenlro cl,• iguu1 prnzn . 

. \r(. .'f .r Frrqllt'llfar;Í o dito roll:-\l't"Villorio I'Oin n llli\ÍIIl 

•· ... iduirJ;,,J,· (' 11•ln ~ n;ln P'''kndn 011 ra~n :ti!~''"' n~t·,.h•" 
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a sua pensão sem apresentar á I..egação hum nttestado de 
frequencia passado pelo professor ou empregado competente 
do mesmo J~stabeleeimento. 

I~mpregará alêm disto todos seus esforços, solicitando 
os bons ollicios da Legação, se forem necessarios , para, 
sem prcjnizo do scn estudo regular, assistir nos concertos 
c renniücs em que se executem muzicas classicas. 

Art. 5. o Devcní remeUet·, de seis em seis mezes ao 
mais tardar, ao Direetor do Conservatorio de Muzica do Rio 
de .Taneiro , por inlermerlio da tegação Brasileira, as lições 
on cxereieios que tiver feito em cada hum desses prazos. 

ArL 6. o nen~ní ontrosim remetter em cada huma das 
referidas épocas hnma eerlidiio passada por scuil respectivos 
professores , da qual eonslc o seu aproveitamento c }Jro
grcsso. 

Art. 7. o Dcvení tmnhcm, logo que compuzer ou escrever 
alguma ohra, c1nc Inl~l'e(.'a a nprovação do Conservalorio em 
(]UC estiver estudando, ou de algum professor de nomearia, 
envia-la ao Uircdor do Conservatorin de l\Iuzica do lHo de 
.T:meiro . 

• \ri.. 8. o Tanto o attestarlo exigido pelo art. 5. o, como 
a obra ele que lmta o art. H. o, serão authenticados pelo 
1\linisl:ro Brasileiro , o qual , além disto, informará ao Go
verno c.om o que sP Jhe ofl'erecer úcerca do merito do pen
sionista, n de seus progressos e procedimento, ouvindo ou 
c.onsullan1Io para ~~~~~~ fim os respectivos mestres, ou •í quem 
eonvier. 

Art. 9. o Os trabalhos de que faz menção. o art. 6. o 

são essenr.incs para o GoYcrno resolver se c.onvem 'Jne o 
pensionista vá para onlros paizcs á fim de continuar a aper
feiçoar sua inst:rucçiio muzical, c estudar os methodos pra
ticas de ensino de ontros Conservatorios que mcreção con
eeito. 

Art. fO. A' deliberação do Governo precederá requi
sição elo Director flo Cnnservatorio de Muzica do Rio de 
Janeiro, ouvida a Junta dos I)rofessores. 

Art. 11. Por cada viagem no caso do art. 9. o terá o 
pcnsionbta direito ti uma ajuda de custo de 300 francos 
além da sua pcnsiio. 

Art. 12. O que for premiado em algum dos Conserva
f.orios que frcqncnlar com o consentimento do Governo rc
<·eheni mais mil franeos de gratificaçüo annual até completar 
o tempo crne lhe liwr ~itln ITiill'f'iHlo pelo Governo para sua 
rc~idenf'in na Eurnr:~. 
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Art. 13. O pensionista niio pmlcní dar puhlicitlade a 
nenhuma composição que fizer , por pequena que seja , sem 
sujeita-la previamente iÍ revisão do seu mestre c sem appro~ 
Htçfio deste . 

.Art. t.'i.. Deverá colligir c remettcr no Conscrvalorio 
do llio de .Janeiro copias dos llegulnmcntos c methodos ado
pta<los no Conservatorio de Paris, c nos outros que frc
tpiCntar, c bem ·assim as obras classicas e noticins, cujo 
conhecimente possão interessar ao eslu<lo c progresso da mu
zica no Brnsil, podendo para este fim sacar contra o dito 
Conservatorio do Ilio de Janeiro ntê a quantia de oitocentos 
francos nnnunlmcntc. 

fJnamJo houver mnis de hum pensionista nn Europa cn
lendCI:-sc-hfio todos cllcs previamente sobre cslc ponto , á 
fim de que niio ,~cnhfio duplicatas das referidas ohras c Hc
!!nlamcnlos. 
·~ Art. 15. Deverá lambem dar noticia no Dircclor do 
Conservatorio de l\lnzica do lHo de Janeiro da cxistencin de 
qnuesquer obras clnssicns , que possão ser uteis no referido 
cslnbelecimento. 

Art. 16. O pensionista que no fim de dons annos nüo 
lirer enviado nlguma composição que mostre o seu aprovei
tmnenlo será retirado para o Brasil e perderá n pensão. 

O mesmo acontecerá ao que por falta de npplicação , 
ou por seu mt1o procedimento, fôr excluido do Conservntorio 
em que estudar: no que for executado por dividas ou preso 
por e lias; ao que for convencido de ter apresentado ntlcs
lados falsos, ou enganado iÍ lcgaçfio on no Direclor do Con
"ermlorio de Muzica ; c finalmente no que tiver hum pro
cedimento contrario n moral e nos bons cost:umcs, depois 
cle advertido duas vezes por, escripto pelo l\linistro do Brasil. 

,\rt. 17. No caso de rlividas, será o pensionista que 
for executado , c ameaçado de prisão , soccorrido pela le
gnçfio Brasileira , se e lias não excederem· de mil francos 
antes de ser enviado para o Brasil. 

Palacio do llio de .Janeiro em 25 de .\hril clc 1857.
Luiz Peclreirn elo Conllo Ferraz. 
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;\l. o IY7.- ,\ri~o N ." !l de :!0 elt! A hril tle 1Sr>7 .-Ao I li 
redor ela Colonia ~lilitnr ele~ 1Irud1.-A' resprito das chtJICS 

rio:; (o{o;!:u Porlli!Jilf'::(•:; ali n•sidr•I/(I'S. 

Tt~ndo por ,\viso ele () de Maio elo nnno pnss:ulo tllllll

datlo abonar no~ Colonos Porlnguezes ahi resitlenles elapt~.; 
tle pr:u:as cl{~ prl'!, c!twc~ Vrnc·. cn(eJHier que l'.!ht!i se n~gnJii,, 
pelas qne enUío se~ :J(~Jwrfw fhatlas. Toda ria, sn YnH~. julgar 
~~~~ ahsolnla m~CP":dcl;ule, pt'Hle nos Colonos ahmlill' lmnhem o 
angnwnlo, q1w nltimanwnlt~ tivl'rfio a~; elapcs para o cxcr
dto nessa Provi !leia. ne~;te modo fica respcmrlitlu o ollil'io 
t!P 17 tle Feven!iro pn3!:ndo. 

Dens (~uattle a Vnu· .. -Lniz Pctlrdra elo Coulto Ferraz. 
:~r. J)in·r~lor da l:nllllli:t ~Iilitar ele! Prm't'J. 

:~.·· nB.- A'bn N." H7 de 21 ele! Ahril ele 1Si)7. -.Mau· 
da inwrJwrm· fW-" lt:JTCllfJ.'J Jutcionac:; as lr.JTWi JU'rlt·n· 
t~f'llfcs a hrwlff alff,:a d1· Tndios, cn~rula 71elo 1JiissitJllftrio 
Fn•i J nyf'lo Jf1111J'irio dt~ f\'i-::rt, e lu~j('. l'.rlinl'la .. 

111m. e E\111. ~;r.- Ha\'enelo no Munieipio ele \'illa Bella, 
ua l'ro\ iudil tle l'mnamhue:o, e no lug-ar tlenominndo -·· gai\a 
\'enlt~-. meia Jpgoa c!o lc•tTiiS periPtÍr.eules n hmna nltlt·a de 
l111lios, <·rmula }'do Diis:'innario Frl'i Angelo Maul'icio de Niza. 
n lw.je mlincla, rn~!n a V. E~. so sinn fawr e\peelir ns i'llll·· 

nmi•~nlns orden~; it 'I'IH~Snllnlrin. ,Ja Faw111la tlaquolla Proriu
da, para qne, n;l c·(ml'ormi<l:uln elo A\'iso de ~I ele Ouluhn! 
•le I H!lO, !'e.iiin illeorpomdas nos terrenos nac.ionnes n~: por· 
rõc~s tlm:: ref't'rid:1s I errn:.:, qne se aeharem th~sm~n]HH1as, iliTe 

l'iltlinulo-sc!, t·nnw n~uda (lo Estado, os arremlamenlos •la~ 
qtll' ~~· ill'hur1~rn ncrupatlil:; por pe~soas n:io llt'sl·entll'nles tlo-: 
~ ntli""' primil ir o~.;. 

lh~o~ l~u;mh• a\'. E\.--- l.uil. l't•elmira do Ctllllto F•·na:r 
\ ... na 1\. *'~··r .. !:,;(•! \!:IIJI'ii'io \\anclerll'''· 



N. 0 1~·9 .. -GUERRA.-tbiso de 21 de Aht'iltlc 185'1.-Aianda 
organism· a CompanhÜt de En fermet"ros de que trat.a o art. 
16~. do Regulamento tlo Corpo de Samlc do Exacit.o, e mar-
emulo-lhes 1ini(ormc, c quartel. 

Rio de Janeiro. 1\Tinisterio dos Negocios da Guerra em 
21 de Ahril de 1857. 

Jllm. e l~xm. Sr.- Mamlc V. Ex. nomear o Cirurgião 
reformado Leonardo A.ntonio Pinheiro, que se acha en1pre
gallo no Hospital Militar da Guarniçno da Côrte para Com
mandante da Companhia de Enfermeiros de que trata o art. 
HH· do Ilegulamento approvado pelo Decreto 11.

0 
1.900 de 

7 de l\Iarc.;o do corrente anno; fnzcmlo · organisnr esta Com
panhia com praças tiradas no Corpo do Exercito, e. Companhia 
de lnvalidos,' entrando para este contingente as tlo Asylo tl1t 
Ccirtc, tendo todas ns habilitações. exigidas no citado nrligo; 
essa Companhia devcr{t aquarl.elar na easa destinada aos con
J·aleccnles na Fortaleza rle S .. Toão, c ter pür uniforme bhiza 
de ganga azul do feitio da flos Alumnos da Eseo!a de Appli
ca~ão eom golla, canhão, c portinholas de frente de ganga 
enearmula, c bonct com as mesmas vistas. 

ncos Gnanle n Y. Rx-.-1\Tarquez ele Caxin~.-Sr. Tiarfío 
clt~ ~nruhy. 

N." 1!lO.-MARlNHA. -Aviso de 21 de Abril tle 1857._;_ 
ltfanda esla1Jelecer lmma Enfermarüt, pane a Companhia 

tle A prendizcs lJlariuheiros da Provincia do Pará. 

Rio de Janeiro. :Ministcrio dos Negocios da Marinha 
em 21 de Abril de 1857. 

N.o 39.-Illm. e Exm. Sr.- SuaMngestacle o Imperador 
lia por bem que se estabeleça hnma l~nfermaria, pára a 
Compa~hia de Aprendizes 1\Iarinhcit'os •lessn Provincia, e 
que nella se ohscrvem as Instrucçõcs, que a este ucompanhão, 
nssignmlns pelo Conselheiro Offieinl-1\lniot· desta Secretaria de 
l:statlo; e Bchmnina ontrm;im qnc na mesma Enfermaria 
snjno tnmbcm lratndu~ ns }Jl'nças tlos Nnvios da Estação, so 
honvet· JHll'tl isso ns nocessnrins occommolluçõe~ , dn sorte que 
os menores da Companhia flquen~ separarlos dos outros doeu .. 

. 1ã 

I I 
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tos; (levcndo o lnspedr}t' 1lo Arsenal da Marinha ela Pro
vinda, t[UiHHlo julgar tm~í:i:;r, , reqttisil.ar ao Commandantc 
da t~stát,~iio nlgum tios Cirurgiües ti esta, que se achar no porto, 
para au:dliar o surviç1 medico e drugirco ua mencionada En
fermaria: o que eommunico a V . .Ex:. para seu conhecimento 
c nxccu-:no. 

Dcos Guarde a V. E'<. -.José Maria da Silva Paranhos. 
S.. Pre~ideutc da Prnvineia tio Partl. 

'insd.·R"Ul~Ç·iit~:!! ~ ~tq~,,. tJ~ue §C eleve u·~gea• n, 1Enle•·~ 
Rna.:t•lia . ., fflH~ r,~ IH' .. tl 'YÍ'i~, tle!<Jt:t. cl~tta. se tnaidltí. 
t~stn~u.,lel~t~:~· ~~>:n•:t. a. •.D:lnn:;tjUl~tin. de tl.t••·t.,•i
~~~;~t~;..; J~~;u•:i::!l.h l"h·l:>.': -.h,. ::.!l)PJ•Ja'hu~ltt d~· s•:u•ii.. 

Art. I." A E:ll't~nnaria rle Mal'inha da Província elo Pad 
se reged pelo H:~g-11 1 :nn(~ralo tlo:.; Hospilaeg dn Marinha th~ :1 
•lc .laueiro dt'. I Hr):J, do me~ mo nwtlo f{He a de Pcmamhueo. 

Arl. :>.." Ao [n·qL~dnr dn At·senalllc j{arinha daquella 
Provinei:J !ir~fi•> !':1mpdimlr> a~ attl'ihnições, que pelos arts. 
15, 16 e fí do tlilo Hegu!amcnto se conferem ao Directur 
tlo Hospital de Mal'inha da CtH'te. 

Art. 3." .\o Cir!lr·giiio encarrcgatlo do serviço medico 
c drnrgieo •la m·~~ma Enfermaria r.ompetem ns obrigações, 
tfiW pt~lo mft~rirlo n.~·~~ttlamt~nto se eonfercm aos Primeiros c 
~eguntlos •lo lfo:;pil::l dt~ .Uarinhn ela Ctn·te, designadas no 
art. tH p;1ragraphos r.'', 2. 0

, ·~·.", !l.", 7:·, H.", 13. 0
, 1lt.0 e 

1;)."~ arl. 20 paragrapho:;; ~~." e B.": c art. 2B paragrnphos 
L", =~·"• -1·.", 5.", ().", 7.'' e H.": fieanrlo suhcntcntlitlo, pelo 
IJlW loea ao a ri. I q tlo eilatln Hcgnlamento, que ao pro
prin Cirurgiiío ~~ilt'iliT<\~()do do serviço medico c eirnrgicn 1la 
En!';mnaria inenmht~tn as obrigações dos paragmphos (),o e 
8."; cpw í\ pari e. de q•tc falia o pnrngrapho 3. o, deve ser 
da \la ao f nspect•Jr do Arsenal, c que pam ns conferencias , 
paragrapho I O, •lev(~riio ser pelo mesmo Cit·nrgião convi
dados 1,.; cli\ Armatb, •tne esl.ejfio alli esfadonados, on em 
sua falta o~ l\fc,:icos do paiz fazendo ver no lnspector a ne
.. ~~~~i.lalle cli~ ~na ussb!enein. 

Ar!. L" Uarení t!ous Enf<•rnwiros eom a dcsignn~fio 1lc 
prinwiro e S<'glltl!lt•. 

Arl. :)." Ao primeiro Enfm·meiro competem as ohri~ 
g:H.:cies, IJIII~ e:;{;lt~ man·:Hia·~ ao Es(~l'Í\'fto no art. 25 partt· 
graplw~: 1 ·. ·) " 'L· !.~ 1 .. . e nrt. 2t;: ao Fiel no art. 30; 



hs~hli como no Enfetmeiro-mór no ntt. ~-3 parngraphbs t. o 

2 o 3 o 5 o' 7 o 8 o' 9 o 1 () o 11 o 1" o 1'3 o 1,. C) ._ 16 ó' 
• ' • ' • ' . ·: • ' • ' • , • ' -· ' • , ' f-. e l. ; 

e o que determma o art. 50. 
Art. 6. o . Ao segundo l~nfcrmeiro competem as obriga

~ões, ((Ue cslfio marcadas aos Enfermeiros do Ho~pihtl ·de 
.\farinha da Côrle no art. li-5 do Regulamento. 

Secretaria d'l~stado dos Negocios da l\farin h a em 21 de 
Abril de tS57.- Franciseo Xavier Romfempo. 

---·~i.F.·::.-::..--

N " 151.-FAZENDA.- Em 22 de Ahril de 1857. -llrgu-
hmu·nto da. T>in•t:toria Gt•ral da.ç Remias. · 

1\'Ii~istcrio .tos Ncgocios .la Fnwmla. Hio tle .Janeiro em 
22 tlc Aht'il tl~ 1857. 

Fique V. S. na intclligcncin tle que do 1.0 de Maio 
proximo futuro em diante dcven\ faze1· execntm~ provisoria .. 
mente o Regulamento junto dessa Dircctoria Geral, no qual 
irá notando os inconvenientes que 1wr ventura apresente na 
pratica, ;\ fim de ser posteriormente revisto c reduzido a 
Decreto. -.Tofio Manrieio -\Vnnderley. -Sr. Hirector Geral 
das Jlcmlns. 

Ut•:.~u!ntnento da Dit~eeC,oJ•iaf Get•al . dn~ Reil-
. thu~ tio 'f1hesout•o Níu•io'l'lu-a!. 

CAPJTUT .O T . 

J)o pe.1;.'=oa.l f' attrilmiçõe.ç da .Direr:tol'ia. 

AJ't. 1. n .\_ nircctoriu Gcrnl •las Hemlas eompue-se do 
IHredor (;cra1, do sub-Dircctor c tle l.res Sce«;ões que terão 
;Í seu eargo ns negocios relativos a Alfandt~gas , Commlmlos, 
Herehedorias, Mesas de Rendas c Collctorias, Armuzem do 
papel sellado, Administração llos proprios e Fazcnllas Nucio
nacs, terrenos tle marinha e diamantinos , escravos da nação ~ 
pcnnas cl'agna, c estatistica llnanccira e commercia1 do Im-
pcrio. 

Art. 2.0 A' Direotol'ia G-eral {\as 1\endas eompete ( ne .. 
ereto tle 20 de Novembro de 1850, art. 16.): 



hs~hli como no Enfetmeiro-mór no ntt. ~-3 parngraphbs t. o 

2 o 3 o 5 o' 7 o 8 o' 9 o 1 () o 11 o 1" o 1'3 o 1,. C) ._ 16 ó' 
• ' • ' • ' . ·: • ' • ' • , • ' -· ' • , ' f-. e l. ; 

e o que determma o art. 50. 
Art. 6. o . Ao segundo l~nfcrmeiro competem as obriga

~ões, ((Ue cslfio marcadas aos Enfermeiros do Ho~pihtl ·de 
.\farinha da Côrle no art. li-5 do Regulamento. 

Secretaria d'l~stado dos Negocios da l\farin h a em 21 de 
Abril de tS57.- Franciseo Xavier Romfempo. 

---·~i.F.·::.-::..--

N " 151.-FAZENDA.- Em 22 de Ahril de 1857. -llrgu-
hmu·nto da. T>in•t:toria Gt•ral da.ç Remias. · 

1\'Ii~istcrio .tos Ncgocios .la Fnwmla. Hio tle .Janeiro em 
22 tlc Aht'il tl~ 1857. 

Fique V. S. na intclligcncin tle que do 1.0 de Maio 
proximo futuro em diante dcven\ faze1· execntm~ provisoria .. 
mente o Regulamento junto dessa Dircctoria Geral, no qual 
irá notando os inconvenientes que 1wr ventura apresente na 
pratica, ;\ fim de ser posteriormente revisto c reduzido a 
Decreto. -.Tofio Manrieio -\Vnnderley. -Sr. Hirector Geral 
das Jlcmlns. 

Ut•:.~u!ntnento da Dit~eeC,oJ•iaf Get•al . dn~ Reil-
. thu~ tio 'f1hesout•o Níu•io'l'lu-a!. 

CAPJTUT .O T . 

J)o pe.1;.'=oa.l f' attrilmiçõe.ç da .Direr:tol'ia. 

AJ't. 1. n .\_ nircctoriu Gcrnl •las Hemlas eompue-se do 
IHredor (;cra1, do sub-Dircctor c tle l.res Sce«;ões que terão 
;Í seu eargo ns negocios relativos a Alfandt~gas , Commlmlos, 
Herehedorias, Mesas de Rendas c Collctorias, Armuzem do 
papel sellado, Administração llos proprios e Fazcnllas Nucio
nacs, terrenos tle marinha e diamantinos , escravos da nação ~ 
pcnnas cl'agna, c estatistica llnanccira e commercia1 do Im-
pcrio. 

Art. 2.0 A' Direotol'ia G-eral {\as 1\endas eompete ( ne .. 
ereto tle 20 de Novembro de 1850, art. 16.): 
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§ 1. o Dirigir, insper.cionar e fiscalis:w a :ll'recaclação e 
administração das Rentlas Hcracs , que se rcalisarem pelas 
Repartic:õcs subordinadas no Ministtu·io da Fazenda. 

§ 2.° Fazer o tombo e ussentamcnto de todos os proprio~ 
e bens nacionaes: dirigir c inspcecionar a administração dos 
que nfio estiyercm por tci ;i eargo de alguma 1\epartiç:üo ]Hl
blica. 

§ 3. o Organisar a eslalisticn annual da importação e ex
portaç:fio do Imperio. 

f.Al'l'fULO. Il. 

1Jas alfribniçiies do Dil'eclnr. 

Art. :J.o O Director (}eral das Rendns hc o chefe supe
rior da Repartição e tle todas as Estações de arrecadação da 
Côrtc c J>rovincius do Tmperio; são suas utlribuições: 

§ 1.0 Desempenhar c fazer desempenhar as obrigações 
que fi cão mencionadas nos §§ do artigo anteeede.nte, exer
cendo directamente essa incumbencia quanto ás Repartições 
de arrecadação da Côrte c Província do Rio de Janeiro , e 
por intermedio das Thesournrias de Fazenda no que tocar ás 
das outras Províncias do Imperio. 

§ 2. o Fazer, sem dependencia de ordem especial do Mi
nistro da Fazenda, todo o expediente que for necessario para 
dar instrucções nos seus subordinados; exigir informações e 
preparar os ncgodos (JUe tiverem de ser decididos pe1o mes
mo Ministro ou pelo TrihnnaJ tio Thesouro, dando sobre 
elles o seu Jmrecer. 

§ 3.0 Apresentar ao Ministro da Fazenda annualmcnte, 
antes da abertura da Scssiio do Poder I .. egislativo, hum re
latorio circumstnnciatlo do estado da Dit·ectoria á seu cargo, 
e Repartições de mTecatlaç:ão da Côrte e Provincias, indicando 
nelle não só os defeitos c irregularidades ql.te encontrar, como 
ns medidas que lhe parecerem conducentes á melhor direc
ção, inspecção e fiscalisaçüo tla ancendnção, e administração 
das Rendas Gemes . 

.§ !t-.° Conhecer c .inlgar as làltas ou demoras de compa
reüímenlo dos empn~gnclos da Diredoria , c as retiradas an
tes de lillllo o expeclienle, abonando-as on desàllcndcmlo-as, 
como for de justiça, e tornando cffecliva , quando necessa
Tia, a pena •~omminmla no art. 59 elo Decreto de 20 de 
Novembro ch• 1,S:l0 , •lo que 'W faní nn ponto ctpressa 
n~.;nçiin. 

I I 
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§ 5.0 Dar o attestado mensal de frequencia dos empre·· 
gados da Directoria, lÍ ~ista da copia 'do ponto , que deve 
se~~Ihe apresentada pelo,.Sub~Director e por elle assignada, 
á fim de te~ Ioga~ o pagamento dos respectivos. vencimentos. 

§ 6. o Autorisar a compra dos objectos; necessarios. ao 
expediente da Dircctoria, se não forem fornecidos por con
traclo feito em virtude de arrematação em hasta publica. 

§ 7. o Dirigir a organisação do orçamento da lleceita do 
lmperio, e rcmette-lo em tempo competente á Directoria 
ficral de Contabilidade. 

§ 8.0 Abrir, rubricar .e encerrar os livros dó expediente 
da Directorin , da Alfandega c do Consulado da Côrte, da 
Itccehedoria do Municipio, das Mesas de Rendas c Colletorins, 
do Rio de .ranciro, e do Armnzem do papel sellado, poden
tlo dividir este trabalho com o Sub-Dircctor, Chefes de Secção 
c mais emprega(1os, sempre que o não puder fazer por si ; e fi
cando derogado nesta parte o que . dispõe o Reguhimcnto 
0.

0 209 de 30 de Junho de 1851 a respeito da abertura' 
rubrica e encerramento do livro de inscripção de testamentos. 

§ 9. 0 Designar os livros principaes que sómente elle ou 
o Snb-Dircctor devení rubricar, e os que o puderem ser por 
quacsquer empregados que forem pnra ·isso commissionados. 

§ 10. Deferir o juramento c posse aos empregados que 
forem nomeados para a sua Repartição, ou promovidos nella, 
e aos Chefes das llepartições de arrecadação da C(,rtc e pro
,·incia do lUo de .laneiro. 

§ :t 1. Determinar, por intermedio do sub-Director, ttnan
do c como mais conveniente for, o revezamento dn serviço 
e Secção dos empregados da Dircctoria. 

§ 12. Dar todas a~ providencias que caibiio em sua alça .. 
da pcun •1nc o serviço da Directoria so faça com a devida 
orclem, c sejão convenientemente fisca1isados os interesses 
da Fazenda Nacional; podendo não só advertir os Chefes c 
empregados das Repartições subordinadas á Directoria, como 
rcpmhcndcr particular c publicamente , c mesmo suspender, 
por tempo qne niio exceda a quinze dias, os empregados 
negligentes, ou que commettcrem quacsqucr faltas, dando 
conta no Ministro da Fazenda qnando entender que devem 
!'er rorrigitlos por meios mais ~everos. No easo ele desobe
•licncia formal prot'edert\ nn f()rma rla segunda parte do arl.. 
6:l do Decreto n.o 736. 

§ I ~l. Examinar se n systcma de impostos crcnd os h c o 
mnis conveniculc, ou se deve ser modilicado no sentillo de 
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simplifi.cnr n nrreeadncfio ; c bem m:sim, se a Legislnçfio de 
Jfazenrln relat h· a fi erea~fto ~ lnnçmnento c cohran~a dos im
postos, c o modo pro ti co de sun execução , são os mais 
npropriaclos l)llfll condlhnt•m , qnant.o ser possa, os intermi· 
~es •ln Fazenda com o menor gravame dos contribuintes. 

§ f.L Fiscalisar cuidadosmnente a Administraçi'io elas Fa
zcrHias Nndonacs, nfio s{, por meio da escriptm·a..:flo central 
ela reeeita c dc~peza clas mesmas Fazcndns, que devcní existir 
na nirectoria, c ser or~ani~~ula em vista tlc contas trilnestracs 
ou semcstraes, que as Thesournrias exigiriio dos respectivos 
Admillislrodore~, e reme1tcrfio rcgnlarmct1tc ao Thcsouro, 
como aiwla por meio de inspecções locnes, f[UC proporá no 
I\lini!'l.ro ela Fnzmuln quaw!o julgar ncccssarias $ para conhe
cer o csliH1o elas l'('l'el'it1ns Fazen1las, o mot1o por que sfio admi
nislnHlns. e se nn-:~m l'onscrva-las, urrcndn-ln~, Otl propôr 
n sua nlie11n-:fio. .\o~ tlilo~ AclministnHlores f]an\ o Direetor 
Geral mo1lelos da eseripl.t1ra1:.fío que lleveri.io ter nos .Fazcn
•las n scn cargo, impondo-lhes a ohrignçfio 1lc fazerem cn
lrcga 1la rc•nda nnHlnzida qunndo rcmetterem as contas de 
qttc• aeimn se l rnta. as qnnes scriio impret.crivclmentc toma
lias no fim tln eada e'\1~rci1~io; e finalmente creando hnma 
eseriplnrn(iio nmlrnl lia rec·eila c dcspcza das mesmas Fazen
rlas, qne sení fpita ;i Yista <las conlas lrimestrncs ou scmcs
frac~, pnrn qtw l\1~,: t~sfn f•)rma se ronhe1:n se dfin Jncro ott 
pri~jnizo; c~ !HII'!i•!tlo ~"' f·.onn~m eoHsl'rvn-lns atlministrnnc!n-ns 
ou iliTe!ttlan,'o-a~, u11 se hc preferível nlicna-Jns. 

Art -'1.." O Hin•etor Gcrnl será substituído em seus .im
p<'llinwnlm: pPln S!,h-nin•dor, e na filHa on impeclimcnln 
dt>slf• 11nr hnm tio~~ outro Directnrcs Gnr:1:··> 011 Conta~!on~.; 
'fiJ(' o' 1!ini·;lrn d;! Fn~'l'n•lp nomPill'. 

/)ris rtftriblfiÇ't'it>.c dn SulJ-Dirtcfor. 

,\ri. :l." O f:nh-Din·,·fnr lw o immctlialn no Hircdnr. e 
!'1'11 S11hs!ifnlo na l'r'trma 1lo ;~ri. lL"; siio-lhe suhor~linado-. 
fnd11~ ns c·mpn•g;ld% suhal!ernm; dn Oin·doria, c comJwlc~-lhc: 
~ f." llirigir " fisea!isar os lrahnlhos da Hirectoria, segun

do ns inslnwr,·~~~s ,. nn!Pns 'lo llircclor Geral, assistindo din
I'ÍélltH~nl.- :• Plk-, r• ,.,,rri!•inclo n' PITO' ·~ def"pifm; qun ~~n
f'ottl rnr. 

I I 



( I 19 ) 

§ 2." Coad.juvnr o llircclor ncrnl no c1Psempenho r( c ~nas 
allrihniçõcs, c rlnr. ewençfio n qnacsqum· ineumheneins rlc 
eJHC cllc o encarregar, rcln.liva~ ao servi~:o da Ue~pnrli~ão. 

§ il." Tomar o. vonto dinrio tlos empre~mlos ela Oirccto
ria , tnnlo 11a entratla como sahitla, tlando eonln no lliredor 
Geral dos que faltarem ao st•rviço sem motivo jm,tifieado, 
dos que se retirarem sem liec::<,;a antes ele findar o cxpe
(}icntc, c dos qnc rleixarem rle t·ompnrcccr por mais de oito 

1 dias, ainda qnc corn participação. 
§ !f .. o Fazer no ponto cxpres~n eleelarariío do empregado 

a quem for imposta, por ctelihnraçiín do nireetnr (;eml, a 
pena commimula no art. 59 rlo ncereto n. o 7:_Hi. 

§ 5." Heceher todu a conc~pondcneia ofiieial, reqtH•rimt·n~ 
tqs, petiçõe~ e rcem·:.;os qnc entrarem na ·,()irednrin , sohre 
ncgoeios de sua eompdcncin; fazcnclo-os 1an•:ar·loMo no pro
~oroJo, c prcparan1!o-m• por si mesmo, on por intermetHo 
das Secções, qtwndo elepcndão do exame c infnrmn~·ões destas, 
para serem presentes ao Directnr f;cral com informat.:lio S\Hl, 

!mstando qne use da formula- cmieordo, on visto -naquclJcs 
em <]ne houver informnr:[ín (las Scer.~>es, c.om a qual se eon· 
forme. 

§ 6. 0 nistrihuir pelas Secções competentes ()S papeis re-
lativos a negocios clecidi(!os pelo ~iinistro on Tribnnnl, on pelo 
Direetor Gemi, c os documentos ollieiaes remcUit1os pc~as 
Hepartições de arn~cadaçiio da Ctu·tc c ]"lrovincins, eoncer
twnles aos obiectos menr.ionmlos no Art. 2." 

§ 7. 11 Hnl~ric.ar, depoi:.; (10 vi~ln 1lo Che:c~ da ~~~~c~::io ~·nm
J~t~lcn~e, as guias tias Co1kl'torias <lo Jlio (k .I;PH':r,, Mf:·,n
clt•g•~' necebetlnrin • Consnlndo, l' rcn~dtc-!:r·. ·::·~ ::~,, :1r!'l):li';Hlas 

;Í Dirc,·tnl'i:l Geral tl<~ Cnnt;:~lili:lní\c. . 
~) H." Fnzer p:H:-mr (~ a-.~ignar tlerois tl(~ snh:-;niplns pdo 

t:hef'e tln. SPe(in respedivn, c elo pngamento dos ~·molumell·· 
los clevillns, as rertil~t~t~s requeritla~ it Hireetnrin , e que po
elerem ser rlndnf' ~;em int·.onvt~niente pnra o servic:o. l\tra a 
expt•tti~.iio dnrpw!lns sobre enjn mn!crin lh\·r thnir!a !'olid
tará antnri~ariio do nirer.tor Gem!. 

§ 9. 0 A~)~esnn~ar no primeiro rlin nlil c!e cada mcz no 
)Hrector «~c~·n1, n fim (le t!ar o afl('slallo enm que os em
pregados ela Di redor! a tlevcrfio eohrar seus Y<~IH'Ímenlos, nmn 
ropin fiel c1n ponto do mez n!11eri'Jr, a qtwJ sr·riÍ HSsignmla 
l'elo nu~smo ~nh-nirertor, e rcmcttitln <lepols ao Minif.tro <la 
~·;r7,1.'Ht!a. eom dedamç~o elas faltas que furem nhomulas pelo 
Uircctor, c flaqueltas que o não forem, hem f•omo rlos moti .. 
WJ>; vorquc tlSSim .• se proeedco. 
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§ 1 O. Apresentar no mesmo Director, para receberem a 
sua rub~icn, as relações dos objeclos precisos para o expe
diente da Directorin, as quaes serão assignadas por elle sub
Direclor, e pelo mesmo entregues ao J!o~teiro, . a fim de 
proceder (t compra, se nfío houver conlracto para o forneci
mfmt.o de tacs ohjcdos; c certificar, quando.· se houver de 
pagar as contas resvectivus , se cllas · cslfio exaetas nos preços, 
c conferem com a qualidade dos objectos recebidos, apresen
tando-as depois no Oircelor para lhes pôr o seu- visto- c 
serem pagas. 

§ 11. Authcnticar com a sua assignaturn, sob a formu
la -EsliÍ conforme- as copias dos documentos officiaes com 
que a Diredoria instruir a sua correspcndeneia, c assignar 
todos os qundros, haJan~:os , mappas (~ mais trabalhos orga
nisallos na Diredoria que dcvfío ser tmh1icados' trimestral ou 
annualmenfc, ou qttP lcnhfío de ncom11anhar o Relato~io do 
Ministro da Fazcndn , c compor a collccção. da estatistica dn 
commercio · e mwegação do Imperio. 

§ 12. nuhricar os pedidos, que se fizerem ao Cartorio ~ 
de livros e documentos nli existentes. 

§ 1. 3. Abrir, rubricar, encerrar os livros, que lhe compe
tirem por designa~:fío do Director Geral, i ou para que este 
lhe der eommissfío. · 

§ f.~.. SoHcifar elo Direelor Geral ns providencias, cuja con
venicndn lhe suggnrir n cxperienda e prhtica do serviço, c 
as que lhe forem redmnadas peJos Chefes' de Secção, se com 
e11as se conformar. 

§ 15. Empregar a maior vigilancia para que o expeiiiente 
da Hcparfi{~fío se fac.;a eom a possivel brevidade, c os traba
lhos se manlenhiio em dia, e para que os empregados guar
dem durante elle tocla sel'icdadc c ordem, portando-se com 
reciproca urbaniclnde, respeito e 5Pllonlinnçuo para com os 
seus superiores. 

§ 16. Dar eonfa ao Director Geral de qualquer negligen
cia ou falta commeftida pelos Chefes das Repartições de ar
recadação no (~mnprimenlo das ordens da Directoria; e ad
vertir c reprehenth!r os empregados da mesma Directoria que 
faltarem tís obrignc,:õcs do paragrapho antecedente, assim co
mo aqnellf~S qnc ~" occnpnrem c•lm objectos particulares. 
rsfr:mhn~ no ~t·ni<,:o (la nirectoria, ou delta se retirarem 
por tempo qne lhe J'iln~crr demasimlo; participando-o, no 
~aso de reiHcidenda .~ "f'rh~tlmentQ 01.1 por escripto ao Director 
I •era f. · 

~ I 
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Art. 6.0 O Suh-Direclor será substitui(lo em ~uas faltas 
e impedimentos pelo Chefe ae Secçiio da IJirectoria mais an
tigo na classe; e se houver mais de hum que tenha a mes
ma antiguidade nella, pelo mais antigo no serviço da Dire
ctoria; e se tiverem a mesma antiguidade de serviço, pelo 
mais antigo no do Estado. 

CAPITULO IV. 

Dos Cltc(es de Secção. 

Art. 71. o Os Chefes de Secçiio são os Chefes immcdia
tos do~ empregados da respectiva Secção; comJletc-lhes: 

§ 1. o Dirigir e fiscalisar immediatamcntl!, segundo as 
instrucções e ordens do Sub-Director, os trabalhos da sua 
Secção , distribuindo-os pelos empr~gados dclla , c desempe
nhando-os conjunctamentc com ellcs, na parte que lhes pcr-
tenéer. · · 

§ 2. o Informar , á vista dos assentamentos c documen
tos officiaes existentes na Secção, os negocios que para: esse 
fim lhes forem distribuídos pelo Dircctor ou Suh-DircCtor, 
declarando as irregularidades e defeitos que encontrarem, e 
as condições. a que, em virtude de Lei , Regulamento, ou 
ordem do Thesouro, cumpre satisfazer; passanllo as in for~ 
mações, 'lepois de assignathis, oo Sub-Dircetor, para que 
este proceda nos termos tlo § 5. o do art. 5. o 

§ 3.0 Archivar mcthodicamcnlc e por cxereicios todos os 
papeis de negocios concluidos pertencentes t\ Secção , que lhes 
forem distribuídos pelo Sub-Dircctor até a sua remessa para 
o Cartorio; c assignar os pedidos de que trata o § 12 do 
referido art. 5. o 

§ lt~~ Empregar todo o cuidado para que os livros da 
Secção sejão escripturados com limpeza e capricho , e vara 
f}Ue o expediente ande sempre em (lia. 

§ 5. o Fazer com que na Secção se o bservcm as dispo
sições (los §§ 15 c 16 do sobredito artigo, dando parte ao 
Sub-Direct.or de quaesqucr faltas em que acharem os empre
gados' se pelos meios a seu alcanee não as puderem cor-
rigir. · 

§ 6.0 Requisitar do Sub-Dircctor os livros, papeis e mais 
objcctos nece~sariog ao expediente da Secção, e distribui-los 
pelós respectivos. empregados; c bem assim quacsqucr provi-

11} 



-----------------------------------------------f I 
( 122 ) 

dencins {fUe cntcntlerem fOnvcnientcs il regulnridarle c Jlrom~ 
ptiduo do serriçn 

§ 7. o llar conla no Suh-Dircctor não só da dcmo~a ou 
átrazo qne hajn tla Jmrle de quaesquer Repartições Fiscnes 
da Côrle c Pmvincias na remessa das informações, mappas 
c mai~ lrah;~lhos ·~xigidos pela Directo~ia, e conce~nentes á 
snn Sec{'fio, como de qualquer irregularidade on . defeito por 
cllas prnticndos nos l.rahalhos rerhettidos, a fim de que pela 
mesma Jlirecloria se providencie convenientemente. 

Art. 8. o Os Chefe~ de Secção serão suhst.ituidos, em 
seus impetlimcntos, pelos Primeiros Escripturarios da mesmn 
Scc{~;io, c na falia destes, pelos Segundos, observando-1m n 
respeilo de h uns c outros a disposiçi'ío ao art. fl. n Se nc:on
lecer fJtle nfío hnjn nn Secção em que se der a vaga Pri
meiros c Segnndog Escriptumrios, o Di redor pnssaní, para 
servir de Cheio interino, hum Primeiro ou hum Segundo Escrip
t.nrnrio tle tfllitlqncr nulrn. 

CÀ I'ITUTO V. 

l>o.ç Primeiros Rsrripfurarios c mais Empregndosda Directoria. 

Art 9. 0 Na Dircelnria neral rlas Hendas haven1 o numero 
ele Primeirc1':, Segundos, Terceiros, Qu;trlos c Quintos Es
criplunuins n l'ralicanles qne a experienda e a pratica do 
servi(~o tomarem nccessnrios, o qual scri:l ullerior e definiti
vnmcnle fixndo pdo Ministro da Fa~..cnda. O Director Geral, 
ouvido o Snb-Diredor, llistrilmirú estes empregados pelas Sec
r.ões, conforme parecer mais conveniente ao serviço, e todos 
cllcs siio reFti'iclamenle obdgados a comparecerem na Hcpar
li{~iío as !) horas da manhiía nos dias de trabalho. 

Art. -JO. Havení tnmbcPt nn mesma Directoria hum Con
firmo, o qnnl tení ywr obrignçfio: tratar do asseio da Repartição, 
para o que den•l'iÍ ndmr-se nella meia hora antes de come
çar o trabalho, ncnuir ao toque da campainha do Director, 
Snh-nimdor e Cln~I'(!S do Recçfio; satisfazer quanto 110r estes 
lhe for onlcn:!tlo retatiramcnte ao scrvi~:o da lHrecloria; ter 
ddmhn de sua gnartla todo papel, livros e mnis ohjectos para 
o co11sumo ela Hepnrliçrio; enidar na eonset·vaçfio dos Archi
vos, e lc~r loda a caulda em que se não extraviem os pn
JleÍs, livros P mai~ ohjPdos que ficarem sobre as mesas dc
pni~ •I:- rin•'n 11 (nd,:dho 
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CAPITULO VI. 

ArL 11. As Secções deverão auxiliarem-se reciproca· 
mente, ministrando h uma~ Ás outras por intermedio dos seus 
rc!'p,eetivos Chefes, as informnçõcs c esc1nrccimcnlos de qtJe 
r.arcecrcm pnra n regular e pr,ompta cxpcdiçfio dos ncgocios {t 
~Gil cargo,. ou solicitando-os dircctmnenlc do Snh-Dlrcclor 
quando asshn se torne preciso. Incumbe-lhes: 

§ 1 . o Dar entrada em seus protocolos especiacs de. to
dos os papeis relativos ao serviço de sua competencia, logo 
•Jlle lhes forem distribnidos pelo Snb-Direetor. (1\Iodelo n.o 1 ). 

§ 2. o In~ormar de fncto tudo qnanto houver occorrido a 
respeito elos : ncgocios eujo exame lhes for commeUitlo, jun
tando todos os papeis que ji\ existirem nos Archivos rclativol-t 
a ft~es ncgocios, c tlando a sna opinifio 'llliliHlo lhes for 
t•xigida. 

§ 3. o Em maçar e archivar pela fúrma prescripta nestas 
Inslrilcçües os p;•pcis conecrnentes a negoeios findos. 

§ ·~·. 0 Analysar 1odos os tmhalhos rcmetH•Ios pelas Esta
ções de arrceadação da Côrte e llrovineia do Rio de Janeiro, 
c cxmninar, quando entregarem no fim do exercício os linos 
de sna c!wriptnra('fio , c antes que estes scjfio rcmetliclos ;1 
Hiredoriil de Con1ahi1idadc para n tomada de conlus, RC as 
teis, llegulamentos e Ordens do The!'onro forfio ficlqlCnfc 
enmpridal"; e se c~scs trnhalhos contêm em si, ou indicfio a 
cxislcneia de defeitos, erros, abusos , irregularidades c cor
rnptclas; que clevfio ser corrigidos logo, on no futuro, (hmdo 
de tudo parte ao Sub-Dircdor. 

§ 5. o Jlegistmr as informaç.ões que derem, c ns represen
hl~ões qnc fizer o respeetivo Chefe ao Sub-Direetor. (Modelo 
T1.

0 2. 0
). 

§ 6. 0 Hubricar, numct·ar c encerrar os linos que lhes 
•·onhcrem por distribuição. 

Art. 12. A' :1. n Secção eompctc privativamente: 
§ L" Ter a seu cargo todos os negocios relativos a Al

fim•legas, Consnlndos, l\ccchetlorias, Me~ms de llet11las c Col
ledorias. 

§ ~.° Conferir as gnins de entradas tias Hcndas arreeacla-
clas pelas Eslaç.õcs oa Côrtc e l}l'OVincía fiO Hio de .Tnndro' 
t·.om os hnlanccte~ dessas llcpartir;ües, eneamin!wmfo-as, de-· 
poi~ •le fazer as snas observa~.ües, (~ de n~eelu~n~m t) --visto-

~ I 
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do Chefe de Secção e a rubrica do Sub-Director, á ,Directo
ria Gernl de Contabilidade para a competente escripturnção. 

§ 3. o Abrir conta corrente ás Estações que arrecadá o ren
das lançadas, debitando-as pela importancia do lançamento 
que fizerem, e credit.ando-as pelo producto da arrecadação, e 
pelas indevidamente lançnclns c nnnultndas, de modo que no 
fim do exerci cio possa-sP logo conhecer a importancia . que 
ficou em divida activa. -

Nas Thesurarins de Fazcn1las haverá trabalho semelhante, 
que sent remcttido por copia á Directoria Geral das Rendas 
no fim de eada cxcrcicio, ou em Janeiro e Julho de cada 
armo, se assim for IICI~essario (Modelo n.o 3. 0

). 

§ fi .. o l~scrcver o livro tle cnrga feita ás Estações de ar
recadação pelos livros de eonhccimcnto de tali1o, que se lhes 
entregiio, na flmna pn·seripfa nas Inlrucções de 27 de Março 
de :18;)1. (1\lodel~ n." lí. ). 

Art. 13. A' 2." Secção compele· privativamente: 
§ 1. o J~screvcr o llrol.ocolo geral dos papeis entrados na 

Direetoria , e que •lella sahircm, pela fórma prescripta no 
art. 20. 

§ 2. o J~scripturar os livros de registro da corresponden
cia do Director Geral com as Autoridades da Côrte e llrovin
cias com quem pódc r,orrespondcr-se, nos termos do Decreto 
•lc 20 de Novembro ,fo 1850. (.Modelo n.o 5 ). 

§ 3. o J~scriptn rn r os li v r os de registro dos pareceres da
dos pelo Ui redor t~eral., c das representações que este diri
gir no 1\Jinistro da Fazen!la. ( l\lodelo 0. 0 6 ). 

§ !L o Organisar c ter em hoa ordem a matl'ieula de todos 
os empregados da~ H e pari içõcs de arrecadação do Imperio. 
( Modelo n. o 7 ). 

§ 5. o Ji'azcr n escripfnrnção c contabilidade peculiar rela
tiva «Ís fabricas. (Modelo u. o 8). 

§ 6. o l~azcr o assentamento dos Proprios c Fazendas Na
eionnes ~~ ~P-ns cf::cravos. (Modelo ns. 9 e 10 ). 

§ 7. u Fazer o assentnmcnl.o dos terrenos de Marinha aro
nulos no l\lunicipio c Província do lUo de Janeiro, c das 
pennas d'ngna eoucedidas no mesmo 1\lnnicipio a particula
res ou a esfahelceimenlos puhlicos. ( 1\lodelos ns. 11 e 12). 
Nas Thosourarins de Fazenda fnr-se-ha trabalho semelhante, 
tanto ;\ respeito 1los terrenos de marinha, como dos diaman
tinos, para ser remettidn por copia iÍ Direetoria Geral das 
llcndas no rim •lfl l'lllltt excrddo. 

§ R. 11 ltemf'!lf•r rm I('JHJ•f• ;.í H•Jcchmlorin do Munidpin 
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e iÍS Collectorins e Mesas de Remlns ela Prolincia do Rio de 
.Janeiro, relações nominaes dos novos foreiros de. terrenos de 
marinha , e iÍ mesma ltecebeclorin as dos conccssionarios de 
pennas d'agua no Município, á fim de qtie nestas Estações 
se fação as competentes notas no lançamento , c se proceda 
á cobrança da renda no devido tempo. 

§ 9. o Organisa~ annualmente todos os mappas demons
trativos distinctos dos Proprios, Fazendas e escravos da Nação, 
conforme os modelos dados pela Directoria para serem pre
sentes ás Camaras. 

§ 10. Escripturar os Jivros de carga, ás Estações incum
hillas da venda do papel sellado. (Modelo n . ., 13 ). 

Arl. 1~·. A' 3.a Secção compete privatiYnmente: 
§ :1 . o Escripturnr · todas ns Uendas Geraes arrecudad~ls no 

lmperio. (Modelosns. 1!;. a 17). 
§ 2. o Organisar o Orçamento da Receita Geral do Impe

rio para ser remettido em tempo competente á Directoria de 
Contabilidade e fazer parte do Orçamento da Jleceita e Des
peza que ahi se organisa. 

§ 3. o Organisar a Estatistica trimestral e annual finan
ceira e commercial do I mperio, conforme os modelos que 
forem dados. 

CA.PITUT.O V H. 

Do A rmazem, do papel sellado. 

Art. 15. O armazem elo papel scllmlo he ~njeito á Di
rcctoriâ Geral das Remias no que respeila ás aUribuições desta 
Directoria , e deve desempenhar as que lhe forüo conferidas 
no Decreto n.o 895 de 31 de Dezcn)bro de 1831. 

Art. 16. Os objectos necessarios ao expediente elo ar ... 
mazem serão requisitados officialmente pelo Almoxarife ao 
Director Geral das Rendns, que autorisará a sua compra, 
tendo em vista o respectivo crellito; se esses ohjeetos forem 
da natureza (los que JlÓdc fori1eeer a Casa da 1\loeda ou a 
Oficina das Apolices, o mesmo Director os rcqnisitarii a Di ... 
rectoria Geral ela Despeza. 

Art. 17. No principio de cada mez o Almoxal'ifc remet
teni ú Directoria Geral das llcndas as contas elos fornecedores 
Jmrticulares, por clles assignadas, com especifica~~üo dos ob .. 
jectos, cuja. compra rot· nntori~a•la pela m.esma Oireetoria, 
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e com recibo elo Continuo do armazem que deites toniou 
conta. 

Art. 18. Heconhecidas na 2.a Secção tl:i Directotia Get·àl 
d1as Ucmlas n exadidão dessas contas, seriio cllas retnettidtis, 
com o-visto- do Chefe tla mesma Secção c rubrica .do Sub
Direelor, iÍ Direetoria Geral de Despeza; para se effectüdt 
o pagamento, depois tios e~ ames c dcs}1achos que ainda l'o· 
rem nccessurios. 

CAPJ.TULO VIII. 

Vispo.c:içaes Gerae.r;. 

Art. 19. , O protocolo geral da Directoria de Ucwlas 
constará dos segninles livros de entrada: dos requerimentos 
e recursos dirigidos no Thesouro, sobre negocios sujeitos iÍ 
mesma .Dircctoria; dos officios e outros papeis das Provin
cins, lançando-se em hum os das Províncias do Norte desde 
a Bahia até o Amazonus, c em outro os das Provincias do 
Sul desde o Espírito ~:.anlo até S. Pedro, incluindo-se neste 
as de Minas Gera e:-;, ~ ;oyaz c l\lato Grosso ; dos offieios da -
Alfumlega, Cousnlatlo e Hecehcdoria ela f:ôrtc, c Armazem do 
papel sellaclo; dos Avisos dos differcnles I\linistcrios; dos Offi
cios do Corpo Hiplomntiro e Cousular, c das dh·crsas Au
lorHrHies da CôrlP; e lhwlmcnl~ dos O Ui cios e papeis das 
nTt~SilS de HetHla:; I' Colleelorias da ProYincia do llio. de Janei
ro. Alt~m tle:;!es ~ lJw,·cní. mais o da remessa de papeis da 
lliredoria tle H.cutlns para tJnalqner das outras do Thcsonro. 

O empregado euearregmlo da escriptnração destes livros, 
rnbricar<t no [H'oto•·olo elas outras Direclorias as vcrhas de 
remcs~a elos papei:• t!IW cnriarcm êÍ das llendas. 

Art. 20. i\ e3criplnraçüo dos livros acima menciona
dos se faní, nolnndo-<~~~ em colnmnns distirlctas o nome do Pre
tendente, on tia Al!!oritlatlc ou llcparlição de quem se re
ceber o requerimento on officio, o dia mcz c unno da 
entrada do papel na IHreetoria, a tlala, numero c ementa 
du mesmo, c n d.~sfino epte li ver. Exceplna-se n ultimo, no 
qual se~ notariÍ ll!lit~anwnlt~ o c lia, mez c armo da remessa 
do papd para outra Din~doria, com indicação do seu nu
mero , !lata c nonw elo prelerulenlc, Autoridade ou ltepar
ti{~iío qtw o clirigio . 

.-\ri. 21. Nl) livro •IL~ assentamento dos Proprios Nacio
nnes ~e far<i 1'\fll'f~..; .. a ll•~dar:H.~fíu ele sna muneraçüo, dcno-
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mh1nÇfio' nâturczn ' situaÇão' extensão; cohfroiltaçã() ' valor;. 
renda, applicoção ou destino, época e titulo , eoin à data 
de suo ucquisição , adjudicação ou incorpohição á FázciHlà 
Nacional, uccrcscentando-se iiO relativo. ás fazendas de crià
tão o numero de cabeças de gado de qualquer cs)icclc exis
tente, c produzido annualmantc. 

Nos terrenos de marinha e tlimnnnlinos, alóm das · deda~ 
ra~ões acima mencionadas que lhe . forem applicaveis, se 
lançará o nome do foreiro ou arrcndatario, a data do arren
damento e o quantum da renda ou foro onnual , assim como 
as transferencias (fUC se houverem de· rcalisar, os nomes dos 
novos urrcmlatarios c o quantúm da renda. lle cada huni 
•lesses terrenos de marinha c diamantinos se ahrini humti 
conta corrente em livro especial ao arrendatario ou foreiro, 
na qual se mencionar<Í a importancin da renllu ou foro á 
que estiv'er sujeito, e o que se }lagar. 

No de assentamento dos escravos da Nação mencionar
se-ha o nome e naturalidade de cada hum, sua itÍade, côr; 
estado, officio ou applicação, valor, Província em que re
side c Estabelecimento publico em que serve, e bem assim 
a data da snn manumissão ou fallccimcnto , quando tiver 
lugar. / 

Art. 22. os· Quadros estatísticos annuacs das rendas do 
Jmperio e os de seu commercio serão, depois de exUitii
nados e assignados Jlelo Sub·Director das llendas, por este 
nprcscnt.atlos ao Director Geral , pam lhes tlm· a d•~ri1la ptt
hlicitlade. 

· Art. 23. A Estatística de que, trata o § 3. o do arl. 
1'1- comprchenderá, núo só todas as fmlnstrias cxislentes no 
lmpcl'io' mas t.ambem todos os- mappas de importarão' ex
porta~úo , baldeação , reexportação e navegação, qne actnal
mcnte se proccssão na 3. a Secção , e instruem o Helatorio 
1lo Ministerio ua .Fazenda , assim como a collceção dos map
pas estatísticos do commcrcio c navegação do fmperio, com 
as Provincias c com Paizes esb·1mgeiros. 

Art. 2i·. Na organisação dos Quadros trimestraes e an
nmtcs da llerúla tio Imperio se observarão os ll11Hle1os ns. 18 
t! I H ; na da Estat.istiea tlas easas comnuwdacs o qne se 
mandou executar pela Ordem Cireular do Thesonro de 23 
tlc ,\hl'il tle 1855; e na dos outros Moppas estatisticos os que 
!'iio aduaJmenle m1optados no Thesonro, ernqnanto níio fo
rem alterados . 

. \rt. 25. 0:-: natauretcs gcraes das Thcsouraria cll' Fa-

' I 
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zenda , depois tle e:xnminallos c~ cxlracttulol" na ~ccção tle 
Contabilidade mme.xa :í Secretaria da Fazenda , serflo por c~ta 
remettidos {t ])ireclol'ia Gchtl t1as llendag, pará serem nhi 
tambem exlractados na ~~.a Sce(/ãO na parte relativa á receita 
e poder a mesma Seerão dc~emtJenliar a incumbencia do § 
1. o do nrt. f~.; depois disto serão immediatamente transmit
tidos :i ()irectoria de Contabilidade. 

Para o completo desempenho da incumbencia feita á 3. a 

Secção no pnragrnpho c nrtigo acima cita<los, o Director 
Gemi da Contnbilidade remetten\ ac das Rendas, no princi
Jlio de cada mez, hmna demonstração dn Receita realisada 
no l\Iunicipio u~nl r o c Jlrorindn do Rio <le Janeiro no mez 
:mlecedeule. 

Art. 2G. Os papeis de qualquer das onlras Directorins, 
qne forem necessarios na de Uendas, serão pelo seu Direelot· 
requisitados nos !las di!as Oirectorias. 

A ri:. 27. Nenhum Cllllii'Caado da nirectoria de Rendas 
Jl0c1eni sahir do edilkio tlo · Th.êsouro sem lkença do Director 
Geral , c·ommnuic:Hln pdo ~mpregado fJUC n solicitar ao Snh
Dircctor e no Chefe tla respectiva Sccç.ão. Na ausencia do 
Dircctm· a lic.cn~;a só JlOdcní ser cnncedidn pelo Sub-Dir,eetor. 

Art. 28. Os empregados da Dircctoria de 1\endns são 
nbrigados a gnnn1arem parn com os Chefes superiores, e 
demais empregados r1ns onlras Repartições do Thcsouro,! todas 
as nUcnf.:õcs e respeito que lhes são dcvillos, assim como ri
goroso sigillo sobre os ncgocios reservados da Heparlição. No 
caso de revelação: o Director Geral dns 1\endas o commu
nieará ao Ministro da Fazcntla pnra dclihernr como for con-
veniente. 

Art. 2H. O ingresso na Dircdoria de llendas de pes
soas estranhas no Thcsouro Nacional, só será perrniUido pelo 
Hircctor-Heral, Snh- llir<•ctor on Chefes de Sec~ão. 

llio de .Janeiro t~m 22 de Abril de 1857.- João JJilm
'rÍl~io H ra nderlt·y. 
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N" 152.-Rm 22 de Abril de 1857.-.lJJamla orgauisat; ·em 
duplil~ata as 1mulas semanaes do.'i prcço.'i cnrrrntr.'i dos 

gcneros de exportação. · 

Circular.- .loão l\làuricio Wanderley, Presidente do .Tri
bunal do Thesouro Nacional, ordena que os Feitores· das 
~lesas do Consulado , depois de éncherem com os preços que 
entenderem regulares, na fórma do art. 121 do Regula
mento de 30 de Maio de 1836, ns pautas scmanacs dos ge
ncros de exportação com os additamcntos que as circumstancias 
exigirem, as apresentem em duplicata ao respectivo Admi
nistrador, para que este, sob sua assignatura, fa{'a as correcções 
que forem precisas , como determina o referido artigo, e 
declare que a pauta está nos termos de ser obscnada, ficando 
hum exemplar da mesma na Jlepartiçiío, c sendo p outro remet
tiuo á Directoria das !lendas na Côrtc , e i.Ís Thcsournrias de~ 
Fazenda nas Províncias, onde serão archivadas, para n todo 
tempo conhecer~se qual o responsavel por. f[nalquer cal-

> cu lo prejudicial rios inte~esses da Fazenda, que no arbitra
mento do termo médio dos preços correntes possn haver nas 
mesmas pautas. 

Thesouro Nacional em 22 de AbriÍ de 1 Rfi7. -.João 
Mauricio 'Vanderley. 

-·-
N.o 153. -Em 22 de Abril de 1857.·- Os Feitores do Con

.mlado devem .representar quando não se conformarem ,com 
os termo.~ médios dados aos preÇos dos gencros de cxpm·
tariio. 

Ministcrio da Fazenda. Rio de .Jnneiro 22 de Abril de 
1857. 

Tendo-se reconhecido, pelas informações que a l\lesa do 
Consulado da Côrte prestou, etn . conscqliencin das arguições 
que ao respectivo Sr.. Administrador fizeriio os Chefes do 
Consu1iH1o c da Thcsourorin da I>rov.incia dü lUo de Janeiro, 
de haver contribui do no semestre dcJu1ho a Dezembro de 1856 
para hum grave prcjuizo da !lenda Provincial e Geral, pela 
maneira irregular por que .mandou proceder á organisação 
das pnutns semanaes, na porte relativa no termo médio do 
raiM om(~inl tl;Hlo ao caf(·, qne os FPitnres (f:t mesma 1\Jcsa 
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Antonio .Tanuario da Silva Junior, e Joaquim Corrêu da SilvtJ 
deixá rã o de repescntar ao Thesouro Nacional, como· lhes fa
culta o art. 1.24 do Hegulamento de· 3 de Maio de 1836; 
sobre a delibc(nção que tomou o Sr. Administrador de man
dar reformnr, jmra menos os preços por elles indicados para 
o café no referido semestre,-cumpre qne o Sr. Administrador 
lhes estranhe: sevet·amente o seu procedimento, e lhes recom
mende que d'ora em diante observem fielmente as atti'ibui
fJÕes de que estão rev~stidos para zelarem ·os interesses dil 
Fazemla Nacional.- João MauriCio "'ande~ley. 

---
N.o 154.-Em 2,~. de Abril de 1851.-Acompanlla aslus

lrucções para as dua.!l Pagadorias fi.liaes creadas na · 
Cidade do Jlio Grande e na Villa de S. Gabdel. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
2 ~· de Abril de :1857. 

lllm. e Exm. Sr. -· Transmitto á V. Ex., para a devida 
execn~üo, a copia inclusa das lnstrucçoes desta data, pelas 
quaes se devem rege~ as Pagadorias creadas nessa I>rovin"" 
cia pelo Decreto de 20 de Outubro de 1855, n.o 1.659. 

Ocos Guarde a V. I~x. ~João "Mriuricio 'Vanderley.
Sr. llresiclenlc da Proviucia de S. Pedro. 

Jono Mnnricio 'Vnndcrley, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nncional, lendo examinado as Instrucções provi
sorias que, em cumprimento da disposição da 2.a parte do 
art. t.o do Decreto n. 0 1.659 de 20 de Outubro de 1855, 
dem o Inspeêtor da Thesonrario · de Fazenda da Provincia 
de S. Pedro do Sul ás duas Pagadorias filiaes da Cidade 
do lHo Grande e da Villa de S. Gabi'i~l , creadas pelo refe
rido Decreto, ordena que ns mesmas Instrucções sejão obser
vadas pela fúrma abaixo transcripta: 
. Art. 1. o A Pagado ria estabelecida na Cidade do Rio 
Grande terá a seu cargo o processo, fiscalisação e prompto 
pagamento de todas as dcspezns pertencentes nos Ministerios 
da Guerra e Marinha nos limites (las fronteiras do Rio Grande, 
.Jngnarno, c Clmy . 

.Art. 2.'· A (le S. Gabriel terá as mesmos nttribui~õcs 
e obrigações, menos pelo que respeita ao Ministerio da Ma
rin hn, clentro elo:-: limite~ elas fronteiras de Bagc~ a Missões. 
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Esta Pagauoria será amo,vivel, de modo que esteja sempre 
collocada, tanto quanto Jor possivel , no centro das forçâs 
de~siminadas pelas sobreditas fronteiras; e pot· isso denorni· 
nar-se-ha Pagadoria-ce~traL . '· .... 

Art. 3.0 Ambas as. Pllgadorias seguirão escrupulosn
mente' quanto aos pagamentos e in ais serviços dos referidos 
Mitiiste~ios, . o que se acha determimulo . nos respectivo:i. 
Decretos, Tabellas e Instrucções em vigor , tendo muit9 em 
vista as Instrucções de 10 de Janeiro de tS.l3, de 1lf. Agosto 
de 18!i.4, e no. que for applicavel, as doThesouro de 10 de 
Dezembro de 1851 e as do Minislerio. da :Marin\u1 de.30 de Mar~.o 
de 184-9. 

Art. lf.. o Aos pagadores 'compete n direcçlio, inspccção e 
fiscalisrição de todos os trabalhos das I)agadorins, sendo res
ponsaveis pelas sommas- qtie receberem para .as despezas da5 
mesmas, e pelos indevidos pagamentos que fizerem por si 
ou seus fieis. Pelos erros de calculo nas conferencias dos 

. ~ocumentos serão responsaveis os empregados que servirem 
de Escrivães e seus ajudantes. . .. 

Art. 5. o A Pagádo~ia da Cidade do Rio Grande será 
supprida: pela Alfnndega da mesma Cid~ de, ou annualmente, 

· . ou á proporção que fo~ precizo , das quantias necessarias para 
as despezas a seu cargo, á vista dós competentes vedidos 
do pagaclor. A Pagadoria central s~-lo-ha por meio de 
remessas da ThesourariaedasEstações Fiscaes do interior e fron
teiras ! da Provincia, que forem designadas, á vista de orça
mentos explicados, que mensalmente remeUerá á mesma The· 
souraria com o balancete resumido do mez anterior, podendo 
ainda I sacar sobre essas Repartições, nos limites da aulorisação 
que 1Üe for dada, e quando tiver c~rleza de que existem 
nellasi q\Ianlins disponíveis. 
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provenientes de restituições, descontos e outras, scrfío im
mediatamente carregadas aos pagadores em hum livro, que 
será escripturado segundo C}:' modelo n. o 1' lançando-se em 
seguida os documentos de despeza, á medida que se forem 
fazendo os pagamentos como indica o mesmo modelo. Nen
hum pagamento se renlisará sem ser primeiramente exami
nado, conferido e notado o documento no respectivo assen· 
tamento; o que se fará constar por h uma. _verba nelle posta 
c assignada com o appe11ido do empregado conferente. 

Art. 7.0 Em cada exercicio haverão tantos livros de 
receita e despeza quantos forem os mezes do mesmo cxer .. 

, I 
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CICIO. Estes livro~ serão encerrados no ullimo dia util do 
mcz, declarando-se por extenso o saldo que passar •í conta 
nova do seguinte; c lunlo o liv.::o como os documentos dn 
despeza serüo logo rcmctthlos á Thesourarin, acompanhados 
de hum halnnccte (modelo n. 0 2), em <JIIC se classificnní 
a referida dcspczn pelas vcrhas do orçamento, para ser tudo 
examinado e dcvicltmiCnte cscripturado na li·. a Secção. 

Art. 8. o llara facilitar-se a organisaçúo dos balancetes 
mensacs, far-sc-ha a classificação da dcspeza em tantas follws 
de papel avulsas quantas forem as rubricas do or~.amcnto. 
l~m CiHia huina dessns folhas lançar-se-hão diariam~ntc todas 
as addic«:õcs que por conta da verba, se pagarem, sendo 
sommadas c conferidas, lambem diariamente, com a des
pezu jlnga, de modo qne uo lim do mcz se conheça a som ma , 
parcial ela tlespeza em~etuacla por conta de cacla uma ve~rha, 
c o total ela clcspeza rcalisada durante o mcz, a (]Ual de\'e 
eonferir com a lauratln no credito do livro da rcccilu c 
despcza. • . 

Art. 9. 0 Alt~m elos Of(~amcntos cxp1icados c balancetes ; 
resumidos de que I rala o art. 5.0

, enviarão os Pagaclon~s, 1 
no dia 15 de caela mcz, huma nota dos corpos pagos e 11or\. 
pagar, e até quando, com declaração do saldo existente 
em dinheiro c documentos provisorios. 

Art. 10. Nos primeiros dias de cada mcz passar-se-h a 
revista de moslra <Í forta existente nos limites das respcctiYas 
Pnga~orias, na f{mlla · prcscripta na Legislac;iio em vigor, 
c, sem que ella se fnça, os pagadores ou scns fieis niio 
pagarão vencimento algum ti mesma força, notando nas rcla
çües de mostra de cada mcz não só o dia da revista, como 
tamucm as alterações qne occorrerern. Os Officiaes c l,raçns 
que niio comparecerem á dita revista não scrüo pagos dos 
vencimentos; cxccptuando-se desta regra os que estiverem 
em serviço, doentes no Hospital, ou presos, o que dcvcní 
ser Yct·ificado pelo empregado que . passar a revista. 

Arl. 11. Os c01·pose destacamentos disseminndos pelo 
interior· e froniPin1s ria Província scrfio pagos ela maneira 
seguinte: 

§ 1. n Os que níio estiverem em distancia maior de 10 
Jeguas •las ]'agadorins mnndarfio os respectivos qnartcis
meslres njuslar rwllas suas contas mGíJSalmcnlo, trazenelo os 
papeis lacrados, c acompanhados de Ollieio, ·nu qual se de
darem as l'ircmnsliuwias oeeorridas no ado da rcvisla de 
mo~lrH. 
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§ 2. o Os que estiverem até a distancia de 50 leguas 
senio pagos nos seus qunrtcis pelos Pagadores ou Vi eis, por 
meio de recibos provisorios nssignados pelos rcspceth·os 
Com mandantes, os qnnes serão resgatados rio mez seguinte, 
suhstituindo-os por outros nas folhas e prets, devidamente 
confel"idos e examinados na Pagadoria, proeedendo-se seme
lhantemente nos· mezes futuros. 

§ 3.u Aos que finalmente existirem nas fronteiras de 
Qnarahim e Missões, e outros pontos, alêm das 50 legnns, 
em quanto não houver na Alfnm1ega de Urngua~ana hnm 
J~mprcgado da ragmloria · eentral encarregmlo de pnssar as 
revist.as de mostra e fazer o exame e eónferencia dos docu
mentos , serfio as revistas passadas ]JOr hum Empregado da 
confiança do Inspector ·da mesma Alfandega, onlle recchmão 
meu!(a]mcnlc os Qnnrtcis-Mcst.rcs a imporl.anda elos vcnc~i
menlos por meio de recibos provisorios, enviando o refel'iclo 
lnspec(.(,r as folhas, prets e relac;ões de mostra á sobredita 
I•ngadorin a fim de serem. examinadas, e devolvidas depois de 

.~: cohfcridas, com a rubrica do pagador, pnra que possa ter 
~;}lugar no mez seguinte o âjustamento final das contas, sendo 
~~f:oulra vez restitni?os os docume~los á Pngndoria como suppri
•, mento a ella fmlo pela mencwnarln Alfandega. O mesmo 

praticaní a I)agadoria do Rio Grande com a força destacada 
ua fronteira do Chuy, sendo o Administrador da Meza de 
Jtcndas de Jngtiarão encarregado de mundar f'assar as revistas 
de mostra e ajustar as respectivas contas. 

Art. 12. Não obstante o que fica disposto no nrligo an
tecedente, os Pagadores deverão., de dous em dons mezes, 
ir ou mandar seus Fieis verificar a existencia da fon:a nesses 
pontos remotos, podendo tambem passar mostras extraordi
narias os destacamentos quando se derem circumstancias que 
clclcrminem a necessidade de semelhante provitlencia. 

Art. 13. l~inquanto nfio houver· fiel na Pagadoria do 
llio Grande, os pagamento_s da tropa, cxcepluando a que 
estiver destacada na fronteira do Chuy, serão realisados na 
mesma J.lngadoria, sendo encarregado de passar mostra o Ajn
elante do Escriviio; os da 1\lnrinha, J>Or~m, tlepois ele eonfe
ritlns ns folhas pelos livros de soccorros, serão feitos a bordo 
elas mnharcações, cin dias determinados pelo propt·io raga
llor, eom assislcncin do l~scrivão, o qnal iní. nvcrh:mdo os 
pagmcmtos nos mesmos livros de soccorros, il medida 'lUC se 
forem realisando, aos proprios credores, deixmulo de pagar-se 
;Írpll'lle!' que nfio (\~tiverem pre~enlcs. A~ férin!' dr·~ np••ra 
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rios e serventes das obras serão tambem sen1analmente 
satisfeitas nas proprias obras, com assistencia do Escrivão 
ou do ojudante, na conformidade das instrucções de 10 de 
Dezembro rle 185L 

Art. 1 & • Os Iscrivftes e Ajurlantes das Pagadorias per
ceberão, alêm de seus ordenados, as gratificações marcadas na 
tahella A, e lanf:o elles como os Pagadores e Fieis, ter~o as· 
ajudas de cufo:to para os despezas ·de trnnsporte declararias 
no mesma Lahella, quando forem nomeados ou removidos, 
ou quanrlo tiverem r.le fawr pagamentos fora dos lugares em 
que esl.iverem esta!Jeledda:.; as mesmas Pogadorias. 

Art. 15. Sempre que os Pagadores tiverem de fazer 
pagamentos aos coqws ou destacamentos nos respectivos qnar
tcis, rnquisitarfío ao Commandante da força do districto da 
Pag\ldoria, para segurança das som mas que levarem,· trcs ou 
mais praças fie caYallaria, as qnaes os acompanharão durante 
a viagem de itla c volta. 

Art. J G. O expediente das Pagadorias terá lugar todos 
os dias utcis, desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde, 
saho nos casos urgentes e extraordinarios, em que poderá 
prolongar-se o serrir.:o, ou mesmo fazer-se em dias feriados. 
Haverá hum livro do ponto, rubricado: pela Thesonraria de 
Fazenda, no qnn1 notará o Pagador as faltas dos empregados, 
devendo enviar ú mesma Thesouraria, no vrincipio de cada 
mez, o cxtraeto do ponto do mezanterior com as observa
ções que se 1he nffi~rcr,erem. 

Art. J 7. Ficiio sem elfeito as Instrucçõcs de 7 de Março 
de 1855, que autorisavão os adiantamentos provisorios rios 
corpos pelos Collectores dos respectivos districtos. AMm do 
que se acha prcscripto nestas Instrucções, só he permittirlo 
abonar-se ás praças de pret as etapes correspondentes ao mez 
seguinte ao do ajustamento de contas. 

Thesouro Nacional em 2~· de Abril de 1857.-João lJfau-
1·icio TVmull•rley. 

N.o l5fl.-Em 24· de Abril de 1857. -1Jfanda executar a 
nova Tarifa das Alf'andegas. 

Joiio Mauricio 'Vanderley, rresidcntc do Tribunal do 
Thesouro Nacional , remette aos Srs. Inspectores das The
snm·nrias ,]o F;•w!Hia a nova Tarifn das Alfamlegns do lm-
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· · pcrio para que a fação executar do 1. o de .Julho deste anno 
em diante, na conformidade do Decreto n. o L91li- de 28 
do mez proximo passado. 

l'he~ouro Nacional em. 24 de Abril de 1857.- Jofio 
Mauricio 'Vanderlcy. 

N.o 156;-GUERRA.-Aviso de 2't. de Abril tle 1857.-Auto
,risa o Directordo Arsenal de Guerra da C(1rte para distribui~·· 
pela maneira mais ·conveniente ao servi~m, as attrilmiçúe.ç 
marcadas .. aos seus Ajudantes . d' Ordens na.ç lw;trucçoes, 

. que acompanluirão o Decreto n.o L912 de 28 de Alarço 
ultimo. · 

Rio de Jnneiro. Ministcrio dos Negoeios ·tta Guerra em 
2~~ de Abril de 1857 

Não obstante acharem-se consignadas nns 1nstrncções, 
que acompanhárüo o .Decreto n.o 1.913 de 28 de Março 
findo, pnra o serviço dos tres A]ndantcs do Arsennl tle Guerni, 
sob sua direcção, as attribuições que competem a cada húm 
delles, com tudo fica V. S. autorisndo a distrihni··las pelos 
mesmos AJudantes da maneiro que mais conveniente for no 
serviço publico. 

Deos Guarde a V. S.-1\farquez de Cnxins.-Sr. Direclor 
do Arsenal de Guerra da Córte. 

--
N.o 157.- Aviso de 2! .. (le Abril de 1857. -.Autorisa o 

Conselho Administ~ativo a proceder, em casos urgentes, a 
cmnpras independehtemente dos annuncios, de que trata o 
Regulamento de 1-i· de Dezembro de 1852; dando de tudo 
conta á -Sec1·etaria d' Estado dos ~Negocios da Guerra. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 
2!-. de Abril de 1857 ~ 

A'vista do que representou o Direclor do Arsenal de 
Guerra em Oficio datado de hontem, fica o Conselho Admi
uistmtivo de compras autorisndo para em casos urgentes, 
prnrrdcr, indepcmlcntemenfe dos nnnuneios de que trata o 
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Hcgnlamenlo dt~ l.'f. clt~ llezemhro de 1832, ás compras qnc 
Jhe forem requisitadas pelo mesmo Arsenal, mandando avisar 
aos Negneianle~, dos gcncros ctuc tiver de comprar, )Jara que 
em dia clclenniuado apresentem as suas propostas .para sobre 
cllas resolver-se, tlando.:.sc immecliatamentc parte· ele tut!o a , 
esta Ht~erdar!n d'Eslaclo. O que cnmmunico a V. S. para 
seu goremo. 

Deos Guanlc a Y. S.-1\larqucz de Caxias.-Sr. Pre~i
•lente do Conselho Administrativo. 

-·-
N.o 158.- Aviso de 25 de Abril de 1857.- Declara q11e 

os Secretarios dos Commandos d'Armas .lem direito ao 
abono dos vencimentos do Estado 1lfaior a c 1. a Classe. 

Tiio de .Janeiro. Minist.crio dos Negocios da Guerra em 
25 de Abril de 1857. 

Ithn. c 1~\m. Sr.-Não fazendo a observa~fío 5.a da 
Tabella (JUe acompanhou o Decreto n. 0 1.880 de 31 de ~Ja
neiro deste armo cxcepção alguma dos Secrclarios dos Com
mandos d'Armas, tem cites direito ao abono de vencimentos 
de Estndo 1\laior de 1." Classe. O que communico a V. E~. 
pnra sen conhecimento, c para o fazer constar á. Thcsouraria 
de Fnzentla, qtw reensou ymgar taes vantagens ao Secrelario 
do Commando das Armas dessa Província, como se Vt~ dos 
papeis que ncompanhé.lrúo o Officio dessa Prcsidencin sob n. o 

1:33 de 21 de Março ultimo que fiea assim .respondido. 
neos Guarde n V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presi

dente da Província de I•ernambuco. 

N.o 1))0.-IMPEH.IO. -J.lortnria de 25 de Abril de 1857.
Crt1a lmma A gcncia de Con·eio na Frcguezia de Sant' Anna 

de Palmeiras, ua Provincia do Rio de Janeiro. 

Sna Mngesl:H]e o lrnpcrador Ira por bem crcnr huma 
Agenda ele Correio na Frcgnezia ele Sanl' Anna ele I•ntmeirns, 
na Prm'incia do Hio de Janeiro. 

Pnlacin do H i o cln .Janeiro em 2H ele A hril ele f 8:>7.-· 
Lniz Pe1lrcira 1lo Coulfo Ferrnz. 
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~. 0 160.-Aviso N.o 7 de 27 de &\bril de 1857. -Ao Di
redor (~era I das Tm·ras Pulllicas.- Approva o contracto 

celebrado com a Companhia -Unilio e lndustria. 

Illm. c Etm. Sr. -Fica npp~·ovndo o contrncto cele
hr:ulo a 25 do corrente por intcrmedio da Itepartição Geral 
lias Terras Publicas com a Companhia- União e Imlustria
para importação e estabelecimento de 400 familias llo colo
nos nas visinhunças da estrada quo a mesma Companhia está 
abrindo. 

Deos Guarde a V. Ex.-l:uiz Pedr~eirà do Contfo Ferraz. 
Sr. Dircctor Geral das Terras Publicas. 

N. 0 f6J. -Aviso N.o 11 de 27 de Abril de 1857.-Ao Pre
sidente de 1\Iatto Grosso. -Approvando a deliberação to
mada a respeito da consulta feita pelo Vigario da F1·e
guezia do Livramento. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo sitio presente a Sua Muges
fade o Imperador o officio n.o 46 de 2 de Agosto do anno 
pas~ado, em que V. Ex. communica, que tendo o Vigario 
da Freguezia do tivramentg nessa Província consultado, se de
pois de hum possuidor de terr·as tm·, feito rcgistmr· as suas 
dcelaraçõcs com algumas ommissões, seria admissivel roce
Ler outras novas rectificadas, ·decidira V. Ex. que não con
,·inha fazer alterações nas declarações textualmente lançadas 
nu livre) de registro , mas que podifio ser acceitas aqncllas 
tJUe tivessem por fim supprh· as ditas ommissõcs: Houve por 
Lem o .Mesmo Augusto Senhor Approvar esta dclibem{'.ão, 
advertindo porêm que cumpre lançar nos respectivos assenta .. 
mentos as competentes notas n fim de evitar que haja du ... 
plicatns. O que communico a V. Ex. para sua intelligcn ... 
da c em resposta ao citado officio. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Conlto Ferraz. 
Sr. Prt'sitlente da Provincia de Matto Grosso. 
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N.u 162.-FAZENDA.-J~m 27 de Abril de 1857.-lJJanda 
executar o Regulamento do Corpo de Saude do Exercito 

na parte relativa aos vencimentos . 

. Tono Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional , transmille aos Srs. lnspectot~es das Thc
sourarius de Fazenda, de conformidade com o A viso c..lo 1\li
uisterio da Guerra ele 14 elo corrente, hum exemplar do Ue
gulamento do Corpo c..le Saude :do Exercito, approvado JJOr 
Decreto n. o 1. 900 de 7 de Março ultimo , para que tenha 
cumprimento na parte relativa aos vencimentos dos Ofnchtes 
e mais l~mprcgados do mesmo Corpo de Saude. 

Thesouro Nnciorwl em 27 de Abril de 1857.- Jono 
l\Tanrido "'antlerley. 

~·---

N.u H;3. -GUEHHA. -AYiso de 29 de Abril tle 1857.
JJeclara que o A I feres do 2. o Regimento de Çavallaria 
ligeira Jllanocl Joaquim da Silveira não deve gozar da 
demissão, que obteve do serviço do Exercito, ent quanto 
não respondeu pelas faltas, que commetteo como lJlilitar. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerrd em 
2!) tle 1\ hril de t 857. 

lllm. e Exm. St·.-Sua l\Ingcslatle o Imperador, a Quem 
foi presente o ~eu Unido sob n.o 19 ele 30 de 1\Iarço ultimo, 
cohrirulo •:úpia elo que lhe dirigíra o l\larcchal de Campo, 
CotmmuHlaule irtlerino das Armas dessa l1rovincia, :Manda 
tleelarar a V. Ex., para seu governo, que o Alferes do 2. 0 

Hcgimcnlo de Canallaria ligeira 1\lanocl .Joaquim da Silveira, 
ufi.o eleve gozar da '!emissão que obteve do serviço do Exercito 
por Decreto de t 6 c..le Fevereiro do corrente anno, em quanto 
Bfi.o responder pela fnlla que commetteo como 1\Iilitar. O 
tpte V. Ex. fitrá cumprir. 

neos üuanle a V. Ex.-1\larqucz de Caxias.-Sr. Presi
t1eute elo lHo nnmde do Sul. 
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N·o 1Gl-.-.\viso de 29 de Abril de 1857.-Declara que os 
Officiaes e mais praças da Companhia de Pedestres em 
Santa Cathm:ina, estão comprehendidas no disposto do A1·t. 
3.0 das lnst~ucções de 14 de Março ultimo; devendo as 
i1t{ormações semestres seguir ao seu destino por intennedio 
do Assistente do Ajudante-General. · 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 
29 de Abril de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.-Accusando a recepção do seu Officio 
sob n. o 86 de 8 do corrente, declaro á V. Ex. para seu 
governo, que os Officiaes. e mais praças das· Companhias de 
)

1cdestres são comprehendidos no disposto no Art. 3.0 das 
Instrucções de tlf. de Março ultimo, e que as informações 
semestres devem seguir ao seu destino por j·ntermedio do 
Assistente do Ajudante-General do Exercito. 

Deos Guarde a V. Ex.-1\farquez de Caxias-Sr. Presi
dente da Província de Santa Catliarina. 

N.o 165. -GUERRA .. -Aviso de 30 de Abril de 1857.
Declm·a que a cada hum dos tres Ajudantes do .. Director 
do Arsenal de Guerr.a da Côrte se deve abonat· a gratifi;. 
cação especial de ceni mil 1·éis rnensaes. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio ·dos Negocios da Guerra em 
30 de Abril de 1857. 

Declaro a Vm. para sua intelligencia c devida execução 
que a cada hum dos tres Ajudantes do Director do Arsenal 
de Guerra da Côrte se deve abonar, além dos vencimentos 
gemes a que tem direito como Official empregado, a grati
ficaçfio especial de cem mil réis mensaes igual ao ordenado 
que percebia o extincto Vice-Director do in esmo Arsenal. 

Deos Guarde a Vm.-1\lorquez de Coxias.-Sr. Iuspector 
fl3 Jlngndoria das Tropas da Côrte. 
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N. 0 166. __:..FAZENDA.- Em 31 de Abril de 1857. -Jllmula 
incorporar nos terrenos nacionacs meia legua de terras 

pertencentes a huma Aldéa de bulios extincta. 

João l\Ianricio 'Yanderley, . Presidente do Tribunnl do 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr~ Inspector da Thesouraria 
de Fazenda de l)crnambuco, de conformidade com o Aviso 
do l\Iinisterio do Imperio de 21 do corrente, que mande 
incorporar aos terrenos nacionaes, na fcJrma do Aviso de 21 
de Outubro de 1850, a parte devoluta da meia legua de 
terras pertencentes a huma aldêa de Indios, ora extincta , 
creada pelo l\lissionario Fr. Angelo l\lauricio da Niza, no lugar 
denominado -Baixa Verde; arrecadando como renda do 
Estado os. arrendamentos da que · se achar occupada por pes
soas nno descendentes dos Indios primitivos. 

Thesouro Nncionnl em 30 de Abril de 1857.- João 
Mauricio 'Ynnderley. 

N." 107.- Em 2 ele Maio de 1857.- O imposto sobre casas 
de lei/ao e modas he peculiar do lflunicipio. 

- .Joüo 1\Jauricio 'Yanderley, rresidcnte do Tribunal dn 
Thesonro Nacional , respondendo ao Officio do Sr. Inspcclor 
da Thesournrin de Fnzenda da rrovincia do Pará, sob n.o 
100, fle 25 de Junho ultimo, lhe declara que o imposto so
}Jre ns casns de leilão c de modas , crendo pelo § 12 do Art. 
51 da l.ei de 25 de Novembro de 1831 , nfio póde· deixar 
de ser considerado comó renda peculiar do l\Iunicipio da 
Côrfe , em fuce· da legislação em vigor citada pelo mesmo 
Sr. Inspector no seu referido Officio. 

Thesouro Nacionnl em 2 de l\Inio de 1857.- João 1\Inu
ririo 'Vander!ey. 
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N.o J GB.- Em 2 c.l1! Maio de 1857. -A multa do Art. t 65 do 
lleg. da 30 de Alaio da 1836 racahe súmenta 1ut parta do 
fJCilero de qu.a se niio azJI'CSClll(l O documento de ter em{Jarcado. 

1\tinisterio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de. Janeiro em 
2 de Maio de 1857. ~ 

Declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado, 
em resposta ao seu Officio n.o 25 de 30 do mez findo, qnc, 
1Í vista do disposto no Art. 165 do Regulmriento de 30 de 
Maio de 1836, acertadamente procedeo impondo ao Capitão 
ela embarcação a que se refere no mesmo Officio huma multa 
igual aos direitos rlo resto (las suecas de .café que por ul
timo forúo para bordo , e por não ter elle rel}lettido para a 
dita mesa, como lhe cumpria , o despacho qne · as acompa
nhou; e outrosim, que, na hypothese sujeita, nem outra 
p01leria ser n decisão do mesmo Sr. A1lminh·trndor, porquanto~ 
sobre ser sninmamcnte injusto multar o Capitão pela impor
tnncia integral dos direitos do café despachado, huma vez 
<Jne qnnsi totlo havia sido regularmente transporlado para 
bon1o, c enviado êÍ mesa o climpetente recibo, o citado Art. 
165 nas palavras << hnma multa igual aos direitos dos gene
ros acompanhados pelo despacho ou guia» , resolve de hum 
modo claro c terminante ns duvidas que a tal respeito posslío 
suscitar-se.-Joiio Mauricio 'Vanderley. 

N.o 169.-Em 2 de Maio de 1857. ~So1Ji·e o imposto de 
Escriptorios. 

Ministerio elos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
2 de l\laio do 1857. 

Em solução 1Í duvida que lhe foi proposta pelo Collector 
r1c Rezende em Officio n. 0 62 de 28 de Março ultimo, re~ 
lnlivamente ao imposto sobre os cscriptorios de advogados, 
clcclaro á V. S. para que o faça constar ao mesmo Collector, 
que deve considerar sujeitos ao dito imposto os bacharcis ·a 
•tuc se refere no mencionado Officio, visto que , npczar de 
residirem fúra da Cidade, c não terem nella cscriptorios pn
hlicos, tratlio de causas no ft\ro daqucllc auditorio; porqunnt.o, 
relo Regulamento de 15 de Junho de 18,~~-, Art. 2.", § 10)' 

I I 
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c pelas Ordens tlc 12 de Novembro de 181.6, 17 de Maio 
de 18~.8, 22 de Julho de 11 de Setembro de 1851 , o im
posto de que se trata comprehende todos os ~dvogados, ou 
scjíio bnclmreis formados ou provisionados, quer assignem quer 
nno os papeis do fôro, quer exerçlio n advocacia publica, 
quer particularmente, e porlanto ou sejao nacionaes ou es
trangeiros , e quer· sejão ou nllo empregados publicos, como, 
por exemplo, l,romotores. 

Deos Guarde a V. S.- João 1\fauricio "'anderley.
Sr. Director Gerul das llendas. 

N~o 170.-Avisn N.0 8 de 2 de 1\faio de 1857.-Ao Pre
sidente da t•rovinc.in do Amazonas.-JJ{arcando a gratifi· 
cação de Ji.Q0.77'000 amwac.ç para a vfagcnt, que tem de 
f'a:cr aos .Aldeamentos o Dú·cclor Geral dos Indios nnqurlla 
l'rovincia. 

Illm. c Exm. Sr.-Havendo-se o Delegado do Diredor 
Geral das Terras Publicas nessa Província, .João 'Villrens de 
Matos, na sua qualidade de Director Geral dos Indios:offcrccido 
parn fazer touos os :mnos huma Yiágcm de inspecçfio pelos 
diffcrentes Aldeiamentos indígenas ahi existentes: Houve Sua 
1\lagestade o Imperador por bem Conceder-lhe para isso li
cent;a c 1\larcar-lhc · a grntificnção de 400;n;OOO como ajuda 
de custo para a dita viagem. O qua communico á V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -tuiz Pedreira uo CouUo Ferraz. 
Sr. Pmsidente da Provincia do Amazonas. 



( 1 í2 ) 

c pelas Ordens tlc 12 de Novembro de 181.6, 17 de Maio 
de 18~.8, 22 de Julho de 11 de Setembro de 1851 , o im
posto de que se trata comprehende todos os ~dvogados, ou 
scjíio bnclmreis formados ou provisionados, quer assignem quer 
nno os papeis do fôro, quer exerçlio n advocacia publica, 
quer particularmente, e porlanto ou sejao nacionaes ou es
trangeiros , e quer· sejão ou nllo empregados publicos, como, 
por exemplo, l,romotores. 

Deos Guarde a V. S.- João 1\fauricio "'anderley.
Sr. Director Gerul das llendas. 

N~o 170.-Avisn N.0 8 de 2 de 1\faio de 1857.-Ao Pre
sidente da t•rovinc.in do Amazonas.-JJ{arcando a gratifi· 
cação de Ji.Q0.77'000 amwac.ç para a vfagcnt, que tem de 
f'a:cr aos .Aldeamentos o Dú·cclor Geral dos Indios nnqurlla 
l'rovincia. 

Illm. c Exm. Sr.-Havendo-se o Delegado do Diredor 
Geral das Terras Publicas nessa Província, .João 'Villrens de 
Matos, na sua qualidade de Director Geral dos Indios:offcrccido 
parn fazer touos os :mnos huma Yiágcm de inspecçfio pelos 
diffcrentes Aldeiamentos indígenas ahi existentes: Houve Sua 
1\lagestade o Imperador por bem Conceder-lhe para isso li
cent;a c 1\larcar-lhc · a grntificnção de 400;n;OOO como ajuda 
de custo para a dita viagem. O qua communico á V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -tuiz Pedreira uo CouUo Ferraz. 
Sr. Pmsidente da Provincia do Amazonas. 



( 1~.3 ) 

N.u 171. -- GUEUI\A.- Aviso de 8 de Maio ,}c 1857.- De· 
clm·a as vantagens quc.devcm perceber os Officiaes do Corpo 
de Saude do Exercito, que antes de sua organisação aclta
t'ão-se (ruindo as de enycnhciros. 

lUo de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 
i 8 ~c 1\laio de 1857. 

Illm. c Exm. Sr. -Para solver. as duvhlas que se tem sus
ritar1o á respeito dos vencimentos que compelem aos 2. 

05 

Cirurgiões Tenentes do Corpo de Samlc do Exercito, Ur. • Augusto 
Yiclorino Alves do Sacramento Black, c José Zacarias de Car
,·alho, declaro á V. Ex. de ordem de Sua 1\lagestadc o Im:.. 
pcrador , c para o fazer constar á Thesouraria de l~nzenda 
,\essa Província (JUC, de ncc~nlo com o (]Ue se determinou, 
em Aviso de 2~· de Fevereiro ultimo, no lnsp.eclor da Pa
gailuria das Tropas da Côrte, devem os Officiaes do·referido 
t:orpo , que , nntes de sua organisa~no, . eslnvfio fruintlo van.:. 
tagens de J~ngenheiros, ser contemplados com os mesmos 
,·cucimentos marcad.us na Tahclla respectiva para os Orficines 
do d.e Engenheiros em com missão·. acliva ou de residcncia, 
até ser publicado o l\egu1amenloJlUra o mesmo Corpo de 
Snude , c assim fiea respondido o officio de V. Ex. , sob n.u 
35 de 9 de l\1arço ultimo. 

nens Guarde a V. Ex. - Jeronymo Francisco Coelho. -
Sr. Pmsidente das Alagoas. 

N. 172. -GUEI\RA. -Aviso de 13 de 'Maio t)e 1857.
Declara que só os_ O{ficiaes do Quadro effectir:o do 

Exerc·ito tem,··· direito a camaradas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios dn Guerra em 
13 de 1\laio de 1857. 

111m. c l~xm. Sr.- Accusando a recepção tlo seu Officio 
n. o 28 de 30 de l\1arço ultimo , declaro ú V. l~x. vara seu 
goYerno , que sóméntc tem direito a camanulas os Officiaes 
do Quadro clfectivo do Exercito. 

Deos Guarde a V. Ex. - Jeronymo Francisco Coelho. -
~r. Presidente da l1rovincia lle Goyaz. 

I I 
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N:J 173.- Circular tle 13 de lU aio de 1857.- Declara que 
os assistentes do ·Ajudante General do Exerdto tem d·ireito 
aos vencúnentos, que lhe forào marcados, desde o dia 
cnt que entrarem em exerciâo, independentemente da apre
.~cutação de qualquer tüulo. 

lHo lle .Tmwiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
·13 tlc lU aio de 1857. 

IHm. e Exm. Sr.- Snn Mngestade o Imperador l\fnrula 
tledarar· éÍ V. Ex. para que devidamente o fa~·n conslHr no 
luspcetor fln Thcsoururia da Fazenda dcs~a Provinda, que 
o Assistente do Ajudante General do I~xercito para ahi de
signado, tem direito aos vcncimeutos mêlrcados na Tabclla 
que baixou com o Decreto n.o 1.8{)'1 de 31 de Juneiro do 
corrente armo, desde o dia em que entrar em exercicio inde
pendente da aprcsentnção de qualquer titulo; e bem assim 
o Amanuense que nomear em virlmle do Regulamento que 
acompanhou o eilndo Decreto: O que V. Ex. cumprirá. 

Deos Gunrdc a V. Ex.- Jeronymo :Francisco Coelho.
Sr. I> residente tla l'rovincia de •• · •. 

N." 17!i .. -FAZENDA.- Em 13 de Maio 1857.-0 Consigna
tario do lVam·o não póde soUrer a multa que deve ser ,·m.po.~ta 
ao Capitão c o Jlcgulanwnto não impõe multa por falta de 
ru11{ercncia dos fjf'tWros que embarcão. · 

llio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda em 
12 de Maio de 1857. 

Communico ao Sr. Administmdor da Mesa do Consu
lado da Curte que o Tribunal do Thesouro deu provimento 
ao recurso interposto por Joaquim Pimentel do Vabo, sohre 
que informou o mesmo Sr. Administrador em Onicio de 23 
de Abril ultimo, por julgar que forão indevidamente impos
tas as multas a que se refere o dito recurso. Quanto á 1. a, 
em Yisla do Art. 1fi5 do Regulamento de 30 de Maio de 
1 s:3H' IlfiO podia o n~eorrcnle consignatnrio da }>o laca Hcs
JHlllhola-~Iarcelita-scr multado por hum facto alheio, 
tftHtl foi o de deixar o Capitão da mesma I>oJaca de satis
f;tzer n!:' ohrit~:wÕI.'!" (~IIP lhe impõe o citado Hegnlamento: e 
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se o Sr. Administrador assim }lrocetléo em con~cquenr.ia tla 
responsabilidatlc que o recorrente tomou pelo Capitfio , o 
tine aliAs nüo he permittido nos. Regtilàmentos, cumpria ter 
ub~ervado o· que dispõe o ArL 2. • do Decreto de 19 de Março 
de 1853 n respeito do pagamento das múltas~ Quanto á 2.a, 
nenhuma disposição hn que ·autorize a imposic;.no . de multa 
11or ~altit de conferencia dos generos no embarque; taüto 
mais .que ao ·conferente compete, na ~órmn do Art. 164 do 
dito Hegulamento, não consentir no emborque dos generos 
sem os· (~xames. tle que trata o mesmo A'rUgo- Bt~rnanlo de 
Souza 1:rnnco. · 

"' ...... 
N:• 17ã.-Em ·13 ttc l\laio d"1857.-D~~1JacJ,o dl}rt•e.rJwl:taçií" 

. de e,1;pinganlas de vento. 

Bernardo lle Souza Franco , Presidente do Trilnn1al do 
Thesouro Nacional, em resposta ao Officio (to Sr .. lnspector 
dn Thesonraria de Fazenda da Província do l1an\, sob · n. o 

50, de t6 de 1\lnrço ultimo, lhe déclara que foi npprovada 
a ducisão que tomou de mandar conceder o desvacho de 
reexportação de h umas espingardas de ·.vento , por estarem 
comprehendidns no § 2.0 do Art. 7 .o do l\egnlamcnto ao
nexo ao Decreto n.o 633. de 28 de Agosto tle 184.9, c em 
face c{os §§ 1.0 c 2.0 da Ordem ·il. 0 146 de 21 de Junho de 
t85:J, pelo mesmo Sr. Tnspeclor cit:ula' em seu l'efcritlo 
Oflicio. 

Thesouro Naeional em 13 de l\laio (le t 857. - Rernanlo 
de Souza Franco. 

N. o 176.-Em 13 (}e 1\laio de 1857 .-Sobi·e a execuçiío do Ai·t. 
1G:l do Jleg. de ao de .ilfaiode 183(), e Decreto de H) 

de llaio de 1857. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. lHo de Janeiro em 
1 :1 tlc~ Mar~ o de t 8;)3. 

Commnnico ao Sr. Administrador (la Mesa do Consula
cln que o Trihnnaltlo Thesouro in"(leferio o 1\eqnerimcnto de 
Hnstron Dnttnn e Companhia, recorrendo das multas 'tm~ foi 

1 ~) 
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rlio impostas nos Cnpitnrs das Bárcas Amcrical1as c< Ellestie » 
c << Halller, » de (JUe siio to(lsignatarios, por terem deixado 
de devolver á me~ma Mcsà no de\'.ido temJlO, e com o com
petente rcciho, o despacho dos· gehe~os eut~egues n bordo, 
segundo .informa o me!'mo Sr~ Atlministrador em sen Oficio 
n." 20 de 17 de Abril ultimo. 

Por c!'lta occm:iiio cumpre obf:errat. que menos regular 
foi o procedimento do Sr. Adrninbtrador, quando, prescin
dindo dn imposi\·no da multa determinada; pelo Art. 165 do llc
gulatncnto de 30 de 1\Iaio de 1836, cori!-entio na nprescntn
\'fiO do despacho em epocha e por maneira dirersu da prcs
eripta no dito Hegulmnento, resultundo desta irregulnridadc 
deixar de ohserrur-se o que d~spõe acerca das multas o De
creto c Hegulamento de 19 de Mar~o de 1853, cujas for
mulas foriio preteridas, rccolh~do-se aos cofres publicos 
em 31 de l\Iurço ultimo hnrna somma, que pura eJies deve- : 
riu ter entrado dez men·s nntes ; e ontrosirn CJUe interpondo 
a parte o recurso dentro dos trinta dias depois da intim:t{·fio, 
lhe foi· declarado, por. despacho dn .1\fesa de 2 do mcz pro
:ximo passndo, que o fizesse dil:ectamente no Tltesouro, con
tra o disposto no Art. 8. o do citado Ucgulamento de 19 de , 
l\'Jarço.- Bernardo de Souza l~'J:mlco. 

N.0 ti7.-Em 13 de l\Iaio de 1857.-0 tempo de serviço con
tado em lwma rrforma ou aposentadoria não pôde de noto 

ser incluido em outra. 

Remaruo de Souza Franco , J>residcnte do Tribunal do 
Tl1csouro Nacional , ordena ao Sr. ln!'peclor da Thesouraria 
de llazeuda de Mato Grosso que empregue o.s meios estabe
lecidos nas !.eis em Yigor para que seja u Fazenda imlcmni
~afla do CfUC , }JOI' ordem da Presidencia, foi indevidamente 
nbonado ao Teneute I...uiz Maiwcl 1\Jouteiro de l\Icndonra, 
eomo nposeutmlo vor Decreto do t.o de :Maio de 1851 no 
lugar de E~cripfnrario do Arsenal de Gucrrn 1la mesma l,ro
viudn, enm o n~ndmenfo corrrespondeule aos unnos de 
senÍ\'O {]Ue tivesse , Jwrqnanto, á ''ista da Imperial Hesolu
çfw de 18 de Março de 1H5!J., tomada sobre Consnllu da Sec
\'ÜO tle Fazenda do Conselho d']~sfndo , nenhum vcnchnento 
compete JlOI' nqnella nposeuladoriu ao sobredito Tenente, 
eujos annos de !'Pni,"·o .iií lmriilo sido ('OIIt~tlos para a rcfor-



-----------------------------------, I 

( t.U) ) 

rlio impostas nos Cnpitnrs das Bárcas Amcrical1as c< Ellestie » 
c << Halller, » de (JUe siio to(lsignatarios, por terem deixado 
de devolver á me~ma Mcsà no de\'.ido temJlO, e com o com
petente rcciho, o despacho dos· gehe~os eut~egues n bordo, 
segundo .informa o me!'mo Sr~ Atlministrador em sen Oficio 
n." 20 de 17 de Abril ultimo. 

Por c!'lta occm:iiio cumpre obf:errat. que menos regular 
foi o procedimento do Sr. Adrninbtrador, quando, prescin
dindo dn imposi\·no da multa determinada; pelo Art. 165 do llc
gulatncnto de 30 de 1\Iaio de 1836, cori!-entio na nprescntn
\'fiO do despacho em epocha e por maneira dirersu da prcs
eripta no dito Hegulmnento, resultundo desta irregulnridadc 
deixar de ohserrur-se o que d~spõe acerca das multas o De
creto c Hegulamento de 19 de Mar~o de 1853, cujas for
mulas foriio preteridas, rccolh~do-se aos cofres publicos 
em 31 de l\Iurço ultimo hnrna somma, que pura eJies deve- : 
riu ter entrado dez men·s nntes ; e ontrosirn CJUe interpondo 
a parte o recurso dentro dos trinta dias depois da intim:t{·fio, 
lhe foi· declarado, por. despacho dn .1\fesa de 2 do mcz pro
:ximo passndo, que o fizesse dil:ectamente no Tltesouro, con
tra o disposto no Art. 8. o do citado Ucgulamento de 19 de , 
l\'Jarço.- Bernardo de Souza l~'J:mlco. 

N.0 ti7.-Em 13 de l\Iaio de 1857.-0 tempo de serviço con
tado em lwma rrforma ou aposentadoria não pôde de noto 

ser incluido em outra. 

Remaruo de Souza Franco , J>residcnte do Tribunal do 
Tl1csouro Nacional , ordena ao Sr. ln!'peclor da Thesouraria 
de llazeuda de Mato Grosso que empregue o.s meios estabe
lecidos nas !.eis em Yigor para que seja u Fazenda imlcmni
~afla do CfUC , }JOI' ordem da Presidencia, foi indevidamente 
nbonado ao Teneute I...uiz Maiwcl 1\Jouteiro de l\Icndonra, 
eomo nposeutmlo vor Decreto do t.o de :Maio de 1851 no 
lugar de E~cripfnrario do Arsenal de Gucrrn 1la mesma l,ro
viudn, enm o n~ndmenfo corrrespondeule aos unnos de 
senÍ\'O {]Ue tivesse , Jwrqnanto, á ''ista da Imperial Hesolu
çfw de 18 de Março de 1H5!J., tomada sobre Consnllu da Sec
\'ÜO tle Fazenda do Conselho d']~sfndo , nenhum vcnchnento 
compete JlOI' nqnella nposeuladoriu ao sobredito Tenente, 
eujos annos de !'Pni,"·o .iií lmriilo sido ('OIIt~tlos para a rcfor-



( 1&7.}. 

·ma: .que -~nteriormente .. Jhe··.coilcedÁra: ~o-·Governo;~Imlu~ríal ,~· 
n~o ·pr.efàzéilâo os~ t;-(!stântes;~Q;hnmero _:que··tt·Lei ·exi~;p~ta 
que· o-s. aposentados:.' terihãO: 'a ~elle dir.éifu~ ~.: ·. ·.: . c ...... 

.. ~ . se ·p~r·: vent~ra ·O· e~pregº ~()S. ·referi.d.o~ meios·não. for 
suffic~ente para: co.m~l$1 .i~d~_I~Ulisáção _das qua!ltia.s. quó .t_e·· _ 
ceheo aquelle · offictal ; e· d,~·--que··o :Sr~-~ lf:lSRec~or eny1ara. hum a 

· copta~ ao~ Thesouro., informand(),-Q··: do cu~pr.imen~o. que.· der 
a·.~ta~-~de~~ .. :dêver.á:.:a ditàJitd~riisaçãtF:s~·r~reclam!lda •do · 
Ex.m~~\'S'r~-JT~ioonte·~d.à!~fj.:pyil!ci!l\;..::iq~_JI~.;·.~rn .. ultimo·~casó; 

. o :~espons,ávél_pelà~·· -qrian.iia~·, ',. .. q~~ ··iildevid~menie ·ma:n~on: 
al)on·a~~;.. ~· ·. ~.. · · .·: ... -: . ·. . . · . · ~ .. ·.A • 

:; . ~~~souro· ~~ci~nál em. 13 de ~~~.o.de _1.857 • ..:.. Bernardo 
de Souza/flilnco.-<::': :.·<· · .. :; ; . .:.;_;,. ·· .. · ·: · : , -- : .. •· 

:- ·-·.··· . ' 
~ ........ ,~- ... --- .. -.. ·-·· .. .. 

• :: o ... , ..... 

N.~·:-Í7S~~Etil-:13~e_. Máio:d~:t8.~1.;_~A m~ta.~ ~rt.-1~ do. 
>~Reg,~.· .4e~.3<1~· de ... _; I'-a#! :dé~ ~ ~.ser:,._iny,pO.sta · ~l! ~ Commandgnte. 
_ ··d9 · ~ât?fC,;::e~ não~áq;, -pii~OO.}:!do .. bot~ qúe· ~ond~tz .o. gerier0: 
pa~a::bór4q>" ·,: ~: ~ '~·:-~_;;,:·:.:.;-::ê:._ .. : .. ··:. ,.._ .. ·... . ._ .. ~ ·. ~ . 

. Bernardo ·de Sou~~· Ff.~~~Ó~~_:.p~e~idJ~te' do Trib~nai do. 
·Thesouro Nacional,_' declara··uu~Sr •. Inspector da. Thesouraria 
-do Rio Grande ·do Sul,. gu~ o~ m~mo Tri~unal deu provi
~(mt~ _a~~--~ecurS:tJ •. 9ue .. -.a~~P.anh~m:.~:~· sr.u :;Ofllcio.· n~o. ~2 de. 
28 de' Janet,ro_,ulbmo, _lntf}~po~to~·por.~,•sso~·· ~--Llrou ~da ~e
cisãó· aa mesmn Thesolirària l cóilfinfiatoria de outra da· AI
fandega doRio Grande, qne impôz h uma rnu1t.a' ao patrão do 
bote , que conduzia 100 tertos· de llerva-matte·. para bordo · 

· do. Pátacho Brasileiro . -~miliana , ~por se· não.· ter: restitui do 
em tempo áquella _Aifandega· o despacho qlie-·a~ompanhara a 
dita . merca~oria , e que se· alle_ga ter. sido ·arrebatado· pelo 
vento, V-isto ·_qne ~he .s6 .no'eáSO previsto DO ::Art .164 do. mes
mo R-egtila.mento de -30 de Maio .de ·1836 ;r que=·-J)Or ocçasino·. 
do . embarque de . mercadorias . p6d~ .s.er· . multado o. patrã() :ou 
arraes do bote que · ns ·tra{\~pprt~r; . d_eve.ndo ·. pe~tanto· >ser 
restituída aos recorrentes n importancin da· referi-da mtilta. 

_ f~ por esta: occasiã~ ·se ·acl verte ao. Sr. Inspector . que foi 
ainda i~regular o _seu procedim~nto., assini como. o do da Al
fandega, ·.a quem o declarará·,· não impondo como lhes· cum
pria , nos termo_s do Art.· 165. !lo citado Regulamento, .em 
que aliás-~e fundirão, á multa em que inéorreo o ~pmman-
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dautc do mcndonmlo Patacho, por haver recebido a seu hor- ~ 
do mercadorias. ~em o competente· despacho ou guia. 1 

Thesouro Nocional em 13 de l\loio de t 857.- llenwr- ! 
tio de ·Souza Franco. 

N." 179.-GIJEHltA.-Aviso de 16 de Maio de 1857. -llemcl
teudu o mappa que cle~~iyua as cdres e destinch'vo das blusaí 
l1e que u.:iio os Corpos do ExerCito estacionados 1w.llio 
llraude Sul. 

1\io de .Jaueiro. Minislerio elos Negncios ela {;uerra em ~-
1() tl.e l\laio de 1857. 

Salisrazendo ao que V. S. peilc em seu Officio n." 152 
de 13 do •~orrenle, remelto á V. S., para seu governo, 
copia do 1\lappa que designa as córes ·e distinctivo das blusas 
de cJne usão os Corpos do Exercito eslocionndos na· Provin
da de S. Pedro do Sul, ú qqe se refere o mesmo mappa. 

Dcos Guarde a V. S.-- Jeronymo ~.,rancisco Coelho. -
Sr. Director do Arsennl de Guerra da Cc)rtc. 

N.o 180.-Circular de 19 de Maio de 1857.-- Àutorisa 
os Jnspcclores das 1:'hesourarias ele Fazenda iÍ tle.liJ>eza 
NJm o t:,'qwdiente dos Dcleyados do Cirurnii'io-~fth~ t(,, 
/ü·cn:ito. 

llio de Janeiro. Minislerio dos Ncgocios da l~ncfl'il em 
Hl tle Maio 1857. 

1\Janda Sua Mageslade o ,·Imperador, por csla Secr_elaria . 
d'J~sla<lo, Autorisnr no Inspector dai Thesouraria de Fazenda 
da . Provincin de. . • . a pagar aimportancia. da despeza que 
se fizer com o expediente do Deleg3llo llo Cirurgião-1\lór do 
Exercito nessa l,rovincia , á vhitu da conta documentada , lc· 
galis;11la com o-- Visto-do Commandante das Armas se n 
houver, ou do Assistente tlo Ajmlanlc General, c com a ('.om~ 
Jlclentú orclcm rio l'residente do Provinda.- .lcronvm'> Frnn-
d~ro fol'lho. ~ 
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illftJJJJtUl tltt.fl ctii'Cti e tlisliucllr-os tltts Bl11~ttt1 tle IJttêla e tle gtHiga pa1•a o lt.~o 
tltls Jll'llptt.'J tle Jll'cl tios Coi'JJOS tlo ExeJ•clto etíllflclolltttlos ,,,. P1•or-lncla 

tle S . .l.~etlJ•tJ. 

------t;ou:n~--~~:~~=~~--c .. ra. --'-~:111liflo~-'~~~a c .. r~~~ho:eii~L~•Iões~_l 
1. o Heginumlo <ln Artilharia a eavalln .. 
2. 0 Dito de Cavallaria Jigf'ira ....•.... 
3.0 ])ilo dito dito ........•.•...•...• 
4. 0 J)ifo dito dito ......•....•••.•.. 
5. 0 Dito dito dito •.......•.....•. · .. . 
3. 0 /,_,o H." Batalhão de infantaria ..... . 
12.0 e t3. 0 ditos dito ...•....•.....•. 
Companhia de Ifnalidos ..........•.. 
Dila de transportes............ . ... . 
Guarda Naeional. . . . . . . . .......... . 
Piquete dn Exm. Sr. General Presidente. 

Eneamado .. 
Idem ...... . 
Idem ..... . 
Idem ...... . 
Mem ...... . 
Hoza ....•.. 
Idem ...•.. 
Azul ferrete. 
lllcm ..•.... 
Idem ...... . 
Encarnado .. 

Prt'ln....... Prelo. . . . . . J~nearnarlo .. 
Azul fr!tTI'lc. l<lr!lll....... Idem ...... . 
Iclem....... Awl daro.. Idem ...•••. 
Idem ...•... Amarl'llo ... Idem .....•. 
Idem...... . rerdr~ .••... Idem ...... . 
Aman·llo .•. Amardlo .............. . 
Vr)rde...... \"errl,! .•.•....••.••.•... 
Hosa.. . . . . . Bosa..... . . Branco ..... 
Enl'arnarlo.. Encaruado .. Azul ferrete. 
lrlcm ....... i Amarello •.. Dranco •.... 
Azul fel'l't'~c-t:\zul ferrei~·~ Idem •.•... 

41UtiB~J·~-l!lt. ,.~-j,_ ~;:f.i:»··~~-

Prl'lo ..•.•. 
Awl ferrete. 
Idem.,. •..•• 
Idem .••..•• 
Idem, ••.•.. 
Amarcllo .•. 
Verde ..•... 
Branco ..••. 
Encarnado .. 
Idem ...... . 
Branco ..••. 

Preto. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Illcm. 
Iclcrrt. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 

As Bluzas para o Piquei.•· ádma dito terão peilo awl claro, hnlõt•s amnrellos c nos nngulos da gola duas pistolas de 
metal amarcllo, encruzadas. 

As ntnzas dr• hadil sfín pam o inverno, e as de ganga pnm o verão. 
Se('J'r'faria ti'Eslarln rio.; ~Pgrwins dn finr>t'l'a em J6 de Maio de 1857. -0 Offieial-maior interino Bernardo Joaquim de 1\Jattos. 

\ü.;u 11.'' 119. 
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.N.~ 181.-Circular de 19 de Març.o de 1857.-Declara o• 
vencimentoo , que competem ao· Of!icial , que exerce ao 

funcções de Secretario do Commandonte d' armas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
19 de Maio de 1857. · 

Manda Sua Magestade o Imperador, por esta Secretaria 
d'Estado, declarar ao lnspeetor da Thes,ouraria de Fazen:la 
da Provincia de• •.. para seu governo, que o{)ffieial que se 
achar e1ercendo as funcções de Secretario do Commando das 
Armas tem direito á percepção dos vencimentos de Com
missão d' Estado· maior de .1. • Classe , alêm da gratificação 
destinada para despezas dó expediente , segundo o que se 
declarou em Circular de 19 de Setembro de 1844.- Jero-
nymo Francisco Coelho. · ' · 

N. o 182.-FAZENDA.-Em 19 de Maio de .1857 .-Os desasi
sados não pagão disima de chancellari(l. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
·19 de Maio de 1857. 

Declaro á V. S., para o fazer constar ão Administrador da 
Mesa de Rendas da Cidade de S. João da Barra, em solução 
á duvida que propõz em seu Officio de 7 do cilrrente , . 
que· os desasisados quando decahidos das acções não devem 
pagar a disima de chancellaria por se acharem compteben
didos na generalidade do § 4,. o Art. to do Regulamento que 
·baixou com o Decreto n.• tãO de 9. de Abril de '1842 na 
epigrapbe-pessoas miseraveis - c:.~~nfórme já G- deélarou a 
Ordem do Tlíesouro de 25 de Janeiro de 18ã3. ·. · 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de .. Souza Farnco. -
Sr. Dircctor Geral interino das Rendas Publicas. ·, 



( 150 ) 

N.o 183. -;Circular.- l~m 19 <lc Maio de 1857 -Sobre a 
1·emessa de quadro.'l da divida actú)a. 

Bernanlo .de Souza Franco, rresiclente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectorcs das 'Í'hcson
rarias de Fazenda <tnc remctU'io por h uma só . vez hum qua
dro geral da divida activa com as declnra~õcs do cstylo, 
com}lrellcndcndo todos os devedores nnteriores ú nova nu
meração por ~eries , que tiverem solvido os seus debitos até 
Junho proximo futuro; declamndo aos mesmos Srs. Insj1c
ctorcs que, na conformidade da Circular de 20 de Fevereiro 
de 185~·, nüo devr.m mais remetter os quadros da diyidn, 
que pela Ordem de 16 ~c .Julho de 1840 crüô · transmiUido~ , 
annualmentc ao Thesouro com o balanço definitivo, devendo 
port'!m continuar regularmente n ·remessa. á Directoria .do 
Contencioso elas rela~ões semestraes da mesma clividn actim 
liquidada' cohratla c rcmetlidn para o Juizo' segundo se 
acha .cstahcleeido. 

Thcsouro Nacional em 19 de 1\laio de 1857.- Bernatdo 
de Souza Franco. _ ___...QQ ___ _ 

N.o 18'i-.- Circular. Jtm 22 de l\Iaio de 1857. - Átttorfsa 
o 7wgamento dos novos vencimentos dos empregados das Se- , 

cretarias de Policia. 

Dcrnnrdo de Souza Franco, Presidente . do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena, em conformidade do A viso do 
1\linisterio da .Tusti~a tle 18 do corrente, aos Srs. Inspeclorcs 
das Thesourarias de Fazemla que paguem aos empregados 

, das Secretarias de l1o1iêia os vencimentos qne lhes forão mar
cados pelos Decretos n.os L8U7 c 1.898 de 21 de Fevereiro 
proximo passmlo. 

Thesouro Nncionnl em 22 de 1\luio de 1857. - Bernanlo 
de Souza Franco. 



f 51 

Rettnt•tlçíio Ger~l· clns Tet•rns Pn.J,Ucns. 

N. 0 185.-Aviso N. s 9 de 22 de Maio dó 1857.- Ao Pre .. 
sidente da Pro,·incia ·de Pernambuco.-Para·t·cmeUct~ em 
prazos .mais curtos. as · somtn~', ··de que · cm•ccer a Colonia 
Alilitar de Pimenteiras 11ara sua marcha. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo a 'fhesouraria du Fazenda 
nessa Provincia representado contra.·· os inconvenientes tle 
abonorem-se por mliàntamento e sení fionça algumas quantias 
no Director. da.- Colonia l\Iilitnc, de . Pimenteiras; . cora vêm que 
V. Ex. a fim de atenuar até onde for .. í1ossivel os •:cferidos 
inconvenientes, procure, se o servicb o ·pcrmitth·, i·e~nóttcr 
em prazos mais curtos ns ~oinmtls; de· que aquella Colonin 
carecet· paro a sua · mnrchn, diminuindo assim a Jmporh\ncia 
da quantia, que tem de. ficar em poder do .:Director. 

:Dcos Guarde a V~ .Ex~· ...... tuiz Pedreira do GouUo Ferraz. 
Sr. Presidente da Província. de Pernatnbuco. · · 

N.o 186.~IMPEHIO.-Aviso de22de Mnio de 1857.-Declara 
compet1·r aos Adm.inistt~adores dos C01·rcios a nomeaÇão in
terina dos 1·esp_ectivos emp1~egados,. tzos -casos de i11l1Jedi-_ 
meutos, ou faltas. · · ··· · 

: 3. a Secção. Rio ·de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Irnperio em 22 de !\I aio de 1857. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao ,QJTicio de V. Ex. 
de 2 do mez proximo findo, sob ·n.o 20, · no l}ttnl, pelas 
nisõcs que cxpentle, participa h'aver suspendido o Agente 
du Correio de Hopemerim dessa ·Proviucià Joúo dá Silva Santos,· 
c nomeado interinmilente Antonio José. de Salles para sub-
5titui-lo, cump•·c-me declarar á V. Ex. para seu conheci
mento que, com quanto a faculdade, que o Ucgulnnwnto 
ele 21 de Dezembro de 18l4 outorga aos Administradores 
elos Correios, seja restricta aos casos cspecificmlos no Art. 
tl § 5.l' do mc=-mo Heg•ilnmenlo, todavia . pelo § 11 do 
mesmo Art. t!í. compete-lhes a nomençiio interina para os 
impedimentos, ou faltos dos empregados. 

Ilcos Guarde a V. Ex. -l\larquez de Olinclil. -Sr. Yice
Prt•:o:hlenlc da rroYincia do l~~pirilo Snnto. 
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N.o 187.-.1USTICA.-Avisocle25 dei\Iaiode 1857·.-Ao Pre· 
sidente do T1·ibunal do Commercio da Provinda dà Bahia. 
Declara que ·lze da attribut·ção dos Presi(J_entes dos Tribu
tlaes do Commerâo a concessão de licenças, ·até! trinta dias, 
aos Desembargadores. AdJuntos. dos mesmos Tribtmaes e 
llo.~ Juizes especines tlo Commercio . . 

3.4 Sécçlio. Ministerio dos Nêgocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 26 de Moio de 1857. 

·:~ 

Foi presente á Sua 1\lagcs~ade o. Imperador o Officio de 
V. S. de 13 do mc.z antecedente, em o qual participa que, 
posto lhe pareça ser da sua attribuiçlio conceder licenças, 
até trinta dias, nos Desembargadores Adjuntos desse Tribn·. 
nnl do Commercio, á vista das razões que cxpende, c.om 
tudo cumprira a que lhe· foi apresentada pelo Desembar
gador .Tosé ·Ferreira Souto, Adjuhto do mesmo Tribunal, 
concedida pelo Presidente da Relação dessà Provincin, pedin
tlÕ á final ser esclarecido sobre esta materia. 

Ouvido o Conselheiro !)residente do 'tribunal da Capi
tal dd' lmperio i.t tal respeito,·· e Conformando-Se o Mesmo 
Augusto Senhor com o parecer deste, :Manda declarar á V. 
S. que, não obstante deixar o Regulamento n.o 1.597 do 
1. o de l\laio de 1855 , de dar expressamente aos Pres'iden· 
tes dos Tribunaes de Commercio a • attribuiçlio de. conceder 
licenças, até trinta dias, nos Desembargado~es Adjuntos delle, 
e aos Juizes especiaes do Commercio, semelhante attr~buiçlio 
se subentende por forc;a do cargo outorgada pelo sobredito 
Regulamento , combinado com o de .3 de Janeiro de 1833 ; 
não podendo ser outra a soln~ão da duvida proposta, porque 
dependendo essas licenças da circumstancia de não fazerem 
falta ao serviço os Desembargadores . Adjuntos que as soli
citão , só os l}resillentes. dos Tribunaes, perante . quem ser· 
vem , podem avaliar essa falta, e não os Presidentes das 
Relorões , . de cu.io exerci cio effectivo estão dispensados pelo 
Art. 27 do citado Regulamento do t.o de Maio ,}e 1855, 
sendo,· como ~fio, todos os Tdbunaes· de igual cathegoria, 
e funcciommdo distinctamente. O que commnnico i ~i . .Y. S. 
para snn intelligencia, e em resposta ao seu sohrettito Ofíicio. 

DeosGuanlc a V. S. -Francisco D.iogo Pereira de Vns
concellos.- Sr. Manoel l\Jcs5ias tle T.efio. 
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N." 188.-FAZENDA.-Em 25 de 1\laio de 1857. -Pro
cedimento que deve haver contra os que apresentão facturas 

falsas nas. A lfandegas. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal i do 
Thesouro Nacional, respondendo ao Officio n. o 27 de 7 de 
Março ultimo, em que o Sr. lnspector da Thesourarin do 
Espirito Santo consulta sobre a deliberação que tomou~ de 
mandar calcular pelos preços da Tarifa· os direitos de expe
diente a que estavão sujeitas diversas met·cadorias que Manoel 
lgnacio das Chagas importára na mesma Província, dando
lhes valores muito inferiores áquelles, porque outros negocian
tes as despacha vão; declara ao mesmo Sr. lnspector que 
bem procedeo · eú1 semelhante caso, visto qne, repula~do-se 
fals·a a factu~a apresentada pelo despachante , não devia ter 
npplicação o :que dispõe n Ordem n. o 63 de 2 de Julho de 
1846. Observa porém no Sr. Inspectm·, que, estando co
minadas nos Regulamentos das Alfandegas as penas que se 
devem impór nos que pretendem fazer despachos lesivos nos 
interesses da,, Fazenda; não hn lugar a remessa de fncturas, 
que sejão julgadas falsas, á Autoridade criminal para proced~r 
~ontra os seus autores, como informa o Sr. Inspector ter feito 
no caso em questão. 

Thesouro Nacional em 25 de Maio de ·1857.- Bernardo 
de Souza Franco. 

N.o·t89. -Em 26 de Maio de 1857. -Sobre meios de fis
calisar a arrecadação do imposto do. sello • 

.. ·~ Bernardo de Sousa Franco; Presidente do Tribunal :do 
Thesouro. Nacional, em resposta no Offieio n. 404 do'Sr. 
Jnspector da Thesouraria da Bahia de 4 de Dezembro ·ulti:
mo, que acompanhou não só a representação em que o ar
rematante da Collectoria da Renda Geral de 1\faragogipe 
pede providencias para que , a bem da fiscalisação e arreca
dação do imposto do se11o, lhe sejão apresentadas pelos 
Pnrochos das respectivas freguezias, cerlidões de todos os 
casamentos . nellas celebrados; mas tambem as copias do 
Officio do Reverendissimo Arcebispo e do parecer que a este 
respeito dera n Relação· Metropolitana, lhe declara, que achnn .. 
do-se na.s Leis ·e Regul~mentos em vigor os meios de proceder ó, 
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tlscnli~i.H;·•") de !ai i~iil"'~ln. nfio devia o Arrematante exigir, 
pel~: mndo pnrqne n 1\~z, as rlita!' c.ertidõcs e a exhihi~ão 
dc~s livm~• 1la Pnroc!lia parn n lim que tinha em Yista; c.um4 

pria-1!11· :m!•~:'. JW t·nnl'onnitlatlP. da Ordem de 6 de Ontnhro 
ch· j g;·) ~ • ~;olirilnr 1\n HPvcn~mJi::;simo Arcehisho, por inter
! .,e~clio tla TlH'::nnrnrin, rpracsqm~r exameg c infor,mn~õcs 
, ·jmt·nit~llk::, a juizo da Autorielmlo Ecdesiastica, qnc ha-
ilila!'~l~m as J\ntorill<~tle!' fiscnes para procederem nltcrior

~,wnlt'., na forma elas clitas Leis c Hegnlamenlns, impo111lo 
ns multa~ ao~ int"ntdores, e e\igindo a revalidação, quando 
lhe~ fossem prescnl~s os li nos, titulos c netos sujeitos no 
sello, mas que o 11fio tiYPssem :lngo. 

Tlwsonro Nadnual em 2() ~ ~~ Maio ele 1857.- Ren1ardo 
tlt~ Sousa Franco. 

N.o HlO.- Em 2S de l\laio de 1857.- A arljwlicaçüo de 
ftum J'rcdin em atto de partilha a hmn dos herdeiros, 

romo credor do casal, hc st~jcita â .si.za. 

]Jcrnardo ele Sonsa Franco, l'rcsidcnte do Tribunal du 
Tlwsonro Naeional, declara ao Sr. Inspec.tor da Thesouraria 
tla Provinda ele Pcnwmhncn, que foi pelo mesmo Tribunal 
imlderielo o n~cur~o. qne acompanhem , o seu Officio n. 
UH dt~ 7 tlt.' .Jnlho ullimo, interposto por Ignac.io 1\fanncl 
riegas tla clc•r.i~fío <la Thcsonrario, qne deelarou sujeito ao 
pa~amc•Hin cla ~iza a acljnllicn('fin ele hnma ca~a qnc a elle 
~e ft•z, <'m at·ln clt· par!ilhns t1u casal ele sna l'alh~c·.icla mfíe, 
rnmo c~n·tlor ddla. 

Thesnnro Nn!'inn:d em 2S ele Mnio de 1857. -llcrnanlo 
clt~ Sonsa Frmwo. 
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N.~ HH. -- f)UElH\A - AYiso de JH ik i\Lii·· 1k I h:·•ój ____ , 
Declara como sr ,ferem f.'llfreym· ti." twrte~· · q w o 't'ljltt'~ 
rerem documl'l1lO'\ •!riuinttt'.~ ~ . (!'Jl:;i:'· :,,. fiu•lo·~ . •· l'' f}(':"; ;o-; 

11 que !if' flmlorífo. 

lHo ele .TatH'iro. ~linisiPrin do~ I\t·~odn•' .~;~ <: l!t'll :1 t~m 
2R ele Maio elP 1 R!l7. 

Tllm. c E\nt. ~\r. -llan!nt!o po1 IH~tll ~~~:· \! :!·t' ·t:Hk n 
lmpenulor por Sna Imperial l~t.~~o!Ít~'fiu dt• 27 :1

, .iii-• t:(Jl· .. 

rente, TonuHla sohre Cow~ulla 1lo Cons~~~lw ~:,llpr:·nJn 1\lilit::r 
1le .Tnsti~;o, 1\lnn<.lar cleelarar que nos pror:~~;:'o~; H:H~:1: !L'nlmm 
inconveniente resulta rle entrugarem-s1~ iÍ:; pnril~:-; qw· o re
fJttererem, os docmnenlos ot·iginae~. qne a t>!lP: j11nlnr:io, 
huma vez que scjão snhstituido~~ por ll'm;iath•:• Clll :le~' ida lúnna, 
c qnc nos tlocumcnlos originacs se lam~c a nota dn que nntos 
forfio descntmnhados, c por ordem de qn:~m , vi~:!.o ~;~~~· este 
o cstylo do foro civi1, c que púclc lamhPii1 ~;pr atlopla!!o no 
foro criminal ; c outro sim qnc, guanlada:-: a:; dallf:nlns aeima 
apontadas, podem ser entregues ao Coronel rerurmad() Con
nulo Jacob de Niemeycr tfUC o.s pcdio, os cloenntenlos nrigi .. 
naes e peças ministeriacs quo se :whiio np)Hm~o;:: :w CoH
sclho de Guerra á que clle rcspomlco entre os iHllWS clt~ 1l)2H 
c 183Q, e tli~ existir archiva1lo na Secretaria tlo Corpo 1lc 
Engenheiros; nssim o (ler,Jarn n V. Ex. para s11:1 inlPI!igenda 
e cxccnçiln. 

neos Gnanle r. Ex.__;,.. .h~\'1)11\JnOFrntwi:-:!'11 r, .... n,(~ ·-·- ~~1'. 
narfio tll' f!nmhy. . 

N.<> 192.-Aviso cle2Utll' Maio de HE)'/..--(,,I!lllllllllir~lf a 
RmwlÚçiio tomatla .liobre Consulta tlo Con.wdftu :/' g'ilt.ulo 
dl•clarando o modo porque o Ajwlaurr (;,!lwral do B:r;er
cito pódc (tmccinnar ~.~wnu.latiNrmrnff' ('011111 (:onsr·lltriro de 
Gurrrrt. 

llio ele .Janeiro. l\linisterio tln~ Negocio·~ ela n111~rra em 
2H ele Mnin tle ·t Sr)7. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magcstatlc u lm]WI'iHior Cnnfor-· 
mantlo-Se em parte com o pareeer ila Sceção ti(' n11erra. e 
Marinha do Conselho (\'EstaJo ~ dado em !'otndP ~·,. ;1uvida 
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proposta pelo Ministeriu da Fazenda em A viso de 2 do cor
~ente,- Se V. Ex., como Ajudante Geneml do Exerc·ito pôde 
llccumular as funcções deste emprego ·ás de Conselheiro de 
Guerra, c, por. conseguinte pc~ceber lambem a gr,atificaçúo 
inhcrente a este ultimo cargo, llouve.por bem, por Sua Im
mediata e Imperial Hesoluçüo de 27 do dito mez, 1\landar 
declarar o seguinte: Como parece , quanto ú incompatibili
dade de accumulaçiio das gratificações pelos dons empregos 
de Agudante G-eneral, c Conselheiro de Huerra; quanto porêm 
ao exercício cummulativo dos ditos empregos poderá o Aju
dante General fnnccionnr como l\lcmbro do Conselho • Supremo 
l\lilitar, sempre que se nprcsenlnJ! nas Sessões do dito Con
selho, sendo-lhe isso compativcL sem prejuízo das conve
niencias do scrriço no desempenho dos sehs deveres de Aju
dnutc Gcucrnl ; ntmca port~m, neste caso, tomará parte em 
•Jnalqucr n~slmtplo, ou St!ja eommltivo, ou jndiCia~io, em 
flUe nntcs t.cuha Í!llenirulo por qnaltJUer modo na sita. fJtla
Jidnde de Ajudante Gcncl'al. O qne communico a, V. Ex. 
Jlara seu ·~ouhecimenlo c (~ovcrno. 

Hcos (~uarde n V. Ex.-Jnmnymo Ftnncisco Coelho.
Sr. narfto dt~ Surnh). 

N . .,.193.-Aviso 1le 20 fie l\laio de 1857.-Distribue e 
organisa 180 praças, qlm, por Avisos anteriores, foi a 
Presülencia de Goyaz antorisada a aggregar'ao 'l'eSlJech·vo 
Cm]W de Guarnição Fi~ra. 

Rio de .Janeiro. 1\lini~(erio dos Negocios da Guerra em 
2~ de 1\laio de 1857. 

Illm. c 'Exni. Sr. -Por Avisos de 13 de Junho de 1853, 
29 fle 1\Jaio de 1.8!>5·, e 22 dt~ Setembro uc 1856 foi a Pre
sitlenda ela ProYineia de noyaz nntorisada a conservar aggre
g;ulns no Corpo de nnnrni~~fu• Fixa •la mesma l>mvincia nté 
o tmnw•·n f li~ 1 HO prarm:; c convindo dar á esta força a 
oq~anis:u:ão neecssaria para n lJoa disdplina c desempenho 
do st~rvi~:o, JldPrmina Sna Mngestnrle o Impcrndor que V. 
J~\. c.xpcssa ;ts <'OIIYenimtlt•s ordens para •rue daqncllas 180 
Jmtças fitpwm aggn!gatlas ;Í Companhia do CayaiJaria 2~-,- ú ' 
cada humn das de Caçadores 28, formando-se das 100 res
~antcs huma Comp:.mhii~ Proyisnria (les(a ultima curou rom 
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n organisação . constante do plano junlo , sendo empregados 
nesta Companhia os Officiaes que existem . addidos no res
pectivo Corpo de Guarnição Fixa: o que commnnico a.V. Ex. 
para seu conhecimento c execução. 

Deos Guarde. a V. Ex. -.Teronymo l~rancisco Coelho.
Sr. Barão de Suruhy. 

Plano da ot•gnnisnção tia ·.conlJtnnbiat, t••·ovi~ 
sot•ia tlc Cacntlot•es tlc Pt~tnrincia. de Goyaz 

á que se .. rcfet•e o A viso ti esta clatã. 

Capitão.. • • . . . . . • . . • • • • • t 
Tenente. . • . • • . , . . • . . • • . 1 
Alferes.......... . . . . • . • 2 

t. o Sargento .......•.. · • • 1 
2. os Ditos .• ~ . . . . . • • . . • . . 2 
Iforricl. . • . . . . . . . . . . . . . • 1. 
Cabo. de Esquadras. . • • • . • • 6 
Soldados. . • . . . . . . . • . . • • • 88 
f.ornctas.. • . . . • . . . . . . • . .. 2 100 

104 

Reerctaria d'l~stado dos Ncgocios da Gncrru em 2J de 
Maio de 1857. -Jeronimo Francisco f:oclho. 
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· · :N:~· Hl5.- Cireulm· de 3 'tÍe Junho ·de 1857 . .:..Dctermitia 
que . a.lj noyas grat1~{icações êspcciaes· de . com mando e , exe~;
cicio S~Jão ábonadas desde 31 de Jàneiro ultimo, data do 
.D.ecreto que as estabeleceo. 

Circular. lHo de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Guerra em !3 de .Junho de 1857. 

lllm. e Exm. Sr.-:-Determinondo Sua Magestadc o Im
perador, que as novas gratificações especiaes de commando 
e exerci cio sejão abonadas -desde· 31 de Janeiro do corrente 
anno, dnta do Decreto <1ne as estabeleceo, assim o commu
nico á· V. Ex. pnra. sen conhecimento, e para que o faça 
devidàmcnto eoi1stor ao Iuspcctor da Thesouraria: dessa Pro
vinda 

Dcos f~unrde a V •. E:ó..- · .. _; .;lymo Francisco Coelho.
Sr. Jlrcsidentc da l'rovinc:ia de ... 

I 
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N.o. t96~,.;;,.PAZENDA.--- Em 3 de Junho de 1857.Não: sendo 
os Vigarios os que· dão posse aos Fabriqueiros, não lhes 
p(lde ser. ·imposta a multa por falta de sello do respectivo 
.titulo . 

. 1\finisterio .dos Negocios da ·Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de Junho de 1857. · · 

. . 111m. Exm·. Sr.-Respondendo ao Officio de V. Ex. n.o 
, 2 de 7 de Janei~o ultimo , que acompanhou. o recurso inter
posto pelo Vigario Collado d~ Freguezia de Nossa Senhora da . 

. 'Assumpção, José Francisco Marques, da decisão do Adminis
trador du Mesa de Rendas.. da Cidade de Cabo Frio, que o 

. :sujeitou .a multa de 20 ;tt>' com o fundamento de ter: elle 
dado posse e exercicio ao Fabriq.ueiro nomeado para a Matriz 
daquella Cidade sem estar sellado o· titulo de sua nomeação, 
cabe-me declarar a V. Ex. que nesta data são expedidas as 
'convenientes ordens para que a referida • multa Jhe. seja t•esli-

. túida,L por entender o Tribu~al do: Thesouro que, não sendo o 
V.igario quem -dá posse e exercido nos Irab~iquei~os, não in
fringio o recorrente o § 3.0 do art. 87 do Regúlamento de 

. 10 1 de Jnlho de 1850. 
. Deos Guarde a V. Ex:.~ Berna~do. de Sousa Franco.

Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.o 197.- Eni 5 do .Junho rle 1857.- Aulorisa os /ns
pectôres : das Thesour:atia.fi de l•"'azenda para . pagarem as 
llespezas de expúliente dos; Delegado.'i .do Cirttr!Jitio-:-,rnór do 
Exercito . 

. ller~ardo de Sousa Irranco, · Presi(lnnte do Tribuual do 
Thesouro Nacional; · uutorisn, em c.<,nformidatlc do Aviso 'do 
Ministerio da ~nerra. de t ~)'ele Maio ultimo • nos Srs. Inspe
ctorcs das Thüsourarias de Fazenda para llngarem a impor
tnncia da despem, que ~o fizer com o expediente (](lg nele
gados do Cirnrgião-mór elo Exercito nlli existentes, <l vista da 
conta documentaria, legalisnda vela nulori<la<lc competente, c 
ordens das Pmstc1cncins das respectivas l,rovincias. 

Thesouro Nacioil.ol em 5 de Junho de 18!)7.-~Bcrnanln 
tle Sousa Franco. · 
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Rctun•Hção f'~•·••nl 41ns 'lte••••ns Pnltlicns. 

N.o t98.-Aviso Circular de 8 de .Junho de 1857.-Aos Pre .. 
cidcnlc~; 'las Jlrovineias olll1e existem Colonias 1\Iilitares.
A ulorúando-m; a contractcÍr JJf ellicos paizanos para as 
Colouhls JJlililares qnc dcllr.s precizarem. 

Jllms. e Enns. Sr~.-Tendo o numero dos __ Cirurgiões 
l)liJitares sido calculado em relação aos Corpos do l~xercito, 
c Estnhelccimentns pcrlenr.entcs ao l\1inist.erio da Guerra, 
convêm que V. Ex. contrnte 1\ledicos paizanos para as 
Colonins Mililares exisfenfPs nessa Provincias, que disso ca· 
recerem. 

l)eos Guarde a V. l~x.-Marqnez de Olinda.-Sr. Pre· 
sidenle (la Provineia de ... 

N.o J9!) -(HJED.RA.-Aviso (]e 8 de .Junho de 1857.-De .. 
c f orando que o A zwntador da .Fabrica da Polvora não 

lw O{'ficial de Fazenda. 

Hio de .Janeiro. l\Jiuislerio dos Ncgocios rla Guerra em 
8 rle .ltmho de 1857. 

Em ~oluc:ão no sen Oflicio n. o 135 de 5 do corrente em 
cpú~ Ym., ;í vista •lo Cflle dispõe o Art. 75 do Regulamento 
qnn hahou cnm o Decreto n.o 778 de 15 de Abril de 1851, 
enlrn em dtnitfn se (lev<~ mandar incluir em folha o Apontador 
dessa Fnf1rit·a Frederko Antonio Lobo de Avila, que obteve 
2 lllPWs dn licença <·.om vencimentos, com o que lhe com
pete por inL<~iro, clecluro ~í Ym. que os Apontadores não são 
considerados J~mpregnclos de Fazenda. 

Deos (~mude 1.1 Vm.-·Jeronymo Fmncisco Coelho.-Sr. 
l)irertor da Fahrica tia PoJvorn. 
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N.n 200.-Aviso de 8 de .Tunlto de 1857.--.Dctermina que 
ns Of!iciaes per:tcnccntc.~ aos Cor1ws e.~tacimuulo.~ nm; l'ro
vincias, que estrjão na Ctirte com parte de doente, srjão 
inspcccionados todos os me.zes, salt'o quando tiverem tempo 
(lxado por Aviso da Sccretarla d' Estado. 

Rio de .Tancii·o. 1\linistcrio dos Ncgocios da Guerra em 
8 flc Junho de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Determinando Sua 1\lageslmle o Im
perador, que os Officiaes que existem com parte de tloe.nte 
na Côrte, c que tem de seguir para seus destinos nas Pro
,·incias, sejfio todos os mezcs regularmente inspeccionados, 
sr~tvo quando tiverem tempo fixado por Aviso desta Secretaria 
fi' Estado para tratarem de sua sonde, assim o communico á 
V. Ex. para sua intclligencia e execução. 

Deos Guarde o V. Ex.-Jeronymo Francisco Coclho.
Sr. Barão de Suruhy. 

N.o 201. -FAZENDA.-Em 9 de Junho de 1857.- Sobl'e o 
exame de caixas de assucar. 

Declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado, em 
resposta o o seu Offieio n. o Jí.2 de 15 de ·Maio ultimo, que a 
rortaria de 12 dorcferido mez, mandando ol1Servar o Ordem 
do Thesouro n. o 5 de 15 de Janeiro de 18.'a6, cujri execução 
de novo se recommenda, não altera o que já se acha disposto 
no Regulamento e Ordens em vigor á respeito dos exames e 
averiguações das caixas c.om assucar vimlas da Provinda do Rio 
de Janeiro, e das out~as do Imperio, c recolhidas aos Armazens 
c Trapiches sujeitos á inspecção do Consulado. 

Thesouro Nacional em 9 de Juitho de 1857.-Bernardo 
de Souza Frnnco. 
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N.• 20'2'-Circular de 10 de Junho de 1857.-Determina que 
o armamento e· equipamento fornecidos á Guardas Nacio
naes sejão recolhidos aos respectivos Arsenaes, logo que 
não seião mais precisos, responsàbilisando,se os Guardas 
por qualquet· extravio, 11 t•emettendo-se á· Secrelat'ia da 
Guerra a notá do que se forneceo á Repartição da Justiça, 
para solicitar-se a sua 'indemnisação. 

Circular. Rio de Janeiro. Minlsterio. dos Negocios <ia 
Guerra em lO .de Junho de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestade o lm
, perador determine V. Ex. que quaesquer artigos de arma
mento e equipamento , que se fornecerem para o serviç,o 
da Guarda Nacional, seja o restituídos no respectivo Arsenal, 
ou Armazem de artigos bellicos, logo. que não sejão mais 
precisos, responsabilisando-sc os Guardas Nacionaes por qual
quer extravio que apareça dos mesmos artigos. E outrosim 
Determina o Mesmo Augusto Senhor que V. Ex. exija do 
Direclor do Arsenal, e Encarregado de Armazens de artigos 
bellicos nessa Pro,·incia, e remetia á esta Secretaria d'IIstado 
relação de lodos os objectos fornecidos á Repat"!içno da Justiça 
com declaração dos valores, á fim de solicitar-se a devida 
indemnisação. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de •.. 

llcauu•j.içiio Gca·al .a .. s Tco·a·us Pnblictt<!i. 

N.• 203.-Aviso N." I de lO de Junho de 1857.-Ao Direclor 
Geral dos Correios.- 11fanda estabelecer na Colonia TJ. 
Francisca, Província de Santa Catharina hmna Agencia 
de Correio com ~hum rsta(eta., que faça duas viagens por 
mez. 

I 

Expeça V. S. as ordens necessarias pam estabelecer na 
Colonia D. FranciSca, Prov\ncia ele s~mta Catharina, huma 
Agencia de Correio cnm hum C5l:lfe:.i:' que fnça duns viagens 
por mcz entre aqne.Hu Colonia e a Cidade de S. li'ranc:isco, 
partindo desta Jogo que c.hegar o \'apor, demorando-se aJ>enas 
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.na Colonia ·3o· horas, -·_e; v.oltan~o com a correspondençia..;:A'·;_:;_·>:t/ 

tempo de pode~. s~~ir . n~ Vap. o r ~a. linha. intermediar.!. ~-.. •.·:_:·~.<·;·ffi,_·.·.t .. ~·:"·;.;:::, .. '.·.:.::.·.-.

1 

' Deos Guarde a V. S.-Marquez de Ohnda~-sr. ~!r~ç.tpr,::.:?::;~~: __ :. 
Geral dos Correios. - - ·· · ·: :•·-:-:r ~- i~::.· 

. . . . . . . ..... ·- . . . . . . ' ;;:;!.h!~!:: 
N.o ,204.- FAZENDA.~ Em _12 de Junho ~de 185'Í•.~Ôs:~·~r_:-;.{ 

_ .. p. e.r:tences e. tr_ansfe[ef!cias _ d(ls_ ,letrrrs pa~sadas. ~n .. 'lefAt?fJ.·"" .. : .... ;}.~; .. ~P .. : ... ~.:· .. ·.· .. 
·. ordem de 5 -de Jitnetro de 18~8 nao estao suje'ttos· a~:ffi:..J!:r;··.}· 
. .validação do sello~ .. · -::;; ; ::_<·'• ::: •. ~ 

· ·. Beroa~do· d_e Sousa~• Frttnco, Presid~ole do Tribunal'it~-~~}-::_•·· . 
'.thesou~o Nacional,_ deferindo o requetime.nto de José -·~óri,-_ )_• 
çalv.es de Jesus contra a exigencia da 'l'hesouraria de Fazénéia>.~~- ·: 
da. i Proyiocia_. do Maranhão __ ao pagamento da revalida~ão .. d~//._·i -~ 
sets letras, que lhe. forão transferidas por: Boaventura:, José·.·r:': 
Rodrigues·, d~clara ~ iu~ -Sr .. _ In~pector d~ mesma Theso~_~ar!li'~{:·: .• 
que, se por ~entura. a duvida suscHada a respeito das. refe~·-',} : 
ri_das·· .letras. ve~sa sobre· .. ~ i'e~alfdaçno ··d~s _pertences QU · t~aris~ .. ~':··· 
_feren~ias. feitas+ das mesmas letras, não he ella p~ocedeQte "~~:,, . 
visto que -são todas ·anterjo~es ~á. publicação d~ o~~em ~~-&i?'-;;_·. 
de J an_ei ro de 1848; e por. isso isen,as da revalida.Qão_ 1: ~JllO :,>~_:;~~;· 
já foi declarado na Circular n.o 5 de 21 de Fevereiro d~stê_.~~(i: 

. anno, expedida em co_nsequençia da. sobredita recliunaQã()~--.:,· ;'~,~- ~· 
. Thesouro. Nacional em .12 de Junho de 1857.-Berpar~th'-' 

de Sonzá Ffanco. · · ' · ,, '/;?Í/;fi}/j(. 
,i··._, 

·N.0 205~-;-_Em -1~:dé ju~ho · de.1857. -_Nas __ apose~J~4..~~-; . 
rias conta-se o tempo de; serviço pr,estado . na qualid~d~. .-. 

. _ . de-. praça :de pret . . 

_ Bernardo- de 'Souza I~ranco., Presidente do -Tr~buhal. tl() · 
Thesqu~o Nacional,. re.spondcndó ao . Officio_ do Sr ·..:..Insp~_cto.r. 
da Thesournria de G~yaz,, n. o -7 de .22 de Janeiro ultimot· . 
no qual consulta . ...:.. se n~s. aposentador~as dos c.mp,reg~dg~-4e·_ ,: 
Fazenda deve-:se levar em·.conta o te~p() de ser~iços pfe_~:·.,:··· 
tados no l~xercito ~nn quali~a·ie ~c praça ÜG pret; -.~_ec};t~iV 
gue- a_ pt·ntic~ ~o T!~ru,m~N ,- f~ntl·Hh çm divet·~oSJtrc~~.?~·~ ~? ~. 
coiltar nas aposcntailori,a~ o temp() :lJ;;c.; ·ge1·viç~H, s.e ja_~-~~Ji~O; -
tem sido incluídos na3 refórma; militares. . .. • · ..... . 

Thesoum Nacional em 12 de Junho de 1857. -Berrüirdo 
de Souzl\ :Franco. 
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.na Colonia ·3o· horas, -·_e; v.oltan~o com a correspondençia..;:A'·;_:;_·>:t/ 
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N.o 206. -l~AZENDA. -l~m 15 de Junho de 1857. -Nõo 

são permittidos os supprimentos do Cofre geral ao 
provincial. 

Bernardo de Souza. l?ranco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, vendo· figurar no saldo dos Balanços da 
Thcsouraria da Província do Paraná huma quantia avultada, 
que passara como supprimento. do cofre. geral . para o pro· 
vincial, adverte no Sr. Inspector da< mesma Thcsouraria que 
não são licitos taes supprimentós, e deve quanto antes fazer 
reverter para o r.ofrc geral a mencionada quantia. 

Thcsouro Nacional em 15 de Junho de 1857.-Bcrnardo 
de Sou1.a Franco. · 

Det•nt•(içiio Get•nl •las Tet•t•as PtdJiicas 

N/' 207. -Aviso N.o fá de 16 de Junho de 1857.-Ao Presi· 
dente de 1\fato Grosso.-Manda dividir em lotes urba· 
nos ·h uma arca snfficiente para a futm·a Cidade de Aibtt· 
querqne. 

Illm. c Exm. Sr.-Estando aberta a navegação dos Rios 
da Prata c llarngnay até ao Porto de Albuquerque nessa 
llrovincia, onde se acha .iií creada huma Alfandegn, c sendo 
provavel que em pouco tempo se forme ali lmma 11ovoaçíio 
considemvel, principiando j1i a manifestar:-sc a necessidade 
de terrenos para a edificação de casas, trapiches, armazens, 
& c., resolveo o Governo Imperial, usando da faculdade con~ 
ferida pelo nrt. 77 do Regulamento de 30 de Janeiro de 
1851- mandar dividir em lotes urbanos huma area sufficiente 
para a futura cidade. Convêm pois que V. Ex. informe com 
o que se lhe olfcreccr a respeito do incluso projecto :para 
esse fim organisadn pelo Coronel Conrado Jacob de Niemeyer, 
mandnndn desde logo proceder á medição do terreno na 
fflrmn do art. t.o, e rcmettendo o orçamento dos principaes 
cdifrdns como Jgrc.jil, Caza dn Camar~, Cadeia, e huma Ca7.a 
a c nrrccadaçfio como Alfandega, Con~ulado, & c. 

Ocos Guarde n V. Ex.-l\tarqucz de Olinda.-Sr. rrc .. 
~jrJf_•ntr~ •f;~ rrfJYÍIH.'h rf,:- 1\Iato {;fO~SO. 
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N.l) 208.-FAZENnA.-l~m 17 de .Junho de 1857.-0.f 
lnspectores das The.çourarias" "devem decidir as gue.dões 
como entenderem acertado, suJeitando a sua decisão a ap...; 
provação do 1'/lesouro. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. Inspector da 
Thesour.aria da Bahia, n.o 129 de 22 do mez fiítdo 1 em que, 
para resolver sobre. a representação de hum Guarda da 1\Iesa 
do Consulado ácerca da suspensão que lhe fôra imposta pelo 
respectivo Administrador, consulta se o Dec.reto n. o 736 de 
20 de Novembro de: 1850, no art. 83, derogou a disposi{'ão 
do S 2. o do art. :16 do Regulamento de 30 de Maio de 
1836, -declara que deve o Sr. Inspector decidir n questão 
que lhe foi sujeita naquella representação eomo entender 
acertado, dando conta de sua deeisão ao Thegouro ~ na fbrma 
do nrt t.o § 15 do Decreto de 22 de Novembro ()e 1851, 

. para que este estabeleça posteriormente a regra que se deve 
seguir no futuro em questões identicas. 

Thesouro Nacional em 17 de Junho de 1857.-Bemardo 
•le Sousa Franco. 

N.o 209. -JUSTICA.- Aviso de 19 de Junho de 1857.
Ao Vice-Presidente da Provincia do IUo Granlle do Sul.:~ 
Declara que comete crime tle responsabilidade o carcereiro 
que deixa fugit· presos po1· connivencia ou 'negligencia. 

3. a Secção. 1\linisterio dos Negocios da Jusli~a. Rio 
tle Janeiro em 19 de Junho de 1857. 

111m~ e Exm. Sr.-Consultou essa Presidencia ao Governo 
Imperial, em Officio n. 0 11 de 18 de Janeiro proximo pre..o 
terito, se não estando comprehcndido na Circular de 27 . de 
Agosto de 1855, como de responsabilillade, o crime previsto 
na 1. a parte do Art. 125 do Codigo Criminal, deveria,. apezar 
disso, ser processado e Jmnido J>elo Juiz de Dil·eito o Car
ct~reil'o que 110r connivcncia ou negligencia deixasse fugir 
algum preso commeUido á sua guarda. 

Tendo levado o citado Officio ao conhecimento de Sua 
~lagcslade o Imperador, Mandou o Mesmo Augusto Senhot· 
dedart'r l\ Y~ Ex. 1 <le confQrmidudc com o Pnrcccr •lo Con ... 

I l·i!l 
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selheiro Prt)eni·ador tla Coroa, que foi ouvhlo sobre a ma leria 
sujeita, que, logo que se der ao § ~·.o da sobredita Circular 
a intelligencia litternl, tomamlo-se, .como he obvio; exemp1i· 
ficativamenle o· caso nhi figurado, conhecer-se-ha que o 
crime de que se trata, sendo prntica<lo 11or Cnrcereiro, está 
~em clnvida inclnitlo na dasse ·dos de responsabilidade, e 
como tul deve ser ·processado e pnni<lo: por quanto, se o 
facto de deixar fugir o preso por negligencia ou connivencia 
constitue crime iÍquelle qne o tem ú sua guarda, seja pessoa 
elo povo, seja Carcereiro Publico, como dispõe o art. 125 
do Codigo Criminal, he manifesto que todas as vezes que 
esse crime ror cnmmeUido pelo proprio Carcereiro, o qual, 
em raziío 1lo seu nrTkio, he responsnvel pela guarda do preso, 
verifien-se hn111a elas especies <~omprehenclitlas . na mgra geral 
estabelecida no § .'f .. o ela dl.ada Circular, nas palavras- crime~ 
ennnexos eom os de responsahilidade.-0 que communico 
a Y .. Ex. para sua intclligenciu. 

Deos Guanlc n V. E~<.-Francisco Diogo Pereira de Yas
conn•Jlos.-Sr. Viee-Presiclenle da I)rovincia de S. l'ctlro do 
Rio (~rantle do Snl. 

N." 210.-GUET\HA.-Circnlnr de 19 de .Tnnho de 1857.
Declara que os lJt'legados do Cirurgião-mât· elo Exercito, 
nün tem dirm'tn á cavalgaduras, e snnumtr á (m·ragen.~, 
quando t'm 1·iayf'm nrt.~ Prm·?·ncias. 

Circulnr. Tiin de .Janeiro. 1\lini~terin dos Ncgodos ela 
t:nerra Pm H> cl(~ .hmhn ele 1857. 

\ 

Illm. e l~xm. ~r.-Niío lcnclo os Dc!cgadm~ do Cirurgião · 
mc'lt· direito a cnYalg:ulurns, mas somente a forragens, quand~ 
se movPrem de h uns para outros pontos das Provindas, e 
durante o tempo ela viagem, assim o commnnico a Y. Ex. 
para seu conheeimen(o e devida execução. 

lleos (~nanJe n V. l~x.-.Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Pn~sicleitle da PI'Ovineia de .•• 
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selheiro Prt)eni·ador tla Coroa, que foi ouvhlo sobre a ma leria 
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constitue crime iÍquelle qne o tem ú sua guarda, seja pessoa 
elo povo, seja Carcereiro Publico, como dispõe o art. 125 
do Codigo Criminal, he manifesto que todas as vezes que 
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N:o. 211.-Aviso de 20 de -.Junho de 1857.~Declara: -qÚe 
a despeza. com o Soldado alienado Lucio de·Castro)Jfénezes, 
mn tratamento. no .]Josplcio ·de Pedro~ 2.-0

, lf com ·outra 
qualq1ter ·praÇa ·em úlentica.ç; circwnu;tancias, deve ser feita 
1wla Pagadoria das Tropas.- . · 

. .. ~ ' 

Rio -4e ~aneiro. Mfnisterio dos Negocios da:"Guerra· em· ,. 
20 de Junho de 1857·. · · · . 

Previno a Vm .. de que nesta data se ordena ao Ajudante 
Gener~l do Exercito que faça o 1. o Batalhão de Artilharia a 
pé rest!tuir nessa- Repartição a importaflcia ·que tem ti:rado 
nos· mezes de Janeiro ·á-'1\larço ulümos dos vencimêntos· :do 
Soldado Pa_rticular .Luci o ·de Castro ·1\ienézes. -que se acha 
alienado, e em tr~tamento noHospicio de Pedro 2.~.; passando 
a déspeza que 'se fizer ·com o dito Soldado ou outra qua~q11er _. 
praçâ em ·identicas circ~mstanc1as, a ser·-paga. por essa }?a;. -
-gado ria: __ .- _ 

Deos Guarde a Vm . ....:....Jeronvmo: Francisco ·Coelho.-Sr. 
'Inspector -~a Pagado ria das· Tr.opàs da ~ór~e.- - · · 

.... 

.. 
·N. 0 .-:2t2.-Circuhir de 22 de JÚnho de 1857.-Eleva a 30;D; 

mensae.ç a consignação pm·a·· concer;tos e substi(uiçlio dos 
instrumentos das· banda.Y- de· muzica dos Corpos de lnfan ... 
tar;ia. e Artilharia. . ··· -~ . - · - . - · 

-·~-- . : .. -. - i..:' . ·. '" . . . . , 
Circular •. Rio de Janeiro. _ Ministerio dos Negocios ,da 

Guerra em "22 de Junho de 1857. - . 

... :··~-~.111m. e Exm~ Sr . .:_}j:àvk-~d~_ por ·bém -Süa Mágestade _o 
Imperador por- sua lmperiaJ · e_ Immediata Resolução de 20 
do ·corrente, .. tomada . sobre Consulta· do Conselho Supremo 
Militar Determinar que· a consignação ~e 20 ~ arbitrada 
pela Proyisão de. ~3 de J~nho d~. 1853 para concerto e subs
tituição dos instrumentos das. bandas de muzica dos Corpos 
de lnfântariá e Artilharia, seja elevada á quantia de 30 ~ 
mensaes, ·continuando_ a subsistir as disposições da citada 
Provisão em. tudo o mais que diz respefto ás mesmas bandas 
·de muzica, assim o communico a V. Ex. para sua inteJii ... 



c 168 ) 

gencia e para que n faça constar á Thesournrin de Fazenda 
dessa Provinda. 

Deos Guarde a V. Ex.-JeronJmo l;rancisco Coe1ho.
Sr. Presidente da l)rovineia de ... 

N.0 2J:t-li'AZEN11A.- Em 22 de .lnnho de 1857.-0§~·.0 

fla Tabella anne.ra a l..ri de 30 de Novembro ele 18.1, 1 
comJJrclwullc lfluto as OI]Jitãs como os ot]Jhilos. 

1\linisterio dos Negoeios tla Fazenda .. Rio de Janeiro em 
22 de .Tunho de 1 Hií7. 

Ao Ofiieio elo Colledor tle Valenrn (1e 29 de Maio ul
timo, cnnsullmulo se o -~ !j .. o da parte 3.a da Tal>ella dos 
novos c vcJhos direitos e os de ChanceiJnria tÍ que se referem 
os arts. 2'f. c 37 da Lei de 30 de Novembro de J 8!1-1 , com
prehemlc as orphiis e os orphãos, ou somente aqnellas ,
]>Ódc Y. S. responder que n ·pena, de que trata a Ordenação, 
Uvro t.n Tilu]o 88 § 19, hc tanto para os orphãos como para 
as orphãs; c por dia se deve portanto entender a te i de 30 
de Novembro de 18-'1.1, Tabella iúmexa § 4-. 0

, alt~m de que 
tem sido esta a pratica constante das Estações Fiscaes. 

Deos Guarde n V. S. -Rernardo de Sousa Franco.-Sa·. 
Dircctor Geral das Rcnclas Publicas. 

N. 0 21~~-.-Em 22 tlc .Tunho de 1857.-jJJultas impostas 
poJ" infracçõe.ç do lleyulamento do sello, e de disposições 
do Regulamento de I I de .Abril do 1661 § 27, que estão 
em desuso. 

Tiern:mlo tln Sou:-:a Vmnco, Pt·esidente do Tribunal tlo 
'fhesomo Nacional, tlt~dam no Sr. lnspector da Thesour:uia 
da l)rovineia tlo Espirito ~anl.o, que o mesmo Tribunal deo 
proYimento no rceurso interposto }Jelo ex-.fuiz MnnicipaJ, 
.José tle Mello Carralho, da decisão em virtude da qual a 
uwsma Tlwsouraria (~lllllinnon as mnllos qnc lhe forão im
voslas pela J\ ll'anclt~g-a t!a tlila Provinda; por qnnnlo relati
vamente :ís seis primeira~, supposto se_ja <~erto que as dispo
siçõe~ elo Her,ul:une11to dt! 1 I tle Abril de 1661 § 27, c 
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llcerclo tlc 8 tle Junho tlc l725 impomn multa aos cmpl'e
gnclos de qun1qner classe c categoria que deixem tle inserh· 
os conheeimentos dos novos direitos nns Cartas, AlrariÍS e 
outros Tilulos de nomeação, ou os utlmittfio a registro, óu 
l'onsintrio q~te se tome posse e exerça o officio antes de sercnt 
pn~ns (IS direitos re~pecthos, 11ão he menos cato lambem 
que lnt•s di.-;po.siçiit·s mio tem. ,1;ido cumprida.-;, on porque 
eahín1o em desuso, on po)'(tne forão julgmlas, alteradas ,JlOl' 

outra~ posteriores., qne sem referirem-se iÍs multas, apenas 
· prohihcm a expediçno dos Títulos, o seu registro ou nssen
lanwnto, e a posse dos empregados antes do eiTecliro pnga
mcnl.o dos tlircitos ~ sob n cominação implícita de ficarem 
rcSJhl ·sa\'eig pela infracçno das Leis c Hcgnlnmentos que 
con1 ~m taes disposições; relativamente ti. setima, por havet· 
lomiHlo o senleneiado as contas ela Irmandade de Nossa Se
nhora do Rosario, sem ter sido paga 3 differcnc.:a (lo sello do 
re~peetiro livro, n ordem de 8 de Novembro de 1R50 não 
.instifica o facto de se exigir sello fle livros sellados, c já ineio 
e::-criplnrnclos antes de ser posto em cxeem.:ão o Regulamento 
tb 26 de Abril de 18~·~·1, nem portanto n sua rcyalidaç.ão; 
rdativamente iÍ oitava e nllima por lambem ter o sentenciado 
hmna juslilknc;iio para validar h11m testamento nuncupativo 
t'nm falta de seU o em algumas ft~thns, quer se trotasse de 
tlocnmcntos que contivessem sello inferior ao dcvmo, como 
o denota a rcvalidac:no de oito t11il e quatrocentos npplicada, 
segnndo informa a A1fandega, em virtude da 2.n parte do § 
1. o elo art. t" da te i tle 21 de Outubro de 18~.3 ', qner de 
tlncnmcnlos scllados depois de fazerem parte do processo, em 
cujo cnso a rcvalida~.fio seria de rriÚr imvorlnncia, não dêvera 
a multa rccahir no .Juiz, mas sim no l~scrivão do feito c 
nos empregados dn esla«;ão do sello. E onlrosim observa ao 
mesmo Sr. lnspector que na Alfandega , como receita de 
multns.:_e não na Thesouraria-como deposito-c.umpria ter. 
sido ·recolhida 3 imporlancia das tnultas de que se tmta, 
a qual, se devesse ser recebida em deposito, não era no 
cofre de depositos publicos, mas sim no de diversas origens, 
llíl fórma do modelo n.o 9, que acompanhou a ordem de 24· 
tle ;Junho de 185'-·· 

Thesouro Nacional em 22 ele Junho tle 18il7. -nenHu·do 
tle Sonza l~raneo. 
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N. o 215.-lMPl~RlO.- t\viso <le 22 de .Junho de 1857. -Dr~ 

clara não haver incompatibiliàade na accumulação dos cargos 
de ·Vereadores das Camaras lJfunicipacs e · Commissario 
Vaccinador. 

t.a Secção. Rio de Janeiro. MiniRlcrio dol'l Ncgocios dn 
Tmr,erio em 22 de .Jnnho de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-- ~:,;ndo presente ao Governo Imperial 
o oflicio dessa Jlrcsirkncia n. (> 20 de 1.1. de Abril u1timo, 
ao qual ucompanharão copias das consultas (Jlle dirigirão o 
Doutor Caetano Thomaz Pinheiro c a Camara Municipal de 
Campos sobre a incompatibilidade entre os cargos de Ve
readores c de Commissario Yaccimu1or, accumulados po1· 
aqnelle Doutor, bem eomo copins das decisões dadas por V; 
Rx. sobre as referidos consultas ,-dec1nro a V. I~x. que acer
tadamente •lecidio essa Prcsidencia, que não ha incompati
hilidode na acemnulaç;io dos ditos cargos, nem no seu excr
cio simulluneo , por niio se dar nenhnmn das razões em que 
se funda a incommtlibilidade na reuniiio de mais' de hum car
go, e mencionadas no Aviso n.o 89 de~. de Junho ue 18~·7; 
a snher: expressa llnclaraçflo datei , repugnancia entre os 
cargos, nascida da natureza delles, ou impossibi1idade de 
serem satisfacloriamenfe desempenhados ao mesmo tempo; 
niio leiHlo applieaçfio no emprego de Commissario .vaccinnc.Jor 
o Decreto n.o 37i .Ie 20 fie Fevereiro de 18~·5, pot· não 
ser lnl emprego muuieipal, nem os Avisos que se citiío, os 
quaes não se rererem il elle, mas a outros que estilo ct>m
prehendidos em algum t1atJuelles princípios. 

Bem assim fui aeertmht a uecisuo dessa Presidencia, de 
que mesmo quando tal incompatibilidade houvesse, não autori
sava isso a que a Cnmnra !\lnnicipal consultora suspendesse, 
como snspendeo, a posse elo cnrgo de Vereador ao referido Dou
tor, visto que não ha tr~i on Decisão que lhe dê semelhante 
nttribnição. competindo-lhe apenas, depois de dar a posse, 
rcpresentnr ;\ essa Pre~•ide11cia sobre a materia qnestionadn, 
'' fim de se resolver o qtw jnsto fosse. 

Deos Guarde a V. J~x. ---Marqnez de Olinda.- Sr. Viee
Jlresi,f,mfe 1la Provinda t.ln H in de .Tnneiro. 

I I I 
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N." 216. -Aviso de 22 de Junho de 1857. -Solve duvidas 
J•clativas ao concurso para o preenchimento das vagas 
dos lugares de Oppositor das Faculdade.~ de lffedicina. 

2.a Sec.~ão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
fmpcrio em 22 de Junho de 1857. 

Em solu~iio i.lS duvidas por V. S. 11ropostas em seu offi
do tle 18 de Abril do anno passado ácerca das lnstrucções 
para o concurso aos lugares de Oppositor, de 12 de Dezembro 
de __ 1852i·, tenho de declal·ar-lhe: quanto á primeira:-Que o 
preenchimento das vagas dos lugares de Oppositor, ~e eJJos 
!:'C verificarem antes de aberto o concurso, para primeira 
~erá feito, se eircumstnncias ponderosas, apreciados pelo 
Governo, nfio aconselharem o contrario, simultnneamente 
em hum eoncurso, devendo, neste coso, a Congregação 
nprcsentar •í escolha do mesmo Governo seis dos Candidatos 
mais votados, com o que fica salva a disposiçao do art. 
72 dos Estatutos vigentes, que teve por fim regular o pro
vimento de huma só voga, como se deprehende !das. pa
lanas do art. 74; (JUanlo ú segunda: -Que á yista da dis
posi(~ão do art. 59 das citadas Instrucções nenhuma duvida 
se offereec sobre o lugar dos candidatos empatados, visto 
declarar que, no caso de empate,. sejão am\los os candidatos 
collocados no mesmo lugar da votação, ficándo assim salvos 
os direitos dos candidatos subsequentes. 

Deos Guarde a V. S. -1\farquez de Olinda.- Sr. Di
rector interino da Faculdade de Medicina da Bahia. 

·----..... --______________________ ;D 



N. • 217. - Aviso tlc 26 (d~í~n~l10 •lo 1857. - AJlprol'a 1'!· 

o acto do Presidente da Província tlo Piauhy, que mandou 
annullàr a eleição de Yereadorcs e Juizes de l'az da Frc- 1 

guezia tle Nossa Senhora da Graça drt Parnahyba pelo 
fundamento de ler o 2.0 .Juiz de Paz, df•pois de adiada a 
eleição pelo 1. o até a decisão de ltUma cou.mlta dirigida ao 
Govenw Provincial, feito proseguir so{J sua prcsideucin 
nos trabalhos da me.mw elciçfio, sem previo anmmcio. 

1.. a Secção. lHo de Janeiro. Ministcrio elos Ncgocios dn 
hnpPrio mn 2(; ele~ .lnnhn de 1S57. 

Illm. e Exm. Sr.-- Rendo ouvid:• a Sec~.iio tios Ncgoc·io~ 
do Impcrio do Conselho d'Estado sohrc os officios dessa Jlrc· 
sitlcncia n.os 112 c 117, de 20 c 29 de Dezembro do nnno 
passado, c documentos que o acornpnnluírão, dos qnac~ 
constão as razões qnc tere o antecessor de V. Ex. para em 
Portaria de 12 de Novcmhro precedente declarar nulla a elei
ção de V ercadores c .Tuizes de Paz, que ti verão lngnr na Frc
guezia de Nossa Senhora da Grn~n da Cit1ade da PàrnahJha 
no dia 7 de Sctemhro daqnellc anno, mnrcando o dia 20 tlo 
citado mcz de nezemhro pnra se proceder ú nova eleição: e , 
Tendo-se Conformatlo Sua Magestade o Imperador, vor Sua 
Imrnediala Hesolu~:fio de 27 de l\Iaio nllimo, com o parCI't'l' 

tla dita Serçfío exnraclo Plll Consulta de 30 de A hrit,-Jia por lH'm 
I\I:mdm· cnmmm1icar a V. l~x. que foi approvéHlo aqnclle ndo da 
l'rt~sidcnC:ÍH pelo flllH{amen(o qne O di dOU rle ler O segundo .lniz 
de l'az, clepnis de atliatla a eleição pelo 1.0

, até tleeisfio dP 
huma commltn dirigida no antecessor de V. ]~x., feito prn!'e
gnir sob sua prcshlcnl'in nos trnhnlhos. da mesma eleicfio, !'t'm 
prévio nnnnncio, elo que resnlton o não rornparceimenlo clt• 
grande numero de volante~, cnjos votos influírfio prm·nH'l
menle no seu rcsullaflo. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- Mar,tnez rle ()linda.-- Sr. Yicc· 
Pr('~iclC'nfP rla Prnvincia dn Pinnhy. 
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N.o 218.-FAZENllA.- Em 2() de Junho de 1857.- Dum'das 
ácerca de disposições da nova 1àrifa 1·elativas a Dc.çpa

chantcs, e mcrcador·ia.s abandonadas a bordo. 

Dernanlo de Souza Franco, Presidente do Trihnnal ·do 
Thcsouro Nacional, rcspomlendo no Officio do Sr. Inspector 
da Thesonraria da Dahia, no qual consulta, para. responder 
a dnviclas propostas pela A1fandega iÍcerca da execução da 
nora Tarifa, se os actnaes Despachantes devem prestar outras , 
fianças c tirar novos titulos; se os livos da cscripturnção, a 
fJUe sfio obrigados, devem ser sellados; se não podem ser 
ellcs coadjuvados por ajml.mles, c por ultimo se as cebolas 
nlmndonadas a bordo por seus donos devem ser lançadas ao 
mar ou descmharcadas para procellct·-se iÍ leilão,-lhc declara: 
1.0-que não são neccssarios novos lilulos, nem ~c devem 
Cligit· novas fianças dos Despachantes aetuacs, que já as pres-

, hírão na conformidade do § Lo nrl. 3.0 do Regulamento n.o 
587, visto ser identica a doutrina do § 1..0 do art. 51 do 
ele 28 de l\larço. ultimo, n. o 1. 91 I. , snlvo havendo motivos 
attendiveis que nconselhcm esta providencia por bem da segn
rmu:a da Fazenda Nacional c dos interesses dos pnrlieularcs: 
2."-que não são sujeitos no se11o os livros da escripfura'.:iio 
tlns referidos Despachantes: 3.0-qne el!cs }1Údcm ser miXi
liilllns por ajmlanlcs nos termos do Dt~ercto n.o ·t.n39 de 23 
do corn~nte: p, li·." finalmente, pelo que rcspeHa ao modo 
pmtico tlc exeeular o art. 12 do citado Hcgnlnmento n. 0 

1. ~)I·'~· relativamente i\s cebolas avari;ulas, que quando a parle 
as ahandonar pelos direitos, eshuulo ainda a hnt'(lo, st') scnío 
tlescarregadas depois de feitos os necessal'ios t~xnmes, JHtl'il 

«JIIC ou scjão immcdialamente lnn~atlas ao mar, por damnosas 
iÍ sande puhliea, nn se rcalise o leilão, podendo neste caso 
" tlesenrga ser feita no mc~mo dia deste, c pelo l'~·speetiyo 
:ll'rematantc, eomo propõe o lnspcctor da Alfnmlcga. 

Thcsonro Nal'ional em 26 de .lnuho flc 1857 .--Hernard.o 
,J,. ~nuza Franl'n. 

I I 'il 
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N.o 219.-GUEIUL\.-A\'iso de 27 de Junho de 1851.
Solvendo varias dttvidas sobre abono de vencimentos á 

Q{{iciaes em differentes circumstancias. 

lHo de Janeiro. Minislerio tios Negocios da Guerra em 
27 ele Junho ele 1857. 

Foi presente a Sna Magestacle o. Imperador o Oflleio do 
]nspec.tor ela Thesouraria tle Fazenda Ja J>rovineia de São 
llecJro clo Sul soh n." 25 de 17 de .1\Iarço findo, pec1indn 
soluç!ío êÍS seguintes tlnvidas: . 

1.a Se os Ofiiciacs em disponibili,Jade que furem chamntlos 
para servir de Membros do Conselho de Gnerrn, os reformados, 
os nggregaclos c os elo Esln<lo-Maior, que fitzem dia iÍ praça, 
tem din~ilo ao vcueimenlo cla cfnpe, não obsl.anle este servkn 
ufio perlenf'er a uenhmua das dassps c'Jp c~mpt;cgos meneio~ 
uatlos na Tahella ilfiiH~xa ao IJecrefn 11. 0 1 .877'! 

2. a· Se os Onieial's do Corpo de Sau,fe do ExereHo, que 
vcneifio c~om alguma moclilka~~iio, ('.Omo Eugeuhciros, coufi
tmfio a fr11ir o ~;oldo~ a grnt.ifkaçfiu atldicional, :a de Hospital 
e a elape confornw a Tahella dns vantngcus eottec11idas :HJ:O 
Ollkiaes elo l~xereílo ·t 

:ta ·se bem que a C\jl!'l~~~êio--Hcgimento-sú sc.ia pre
sentemente emprega1ln para os Corpus de Cavallaria, c Arti
iharia n carallo, c:om fudo, eomo o eommando de taes Corpos 
p{•dc sc~r eomprchcwlidu no <~xercicio de commando de Ba
falhiío ou ele qualquer nutro Corpo arregimentado, deverão 
os Commandanles pered,cr a grafífictltJÜO de 80;;j"l, ou rle 
.I()(}.~ pelo exercido de < ommnndo '! · 

,~.a Sn os Deputados elo Ajndaufe-Geneml e do Quartel 
.Mestre (~euera1, perccheutlo ns vantagens tle J~stado l\Jnior 
de t.a classe tamhcm devPm ler a gratifienção de !íO;ff>OOO 
para dcspezns de cxpetlienle '? 

5. a f-'1~ n Ta beiJa das graliHcações, não tratando da que 
compele ao I\Jarcchnl Commandanfc da guarnição da cidade 
do lHo Grande, flcve eonl inuar a receber, c.omo até nqui, 
n de commantlo de Brigada. 

H." Se o Tenente Coronel do .Estado 1\Jaior, encarregado 
,]o c~pr,Jienfc militar tla Vrovineia, c o :Major Francisco de 
Assis Cllilgas, eJIW Rervc~ de 1\lajor de Prac;.a, elevem continuar 
a gozar,. ~~sle de~ vencimentos ele Estado Maiol' de f." dassc, 
(' <HJndll' elo~ 'k EII~~Pttllf'iro ~~m commissno ndiva'? 

I I ,, 
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i. a Finalmente. -Se não obstante u disposição tio Art. H l 
tia J.ei n. o 602 de Hl de Setembro de 1850, as vantagens 
concedidas pela nova Ta bella de vencimentos aos Officiaes do 
f>wrcil.o, são extensivas aos da Gnanla Nacional empregados 
rm qualquer serviço militar? 

E o Mesmo Augusto Senhor Mnnda por esta Secretaria 
•I'Esfaflo, fleclamr ao referido Inspeclor, para seu governo o 
""f!ll i ntc: . 

Quanto iÍ L", c ultima duvidas, vai jtÍ ser eonsnllado 
o Conselho Supremo 1\lilitar, c opportnnamente teriio solncão. 

Quanto it 2. a, que, á vista do Regulamento elo Corpo 
•lc Saude do Exercito, datado de 7 rle Março ultimo, não 
•lt>vc existir mais semelhante duvida. 

Quanto ú 3.", qnc a denominat,:úo dc-Regimento
rompctindo somente aos eorpos de Cavalla~ia, e Ar.tilharia 
a ravallo, a quem especialmente foi conferidü pelos Decretos 
n."" 782 de 1 H de A hril de 1851, fJUe estabeleceo n orga
ni~a(iiO geral do ]~xercito, c n. o t .07~~· de 30 de Novembro 
de 1852, que creou mais hum Regimento, os respectivos 
t:ommandantes hc que tem jus á grutificação de exercício 
de 1 OOt;J, c os de ]la talhões, ou de quaesquer Corpos arre
gimentados das outras armas, ~• quem os citados Decretos 
não derlio a denomina~fio especial de -:- 1\egimento- a ac 
Sll-D marcada na Tabclla j;í mencionada. 

Quanto á ~~·.a, que, em Aviso de 14 de Abril ultimo 
clcrfto-se j1i os esclarecimentos neccssarios, pelo que deve 
cessar a gr·atiftcação de 40~-m, que se abona aos Deputados 
do Ajudante-General c do Quartel Mestre General, fornecendo
lhes a Thesouraria os livros precisos c pagando as dcspezas 
do expediente á vista das contas documentadas, como se 
pratica na Corte cont a Hcpartiçlío do Ajndante-Gencrnl. 

Quanto á 5. a' fJUC, quando o Commandantc {In cidade 
•lo Ilio Grande for Official Geóeral, terá os vencimentos de 
~ommandantc de Brigada, e não sendo de Patente inferior, 
J•ercebcrá os que lhe competirem como Commandantc de 
flistricto de 1. a Ordem. ,. 

Quanto •í 6. a duvida em fim, que, por Aviso ele 27 de 
"aio findo se declarou quaes ns vantugens que deve ter o 
Trnente Coronel Manoel TJopes Teixeira Junior; competindo 
ao Major Francisco de Assis Chagas, que, ás ordens do 
Quartel 1\lcstrc General, serve de 1\Iajor de l)raça, as que se 
aehão marcadas na observaçüo 5. a da Tabella annexa no De
rreto n. o t .880.-Jeronymo Frnncisco Coelho 

}! 

. U: . 
---~-----~------'···'' I I 11 
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N.o 220. -Circular de 27 de Junho tle 1857.- Dti fui·:· 
trucções para reuulm· a :concessão da.s baixas (la.s prara.s 

do Exercitv. 
1 

f:in:ular. 1\io de .Jalll!iro. ~linislcrio elos ~cgocios dl t 
t;uerm em 27 '''' .!uuho ele 1R57. ~ 

lllm. c Exm. Sr.--De or<ll!m de Sua ~lageslade o lm- f 
pcrndor, rcmetlo n V. Ex. para sua execução, as inclusaS~ 
lnstructões para regular a concessão de baixa ás praças d~ ji 
prct do Rxercito, que eollclnircm o tempo de serviço mnrcad' 1· 
na Lei. 

Deos Guarde a V. Ex.- .Teron)·mo Fmncisco 
Sr. Barno de Snrnhy. 

,. 

Jnstt~IICÇÔCS (Ull~ll t•eguJnr at (~OIICl~SSÕO dnN ;; 
ltnixus iís tn•nÇos que concluiretn o CeiUJto i'! 

ele scr•viço 1narcatlo na Lei. ;,; 

Convindo estabelecer regras sobre as escusas do serviro :;: 
do l~xercito ás prac;:as que tiverem concluído o seu tempo de !i 

serviço, quer sejão recrutadas, engajadas ou voluntarias, de r 
modo que essas escusas se verifiquem segundo a antiguidade 1: 

l'elativa ás yn·ac;:as em gemi estaciohadas em todos os })Ontos f' 
do Imperio, c nfio segundo a antiguidade relativa entre ns} 
praças existentes em cada ponto, pois que desta hypotlimc, i 
que he a pratica at{, hoje segtiida, tem resultado freqncn· f 
temente ficarem de melhor condição vra~as muito mais mo-:: 
dernas em hum ponto, que tem sido escusas! de prefercnci3' 
á praÇas muito mais antigas em outros pontos ,-Determina::, 
Sua l\Iagestadc o Imperador que d'ora em diante se pratique; 
o seguinte: : 

Art. f. o Em quanto não! for possivcl, por qualquer} 
circumstancia, dar-se baixa do. serviço militar ás praças do.:! 
Exercito, logo que conclui rem o tempo da I.ei, ir~se.;.Jm cón-' 
cedendo por ordem de antiguidade< ás qne contarem maior~ 
excesso daquelle tempo, depois de feitas as dcducções fundadas 
na J .. ei. · 

Art. 2. o Com o mesmo tempo de excesso serão prefe- · 
ridos para a baixa os voluntarios nos recrutados. 

Art. 3. o As baixas serão dadas na razão da de lmma 
praça por dons recrutas (JUC se apurarem, comprehendendo-se 
no numet·o deste~ os volnntnrios c· engaj:.ulos. Qnando por~m 

~----~-~-----------------------1"··••1 
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~estiver completo o numero de praçns de pref fixado por 
~'Lei, os baixas serão ~m igual numero dos recrutas que ~e 
~~:alistarem. . t{ : Art~ 4-. o Os C-ommandantes das Armas, 'C os Assistentes 
~~: do Ajudanle-Gcner,at nas I>rovlncias, r,cmettcrão quanto antes 
l': ao Quartel General do Exercito na q,rte, h uma. relação, no
~. minal das praçns da respertiva guarn~ção que houverem con
~: clnillo seu tempo de serviço ,até ao fim do corre11te mez de 
r: ~laio, com declaratão do Corpo a que pertencerem, do dia 

!
":. c qualidade da praça, do numeto de engajamentos que hou
~ \'erem conh·ahhlo, do' tempo de licença que ti\'erem- gozado, 

nao sendo parn tratarem de sua snude, do de prisão que 
houverem soffrido em virtude de senbmçn, e das desel'ções 

{: que commettêrão. Uemetterão tambem no principio de cada 
f' mez, ao Quartel General, relação semelhante de todas as 
f· praças que concluirem o tempo de serviço no mez anterior. 
f De todas essas 'relações parciaes se formará nn Quartel General 

1
·: hum a relação geral por antiguidade, segundo os principios 
::- dos arts. 1. o e 2. o, para, á vista dellns, se designarem as 

~;: praças que deverem ter baixa. 

1
~~:: , Art. 5. o · Os recrutas que se apurarem em. todas as 
l:: Provincias do Impefio, á excepçúo do Rio Grande elo Sul , 
/ Goyaz e 1\1 ato Grosso, serão remettidos para n Côrte, a fim 

~·~·. ~de serem daqui distribuídos pelas Pr~vincias que mais convier, 
~: . em nur:ncro proporcional ás baixas : que tocarem ás praças 
~'Ó da guarniÇão dessas Províncias. 
w~;: Art. 6. 0 , Logo que houver recrutas. disponíveis, ou 

~
.~t · constar I dos mnppas que devem re~etter 'os Com mandantes 
; das Armas, e Assistentes do Ajudante~General nas Províncias, 

}: o num~ro de : volunt~rios e engajados que neBas nssentárão 
.~ pra~a, o mesmo Ajudante-General ordenará a baixa do numero 

'$f. correspondente 'de praças mais antigas, com indicação nominal 
dellas; e proporá ao Governo a mais conveniente distribiliçll.o 
dos recrutas apurados, que devem ser remettidos . para as 
diffcrentes guarnições, conforme os necessidades do . serviço, 
procurando , sempre· que for possivel , fazer a distribuição 
proporcional ás praças escusasem cada guarnição, levando-se 

l~ em conta os voluntarios e engajados, que se tenhão alistado 
~·-;t nos respectivos Corpos. 
r~r Art. 7. 0 A circumstancia de assentarem praça em qual
i'·:; .. · quer guarnição voluntarios ou engajados, não dará direito á 
:' ' · baixa a praças dessa guarnição, se lhes não competir por 

or•lcm de antiguidade; mas sim áqucllas a quem por. essa 
23 

I 1.-,1 
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ordem }lertencer, qualquer que seja a guarni{~iio em que se 
acharem. 

Art 8.0 Os recrutas que se apurarem nas Pro,•incias 
do Rio Grande do :sul, Goynz e 1\Iato ·Grosso, assim como 
os voluntarios c engajados que nellns se ·alistarem , não ha· 
~endo ordem do Governo em contrario, ficnrão com p~ata 
nos Corpos tlas mcsnías P~ovincias; mas as baixas corrcspon· 
clentes serão dadas conforme o disposto nos arls. 6~0 e. 7.' 
Os recrutas que excederem o estado completo dos Corpos 
de qualquer destas J>rovincias, serão remeU.idos para .as mais 
Jlroximas, precedendo: ordem especial do Ajudante:Geucrnl, do 
Exercito ; o mesmo se praticariÍ a respeito dos recrutas ex
cedentes das outras Proyiúcias, precedendo ordem do Governo 
Jlara esse fim. · 

Art. 9. 0 Os recrutas deslinaclos aos Corpos tla Jlrovincia 
do Rio' Grant1e do Sul serão remettidos da Côrte vara o de· 
posito de recrutas da Provincia de Santa Catharina, d'on~c 
seguirão opportunamente para o seu destino especial. · 

Art. 1 O. Os Commandnntes das Armas, c os Assistentes 
do Ajmlante-Gcneral nas ]>rovincias, na relação mem:al das 
praças que coucluírão o tempo de serviço, mencionarão em 
observaçüo todas as altem~ões qué houverem posteriormente 
occorritlo á respeito das, pra~as incluidas nas fCiações ante
riormente rcmettidas, ã fim de se tomarem em' consideração 

·por occasião da concessúo das baixas. · 
Art. t·J. A Heparliçiio do Ajudante-General remettcní 

mensalmente {J Secretaria da Guerra hum mappa numerico 
CJUC apresente de hnm modo claro c preciso o movimento 
das baixas por armas c Jlrovincias, c no me~ de Janeiro ,de 
cada anno fará remessa do mappa do moYimcnto geral em 
todo o anno anterior. 

Art. 12. 17óm das regras estabelecidas nos artigos an
tccedcúles nenhuma baixa poderá ser ordenada pela Repar
tição do Ajudantc:Gcncral sem preceder ordem do l\Iinislerio 
da Guerra. 

l)alacio do Rio de .Tanciro em 31 de Maio de 1857.
Jcron)·mo Francisco Coelho. 
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Rettnt•tlçiio Get•nl elos Te1•i•ns Ptíbllcns~ 

N.o 221. -Aviso Circular de 2! de .Junho de 1857.-Aos 
Inspectores de Thesot;trarias . de . Fazenda das Províncias, 
onde não ha Repartições Especiaes de Tc~ras Publicas.
Pm~a remetterem nota especificada de toda& as despez.as, 
que f!,:ct'em com os diffeT;entes ramos de serviço á ta1;go 
tia llcpdrtição Geral elas Terras Publicas. 

Conv~m que em quanto nessa Prov.incia se nfio crear 
n Repartição Especial das Terras Publicas reineUa Vm~ 
no principio de cada mez directnmente a este Ministerio 
h uma i nota, em que se especifiquem por parcellas todas ns 
despczas, que nessa· Província se fize~cm com a rne!lição 

1 de terras publicas contractmlas po~ particulares, catechese, 
e Colonias 1\'lililares, designando as Aldeas de Indios c Co
lonias, a que se referem. 

Ignaes notas ~emetterá Vm. a respeito dos meze~ 
pas~ndos a datar do principio do corrente cxcrcicio de 1856 
a 1857. 

Deos Guarde a Vm. -Marquez. de Olinda~ -Sr. Ins~ 
rcctor da Thesouraria de Fazenda na Provincin de ..•. 

· N.o 222.-IMPERIO.-Aviso de 30 de Junho de 1857.- Ap
prova adeUberação que tomou o Pr.esidente da Provincia de 
Piauhy de annullar a eleição de Vereadores e .[uizes de Paz 
da Vt"lla de S. Gonçalo, não só pelo fundamento de ter sido 
a maioria dos membros da .~lesa eleitoral coagida a aban
donar os sew; lugares, como tambem pela ir~egulllridade de 
ser presidida a nova Jlesa por hum Supplente do Juiz de 
Paz, jura·mentado na occasião pelo Juiz 1Jlunicipal do 
1'ermo, que nenhuma jurisdicção tinha para isso. 

l~.:.i. 1: • Sccç?o. Rio de .Janeiro. l\liniste1·io dos Negocios do 
.· Jmpí~nn em 30 de Junho de 1857. 
. . 

111m. c Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção dos Ncgocios 
1ln lmperio do Conselho d'Estado, 8obre o Oflicio dessa l'rc
~idenein , n. o 88 , de 15 de Outubro do: anno passado, em que 
dá r.onta de ter nnnullado a eleição de Vereadores c .Juizes 
tlc Paz n que se proccdco em Setembro do dito anno na Villa 

,.,.._ _________ ti 
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de S. Gonçalo, c mantlado proceder á nova eleição, pnl'a a , 
qual marcou o dia tO d~ Novembro seguinte, e Tendo-Se 
Conformado Sua .1\lagcstade o Imperàdor, po~ Sua Immediata 1 

Resolução de 28 de Dezembro ultimo, com o ,parecer da refe
rida Secção exarado em consulta de 20 do referido mez,-Hóuvc 
por bem Mandar declarar a V. I~x. que foi app~ovnda aquella 
deliberação que o antecessor de V. Ex. tomou, e ·consta da 
Portaria de 25 do mencionado mez de Novel1lhro, não só pelo 
fundamento de ter sido a maioria dos membros da Mesa elei
tQral coagidos a abandonar os seus luga~es, como tambem 
pela in:egularidade de ser presidida a nova Mesa por hum Supplen· 
te do Juiz de Paz, juramentado na occasião pelo Juiz :Muni
cipal do Termo, que nenhuma jurisdicção tinha para isso. O 
que communico a V. Ex. para seu conheci~cnto c g~verno. 

Deos Guardea V. Ex. -1\larqucz de Olimla.- Sr. Vice-
Presidente da Provincia do Piauhy. ' 

-·-
N. o 223.- FAZENDA.- Em 30 de Junho de 1857.- O 

exame ·das contas dos Collectores não se interrompe por 
. terem de reclamar o abono de quantt"as constantes de do
cmnento.~ que deixárão de ser . attendidos por se · apresen
tarem depois de encerraclo o exercicio. 

Bernardo de Sousa Franco; Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional ' respondendo no Officio do Sr .• lnSJleclor 
da Thesouraria da Bahia, n.o 7 de 18 de Fevereiro ultimo, 
lhe declara que, para proceder-se á liquidação. da divida de 
exerci cios findos t:eclamada pelo Collector da Villa .de 1\lacaúbas, 
1\lanoel .José da Silva· Fmzfio, proveniente da gratificação que 
pagou ao Agente do Correio da ·mesma Villa, h e indispen
savel, á vista da disposi{'fio do § 2.0 da Circular de 6 de · 
Agosto de 1S.i.7, requerimento. 'lo mesmo Collector; e outro~ 
sim , que não ha fundamento para que o exame da sua conta 
esteja dependente da liquidação da referida divida, por quanto, 
desde que deixárão de ser~lhes abonados os documentos de 
despezas que a constitue, por j(Í estar encenado o reSIJecti\'o 
exercido, tem aqnelle C:ollector de ser indemnisado da· impor~ 
tancia della como ffualqucr credor particular, e não podem 
esses <h>enmcntos ser ngorn levados no credito do dita ru.tu 
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em cuja nnulysc se tlcvc proscguir, consitlcramlo-sc a clcspcza 
de que se trata como não cffcctnacla. 

Thesouro Nacional em 30 de Junho de t 851.-Bcrnnrdo 
de Souza Franco .. 

~-~ < 

~ 
i.i 

t 
c 

-·-
N.o 22lL-Em 30 de Junho de ·1857.- Vencimentos de 

Ajudantes de mif.icias. 

Bernardo de· Souza Franco, Pa·esidcntc do Tribunal do 
Thesouro Nacional, reconhecendo, em vista dos rlocumcntos 
•tnc acompanhárão o Oflicio do Sr. Insp'cctor da Thesonraria 
do Piauhy de 3 de Fevereiro de 1855, n. o 2, c das Consultas 
transmittidas com o Aviso do l\tinbterio da Guerra t\e 20 de 
l~e\'creiro deste anuo, que ao Ajudat1te de miJicias Antonio 
Francisco Jacomc de Curvalho niio compete o soldo de trinta 
mil réis mcnsues manrlaclo abonar pela mesma Thesournria a 
exemplo dos Ajudantes Victor de Barros e Si\va, e José Borges 
Leal, porquanto, estes pelas suas pr,omoções ficárüo llertcn
cendo á t. a linha, c portanto com direito ao ~o Ido • da Tabella 
annexa no Decreto do L" de Dezembro de 18~.1, o que nao 
acontece a respeito dnquelle, que sendo nomeado por !)orlaria 
de 19 de Janeiro de 1816, está cornprehendido nas disposi
c:ões do Decreto de 4 de Dezembro: de 1822, c Prov.isão .do 
Conselho Supremo Militar de 15 de 'setembro de 18!-.'2, que 
declarárão que os Ajllllantes de milicias devião ler. nos seus 
Corpos o accesso gradual até Capitão, de maneiro que só póde 
·ter direito ao soldo de ·''inte e dous mil réis }lOr virtude da 
Lei de 2~ de Setembro de 1829, se e~tnva no exercício do 
seu posto ness~ data, ou ao designado na sua pntentc,-onlena 
ao mesmo Sr. Impcctor-1. o, que faça suspender o paga
mento do referido soldo de 30 ~ c abonar sómente o que real
mente comp.etir ao Ajudante Carvalho: c 2~ 0 "7qne informe 
com brevidade quanto se tem })ago a razão de 30 ~' para 
qne se possa liquidar a divida de exercícios findos, e promover 
a imlcmnisação da Fazelida Nacional depois de feito o devido 
encontro. · 

Thcsouro Nacional em 30 de JuÍtho de 1857 .-ncrnardo 
de· Sousa li"rar!co. 
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l~e\'creiro deste anuo, que ao Ajudat1te de miJicias Antonio 
Francisco Jacomc de Curvalho niio compete o soldo de trinta 
mil réis mcnsues manrlaclo abonar pela mesma Thesournria a 
exemplo dos Ajudantes Victor de Barros e Si\va, e José Borges 
Leal, porquanto, estes pelas suas pr,omoções ficárüo llertcn
cendo á t. a linha, c portanto com direito ao ~o Ido • da Tabella 
annexa no Decreto do L" de Dezembro de 18~.1, o que nao 
acontece a respeito dnquelle, que sendo nomeado por !)orlaria 
de 19 de Janeiro de 1816, está cornprehendido nas disposi
c:ões do Decreto de 4 de Dezembro: de 1822, c Prov.isão .do 
Conselho Supremo Militar de 15 de 'setembro de 18!-.'2, que 
declarárão que os Ajllllantes de milicias devião ler. nos seus 
Corpos o accesso gradual até Capitão, de maneiro que só póde 
·ter direito ao soldo de ·''inte e dous mil réis }lOr virtude da 
Lei de 2~ de Setembro de 1829, se e~tnva no exercício do 
seu posto ness~ data, ou ao designado na sua pntentc,-onlena 
ao mesmo Sr. Impcctor-1. o, que faça suspender o paga
mento do referido soldo de 30 ~ c abonar sómente o que real
mente comp.etir ao Ajudante Carvalho: c 2~ 0 "7qne informe 
com brevidade quanto se tem })ago a razão de 30 ~' para 
qne se possa liquidar a divida de exercícios findos, e promover 
a imlcmnisação da Fazelida Nacional depois de feito o devido 
encontro. · 

Thcsouro Nacional em 30 de JuÍtho de 1857 .-ncrnardo 
de· Sousa li"rar!co. 
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N.o 225.~F~\ZEND.\.-Em 4 de Julho de 1857.-A 
embarcação, que entra por arrib.ada forçada, não ~em t·i
gorosa obrigaçl1o de exhibir manifesto ott certt'ficado de 
lastro, 1Sc. 

Bernardo de Souza ·Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara ao Sr. In~pector da Thesouraria 
do Paraná que o mesmo. Tribunaldeo provimento ao recurso 
interposto por Jayme l\lillet, proprietario da Polaca h espa
nhola Alensageira, da decisão da mesma Thesouraria, con
firmato~ia de outra da Alfandega de Paranagmí, que lhe im
poz a multa de 500 ;tj)OOO, por· infrac~üo do disposto no art. 
158 do Regulamento de 22 c.le Junho de 1836, c ordem do 
Thesouro n.o 15 de 12 de Fevereiro de 18!a6: 1. 0 ,-por que 
tendo a dita Polaca sahido da Bahia em lastro com desti
no aos portos do Uio da Prata com os seus despachos cor
rentes, e entrado por arribnda forçada no de Paranagmí, 
não tinha o respectivo Cnpitão obriga~ão rigorosa de exhibir 
manifesto ou certificado de lastro, c, quando , a tivesse, es
tava isento da multa ( que nunca podia ser de 500 ;tP 000 á 
visla do art. 8.0 do llegnlamento de 26 dé Abril de 185l), 
em razão da arribada forçada, que se acha provada noster
mos do art. 13 § t. o deste ultimo Regulamento; e 2. 0

, 

porque nenhuma applicação tem á cspecie sujeita a ordem 
de 12 de Fevereiro de 18'H), indc\·itlamente invocada para justi
ficar a decisão recorrida. 

E por que tivesse ainda sido irregular o procedimento 
da referida Alfandega, não impondo .a .multa de que se trata 
antes de ter ndmittitlo por inteiro a enll·ada da sobredita 
JloJata, c só mandando fazer cffectiva a inlimaçao depois de 
concluído o seu carregamento, dm·e disto advertil-o o Sr. 
Inspector da Thesouraria, para que não ~c repilão factos 
idcnticos; ficando na intelligencia de que, á . vista do que 
fica cxpendido, lambem o seu procedimento não ·foi re
gular. 

Thesouro Nacional em .~. de Julho de 1857. -· Bernar
do de Souza Franco. 

I I 1 
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N.o 226.-Em 6 de Julho de 1857.- Vencimentos que com
petem aos Engenl!ei~os empregados nos te1·retws 

dtamantinos. 

Bernnrdo de . Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, deferindo ao requerimento do Capitão de 
l~ngenheiros Umbelino Alberto de Campos Limpo, declara no 
Sr. lnspector da Thesouraria. de Fazenda da Provincia da Ba
hia que compete nos Engenheh·os empregados nos terrenos 
tliamantinos a etape concedida 3 Officialidade do. Exercito em 
tempo <1e paz pela I..ei de 28 de Outubro de 1848, por 
estar comprehendida nos vencimentos de cómmissão ncliva, a 
que se ~efcre o art. 37 do Regulamento de 17 de Agosto 
•I e 18 i6, e não ser applicavel nos sobreditos· Engenheiros a 
disposição do art. 7:. 0 do Decreto de 21 de Maio de 1850; ·Ope
zar do que se resol~.eo no caso do Capitão Marcolino llódrigues 
da Gosto, o respeito do qual se lhe expedio ri or,dem n. 0 133 
de 28 de Agosto de 1855; pelo que de~e~á ~ dito Sr. lns
pector. nttcnder á reclamação do referido :

1

Capitão Umbelino , 
mandando-lhe liquidar o vencimento que tiver cabido em 
exercícios findos, ria fúrma da Circular de 6. de Agosto de 
t8i7. . 

Thesouro Nacional em 6 de Julho de 1857:.- Bernar
do de Souza Franco. 

---
N. o 227.- Em 6 de .T ulho ele 1857. - Competencia das 

Aútoridades criminaes pm~a lt'quidârcm Jmma multa 
t·mposta pela Al(andega. 

Bernardo de Souza Franco, Pa·esidente. do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao Officio n.o 172 de 17 
de Março ultimo, do Sr. Inspector da Thesournria da Provin
da do llio Grande de São Pedro do Sul, em que participa 
haver dado provimento ao recurso interposto da decisão da 
Alfandega do Rio Grande, que havia considerado a Polaca 
hcspanhola Afaria Lloberas - hypothecada, na fórma do 
art. 161 <!o Regulamento de 22 de Junho de 1836, á multa 
u que se refere a decisão do Tribunal do Thesouro de 2~- de 
Dezembro do nnno lindo, e embaraçada por tanto a sua sabida, 
sendo o fundamento da sua deliberação entender o mesmo Sr. 
Inspeetor qnc a multa era ('ri minai, c a sua liquidatfío da com .. 

I I· I 
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}>clencia das· Autorithulcs el'iminacs, conforme ns Instrucçõcs 
de 3 de Outubro 18l!k declara que bem proferida foi essa de
lihcroção em vista da lcgislaçlio em vigor, cumprindo ao. Ins
pcctor do dita Alfandcga observar as lnst~uc~ões ciladas , e 
as demais disposições vigentes applicaveis ·ao caso. . . 

Thesonro Nacional em (j de Julho de 1857.- Bernardo 
de Souza Franco. · 

N.o 228.-Em 6 de .Julho de 1857. -Aforamento de hum 
terreno devoluta. 

Tiernardo de Souza Franco, }lresidcntc do Tribunal do 
Thcsouro Naeional, declara ao Sr. Inspeelor da 'fhesouraria 
de Fazenda tla Pro\'incia ele t•ernambuco, em vista de. seu 
Oflicio n. o 60 de 30 de Março ultimo, expondo a deliberação 
tomado pela a l,rcsidencin de mandar pó r em praça, a quem 
inois désse, o domínio ulil do terreno devolulo no Forte de 
1\latos, que foi approvada a dita deliberação, por não ser con
traria á disposição do ort. 3." da I.ei de 12 de Outub'ro de 
1833, que não dispõe senão que os· chãos encravados o:u ad
jacentes á~ povoações serão não arrendmlos, mas aforados. 

Thesouro Nacional em 6 de Julho de 1857. ~Bel·nar· 
do de Souza Franco. 

N.0 229.-Aviso N. 0 B3 de 7 de Jnlho de 1857.-Ao Pre
sidente de Santa Calharina-Pondo á sua d1'sposição a quan
tia de tres contos de 'rét"s para a con.çtrucção de lmma 
caza de detenção na Colonia D. Ft·ancisca. 

Jllm. e Exm. Sr.-Nesta data solicito do Ministcrio da 
I~azcnda as ordens necessarias, para pôr á disposição de V. 
Ex. a quantia de 3.000;ft), em que foi orçada a construct.ão 
de h uma casa de detenc;:ão na Colonia D. J.•'runcisca, conforme 
a plnnta, que aeompanhou o Onicio de V. Ex. datado de 8 
de Abril ultimo c sob 11. 0 10. 

Deos Guarde a V. Ex.-1\Jarquez de Olinda.-Sr. Pre· 
si<lentc da Jlroyincia de S1mta Catharina. 
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N.0 230.-IMPERIO.- Aviso de 10 de .rulho de 1857:·-Dé
. clara os vencimentos dos. Officiaes Maiores das Sem;etarias 
da~.Pt:esidencias , quando substituírem . os respectivos Se-
cretarias. · · 

t.a Secçao. Rio de Janeiro. ·Ministerio dbs Negocios dp 
Imperio em 10 de Julho de 1857 .. 

Illm. e Exm. Sr. -Competiti\Io aos Officiaes :Maiores das 
Secretarias das Presidencias de Província . todo o vencimento 
dos respectivos Secretarios quando estes nada pet,cebem ou 
deixno os lugares vagos, como tem sido declarado pot· Avisos 
de 5 de Setembro de 1855 e 10 de Maio de 1856, e só
mente a 5. a parte quando o Secreta~io conserva-se com di
reito áquelle vencimento, nos termos do Decreto .n.0 la.59 de 
27 de Julho de 18~·6, e Aviso de l3::de Novembro dê 1854, 
nssim O. communico a v. Ex. pam seu conhecimento, e em 
defe~imento á. petição do Official : 1\faior da Secretaria dessa 
Presidenciu Francisco Mendes de Souza;. informadà por V. Ex. 
em 6 de Março deste aimo, prevenindo-o de que neste sen-
tido se expede tambem Aviso ao T,hesouro,Nacional. . 
. Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Vice .. 
Pl'esidente da Província do Piauhy. 

N.o 231.- FAZENDA.- Em to· de .Julho de 1857.- Sobt•e 
aforamentos de terrenos de marinhas. 

Ministerio, dos. N~gocios da Fazenda. Rio de Janeh·o em 
fO de Julho de 1857. · 

Em solução á ma teria do Officio da 111m. a Camam. 1\fu .. 
nicipal desta Cidade, acompanhando o requerimento em que 
o Coronel João Coelho Bastos representa contra a medição 
das marinhas, na praia. de S. Christovão, por clfe requeridas, 
por comprehemler nellas os seus predios edificados em ter
renos arrematados em hasta publica pelos seus. antecessores 
como bens sequestrados aos Jesuitas, declarando estar prom
pto n aceitar por aforamento o terreno alagado que fica em 
frente aos ditos prcllios, e que se contiver na extensão de 
quinze braças; declat·o á mesma Camaraque não estão isentos 
do pagamento do fot·o, na. fórmtt do disposto na ordem de 13 

. . . ~4 
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de Maio de 1836, os tel'r~nos de marinha, ~bldl\qu~ il}cluid~ 
em semelha~•tes. arrematações, .se dellas qa,o .. t.ive~ Q, p~~er 
competeítte feito expr,essa d~ação a()S. ~esu.itas;.·nao .. podeqdo 
ter !ngat o aforamento do terre~~ alagadp, confo_~fAC; ~~4?~õé 
o d1to Bastos, por niio dever SUJeitar-se a· fó~o, ·:na· forma do 
di~ posto no Aviso ·de 7, de Março de 183.9, o· ~erreno bap..hado 

. J)Or ngua do mar, <Jne flesecca na& vasantes, .por: não s~· 
ar!iar. semelhante terreno. comprchendido na disposição do 
alL 51 § 1lí· da Lei de 1S Novembro de 1831; d~ w~neira 

. por que foi entendida, e se mandou executar pelas Inst~u~ .: 
Çõcs de 111- de Novembro de 1832. -·Bernardo de Sous~ :' 
Franco. i;.! 

'I 

---- ·i 
. J 

N.o 232.-GUERRA.-Aviso de 10 de Julho de 1857.- J 

A pprova o abono de e tape é forragem, que competem; aQs ·. 
Commandçmtes de Divisão, ao Brigadeiro Luiz Mano~l.~e··: 
Lima e Silva , como lnspector dê ln[miia'tfia, po~ ~e~~m · :· 
a forragem, e e tape devidas ãos Officiaes, em razão' de 
.~eus ext!rcicios, e não dos postos. , 

Rio de .Taneii·o. l\linisterio dos Negocios d'a Guerra .:em 
10 de .Tnlho de 1857. 

111m. c Exm. Sr.-Em solução ao seu Officio n.o 59 de 
8 dü .Junho fin~lf~, declaro a V. J~x. que o G~yerno Imp~r,ial 
upprovou a deCJsao de V. Ex .. de mandar abon.ar: ao Briga- ·. 
deiro Luiz Manoel de I.ima c Silva, como Inspector de In-·· 
fanlaria, a clnpe e forragem que competem aos Commandantes ,~ 
de Divisão; devendo entender-se que· a_s. etapes eforrage.ns são :J· 

dev,·I.·das aos Officiaes do Exercito em razão de seus exerc. icios·, ..• _.·. 
e não dos postos. · < 

Deos- Guarde à V. Ex.- Jeronymo Francisco Coe.lho...:... :r 
Sr. Presidente da Próvincia de S. Pedro dó Sul. · 
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~._, 2~ .. -JllS'l'lÇ.A.-AvisO. .de t3 de Júllio ·tle l857J- .. 
M" ~~ . ~~~ ®a _ ~44garé~. Q!l~e. ttãõ lwuvér. qi!em se p1•i!tt 

1 • . ~pm fi~ç_~ ,.<4 s~~ · 'l}t~~Q~r.~~f() de.· fJ:rpllãos '· Be.Ja commelltda- · 

lf.~.".·.- · ao_$: CQ]Jeçtàfi~~ iJa,t.· .«~nd~: P:~.~hçfi,s ~ 9":arda dos l'e.tpe~ 
") ~hVQ~ eqfr.m;,: em qu(l'tllo pqr ke•. otetra~ cottsa se não. &ter:.., 
~ minar. . j; 

~ 3. ~ S.~Cça.q, Circular: J\th1i~terili dos Negocios da Jus-
tr: tJça. Rio. de .Janeiro em 13 de .Julho de 1857~ 

I 
~··· 
l· 

IUm. e Ex:m. s~.-Sendo presente a Sua Magestado o 
Imperador, por inter.medi() do Presidente da Provincià de. 
~finas; Geràes, e do. Vice·l'residerite, da Prov.incia do ·Rio de .. 
l&t~eiro, os Officios do Juiz de Direito da )Comarca do Rio 
dus ~lortes, e . 'do Supplente do de Orphãos do ·· Tet:mo de 
Itaguahy, expondo os embar~Ços em que se acha vão por não 
~li'!~ quem, cQm a; ~ond~çao de prest"t' fiança, oceUe o en
t:\fgp .,e The~oureiro do cofre·. d_os O~phãos,-~ouve. o. Mesmo · 
Aug.ustQ Senho~, ·por 1Je.m, . Confoçmando-Se com a Consulta.; 
«\a. Se(}ção de Justiça do Conselho d' Estado, Respl~el' . que; 
eni qg~,t,nto por· Lei. outra co usa ·se não determinar, : seja no . 
~Q· ijgrir~do.. comm,etti~ a gtj~rda,: dos cofres dos :orphãos 
~OS· Co.H~~tores da~ Rendl!s ·Publicas,,:. que são :Empregados do 
~ver~o, e afiançados.. O q~e communico a V. l~x. para. 
s~a i~telligenci~ e exe~uç~o. , . 
. Q.eQs Guatç\e a_. V. Ex .. -Fr~~~isço. Diogo.. Pet~eira de. 

Yascoricellos .. -Sr. Presidente da Pr,ovindn dn. Bahia. . 

:rto 234.-GUERRA.. -Aviso de 13. de .Julho de 1857·. ~· 
Dete~mina que os Commandan.tes, dós Corpos rt?mettao 
mensalmente huma part~ do estado .do pagamento , de tte.~t 
em 'tres tnezes ·huma outra do estado dó [ardam,ento , arma
mento e equipamento , e de· seis. em sets mezes ; ·"e o far
damento tem sido. distribuído no tem pó competente. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
13 de ,Tolho de·1857. 

. Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador Ha por 
bem Determinar que v~ Ex. recommende nos Commantlantes 
dos Corpos ·do ·Exercito: 
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1. o Que remettão mensal~ente aos Commandantes das 
Arnias, nas Províncias onde os ha, e aos assistentes do Aju
dante Geoer.al do Exercito, baquellas em que nno;_ h a taes 

. commandos 1 huma pa~te circunstanciada·, sob_~e o estado · do 
pagamento de soldos aos seus (respectivos Corpos , declarando 
elles, quando taes pagamentos estejão em àtrazo , . qual o 
motivo; : 

2. o Que, de trez em trez mezes. remeitão aquellas auto· 
ridades militares parte em· geral do estado do· armamento , 
fardamento e equipamento dos mesmos Corpos, dos pedidos 
feitos, á quem, e ·em que datas , e qunes os que tem sido 
satisfeitos, ou deixado de o serem. 
' 3~ o Finalmente, que dêem i, parte , de seis em seis mezes ,. 

do que disser respeito aos respectivos semestr,es, e se os for· 
damentos teem sido distribuídos nos devidos ;tempos, e, no 
cozo contrario, ·o motivo porque o não :forão. 

As citadas .• participações s1erão .· transmittidas, pelos ditos 
Commaodaotes. das Armas e !Assistentes á V. Ex. na qua· 
lidade de Ajudante General , para serem levadas ao conhe
cimento deste Ministerio , acompanhadas de suas observações, 
solicitando V. Ex. , e indicando, nessa occasião, as medidas 
proprias para remover-se qualquer falta que :possa ter havido. 

' O Mesmo Augusto Senhor Manda outrosim declarar a 
V •. Ex. , para o fazer devidamente constar, que f6ra das 
epocas acima prescriptas, os dttos Commandnntes dos Corpos f 
os das Armás, c os Assi'stentcs de V. Ex. , poderão extraor
dinariamente fazer quaesquer I reclamações sobre.. os assum· 
ptos . já referidos, segundo o exigirem as circunstancias. O 
que tudo V. Ex. fará observar I pontualmente. . · -

Deos Guarde a V. Ex:.-Jeronymo Francisco Coelho.-
Sr. Barão de Suruhy. 1 



.,N.~ 235. -Circular de 13 .de Julho de 1857. -Remette aos 
Presidentes das ~rovincias copia . do Aviso expedido ao 
A,judante Genera~ .. do Exercito estabelecén.do o :·modo de 
eumprit;em-se as ordens .· dos. mesmos Prestdentes, quando 
pareção· contrarias aos Regulamentos em vt'gor. 

Rio de Janeiro. Ministerio dós Negocios da Guerra em 
13 de Julho dé 1857. 

111m. e Exm. Sr.- Para conhecimento de V. Ex. lhe 
remetto por copia o Aviso que nesta_, data dirijo' ao Aju
dante General do Exército· recommendando-lhe a expedição 
das necessarias ordens ás autoridades militares· dàs Provin ... 
cios para que ellas executem·. o 'que no dito Aviso se dechira, 
quando. receberem qualquer. ordem das mesmas Presidencias 
sobre objectos de serviço militar •. 
- Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo FranCisco Coelho.-

Sr. Presidente da Província de •••• 

Jl viso á fJtte se t•efei•e a '::CJrcuJar retro • 
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111m. e Exin. Sr. -Sua Magestade o Imperador Ha por 
bem Determinar que: V. Ex. expessa as necessarias ordens 
aos Commandantes das :Armas , nas Províncias onde os. h a , 
aos Assistentes do Ajudante. Gene~al, naquellas em que nao 
ha toes Commandos, e aos Inspectores Militares de· Districtos 
declarando-lhes: 

1. o Que , quando ~eceberem qualquer ordem dos Presi .. 
dentes de Província sobre objecto de serviço militar que seja 
ou lhes pareça ser opposta ás disposições expressas: dos Re. 
gulamentos em vigor, representem motivadamente. ás mes .. 
mas Presidencias sobre os duvidas que tiverem na execução 
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~ 
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. dor imtntdintameÍltê Jlllrh~ cirtunstat\tiadâ db. occorrldo _h v~ 
- Ex., no qunli~nde de Aj~danté Gene"àl .do Exettitó ~- quh de 
tudo fará sciente a este Ministetio. · , - . _ _,_ , · 

o que o Mesmo Augusto Senhor. Mahdà .mtiitõ tê~ôm
mendar a V. Ex.,· a qtiem prevh1ó de. ·(tue klesta dlltü. se 
dá disso conhecimento ás mesmas Presidencias. /., 

.. Deos Guarde a v. Ex. -Jeronytno FráHcisco Co~lho.-
Sr. Barão de Suruhy. 

Nro 236. -Aviso de 13 de Julho de 1857.·- l)etetmiha ~ue 
Antmiio José tlo 1\rascimento praçà do Batalhão do Depô·_ 
sito tenha baixa do set;Viço do_ Exercito'·, .lo{/~ q~ ~e 
apre,çente, por, se~"c casado anies dd nti recrutat»etUó e Cf1mõ 
tal :'achar-se delle ~·sento. 

Ui o de Joneir,o. 1\'linisterio dos Negocios da Guerra em 
13 de .Julho de 1857. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua; Magestade o lmtJerador "con
formando-Se com a informação de V. Ex. de 9 do corrente, 
etar(Úia no requerimento de tlelfind. 1\fariit de Jesus, >resi
dente na Provinda de Pernambuco, pedihtlo perdão dã de.; 
ser~~iio para seu marido Antonio José do Nascimento , p~aça 
do Batalhão de Deposito ,-Ha por bem Dêterminat que o 
marido da Supplicante tenha baixa do Séi'viço logO ·tttm ~ti 
nprescntc , visto ser casado em época lintefior ilô recruta
mento, c como tal isento de prllça no Exercito. . O qUe 
(!Onunnnico iÍ v. Ex. para sua intelligencia e execdçâd. 

Deos Gu~rde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Côêlhd.
Sr. Barão de Suruhy. 
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~. ~.6,,2~~.~A~i~o. de 1~ ·dh J~llh~ d~. i8~7 .. - ~.cclttit~ ÍJit~: 
as · p~à~as de . .Ptef ·do Bàtalhao de Engenheu~os , s~~ão 
ann~alme~te .ltJ.~riecidas dúas blus.as de algodão. lí!ul t~àn~ 
ç~a~ ~ sêndtJ s~lslimete~ t> r~mp() de duraÇãópa~.r.t cadahuma. 

liL.~ 
,i', 

t' 
~ : ·. · Rio de janeiro. MinisÍerio ·dos Negocios da Gu~rra em 

t4 de Julho de 1857. · · . 

111m. é Ettn. Sr.-Tendo Sua 1\lngestade ·o Imperador; 
deUherá.do que ás p~áças de P!et do Batalhao de tngenheiros 
se .forneção annliahrtente d.úos blusns. de algodão trançado· 
az.ul, fi<11ndo ~e~usidó a seis mezes o·tempo de dura-:ão para 
~~dá htitnà das ditos. tJeéns; assim o declaro a V. Ex. em 
f~gposllt Jto seu Officio ·sob n.o ·34~ de 11 do cor,rente .. 

D~o8 Gtli\rdé .fi V. Ei. -Jetot1ynio Fra'ncisco Coelho.-
St. Bárãb de Suruhy. · · ·· . . · 

N.6 238.-Aviso de f~. de Julho de 1857; ~ Comunica 
f!-6 Directó~ do .A r$enal de Guer,~a da 6ôré ~carem expe~ 
didas ils otdens á fim de serem nomeddós ·doús Cirttr
!)i{jes t}úe em Jtineiro.·e Jhlho .de .cada àmw inspccdoncm 
o$ Méttdres, para serent 'desligados os que se;"ulgarem 1·n
turavei$. 

Rio •· de .Janeiro .. Minislctio dos Negocios da üuerra em 
t! üe Julho de 1857. 

Convi(ldo ter-se conhecimento dos Menores que, 110r se
rem incuraveis, deverão ser desligados da respectiva Com.:.; 
panhia, nesta data determina-se ao Ajudante . General do 

i
.•. Etetcito que mnnde apresentrlr á V.; S. no~ tnezcs de Jaucird 
. e Julho de tlldà nnno dons Cirurgiões do l~xercito,. que, reu

nidos ao Cirurgião encarr,egado da enfermaria dos mesmos 
Mcnót~s; i~speccionern o~ que lhes forem apresentados pura 
e§se fim, procedendo-se desde já a ·nomeação (los referidos 
d6Us Cirúrgiões ~ de ctue dou conheCimento 1í V. S. , pre
~ertltt~tJ·d dê que deverá remetter á. esta Secretaria d'Estado 
nil~ é~ocit§ suprdtnehciomida~ t hutna rehtção geral dos me
notes que tnes fnspecções sofreretn, pará á vista della • serem 
d@§llgadó8 os que , por ittcl.ttãveis , rilío dever_em absoh.íta
ft1@tite contlitnar á pértencet ó citndo Companhia , meneio• 

I' I 
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nando-se na dita ·relação o. nome . e idade dos mesmos me .. 
o ores' e bem assim. a época da admissão e por quem forão 
apresentados·. · 

~Deos ·Guarde n V~ ·S. -JQronymo Francisco Coelho.
Sr. Coronel Director do Arsenal de Guer·ra da Córte. 

N.o 339.- FAZENDA. -Em 14 de Julho de 1857.;_.Di
reito· de hum. empregado. a 5.a pa~tc -do ordenado do 

lugar que interinamenté' servio. 

Bernardo de Souza Franco , Presidente dO Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da· Thesouraria 
da Bahia que o : mesmo \ribunal: deo provimento ·ao recu~so 
que acompanhou o seu Officio n.o 124 de- 16 de Maio ultimh, 
interposto pelo 2.0 escriptu~ario da dita Thesour~ria, José 
Sesisnando Botelho, da. decisão que lhe denegou a 5. a parte 
do ordenado do lugar de cl1efe de Secção qué interinamente ser .. 
vio de ·8 de Outubro a 14 de Dezembro do anno passado; 
porquanto , tendo-se dado a substituição , não por se ter 

· ver,ificado a hypothese prevista no. art. 6. o do Decreto n. o 459 
de ··27 de Julho de 18!~6, visto o empregado não ter sabido 
~a Repartição. em commissfio gratuita; e sim nos termos do 
art. ~ .. o tio mesmo necreto , tem o recorrente direito· á per .. 
cepç1io' da 5.a parte pela fórma marcada no Aviso n~o 231 de 
6 de Outubro de 1852. · 

Thesouro Nacional em 1li· de Julho de 1857.-Bernnrdo 
de Souza Franco. 

N.o 2~0. -Em 15 de Julho de 1857 • ...;..Multas por fal_ta 
ou demora lla apresentação de manifestos. 

Bernardo de ·.Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, participa ao· S.r. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província da Parahyba que mesmo 
Tribunal deo provimento .. ao recu~so . que acompanhou o 
Officio da Presidencia n.o 13 de t3 de Abril ultimo, inter. 
:posto por Victorino Pereira !\faia da decisão da mesma The'!l 
~ouraria áccrca tla multa de 712:tPOOO, imposta pela Alfan-: 
~ega respectiva oo l.~apifiin tl:l harea Ingleza Queen., como 

I I I 
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incurso no art 10 do Regimento de 26 de Abril de 185&; 
e· declara ao Sr. Inspector que foi erronea a applicação do 

1(~ .. · citado artig~; "'isto. ter v.indo 'a referida' embarca tão em lastro 
do Porto de Jersey com destino ;ao do Canal; ·sendo tambem 

,~.f.. . improcedentes as razões em que· se fundou pa~a reduzi~ aquella 
_ multa a 100W)OOO, nos termos d~ art. 158::do Regulamento 
['· de 22 de Junho de. 1836; porquanto trouxe o navio do 

porto da pr,ocedencia os seuspapeis correntes, os quaesforão, 
posto. que posterio~mente, apresentados á . Al~andega, não se 
dando portanto falta .de manifesto ou certific~tlo de lastro; 
mas tão sómente: demora na sua ripres(mtaÇão. 

· Quanto porém á multa de200ift000, imposta pela .. de
mora ·de· dons dias que teve. o capitão· em dar a ·sua·· cnt~ada 
na Alfandega; foi pelo Tr,ibtinal confirmada, J.lo'(", estar. de ac
co~do com o disposto no árt. 14· § 6.0 do .citado Regula
mento de 22 de Junho, e não serem altendiveis.· as allcga-
ções de terem ficado em Pernambuco· os papeis respectivos, 
e de não os haver o Capitão recebido ao tempo de sua che
gada, e julgar que sem elles não dev,ia ap~esentar-se na Re-
partição, pois não podem taes ~azões j~stificar: a falta . de 
cumprimento do preceito estabelecido no mesmo ar:tigo, e 
muito ~ecommendado no Regulamento n.o 203 de :22 de 
Julho de 1842, e no l}rt. 2.0 do de 26 de Ab~il de 1854. 

Thesouro Nacional em 15 de Julho de 1857 .-Bernardo 
de Souza Franco. 

Repau·tição Ge••al das Ter••as Publicas. 

N.0 241.-Aviso N.o 9 de 15 de Julho de 1857.-Ao Director 
Geral dos Terras Publicas.- Approva o contracto .... cele
brado com o Engenheiro 6ivil. Theodot;o Ochsz', pa"'a tne . ..; 
dição, e demarcação das terras publicas na Pt·ovincia. do 
Paraná. · 

111m. Sr.-Fica app~ovado o contrac.to celebrado a 14 
do corrente por intermedio · da: Reparti~ão Geral das Terras 
Publicas com T4eodoro Ochsz,, para medição e .demarcação 
das terras publicas na Provincia do Paraná. 

Dcos Guarde a V. S.-:Marquez de Olinda.-Sr. Director 
Geral interino das Terras Pnhlicas. · 
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rto 2~2.-PÁZitNbA.- Em t'7· de Julho.de ta51.;..;.;. So~ . 

b~é li lotação de OOicio$ de:Justiça. 

. . :U~rnárdo de Sou sã J?tanco, ~r~sid~nte do Tribuíial dd 
tlie~buro Nacional, declara ao S~. lnspector da Thesourarhi 
do Espirito Sahto, em resposta ao seu Officio n.o 73 de 12 
do mez \l findo, no qual expõe as ratões. porque não se tem po
dido pro.ceder ate o pr,esente ~ lotação dos Officios e em~ 
pregos d~ Justiça. da tnesma Provincia: f. o..;;;_que nesta data se 
-requlsitâo ao . Mirtisterfo da : Justiça providencias pnra que 
deixe o Escrivão dos l 1eitos da Fazenda de , nccumular. as func
~ões. de differentes cartorios: 2. 0 ,-q\le deve einpr~ga~ no+~s 
@sfotÇOS DO intuito de conseguir (lllC OS rirbitros: notnea~~S 
·pnrn: p~ocedetem a. tai Jotnríio a isso se. prestem g~atuita-
méhte, ··c· •tu e só no caso de serem infructifcros esses esfor.:. 
ços, deve JtJandnr-lhes abonar o emó~umento do art. 77 
ou ~o art. 1SO do DOYO ltegimento das cu~tns: e 3. o final· 
mente, quanto á. refotrna das lotações dos beneficios ecde-

. slnsUcos, que, se flor falta de lota{ões judiciaes, para as· qua~s 
deve )lreceder ordem do Thesouro, tem o 8~. lnspecto~ d~t
xado de cobrar novos direitos desses beneficios, -tem . sido 
i~r~guJar semelhante procedimento' hum a vez. que a. 'tei. () 
liUtoris:.t pa;a a lotatão administrativa provisoria, que deve 

·subsistir .. em quanto. se não proceder á judicial, com as alte .. 
rações que as circumstnncias aconselharem. . 

Thesouro Nacional em 17 de Julho de 1857.-Bernardo 
de Souza Franco. 

N.o ~3.--·Cfrculatt•m i7 de JuJho'de 1857.- Vencimentos 
dos Ofliciaesrnaiorcs das Secretm·iás das Preside11cias.de 

Provincia. · 

Bernardo de Souza Franco , Presidente do Tribunal .do 
Thesouro Nacional , declara, em conformidade do· Aviso do 
1\lhiister.Jo 1to Imperio de 10 do corrente, nos. Srs. Inspectores 
das Thesourarias de ~~azendo , que aos Officiaes maiores das 
S~ctetntias das l)residencias de Provincià compete todo. o veh-
. cimento dos respectivos Secretarios quando estes nada per
c~bertl, oti derxno os lugares vagos, como tem sido declarado 
por Avisos de 5 c1e Setemhro de t855 e 10 de ~aio def856; 
e sóptente a 5. a parte, fJHando o Secretario conserva-se com 
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«t~ê1~tl áqueiJé. véHhlfuêilló ,. fitj~·. ternit>s dó Decreto· b. u 45§ 
iié 27 de Jtílhó tlê i 8!6; . e A viso d~ i S-de Ntlv~thbto tU~ 1854~ 
~ .•.. ~~~Yotlfu Nábiorlhl «!in 1'7 d~ Jbthó dê 18!'i1 ~ ~ lJetttArilô 
uê Sduzd. Ftltrtcó. · . . -

~-- 2l~.~FAZENbÃ.-tircuhir eiii 20 de Jhlho d~ 1857.-w. 
NiJ fdltct de fhh~&d~éirós de ô_rp~ão~ .Rcãd os CtJllectotM e_n

ca~r;egados dos résp~clitbs cbfté$. 

Bernardo a e Sousa . Franco , Pl'esidehte do Tribunal do 
~e~~uro. Naciqna1,. declara, em conformidade do A viso do 
Mlrtister.lo da Jústiça dê ·13 do. con:ente, .h os . Srs. Inspec:. 
torês ,d~s ~hcso~uhrias rl,e hizcnda,i(Imtn o devido conhcci
itiettto e execbção, que Sua Magésthdê. ti·. IllitJêradot, .J10t Sua 
Imperial Resolução de Consulta da. ~ebtfio de Jtistlta do Con
s~lho' -~'Est~~o ~e 8 ,do referid~ mez,- Houve por bem orde-

Hltt qtie, emqdànto por lei oüttã toü'Sa se 1\fto ré~~Iveh seja 
com~ettida a guarda dos cofres dos orph~bs .. l\os .Colll!tlotês 
da~ R{m~as publicas, ~uando ~ão haja quem COID. a condição 
~.~- .. ~testar fiatiÇa àceitê o •cilêátgó tle Theso.uteito dos ditos 
ctlfi~s. · . . . . • · · · . 
· .• :T.he~óuro N~ciõrtâl étll 20 delulho .. tlê 1N51 ....... Bcrnardri 
d~· ~tlbztt FrrtrlcÕ. ' • · · · 

A." 2!5.~tiuERRÁ.-Cirt·nHtr tlc 22 d~ Julho de :n~57.· 
beterminq,. ijue os . Càpellães . par:a ds Fortalezas: sejão 
co.'!~~~ct~dos, págàn~o-se-llw~ h~~à r ~spo~tula ~azoa~et pe!li 
Mtssa em dtas . Santos , é tr:anspo~te ; e . que: nas ,mesmas 
Fortàlezas. só possão conse~var:-se {os Capellães militàres 
iipenás éápázês àe servi~o mode~ado. 

íHo de Jàneito_ .. Mih1siéi'io aos Nego·cios 'dn Guerra ·em 
22 de Julho de 1857 . 

.. _ lllm. · e .Exm. Sr. -Sua 1\tagestade o Imperador Ha pM" 
bem tlêtermiíiar que b engajatnento de ;sacerdotes llara Ca
pellães nas Fortalezas' só. te~bà lm~a'r !por, C'01lttilctO ' arbi
~rando -se-lhes 'h uma ·expo1·tula razoav~I por Missa nos dias 

' . . ... ' 
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NiJ fdltct de fhh~&d~éirós de ô_rp~ão~ .Rcãd os CtJllectotM e_n

ca~r;egados dos résp~clitbs cbfté$. 

Bernardo a e Sousa . Franco , Pl'esidehte do Tribunal do 
~e~~uro. Naciqna1,. declara, em conformidade do A viso do 
Mlrtister.lo da Jústiça dê ·13 do. con:ente, .h os . Srs. Inspec:. 
torês ,d~s ~hcso~uhrias rl,e hizcnda,i(Imtn o devido conhcci
itiettto e execbção, que Sua Magésthdê. ti·. IllitJêradot, .J10t Sua 
Imperial Resolução de Consulta da. ~ebtfio de Jtistlta do Con
s~lho' -~'Est~~o ~e 8 ,do referid~ mez,- Houve por bem orde-

Hltt qtie, emqdànto por lei oüttã toü'Sa se 1\fto ré~~Iveh seja 
com~ettida a guarda dos cofres dos orph~bs .. l\os .Colll!tlotês 
da~ R{m~as publicas, ~uando ~ão haja quem COID. a condição 
~.~- .. ~testar fiatiÇa àceitê o •cilêátgó tle Theso.uteito dos ditos 
ctlfi~s. · . . . . • · · · . 
· .• :T.he~óuro N~ciõrtâl étll 20 delulho .. tlê 1N51 ....... Bcrnardri 
d~· ~tlbztt FrrtrlcÕ. ' • · · · 

A." 2!5.~tiuERRÁ.-Cirt·nHtr tlc 22 d~ Julho de :n~57.· 
beterminq,. ijue os . Càpellães . par:a ds Fortalezas: sejão 
co.'!~~~ct~dos, págàn~o-se-llw~ h~~à r ~spo~tula ~azoa~et pe!li 
Mtssa em dtas . Santos , é tr:anspo~te ; e . que: nas ,mesmas 
Fortàlezas. só possão conse~var:-se {os Capellães militàres 
iipenás éápázês àe servi~o mode~ado. 

íHo de Jàneito_ .. Mih1siéi'io aos Nego·cios 'dn Guerra ·em 
22 de Julho de 1857 . 

.. _ lllm. · e .Exm. Sr. -Sua 1\tagestade o Imperador Ha pM" 
bem tlêtermiíiar que b engajatnento de ;sacerdotes llara Ca
pellães nas Fortalezas' só. te~bà lm~a'r !por, C'01lttilctO ' arbi
~rando -se-lhes 'h uma ·expo1·tula razoav~I por Missa nos dias 

' . . ... ' 
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Santos e de guarda, e dando-se-lhes transporte. ,Outrosim 
~etermina o mesmo Augusto Senhor que nas referidas For
talezas s6 possão conservar-se em .serviço os Capellães .. mi
litares que por idade a\'ançada , ÓU sofrimentos forém apenas . 
capazes de servido moderado ; devendo os que nellas actual
mente ser.v.em .ser inspeccionados pa~a se conhecer se estão 
em a circumstancia indicada para continuarem ou não. O 
que declaro a. y. Ex. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.-
Sr. Presidente da Provincia de.... · 

N.o 246- Circular de 23 de Julho de 1857.~Determi
na , . para ficar:: setvindo de regra, ' não ser,em admittidos 
Citutgiões · enga_jados pelo lJiinis'terio da Guerra sem as 
condições que estabelece. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra em 
23 de .Julho de 1857. 

Illm. e Exm. Sr. -Determinando Sua Mágestade o Im
perador que fique estabelecido como regra , . o não admit
tir~se a serviço, por conta do 1\Jinisterio; da Guerra , Ci
r•irgião engajado senão em os casos pela maneira seguinte: 

1. o Na falta de Cirurgião mi11tar do Exercito: 
2.0 Para servir nas· Enfermarias, ou Hospitaes das Pro

víncias. 
3. o Não lhe arbitrando remuneraçllo pecuniaria igual . á 

fixada na respectiva Tabellà para os Officiaes do Corpo de 
Saude , mas sim proporcional e em relação á tropa exis
tente e ao numero ordinario de doentes conforme o mo
vimento dos Hospitaes ou Enfermarias para que ·forem con
tratados. 

4. o Finalmente, sendo o contracto dependente de appro· 
vação do Governo, notes da qual poderá o engajado , só
mente em caso de urgencia motivada , . entrar logo em ser
viço até que o mesmo Governo resolva 

Assim o commu-nico a V. Ex. para seu conhecimento 
o ~xecuçiio. 

Dcos Uuarde n V. l~t. -Jeronymo Franci~co Coelho.-, 
~.~. frn~iifr.nfn rla rrovincia de .••• 
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~.o 247.- Circular de 2~ de Janeiro de 1857.- Dá ~ns
trucções pa~a regular· as vantagens even_cimentos dos Offi-· 
ciàes do :Exercito, que viafão em serviço, das Çommissões 
(!e Engenharia~ i . 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Négocios da Guerra em 
2! de Julho de 1857. 

Illrri. e Exm. Sr. -Determinando Sua Magestnde ó 1m -:o 

perador que se obse~vem as inclusas Instrucções que devem 
regular as vantagens e ~encimentos dos Officiaes do Exercito 
que vhljão e.m com missão de ser,viço , e as que designao as 
commissões :de engenharia que devem ser consideradas activa 
110 de residencia; assim o declaro a V. I~x. para gcn có~ 
flhecimento e pontual execuÇão na . pa~te ·que ·lhe. toca .. 

. ·Deos Guarde a V. Ex.-Jeronimó Francisco Coelho,
Sr. Presidente da Província de. ~ •• 

lluitrucções . deslgnand~ ( as Cotntlli~sões· •le 
Engenharia que clevetn He.t- consitlet•nclos 

activns, ou de t•esitlencio. 

Cumprindo regular a execução do que. dispõe a obser ... 
vação 2.• da Tabella annexa ao Decreto n.o 1.880 de 31 de 
Janeiro do corrente anno, relativamente á qualificação activa, 
·e de residencia dos Officiaes empr,egados · no serviço da eh
.genharia, para evitar o inconveniente de serem privados dos 
·seus vencimentos os Officiaes empregados em lugaresremotos 
·da Córte até que pela Secretaria d'Estado dos Negocios da 
~uerra lhe seja classificada a natureza da commissão, além 
•de que seria pr,eciso que a mesma Seeretaria da Guerra acom
:panha-se o moyimento e varinçlio contínua ~ repetida :das com
missões incumbidas á cada Official nas Províncias , . podendo 
em muitos casos a decisão ou designação feita pelo' governo 
cb~ar . tardiamente e já encontrar o· Official empregado em 
commissões diversas, Determina Sua Magestade o Imperador 
que se observe o seguinte: · 

1. o Entender-se-ha por commissão activa : 1. o o serviço 
em campo de instrucção ; . 2. o o reconhecimento de provi o· 
cias, fronteiras, praças e demarcação de limites; 3. o revista 
de inspecçlio de obras militares; lf.. o levantamento de cartas; 
5,8 direcção de estrados c cannes; 6 •. 0 a direcção de mais 

... 
I I I 
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d11 buma obra quando de lltlma a outra a distancia for de mllla 
icJua; 7. • o exercício de chefe de commissllo de engénharia 
culllpMta de mais de dous engenheiros. 

2: • Entender-se-ha por commissl!o de reaidaocja: 1.' o 
serviço em trabalhos 'proprios da arma de engenharia nas 
Jlfacas e fortiflcaQ{ies ; 2. • diretJÇI!o de obras lllilifllfllS , quando 
entre huma e outra , a distancia for menor d.e meia legu&; 
3. • lévantamento, construcç&o , e copias de plantas, e outro 
qualq11er serviço, na o especificado no Artigo antecedente, 
em lugar cerlo e determinado. 

3.• As commissões de residencia poderiio ser consideradu 
activas sómente por declaroçl!o do Governo, conforme a im
portancia do serviço. 

4. • Quando occorrerem duvidas sobre a natureza e elas· 
sillcaÇI!o das commissões, abonar-se-hao os vencimentos das 
de residencia, dando-se parte ao Governo para resolver. 

5. • Se as commissões do residencia tiverem dQ ser de
sempenhadas fóra das Capitaes das Províncias, abonar-se-hão 
aos Officíaes os vencimentos de commissao activa durante a 
mnrd•n por terra, na raz;Jn rlc quatro legoas por dia; ·SI! 
Jmrém a viagem for pn•· mar ou rio, em vez dos <)itos •eu
cimentos, o transporte será pago pelo C.overno. O mesmo 
se observará quando os Officiaes tiverem de seguir por mar 
ou por terra de hum para outro ponto do in~rior das Pro
víncias, paru desempenharem qualquer commissl!o. . 

(i. • Logo que linalisar qualquer commiSSilo, 011 os Olll
ciaes forem encarregados de novas, os Presitlentes das }'ro
vincias expedirão commnnirações ás Thcsourarias de I<'ucnda, 
p11ru 1Í vi:dn dns nws11ws sn nlumurem os vencimentos cor· 
r·esporulcntes. · 

7 .• Os tlOkians no V<lr~o o los recibos quo passarem P'l'll 
r·m~t,ht'f os l'HHS \'mu:inH'ttlm: , ~h~\'tw;io sempre decl~trar G~ lu· 
l(llrus, o •ttmlida•le nu naltll'''"" ,1,,~ obras, ou outro qualquer 
~orviço tlll que se aeharllm mte•lrrcgatlos. lgt1al . declaraÇI!Q 
doverllo fazm· tiS dwf"·' tle commissões de engenharia IIQ 
folhas que OJ'I!'Hilisarem pal'a p11gamcnto tios Officiaes que 81 

compuzercm. 
8. • o., I'I'Csidentes das l'rovinch!S , quando por motivo 

urgente, mnpregarcm em serviço de engenheiros Officiaes 
das outras armas, deverão dar immediatamente pqrte ao Go· 
vemo, sollicitando a ncwssaria npprovaçao. Emquaoto porém 
0 Governo uiio rosolver, st'• su abcmarão vencimento" de enge· 
nheiros aos que ti vm;em n eur~o emnpleto de engenharia • 
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~rti~ha~i~ ,. QU e$tad~-qltliqr : aq~ qu~: não tivq~'llll ~ ourso das 
ditas, .a~mas , abo-iu~:f:-s~-pão. siln~.le&~~~te ~s: Yci\c~~nios· ~ 
exercJctos em _que. est1vessem an_t~~~~~ent.:;:~. _e. _daE\ ~,~a' 

.,. a q~~ perte~~e~em ,, o~ ·.u~~ grB;~caçã~-,, q~e !t~llc.a. l\e.,~4 
1~. ex,cede~ á meta~a 4os v,~ncimoo.t~?de~ eng~~h~tr~, qqn:q~ 
r ponde~~es á natureza ~a . COOlQVS~áO:, ficandQ-llies. O diJ:QitO 
; de opçãg. · . . . . . . . . . ,, 

. · Pàlacio do . Rio- de Janeiro , em 24 de. JtiJho de.1857. 
Jeronmo Frany.cisco · Coelho. 

litstrncções qu~ dev~m! ··~gula~. as ~an~agens 
. . e vencitneutos •los;;orG,etas_ ~·~·~xe .. ~·to que 

via.jíio eni connnissíio de set•v,•~o. · 

Sendo conveniente para maior facilidade da·1 fiscalisação-, 
e para intelligencia dos Officiaes do. Exer~it,o., que se achem 
compiladas todas as disposições . ~o.~re o. a,boqo de vantage(ls 
e vencimentos dos mesmos Officiaes,. quando viajãO. po~ nunr 
ou pqr t~r:ra em commissão de sery,i.ço .• D.e~erinina. SuaMa-: . 

. gestade o . Imperador que, nos casos abà~xo '11:1encionados ,,. 
se observe o seguinte: . , 
. 1. o Os Officiaes que viajão por terra ~m colllmissão de 
seniço de h uma. para outra,lPl'ovincia·', alê~ d.a ajuda de custo, 
teni direito á gratificação addiçiona~, etap~, e_ forrageo~ Pl:lJ;à 
~valgad~ra·s e bestas .de bagagens, q~e em razão da Pa
tente· lhes _competireQI. _ 

2. o Sendo a .viagem d_e hum para out~o ponto dentro dll 
mesma Provincia, tem .direito aos.mesnios vencimentos, á 
excepção da ajuda de custo; ábonarido-se-l.hes tam~em fo,r• 
ragcns. para huma besta de bagage~~ ai~d,a q':l~· em raza.Q. 
da Patente lhe não compita, quando marcharem isolados 
dos Corpos á que pertencerem. _ 
_ 3.o Quando a viagem for por mar ou .ri!l ,_ ve_nc~rão a 

gratificação addicional ; e o transporte dos mesm:os Officiaes, 
e sua~ familias, inclusive as comedorias, ser.á _pago pelo .q.o
verno:-:se em taes viagens , porém,. os Comm·àndantes dáS: 
embarcações não se obrigarem ao ~ust~nto dos Officiae$.~ a 

· estes se abonará a etape, c mais tantas rações, quantas forem 
os pessoas de familia. _ • . .... 

4. o Se a viagem for fe1ta, pnrte. por te~ra , e par\e pol" 
mar ou rio, observar-se-hão as disposições Qnte~ed~{ltes para 
hum e outro caso. 

f,.:_~ ------------= 
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5. o Aos Inspectores dos Corpos, e Officiaes do Estado-Maior

dos mesmos Corpos, e qilaesquer out~os_, á quem pela Le
gislação vigente se ... abone dinheiro· para compra de cavai ... 
gaduras ' . não se suspenderá o abono -~as rações de forragens 
durante as viagens que fizerem embarcados. 

6. o Aos Officiaes e mais praças do Exercito, que tiverern 
de fazer viagens para- se matricularem nos cu~sos de estudos 
militares creados nesta Côrte , e na Província do Rio Grande 
do Sul, pagará o Gove~no, as despezas de transporte .e as 
vantagens á que tem )direito os que marchfio .em com missão 
de serviço, quando as licenças para frequenta~em os ditos 
cursos, .. ~forem concedidas pelo Governo.· ' 

7.o >Quando os Officiaes que mri'~rcharem em serviço ti
verem ~·• dir,eito á ajuda: de custo, esta! lhes se~á abonada pelas 
Thesourafias de Fazenda na seguinte proporção: pelo mí
nimo , se~ do soltei~ os; pelo1 medi o , .quando tiverem de viajar 
Je~ando em sua companhia~ familia, que nãoi exceda de t~es 
pe~soas; e pelo maximo, quando a familia se compuzer de· 
maior numero depessoas. Em qualquer dos i dons primei~os 
cnsos , porém, o. Gove~no poderá mandar elevar~ a ajuda de 
custo i ao ·medi o ou mtiximo, . tendo att(mção ·ás dificuldades 
1la viagem. 

· 8. o Entender-se-bo por familia dos O~ficiaes, a mfii que 
for

1 

por elles alimentada , a mulher, c filhos menores de 
181 ano os e filhas solteiras, ·e irmãs tombem solteiras , orphãs , 
ou irmão menor de 1.8 nonos é tambem orphão. 

9.~ Quando as tt·ansferencias dos Officiaes de huns para 
outros Corpos não tiverem lugar por conveniencia disciplinai·, 
mas forem P91i elles sollicitadas, o Gov~rno 'só lhes abonará 
metade da ajuC:la de custo , calculada pelo medio no caso de 
ser

1 

a vingem •·. po~ terra , assim como tombem metade da des
peza de transporte, se for por. mar ou rio. Os Officiaes que 
viajarem. em consequencia de licenças que obtiverem ' nfio 
tem direito: a mltros vencimentos,\ além daquelle, que forem 
declarados nos Avisos de licença. 

I 10. He prohibido o abono de soldos adiantados por mo~ 
ti vos de viagem, excepto aos Officiaes que I marcharem em 
serviço, devendo neste caso o abono ser descontado integral- · 
mente nos mezes . subsequentes. Aos que marcharem· para 
qualquer Província cuja Capital esteja n mois de cem leguas 
distante do litoral, se adiantarão trcs mezes de soldo; quando 
as Capitaes. das Províncias estiverem menos de cem legnas 
distante do litoral, ou qnl\ndo e~tando no litoral 1 não houve1• 

I I .1 



------------------------------------~--~-'-
···~ 

( 20t ) j 
para .esta navegação directa a vapor, o ahono de soldo adian 
ta do será. de dons mezes; finalmente estando no litoml n! 
Capital da Provin.ci .. a, e havendo para c11a nav·;.egaçüo a vaporj 
sómente se abonará hum mez de soldo. 

11. . Os abonos das forragens para cavalgaduras , e hesla. 
de bagagem, á qrie· tiverem direito os Officiaes em viager 
de terra, serfio sempre calculados sobre a base de qua tr 
leguas por dia. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 2~· de .Julho de 1857. 
Jcronymo llrancisco Coelho. 

N.o 248.- FAZENDA.- Em 2& de Julho de 1857.- Su 
. no caso de não haver quem, se queira p1·estar a (aze1 
gratuitamente as lotações dos Offzcios :de Jusl?"ça lle··.quc 
se deve abonar emolumentos. 

Bernardo de: Sousa Frànco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro -Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco, em resposta ao seu 
Officio n. o. 82 de 24 de Abril ultimo, no qual expõe ter 
mandado abonar ao Bacharel Francisco Pereira Freire, arbi
trador na!õl lotações dos empregos· e Officios de Justi~a da 
mesma Província, as custas que lhe forao . contadas pelo 
Juizo dos Feitos da Fazenda, na razão de dous mil ~éis por 
cada lotação, que deve empregar novos esforços no intuito 
de conseguir que os arbitros nomeados para proceder á refe
rida lotação, á isso se prestem gratuitamente , e qúe só no 
caso de serem infructiferos esses esforços deve mandar abo
nar-lhe o emolumento 'do art. 77, ou do art. 180 do novo 
Regimento de custas. 

Thesouro Nacional. em 2l de .Julho de 1857.-Bernnrdo 
de Sousa Franco .. 

26 
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~." 2lf.9.- r.UERRA.- Aviso de 21 de Julho de 1857.
Determi-~w que a J>agadoria tlw; Tropa.ç t·emetta ~ Con
tadoria Geral o 'resumo dm; ordens emanadas do A;udanle 
t;ene1·al do Exercito para zJagamentos. 

Rio de .laneiro. l\linistcrio elos Negocios da Guerra em 
2G de .Julho de 1857. 

Fique Vmc. na intclligcncia de que deveriÍ mandnr entre
gar na Contadoria, para serem }lor ella examinados, os resumos 
das ordens· que foreni emanadas da Uepartição do Ajudante 
(;eneral do Exercito sobre pagamentos feitos por essa llepar
tição ·nos mezes ·anteriores. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Coelho.
~r. Inspeclor da Pagatloria das Tropas da Côrte. 

N~o 250. -Aviso de 27 de Julho tle 1851.-Estabelecn a 
1·egra de se1·em as cdffimunicações do .Ajudartte. Generàl do .
ExerBito sobre pagamento.c; examinadas pela Contado.:. 
'da :Geral da G uen·a. 

R.io de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da· Guerra em 
27 ele .lnlho de 1857. 

llemclto á V. S. para examinar c · devolver á esta 
Secretaria d'Estado, a inclusa relaçüo das communica{;ões ema
nadas da l\eparlição do Ajudante General do Exercito , no 
mez de Junho ultimo, sobre pagamentos, as qnàes forão 
cumpridas . pela Pagadoria das Tropas : prevenindo-o de <1ue 
fica cstabelcido como regra que o Inspector: da dita Repar
tição mandará entregar mensalmente nessa. Contadoria hum 
resumo de taes ordens, o qual V. S. fará examinar e trans
mitlirá á esta Secretaria d'Estado com aquellas reflexões que 
elle lhe sugerir, quando encontrar alguma disposição incon
Yeniente relativa á vencimentos ou á despezas. 

Deos Guarde a V. S. - .Teronymo Francisc.o Coelho.-
Sr. Contndor Geral da l~uerrn. 
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N.~ 251.-JUSTlf.A.- .. hiso ele 28 de Jn1ho de 1857.
Dcclara em, solução á duvida proposta pelo Procuradm· 
da Corôa da 1'efcrida llelação, que os Promotoi·e.~ Publicas, 
o.~ Solicitadore~ e mais Ojficiaes, que servem ante os Au
ditorias e Tribtmaes de Jttstiça; ·não tem neeessidade de 
prestar juramento especial para cada hum dos actos de 
seus Officios, e de reconhecer suas asslgnatur;as por estarem 
para isso habilitados prelo juramento~ que prestão ailtes · 
de tomar posse dos seus Empt·egos. 

1\finisterio dos Ncgocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
28 de Julho de 1857. 

O Presidente tlessa Provir:cia trouxe ao conhecimento 
do Governo Imperial, com o seu Officio n~o 30 de 2 do mez 
proximo preterito, o do Desembargador Procurador da Corôa 
dessa . Hclação, por cópia, datallo do i. o· do dito mez, no 
<tnal pede ser esclarecido, se nas denuncias por crime de 
responsabilidade deve ser reconhecida a assignatura dos Pro
motores Publicos, como exige o Art. 152 do Codigo do 
J>rocesso, ou se esta disposição h e só relat_iva á queixa c 
denuncia particular, como el1e entende, entretanto que esse 
'frihuna1 tem decidido o contrario. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa sobre a ma;. 
teria snjeiln, c conformando ·Se Sun 1\lagestnde o Imperador 
eom o parecer deste, Manda declarar a V. S. para sua intel· 
ligencin, c do Tribunal do fle1a~ão, que se os Promotores 
l)uhlicos, bem como os Sollicitallores , Fiscnes, Curadores, 
J~sr.rivíics, Tabelliães c mais Officines ~ que servem ante os 
A udilorios c Tribunnes de Justic:a, antes tle toma~cm posse 
c entrarem no cxerciciodc seu~ l~mpregos, preslão Juramento 
solemnc de bem servirem tacs l~mpregos, c se deste jurmncnlo 
se lavra c.ertidão no ''erso das Cartas, Alvarás ou Provisões, 
ns quaes são npresentadrs em original. aos Chefes dos respe· 
ctivos Auditorios ou Tribunaes, e registradas no competente 
Cartorio ou Secretaria; ficão clles por estas formalidades 
conhecidos, habilitados c admittidos para exeréercn1 todos 
os a c tos de seus Officios, sem que seja preciso exigir-se 
reconhecimento de suas assignatnrns, e juramento especial 
a cada hum desses áctos. 

Deos Guarde a V. S.-Francisco. Diogo Pereira de V as"' 
ronc.ellos . ....;_Sr. Joaquim Vieira da Silva. c Sousa. 
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Rt.,(utl·t.l~~iio (~e1•nl tlns 'J1cr•t•ns Publicas. 

N.o 252.;....._Aviso N.0 32 ele 28 de Julho de 1857.-Ao Prc;. 
sitlentc do Paraná.~ Atttorisa-:-o a elevar a vinte mil 
réis rncnsaes os t~encimentos dos operarios aa Colonia JJfi-
litar do Jatahy. 

Illm. c Exm. Sr.-'-Em rc!'posla no Officio n .o 98 de 12 
do Jlnssado communico a V. Ex., que Sua 1\lagestadc o Im
perador Houve por bem Autorisar essa Presidencin, a equiparar 
os vencimentos dos OJlCrarios da Colonia Militar do Jutahy; 
nos que os das Aldeias inrligcnas da mesma localidade pêr
eehcm em virtude do ArL t.'f. das Instrnrções do 25 de Ahril 
ullimo, ficando nesta parte nllernda il labella provisoria de 
25 de Junho .de 1855. 

ncos Gnardc a V. J~x .-Marqncz tlc Oliml:L-Sr. Pre-
sidente da Provin<"ia elo Parami. 

N.o 233.-Avi~o N." 29 de 29 de Julho de 1857.-Ao Pre
sidente de S. Paulo. - Solr.'e duvidas p1·opostas pelo 
/nspector Geral das illediçúcs das 1i.•rras Publicas n'aq1rella 
l'rovincia. 

fllm. c E\m. Sr.-Teuclo o luspcrtor (;eral das 1\lcdi~~ões 
das Tcrrns Publicas nessa l'roviur.ia consultado, 1 o Se JlÓdc 
mnprcgar os Agl"imensorcs na mcdiçfio das paratlc1as; 2.'' 
Qual a. gratificação, que lhe compete qmmdo clle proprio 
mr.dir essas Jinlws; 3. 0 Se no caso (lc adoecer hum escl'cvcntc 
póde cont.mclar immedialamcnlc outro, que o substitua du
mnte o impedimento, c qnnl o ordenado, que neste caso 
compete ao impedido: CotWt~m que V. Ex. por intcrmcdio 
do Dc1egndo dn Director Geral das Tcrrns l,ublicas lhe faça 
'~onstar quanto «Í t.a duvida, <JUC já por Aviso n.o 1&9 dc'21 
de Novembro do anno findo dirigido á J•residcncia de Srmta 
t:athnrina, se dc~darou qn~ o JnspcctorGcral p6dc, sob sua 
responsabilidade, empregar os Agrimensores na mmlição dns 
linhas da sua exclusiva competencia, pagando-lhes a braçngcm 
de 7 réis, que neste coso· deverá deduzir da que lhe com
fJcte. ()uonto á ·2.3 dnvida, que o Inspector üeral, qunndo 
mede ns paralleJns, tem a mesma braçagcm marcada no Art. 
12 do Hegnlanwntl) dP 8 .Jn Maio de 185~·, Yisto que ahi 
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não se faz dist.incção de linhas. E a respeito da 3." duvida, 
()Ue tendo os escreventes das Inspectorias vencimentos fixos, 
e hum a nomea-:ão .regulai', tem .. direito a · serem pagos dos · 
mesmos vencimentos durante o tempo, em que estiverem 
impedidos de ser~ir por. moi estia, devendo em tal caso o 
Inspector Geral fazer substituir· o impedido por. outro . escre
vente, ou empregado da Inspectoria; que tenha a necessaria 
idoneidade; se •porêm a molestia do escrevente •. se p~olongar 
muito, de modo que o serviço tenha de soffrer, com a substituição 
interina, deverá então o Insp.ector Geralsot'icitar do llresidente 
da Provincia a demissão, c propor outra pessoa para ser 
nomeada em seu lugar. 

Deos Guarde a V. Ex.-l\larquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente ·da Provincia de S. Paulo. 

N.0 25-'L-GUEURA. -Aviso de 29 de Julho de 1857.
Determina que as Commisstjes para os exame.~ que esta
beleceo o Jlegulamento de 31 de .itl arço de 1851 seJão no
meadas pelo A.indante ljeneral, {lb011ando-se vencime~tos 
do Estado .itlaior de 2l• Classe aos . Of!iciaes durante e.-;se 
trabalho , no caso de não perceberem, outro vencimeulo mi
litar. 

lHo de .Jnneiro. Minislerio dos Negocios da Gnel'ra em 
~n tlc .Julho de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.- Cumprindo que no mcz de :Março 
de cado anno se proceda aos exames praticos das differentes 
armns, na fórma determinada no Regulamento ·de 3 t de 1\lnrço 
de 1851 , expessa V. Ex. as necessarias ordens para se pro
videnciar. neste sentido , recommendando que se tenhn em 
vista. o que dispõe sobre semelhante .objecto o A viso de ,11 
tlc Setembro de 1855; prevenindo a V. Ex. de que as Com
missões para taes exames serao por V.· Ex. nomeadas, com 
a devida antecedencia, e de que se atgum dos membros 
que ns tiverem de compor, não perceberem qualquer outro 
vencimento por emprego militar, lhe competirá as vantagens 
d'Estado l\laior de 2. a Classe durante o citado mez de Março. 

Deos t~nnrde .n V .. Et.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. l3arão de Snruhy. 
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N.o 255. -1hiso de 29 de Julho de t857. ~ 1Jianda crem; 
n,~ Província de Goya~, mais duas Comp1-nhias 

Provisorias. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guérru em 
29 de Julho de 1857. 

lllm. c Exm. Sr~ -Determina Sua Magcstadc o Impe
rador que alêm das duas Companhias de Caçadores c lmma 
de Cavallaria que compõe o Corpo de Guarnição Fixa dessa 
Província, ,se crccm mais duns Companhias Provisorias com a 
m'csma organisaçfio que tiverem. ns Companhias cffectivas do 
dito Corpo, dercnuo desde j;í elevar-se ao seu. estado com
pleto as que se mandiio crenr, empregando-se para c~sc fim 
as praças que existem nggrPgn(lns, · c ficando nesta ilartc sem 
clfcito o Aviso de 29 de Maio findo que mandou organisar 
h uma Companhia Provisoria de Caç.adores; assim o declaro 
a V. K~. para seu conhecimento c cxccuçiio, prevenindo-o 
que a respeito dos Officiaes que derem servir nas mencio
naflns companhias expedem-se as convenientes ordens ao Aju
danlc General do Excrcilo. 

Deos {;u!lrdc a V. E'{. -Jeronymo I~,,•ancisco Coelho.
Sr. l)resiuenlc da Prorineia de Goyaz. 

N." 23H.-A\'iso 1le !30 de .lulho de '1837.-JJcdara as 
autoridades e llepartiçiks a que dct•em ser rcinellidos o.~ 
t•.remplarcs das urdf'us do dia do AJudante (;cucral do 
Exercito. 

Rio de .Janeiro. l\Iinislerio dos Negocios rla Guerra em 
ao de Julho de 1857. 

Illm. c Exm. Sr.-Declaro a V. J~x., para sua intelli
gcm~ia c Governo, que , a hem das Repartições e Autoridades 
mencionadas na Nota que ora devolvo, enviada ú esta 
Secretaria d'Estado pela Heparlição n ~en cargo , devem ser 
remeUidos exemplnrcs das Orclens do Dia do Quartel (;cnern I 
do EX('J'c·Hn na C«"•rle •Ís clnsignaclas na inclusa Rcla~fio; · 
fkmulo V. l~x. :mlorisado a fitzér imprimir, para complelat' 
a coll('c-.~fio, n numero de cxc~mplares cplC julgar conveniente 
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. para semelhante clistribuição' deixando lima rescrya de cem 
exemplares. 

Declaro á V. I~x. que na· Relação e Nota acima citada~, 
\'ão inr.luirlas as llcparlições c Aulo~idades a que con"cm a 
remessa em cluplicata das referidas o~dens do Dia.: 

Heos nuardc a V. Ex~ - Jeronymo Fro.ncisco Coelho.
Sr. llarão de Suruhy. 

Relação a tJtle. se t•efere o Aviso nesta tinta 
expeclitlo no A.juclante Genet•al do 

Exet•cito. 

Aos Presidentes das Províncias. . • . • • • . • • • . • • Iluplicata. 
A's Tfwsourarias de Fazenda •.•. ~ . . . . • . • . . . Duplicata: 
A's Secretarias d'Eslado, incluindo a da Fazenda .. Duplicata. 
Aos Auditores de Guerra. 
Ao Chefe de Policia da Côrtc. 
AÓ Director do I..aboratol'io do Campinho. 

Secretaria d'Estado dos N egocios da Guerra em 30 de 
.Tulho de 1857._;_0 Official-maior interino Bernardo Joaquim 
de Mattos. 

Nota tias Jlutot•icludes e Estaçõe$ .. a que se 
tent t·<~ntetticlo · ot•dens do dia· tio' Qnal•tel 

General do Exercito. 

Exm. Sr. Ministro da Guerra. 
Exm. Sr. Conselheiro d'Estado Barão de Caçapn~n. 
Exm. Srt. Conselheiro d'Estado João Paulo dos;' Santos 

Barr~to. 
Exms. Srs. Generaes da 1. a Classe do Exercito. 
Conselho Supremo Militar c de Justiça. 
Rcpartiçüo do Quartel Mestre General (Duplicata). 
Oílicial Maior da Secretaria da Guerra. 
eherc de Secção da mesma Secretaria Bernardo Joaquim 

de l\laltos. 
Dircctoria (]a I~schola de Applicatão. (Duplicata). 
Dircctoria da Fabrica de Polvora. 
Direetoria da Fabrica de I~erro. 
Dircctoria (las Obras Militares· da Ctlrle. 
Directorias de Arsenaes de Guerra. (Dnp1icatn). 
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Depositos de Artigos Bellicos. 
Pagadoria das Tropas da Côrle. (Duplicata). 
Contadoria Geral da Guerra. (Duplicata). 
Inspectoç da 'J:hesouraria de li'azenda tlo Pará. 
Quartel General do Exercito. 
Com mando <1' Armas e Assistentes. (Dnplicntas). 
Commandos de' Brigadas c Fronteira do 1\io Grande do 

Sul. 
Auditor de Guerra das Tropas da Côrte. 
Hospital 1\lilitar da Guarnição da Côrte~ 
Delegados .do Cirurgião~ mor no lU o Grande Sul c Bahia. 
Corpos e Companhias do Exercito. 
li'ortalezas de 1. a c 2. a onlerri. 

·· Quartel General do Exercito na Côrt.c em 27 de Jidho 
de 1857. 

N.o 257.-:FAZENDA.-Em 31 de Julho de 1857.-Ex
plica a oi·dcm de 28 de Fevereiro áccrca de Sello 

de letras, ~c. 

l\1inisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
31 de Julho de 1857. 

Haja V. S. de declarar oo Allministrador da Recebedoria 
do :tuunicipio da Côrle, em. solução á duvida proposta em seu 
Officio n.o lt-6 de 20 de Março ultimo, que a ordem expedida 
á Thesouraria da Província do Paraná, em 28 de Fevereiro 
do corrente anno, não comprehendc as letras, escriptos á or
dem e notas promissorias, de que trata o art. 15 da Lei de 
18 de Setembro <le 18li-5. 

Bernardo de Sousa Franco.- Sr. Director Geral interino 
ilas Rendas Publicas. 
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N.0 25R.-MARINHA.~Aviso de 3ldcJulho de 1857.~..4d~:i/~~~ 

diciona algumas di~po.çições ao Regulamento provisor;ffJ, ;.q~~ :~·;;~;~/, 
acom_p.anhou o .. ~tvtso de 22 .dé Setcmbt:o de .185~, pa~a;~ ,;,;.:· 
P_raltcagem. _da ~arra e balua de S. lJI arcos ; na P~ovni;;. ··.:: 
ua do JJaranhao. · \ 

N. 0 2L ~-Uio de Jrineii'q~ ~Íirtlstérihdos Negoriió~- dá 
l\1arinha em 31 de Julho de 1857. · 

111m. o e Exm.0 Sr.- Sua l\1age~tade o. Im}lerndor, To• 
mando em conshleração o cttie expoz o, _Capitão do: Po~to _ · 
ti' essa Província nos oflicios <tue, Jlor copia, acomprinhárão.::_. 
os de V Ex., numeros 85 e 87._, de 20 e- 25 de Agosto ut.:. 
limo, Determina que, alêmdos dias de prisão, marcados· no 
Uegulnmentô provisorio, annexo ao Aviso de 22 lle Setembro 
de 1 852 , . par~ · a praticagem da barra e. bahia de S. 
Marcos, fiquem •os respectivos Prnticos sujeitos á multa de 

·quatro a dez mil réis,. pela falta do cumprimento.de seus 
deveres , e á da perda de ·:meia. praticogcm os que. forem. 
designados, na fórma do § . 1. o do arL 7 .. o . do 11,1esmo_:._ 
llegulamento , para espe}'arem os Navios ontes de e nt_i'nr a 
barra , qunndo , sem motivo justificado, não o fizerem nas 
proximidades . do baixo do .• meio, para o: que pmlerão boi'- · 
dejar entre os pàrallelos d'este. e o do morro de ~Itncolumi, 
c abrigar-se o· sotavento: d'aque~Ie _ n.as occns\ões de máo 
tempo; devendo a importancia das menciono das multas ser:. 
recolhida ao cofre, de que trota o art. 113 do Regula-_, 
mcnto das CnJ'itanias dos Portos, de 19 de Maio de· 184.6: : 
o que communico a y. ;~Ex~ ;·para seu conhecimento,_ e· ex.:. 
pe11ição dns convenientes , ordens a semelhante respeito/:[.: t-

- · Deos Guarde' a V .. Ex.-José .. Antdnio Sarniva.~Sr. · 
Presidente du Provincia do Miir~nhão. · · 

',. 

• - ' 

27 

l I 



( 2(() ) 

N." 259. -Avisó de 31 tlc .Julho de 1857. -Jlla1ula obsil~,;; 
var as_ lú~trucçúe.l\' para reg'ular o movimentá' ser·viço e 
escriptúráção tla Ccu~a de. m·~:ecadar:ão, que .se' det'e esta-· 

· - IJelêcer:· no Ar.~enal de JJfm·inl!a da Gt1rte•; em virtude do · 
m·i: 85 do. llegulainento annexo ao Decreto n." 1 J769, de 
16 tle .Jmil10 til~ ·185(). 

Rio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Ncgocios da Marinha cltl 
at de .Julho de 18rl7. 

Sua l\lnge~tadc O Impcnulor lleterminn que no mm·i
menlo, serviço e eseript nração da Casa tle a•·rr.<·mlaçito , (JUC 

se deve estabelecer. n'esse Arseíwl . em \'irtude do tll'l'. 85 
do llégnlaníento annexo oo Dcer.eto n.o 1.7()9, de H1 de 
.lunho tle 1856, Se ObSeJ'Vem ns inclusas. instrueçÕCS, nssi
gnndas velo Conselheiro Oflidnl Maior d'csta Secretaria d'Es
tado: o que communico a V. S. para sua intelligcnda c 
execução; devendo indicnr ao Governo Imperiàl aquellas nlte
rações, que peta experiericia se devão fazer nas mesmas lns
trucções, de fórma a obter-se com .vantagem o seni«:o, para 
que sao dadas. . . .· . ' . 

Deos Guarde a V. S.-José AntotiioSaraiva.-Sr. Joattnim 
Raimundo de I .. amare. 

Instrucções para 1~egular o movimento, serviço e escrtptm·ação 
da Casa de arrecadação , que se deve estabelecer no A rsena t 
de M art'nlta da Côrte , em virtude do art .. 85 do Regtt~ 
lamento, que baixou com o Decreto n. 0 1769, de 16 de 
Junho de 1856. · 

Art. 1. o A Casa de arrecadação do Arsenal de Ma ri-
111m da Cõrte, sujeita no Inspector, sendo destinada ]JUra 
r.eceber do Almoxarifado as materias primas, que foremne
çessarias para o • consumo dia rio das Officinas do referido 
Arsenal, conservar-se-hà em actividade demanhã e de tarde, 
durante as mesmas horas, em que trabalharem as sobreditas 
Oficinas. 

Art. 2. o Esta. casa será organisadn e dividida , de ma
neira que haja toda a facilidade no recebimento e entrega 
da materia prima, que n'ella se arreemlar. 

Art. 3. o Na mesma Casa se receberá toda a obr~ nova, 
que se manufnclurar nas Oflkinas , para d'ahi le1· immediato 
destino, á excepção da ((HC fôr urgente e \'o1umosa, {!Cr-
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tencente aos Nn"ios, ou tliver~os Eslnhelccimcnto~, que po, /·.;:1;1~: 
derá i~ logo em direitura .das. mesmas Oficinas~ uma vez·:.:;;.1~N 
que o Mestre respectivo .n manifeste na Cu~a de ri~recadaçãô:{~;·:;~~1 1 

sob pena de suspensão dol~grir' 'quando deiXe (le razêl-o. :-::::~i; 
l)a~a o recebimento da obra 'nova., hav,erú nà Casa de .àrre· ';~\: 
eaclaçfio um lugar proprio ~ sepàrado do demais movimento · <~::: 
da mesma Casa. . ·. . < . . . ; . . ·., · · ?~'. ~.\:· 

A rL ~ .. o A escripturação dii Cosa de arrecadação cons- · :·;· 
tará dos livros segnijlles:. . · :/:'l 

Um livro mappa de receita c despeza com· a classifica~ão ·~ 
corre~pondcnte á das Secções do.Aimoxnrifodo, para se.lançar, .<~~ 
debaixo de titulos distinclos, o material, que;· ent~ar e sahir, 
declarnndo-se os seus res}lectivos valores;· 

Um dito de conta com cada rima Officina, par,a escriptu
rar-se por debito c credito, tanto a materia p~ima entregue 
nos 1\lestres, . como o seu pr,oducto, com especificn~ão ,. em 
colum:ta propria , da obra e indicação do seu valor, inclu-
sive n miio d'obra. . ·.. .. ··. . 

Um dito para inventaf,io dos objcclos, que existirem em 
cada Officina., como sejüo mobilia, ulcnsis, &c. • .•• ,; 

Um dito para registro dos Officios, ctue pela Casa de arre
cadação forem dirigido~ ós autoridades. 

Art. 5. 0 O~ documentos da escriph~rnçfio lia Casa ;de 
arrecadação serão. extra h idos de livros de. talão apropriad9s, 
e por fórma que facilitem a mesma escripturação, e .o mo
vimento de todo o material , que entrar ru1 dita Casa , e 
d'ella sahir. 

Art. 6.0 Os modelos de todos os livros, de que t~atfio 
os arts. ~ .. ~ e 5.0

, serão dados 11ela Contadoria da Matinhà, 
tlc accôrdo com a Inspecçno do ArsenaL N'esses modelos se 
deverno indicar as assignaturas, notas, e todas as dec1ara~ões, 
que forem precisas , pâra á reguln~idade e fiscalisação _do 
servit;.o proprio da Casa . de arrecadação. 

Art. 7. o Para. facilitar ·a escripturação, e o expediente 
da Casa de arrecadação, se deverá observar o seguinte: . 

§ 1. o Todas as Officinas sçrao classificadas , de ~aneiia 
que fiquem debaixo de direcções proprins, tendo por Director, 
as mecanicas, o seu 1. o Engenheiro, ns de .carpinteiro de ma- .. 
chaclo, obra branca , calafc1tcs , &c., o 1 ;o Constructor ,. , e 
as outras um Official da Armada , nomeado pelo Governo, 
sob proposta do Inspector do Arsenal. .. . 

§, 2. o · Nos ullimos dias do mez , o Mesl~e de calla .uma 
das Officinas , de qüc se compuzerem as direcções , organi-. 
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sa~iÍ o orçamento da ma leria prima , que fôr precisa, cal
culando-o.>' . conforme ás o.hras ' que tiv,er ·. entre mãos ' e 
nqucllas que · houycr de aproinptar\, segúndo as ordens . re
cebidas. Este orçamento , que deverá ser assignado pelo Mes
tre, fará niençfio · da qnnntidade, qualidade, peso ou. me
dida do material, de que tratar. 

§ 3. o Os Ür('amentos, depois de examinados pelos Ili
rectores dns Olfieinas respectivas, serão por estes apresen
tados com o seu - visto -iÍ Inspccção ,~.para obierem o des
pacho seguinte : «Pela Ca~a de arrecadação se faça o ~pedido 
nccessario». ((lnspecção do Arsenal, l~c.-Rubrica do lnspector». 

§ lf.. 0 O Escrivão da Casa de arrecadaçao, ou um dos 
seus Ajudantes , . extrnhirá , ;i vista dos Orçamento~, do livro 
dB talão competente os pedidos, conforme ~a Sec~ão, a que 
pertencer o . material , c os enviará ao lnspt~clor , :para este 
solicilnr da Intcndcncia o fornecirricnto. Os Orçamentos serão 
pelo ~~~crivão numcrut.los, classificados por ,Ofliciüns, c nrchi
vatlos com a verba, em cada um d' ellcs , de que se fizerüo 
os pedidos e. furão satisfeitos , &c. 

§ 5. o Se durante o mez ordenar-se alguma obra urgente 
para a qual niio se tenha ainda pedido a materin prima ne
cessaria, o Mestre, que tiver de mnnufactural-a, fará imme
diatam~nte o orçamento do que se precisar, c o apreseN
tará ao Director respectivo; (levenflo seguir-se depois todo o 
mais processo, que fica rcferi(lo nos parngmphos nntecerlentes. 

§ 6.~> togo qne se obtiverem os despnchos do Intendente, 
pa1~a satisfação dos pedidos, o A lmoxarife mandará os seus 
~uhrdns ás Secções, a fim de receberem , mediante tacs pe
didos, os genero~, de que ellcs traUio, c que os mesmos Guardus 
deverão acompanhar até n Casa de arrecadat;lio, onde serão 
verificados pelo proprio Almoxarife , ou o seu Fiel , na pre
sença do Esc~ivão, ou dos seus AjÜdaútes; indo os refe
ridos generos com guias em duplicata, extrahidas. do livro 
de toliio competente, para ficar uma na Casa:dearrecadaçiio, 
servindo (com. H nota da verificação) de documento da receita, 
e voltar a oulm ~ Secção, com recibo passado pelo Almoxn
rifc, para sc~,vir de doeumcnto da dcspeza do responsavel .. 

§ 7 .o Os l\lcstres, ú metlitla que forem carecendo dos 
gcneros para o consumo das Ollicinas a seu cargo, irão fa
zendo os competentes petlidfJS, por ellcs assignndos, e tambcm 
cxlrnhirlos de nm livro de talão, mandando-os levar á Ca'sa_ 
de arrecarlação pelo Contramestre, Mandador. ou outro ope
rado de ~ma .co11fian~il, n !im de ~e.rcm snlisfeilos. Estes pe-

I I 
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didos deve~ão ter o~visto- dó Dir••CÍor-respecfivo; &~.s~f~ 
virão para o lançnmento do debito Ha con'ta de cada uriin·· 
Officina. · 

§ 8.0 Quando o genero f~r parn á omcina, 8erá tamilem 
ócompanhndo de uma guia, e_xti·ahida de outro livrp cle talão, 
a fim de que, á . vista da mesmà,. possa o 1\le~tre verificar 
o exocção do seu pedido. Esta guia deverlÍ volta~ par~ Casa 
de nrreca•iação com o recibo passadu ri~elln: pelo dito :Mestre, 
c servirá de docmllento da destJeza do Almoxarire da referida 
Ca!'a. 

§ 9. o No caso-_. de serem volumosos os gen11ros pedidos 
paru fornecimento da Casa de arrecadaçao , poderão elles con
tinuar ri ficar nos Armazens das Secções, n que:perlenccrem~ 
devenrlo o I~sc~ivão dà referido Casa ir . pas~ando vales para 
HS Secr:õe10, á medida que os ~1estrrs da~; Offidnas forem ca
recer\ rio d'esses gcneros, extrahindo os mencionados valcsdc, 
um li vm de tala o apropriado, até cumpletnr a quantidade~ 
<Jue se tiver comprehenrlido no orçamento; e fazer n'e~sa 
occasião recolher os mesmos, que scrno· logo golpeados',· dando 
í1. competente guia nos termos do § 8. o . .·. : -:- . 

§ 1 O. o O }~scrivão da Casa de nrrecadn~ao, quaridc'; tiver.~ 
de orgauisar os pedidos mensaes, de que trata o § lk o, de~ 
verá, de accôrdo com o Almoxarife, exmninar, tendo tom
hem em vistà a escripluraçlio' se nlgnns dos gencros olli de~ 
pnsitados existem em quàntidade tnl., que possa satisfazer no 
todo, ou em parte os mesmos pedidos, para só mente se exi
gir o necessario, e evitar· se as grandes accumuln~õês _ de 
material na sohre.dita Casa. . . . '. 

§ 11. o Em cnrla uma das Officinas do Arsenal , alem. da 
livm de talfio,. d'onde se devem extrnhir os pedidos, hnrerá 
outro , denominado- diario do trabalho- , pnra se lnnça
rem os nomes de todos os opernrios, ós jornaes que a elles 
competirem, ri quantidade da -thriteria prima que se lhes entte~ 
gar, a obra que esta produZir-, c os dias que gastarem. 
com a ·sua promptifica~ão. . .. · . . , ..... 

§ 12.0 A' medida que se for,em. concluindo as obras·~ sê· 
irão remettemlo para a: Cnsn de nrrccada~iio, menos aquellils · 
que, segundo o disposto no art. 3.0

, podem sahir em di-, 4 

reitura para os navios , ou dive~sos êstabelecimcntos , a quê· 
pertencerem .. Umas e óutras serão acompanhadas de uma 
guia impressa, contendo ,a nom·encfatura · das obras, n ma
teria prima gasta, e os dias de trabalho empregados,· coni 
dedamÇão llo nttmcro de- operarios, ·e seus Jornnes. l'cla 

~ I 
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apreserifnção da referida guia , por parie do 1\'lêstt·e , se· con.;. 
siderará completa a ~nnifestação, que elle é obrigado 'a fazer, 
nn r.lrínn -do -dito art. 3.0 Esta guia, que deverá ser ossi
gnada pelo Mestre, terá o- visto- do Director ·.· respectivo, 
e servirá parn o lançamento do credito da contá da Officina; 
devendo o Escriviío, ou qualquer dos seus Ajudantes, no 
neto da escriplnrac:fio, fazer na mesma guia o cnlculo do 
custo da obra, para mencionai-o na columna propria. 

§ 13. As obras manufnct.uratlas, que se rcc.o1herem _na 
Casa de arrec.adaçfio, irão sendo logo entregues nos navios , 
ou estabelecimentos, a que pertencerem·, e d'isto porá o Es
c.rivão da mesma Casa, ou qualquer dos seus Ajudantes, a 
necessaria nota ;\ margem elo lnnc,:amento , que se fizer no 
livro competente; tleclamndo os nomes das pessoas incum
hitlas de levnt-as, n data, e o destino , se este se não co
nheee~ jiÍ pelo dito lnnçmnento. Igual nnta de~erá ter ll1gm· 
á cerca • .. d'aquellas obras, qne, depois de mannfncturadas nas 
Orricinas, forem enviadas direclamente para os navios ou 
estabelecimentos. 

§ 1-'L O trabalho , que se fizer nas Officinas, sob o ti
tulo de concertos, t.erú o mesmo proce~so jiÍ referido a res
peito das obras novas, debaixo d'essa designação, com a 
differença de ser tudo remeltido depois em direitura para os 
navios, ou estabelecimentos, a qne pertencer; 'ficando o 
J\lcslre respectivo obrigado a fazer n mesma .manife5tação, 
de que trnt11 o Arl. :1. 0 

• 

§ 15. No caso de flUe a obra nova, ou concertada, tenha 
de ser feita por duas, on mais Officinas, a entrega, ou 
manifestação na Casa de nr1·ecndação, se cffectuará sempre 
pela ulf.ima Officinn , vara cuJo fim deverá o :Mestre exigir 
das outras, por onrle a mesma obra , ou concerto tiver pas
sado, uma nota, que poderá ser impres~a, ··mencionando 
todas as circumslancias, rle qnc trata o § 12, para orga
nisar-se n competentcnte guia, com ri difibrença de e!'peci
ficar-se n'esla, separadamente, o que pertence a cada uma 
Officlna , a fim de fazer-se pela Casa de arrecadação, não • 
sú o c:tlcnlo do custo, mas ainda o lançamento na· conta 
respectiva. 

Art. 8. 0 Das machinns, ferrnmenlas, ntensis, mobilias, e 
mais aJlrestos , que estiverem em uso nas Officinas, e per
tencerem á l"nzcnda Nacional, se fará inventario, que será 
lançado , em livros prnprios, nos 1\lestres respectivos ; devendo 
P~-h'~ ,fnr logn pnrfp ao;; Hin~dnrc!' flP. qmtlquer inutilidade 
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rceonhccitln, ou tlcsc:nninho pa·ovado, para rnule1· fn1.tü·-se:rt·~{~:·4~:~ 
cu!npetente verba de clespe~a -·~· margem .·do lunçumentti dÔ'.(;::;}~ 
Objecto, e ter Ioga~ a· substltmção, bem como a nova carga.:.·.::·· ·:·~~1 
D'estes livros se extrahirao·os documentos, que forem 11re..; :::b ::,:·~ 
cisos, para a d~speza dos ~espons~v.eis, de. qliem os~Me~lres .:· · ,:fj 
houveren~ recebtdo qualquer dos obJéctos actmu mencionados. · c 

Att-.: 9 .. o · O lnspectot~ fará c~m que nas Ofiicinas luijà 
accommodações pro1lrias , .. sob a gtia~da dos Mestres· respe
ctivos, para arrecadar-se a ma teria prima, recebida da Casa 
de arret:adação, a fim de irem os operarios aHi buscal-n, á 
medida que fore~ precisahdo d.'ellu pa1~a oseu trabalho 7 
ev.itando-se nssim que esteja a granel , e espalhada aqui ~e 
acolá pelas Officinus, e muitas vezes fóra d'ellas, com mn
nil'cslo · prejuizo· da Fazenda Nacional..: 

Art.; 10.0 Os Directores das Officinas ~ cat1a um }leia 
}Jartc que lhe toea , vigiar•í que não haja o menor desca.
minho i' uo material entregue aos Mestres , segundo os seus· 
pedidos; ex.aminàndo csct:upulosamentc, quando. tiver; de p~es;. 
tal' o seu vbto- nas guias.;....., que .. devem acompauhali a;c 
obra nova , ou concertada , se a quantidade do. materJal , _q a.te: 
se empregou , e o Mestre ·especifica nas ines~ as guias , . éstâ , 
ou não em rcla~.ão com o seu producto, ou com a obra e
concerto, em- que foi applicada. 

Art. 1 t. o Os ·mesmos Directores revistarão lambem a 
ruindo as Officinas debaix·o de sua inspecção, a fim: de obsta-
rem a accumulação de material superior ás necessidades d'ellas;·, 
ha,lanceando, pelo menos todos os · mezes , a quantidade que · 
existe disponivel, para tel-:a em ~ista, quando os Mestres 
lhes apresentarem os orçamentos do que prcci:mrem, na fórma, · 
do § 2~0 do art. 7. 0 · 

Art. 12. o A prova ·da escriplumção da Casa de arre- .: 
cadação consistirá em ser a ·sol1lm11 da despeza tlos Alino
xarifes das Secções , por g(meros sàhidos para a mesma , com 
destino ao consuino das Oficinas, igual á da receita, que 
o Almoxarifc dn . sobredita Casa tiver, 1.1rovenientc df)s r~fe
ridos generos; bem como a somma da despeza d'este igual 
á que resultar de todos os debitos das contas das diversas 
Officinas pela ma teria Jlrima, que se fites houver entregado; 
send0 tambem n somma dos creditos d'estas igual á que 
constar dos competentes lançamentos do material, que se .· · 
tiver empregado em obras novas c concertos, c mais 6 que 
d'css-e material cx.islir nas Ollicinas, ·segundo os balanços, .a 
qne os Di redores respectiyos de\'em prooeder, nos termos do 
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Art. t t. Esta prova será po5ta em pratica pelo Almoxarifc, 
e. Escrivão da Casa de . nrrecadaçao ao mt:mos de !'eis ~m seis 
mêzes, ; exigindo: dos ·Dh·eclores os esclarecimentos; ~I e que 
carecerem. . · .. 

Secretaria· d'l~stado tlos Negocio~ da Marinha em. 31 de 
.lulho de 1857. -Francisco Xavier nomtempo. 

-~--

N.o 260.-GUEI\RA . .;._Avi"o de 3 de Agosto' de 1S57..-De
termina que á família de qualquer. Official a que este dei
xâr consignação de soldo no a elo da· partida, não se deve 
exigir: procuração; porém tendo ·deixado p~ocut·~do~, esse 
a deverá apresentm·, sendo reformada no fini de .. àida exer
cicio. 

Rio de Janeiro. 1\lirtisterio dos Ncgocios da Guerra em 
3 de Agosto de 1857. 

Declaro a Vm, pnra sen conl1ecimento e execução, que, 
quando a consign:u;ão que de seu soldo deixar nesta C<)rte 
qualquer Ollicinl fot· entregue clir{~etamente á sua familia flOl' 

essa Repartiçüo, . não se deve exigir procuração,· mas simples 
autorisação do Olliciat que o fizer, no neto de partir, fazendo
se tal declaração 11a respectiva Guia·; mas que, quan~o as 
consignações furem entregues por intermedio de Procuradores, 
deverá .Vm .. exigir procuração, que terá de ser re~ormada 
no .fim de cada exercicio. · 

Deos .Guarde a- Vm.-Jeronymo Francisco Coelho.-Sr. 
Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrtc. 

I.MPERIO~~Portaria . de 5 tle Agosto de 1857.~Crea lturna 
.Agencia .de Correio na Villa de Una, iia Província de 

S. Paulo. 

Sua !Uagestade o· Imperador lia por bem Creár. h uma Agen
cia de Correio na Villn de Una, na Provinaia de S. Paulo. 
Palacio do Rio de .Janeiro em 5 dü Agosto de 1857.-Mar
qnez fle OH nela. 
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:I.· :W2.-niPEIUO.-Jviso de7 de Agosto de ISãí. -De
clara que o art 27 do Regulantenlo da Junta de li ygiene Pu
Mica, af'prorudo pelo Decreto n." 828 de 29 de Setembro de 
1851, 11üo ficou derogado pelo disposto no art. 31 dos 
Estatutos das Faculdade., do .lledicina, que baixárão com 
i> Decreto n." 1.387 de 28 de Abril de 18M. 

2." Secção. llio de Janeiro. ~linisterio dos :'<egocios do 
ÍmpPI'io em 7 de Agosto de !857. 

. Tomando em COIIsidcroção o parecer da Congregação dos 
!.entes dessa Faculdade, exposto em o ollicio de V. S. de 22 
•lo mez passado, tenho de decltrar-lhe para sua idelligencia, 
e Jlara que o fa~a constar á mesma Çongreg;:u,:no que o artigo 
27 do llcgulamento tia .Junta de Hygiene Publica, appro
vado pelo llcereto n.' 828 de 29 de Setembro·d~ 1851, não 
licou deroga,lo pelo disposto no artigo 31 dos l:statutos das 
Facultlaile.; tle Medicina, que haixárão com o Dcercto n." 
1 .:i87 tle 28 de Abril de 18;)4., 

Para que se })Ossa suppor que huma tei foi explicita
mente rcvngalla por outra posterior, he mister que ambas 
c~onsitlcrcm divcrsmncntc n mesmo objeclo; ora, ~mldo diffc
rentes as hypotheses figuradas nos citados artigos, por 
quanto o Regulamento apenas autorisou a dispensa do exame 
tf,~ hohilitm:ão m:igidn dos mcdicos estra~gciros para o 
·~xerdcio da Mcdidna nn Imperio, entretanto que o Artigo 
:H 1los E~tatnlos conectloo n mesma dispensa aos Lentes 
dfccli\'os ou jubilados dás Faculdades estrangeiras, he cv(
tlente que estas disposições, referindo-se a hypotheses di
,·crsas não implicão huma com outra, por isso ambas estilo 
Plll 1igor. A primcim he relativa á todos os medico•; <tual
ctncr que seja a sua posí~ão ollicial; a segunda só. diz res
pdto á<tuelles que são Pmfcssores; a pt·imeira mostra huma 
simples autorisação, a qual depende do Juizo descricionario 
do Governo, tÍ quem fica compelindo . a,·aliar o mcrito; á 
segunda concede hum favor, verificada huma certa circums-
laneia, a qual tem de ser reconhecida t•ela Congregação, 
sPm que esta tome conhecimento da capacidade do l't·ofessor. 

l'elo que cumpre que a referida Congrega~ão considf'·' 
.-ando no\'amcnt.e a matcria do incluso requerimento do 
lloutor em Metlidna Francisco lleoriques Biundi, informe 
•·om o seu parecer nos termos e segundo as cireunstnnr.ins-
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du art. l!i du relt-ridu 1\t•gulatnentu da Junta tle H)gicnel'ublíca. 
J)eos Guarde a V. S.-- Marqnez de Olinda.--Sr. Llin·<'

tur Interino da FarniltO<Ie de Medidnn da Côrte. 

------
N." l!fi:l.- FAZENil,\.- Em i ti<' Agosto de 1~ji. -·- Sobrr 

a rntr."ya aos f'iadorl'.'i do., {Je·ns dt' /mm 1'hr.~nureiro 
alranradu. 

Bernardo tlt' Souza Frnneo, Presitlenle do Trihuual dn 
Thesouro Nadonal. em resposta ao Officio do Sr. lnspec;tor 
da 'fhesouraria de Fnzentla da Provinda do Rio Granlle do 
Sul de 2:1 de Agosto do armo findo, sobre a reclamac;no t!e 
!\lnnocl Ferreira Porto Filho, a respeito tla execw;ão que 
se promove eontra os bens da hcranc:n do finado Thesoureiro 
Pedro tle .\zcrcdo e Souza , dednro an mesmo senhor lns
Jl~dor que foi contraria á ortlcm legal e regular dns execuções 
da Fazenda a JH'O\'idcncia que se tomou da entrega dos ditos 
bens aos fhulm·cs ptua a sua venda extrajucticinl, ni"io poden
do o Thcsouro appro\'a-la, e devendo po1· tanto ]Jromovcr-se 
em Juizo a revogaç~1o tlessc acto; tanto ma i~ quando susci
Wo-sc quc10tões sobre a applicação do producto desses bens 
ás dilferenlcs resl'nnsahiliil;_ules qHe o C't-Thesonrciro con
lrahio para com a Fazenda. rm diversos empregos, as qnaes 
o~ Trihmuu•s jndidacs dc~fidirão como entenderem de justi~a: 
~~ hem assim mctnc~l·en~•n-sc os lermos precisos parn o an
clamenlo da cxec·uçfio, reyogmla a Ordem ele 8 de~ Novmnhrn 
cio armo passadn. 

J•: por csln oeeasiiio reeommcncla ao dito· Sr. Inspcdor 
c(lte, dando prefPrPneia a qualquer trabalho dcsln nalnr('za. 
faça ultima•· quanlu antes n liqnidação dtts contas do n_~fcriclo 
Souza como Thcsoureiro dos ortlmtados, remeUcndo a eonta 
imniCdiatamentc para o Juizo, caso se vcrillquc alcance, paru 
pror.eder-sc ulteriormente na fúrma das disposicões vigentes. 

Thesouro Nacional em i de Agostn de 1857.-Bernarrlo 
de Souza Franco. 

- -w----

N." 261. -Em i de A::;osto de 185i.- A-lu/ta.1 por it~(racção 
do Rrgn/amento do Se/lo. 

llernartlo de Souz" Franco, l'rrsiliPnlc do Tribunal do 
l'hl'~ltlll'O Nacional, fOill!IHlllira ao ~r. r,.~rf·rlor tlól 'flw.;(,\1· 
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rana da Provinda de S. Pedro do Snl, para sua intelligen
cia e cxecurno, que o Tribunal do Thesouro Nacional, por 
dcliheraçAo de 23 do .Tunho ultimo, tomando conhecimento 
do recmso do Tabelliao do publico judicial '' nota• da Cidade 
<I e l'<H"lo Alc~re, Pedro Nolasr.o Pereira <In Cunha, interposto 
rla dncisão rla mesma Thcsouraria, sobre aR multas <JUP lhe forâo 
impostas por falta de observancia do Regulamento <lc 10 de 
Julho de tl!~O. •·csolvco confirmar a dceisao reeorrida 11a 
!>arte relativa á imposição de multas: 1.'-]><lla li> lia do Sello 
propordona1 das cscripluras rle Yenda de (~mharn1~ões, por
I)UC a inscrip\·ão 1lo art. 23 § 2 ' do l"itado 1\egulamento 
he e<pceial ás escripturas que pagão siza: 2.'-pcla falta de 
Sello fixo das certidões negativas que se acharem transcrip
tas em cscriplut·as não sujeitas ao imposto tla siza, altenta 
a di<posiNo cilada, e a da Ordem de 28 de .lnlho de 18~ 
e 16dc .lanciro de 1855, com a declaracão llc que o referido 
Tttbe'li'lo win he obrigado a pagar a rc\·alidarao; c exhibir o 
t"onhecimento respectivo, visto que essa ot,riga~.no recnhc sobre 
a partr, interessada em fazer valer o acto rln titulo, nos termos 
das Ordens de H de Agosto de 18;)1, 8 de Julho de 1853 
c 15 de .Julho de 1854; e outro sim de que se devem impór 
as multas competentes aos Tabelliaes interinos- Marques 
·•~ SamrJ<lio, e Tei1:cira .lunior-pelas infrar~ües por c\1es 
•·ommettidas nos netos que praticárAo, de que he relevado o 
recorrente, constantes dos provimentos juntos ao recurso; 
licando portanto o mesmo recorrente alliviado das demais 
muhas impostas, r.uja impm·tancia se lhe deve restituir. 

Tlwsouro Na!".ional 7 de Agosto de 1!!:,7.- Bernardo 
de Sonza Franto. -·--
N.' 265.-FAZENIH.-};m 8 de Agosto de 1!!:>7.-0s 11!e

sonrriros do.tt {Jnji·es ~e Orphrr.os não estão sr~jrito.(j 
tUM JUros clr 9 o/o· 

'Hnisterio do!'! Negocios da Fnzcnl\n. 1\io de Janeiro R 
dt~ .. \~n!'ltn de 18r)7. -

Haja V. S. de declarar ao Collector •lo Mttui!"iJiio ~e 
lguassú, ('fi solução á duviila propof<ôta em s~u OOkio de ll 
dt~ .Tnlhn Jli'Oximo pas:;ado, que não se achundl) n Tlu~son
reirQ do Cofre ·do> Orphaos comprehendido no 11nmcro ""' 
''mpn•ga~1os c (le:-o~oas a «tne se refere a Lei de 2R de Outuhrn 



( 219 ) 

rana da Provinda de S. Pedro do Snl, para sua intelligen
cia e cxecurno, que o Tribunal do Thesouro Nacional, por 
dcliheraçAo de 23 do .Tunho ultimo, tomando conhecimento 
do recmso do Tabelliao do publico judicial '' nota• da Cidade 
<I e l'<H"lo Alc~re, Pedro Nolasr.o Pereira <In Cunha, interposto 
rla dncisão rla mesma Thcsouraria, sobre aR multas <JUP lhe forâo 
impostas por falta de observancia do Regulamento <lc 10 de 
Julho de tl!~O. •·csolvco confirmar a dceisao reeorrida 11a 
!>arte relativa á imposição de multas: 1.'-]><lla li> lia do Sello 
propordona1 das cscripluras rle Yenda de (~mharn1~ões, por
I)UC a inscrip\·ão 1lo art. 23 § 2 ' do l"itado 1\egulamento 
he e<pceial ás escripturas que pagão siza: 2.'-pcla falta de 
Sello fixo das certidões negativas que se acharem transcrip
tas em cscriplut·as não sujeitas ao imposto tla siza, altenta 
a di<posiNo cilada, e a da Ordem de 28 de .lnlho de 18~ 
e 16dc .lanciro de 1855, com a declaracão llc que o referido 
Tttbe'li'lo win he obrigado a pagar a rc\·alidarao; c exhibir o 
t"onhecimento respectivo, visto que essa ot,riga~.no recnhc sobre 
a partr, interessada em fazer valer o acto rln titulo, nos termos 
das Ordens de H de Agosto de 18;)1, 8 de Julho de 1853 
c 15 de .Julho de 1854; e outro sim de que se devem impór 
as multas competentes aos Tabelliaes interinos- Marques 
·•~ SamrJ<lio, e Tei1:cira .lunior-pelas infrar~ües por c\1es 
•·ommettidas nos netos que praticárAo, de que he relevado o 
recorrente, constantes dos provimentos juntos ao recurso; 
licando portanto o mesmo recorrente alliviado das demais 
muhas impostas, r.uja impm·tancia se lhe deve restituir. 

Tlwsouro Na!".ional 7 de Agosto de 1!!:,7.- Bernardo 
de Sonza Franto. -·--
N.' 265.-FAZENIH.-};m 8 de Agosto de 1!!:>7.-0s 11!e

sonrriros do.tt {Jnji·es ~e Orphrr.os não estão sr~jrito.(j 
tUM JUros clr 9 o/o· 

'Hnisterio do!'! Negocios da Fnzcnl\n. 1\io de Janeiro R 
dt~ .. \~n!'ltn de 18r)7. -

Haja V. S. de declarar ao Collector •lo Mttui!"iJiio ~e 
lguassú, ('fi solução á duviila propof<ôta em s~u OOkio de ll 
dt~ .Tnlhn Jli'Oximo pas:;ado, que não se achundl) n Tlu~son
reirQ do Cofre ·do> Orphaos comprehendido no 11nmcro ""' 
''mpn•ga~1os c (le:-o~oas a «tne se refere a Lei de 2R de Outuhrn 



( 220 

uc 18!.8, art. ,\3, núo cs!<i cllc sujeito aos juros de 9"j., de 
que trata a mesma Lei; nada ha\'endo a resoher sobre a 
2!' parte do refPriclo omcio, por haver o dito The'iô:OUff~iro 
•mtrncln .i•í par·a o The!'nnro com a quantia que tinha em seu 
pntl•~r. 

Dcm; C~nnnle a V. S.- Bernardo Uc Souza Frant.o.
Sr. IHn'elnr hterirw lla..; n~·tHias l'uhlic:HL 

N." 266.-Aviso li." 10 de 10 de Agosto de 18:>7.-Ao lli· 
rcctor Geral interino dns T1~rras Publicas.- Appt'o"a o 
t•ontracto r.Plebrarlo rom Sormnt Lanrans de llou."qurt. para 
ir J)J{'(lir trrra.'\ publicas no iUrtranlula. 

1Hm. Sr.-Fica approvntlo n {~ontrado ('e)chrndn a R 
do corrente. por inlt•rmedio ~la Hcparti~tío t;crill cins Terrm; 
rublica.-., com Sannat Laurans de Bonsqucl, para mcdit,:ún t~ 
flcmnrca(,.'lío 4lil!ói terras pnhlieas no Provincia do MaranhiiO. 

Jlcos Guonle a V. S.-~lm·qncz ele Olinda.-t'r. llircctor 
f~cral interino das 'ferras Publicas. 

N.·• 267.-t;UEI\IU.-Cireulat' •lc 11 de Agosto •lc 1857. 
Determina que pelas Jlepartiçflr.fi .mjeitas no Mi'lli:sten·o da 
fiuerra nüo ,{!,C (a{.'U l'OHintcto algum PliÜp1tlando isenfiio 
dr direitos ~t~tn pret•ia autn6.mção do Poder competente. 

111m. e Enn. Sr. -llisptHhlo o llPrrdo n.o 1.91.'- de~ 2R 
fie .Mnrço ultimo, que~ as ~~~~~n-;ulorias e ctna~J;quer ohj~rlos 
pertcncentf's nn E_._,t<ulo paguc•m os respcelivos direito!' de 
r·onsumo, fJttOndn nfio fon~m cHredamentn importado~ por 
conta c ord~m fio m~smn 1-:stnd0, <~ CJtW os pcrlcnn~ntes á . .., 
.\dmi11ist.ra('úP" l'roYilwiaí'!-=, ai1uln qtte imporliulns (!OI' SUà 
nmla, !'njftO !-'njeilos ;w pag:nmenlo •le l;ws tlircilns, !'alvo 
havendo conres~iío do PotiPr Legi~lativn, ou Lln t;ovPrno Im
perial; P solkitnn,lo o ~r. Ministro cftt F~tzcncla, t~m .\,·i':'~l 
dC' S do currrntc·, il 1'\)U"~tliçi•o da." IIPI'CS!"aria . ..; oniPn~ pilr<l 

'lUC rlS H•·p;1r!i1J1f'S suj~~ilas a t•sk Mini~tcnn nJ,o fatJto PJH

fr~trfh nlfllllll •·:--fipnhmdn i"''IH'.'in •k dir~itns ."Pm prPtTrlr~wl;l 
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•lc autorisação do Poder compelenle, assim o communico a 
V. Ex. para sua intelligencia e e•ecução na porte que lhe 
loca. 

lh~os (;uard~ n V. f."X. -Jeronymn l"randscn Cuelho.
~r. Presidente dn l1rovincia de ... 

N."2li8.- FAZEi'iiiA.- Em ti •lc Agnsln rlc 1857. --As 
Sociedades e Companhias anonyma.11 não podt·m emillir 

billwte~; !i em autorisaçiio rs pect.'!l. 

Mini!llerio do~ Negocies da Fazenda. Ui o de .laneiro 1 t 
de Agosto de 185 7. 

lleclaro ao Sr. Jnspcc!or interino da Alfand<·ga da Côrlc, 
em resposta ao seu Officio n." 73 do mez proximo passado, 
que não deve permiltir o despacho dos bilhetes de l .rr-000, 
pag.qveis no portador a vista, que a f.ompanhia de ~lincrac,ao 
estabelecida no Morro-velho, ProvinC'in de Minas (jernc~, pre
tr.nde importar para ~eu uso; porquanto, n;ío estando ~om
prohen•li«los na disposiç,ão d2 art. 426 tio Codigo Commercial, 
não he licito ás Socicda~~ ou Companhias mwnymas a 
<·missão de" taes bilhetes, quando lHira isso não tem auto
risaçfio rlo Governo Imperial, nem se ac.hão pelo mesmo 
npprovados, nos lermos do art. 295 do cilado Codigo, 
eomo aconlece á Companhia de que se trata. 

1~, derolvenclo ao Sr. Inspcct.nr in1P-rino o mnsso de 
bilhetes, <fUC acompanhou o seu sobrerlito Officio, rer.om
mendo-lhe que os faça ree•portor lodos para fúra do Impc
rio, ou inutilizar, no cast) de qnc a parlc 11iio queira U."i8f 

nesta faculdade. 
ThesouroNacional em 11 de Agosto de IK>7.- Bernardo 

tlc Souza Fran('o. 
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N.' 269.-IMPUHU.-J>urtaria de li de Agosto de 1857.
Crea hwna Agencia de Correio no lugar denominado- De

sengano-na Prorincia do Rio de Janeiro. 

~na Mag:estade n Imperador lla por bem t:rear huma 
Agencia dt~ COITf'ÍO no lugar di•nominntlo- ncsengano,- na 
l'rovinciu rio Hio dr .Tnneirn. 

l'alucio do Jlio tle .JaowirOJ em 11 <le Agosto de 1857.
Marquez de Olinota. 

N." 270. -FAZE~IH.-Circular. ole 12dc .~gosto de IH57.
Cn•ar1ro di! t :om m.is-'Wt•s para 1woporrm. as fllt-t>rn!·õe~ que 

J'nrem uece~:.ow.rias na nora. Tm·;f'a. 

H~rnanlo tle Souza l"ranro, Presidente do Tribunal dn 
Thc~ouro Nacional, juii-\'''IHlo cnnvcnicnt.e 1111e nas Alrawk
gas tto lmperio haja uma com missão pcrmancmle, composln 
do lnspedor e tle mais dou~ empregados, para examinar 
•Juac..; ;1s Hllcmt;lW:\, que pt•la cxtlericncia !'e reconhc(~er de
\'t~rem !'CI" l'eilas na Tarifn actnalmcnte em vigor,- ordena 
aos Srs. lnS(Iectores dns Thcsnurarias de Fazewia, que no
meem, sobre proposta rlos 1nspeclores da~ A1fandegas, us 
refcr:iclns cnmmisües, as <Jmles romeçnrilo immediatamentc a 
funr.rionar, parn que~ o resultatlo de seus exames, e o pa
recer que sobre elle dc\em dar os Srs. lnspe<:tores das ThP.
soururias, sejtln rrmcttidos n tt~mpo de se ;u.·.hnrem imprcle
rivclrnentc no Thesouro ate'• o fim do mez de No\'embro: 
de,·endo a:o;sim rontinltnf-!'l~ a prot·ctlcr n~gurlamcnle todos 
o~ nnnos 

Thesouro Nadonal em I;! tle Agosto de 1857.-Dernardu 
t1c Souza Franco. 



~." 2í I. - F.m 13 de Agosto de I ~5í. - ldad' nrt·narir~ 
para srr admiuido ao.< Empregos publiros, 

Bernardo de Souza Franco, Pre>idente do Tribunal do 
Tbesouw Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da Thesouraria 
da Fazenda da Província do Par;Í , em resposta a eonsulta 
<JUe lhe fez no seu Officio n.• 96 de 15 de .Junho ultimo, 
<JUe, assim para us lugares de Collectores c Escrinles das 
Collectorias, como em geral para os dilferentcs empregos de 
arrecadaçao c fiscalisação das !lendas Nacionaes, he indispen
savel a idade de 21 unnos; etceptuando-se desta regra os 
r.mpregns do Thesouro e Thesournrias, para os quaes se 
fitou a illatlc de 18 armos, na fórma do art. .\.illlo ner.rrto 
n." í31i de 20 de Novernhro de 1850. 

Thesouro Nacional 13 de Agosto de 185í .. - llernartlo 
de Souza Franco. 

N." 2í2.-Bii'EHIO.- . .\.viso de I:J de Agosto de IR;)í.
Jlfandaprocetlerá nova eleição para Juizes de Paz da Paro
chia de Santa Cruz da Chapada, na Provi11cia de 1lfinas Ge
mes, por não terem sido observada.• na ultima eleiçà<> as 
formalidade.< prescriptas 110 art. 12 da Lei de t2 de 
Agosto de 18~6, e por se haverem commettido n'el/a diffe
n•ntf!.fl irrrgularidacltw. 

I .11 Secção.-Rio de Janeiro. MiniMcrio dos Negndu~ 
oln !mperio em 13 de Outubro de t8.~í. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido presente a Sua Magcs
lnole o Imperador, com o Officio ~c V. Ex. de 27 de Junho 
deste anno, a representação que o acompanhou, c que di
rigio a V. Ex. Jeronimo Antonio Teheira, allegamlo terem 
!iiflo cnmmettidas differenles h·regularidalles na eleiç-ão á que 
se procetleo pnra Yerca,Jores e Juizes de Paz na ]'arochia 
de Santa Cruz da Chapada, do Termo de Minas Novas, em 
'ctcmbro do anuo passado,-Jiouve por hem O Mesmo Au
gusto Senhor, Conformando-se por Sua imrnedinla Hesolução 
de 30 do mcz Hndo com o parecer da Secçflo olos Ncgol'io• 
llu hnpf'rio 1lo Con~elho ti'E!ôladh, txnr:lt)o f'lll Consnlla tit• 
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H do dito mcz, Muullar declara1· a V. 1~"-, 'lue achaildo.;.se 
provados os seguintes ,-idos substandaes: l. u ter~se feito 
a terceira ehamada tios \'Olantcs uo tncsmo dia em que se 
procedi>ra á 2.a; :l." havc•·em sido escolhidos pelo Presi
dente <In re5pectiva Me~a ,)nu~ membros tlc~la na faltâ 
de Supplentes de Eleitores, oldxnnrlo de ser observadas as 
formalidades prcscrii>las no art. 12 da te i de I 2 de Agosto 
de 1846; 3.' não correspon,Jer o numero das scdulas re
cebidas ao dos votos apurados, tlcclaramlo-sc a Uiffcrcnça 
de :1 na clciçfio de Vereadores, c de 45 na de Juizes de 
Paz; ao q\1c ainda accrcssc a circumstancia de terem com
parc~hlo na oecasifm tla :ta c·-hnmada 181 votantes somente; 
t-~ntrclanlo que suhia a :120 o dos ttualilicodos; não póde 
~nhsistir a referida t~lch:ão, c por tanto cumpre que se- pro
rt~tla na dita Pnrochin n outra para .Juizes de Paz no dia que 
V. Ex. Ue~ignar, e se dimiue da lista da npurnt;:l'lo geral do~ 
votos para \"t~I'CllllorP.s o nunH~I'O tlos que ffll'fi:O eontadns em 
virtude da mesma cteit;ãu, 110 raso dt! não constitui rem este~ 
maioria, tlc\'Pntlo porêm, no caso contrario, proeeder-se tam
hcm ti nuvn clei\'c'io em lotln o Município para Vereadores. 
O que cuHununieo a V. E,. para sua intcl1i~e11r.ia execução. 

})eos tluartle a V. l·:x .. ~Marquez de Olind:1.-Sr. Pre
sidente tla PrQYinda tle :\Hna~ C.crac~. 

N: 273.-A\'iso de 13 tlc Agosto tlc 1857.- Declara qu• 
se não podt• J>rcscindir do sorteio dns Lentes Cathedraticos 
,. Subtstituto., que, na confannidadc do art. 85 do.l Es
l.atutos das Fai'u1rlades fie Direir-o, IJUB ba,·xaJ·ão com. a 
1Jerre!o n.' 1.3S6 de 28 dt• .lbril tle 18M., devem aryu
mrntar· e julgai' o.~ doutorandos tul (/l~ft•:a das theses. · 

2.a S('cç;io. -lHo ele .ltinCirn. Ministrrio dos Negodns· 
4ln lmpt•rio t'lll l:l cll! Agosto (\1~ 1857. 

Em I'P~po~ta no ollido de Y. S. t.lc 13 tlo mez ptts~a,Jn; 
ll~ulw th~ tledarar-lhc qne, c~m re~ra, não se p{ule prescindir 
da formaliclmlr Un snrteio tlos Lentes Cathet.lratko~, e Suhsli
lutos IJllf', llil t'lll!fOI'Il!it\at\1' tio c\bpOl'i{O no arl. 8.-) l)ns )•:s
lalHlüS tlns F;H·nhladc~~ tlc Din•ito, cjlte haixm·fi.n t'OIH o Uc
neto 11. 0 1.:~HH til'. ':!X til• Ahril ciP Ui!)~., dc\'Ctn argumen
!:n·. I' jnl~ar o•; tloulorandn~ na clt.fl'sa tias thc•sc•s. ronw foi 
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tambem estabelecido no Art. 73 do Decreto n .• 1.568 de 
24 de Fevereiro de 1855; porém que, dadas as hypotheses 
figuradas por V. S. no dito ~tfficio, de não haver em ambas 
as classes de Lentes mais do que o necessario para a arguiçao 
e julgamento, ou de haver maior numero em huma dellas 
sómente, dever-se-ha proceder á defesa das theses apresen
tadas, tendo sempre lugar o sorteio dos Lentes na classe em 
que houver maior numero do que o exigido nos referidos 
netos. 

Deos Guarde a V. S.-Marquez de Olinda.-Sr. Dircctor 
interino da ~·acuidade de Direito da Cidade do Recife. 

N.• 274. -FAZENDA. -Circular em 18 de Agosto de 1857. 
As Commissões creadas pela circular de 12 do corrente, 

devem informar especialmemle sobre a tabella das taras. 

Bernardo de Sonsa Franco , Presidente do Tribunal do 
Tbesouro Nacional, em additamento á Circular de 12 do cor
rente mez, declara aos Srs. Inspeclores das Thesourarias de Fa
zenda, para fazerem constar aos das Alfandegas, que as commis
sões creadas por aquella Circular devem informar especialmente 
sobre se a tabella das taras por abatimento no despacho das 
mercadorias sujeitas pela nova Tarifa a direitos , na razão 
do pezo liquido, está de conformidade com os interesses da 
Fazenda e do commercio, e, no caso negativo, qnaes as 
alterações que a experiencia aconselha. 

Thesouro Nacional 18 de Agosto de 1857. -Bernardo 
de Sousa Franco . 

. I 

• 
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Bepartl,;ilo Geral da11 Terra11 Puhlleas. 

N.• 275.-Aviso N.• 23 de 18 de Agosto de 185'1.-Ao 
Presidente da Provincia de S. Pedro. - Approoo a no
meação do Juiz de Direito para senJir de- Delegado do 
Director Geral das Terras uo processo de medições a respeito 
de lgnacio Antonio de Moraes. 

111m. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem Approvar a resoluç11o, que V. Ex. tomou, de nomear 
o Juiz de Direito da 2.• Vara <!essa Comarca, para na fórma 
do Art. 49 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854. servir 
de Delegado do Director Geral das Terras Publicas no processo 
de medição e demarcação, rcmettido pelo Juiz Commissario, a 
respeito de lgnacio Antonio de Moraes e sua mulher do lugar, 
de Sapucaia, Municipio de S. Leopoldo. O que communico 
á V. Ex. em resposta ao Officio n.• 19 de 9 de Junho ul
timo, recommendando que se observe sempre a Lei nestas 
questões, que na conformidade da mesma devem ser julgadas. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Provinda de S. Pedro. 

N.• 276.-IMI'ERIO.-Aviso de 21 de Agosto de 1857. -Es
tabelece a manei..a por que deve proceder o Director Geral do 
Correio 11a abertura de Cartas suspeitas de conterem 
lwilhaiiiP.< ou objectos sujeitos a direitos. 

3. • Secção. Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 21 de Agosto de 1857. 

Em resposta ao seu Officio de 20 do corrente, pelo 
qual participa ter encontrado huma carta dirigida aos ne
gociantes N. Dreyfus Ainé e Comp. vinda no Vapor « Teu
tonin •, a qual suspeita conter brilhantes, ou objectos su
jeitos a direitos, -Tenho de lhe communicarque se os mesmos 
negociantes, ou o seu gerente se recusarem a abril-a em sua 
prcscn~a, V. S. • requeira ao .luiz competente para que com 
seu Escrh•fio pro('f~da aos exames necessarios, lavrando os 
termos <file forem de direito, com ci!açao da parte, e pe
rante testemunhas <le todo o credito. 

Deos Guarde a V. S. -~farqnez de Olinda.- Sr. Dire
ctor Geral do CorreiiJ, 
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Bepartl~ilo G~ràl diUI Terras Publica•• 

N.• 277.~Aviso N.• 33 de 22 de Agosto de 1857.-Ao 
Presidente de S. Paulo.- Sobre a duvida de approoar a 
proposta de hum novo Desenhador para a l11specroria Geral 
de medições em razão de ser militllf'. 

Illm. e E'<m. Sr.-Em resposta no seu Oflicio n." 119 · 
de 30 do passado, no qual expõe a duvido, em que se acha, 
se deve approva•· o proposta de hum novo Descnhador para 
a fnspcctoria Gemi de Medições nessa l'rovincia, J>elo razno 
de ser Militar o indivitluo proposto: -lenho a tleclou·ou· a V. 
Ex. que essa razão não deverá servir de emhara~o para a 
dita approvação, pois que, dada ella, se solicitaní do Minis
teria da Guerra a competente licença, cumprindo perêm que 
V. Ex. tenha muito em vista, se ha necessidade justificada 
de ser nomeado mais hum Ajudante Desenhndor conforme 
os trabalhos indispensaveis, de que devão ser encarregados 
taes empregados. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Provincia de S. Paula. 

N.• 278.-Aviso N.• 11 de 22 de Agosto de 1857.--Ao m
rector Geral interino das Terras Publicas.-Approvando o 
contraclo celebrado em 21 do mesmo· mez, com o Doutor· 
Hermann Blumenau, em additamento ao contracto de 17 
de Abril de 1855. 

lllm. Sr.-Fica approvado o contracto celebrado em 21 
do corrente com o Dr. Hermann Blnmeoau, pant concessão 
do emprestimo de 15 contos de réis adiantados, em addita
mento ao contracto de 17 de Abril de 1855. 

Deos Guarde a V. S. -Marquez de 0\inda.-Sr. Direetor 
Geral interino das Terras Publicas. 
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N.e 279.-GUERRA.-Avlso de22·deAgosto de1857·.-Sobrt 
o GuardaNacionaldo2.0 Batalhão Domingos Fet;nandes da 
Ct~J, 'que, tendo sido r,ecrutádo para o Exercito,i(ôrà recla
mado pelo Brigadeiro Commndante Superior da_: Côrte. 

Rio de Janeiro. _ 1\finisterio dos Negocios da Guerra em 
2'2 de Agosto de 1857. 

111m. e Exm~ Sr.-Levei á Presença de Sua Magestade 
o Imperador, com o Officio .de v;. Ex. n.o 590 _de 18 do 
corrente, o que lhe dirigio o:Brigàdeiro Commandante Supe
rior da Guarda Nacional da Côrte insistindo na reclamação 
da entrega do Guarda Nacional; do . 2. o Batalhão Domingos 
Fernandes da Cruz, recrutado para o Exercito, e o ~.fesmo 
Augusto Senhor Manda significar-lhe que, tendo-se emjAviso 
de 31 de Julho ultimo declarado á V. Ex. que marcasse hpm 
prazo razoa:vel para dentro .delle provar o Guarda Nacional 
de que se trata, que tem qualquer d~s isenções concedidas 
por Lei, deverá V. Ex. dar conta· do·resriltado de semelhante 
ordem á esta Secretaria d'Estado, e !dar: delle corihecimen,to 
tambem ao dito Brigadeiro Commandante Superior, á quem 
fará ~aber, por parte deste 1\linisterio, que não procede a 
isenção que. allega, de ser prompto !para o serviço o Guarda 
Nacional reClamado, fundando-se, para esse fim, ,no Art 1.0 

das Instrucções de 6 de Abril de 18.& t, cuja disposição h e 
muito clara, em sentido completamente ditrerente do que 
pretende dar~lhe o mesmo Commandànte Supedor; ;por quanto 
esse Artigo diz apenas .. que serão de·. preferencia recrutados 

" os Guardas 'Nacionaes, que, não tendo isenção legal, se mos
trem relaxados para o serviço; accrescentando, porêm, "que, 
na_ falta destes, . serão rec111tados quaesquer outros Guardas 
Nacionaes, que não tiverem a isenção legal; resulta pois que 
não são estes exceptuados, mas sim, que os· outros devem 
ser em pt·imeiro lugar recrutados, cumprindo poli tan,to, ou 
que o Commandante do Batalhão, a que pertence. o referido 
tiuarda Nacional, declare quaes os relaxados que tem, e 
clevão ele prefcrencia ser alistados no serviço de linha, para 
o que nprcsenlal'ii huma relac;ão nominal detlcs, ou enUio 
mostrar que não tem esta cspccie no Batalhão do seu Com· 
mando, pois, neste caso, pelo Artigo que cita das ditas 
Instrucções são obrigados . indistinctamente todos os outros 
Guardas Nacionacs p~Io. $\mples ftJ.cto de nt\Q terem isençao 

~ ""'" .. . * .. " .• 
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·legal do. recrutamento.· O .que communico á V. Er. pará .. 
seu conhecimento e governo. . . 

Deos Guard~ · a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.-
Sr. Barao de Stiruhy. · 

N.0 280.-Aviso de 22 de Agosto de t857.-Dcterminan.do 
que o for.necimento das esteir:ás ás pt~açàs dos Corpos do 
Exerctto: estacionados nas Provincids seja feito :'em di-. 
nheiro. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
22 de Agosto de t 857. 

111m. e Exm. Sr.-Reconhecendo-se ser mais conveniente 
que, o · forneci01ento de esteiras aos Corpos do Exercito, nas 
Provincias, seja'' feito em dinheiro; haja. V. Ex. de expedir as 
necessarias ordêns~:aos Commandantes dos ditos Corpos, para 
que d'óra em diante, a começar do actua1 2. o semestre do 
presente nono, seja feito por tal. fórma semelhante forneci· 
mento. 

Deos Guarde. a V. Et.-Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Barão de Suruhy~ 

-···--
N.• 281. -Aviso de 24 de Agosto de 1857. -Declara 

que po~ J)nperial lle.~~lução de Consulta de· 22 do.· mes~o 
mez, o: Soldado Par;ttcttla~ da Companhia fixa da Pro
víncia âe Ser:gipe João ~aptista . Guimarães póde ser reco
nhecido Lo Cadete, tendo as habilitações pdrà issô, não 
servindo de obstaculo a deserção por que já fôra punido • 

. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
24 de Agosto de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu Officio n~., 354 
em data de 13 de Julho ultimo; versando sobre a cJassificafjâo 
que pretende de t. o ~ndete o Roldado Particular da Compa~hia 
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· fixa dá Ptovincin · de Sergipe João Btlptista Guimarães; que 
V. Ex. hesitou mondar reconhecer co111o . tal por ter elle já 
-comniettido huma dese~ção, declaro.á V. Ex. d~ otde~ ~e 
Suá· 1\lagestade o Imperador, e em. vir;tude da Resoluta o .··de 
Consulta do Conselho Supremo Militá r de 22 do corrente, 
que tendo o dito Soldado Particular sido já punido pelo 
crime de deserçfio, não deye a nota que d'ahi lhe resultou, 
servir de obstaculo para ser elle reconhecido 1. o Cadete, 
h uma vez que está nas circumstoncias de se-lo, e ·que~ se 
sua. conducta posterior for desairosa, lhe -sejão· applicadas ·as 

·disposições da Provisão de 4 de Junho de 1849:· .o que 
communico ti Y. Ex. parn sua intelligencia e execuçao, de
volvendo o Cousclho de Dirccção que acompanhou o seu 
dtado Oficio. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Barão de Suruhy. 

N.o 282. -Aviso de 2!~ de Agos~o de 1857. -·Responde 
ás duvidas propostas pelo Cmnfnandante das A r,mas da 
Provincia de Pernambuco sobre os substitutos das praças 
que pedem bai._-:a, quaes or direitos que tem, e se p6dem 
,(jer a:.dto.ç os individuo.~ qt''' tendo concluído o seu tempo, 
ainda nr1o {(n·ão escusas. 

Hio de Janeiro. 1\Hnisterio dos Negocios da Guerra em 
24 de Agosto de ·J 857. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao Officio de Y. Ex. 
n. o 3!,.~. de 11 de Julho proximo passado pedintlo esclareci
mento sohrc a duvida apresentada púlo Commandante das 
Armas da Provincin de Pernambuco quanto aos dons quesitos 
seguintes: 

·f. o Se ·o individuo qnc :·:,;k;{iluir· outro no seryiço do 
Exercito, ficando snjeilo a todas as condições do substituido, 

·tem direito ás mesmas gratificações que teria o suhstituido, 
dadas i<lculir.ns drcumstancias em relação ao tempo de ser
viço: 

2. (' Se a praça qne tem conclui do o tempo da Lei, póde 
se1· àceila em suh~tituição de outra embora lhe não compita 
hnha JlOf sua auf.iguidatle: 
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n. o 3!,.~. de 11 de Julho proximo passado pedintlo esclareci
mento sohrc a duvida apresentada púlo Commandante das 
Armas da Provincin de Pernambuco quanto aos dons quesitos 
seguintes: 

·f. o Se ·o individuo qnc :·:,;k;{iluir· outro no seryiço do 
Exercito, ficando snjeilo a todas as condições do substituido, 
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viço: 
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Ha Sul{ Mogestade o . I.inperador J>t?r hem, ·por J~-: 
perial · R(!soluçno de Consulta. ·de 22 do corrente , De-:
terminar quanto ao 1. ó quesito, que o individuo que _sub
.stituir ou~ro . tem dire~to na fórm~ do . disposto no Aviso 
.de 10 de .. Julho de:: 185~, ás mesmas gratificações que 
teria. osub~tituido, . dadas identicas c\rcumstancias em relilçâQ 
ao te~po . de s~yiço ; qua~to ao .2. o, que · nenhuma praça 
que tel)ha concluido o tempo dn Lei, de.~erá ser aceita em 
substituição de .outra em . quanto essa· praça não tiver; obtido 
~ sua baixa;- o que ;communico á V. Ex .. para o fazer ,'constá r 
aó referido Commandrinte 'das Armas, e mesíno ·ficar servindo 
de regra para o 1:1futuro0 . . . . . ·. . 

Deos ~uàrde. a V. Ex.-Jeronymo · Fràncisco Coelh-o._: 
Sr. Barão de Suruhy. 

N.~ .283.-UÍPERIO. -Aviso de 2~ de Agosto de 1857:....._De
cla·ra que devem ser ann.!llladt;ts as eleições a que se p~ocedeo 
tJa capital da Provincià do Amázonas par,a Vercaâóres e 
Juizes de Paz em· o mez de Setem~ro do. anno findo, visto c'omo 
se pr;ovou' :a existencia de ií~r'eguliíridadei qne as viCião 
subs tlz.ncialmente • 

. · t.a Secçao.-Uio de Janeiro .. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 24 de Agosto de 1857 . 

. . , Illm •. e Exm. Sr.-Tendo .sido presente iÍ Sna Mages
tade o .Imperador h uma representat.ão · assignndn , e dirigida 
ao Governo Imperial por nlguns habitantes dn eapital tln 
Provinda do Arna1onas, nn qnnl pedirão, uHegando di~·c
retitesmotivos, a annrilla~J0 rhts n1eiçõe~ a que ali se pr'l
cedeo no m~z de\ Setembró do anno findo JHlra Vcr~adores e 
Juizes de Paz,--Houve _ por ·bem o Mésmo Augusto Senhor, 
conformnrndo-sé por Sntl lmmediatn Resolução de 14. du 
~orrente m~z eon1 o parecer. da Secção dos riegocios. do lm
perio do Conselho d' Estado exarada em Consulta de 26 de 
Maio ultimo-, Mandar declarar que devem ser animlladas as 
~eferidas eleições, visto como se proyou com os documentos 
que acompanhitrão aquella representação n cxistencia das 
duns seguintes irregularidades -que as vicião substancialmente: 

1. • Não constar das respectivas -actas, como cumpriu, 
quando terminou a 1. • chamada, e . quando fora o feitas a 
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segunda e. a terceira, nem que para esta fosse designado· dia · 
com a antecedencia exigida.· pela Lei ; · 

2. a Ter-se admittido a votar pessoas nlio qualificadas por 
deliberação da Mesa, como consta da propria neta respectiva. 
O que communico á. V. Ex. para seu conhecime~to e exe
cução, p~evenindo-o de que, em quanto nã3 fôrem feitas as 
novas eleições,. ás quncs deveriÍ mandar proceder i~mediata
mente, cumpre que, cessando o exercício dos. Ve~eadores e 
Juizes de Paz ultimamente eleitos , sejao chatnados para servi
rem estes· cargos.·. os· do quatriennio findo, na fónria da· Lei. 

Deos. Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferràz.
Sr. Vice-Presidente da Provinda: do Amazonas •. 

N~o 284.-Aviso de 25 de Agosto de .1857;.-Determina que 
o Ajudnnte-Gene~al, em r;cg~a deue,_indica~ as vagas em 
que devem entt:ar, os Officzaes agg~egados que se forem 
habilitando para passar â 1. a classe~ 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra·tem 
25 de Agosto de tR57. 

lllm. e Exm. Sr.-De ordem de Sua Magestade 9 Im .. 
pera dor informe V. Ex. para que Corpos e vagas devem 
reverter o Capitão de Artilharia José Pedro Nolasco Pereira 
da · Cunha e o Alferes de Infantaria Joaquim de Azevedo 
Tompsom, que fizerão o ohjecto, de seu Officio n. • 581 de 
17 do corrente; ficando em regra que, sempre que os 
Officiaes aggregados se constituirem nas condições de rever
terem ·á 1. a Classe do Exercito se indicará as vagas em que 
devao entrar nos Corpos das respectivas armas, pois que 
não as havendo devem esperar na dita:classe de aggregados 
para na fôrma da I..ei, entrarem nas vagas, e por ordem de 
antiguidade. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Barão de Suruhy. 
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N.ti 285.-FÁZENDA.-Em 25· de Agosto de 1857~~ 

O valo~ dos b~ilhantes apprehew)idos na imporiação deve 
regular:..se pelo art. 1.244 da nova Tarifa. · 

· Ministerio .. dos Negocios da Fazenda. Rio de· Janeiro, 25 
de Agosto de 1857. · · . : 

Declara ao Sr ~ Inspector interino da Alfc1ndega, em so
lução á duvida proposta pelos Feitores nomeados para pro
cederem á avaliação de h uns brilhantes apprehendidos . no 
Correio Geral desta eórte, constante de seu Officio n·.o 137 
de 10 do corrente, que devem os mesmos Feitores regular
se pelo disposto no art. 1.244 da nova Tarifa, que manda 
cob~ar 2 "/o nd vnlorem, tomando pod base .. · o preço do mer
endo importador. em grOSSO OU atacado~ .. deduzidQS OS CO~pe:
tentes dir.eitos, c mais 10 "/o do mesmo preço.- Ber~ardo 
tle Sousa Francó. 

:rt• 286.-Aviso de 27 de Agosto de 1S51.-Decla~ando 
ficarem dispensados de novos exames· os Of~ciaes das 'diffe· 
rentes armas, que praticarem na Escola dé Applicação, e 
foret~ appr.ovados em exames prati~os. _ 

·:Rio de Janeiro. Ministerio do~ Negocios da Guerra em 
27 · de Agosto ne 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo presente á Sua Magestade o 
Imperador o Officio de V. Ex. sob n.o 591, e data de 19 do 
corrente, sobre a habilitáção da pratica das tres armas que 
devem ter os Tenentes do Corpo do Estado Maior de 1. a Classe 
para serem promovidos a Capitães , pedindo se lhe declare se 
com effeito a pratica que tem os Estudantes da Escola de 
App1icação importa ou não a pratica das tres armas exigida 
pelo Regulamento de 1851; Manda o Mesmo Augusto Senhor 
declarar á V. Ex. em solução que a letra e espirito das dis
posições contidas nos Arts. 30, 31, 32 e 33 dos Estatutos 
da Escola de Applicação estabelecem que os Alumnos e 
Officiaes das differentes artnas, que praticarem na mesma Es
cola, e forem approvados em exames praticos, · ficlio dispen
sados de novos exames ; e como estes s6mente tem lugar '

1 

depois de pratica effectiva ·na dita Escola, fica entendido que 
11 

30 l' --------------1 
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esta ,pratica 'SUbstitue a exigida nos Corpos, para . os o,llci~e.s 
dó Estado 1\láior em conformidade' dó Art. 8.•· do Decreto 
n.• 772 .de 31 de Março dê 1851, o que communico á V. 
Ex. para seu .conhecimento. . . . , · ~ , . : ;,,_ 
. .J)eos Guar<Ie a V. Ex.-Jeronymo 'Francisco ;Coelho.~ 
Sr. Barao de Suruhy. ' 

·N.o 287.:-FAZENDA.- Em ~7 de .. Agosto de 1857\
Proeedimento que de·ue haver ;:cont~a os . eia~tot:es. que1 não 
entrão com as sommas arrecadaaas nas epochas t:ompe· 
tentes. 

Bernardo. de Sousa Franco, Presidente do TribuJ1nl do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. ·Inspector, da Thesotíraria 
de Fazenda da Província .das Alagoas ({Ue, i atten.~as as :_'cir
cumstancias c os factos de que dá conta em seu: Offició n. 0 

57. A de 31 de Julho p. p. devia, na fórma do artigo 2. 0 

do Decreto de 5 de Dezembro de 1849; requisitar logo 
c0 prisão do Escrivão que , servindo de Administrador ·. interi
no tia ~iesa de. . Uendas da Cidade do Penedo~ na mésma 
.Província , deixou de entrar na epocha legal com a renda 
a seu cargo, o que cumpre . que faça, marcando-lhe. novo 
prazo de 30 dias, caso no que lhe foi marcado não tenha 
elle recolhido os dinheiros detidos, ,deyendo .·o senhor Ins
pector transmitti~ á Autoridade competente•os documentos 
relativos aos mencionados factos para se proceder criminal
mente contra o sobredito Escrivão, ninda que .elle realise 
a entrada dos roferidos dinheiros. E quanto no Administrador 
lhe , ordena que , visto ter o mesmo Sr. lnspector contra 
elle promovido o _procedimento criminal .·pelo· abandono do 
lugar, mande liquidar quanto antes a conta de sua geren· 
cia, e verificando-se algum alcance, requisite a sua prisão na 
fórma do citado Decreto ,de 1849 , ma~cando-lhe o prazo de 
30 dias para etlectuar o pagamento do alcance, .e. remet
terido os documentos que o comprovarem ;i Autoridade compe
tente, para proceder criminalmente contra o dito responsavel ' 
ainda que no referido ·prazo recolha a quantia em que for 
.alcançado; ficando o Sr. Inspector na intelligencia de que, 
.nos termos e · condições legaes , deverá o Procurador Fiscal 
~m : t~~po opportuno , e em Juizo .. competente requisitar 
~ :applicação do Art. 32 do CodigQ Criminal 1 á t.tmbos os, 
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-re8ponsà:veis , se forém coildemnádos ~ tendo eni vista a: Oraein 
.do Thesónro de 6 de· Junho dé t85.&, e .A'fiso de 15 de Maio 
do anno :·passado. : ' .· . .· · · · 
· ·. . , Tliesourd· Nacional 27 de Agosto de .1857.-Bernardo 
·de -sonsa Franco. 

.. -' -···· 
N.o 288._.;.UfPERIO.-Avisode27 cie Agosto de 1857.-De ... 
_ cla~a que achando~~e p~~vado ~eiem sido.P.~aticadas irregu. 

lartdades substanctaes nas Eletçt;Jes Mumctpaes a que setp~o· 
. cedeo ~11! Setemb~o ~o ~n,~o pas!ado na Ig~ej~~at~iz_ da 

~ · Concetça9. da Prata,._ da Capdal. da Provtnr:ta da~ Ba~ 
· h ia,· devem ser annulliidas as ditàs eleições , e procedet~se 

a outras. . 
i. • Sec~ão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoeios do 

-Imperio · em 27 de Agosto de f85T. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido presente á Sua Magestade 
.o Imperador à representaçno, informada por ~· E~.·; que 
os Doutores Henrique Alvares dos Santos, ·. Felisberto Antonio 
da Silva • Horta, .e o Capitlio Francisco Justinianno de Castro 
Rebello, dirigfrlio ao Governo Imperial,. em data. de ·31 
de Outubro do a ri no passado, contta a. validade das Eleições 
Municipaes a que se procedeo em Setembro do .mesmo anno; 
.na Igreja 1\fatriz da ConceiçllQ da . Praia dessa Capital; pelos , 
motivos que allegárão, e á vista dos documentos com que ins
truirão a dita representaçlio: Houve por bem o. Mesm~. Au· 
.gusto Senhor, Conformando~se, por Sua immediata Resolução 
de 14 do · corrente · · mez , com o parecer da Secção dos 
Negocios do Imperio do Conselho d~Est~do, . exarado em 
Consulta de 26 de Março ultimo, Mandl!r declarar que, achan
do-se provado terem sido praticadas na referida eleiçlio .as 
irregJilaridades substanciaes :--1. a.._ dé ter-se recebido cedu· 
las de pessoas não. qualificadas,. ou ausentes, e de -outras 
que figura vão por differentes bairros ; 2. a-de se haver in· . 
trodnzido. cedulas clandestinamente na urna, não podem sub~ 
sistir taes eleições, cumprindo que novamente se proceda á 
de Juizes de Paz, eliminando~se da ~puração geral para Ve· 
.readores. os VQtos que para estes resultárao das · mesmàs -ele i- · 
ções; salvo· ~e o ·numero dos votantes ida Freguezia tonstitQir 
a maioria dos do 1\lunicipio '· easd ·em «tue, segundo o priQ· 
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cipio . assen~ado em diversas decisões do Governo Imperial, 
deverá. ser ~annullada toda a ·Eleição Municipál, e proceder-se. 
á outra. 

:o que communico á V. Ex. para sua intelligencià•.e exe· 
cuçAo, . e para dar conhecimento da solução~ do Governo Im .. 
perial nos assignatarios da mencionada representação. . 

Deos Guarde a V. Ex. -1\farquez de Olinda. -Sr. Pre· 
sidente dn Provincia: da Bahia. 

N.o 289.--IMPERIO.~Aviso de 28 de Agosto de 1857.- De .. 
Iara qtte as Assembléas Provinciaes podem, indf!Pendente
mente; de propostas pt:évias das Camaras Municipaes, 
decr,eta~ a cr.eação , nomeação,. e suppressão dos emp~egos 
Mu'nicipaes , estando as 1nesmas Camaras sujeitas comple
tamente ás ditas Assenwléas , visto como podem estas legis
lar sobre sua poli~ia e economia, ~c~ 

f .a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 28 de Agosto de 1857. 

111m. e Etm. Sr. -Foi presente á Sua Magestade o 
Imperador com o seu Officio dâtadojem A de Março do cor
rente nnno, o que á V. Ex. dirigira a·. Camara Municipal dessa 
Capital, em A' do mez antecedente, e cuja copia V. Ex. re
metteo a fim de o Governo Imperial decidir sobre a sua 
ma teria. 

Consta deste Officio que, tendo sido extincto pela Assem .. 
bléa Provincial em sua ultima SeGsão, o lugar de Fiscal do 
3.0 Districto da mesma Capital, aquella Camara, com quanto 
entendesse pelas razões que expende ser iUegal esta Resolução, 
passou a cumpri-la, nomeando porêm ao mesmo tempo mais 
hum Fiscal para o Districto a que ficou reunido o dito 3. o, 
por ·modo que ficou subsistindo. não o~stante a suppressao 
do referido lugar, o mesmo ,numero de 3 Fiscaes que 
anteriormente existia nos 3 Districtos da Càpital. 

Tendo sido ouvidll a Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho d'Estado, Houve por bem o 1\Jesmo Augusto 
Senhor, Conformando-se, por Sua immediata Resolução de 14 
do corrente .m~z, com o parecer da dita SeC"Cfto, exarado 
·em Consulta de' 8 de Junho ultimo, l\landar declarar: 
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cipio . assen~ado em diversas decisões do Governo Imperial, 
deverá. ser ~annullada toda a ·Eleição Municipál, e proceder-se. 
á outra. 

:o que communico á V. Ex. para sua intelligencià•.e exe· 
cuçAo, . e para dar conhecimento da solução~ do Governo Im .. 
perial nos assignatarios da mencionada representação. . 

Deos Guarde a V. Ex. -1\farquez de Olinda. -Sr. Pre· 
sidente dn Provincia: da Bahia. 

N.o 289.--IMPERIO.~Aviso de 28 de Agosto de 1857.- De .. 
Iara qtte as Assembléas Provinciaes podem, indf!Pendente
mente; de propostas pt:évias das Camaras Municipaes, 
decr,eta~ a cr.eação , nomeação,. e suppressão dos emp~egos 
Mu'nicipaes , estando as 1nesmas Camaras sujeitas comple
tamente ás ditas Assenwléas , visto como podem estas legis
lar sobre sua poli~ia e economia, ~c~ 

f .a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 28 de Agosto de 1857. 

111m. e Etm. Sr. -Foi presente á Sua Magestade o 
Imperador com o seu Officio dâtadojem A de Março do cor
rente nnno, o que á V. Ex. dirigira a·. Camara Municipal dessa 
Capital, em A' do mez antecedente, e cuja copia V. Ex. re
metteo a fim de o Governo Imperial decidir sobre a sua 
ma teria. 

Consta deste Officio que, tendo sido extincto pela Assem .. 
bléa Provincial em sua ultima SeGsão, o lugar de Fiscal do 
3.0 Districto da mesma Capital, aquella Camara, com quanto 
entendesse pelas razões que expende ser iUegal esta Resolução, 
passou a cumpri-la, nomeando porêm ao mesmo tempo mais 
hum Fiscal para o Districto a que ficou reunido o dito 3. o, 
por ·modo que ficou subsistindo. não o~stante a suppressao 
do referido lugar, o mesmo ,numero de 3 Fiscaes que 
anteriormente existia nos 3 Districtos da Càpital. 

Tendo sido ouvidll a Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho d'Estado, Houve por bem o 1\Jesmo Augusto 
Senhor, Conformando-se, por Sua immediata Resolução de 14 
do corrente .m~z, com o parecer da dita SeC"Cfto, exarado 
·em Consulta de' 8 de Junho ultimo, l\landar declarar: 
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· 1. o· · Qu~ a Assembléa Provincial , praticando . o Acto de 
que se trata, obrou na esphera . de stius · attribuições. O 
erro em . que labora a Camara Municipal sustentando que 
não podia aquella.·Assembléa decretar a .. suppressão mencio
nada sem proposta sua, ou ao menos sem a ter ~uvido, pro
v~m de haver entendido, como o declara, que esta ,hypo~hese 
se comprehende na disposição . do § 4.0 do Art 10

1
t; da L~i 

de 12 de Agosto de 1834, que, referindo-se ás Leis sobre 
Policia e economia Municipal, exige que a . estas precedão 
taes propostas, e na o na do § 7 .. o , á qual , porque trata 
especialme~te. das Leis sobre creação,. suppressão e nomeaçio 
para os· empregos Municipaes, ev.identemente pertence. Ora 
para e~tes' casos se nao impõe a necessidàde dê propostas 
previas ; das Camaras Municipaes. 

2. o Que, · estando ·as Camaras . ~lunicipaes sujeitas com· 
p1eta~ente ás Assemhléas .Provinciaes, visto cõmo podem 
estas: legislar sobre sua policia e economia, fita~ suas dcs· 
pezas, e.:· ~.eceitas, to!'la~-lhes contas, approyar ou rep~oyar 
suas postu~as, ·&c., devia ia da Capital do Pará executar cumpri· 
darpente a'1'· refe~ida Resolução da Assembléa Provincial. Mas o 
modo !porque procedeo importa huina verdadeira alteração 
naql1ella Rcsoluçdo, ~isto como a nomeaçlio que:;rez de mais 
hum Fiscal para o Districto a que ficou reunido aqueUe em 
que foi supprimido tal i lugar, conservando-se assim .• de facto 
o, mesmo nulllero de 3 Fiscaes, que a Asse01bléa Provincial, 
decretando esta suppressão, quiz. reduzir á ·. dons. nos Distri· 
ctos da> Cidade , manifestamente a infringio e nullificou. 

Niió pôde proceder o argumento a que se soccorreo a 
Camara 1\lunicipal para justificar semelhante procedimento~ 
porque a, faculdade c~nferida no Art. 83 ás Camaras 11rini· 
cipaes ·· de nomearem hu'm ou mais· Fiscaes e seus. Supplentes 
para servirem durante os 4 annos . he subordinada , nos ter· 
·mo~ do Artigo • seguinte, á razfio · dll necessidade, da qual 
são Juizes competentes as Assembléas Provinciaes, autoridade 
superiora. 

O que cemmunico á V. Er. para sua ~ntelligencia, e 
a fim, de que faça sentir á referida Camara 1\lunicipal a irre
gularidade • do referido acto, que praticou, e que lhe cumpre 
revogar, ficando reduzidos á dous . só mente os· Fiscaes dos 
3 · Districtos dessa Capital, na. execuçllo da citada Resoluçao 
da Assembléa Provincial. ~ . , · · .. 

Deos Guarde a Y. Et. - Marquez de O linda.- Sr. Pre-
sident~ ~~· r~~~~l!~i~ ! dQ r~rá.. . li 

r 
• ________ / 
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N :• 290. --.F A'ZENDA.-Eni 28 de Agósto de: 1 ~57.~ Sob r~ 
. o abono de quintas partes de vencimentos. TJ 

Be~ardo de . S~Úsa · Franco , Presidente do · Tribunal do 
Thesouro· Nacional, declara ao Sr. Jnspector da Thesouraria 
da Fazenda da Província do Maranhão, em solução ás duvidas · 
apresentadas em s(m Officio n. o 36 de 22 de Junho ultimo, 
que o Chefe de: Secção, que for servir o lugar . deixado pelo 
Contador . interino, só terá a 5. • . parte quando este perder 
aquella de que : gosa para perceber a do lugar mais elevado 
que estiver seryirtdo: e outro sim que' não sendo justificaveis 
as faltas dadas por motivo de . prisão emanadir dos Regula
mentos. da Gun~da Nacional, e das Leis a respeito de cri.mes 
particulares, . conforme a Ordem de 7 de ·Matço de ·18~6, 
e Aviso ·de t 6 de Fevereiro. de t 854, as substituições. nestes 
casos devem da~ ao Substituto a 5.a parte do's vencime~~~os 
dos substituídos, desde o dia em que tivererp lugar ' as 
faltas assim dadas. - · 

Thesouro Nácional 28 de Agosto de 1857.-Bernardo 
de Sousa Franco. 

N. o 29 t .-Em 28 de Agosto de 1857.-Não só os Cavalléiros 
·como todos os condecorados com as O~dens honorificas do 

lmperio podem passar procuraçõ~s de seu punho. 

Bernardo de . Sousa Franco , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em solução á' du~.ida ·;proposta .. pelo Sr. 
Inspector da Thesourararia do Paran'á, em seu Officio n. o 

73 de ,,.. do mez· findo, se podem passar procurações de seu 
punho todos os condecorados com q~aesquer . insígnias das 
Ordens do Imperio, ou se sómente os cavalleiros~ como se 
infere da letra das Instrucções de 30 de .1 Maio de 184.9 , 
lhe dec1ara que , ,segundo as antigas e mo'dernas disposições 
da fundação e r,egulamento das . Ordens honorificas do · Im ... 
perio , na expressão ca1mlleiro , · tomada em sentido lato e na 
accepção das diversas Leis, se comprehendem nllo só os que 
assim se denominao restrictamente, como . os outros · mem .. 
bros das mesmas Ordens de ·superior. graduação. 
· ; ·. Thesouro. Nacional 28 de Agosto de 1857. -Bernardo 
de Sousa Fra~co. . . 



I 
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( 9.19 } ' ~'\,{' 
N.o ·292.~Circulare~ 29 déAgos~ode {857.--Ô.hn~~ifestot~ · · :·,,~; 

de navios de cabotagem não estão sujeitos áo Sello. 

Berna~do de Sousa Franca, Presidente do ·Tr,ibunàl ·«lo,· 
Thesou~o. Nacio~ál , tendo observado que alguns manifestos· 
dos na~ios de cabotagem sao passnd.os em papel sella~o ;. e 
na o se~ do . taes documentos sujeitos ao. ·imposto do Sello , 
conforme foi decla~ado pêla Orde:m .do Thesouro n.0 173 de· 
30 de .. Setemb~o dê 1850 , recommenda aos Srs.. Inspectores· 
das Thesourarias de Fazenda que· fação effectiva a execução 
da citada Ordem , J!ão ·só a respeito dos manifestos daqtielles· 
navios, senão tombem. dos . ·de .Io~go curso~ 

Thesouro Nacional 29 de Agosto de 1857.- Bernardo 
de Sousa Franco. · · 

Ordem n.0 173 de 30 de Setembro de 1850, a que se refere a 
. Circ-ular supra. 

O . Sr. Inspector da Alfandega fique na intelligencia , 
em ~eposta ao seu Officio de 19 deste mez, n. o 100, de que 
sendo os Manifestos isentos de Sello '· por estarem compre
bendi dos na disposição do art. 52 § 7. o do Regulamento de 
1 O de Julho deste · ánno, tambem isentas d~vem ser as 
copias ou traducções delles , quando .. e em quanto forem 
precisas e applicadas ao expediente das Repartições Fiscaes 
para o desempenho e despacho das embarcacações e merca· 
dorias. As letras de reexportação e as cautellas que se dlio 
quando são annulladas , tambem saó isentos do S_ello . peJás 
disposições dos arts. 23 § t.o, e 52 § 5.0 do referido Regu.;. 
lamento. . . 

. Rio em 30 de Setembro de f 850 .. - Joaquim José Ro
drigues Torres. 

( 
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N. • 293.-Em 29 de Agosto de 1.857. - Contrac'o com o 
Banco para o deposito das quantias disponíveis. . 

Ministerio ;dos· Negocios da Fazenda. Ri_o de Janeiro 
29, de Agosto de 1857. 

Passo ás muõs de V. S.•, para que tenha execução por 
parte do Banco do Brasil, hum dos exempla~es do cont~acto 
que celebramos , a fim de verificar-se o deposito no mesmo 
Eanco e mais Caixas Filiaes dos saldos disponiveis existentes 
no Thesouro e . Thesoururias de Fazenda, em execução da 
tei n.0 906 do 10 do corrente. 

Deos Guarde a V. s.•-Bernardo de Sousa Frnnco.
Sr. Vice .. Presidente do Banco do Brasil. 

Contracto a que se refet<e o Aviso· supra. 

Aos vinte nove dias do mez de Agosto do nnno de mil 
oitocentos e cincoenta e sete na Directorin Gemi do Con
tencioso p~escnte o Sr. Doutor .Tosé Carlos de Almeida Arcas ser
vindo de Procurador Fiscal doThesouro Nacional, compareceu o 
Sr... Conselheiro José Pedro ])ias de Carvalho Vice-Presidente 
do Bnnco do ;Brasil,, devidamente autot·isado pela DÍrecto~ia 
do. mesmo Banco, o que' fez certo com a copiá da respectiva 
Acta encorporada no accordo abaixo transcripto, lavrado. e 
assignmlo nesta data, e disse que na confor~ida<le da Lei 
numero novecentos e seis de dez do corrente mez e do 
mesmo occordo' ncceito e ratifica com 'os poderes . de que 
se acha rev~stido, do modo o mois expresso e solemne , · as 
condições exaradas no mesmo occordo, que fica inteiramonte 
fazendo parte integrante do presente termo; o que sendo 
ouvido e aceito pelo referido Sr. Dr. Procurador Fiscal~ e 
por parte da mesma Fazenda, na conformidade do citada T..ei 
e em virtude do Aviso do 1\linisterio da Fazenda datado de 
l10je dirigido á esta Repnrti~.iio, mandou lavrar este termo; 
e he o theor do auto de accordo o seguinte: - Aos vinte 1 

nove dias do mez de Agosto de mil oitocentos e cincoenta 
1

/ 

e sete nesta Cidade do lHo de Janeiro em a Casa do The-
souro Nacional ochando-se presente o Illm. e Exm. Sr. ~~ 
Conselheiro llernardo de Sousa Franco, Ministro e Secre
tario d'Estado dos Negocios da Fazendo, ohi compareceo o / 
Sr. Conselheiro José Pedro Dias de Carvalho Vice-Presidente ,I/ 

do Banco do Brasil, devidamente autorisado pela ~irectoria 

I ____________ ,/ 



( 241 ) 

do mesmo llanco, do que fez certo com a ('opia da respccth·a 
A c ta, que adiante · v,ai tmnscripta , para celebrar com o dito 
Exm. Minist~o o contracto de recebimehto das quantias dispo
niveis cxistmtles noThcsonro e Thcsourm:ias de Fazenda, c da 
aberl.u.-a de. conlns .·correntes com ju~os no sohrcdito Banco, 
em conformidade da Lei numero. ~o~e,~entos c seis de (lez do 
eorrcute. rnez; e havendo. entre.· .. si concordado nas. bases em 
que dm·e ctfeduar-se aquelle recebimento, e abertnm de con
tas.· correntes, resolv~~rtO celehrm~ o. contrncto . dehaho das 
seguintes condi~õcs. l)rimeira. O Banco do Br~nsil c suas Cai
xas Filines receberão do Thesouro Nacional e' das Thesoura
rias de Fazenda its quantias disponivets que existirem nos 
f.ofres das mesmas llcpartic;ões , e que o Governo delcl~
minnr-lhcs sejão entregues, abrindo eonlas co~rcntes com 
jn~·os pela fórnía designada neste. contracto. Segunda. O jnm 
das quantias soht·editns sen\ calculado tanto no Uanco, como 
nas Caix:as Filiaes a razão de tres por .cento meno~ c1ue n taxa 
dos descontos fitados em cada hum. destes l~stabelecimentos 
nà conforniidade de seus Estatutos. Terceira. Qtíilndo a taxa 
dos desco1tos for iufcrior o oit.o por ,cento, o premio dos 
dcpositos, de que tmta a condirão primeira, será reguludo 
de modo que o Thcsouro e Thesourarias recehão sempre 
do Uanco e das Caixas Filiaes o mesmo juro que a Lei os 
obriga n pagar pelos depositos que lhes são confiados. Quarta. 
As quantias assim depositadas só poderão ser retiradas do 
Banco ou dns Caixas Filines, precedendo A \'iso do 1\linis
terio da Fazendo na Côrle, e dos. Inspectores dos 'fhesoura
rias nas Províncias, com a autecedcncia de sessenta dias, 
quando não tiver sillo marcado o pra!-o da reliraila no . octo 
do recebimento de aceordo com os Estatutos. Quinta. O Bunco 
se obt·iga por si c pelas suas Caixas Filiaes a desconhu· ao Go
verno os llilhetes do Thesouro, e as tetras das Thesourarias, 
pelo mesmo ,iuro que pagarem pelas quantias recel>idas em 
conta cor•·entc, conforme as . condit:ões segunda c terceira 
sempre <tne o pcrmiltir o estado dos seus respectivos cofres. 
Sexta. Os Juros vencidos e não pagos sct·üo cnpitnlisados de 
seis em seis mezcs em favor da parte credora , depois de 
liqnithula a conta de debito e credito. Setima. O. Governo 
daní os ordens nccessarias para que pelo Thcsouro e Thesou
rarias se proceda ao deposito na fórma com·encionada; c por: 
sna parte a Dircctoria do Banco dant igualmcnt~ as o~<lens prc
ci:oas 1mrn que no mesmo Btmco e suas Caixas FiJiacs se dt~ 
e·n·r.n<,;iio a este contracto, recebemlo as qu:mfins f]He forem 

:n 
. I 

--------------------------------------1 

.I 
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cntl'cgnes no tlnposilo, c reslitnimlo-m; quando forem requi
sitadas. Oitava. O presente contracto durará em quanto con· 
vim· ú ambas as Partes Conlractantes, c poderá ser rescin~ 
di do, . no todo ou em pa~te, na Côrte, logo. que o Governo 
on o Banco assim o resolverem, e o communicarem recipro
camente; c nas Províncias, logo que chegarem as respectivas 
commnnicaç-ões do Banco tis suas Caixas li'iliaes, e do Governo 
ris Thesonrnrias de. Fazenda. Nona. Se ao tempo da rescisão do 
contracto o Banco for deYedor ao Governo de huma somma 
superior o mil cont~s de réis . pelos depositos rcceb,idos no 
llanco, a trezentos contos nas Caixas Filiaes da Bahia e 
Pernamlmco, e a cem contos em cada huma dns outras Caixas, 
e niío estiverem feitos os avisos para a retirnda de taes quan
tias na conformidade deste contraclo, a retirada das sommas 
~xcctlenl.es, só poderá fltzer-se com os interva1los de sc~senta, 
noventa, e cento e ,·inte dias para cada hun1a das terç-as 
partes das quantias existentes em conta corrente. Dccimn. 
Dada n resdsão do contraclo, se ao Governo convier con
servar no Banco e nas suas Caixas Filiaes os deposilos rece· 
h idos, on fazer novos depositos, precedendo ajuste especial 
para elles, o Barico se obriga a não exigir a retirada dos pri
meiros, e a admiltiros segundos, sempre que o permitti~emas 
circumstancias do mesmo Banco e de suas Caixas Filiaes. 
E .por· esta fórma honveriio os ditos Excellenlissimos l\1inis
h·o e Vice-Presidente do Banco do Brnsil por concluido o pre
sente conlracto, que foi cscripto em duplicata por mim José 
Severiano da Uocha, OfHcial-maior da Secreto ria d'Estndo dos 
Negocios da Vnzenda, c Yai assignado pelos mesmos Exm.os 
Ministro c Yicc-l)residcntc do Banco.- Bernardo de Sousa 
Franco.- José llcdm Dias de Carvalho.- Copia do 11eriodo 
da Acta da Sessiio dn Dircctoria do Banco do Brasil de (flln
torze de Agosto <lo corrente anuo relativo ú execu<;fio do 
Hecreto numero novecentos e seis de dez do dito mez. O Sr. 
}>residente m:poz iÍ nireclo1·ia que o motivo da convocaç-.ão 
desta Sessiio exlrnordinnria era por haver recebido hum Aviso 
do Minislerio da l~azenda de treze do corrente, em que se 
lhe rccommcndava hotl\'(•sse de promover a nomea~fio da pessoa 
c1uc deve entender-se com o Sr. Ministro para contmctar 
sobre n modo porque se ha de cficctuar no Banco do Drasil, 
c snas Caixas Filiam; o recebimento das sommns disponíveis 
que existirem uo Thesouro e Thcsourarias de Fazenda, nu 
forma da I.ci numero novecentos e seis de dez de Agosto do 
corrente a uno. O Sr. H eis abri o a discussfio opinando para 
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ttue o Sr. l'resilleute· fosse nutorisado pnra esse fim. O Sr." 
Ulrich foi ignalmenle da mesma opinião, mas ;uldilou n idéa 
de ••··· se nomear. hum a Commissno que de nccúrdo com o Sr. Pre
sidente estipulasse as bases co~ ,que se deria contractar. Ven
ceo-se a nomea.;:.fio da corrimissão c sahirno· eleitos os Srs .. Ul
rich, Coelho de Castro , c 1\fesquila, ficando o Sr. Presidente 
autorisado para fazer o· corytracto ria· fórma proposta ·• pelo Sr. 
Reis. Secretaria i: da . Directoria do Banco do Brasil em qua
torze de Agosto ·.de mil' oitocentos e cincoenta e sete. O Se
cretario da Direct.oria Uoberto Jorge liàddoch T..obo.- Está 
comfo1·me. -José Severiano da Rocha.-Eu Carlos José d' Al
meida Primeiro Esct·iptu~ario o cscrivi.- José Carlos d' Almeida 
Arêas. -José • I)edm llias' de Car.volho. 

--·-
N.0 29.~ .. -Aviso N.o 36 de 31 de Agosto de 1857.-Ao Pre

sidente de Santa Catharina.-Sobre· a Autoridade, que deve 
'receber o juramento do colono, que se preteudeJ~ natura- · 
lisa r 

Illm. c Exm. St·.-Sua 1\lagestmlc o Imperador, Tendo 
ouvido a Secção dos Negocios do Imperio, · Houve por·· bem 
declarar pot· Sua immediala Resolnção do Conselho d'Estado 
de 1~. do corrente, .·que o juramento de fidelidade, á Con
stituição e mais Leis do Imperio,. qu~ os colonos estrangeiros 
devem prestar na f6rma; do Art. 2. o do Decreto n.o. 808 
A de 23 de Junho de 1855, para obterem carta de natu
rnlisação, não tem de ser necessariamente recebido pelo 
!)residente da Pro\·inda; podendo-o ser tambcm, se os dilos 
colonos o preferirem, pelas Camaras 1\lunicipaes ou Juizes de 
Paz, que com as cópias das declarações feitas pelos solicitantes 
remetterão ignalmcntc no referido Presidente as do termo do 
_juramento. O Cf""' communico á V. Ex. para sua intelligeÍ1cia 
c execução e em resposta ao Officio n. 0 63 de 5 dn Dezembro 
do anno fintlo. · · 

Dcos Guarde n Y. Ex.~Marrtucz de Otinrla.-Sr. Pre
sidente da Provinda de Santo Catharina. 
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ttue o Sr. l'resilleute· fosse nutorisado pnra esse fim. O Sr." 
Ulrich foi ignalmenle da mesma opinião, mas ;uldilou n idéa 
de ••··· se nomear. hum a Commissno que de nccúrdo com o Sr. Pre
sidente estipulasse as bases co~ ,que se deria contractar. Ven
ceo-se a nomea.;:.fio da corrimissão c sahirno· eleitos os Srs .. Ul
rich, Coelho de Castro , c 1\fesquila, ficando o Sr. Presidente 
autorisado para fazer o· corytracto ria· fórma proposta ·• pelo Sr. 
Reis. Secretaria i: da . Directoria do Banco do Brasil em qua
torze de Agosto ·.de mil' oitocentos e cincoenta e sete. O Se
cretario da Direct.oria Uoberto Jorge liàddoch T..obo.- Está 
comfo1·me. -José Severiano da Rocha.-Eu Carlos José d' Al
meida Primeiro Esct·iptu~ario o cscrivi.- José Carlos d' Almeida 
Arêas. -José • I)edm llias' de Car.volho. 

--·-
N.0 29.~ .. -Aviso N.o 36 de 31 de Agosto de 1857.-Ao Pre

sidente de Santa Catharina.-Sobre· a Autoridade, que deve 
'receber o juramento do colono, que se preteudeJ~ natura- · 
lisa r 

Illm. c Exm. St·.-Sua 1\lagestmlc o Imperador, Tendo 
ouvido a Secção dos Negocios do Imperio, · Houve por·· bem 
declarar pot· Sua immediala Resolnção do Conselho d'Estado 
de 1~. do corrente, .·que o juramento de fidelidade, á Con
stituição e mais Leis do Imperio,. qu~ os colonos estrangeiros 
devem prestar na f6rma; do Art. 2. o do Decreto n.o. 808 
A de 23 de Junho de 1855, para obterem carta de natu
rnlisação, não tem de ser necessariamente recebido pelo 
!)residente da Pro\·inda; podendo-o ser tambcm, se os dilos 
colonos o preferirem, pelas Camaras 1\lunicipaes ou Juizes de 
Paz, que com as cópias das declarações feitas pelos solicitantes 
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_juramento. O Cf""' communico á V. Ex. para sua intelligeÍ1cia 
c execução e em resposta ao Officio n. 0 63 de 5 dn Dezembro 
do anno fintlo. · · 

Dcos Guarde n Y. Ex.~Marrtucz de Otinrla.-Sr. Pre
sidente da Provinda de Santo Catharina. 
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N.o 295.-GUJ~RRA.-Aviso de 1 de Setembro de 1857.
Dcter,mincmdo que o Cirurgilio mór tlo Exercito quando 
tire~;,; de nomear algum Cirurgião do Corpo de Saude para 
conüitis.são .[óta da Curte, o fac:a por meio de lmma escala 
que clet~e organisar. · 

Uio de .Trmeiro. l\linisferio elos Ncgocios da Guerra rm 
1 de Setcmhro de 1856. 

111m c Exm. Sr. -lle ordem de Sua Mageslüdc o Im
perador, t1elerminc V. Ex. que o Cirurgião mór do 1~xercito, 
d'ora em diante, quando tiver de nomear algum Cirurgião 
&lo Corpo de Sandc para commissões fóra desta Côrle, o fa~·a 
pnr meio de huma escala, «JÚe deve ser orgnnisndn dos ser
Yiços que lenhi.ío prestado os que se acharem na Côrlc, onde 
veuhão mcncionatlns todos as commissõcs que cada hum tiver; 
t1c maneira que n nomeação recaia muttielle que não ti ver 
ainda commissfio alguma, ou fJUC tenha o menor numero 
clellns avaliadas em tempo; e quando algum, nestas circum
stnncim;, se achnr empregado na Côrte em qualquer I~stabele
cimento ou Heparlit:fio t•uhlico, nüo fica por isso dispensado 
de ser nomeado, deYendo esta nomeação, sempre que for 
·possivQl, t·ecahit· de prefcrcncia nos <tne nfio tiverem scrviros 
de . caínpanlu1. Igualmente se procederá a respeito dos Ci
rurgiões l\lilitarcs que eslivercm empregados nas Capifnes tla5 
I'rovincias, quando houverem de ser nomendos para commis
~õcs que dm·ão ser desempenhadas nos fronteir·as c pontos 
tcntraes d,l mesma I>rovincia. J•: sómcntc estas determinações 
]Joderfio ser alterados por ordem expressa desta Secretaria 
d'Estndo, qnnndo assim o julgue conveniente· oo serviço pu
blico. O que tudo V. Ex. fará constar ao dito Cirnrgifio 
mór do l~xercilo pnrn proc.cder invariavelmente nesta confor
midade. 

Dc.os Gtmrdc a V. Ex. -.lcronymo Itrandsco Coelho.
~r. Rariio cfp Suruhy. 
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N. o 296.-UIPERIO.-Avisô do t.o de Setembro de 1857._;_De ... 
clara que o primeiro .ruiz de Paz de lmma Parochia na ol'dem 
tla votação;: não fica impedida de JJresidir: á 2. a rettnúio 
tla Junta de Qualificação pelo facto de te1~ feito parte' da t.a 
Junta, em qualidade de eleitor. 

L a Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios do 
I lll})erio em o L o de Setembro de 1857. 

'111m. c I~xm. Sr. -Conformnndo-se Stw 1\lngestndc e 
Jniperndor, por· Sua immediata·', Resolução do 1. 0 '"de Julho 
ultimo, com o parecer da Secção dos Ncgocios do Imperio 
rio Conselho d'I~stado exarado em Consu1ta do 1. o de Junho, 
Houve por bem Mnntlar dcclnrat· á V. Ex. que mereceo a Im
perial Approrac:ão a sim dceisão, constante do Ofiicio que 
dirigi o ao la. o Juiz de J>az da Purochia do Soceorro, c cujo 
cópia rcmcltco ao. GoYcrno Imperial com Oflicio dalatlo em 
31 de l\Jarço do corrente anno. . 

Acertadamente respondeu V. Ex.· no dito .luiz del•nz qnc,. 
nüo ohstantc ter e!\te presidido á t.a renniüó da .tuntn de 
fJtmlificnt;fío, em razão de não se acharem á inda jm·amen~ 
lados os trcs ~Juizes mais votodos, devia 'se~ a 2.a rcuniãó 
da tt:~csma .Junta presidida pelo 1.0 na ordem 'da vota~ão, se 
no tempo em que esta tivesse lugnr já tivesse prestado ju
rnmento, não podendo júlgar-sc impe(lido de e~ercer tal · 
fnncçilo por ter feito parte da 1. a .Jnnta Clll quolidade de· 
eleitor. O que commnnico á V. I~x. para scu,conhccimcnlo. 

llcos Guorde a V .. Et. -l\Iarqucz ·de Olintla.-Sr. Vicc
I•rcsidcnte da Provincia de S. Paulo. 

---
N.o 297. -FAZE~O.\.- Em 2 de Setembro ele 18:>7.--Di~ 

,·eitm; qlee devem pagar os titulos dos Ajudantes do.~ 
Despac1lantcs. -

J)cdaro ao Sr. lnspcctor interino do Atfaudega, em solução 
<Ís duvidas propostas em seu ofiiéio n.o t6i de 21 de Agosto 
)lroximo findo: t.o, que os direitos de 50 por 0 /rn a íJne esUio 
su.ieitos os ajudantes llos despachantes da A.lfalidcgn, devem !'er 
cobrados annuahnentc, visto serem de patente; 2. o, que todo~ 
as vezes que os ditos njutlantes mudarem de despachantes , 
rl~~rcm tirar novos titulos, cobrando-se-lhe!' o~ quntru mil rN~ 
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de fci tio de tt uc trata o urt 2. o do Decreto n. o L 939 de 23 
de Junho ultimo e o respectivo sello. 

'fhesguro Nncionnl. em 2 de Setembro de 1857.- Ber
nardo de Soilzn Frnnco. -Sr. Inspcctor interino da Alfandcga 
da Côrre. -·-
N. o 298.- Em 3 de Setembro de 1857.- Os manifestos das 

Embarcações nlio pagão srllo. 

Bernardo de Souza · Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria da Bahi1i n.o 202 de t!l do mei findo, no 
cJnal consulta se obrou acertadamente ordenando á Mesa do 
eonsularlo que não 'exigisse sello dos nuínifestos dns embm;
t~a~õcs, npesar de ser ellc exigido no Consulado da Côrte, 
lhe declam (f1Je, ;i vista do ~ 7. 0 do Art. 52 do Regulamento 
de 1 O de ,Junho de , 1850, e da Ordem de 3 de Setembro do 
mesmo anno, n.o 137, não pode entrar em duvida que os 
ft~fcridos 'manifestos SÚO isentos de sello. 

'fhesouro Nacional em a de Setembro de 1857.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.u 299.-.IUSTfCA. -Aviso de 3 de Setembro de 1857.--Di~ 
rigido ao Prcsi~lentc fln llrovincia do Piauhy.- Approva a 
solução dada 11elo Prest'dente da Provincia do Piatth!f, á 
duvida 11roposta pelo Presidente da Cama~a lJlunicipal da 
Capital da dita l'rovincia,. declarando competir ao mesmo 
Presideute da Camara accttmular as (uncçiies do dito car
!JO cmn as de Juiz .Municipal, quando houvesse de sttbsti
túir a este. 

Ministerio dos Ncgoeios da .Jnsti~a. lUo de Janeiro em 
:3 de Setembro tle 1857. 

Illm. c Exm. Sr.-Hcmctlêo Y. Ex. com o seu Offició 
n. o 22 de 11 de .lu lho deste anno, o que lhe dirigi o o Pre
sidente da Camara 1\Junicipal dessa CApital, por copia, consul
lnndo, se, eslando elle em razão do seu cargo, excrccnc1o as 
rnncçfics •fc .Juiz ~Jnnieipal, podia on devia exercer. simuHa
JICi.ln1ellk ns f•uwç•1•.~:' tle hmn c outro eargo, remcUcn•1n 
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V. Ex:. tnmbem, po1· copia, n resposta que tlen n tlita Con..:. 
snlta. 

Sua Mageslade o Imperador, n Cujo . conhecimento lc,·ci 
este negocio, 1\landa significar: á V. Ex. qnc bem resolveo a 
questão, quando declarou ao referido Presidente da Camara 
I\lnnicipnl, que era cuactamente essa qualidade, que lhe con
rerin o direito de exercer as funcções de Juiz 1\lnnicipal, c 
que a nccumulação neste.·caso era neccs~aria, porque, se elle 
pnssasse á outro· a l1residencia e exerci cio. na Cnmara Muni
cipal, ficava por este facto, incompetente. para substituir o 
Juiz Municipal, pois que perdia a qunlidacle, que a Lei reco· 
nhcce como essencial pilfll essa substituição. O quecommtinico 
á V. l~x. para sua intelligencia, c para o fazer constar ao Presi
dente da Camara Municipal dessa Capital. 

Ocos Guarde a V. Et.-Frnnci•co Biogo Pereira de Yascon
l'c11os.- Sr. Presidente ela l1rovinria do Pianhy. · 

_._._-

N.o 300.-HIPF.RIO. -Avisodc3 de Selemhro·dc 1851.-De
clara que a Lei do J •0 tle Outubro de 1828 não.~f.Í niio faz depcn
dtmle das Cantara.'; 1lfunicipaes a impo.sição das multa.~ cw.~ 
Vereadore.'; e S upplmites que niio comparecem ás sessões, 
com.o nilo veda que os · Presiden,tes . das mesmas Cam~ras 
a.'; unponhão em, casos tacs aos Vereadores re(ractarzo.s, 
e ao!; Supplenles que sem. motivo justlficado nilo acwlirl'm 
ás t·onvocáçr;es. 

1.• Scc~no. Rio ~.le Janeiro. l\linisferio tlos N(•gocios do 
T mpcrio em 3 de Setembro de 1857. 

Illm. e T~xm. Sr. -:- tcvci á Augusta Prescn~a <le Sua 1\la
gcstndc o Imperador o Officio dessa Presidencia , datado em 
6 de .Junho ultimo , submettcndo á conshleraç:ão do Governo 
Imperial , a fim de resolver como julgasse conveniente , o que 
lhe dirigio o l1rcsidcnte interino da Camara l\Innicipal da Yilla 
tle Nova Frihurgo, fledindo providencias contra o abuso c.om
mcUido não só por alguns V creadorcs , mas tamhem por Sup
plentcs, de não comparecerem ás sessões, pois que entende 
a mesma Prcsidencia que n applicação do meio de imp6siçfio 
de multas , estahclccido para este caso no Art. 28 da Lei do 
1. o de Outubro de 1828, não lhe competindo , mas á pro
pria l:amara, torna-se impossível sempre qnc, como tem 
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acontecido , niio comparc~a o numero de V eremlorcs netes .. 
snrios para que possa haver sessão. . 

1~ o Mesmo Augusto. Senhor, Conformando-se, por Sua 
in-imediato Rcsolu~no de f!i. do con~cnte incz, com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'l~stado, exa
rado em consulta de 30 tlc Junho proximo passado: Houve 
por bem Mandar declarar {)lm a citada l.ci não sú não fnz de
pendente das Camaras l\lunieipncs a imposi~ão das multas em 
casos taes, como llüo. yeda que os l,resitleutes das. mesmas, 
os qmies pela natureza do seu cargo devem prover á reunião 
destas, as imponhH"o aos Vereadores refraclorios, c nos Sup
plcntes (ttte sem moth·o Juslifiendo núo acudirem ús convo
<~a{'ões; e se por outro motlo fosse entendido seguir-se-h ia 
o absurdo de exigit·-sc o fim para lmr Jogar o meio, care
eendo assim de ctncacia, quando mais necessnria fosse, a 
penn cominada ]lCla T.ci. O que communico ú V. l~x. para 
sua intclligcncia c para o fazer eonstril· á flila Cnmuru. 

Deos nuurdc a V. Ex.- Marquez de Olinda.-Sr. 11 t'e
sitlcnte da Provincia do llio de Janeiro. 

N·o 301.- Aviso de Ji. de Setembro de ·t857.- Declara 
·que o Art .. 1 J O da l ... el Reyulàmentar das eleições .de 19 
de Agm;to ele 18!,(), sâ he appb"cavel aos cmws em qt~e sendo 
a quálificação feita nn época marcada na Lei, a cont·o· 
cação dos individuas, que hão de organisar. a Jwiia, tem 
lugar no ultimo mez do qualrienm·o, nos termos do Art. 
"O da mesma Lei. 

1. a Sec~~iío. Rio de .raneiro. Ministcrio dos Negocios do 
Impcrio em .~. de Setembro de 1857. 

lllm. c Exm. Sr.- Sendo presente no Governo Impet·ial 
o OITicio de V. Ex., n. 0 12 de 22 de .Junho ultimo, ao qual 
vicriio nnncxos o que lhe dirigim o .ruiz de Paz mais ,·otn
do tlo quntriennio passado em o 1. o do mesmo mez, c a res
posta tlc V. F.x. de 22, sobre n iucompclcncia do mesmo 
Juiz para prt'.sidir :í .Jnnfn de Qna1ificm:ão de votantes, cujas 
~cssões livenio eomc<;o em 31 de Maio antecedente; tenho de 
declnrar-lhe que com acm·to decidi o V. Ex. não pertencer ao 
referido .Juiz do Paz aquclfa Prcsidcncio, mas sim ao mais vo-
1iulo dn JH'e~entr qunfriPnnio, por isso qne o Art. 1 tO ela Lei 
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llegulamentar das clcit;ões de t9 de Agosto de 1846, só he 
applicavel aos casos em -que , sendo a qualifica~üo feita na 
época marcada -na Lei , a convocarão dos indivíduos; que 

. 1•üo de organi~ar « JU1lta, tellllugar no uiHmo mez do dito 
quatrienilío; nos termos do Art. ·&. • da mesma Lei; e por con
sequencia ·em .télilpo em que o mesmo Juiz de Paz póde 
exercer a sua jurisdicçao_, e não qMndo a convocação, por 
<JUalquer inconveniente que .occorra, be feita e<traordinaria
mcnte <)entro--do-novo quatriennio,· pdrque neste caso bav.en
do · cessa<)o ajurisdicçiío. do Juiz -do· quatriemrio anterior,: na o 

· póde eU e fuze"lo •. lllas pe11ence · essa attril!àição, e cónsequen- · 
temente. á l'residencia da.Junta ao Juiz de Paz mai~ votado 
do novo· quatriennio, como tem sido declarado em varios 
Avisos do Governo Imperial., entre outros no de 26 de Fe
vereiro de 1849, o.• 50. Q que commuriiêõ á V. Ex. pilra seu 
conhecimento. . . 

Deos -Guarde a V: E1t. -"'Marquez ·de O!inda. '-Sr. Pre
sidentQ da Província do l'iauhy. 

N:• 302.-'-Úiso de 4 de Setémbro de 1857.c -D6 eicla
recimentils ·sobre os vencimenws que_ cômpeicyn aos empre,· 
gados-- dos Cr>rreifJS qua11dri sub:IIÍit<irem huns -aos oW~os. 

3.4 ~5ece.ao. -Rio de J!lnclro. ~HniSteriÓ dÓs Negocios ilo 
clmperio em 4 -dtt Setembro. ~e 1857. . · 

--ÍIIm. e Exni: Sr.- Foi ~presente 'a Sua iHogeslade o Im· 
peradór o officio do lospector · da Thesouraria de Fazenda 
tlessa. Província , de 11 de -Julho _ultimo , sob -n.' 8 , no 
qual péde esclarecimentos sobre as seguintes duvidas:. __ . 

t.• .Quaes os vencimentos .á que .tem direito o Ajudánte- · 
C!>nladilr, ·no.periodo de quatro mezes de _licença concedi
da- ao Administrador do Correio, a quem sllbstituio. -- ·. , 

2. • Se o Substituto tem direito• aos vencimentos. de :Ad
miniStrador,:- desde•que o serventuarie exéed~o o prazo da 
licenra .. concedida. . • .: . - ·. . - '>.... . 
· 3. '·-·:se procedem as nomeaçõê!; interinas . feitas• pelcl: M• . 

· ministrador --Jll!m. os lugares d'e .AJudante;..çontador . e ... Por~ 
teiro.praticante: · . . · . · _ , · · _·. _ · . ._ . _· · •.: ::,."·--: • 
· · 0-~fesmo Augusto Se!!hor, em-sotuçiíó ásdita~,ffiividas, 

H a l'or :bem fixar as >eguintes regras;. · 
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llegulamentar das clcit;ões de t9 de Agosto de 1846, só he 
applicavel aos casos em -que , sendo a qualifica~üo feita na 
época marcada -na Lei , a convocarão dos indivíduos; que 

. 1•üo de organi~ar « JU1lta, tellllugar no uiHmo mez do dito 
quatrienilío; nos termos do Art. ·&. • da mesma Lei; e por con
sequencia ·em .télilpo em que o mesmo Juiz de Paz póde 
exercer a sua jurisdicçao_, e não qMndo a convocação, por 
<JUalquer inconveniente que .occorra, be feita e<traordinaria
mcnte <)entro--do-novo quatriennio,· pdrque neste caso bav.en
do · cessa<)o ajurisdicçiío. do Juiz -do· quatriemrio anterior,: na o 

· póde eU e fuze"lo •. lllas pe11ence · essa attril!àição, e cónsequen- · 
temente. á l'residencia da.Junta ao Juiz de Paz mai~ votado 
do novo· quatriennio, como tem sido declarado em varios 
Avisos do Governo Imperial., entre outros no de 26 de Fe
vereiro de 1849, o.• 50. Q que commuriiêõ á V. Ex. pilra seu 
conhecimento. . . 

Deos -Guarde a V: E1t. -"'Marquez ·de O!inda. '-Sr. Pre
sidentQ da Província do l'iauhy. 

N:• 302.-'-Úiso de 4 de Setémbro de 1857.c -D6 eicla
recimentils ·sobre os vencimenws que_ cômpeicyn aos empre,· 
gados-- dos Cr>rreifJS qua11dri sub:IIÍit<irem huns -aos oW~os. 

3.4 ~5ece.ao. -Rio de J!lnclro. ~HniSteriÓ dÓs Negocios ilo 
clmperio em 4 -dtt Setembro. ~e 1857. . · 

--ÍIIm. e Exni: Sr.- Foi ~presente 'a Sua iHogeslade o Im· 
peradór o officio do lospector · da Thesouraria de Fazenda 
tlessa. Província , de 11 de -Julho _ultimo , sob -n.' 8 , no 
qual péde esclarecimentos sobre as seguintes duvidas:. __ . 

t.• .Quaes os vencimentos .á que .tem direito o Ajudánte- · 
C!>nladilr, ·no.periodo de quatro mezes de _licença concedi
da- ao Administrador do Correio, a quem sllbstituio. -- ·. , 

2. • Se o Substituto tem direito• aos vencimentos. de :Ad
miniStrador,:- desde•que o serventuarie exéed~o o prazo da 
licenra .. concedida. . • .: . - ·. . - '>.... . 
· 3. '·-·:se procedem as nomeaçõê!; interinas . feitas• pelcl: M• . 

· ministrador --Jll!m. os lugares d'e .AJudante;..çontador . e ... Por~ 
teiro.praticante: · . . · . · _ , · · _·. _ · . ._ . _· · •.: ::,."·--: • 
· · 0-~fesmo Augusto Se!!hor, em-sotuçiíó ásdita~,ffiividas, 

H a l'or :bem fixar as >eguintes regras;. · 
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t.• Qne nos empregaJos do Correio, quando 'snbsiiluirem 
huns aos outros, compete, ali\m dos ~eus ordenados, a quarta 
parte dos vencimentos do substiluido.; ·pot isso ·que dispou· 
do o art •. 57. do Regulamento annexo;r ào ~~treto · n.• 399 
de 2t de Dezembro de 184& que os verchii~l;tos dos em· 
pregados do Correio constao de h uma quarlà · parte. de gra" 
tificaç~o, e Ires quartas partes de ordenado, ho clnro que 
a gratificação he dada pelo exercicio; o' jlOflllhto devida á 
quem Oca no serviço do lugar, como já por' vezes se tem 
resolvido individualmente. 

2. • Que ao Individuo , que , 011 na sua qualidade de 
empregado do Correio, ou por titulo .legitimo, servir em" 
prego vago, ou em que o impedido não -tehha direito aos 
venCimentos, quer seja na Directoria, quer nas Administra
ções ou Agencias , devem ser abonados todos os vencimen
tos do lugar, como se deprehende dos Avisos de 9 de De
zembro de 1856 dirigido ao l'residenté do Espirito Santo, e 
de 3 de Março deste anno no Ministerio da Fazenda. 

3:• l'inalmente, 'que aos Adminhtradores do Correio só 
compete , pelo § 11 do art. 14 do sobredito Regulaminto; 
a nomen~.ão de quem sirva interinamente· nos. impedimentos 
ou faltas de qualquer empregado que nao tenha substituto 
marcado ; mos que, dado o caso de vacatura de lugares ou de 
impedimento simultaneo de Administrador e seu Ajudante, 
a nomeação interina hc da allrihuiçno do Presidente da l'ro
vincia, como está expresso no art. 44 do citado Regula
mento. O que communico a V. Ex. paro seu conhecimento, 
e para que assim o fn~a constar ao referido lnspector da 
Thesouraria, cumprin•lo que V. Ex. por equidade mande pa
gar aos imlividuos que, por noRteação interina do Adminis
trador, servirão os lugares de Ajudante-contador e Porteiro
praticante de conformidade com as decisões apontadas. 

Deos Guarde a V. Ex.- Mnrquez de Olinda: -Sr. Pre
sidente da Provinda de Sergipe. 
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: ~ ~·'J~~Q~Í·~-!~;A~t1~~A~~--.~}:~.,~-~·- ~~. ~~Jf.WtR.,:p~:}. ~f1t~ ~:;~;,,~~~~;,\~~~,t 
:~~.g~_ Çõlf,~~tQt~~ qíte$~,r.~~m~-e,~·rt~e~,q~-~r.P1Jg~~~(~:-Q..~~aps;:;~r~~t}-~~:-t;~rf~~-~ 
,::;:'; •.. . . i ·... (•i ':, Jf~r,lt~~·;.CI•~~~~~~~~.?·;\·!_ ; i \ " .• ; .. '.• >.··i ffn ;·~s;, 
~:~~-~-.- .. nernn~~~~.~ (l~~~s~ii;ti·_.Fi~ijé~.-~,;·:i:~ãld~ht~:. ·a<>·~:±~ihanht ·dó ·:·:~}:·,1 
Thcso:uro Nn~io~uif,: ,e~/~nââ.j#iín~vt:#·~'~Çi~:c~t.oJ_ ~~~:-::~;~~~~9 :-t~;-1 
de ;Ju1ho ~lt.uno, d~~~l!~a ···,~~~;_._~~s.w.l~~eç~o~-~-s;;·~~s __ :-~J~~~~9nt(··;J 
ra~tas de ._li.azend~ -9"~-;~··.ihgt1J~,:t4~.,;o,:,J-Po~l.!~~(orgs ... ~~-~;~W!an·{(.;J 
dos· .. c_o, r_r: .. es. do. s'. or·, p.h~.o~ .. '.".~9-}~fi .. o .. _-_r' m_ .. ·· _e ___ n_ .... J"_:i .. p.epn,',l,·:.'l~es_ oi···", ·.ç~ .. 0······ :_t!_~_,t"~ ·.'_··_?:

1

._1'

1

, do referrdo mez,· .não como· Collectores{.mns s1m como.· .. Tfie.- ':::_, 
soure~~os 4o::Ju~_zo~. ~ev~m -~~ger~se.n:éta~:.~eis,}leg~lla:m~~~~~ ;'·'·:' 
e .-Instrucç~es 1ç~péçtivas,, -.~f\'?, con'-u~4~n.4g. o,~d!~o:c,ó,~~:~·~~H~-.-L:i-. 
cscr.tptu~nç:U?;.e~lll. -~ da:~ª~-~~~·;.;e. s~~a ,.e~qflpt~~at;u~;;·i·;~e:~ ;;,: 
de~endo- dtrtgn:~se_ a. A,dt~ums~r~çã<) :._de )i'a_zcnda pa~n. s!oluçno · .. 
de Jquaesquer duvidàs ou occurre~cias que se <1erem nó exer· 
cicio 'de sttás. novas funcções, nias sim ás outoridades c()nip,c
tentes ; ficando os mesmos Colíecto~_es na. iU:telltgeúcia dé q~e 
t1uamío os dinh~iros. de_:.Orph~q~t~vercm _Je csitrar nos cor~es 
pu~licos por emprest~mo., ;confonpe .~ _ a~t. .~ .. 0 § l~:~o da:' Lei 
de' 13 de ~ove~br,o de·18!at, deyerãoçnl~~r:-cs~rresç~jp~~~~, . 
rados. na form~ da.·.·mes~a ~ei, .he~ :co~?.-~os.~e~~lnffi~-~t~~ 
.e ordens _em vrgor;.aeste _,r~.sp~tt9.~,r;:·:···;.'f 1 ;,.-;,.: • •• .· •• .• ;,·,,: •. 

. . <-Thesoiuo.Nacional. erri':.4·-de .Setembro Jlc 1857~ ~ Ber~ 
nnrdo . de Sou~a l~râncó~~\ :./~.:, ~.. . . .. .. :; . . . . :,,;;j;~~~:;;;; .... 

~::~'fi·.~:.·tt:~~,· · ~~:L;~·.r·;_:;~ ~-: ~~- .~ . · ~ 

: :~. _.:.:-.: "}; ·' •6>:~.~~~;_ -·~i···~,- ! " 

-N:~ 3éH.-tMPtnro.:..:..t\vi~ô ~e.!)Jo s~ié~h~ó de.i8~7~ ~.'.Re~,.:_,·: 
· . soive varias tluvi~as;8obr(a;.inà.nêirlide;ser execútada ci. I}êf,. : 
· ;da~ Elef~~es-, ~n~ 'Ji41·t~· 1i~é1iiíi~4-· d o~fja_hi~ação. 4~s;~ti~~qs · 

de Qualzficaçao. , . .. . . , , , ·, . ~ · . : ... '.,; 

·L a Sec~iio. Rio de.' .tátt~h:Ói,· ~fint~t~~Í~ do~ NcgÓ~i~fdo 
.Imperio em 5 de SetembriLdé_·-i~5?> . . .. 

Illm. e. Exm. Sr.- Foi presente uo Govérno ·Imperial o 
Officio de V. Ex., .n." 20 de 9_.de Fevel·eiro jlroximo pns"7 
sado, com o qnnl. submette . ào conheCimento.· do lnCSfilO 
Governo as duvidas apresentadas pelo Presidente da Jrihta 
de Qualilicnçãn rlc volantes da Parochia de Cunha , c ui de .. 

·cisões •tnc V. Ex. sohre cllns proferi o. . . . . 
Conlesta.ndo-so a legalidade com t]Uc funcciohavao na 

organisação tla Junta os Eleitores é Sttpplcntes nomeados em · 
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18;)2, por .parecer 'Jne niio , erão ellcs competente~ , nem 
lambem. os eh~itos em Novembro ultimo'. mas·: OS· oito ci
dadãos imniedintos no l)residentc . na, -Ciei~ãn de .• Juizes.:de 
Paz,. susperideo este os. trabalhos, da·.Juri.tn .Para :representar 
~ob~é: .essa duvidn, e sobfe ont_.as qtie ~c Ih~ offe~ecem· na 
execução do Decreto n. 0 t. 812 de. 23 de Agosto de 1856, 
Ines são:· · 

1. a Se procedeo em. rcgrn convocando . os l~lcitor~s e 
Supplentes da J...egislaturu CJUC. começou em Maio de 185:3; 
ou se devia antes convocar os oito c.idarliios que lhe, eriio 
immediatos, conforme.n opinião que se ap~esentára, e que 
pnrcce inais conforme ;í Lei'? 

2. a Se (efl(lo-se de fazer a nova convocação em tempo 
em que funceionão os .Juizes de Paz ultimamente: eleito~, 
esses oito cidadilos devem ser os · immcdiatos na: elei{~iio de 
.Juizes de Paz do qualriennio findo ou do acfual? 

3.11 Se no caso de não compa~~ce~ nenhum dos convo~ 
cados, compele lambem ao Presidente ;, da· Junta a nomea~ão 
do cidadão que deve represeutar a turma ·dos Eleitores, ou 
se esta attribuição he Jimitada ú úomeaÇno do que. deve sub
stituir ú turma dos Supplentes, co in o: parece pelo fhial do 
ortigo 2.0 do citado Decreto, e neste caso' ;i quem compete 
n nomeação do outro cidadão? · 

4. a. Se a nomea.;:.ão dos 1\femhros da Junta, a que se refe· 
rem os artigos 5. o e 9. o do citado Decreto, ·deve rccahir 
unicamente em cidadãos moradores dentro da Yi11a, para 
qúe elles possão comparecer mais promptanirnte; ou ~po:.. 
dem tambem ser eleitos outros que residão fóra, não ohsfanle 
dar-se o inconveniente de demora em seu comparecimento, 
e podet· mesmo ella ser causa de nüo 'se. remiir! a Junta ... 
quando houver proposito deliberado de procrastinar a sua· 
instnllaçiio? . .·. . .· . 

5. a Se o Pr.esidente da Junta, sendo Eleito-r ou Supplentc; 
f.em voto na eleição dos memb~os della, quando as. turmas 
forem compostas pelos oito cidadãos immediatos em votos 
na eleição de Juizes de Paz; assim como o tem quando a 
eleiçfio he feita por turmas formadas de Eleitores c Sup· 
plentes? 
· 6.11 Se suscitando-se duvidas sobre n elegibilidade de· 
:Hgrim membro da Junta, compete a sua decisão ú turma 
ctue o tiver eleito, ou a arribas aslurmas. 

O Bovemo lmpc~rial, inleiraclo da !'íoluçãn que tiverilo 
as f)nvidi.ls ref,.riclif:-;, manda flcdarar il V. Et. : 
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I :n Que f() i a ppr,ovndn ·. d·: deCisão de v. Ex. sobf~ ;:· ~ '· . · 

primei~a; declaro• dofqile .o··rresidentc da Junta procetled'·' 
r,.egula~mente, conyocando os~ Eleitores e. Supple~tés. ela· Le:.. ·· 
gislatu~a que ,começou: ~m. 1\l~io .·de 1853, c,' findou em· · ·. 
l\laio ao· corrente nnmi ~; • por. se~ ·-eUh conforme as :lleéi~ões . . . 
Impe'riaés ·e no. disposto :_no ot,tigo 1, o. do necrclo n~,o :.J ~81~ 
de 23 de Agosto do aniio pa~sádo ;: por. quanto,, vcrificalido~se 
em taes Eleitores~· as· Circurristancins .nH exigida~.:·. de terem 
nomeado . Dcpdtados, ·.e ·do· estn~.em 'npprov.mlns··· peto·podcr 
competente, não se dá . ri.· hypolhese de falta de Elei.tores 
hnheis pnra . que se recorrà -á .pr,ovidencia do nrUgo: ~ .. 0 

do mesmo Decreto; scr1do, Jiuni erro suppo~:-s~ · qne !O cHado·· 
A rligo I • o refere-se. nos· Eleitores da· ultii~ut eleiçã() de ·De~ . 
pnlntlos' por- isso que :a dar~~e semelhari,te inlelligencia' 
muu•n as Juntas de QualificaÇão riô . 1 ~o ann9 de humn .nová 
Legislalurn seriãô · compostas de· Eleitorrs c Supplentes · ~pn}o · 
qncr a Lei; c haveria irt~rncção do art.igo 2. o do ryiesma 
Decreto, que· especificn O!t'C~asos· em. qlle,se deve reco~re~,: á 
providencia hhi dccretadá ~- 'iú>s quàcs não está comp~éhen..: 
dido o de que se trata. . . . . . . . . . . .· .! . 

2. 0 r.ompctindo a convocação da .Junta·. de Qüalillcaçiio ho 
I. u anuo de htim novo l{mitrienfiio ~ beni como à sua pr,e
sillencia, ao Juiz de . Paz mais. ~otado desse quritriennio, 
quan•lo a mesma convocnção r:tão h~ feita nn época ~\arcada 
na Lei Uegu1amcntar. das Eleições,. Çonforme. est.á d~c1arado · 
em. varios Avisos; entre outrós ·no.· de .. 26 de Feverei~o de 
18~9, ll 0 50, he consequericin q1~e, dadó :que na, ~a~~chia· ·. 
em questão houvesse falta. de. Eleitores e Supplentes .pará, for~ · 
mação das tur~as que lOJP .de·: eleger os m~mh~os da ,lu~t~· ~, .. 
dever-se-ião convorár os oito chladã(ls. imrtlclliat.os ào Prési• ; 
dente da Junta na ultima eleiçao de Juiz~s ·de Pnz, e, por 
tanto acertada foi a decisão_ .. que:'~~ l~x •. dco neste sentido, 
expedindo as ordens convcrii~rités.t ao, reprcs~ntante, visto 
set· ellc, como nffirmn, · o t ;o volatlo lambem naquella 
eleição. · · 

3. o Que não foi belll reso1vhla. a 3 a duvido, visto que 
V. }~~- considerou hypothese lliversa a que figurou o repre~ · 
scnl.nnle. He certo qüe eJie qu~stiona com a disposi~.ão final, 
do art. 2. o do Decreto que trata . do caso em que na lista 
de J uizcs de Paz hnJa sômentc quatro nomes alêin ·elo Prési..: 
dente da .Junta , caso em, que a este só • compete a nomeaç-ão 
do dcladào que eleve representar :a turma dos .Suppleitles, 
~eiulo a dos Eleilorcs rr!pn~$clihH1n twló~ 'Jiln(ro~• ridnc1ãos 
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i.tcl~tiitos h;Htl_lel_li~ ·fi:' ta.· A qlll:stãd. su.sc~l~il~:'p~I?~~e~.t.êserila rl 
te; .tal. (]Ual Hetf Jormu}m}a no -~. 0 • QUISI(O. 0Clrn8 ;-' ·resoJ~e Se 
pelo art; .t Ji. ~o Déc~cto q'tie '· considef.Mltl() ·di~êtsris:~;JiypoUw
ses. occorrcntcs; :'cJcterniina 1:: _···~ /: qútf'quandõ J:i1lit> co~pnrctn 
nenhum· :·dos .cotlvocndos da> lista; dôs Juizes de Pnt <para 
sub~litliircm fiS turmas de J~JeilOfl'S e Supplenlcs até o dia 
seguinte iÍs 9 hol'as tia manhã, st·jão convidados os dois· ci-· 
dadãos mais votados que se seguirem ··áquciJcs, com o p~c.,;;. 
fere hei a ahi indicnda ; 2. o que no cazo de compareÇcr·cm 
sómcntó. crri numero ~ufficiente para formnc:no dé h uma tur
Jl)U, se convide unicamente n hum dos dilos tiiladfios; 3. o 

(IUC no cuzo de não hnvPr alêm dos c.idadãos immcdiatos nn 
)'residente tia Jurita nenhum outro na. lisla ·de Juizes de 
l1az, ou havenlo mais' nenhum conipárccn~ sejão co'nvidaclos 
dois cidtulãos que tcnhão as qualidades de Eleitor; li-. 0 final
mente, · <tnc. quantlo · eompareçà algiirri ':"düs éori}·ocndos, :quer 
dos 8 primeiros, quer dos seus iriuncdiutos ~ se convide a 
hutn só cidadão. · · 

Ji .• o Qtie com ncértu decidio V. l~l., qnc a Lei não res
tringe a eleiçüo dos membros da Mesa nos cidadãos que 
residirem na Villa, mas ttu~ podem ser eleitos oul~os quaes
lJner moradores na Parochia, officiando-se:..Jhes ·. com a ri tece..; 
dcncia ·para que possão comparéccr em tempo ; e esperando-se 
por elle~ até o dia seguinte pelas 9 >horàs da manhã~ cón:..:. 
To r-me di~põem os artigos 8 c i O· do Decreto para casos 
semelhantes. 

5. o Que não foi bem rcsolvjda f1or V. Et. · a 5. a :duvida 
declarando que o Prcsidcflte da Junta , sendo l~leitor · ou 
Supplentc, deve . ''o lar na eleição dos Membros da Mesa, 
quando esta he feita por turmas compostas de cidadlios ti
rados da lista de Juizes de Paz. A disposiçãô do artigo 1 1 
do Decreto, que V. Ex. estende á eleição feita por essas 
turmas, be -ripplicavel ao caso lmico de que trata o mesmo 
Artigo, . isto lte , · tfUando n elei~.ão . h e ·feita pelas turmas de 
Eleitores, c Supplentes, ·em cujo numero esteja incluído o 
Jlresidentc da .Junta. Ahi ellc rcprese•Hn hum Eleitor, ou 
hum Snpplcntc, no passo (]Ue isto se niio eM ·na hypothe·se 
em questão, visto fJUe as turmas· são (~ompostas de entidade!" 
diversas. 

6.° Finalmente, que foi nccrlatla a decisão de V. Ex. 
sohre a H. a tlnvhla. A' vista das CXtn·essas dispnsh,:.{JCS do 
artigo 12 elo df alio Deereto , h c. daro «(Hê · tfUUhJlter. ddadão 
JlO(le Sll~f~il:u cpwo::I.IH~~· !'''lwe o dcgibilidRdc dos memhros da 
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Mes.a, mas qu..1 a. tliscussõo. e a . .<Jer.isõo snbrc Ines qmis~ ·• •• ·.·.*'··.·.t·.·;.·,~ .. 
só compelem á turma que .tiver rei(o .a eleição. . · ,, , 

Q que tudo comllllJpiço.~. y. t~ .. para, ~cu corihec;ii. i~ 
D,l~nw~ e exe~:r:;,Jl~?.teGtll\.~~~~,v,,.Ex., "Aiarquez ~~~· '!tt,·, 
Ohnda.- Sr. Pre&t~e.~\1!, dà/Pronn!lJa de ~. l'aulo. ·' ~~ ·~· 

; -- .-:;··11'~· 

N.'305.-GU.t;RRA . ...,.Aviso' á~ 5'de Setembro de t8s.f.;.; . 
Dá instrucções para .o exame .da pol.,ora fabricada 

na Fabrica da Estrella. . . 

Jlio de Janeiro. Minísteti~ d~~ Negocios do Gner~Xrêbl 
5 de Setembro de l856. 

Í'ico scienle, pelo seu Officio n.• 335 de hoje, ue que 
das cem arrobas de polvoro .da Fabrica da f,glrella, já V. S. 
mandou remover 90 arrobas do Deposilo rle Inhomirim para 
o de Saulo Darbara. D'ora em diante n polvora da dita Fa
brica nllo será recolhida ao Deposito de Sanla Darhara anlçs 
de experimentada pela Commissao de ~clhoramcntos domá
leria) do Exercito, procedendo-se pela llinneira seguinte: . , 

I. • Nos barris de polvora o Director da Fabrica mandará 
pôr a numeração seguida, e além da marca, o anno. A 
numeração principiará de novo em cada onno. ,, 

2. • Mondada a polvora por aquelle t)irector para o Deposilo 
de Inhomcrim, o fará constar. a V. S. enviando huma relação 
especificada sobre o numero de barris, sua numera~~o e qua, 
lidade da polvora; e logo V. S. mandará por hum dos Olliciaes 
do serviço desse Arsenal ao dito Deposito extrahir tres amostra~ 
de cada barril; cada amostra será de h uma libra, sendo 
polvora de canhão, e, de huma onça, sendo polvora 1le fuzil 
ou fina. Nas laias, que trouxerem as amostras, estarão ins
criplas a marca, e o numero do barril correspoudenle. 

3. • V. S. enviao·á as amostras ao Presidente da dita Com
missão de melhoramentos para as examinar nos respectivos 
provelcs. 

4. • Toda a polvorit de canhão que no pro vele morteiro 
der o alcance de 60 a 80 braças, será aceita e julgada propria 
para seniços de paz; toda a que der de 80 braças para cima 
será consiueradn polvora de guerra; a que der menos de !iO 
será rcgcitada, como impropria. para a paz ou pura n gurirl'a. 
Semelhantemente lo<la a polvorn fina, ou de rnzil que no 

•-.. · 
,!' 



(~) 

Mes.a, mas qu..1 a. tliscussõo. e a . .<Jer.isõo snbrc Ines qmis~ ·• •• ·.·.*'··.·.t·.·;.·,~ .. 
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Jlrovelc: Á\I~biuc.o,. on de ercmilheir, .der .·'lll,f!~WS.,dé: 60 g(áos. 
sérá rcgeitúda ; . de. 60 n 80. gráos . sebí' ~cst;inn~ai . no'.'.set:.yiço 
ile Jlaz; .e a~·so ,Pa~a .~iffi.a· s~~·á ·.?~P,li?~da. #of~s~sf~~:~gi~~.P:a .. 

5: j· ··A'·. v1sta, ·:da .:relaç.Ao.·da~ .. ~xperlenr.tasr:\qp~ .. fiz~r~ .a;. chta 
Conilijissfio e· qüe · sérá · remettitló. . ·a .:estit S.epr,e~àr~à dms.~ado, 
se ;:IDandará novamente' ao Deposito '.délnhámer.~~ as~igíuilar 
(~ada banil dos :que forem aceitos, inscrevóudo-se· huin-P·~ 
nos ila }lolvora: ilcstinmla Jlnra o serviçO 'de .Jlaz, :.hum~G
na q11e fo~~destinada para o de guerra; e. hum~n"'Cna. que 
for r:egf!ilada. Os barri~; da primeirâ .. e .segurida. s~~iio ~eco
lhidós bo De'posito de Salda Burbara,: e os da terceifn:,vollarão 
para .n ~'abrica' dá Poivora, para ser iiovl}riltmte inari,iptiltH]a 
a J}olvora regéituda. .· , . . . , · · .~ ·. .• , .· .. ; 

6.~ o Dú resultado final de cada remessa de pol~o~a dara 
V. S.;~ C()nta: 11;, esta Secretaria d' Estado.. . . , , .;:·:· .~·./.:; {k· . . :.·, 

.Deós\ Guàr<le. a ~~ S.-Jeronyinó..)!r,n~cisco<. Ço'eH1o.~ 
Sr. Director do Arsenal de Guerra. da ,.ço.~~~~ .. · · ;·.: , · . 

;• 

N.o 3!l6.- FÁZRNDA·.- Em 9. de SetetnhrÓ:d.eÍS57. +C~~ 
brança dos direitos . dos of!icios nova11tehÚ~ lotados~ 

Bernardo de Souza Franco , Presidente do Tribunal (lo 
ThCsouro. Nacional, declara ao s~. Inspector da. Thcsournria 
de . Fazénda da Provincia de Sàrita Catha~ina, em resposta 
ao seu Officio n. o 125 de 19 de Junho ultimo, : que. quando 
a Ordem: Ci.rc.illar de 7 de Abril '·do aririo passado; :'n.0

• 7, 
mandou lotar, de no~o todos os empr,egos e Officios de Jus
tiça, foi para que se cobrassem logo,. na . fórma; ,da 'fa
bella annexa á Lei. de 30 de Novembro de t8~·1, e da de 16 
de Outubro de 1850, os direitos correspondentes á maioriâ 
dos emolamentos lotados,· ainda me~tri.o ·.dos Officios .. : e em
prégos. providos antes do Regiménto de 3 de .l\larço de 1855~· 
que elevou esses emolumentos. . · · · _ . , 

. Thesouro Nacional em 9 de Setembro de i 857. - B~r~ 
nardo de S~uza Franco. 
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ReJ•nrtiçiio Get•nl dns Tet•rns PtÍblicas: 

N." 307.-Aviso N.o 25 de 10 de Setcll\hro de 1857.-Ao 
Pt·c~illcnle da Provincia de R. Pedro.-A respeito das '»Ui· 
diçüe.~ elas terras devolutas á mm·gem do ·Alto l'aqtiary 
tmra z1atrimoliio da J>rovincia. 

111m. e E~m. Sr.-Suu 1\lagcsln~c o lmpcrndot~ Hou~e 
por hem autorisnr a V. Ex., nn fórma solicitada crn officio 
n. o 32 de 25 de Julho ultimo, n mandar mc(lir c demarcar 
por eonta das . 6 legnas em quadro, concedidas n cada Pro
vinda pclu lei n o Et~. d~ 28 (\e Ou~ubro de 18~8, os te~~as 
devolutas, que ncabão de ser explorntlas por ordem dessa 
Prcsidencia á margem direita do alto <Taquary , pertencentes 
nos Municípios do mesmo' nome e do .Passo Funtlo, c Internes 
tÍ cstmda, que vai nbrir..;sc entre os: ditos dons l\lunicipios. 
O que communico n V. Ex. parasna intclligenCia, ad~ertindo 
que nesta medição se devem observar as regras prcsc~iptas 
no Aviso de 27 de Dezembro de 185~·, clir.igido ú Prcsidencia 
da }lrovincia do Maranhão. c incluso por ~opia~ . . 

Ocos Guarde a V. l~x.-1\Iarqttez de Olinda.-Sr. Pré
sidcnt.e da Vrovincia de S. Pedro. 

N.o308.-FAZEND.1.-Em 11 de Setembro de 1857.-0s Gol .. 
lectores servindo de 11wsoureit·os de (.)rphãos não devém por 

ü.m prestar twva fianra. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal ,1do 
Thcsouro Nacional, respondendo ao Oflicio do Sr ~ Inspcétor 
da Thesouraria de l\linos n.0 65 de 13. do mcz findo·, no qual 
consulta se devem ser JJrevenidos os fiadores dos Collcctorcs 
do novo encargo que a este~ trouxe a Circular n.o 24 de 20 
de Julho ultimo, commetlcndo-lhcs a guarda dos Cofres dos 
Orphãos, qnantlo não haja quem , com a condição de prestar 
fiança,. aceite o lugar rle Thesoureiro tios ditos Cofres, -lhe 
declara qne tendo os Collectorcs , que lambem forem The
~onreiros de Orphãos, de proceder na fórma determinada mi 
Circular n. o 2H tlc la do corrente , não se deve exigir delles 
fiança por seu novo encargo , não só porque este não augmenta 
n sua responsabilidade riscai, como • porque, quando :1 refe
ri1la C:irrular 11. 0 2~. lhes <:orhmetteo u guarda dos Cofres de 
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o recorrente, como ·a Th~sourarin na sua resposta «Í Roce
bedoria, não derão aos artigos 6 e 24 do UegüJamento de tO 
de Julho de 1850 a suá verdadeira intelligeneia ~ (\ceiam; 
out~osim, ao mesmo Sr. Inspector, para sua intelligencia e 
para o fazer constara quem.convier, que o art. 6.0 se refere 
á letras que nunca iforão selladas, e qúe o nrt. 2l. estabelece 
que os ti tu los da 1. a e 2.• classe ' que já cstavão lavrados 
no tempo da etecução do Regulamento de 26 de de:_ Abril 
de 18~·~·, e assignados por particulares ou nas notas dos Ta
belliães, livros tlas Companhiâs, e autos judiciaes, ou olli
cialmente for11 delles tenilo pago o seBo antigo , não estão 
sujeitos no actnal, nem á sua maioria ou revalicla~.ão, ·tlara 
que possiio prorlu~ir qualquer effeito,; d'omle se segue qüc 
nos easos em fJne se tiver e~igido in~;ompetcntcmente esse 
scllo ou a su;l revalidação, tem as partes clireilo ;\ restituição 
do qne houverem pago, se o requererem, pcl.os meios estu
beleeitlos nos ltegulamentos da Fazenda. 

Thesouro Nacional, <'m 12 de Setembro de 1857. - Ber
nardo de Souza Franco. 

-·-
N. 0 310.-GUEIUL\.--Aviso de Jl"dc Sclemhroclc l8fi7.--1Je

clara que o Arsenal de Guerra deve fo,.necer os livros de que 
precisar o Batalhão de Engenheiros na conformidade da 
lntperial Resolução de 5 do corrente. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negoeios tia Guerra em 
t.'~ de Setembro de 1857. 

Havendo 11or bem Sua ~lageslade o Imperador por Sua 
immc11iata e Imperial UesoluÇão de 5 do t~orrenle, tomada 
sobre Consulta . (lo Conselho Supremo Militar, lleterminar que 
todos os livros· precisos para a escriptnrnção do Uatn\hão 'le 
Engenheiros pertencente ú Escola de Applicnção do Exercito 
sejão forneeidos pelo Arsenal tle Unerra da Côrte, visto não 
perceber o respectivo Commanllonte gratifica<_:.ão destinada ás 
dc-~pezas ela Secretaria; assim o declaro a V. "Ex:. para sua 
intclligencia: previnintlo-o de que deve enviar a esta Secre
taria d'Estatlo segundas vias dos peditlos que acompanhárão 
o seu onicio n. o '-:172 de 9 de Agosto· findo. 

Deos Guarde a V. E:{.-Jeronymo Frauc.isc.o Coclho.··
Sr. Director interino da l~scola de Applicac;ão do Exereilu. 



( 259 ) 

o recorrente, como ·a Th~sourarin na sua resposta «Í Roce
bedoria, não derão aos artigos 6 e 24 do UegüJamento de tO 
de Julho de 1850 a suá verdadeira intelligeneia ~ (\ceiam; 
out~osim, ao mesmo Sr. Inspector, para sua intelligencia e 
para o fazer constara quem.convier, que o art. 6.0 se refere 
á letras que nunca iforão selladas, e qúe o nrt. 2l. estabelece 
que os ti tu los da 1. a e 2.• classe ' que já cstavão lavrados 
no tempo da etecução do Regulamento de 26 de de:_ Abril 
de 18~·~·, e assignados por particulares ou nas notas dos Ta
belliães, livros tlas Companhiâs, e autos judiciaes, ou olli
cialmente for11 delles tenilo pago o seBo antigo , não estão 
sujeitos no actnal, nem á sua maioria ou revalicla~.ão, ·tlara 
que possiio prorlu~ir qualquer effeito,; d'omle se segue qüc 
nos easos em fJne se tiver e~igido in~;ompetcntcmente esse 
scllo ou a su;l revalidação, tem as partes clireilo ;\ restituição 
do qne houverem pago, se o requererem, pcl.os meios estu
beleeitlos nos ltegulamentos da Fazenda. 

Thesouro Nacional, <'m 12 de Setembro de 1857. - Ber
nardo de Souza Franco. 

-·-
N. 0 310.-GUEIUL\.--Aviso de Jl"dc Sclemhroclc l8fi7.--1Je

clara que o Arsenal de Guerra deve fo,.necer os livros de que 
precisar o Batalhão de Engenheiros na conformidade da 
lntperial Resolução de 5 do corrente. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negoeios tia Guerra em 
t.'~ de Setembro de 1857. 

Havendo 11or bem Sua ~lageslade o Imperador por Sua 
immc11iata e Imperial UesoluÇão de 5 do t~orrenle, tomada 
sobre Consulta . (lo Conselho Supremo Militar, lleterminar que 
todos os livros· precisos para a escriptnrnção do Uatn\hão 'le 
Engenheiros pertencente ú Escola de Applicnção do Exercito 
sejão forneeidos pelo Arsenal tle Unerra da Côrte, visto não 
perceber o respectivo Commanllonte gratifica<_:.ão destinada ás 
dc-~pezas ela Secretaria; assim o declaro a V. "Ex:. para sua 
intclligencia: previnintlo-o de que deve enviar a esta Secre
taria d'Estatlo segundas vias dos peditlos que acompanhárão 
o seu onicio n. o '-:172 de 9 de Agosto· findo. 

Deos Guarde a V. E:{.-Jeronymo Frauc.isc.o Coclho.··
Sr. Director interino da l~scola de Applicac;ão do Exereilu. 



( ~!()() ) 

N.o 311.-Aviso N.o 2 de t4·de Selembro·de·t857.-Ao 
Presidente· da Associação Ceritral de Culcinisaçllo.-AtJPro
va a escolha tla Im}Jerictl Quinta elo Cajú para lw.'ipc
daria de emigrantes. 

Tllm. c Exm. Sr.- Fira approvmlo, na fórma do art. 
13. do contracto de 26 (le Março ultimo, a escolhn <la Im
perial Quinta da Ponta do Cajú, pnra. local das hospedarias 
de emigrantes, que a Associt~ção Central de Colonisaçfio pelo 
mesmo contracto se obrigou a estabelecer. 

Deos Guarde a Y. 1~~.-Manntez de Olind~.-Sr. Marque~ 
(le, 1\font'Aicgre. 

N.o 312.--Aviso Circular ele 1~· de Setembro· de 1857.
Aos Presidentes elas i1rovinc!as.- llecommmula a remessa 
de todos os esclarecimentos ao Con.~ttl do lmperio no porto 
da 11rocedencia a respc~·lo l~o destino dos emig1Ymtcs. 

111m. c l~xm. St·.-Convêm qne todas as vezes, que a 
essa l 1rovineia ehegar. algum navio eom emigrantes, remclta 
V. l~x. se~ demon~ ao Agente Consular do Imperio no porto 
da proecdeneia todos os csçlarccimcntos possíveis ácerca do 
destino de cada hum desses inclividuos, c (lo lugnr de scn 
definitivo e~tnbelcdmcnto. 
· Dcos (;uunlc a V. E\.-· Mnnp1cz de Olind~l:--- Sr. Pre-
sidente dn rroyinda de ... 
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N.o 313.-DIPElHO.-Aviso de 15 de Selcmhro tle 1857. 
Declaça qtte, em. conformidade da doutrina do Aviso de 25 de 
Novembro de 18-'i-1, encerrada a A.'isembléa I?rovincial antes 
de ter decor1~ido o prazo. do art. t 9 do Aélo addieional 
a. re.'ipeito de f~is ou Re.'ioluções apresentadas á sancção 
tlo Presidente da Jlrovincia; só na sua reunião proxima 
tlevet·á ter execução a ttllima pat~le do mesmo artigo , se 
não houver sido dada ou negada a sancçilo dentro do 
tnetü:iouado 11razo improl'ogavel. 

t.a Sec~fio. Rio (Ie .laneiro. Ministerio dos Ncgocios do 
Impcrio em 15 de Setembro de 1857. 

111m. e F.'im. Sr.~ Foi presente á Sua Magc~lnde o Im
perador o officio que essa l'residcncia dirigio ·no Governo 
Imperial em data de 16 de Abril. do corrente armo, e no qual 
participa: 1. o (JUe tendo sido encerrados os t~ahalhos da as
scmbléa l.egislativa l)rovincial no dia 1. o do mez de Abril, 
e hao tçndo a mesma Presidencia dallo, nem negado expres
samente a ~ancçlio no prazo do art. 19 do Aclo aôdicional a 
tres projectos que lhe forão enviados Jlela AsscmlM~a l,ro
vincial com as datas de 27 e 3 I do mez anlecc{lcntc,-o Vice
l)residente desta, fundando-se no citado artigo, os remeltco 
em 11 de Abril seguinte ao Secretario do Governo, da Pro-· 
vincia para os pnhlicar, revestindo-os da formula cstnbele
dda para <•ssc fim, c com as primitivas datas; 2. 0 qne o di lo 
Hecretario, em virtude de ordem da Prcsillcncia deixou porêm 
de fazer aquclla publicação, baseando o seu procedimento na 
seguinte razão, C\:]lostn no Oficio que dirigio no Vice-Prcsi· 
dente da Asscmhlén em data de 15 do mcz ultimamente ei
tado: 

Que pertencendo ás Assembléas Provinciaes nallbrihniçfio 
tlc mandar publicar as Leis . a t]Ue os Presidentes das Pro
vincias deixarem de dar ou de negar a sancção no prazo legal, 
e não sendo para isso nutorisados os seus Presidentes, aos quacs, 
neste caso, só mente compete nssignal-as; c tendo-se encerrado 
a sessão da Asscmbléa dessa Provincia no tlia "1. o de Abril, 
isto hc, antes de findar-se nquelle prazo, nem a Asscmbléa 
podia manllar fazer a publicação por não cstm· preenchido, 
durante os ullimos dias dos seus trabalhos o ,prazo do art. 
j 9, c nem o seu Vkc-Prcsidcntc }lOtlia praticar nqnellc neto 

depois 'lfl encerramento, c por sua propria autoridade. 
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E O ~lesmo Augusto Senhor, Conformando-Se, por. Sua lm
mcdinla Hcsolurão ·de 25 (I e .Julho. ultimo, com o pnrecer da 
Sec\~fio dos Ncg~1cios do Imperio do· Conselho d'J~stndo, cxu
rado em Consulta de 30 do mez anterior, Houve por bem 
Mandar declarar qnc n n·ferirln dceislin tomada por e~sa Pre
fó:idenciu, e em virtude da <tnnl foi expedido o citado oflieio 
do a·cspcctivo Secretario mereceo a Sua Imperial Approvatfio, 
devendo em casos scmelhnnte~ ter-se como regra em confor
midade da doutrina do AYiso de 25 de Novembro de 181.1 , 
'Jne encerrada a A!'sf'mhMa Provincial antes de te~ decorri
do o prazo do dito art. 19 do Aeto addicional a ~e~pcito de 
I..eis ou nesoluções npre!'entadas á sanc~ão do {lrcsidente da 
Província, só na sua reunião proxima deverá ter execntfio 
a ultima parte do mesmo a ri igo, se r:fio; lwunr' ~ido tlnt~n 
ou negada a; sancção dentro do mencionado prazo itppro~ogn
\'el, puhlicantlo-~c cnlfio essas I.cis ou llesolu~õcs ~m no~c 
c.la A~sembléa, n qne 11iin ealln no ~cu . Presidclltc fazer, 
por careeer para isso ele nufnrisnçiío Jegnl. O f(UC cnmmu
nico n V. ]~x. para sua inlclligcncia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olimla. -Sr. Prc
sitlente da PrO\rincia de Sergipe. 

---~-~------
N~o 314. -Aviso de t6 de Selcmhro de 1857.-Déclara 

que a dú;po . .,ição do art. 107 dos Estatutos das Faculda
des de Jllt?dicina, que baixártw com o Decreto n.0 1.387 
de 28 de Abril tlc 183l, contlWt~hendc todos os Opposito
res das mesmas Faculdades, 110 tocante ao serviço alter
nado dos lugares para. que J'otem nomeados. 

2.a Scc~úo. Rio de Janeiro~ Ministerio dos Negocios do 1 

lmperio em l6 de Setembro de 1857. 

111m. c Exm. Sr. -l·:m resposta no officio dessa Dirc
doria de 23 de .Junho ultimo, que informou o requerimento 
em que o Doutor José .Joaquim tla Silva, Oppositor ela Sec<;ão de 
Scicndas metliens dessa Faculdade, representou acha r.-se pre
jmlicndo em seus direitos com a conUnua«;.ão do exercido 
do Doutor Antonio Ferreira rinto no lugar (\e Chefe de cli
nica mecliea , tenho de (1cclm·ar á V. Ex. pura seu conhcci
menln, que Conformnndo-Sc o. Governo Imperial com o pa
recer dn mesma llin~doria, t:on~h•nte do referido Offido, ha 
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E O ~lesmo Augusto Senhor, Conformando-Se, por. Sua lm
mcdinla Hcsolurão ·de 25 (I e .Julho. ultimo, com o pnrecer da 
Sec\~fio dos Ncg~1cios do Imperio do· Conselho d'J~stndo, cxu
rado em Consulta de 30 do mez anterior, Houve por bem 
Mandar declarar qnc n n·ferirln dceislin tomada por e~sa Pre
fó:idenciu, e em virtude da <tnnl foi expedido o citado oflieio 
do a·cspcctivo Secretario mereceo a Sua Imperial Approvatfio, 
devendo em casos scmelhnnte~ ter-se como regra em confor
midade da doutrina do AYiso de 25 de Novembro de 181.1 , 
'Jne encerrada a A!'sf'mhMa Provincial antes de te~ decorri
do o prazo do dito art. 19 do Aeto addicional a ~e~pcito de 
I..eis ou nesoluções npre!'entadas á sanc~ão do {lrcsidente da 
Província, só na sua reunião proxima deverá ter execntfio 
a ultima parte do mesmo a ri igo, se r:fio; lwunr' ~ido tlnt~n 
ou negada a; sancção dentro do mencionado prazo itppro~ogn
\'el, puhlicantlo-~c cnlfio essas I.cis ou llesolu~õcs ~m no~c 
c.la A~sembléa, n qne 11iin ealln no ~cu . Presidclltc fazer, 
por careeer para isso ele nufnrisnçiío Jegnl. O f(UC cnmmu
nico n V. ]~x. para sua inlclligcncia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olimla. -Sr. Prc
sitlente da PrO\rincia de Sergipe. 

---~-~------
N~o 314. -Aviso de t6 de Selcmhro de 1857.-Déclara 

que a dú;po . .,ição do art. 107 dos Estatutos das Faculda
des de Jllt?dicina, que baixártw com o Decreto n.0 1.387 
de 28 de Abril tlc 183l, contlWt~hendc todos os Opposito
res das mesmas Faculdades, 110 tocante ao serviço alter
nado dos lugares para. que J'otem nomeados. 

2.a Scc~úo. Rio de Janeiro~ Ministerio dos Negocios do 1 

lmperio em l6 de Setembro de 1857. 

111m. c Exm. Sr. -l·:m resposta no officio dessa Dirc
doria de 23 de .Junho ultimo, que informou o requerimento 
em que o Doutor José .Joaquim tla Silva, Oppositor ela Sec<;ão de 
Scicndas metliens dessa Faculdade, representou acha r.-se pre
jmlicndo em seus direitos com a conUnua«;.ão do exercido 
do Doutor Antonio Ferreira rinto no lugar (\e Chefe de cli
nica mecliea , tenho de (1cclm·ar á V. Ex. pura seu conhcci
menln, que Conformnndo-Sc o. Governo Imperial com o pa
recer dn mesma llin~doria, t:on~h•nte do referido Offido, ha 
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-por hem mnnllm· dcelarm· que a disposi\·iio elo art. 107 dos 
Estatutos da mesma Faculdatle, tJHC baixárão com o Décrcto 
n.o L3S~ de 28 ·de Abril de 1854., comp~ehentle lodos os 
Oppositores da Faculdade, no tocante no servif;o alternado 
dos lugares, para que forem· nomeados; e que a Portaria (}C 

12 de Setembro de 1856 . não h c hum titulo de nomeh~ão, 
mas simplcsnHmle h uma lleclara.;ão de· gratificação pelo exer
cicio. 

Deos Guarde a Y. l~x.-1\lar,quezdeOiinda.-Sr. Dire
clor da FacnltlaJc de Medicina da Côrtc. 

·---
N. o 315.-MARlNIIA. -A\'iso tlc 16 tlc Sclcmhl'O de 18:l7 ~.

JJiamla oryani.'itll'l)l'o,i!mriamente uma Compai~h ia de A JH'fll· 
dizes 'llumort~s no Arsenal da Jltan'nlllt tlll Ct)rle. 

1\io de .Tnneiro. Ministcrio tios Ncgocios da l\Im·inha em 
16 de Setemhro de 1857. 

Sna Magcstatle O Imperador Ha por bem que no Arsenal 
tle Marinha tla Côrte se organise provisoriamente uma Com
panhia de Aprendizes meriores, conforme o Regulamento, 
que a este acompanha, assignado pelo Conselheiro OITicial Maior 
d'esta Secretaria tl'Estado: o que comnninico a V. S., para sua 
intelligencia, e execução. . 

Deos Guarde a V. S.-José Antonio Saraiva.-Sr. Joa .. 
<[nim 1\aimundo de Lamare. 
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Jlegulntneuto, ú 'lue se ·~t!:fti!t•e o &.viso trestn
tlata , JUU"R a ot·~anisa:çiio tn•o,risot•ia ele . 
utnn ()otll(tauhia ele A ttrentlizes nteno-

t•es no 1\.t•sennl clt.~ llln•inba ela (jêh•te. 

Art. 1. 0 A Cotn]mnhia de Anrcmlizcs menores do Ar-
sennl de Marinha da Ctn·te eonstnr{l do ]lessoa\ seguinte~ 

t:ommmu\anlc- Capitão Tenente.. . . . . • . . • . 1 
Capcllfío. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1 
Agente- Commissnt'io tla Armada.. . . . . . . . . 1 
Seerelario- l:serivfio tla A rmmla. . . . . . . . . . . 1 
Professor dt~ primeiras lctrns. . . . . . . . . . . . . 1 
Mestre Carpintdro. . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . 1 
IH lo Campina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 
llilo Calafate. . . . . . .............•.• ~ . . . • t 
Dito Ferreiro. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • 1 
t_;unrdns .....••.•............•.... · . . . ~. 
Aprendizes menoreg ....................• 200 

Total 213 ---
Art 2.0 A Companhia deverá ler o seu quartel em edi

ficio apropriado dentro do Arsenal de l\larinha, ou proximo 
d'clle o mais que fôr possivel. 

Art. 3.0 llnverá no edificio, que lhe servir, de quartel, um 
l1orteiro, dons Serventes, um Cozinheiro e mn Ajudante d'este. 

Art. I-.. o Para ser mlmiltitlo na Companhia é necessario: 
§ 1.0 Ser cidadão Brasileiro. 
~ 2.0 Ter a ic\mle de: sete a doze nonos. 
§ 3.0 Ser de constituição robusta. 

Art. 5.0 O numero de Apremlizes menores, marcado 
no art. L o, será preenchido : 

§ 1. o Com os Aprendizes menores, que actualmenle se 
nchão n cargo do Arsenal tle Marinha. 

§ 2.° Com orphfios, ou desvalidos, que, tendo os re-
quisitos tlo art. 4·. 0

, forem remcUhlos pelas Autoridades 
t~ompetcnles. 

§ 3. o Com os filhos das pessoas, que, por sua pobreza, 
nfio tiverem meios tle os nlimenlar c educar. 

Art. 6. 0 Nenhum menor scn\ m\mittido na Companhin, 
sem que seu pai , tutor, on tlnem d'elle estejn incmnbillo, 
ohrigne, por lermo assi~u:H1o no respedivo .1nizo dos Orphãos, 
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a cpessoà do. mesmo menor ao .• cumprime.n~O de tudo.O '11lC 
>e dispõe n' este 1\egttlalJ!enJo. . · · · . , . . . · 

Esta disposiÇão comprellende.osAprendizes menorçs, que 
actualmente·• existem ::no .Arsenal ·de. -.Marinha.;', sob. Jl(!na de 
serem -despedidos no· caso .de reeusa •. · . ·: · . . ·. · · · 

-Art~ · 7. o .Se, : du_r~te -os: seis primeiros . mezes ,_ co,pta:.. 
dos da data dacpromulga~o d'este .Regulamento, .os paes., 
ou tutores- dos menore~, .de. que trata a· ~;Cgunda parte· do 
artigo antecedente , · n.&o se apresentarem ao Inspector do Ar.: 
senal; allegando ·as razões,· qné· tiverem contra . a dlsp.osiÇ.ão 
n'ella contida, será o seu não ·compareéimento con5ideradõ· 
como tacita acquiescencia á:essa .ffispó~ição .. 

Art. 8.' .Os Aprendizes menores·, alem do quartel,_ terão 
á expensas ·do. Governo, , alimenta<;ão., a primeira vesteria 
na occasião da admissãO; bem -comó educa~o moral , . r.elV 
giosa·e artística; e vencerão cemréisdiari~; salarió, qúe,. 
segundo o adiantamento , que forem obtendo, será piogres.- . 
sivamen.te elevado até .trezentos ·réis. . . . . · • , _' . . . 

· . Art. -9. • Serão tratados no Hospital da.Marinha, quando 
adoecerem'· ·e .rece.l!erão pelo quartel toda .a vesteria ,: .de 
que precisarem; •alem do gratuito , ·ae que trata; o precedente · 
artigo , mjeitaqdo-se porem aos -descontos dó • costume em 
casos taes. · · . · · .. .· . . , '• '· ' · . ... .. ·. · 

O cvalor da vesteria; dever:á 'ser deduzid<r; em 'Jll!rles 
iguaés ; do-vencimanto mensal,.-!le.su~le que ô :d~c0nto nul)ca . 
é~ceda dos dons. terws do .. saJari~r;..quan~ó:~te·J6r de eem. 
réis. diarios, -e de::jnetade_,. ~ndo, de·)iualliia.:Riaiór. _ .. • , 

. Aft: 10. $crio ol)ngaQ,os a freq~tar .a.escola ~ pr!" 
meiras letras,.· até ·saberem.-.le{ e escreY!l~'• eê s~ mostrar<iln 
corre1ltes. ·nas . quatt:oc pri.J!liliras operaÇ(\ey. de ~~ritl!ID\lli~ : 
· ·. Aprenderão siníultaóe,amen'te .nas· o4icli!II~-M,:Al'SéJiâljla 

1\fa'rin.h.a • os otliciOsi . pai'~ q~ .tiy~U;/ínais yocaçM-, ;~ Priic 
dispoSição;physica ;· se{}da: dirigidos. p~os tespectivos.~estt'es 
da J4!Dp8Jlhia, debaix~ da ..iníme4iá!lt 'àií-eeçã(l de. eMa um 
dos das, ofticinas. · Se~:ãii.t;tmbem ltas:aulas do Af!!j~nal al1-
plicados ao · desenho.lirieaf.: .e . á .géom.etrW, :Pratica áq{}eltils , 
qlle'i ~r. sua. ida~ e .adiaótãl!l~nto ~ ~estjverem !lO ~~de 
dedicar-se. a taes' estudós. . , . .. . · · · . ··. . · 
· . Art. 1 1 ... ,Qua!ldo o ~'1-ernoju).gar conveniente .~nJaT. 

alguns menru:es -i Ji;!ltopá, ; com ·o. 11m d~ es fazerlnstrtiifem 
llertas artes e oftieios", ·serão para. iss.o. escolliidos os . 'll!:e se ,_. 
toraarem·no~veis jior ~a~ldlia applicaçao e ta1e11to {s@:ial. c 

Art. ·.12. ·. Os .menores, que complétarem d~zesa~· .anno.s · .. . .· .. . 34 

---> -. 



1
~, 
;, 
r( 
,, 
'\I ,, 
'I 

( 2GG } 

de idnde, passtirlio pn~ilaCompaohiá- c1êAtHfices ~o·-:Arsetiald~ 
Marinha, ·na qual'ser~o .obrigados. a~eryif:dez onno~f é·\pe~
cebetâo t: desdé ·logo:;.· ·os jornaes ,·e··~· g~átificâÇões:·~prré~-p~n~ 
dentes>·ás elassês :·á .:q1;1e 'pertencer,ení-inà~ rOJ'!iôinns{\;1-:iJês~on~ 
tandowse porem desses vcnchnenlos o: valor da rl!Çaô'; ê: do 
fardamento. · · 1 

. . ·. __ · .. • .• • • 

Art. til .. Aos Ap~endizes menores· :p_dderfio} s~t .·rippti
cados correccionalmente pelas faltas ;qne ·coirimeUererr·; os 
castigos moderados , ._ ~om. que . é licHh, aos pais corrigir as 
de seus filhos r e .8()S ~estres as de SC11S discípulo_~· :'·. ',, . . 

Art.14.. Os. que. deserta~e~. set~o éast~gados. pelá In~~ 
neira po~ que o Insr•ector do· Arseri,nljjulgar>.mt!·is· ·.ptoflctia;· 
tendo sempre em consideraçno as respectivàs idades 1 e qdà~ 
lidade~ physicas .e moraes. . . .. · . . . ..• . . . 

No .• casô .. de serem nggravadas as ·deserções, · soffrerão · ns 
penas· e o nus~- que 'em idcnticos. càsos ·se applic5b aos· A pren:: 
dizes· Marinbeir()g, segund!' o respectivo 1\e~ulalllento~ · 

Art.:''l5. - Os Aprendizes menores, ~,qtié mostrá~eni iha;; 
ptidno pata os ,officios, serão .pussnllos. poro n Cornpânhia de 
Aprendizes 1\JariDlwiros. · · . , : . . . ., ; ·. . · 

Art. 16. Os mesmos Aprendizes-:·nnô· pódêrtio snhirdo 
quartel, ou dos. lugares, que" lhes tiv~re~ .'·sido destinados, 
sernHcença por esr.ripto .. do Inspector: dO· .·Arsenal /·que nno 
a ,concederá· por mais de tres dias, ouvindo o Commaridante 
da· Companhia. , . · , '· 

Os que se àusenlarcm, sem licença, , ~erão àpptel~end.idos 
onde forem encontrados. . .• .·. ·. ·: . .~ 

Secretaria d'Estado dos Negócios dâ;'Marinlui érri ·i6 de 
. Setembro de 1857. -Francisco Xavier· :Bomiémpo; ·. · · 

~' j 

,_. 



N. • 316. ~ A.viSo dê 16 d6; • Setlllll bró· de 1857; "'- ~1 tliulti : <;~ 
. ·:: obsel'va~ , as.··.· [ns~t;~cçõe~. ·: pt~kvi~~,ria$ . pa~~ .. ·:a .. êsct:it~ràç~~-::: <~E~4· 
.. . d~s.,pq~as:d~)!Jep~_sfto(::_~M,~t!~:<trt:ua,;·. o;:_.~a~t:.i~;~. do_Jl.~g~~ · ·\j~· 
, .~lam~nto anue.xo ·: a.oJJ)ec~e~o-~~ n~~ l.r{69 ~de,16. de Jun1to.<de·. :·:: /: 
' . 1856.·· / '1' .-. ~·:~~-

.. ·· . .· ,·. · :•, •,::\.;•:'";,··(·~ ::r .;:~.·.-: .. ~r~ ;,~, 
, : .. ; Rio. _de ·.Janeiro .. ;_1\finis~efid:dó~;Nêgooi,os: d~ Marin)tt~>:~m · 

16 de Setembro de 1857>; · ::,:r· ; . ; · .·. : · .- ·' · · 
'f 

S~ta l\lagestade .o. Impetador- .Determ_ina que se obse~;vem 
a.s inclusas Inst~ucçõ_es pr,o~.iso~ias ,_ ~ssignadas pelo _.Conse~ 
lheiro Offichill\'laior, d'esta Sécretarhi d:Estado, llàra a escri~ : · ·.", 
in raÇão, segundo _.~s ·niodelos arihexós~ ·das. C~sas 'de·:Depb':'.· ... · · 
sito , de que trata o art 8.~ dó.· liegulamento, ; qUe bàixo11. 
tom o Decreto n~~ L769, ~de,t6:,tle Jtinho de t856: o que· 
communico a V. 'S~, pn~.a stta,intêlUg~~?!a e. ex~cú9fio~·,:>i.:\; .. _;_ 

Dcos Gunrde a V~ S. 'T."' José:,.,Antomo ~nra1va ~,......;Sr .. An;.; 
tnnio Leocadio do Coutto •. · ; · : 

ltUift·u~çàes. (ll~"\rfsol~l~s. ,'I) Ri~ a . R' es:crStul-,~_iÍ,_ 
ela Casa tle· Dci•ósito .dos .. objectôs de: i11.:. ~ · 

ventt11•ió düs .·· ·lltêsit•ês. 

Art. f. o Á "escrituràê;~o .:d;estn:: cá~o. constará de lres 
liyros de táiao • sendo dous ::em . (órtno -de· mappa >de receita 
e ··•· ~espcza . (modelo n. o 1 ), ·. ê o. otitr.o. ~de. :registro de pedidos 
(modelo n.o 2). ~. .~ 

Art. 2. o No lado esquerdo dos li_~ros. em fórma de mappa 
se lançarão as ~eceitàs de todos os objectos recebidos , de 
modo que cada folha co~prehenda uma só receita, . pelo. que 
não .se aceitàrão ;as guhts .de entregas, que acompanharem 
os objectos, se porventur,à a qliàritidade .d'cstes nfio se prestar 
a semelhante processo ; podendó-se taritbem em taes receitas 
abranger aquelles objectos pertencentes a um só entregàdor, 
embora estejão etles envolv·idos em duas ou mais guias. . E 
no ·lado direito dos . mesmos livros . se _lançará nà folha propria 
a . despeza dos objedos , .. que forem entregues aos differentes 
Mestres dos navios sujeitos ._á Repartição da Marinha. . 

Art. 3.0 O livro de registro servirá, para n'elle se pro
cessarem, numeradamente, todos os pedidos, que se fizerem, 
dos objectos precisos, para executar-se as disposições do art. 
56llo Regulamento, mandado observarporDecreto n.o L769, 
de 16 de Junho de 1856; devendo taes pedidos ser e:dra· 
hidos do mesmo livro. 
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Dt"sposiçõcs diversas ... ·.:~··:.,::~?. ·. .f:f; .·:;~ 
~ •, • • /I:,.:,~; i \ ; . 

Art::~·4~·ô··': As fêccHrts. 'da êri·~a' ~·qú~'<:~~ .t~y~~t~.i;,Çstas 
Instrti~Çocs; .··deverá~ ser ptôcesso~as ·.~é:nti•;;ttS 1 'ê9.I}VC;ni~mQs. ~e~ 
parriÇões eiri .... r.claÇno·. ti··.· cátla .. rio\·io ,;i.·é-·s·~tnentdFtet~o·1;1u~or 
sob~e os nbjcctos : de que tratá o. as tabella~ n.oil j3~e: 16, 
corrip~chcndidns nas que forúo approvudos_. por necr,eto n_. o 

L92l•, de 11 de Abril do corrente anno·9 sendo cónsidcratlns 
de ,)fórf!ia que satisfm;üo o que á semelhonte. respeito se achn 
dete~tTiiriado nos .rirts~ ·56 ~ 57. do já .citn~oltequ1omento; 
cump~mdo que SCJliO · e11as repehdos·uos :tnloes competentes, 
que depois de extrahidds scrvirao de conhecimento em·mr~a, 

· para .. ns despczas dos • cntregnclores. ·. . . . · . 
. · Art.- 5. o Os. documentos dn receita do. Fiel d'csta casn 
serão ris guiás ~ que acompanharem os objectps,; por .occ~n
sifio das sutis. éntregns n'aquelln cosa.; ·e· os· :da despeza ,os 
conhecimentos em fórma exhibidos pelos ~ecebedores. N'estes 
documentos. se .Innçnrno notas demonstrativas dos.pi:ocessos, 
que n'e1les se fizerem' tanto para autheriticál-os, ·. como pai·a 
facilitar 'ns confertmcias -sujeitas á . Repariiçüo Fisén1. 

. Art. 6. o Sobre os livros em fôrma :de inappade receifa 
e · despéza , e respectivos documentos; eiectitar-se:-biio .as dis
posições do §)~~o do art. 2!J. do Uegulatriento:. acima, mcn~ 
donàdo, . ficando archivados na Contadoria da il\Inrinha os ditos 
documentos. -

Secretaria d'Estado dos Negoc~os d,ri )\farinha ,:em 16 de 
Setemhro de 1857.- Francisco Xavier Bom tempo. 

Jíl.st-••nc~iies ·j»rovi~o••it"ls, 1uir1• a eseri(urnçiio 
. «la Casa de DeiiosUo .. clôs olde~tos.clc tornn

'riase•n, usnclos ou ini•tels. 

Art. f. o A escriturnç.fio d'esta Caso dm·erá· ser, feita se
gundo o . systema dos talões, c constará de dous Jh~ros de 
receita e termos, dons da registros de guias de remessas, 
um em fórma de mnppn de receito e .· despczn e mais ao-
nexos, toclos conforme os modelos de n.u 1 n 6. : · 

Art. 2.0 Nos livros de receita e te~mos (modelo n. 11 1) 
lavrar-se-hão os termos de exame e cJassificnrão de todos os 
ohjeclos, que f()r,em rccchidos dos diversos responsaveis da 
ltepnrliçilo da Mnrinha; podendo fuzer-sc,semeJhonte processo 
dt!baixo de um ou mais numeros ele uma ntuneraÇão se-
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cüiJa, conforme a qnluilid11de.;:~O.~· obj~ctos nicndonatlos~n~· ... ·.· ... : ~ti 
gnia, que os. acompanhá~-~ beíio'~ a:_isto :seguir~s~~~m~ o ·In h~ ~·:Ft:{t 
çnmcnto· ,;das r.céeitas. s~iJientf:dos. :o_bjcct()s .. · ~m1t~is e .. do,s :~ )jp:1:

1 opr~t~H~v.ei~?_(prpduCto~ ;i1g~; :'!ptlt~~~)..;~:~~t,~tmJ~nn~o;; se ~o~;.~ri · · .. ;{;[~D 
·men~aodtsttnctn :dos q~e~for,em consnlerado.s .• b9ns e·_co9cer- •· ;.::·.~! 
fOVCIS.• .. : . ·;.:L_ ':'~:·: • :·. <-': • :,, ··,.:·; , : , .. : , ·.' .. ·t 

·Art. 3~ o:·· ::.As· d_is~.~~icõ~s ':~.9: 1flig~;~í}J~~~:'l~nte·. PR~~r~.o ·) 
t:unbcm Jcr lugar, dcb.at~o""dc JliiL só llumcro;.·quandoni~swo .. ·.:· 
.OS:objectos .re<:ebidos,:pérten.~ao· n,<l\ins·.:Otl mais guiaS~·. ,.'uma ;,·~ 
ve~ que clles·,comprel~cn~l~o.:,;i éntregã ,(ie ú!n só rcsporisnveí, 
e que ~s quimiidades se. ~tes.tern Jto respeétivo p~ocesso. ; ' 

Art. I,.. o:. Os .livros: de·.r~gistrn$.{mqdc~o.' r:t· .• o•· 2) ~er.y~t~o 
para n 'dlcs se la.nçarclll, ··numcrn~iuhcnlé; toda$ ás~ d~cühl- : 
stancias. dos termos, de q~JC írriin: O·:ntE: 2.o_:d;estns Iristrti~tÕe8, 
na .parte relativa aos objedf)s; ~qHc s.c. ti~c~erl\ de rmpctter 
-para. cada uma··· _das Secções·< dh t\,lmoxritifudo, •. ·_ .. ou .outras 
J~statões de. J\Iarinhn; sc~do.Jnes .. ohj~_ctôs~~ric.op:ipatlha~~sfd~s 
~uins (modelo. n~~ 3 · a~nexp. ~o .... ~!?- "~~" 2), que· scrvirãó de . · 
documcrilos de receita, p~pi: .• ~s~ ~eccbcd~res ... ·.· , ... : . 

Art. 5.0 ·.O Hvro.;em fórma d_e_ ~app~ de.~~ce~t~ . .e 
despczri (modelo n. 0

, 6) .ê ,destinado,~·~d1~rtL, a csc:tilúrnçtio 
privativa dos objecb~s. i_nuteis -e~.· de s~lis .;,ptoductos•'npf.ovei
ta,véis, debaho de : tilt1los· dislihclos, .. é .. com dec1arnt.ões. dos· 
pezos e ·medidas, ou :so_iiten~e ... ~as: qunnlidade,s, ·assim ;ço~o 
dos . folios'. e . numeras dtis' respécliváS receitas e·. documerit~s 
de dcspeza~:: · .. · -·.· •. ·•, •';:,1:_· •. ;.;~~~;j'L·"·::i;;;f;-·.{,ii;,.~ if~;., ;)/ :: .· í : · · ..• 

·. Dtsposições·: âiversás. :. i ·. , · 

. Art.. 6. o . Os r~cebitllent~s dos obj~ctos enlrcg~es pelos 
re~ponsa~eis tcr,ao ... 1 n~ar;;; seô<1o :~lles \n,cow.J>.?nh~do.~ . d~ :~~a 
.gma sempre .completa ·(modelo ~· 0 • 4} ;. e,r 4Qp()ts de execu~nr-se 
as determinações dos §§ 2.~ :-·40s .. arts.~;_ 25··.e 28 do 1\egula
mcnto mmi'dado observar~por Decret():~n.o 1.769, tle :•16 de 
Junho de. 1856, ;cumpri~~se-11~ o.Jiue. ·n~ disposto no art. . 
2. o. d'estas Instrucçõcs ;- e em se·grii4a>.se .Pro,c~derá :. t.o á . 
extracçtio dos conhecimentos . etn fó~ína . do.: tàlão · do . livro 
(modelo n. o 1) somerite d~shmteis; para servir de docum~rito · 
de dcspeza no~ ent~egadore~ ;~.:2. ~.os . remessns d~s objectos 
classificados-bons ;..;.;.paro 9 Al~~xnrifa~o; dos- concertn!veis-
para as officinas, e d'aque1les ittie pertencerem nos inventarias 
dos Mestre_s7; para a respectiva Casá , de Deposito; 3.~:)i,~,o.I
·mente á entrega :aos responsaveis .. 4n participn~no (modelo 
11.

0 5), indicando todo este movimento~ 

. :1 
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At·t. 7.9 As entregas dos objeclos, dç cujo ~ecebimcttlo 
. trata o' artigo anteced~nte,.: se. farão. nos scguúda~ ·e. qüintas 
feiras. de cada semnria, excepto nqucllns. que fn.~e!Ji d~ .ur
gencins justificn~eis, devendo·. efi.Uio, á ,·ista. de.:tnes:.ohj~ctos, 
noti~cnr-sê os peritos competentes, ·para· ·q\}é riu· compnreçüo 
no dia subsequeute, á fim de ctnmirinl-o~ e Classificai-os. 
Se porem os dias designados forem reriadosr·QUSan.tificados 
se~ÜO as entregas rcalisaÜaS nos deb·a~nlho, que Se Seguirem 
áqitelles. ·. . · .· . . . · · ; 

Art. 8. o. ·Os <locumentos. da receita do Fiel dó Casa, á 
que se: referem estoslnslrucçõe~, serão as guius, que acom
panharem os. objcctos nas entregas d'elles na mesma Casa; 
sendo n sua despezn comprovada pelos te~mos . de . consumo, 
ou de venda, feitos pela Intcridcncin sobre osobjectos inuteis, 
e as o~dens .·ou guias de pedidos á cerca dos npro~eita~eis. 
Nos doculllentos de . receita e despeza ~e lam:a~ão· notas '1

1 de
monstrativas elos processos, que n'elles se,:tizereni', nnó só 
para authentical~os,! como tambem para facilitur,"as conferen-
Cias sujeitas á Uepartiçlio l(isrnl. · 

Art. 9. 0 Os documentos de receita. e despeza com os 
respectivos livros serão remettidos mensalmente 'á Contadoria 
de Marinha, na conformidade das ·disposições do § ~ .. o do 
nrt. 24 do Uegulamento acima mencionado; ficando ali 
archivados os primeiros documentos. 

A~t. 1 O. o Se a remessa dos ohjectos concertaveis com
prehenl:ler 'alguns d'aquelle~, que fazem pnrte dos: inventarios 
dos 1\lestrc~, esta circumstancia deverá se~ comiriünicada · á 
respectiva Casa de Deposito, e notada' na guia~· qtie os houver 
de acompanhar á Estação competente, á fim de que a mesma 
I~stnçãó os entregue áquella Casa, logo que estiverem proinptos. 

SecretariO" 'd'Estndo dos Negocios da' Marinha em 16 de 
Setembro de 1857.;_ 1?rancisco Xavier Bomtempo. 
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~~f~ái1.~~_AZ~Nbk~.'.· .. ,i:Eh{·,i.,-1~~~-~<tlS~_tc,rii.i)ro;.de·,.~t~g~~~·~.:/~:,:··.:l 
· · . · Assenielhação dos c!uzp,~s ·. ~~ .pel% Ue, lontra. . . . ' i' : >:i 

, .. , .·.lllirilst~fi~ d,oS ~~go~tM:)~ 'Fi~~fi,iíil; .. iilf~~ i~n~i~~;:.~m .: . 
16 de Setembro de 1857::: · · ·. · ·~ · · · · ~ · · · 

' .. : . .. . . '; ,' ·::: .·,. ;, ;f':~/\':~'-·,;~·,· 31:\ · .. ··· > \.•.J: 
. Dec1aro ri V~ , § .. , eni· ~cspoStá o o: offic.io :de~su ncpnrtiçao 

de 5, de Agosto r:proximo findo~ que. ~ca ripprovadu, por. esta 
vez somente, n_,assemelhaçno· dos chnpeos de! pello de lontr,à 
nos de pello de seda, confonne ro~ão d,espricl•n~~s po~ G ~ G.nrnt 
e ,c.•,. déve~do nos casos fu.ttir.os se~ as,~e~rh~lhados aos de pello 
d!J castoli, e ficar ·assim sujeitos á,,tnià de 2·7I>4-00 estabele-
cida no '1art. 448. da Tarifa em yigôr. . . ' 

··.. A CointD.issãó nomearia parlipropor arinunlmente as alte
rações, quereclainnr:ri ~ita Tarifa,: tomàrá nota~desta decisao · 
para ser. em·· tempo :incluida nas ~esmos <nlte~âções~ ''-':.· ·~~:: 
. ·Deos Guarde a V._ s~-.Berriard(>.·de·Sotiza I~rnnco.-

Sr. Conselheiro-· Inspector · 4rt ~;Aitd~t:tega. , 

Nlo 31~. -Em ft de Sétembro ·Jê · ts.57. - .. ~ despeza conl 
o e~pediente da Administráção. diamantina não pócle 

_correr por conta dá Fafênda ~acionai. 

Bernardo de Souza Frritícri ; . Í>r~sid.er1te do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declarà ao Sr. Inspector da Thesouraria 
da Bahia , em resposta ~o ·seu officio n. o t ~2 de 1 ~ de Julho 
ultimo, que não pooe ser concedido o credito de 550aJ)000 
para montar a repartição .d~s terr:enos diamantinos da mesma 
Próvincia , por quanto o t:espectlvo expedieiHe deve ser feito 
mt casa da residencia do Inspeetor, como o das Collectorins 
se faz na dos Collectores, po4endo o_Escriv.ão ter á sua custa 
hum amanuense, se delle preCisar' t:fséguindo-se, quanto nos 
livros para a escripturnçüo, . o qué ~stá ein pratica a respeito 
das mesmas Collectorias. t: ., , ·. ". · ... · , . ~. 

. Tlíesouro Nacional em t7 de Setembro de 1857. ~Bet
narcJo de Souza flrníico. · 



N.ii 319 .. ~Erri .17 dÊr Setcmbr~ tie ·.l857 .. ~t> ~oliré(âflntt 
tellige~1p1'a ·de. ariigds ·da·· iw~a .:.i.à~'ha~t4·~~~g~fi.~!~~~·4~\1 · · · 

. .·· . ~5~tal0~' .. & c., de. ,~yr:~:s~d,r~.~~:·>d~:J\·ú '· , .. ~~ . 
. ·.· ~érnnrdô. ,dk ~·~tis~.· Franco; Pf~~·iaê~~t~;~.dB\tfÍh~tnaÍ'd~} 

Thesonro NnGionai, responllemlo ao Ortldo<tiQ.·r!s·r ... Iiispccíof:( 
da Thesonraria dii Bahia, n. 0 19l. de 3tdcJulh~· ~ltimo!~~ 
no qual expõe as duvidas ftne se o~crecê·r~o· ;}'Aíta~dega· dá 
mesma l)rovincin, em considernr suJeitos ,ás taxas /dos rirts. ,. 
lt.\2, 982, 1.132 :·e t .219 da :nova Tar:ifaos chales:, Jencós·; 
chitas c panninhos de côr escarlate, ·p~r julgal~hs.' lesivas· á 
Fazenda Nnciona1, lhe declara.· qne as J~Z.ei~.das.de :nlgodão' 
embora de cór escarlate, conhecidas pelas denon~i~a~ões c 
qualificações que lhes dão os citados artigos aeveOl pagar as 
ta xás ahi determinadas, e não. outra~, visto que; nfió pela cór; 
mas pela nalureza dos tecidos forão e11às. estab_cléCidas,. com 
o fim de evitar contestações; do que se segue qlie os chales~ 
lenços, chitas e panninhos c~cm·lates pagão as mesmas taxris 
marcadas para os chales c lenços de metim ou chita, chitas 
communs c panninhos tintos ou dê cores; não dc':endo por
tanto ser de~pachados . como gangas , e': co111 :a t~xa . do. art. 
283 os panninhos-, nem as chifns com :a •deil~tlih~~çào de c~ii
tas Persas, como entêndêrão os Feitores da referida Alfándegtt. 
Quanto á outra dilvida sobre o que se dev,e' énte~de~ por 
-·Paletós -e qual á taxa a que estão. sujeitos(deClarà dtl
trosim qne por- JlaJetós- se entendem as sobrccnsa~as'leves 
de huma só ordem de botões, sem, à ,mão d'obra propria 
das sobrecasacas, devendo-se cobrar pelo: déspacho 'dt}s m~snios . 
a taxa de 4 ~ 000 marcaria no art. 858' em4úriritd outra'. 
cousa não for determinada. . 

Pelo que respeita á despropor~·ão qas taxas das fazendas 
de. seda, serão feitas na Tarifa as nltcrriÇões que parecerem · 
riecessarias, logo que forem recebidas: as infoi'matões exigidas 
das Alf.andegas pela Circular·n. o 25 de 12 ·dó: mez fi()do. . 

Thesouro Nacional em 17 de Setembro de 1857.;..:_llér.::. -
nardo de Souza Franco. · 
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N.d .320.--C~rpular.- Em 17. de,Set~mbro de t85't. ~Jlólf·v .':,;•.: 
recção 1W art. 795 da tlOV~ Tarira. . / ~- .';.. 

' 4 " ·:f··.·:<:\ 

Bernardo. de Souza. Franco, Presidente dó_ Tdbunal .do -·· •· 
Thesouro Nacional,. tomàndo .Q[D C9,nsidera<;no o, qu,e lhe re-
presentou o Inspecto( da 'J;hesotirriria de J?azenda daPr~vi~'7 · 
chi da Bahia, em officio n.~ f93 ;de 39. de Julho p~oxim~ .. -
findo, ordena aos _Srs. lrispéctores. das Thesourariris de Pa~en-:"_~-
da que (uçllo snbsti.tuir nos exemplares dà Tarifa das Alfàn7 
degas, que lhes_fo~aó re~ettid9st :ho :art. 795, columna dos 
unidades a palay,~ri «Uma>> i p_c_~a. _.paln_~f.a <<J~ibra », visto ·se~ .. 
esta-a .unidade p~la qtuilse d~ve~d~spáchar ~sycuias .de.·.~l1e, 
trata .O meSIJlO~'rtigo •.. _ • . ';: ~ :~_,, ,.: . ,

1
,, ,.,:., ,; • • • ,_ -••• : ••• 

.. Thesouro NáCionoJ:eiíf1! 'de Séterlibro de 1857~ -Bér-
nardo de Soiísâ. Frimco:~. . ·'· ·' ·. . . . ... 

. cea· 
' ' 

N. 0 321.--IMPERlO.-Avisodé11deSetembro de 185'1.-:-An-. 
nulla a eleição que teve lugar em Setembr() der18.56 pa~a.J;,uizes 
d~ P_ar. da Parochia das !Jpr,es d.o~Jio :r.erde, ;ui:I,P~o-
vmcla de Goy(lz , pelos Vt_cws: e _ n:r,.~gul(lT,ldfldes .·com que 
[oi feita,~ e. mânda procéd_er,: d_:n().~~ ieleiÇã~ no dia que fó•: 

· designado pel_o respectivo- Presidéi!.t~! · , · · ·· · ' 
. ': •. ·l:. ' ' 

, .. 

· .· f.• Secçao. ~io ~e Jà~ei~Ó. ~li_n~st~riJ dos Negcicids âci,';,-
lniperiô em 17 de Setembro de 18]$'t. .· :> 

:·-'!,:. 

• . Illm. e ~xm. Sr. ~- S:endo ouvÍdà.tt Sebçâo d~s Nego~_· 
ctoS .do lmperto do Conselho d;~~tado; sobre o offimo de V. 
Ex. n.o 5 de. 10 de J~~ei~p .d() côr~ente anno, em que ex
põe as , irregularidades ·que fora o· commettidas po~, occasino 
da eleiç~o á que se procedeo para Vereadores e JuiZes de Paz ' 
em Setembro do anno passado na· Parochia· das Dores do Rio · · 
Verde; e Téndo-Se Conformado Sua:J\fagesiade o Imperador, 
por Sua immediata .Resoluçao de 14 de Agosto ultimo, com 
o parecer da dita Secçao t exarado etn Consulto de 27 ·de 
Maio,-Houve por bem lU andar declarar que: a referida elei-
ção n fio póde subsistir, visto como, além de outros vi cios 
mencionados por V. Ex. , estão provados os seguintes:· f .o te-
rem sido feitas os tres chamadas dos votantes em hum só 

35 
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tlia·f.,:9 de Set.embro; . 2. o não ter havido. vot~ão separada e, 
es~éCinl para Juizes de Paz. . .. . .... · : . : \ . 
. . , . ·Cumpre po~ .· tmito que ·se 1~roceda . á .. noya eleitA o para 

·Juizes. de :Paz nn referida Parochin_, no. dia qué V. Ex. de
·signar' subsistindo,a': eleiçno l\lunicipal' seglindo o, ~esult.ad() 
·das eleições das outras Parochias, porque se· verifica o caso 
previsto em diffe~entes Decisões do Go'verno Impel'ial, de·. n:io 
constituir a mesri10 Parochia parte importante do respectivo 
l\lunicipio. O que communico á V. Ex. pata sua intelligencia e 
cxecu~ão. . · . . . · . . . · · · . . . . 

De os Guarde a V. Ex. -1\larquez dé O linda:- Sr. Pré
si dente da Provincia-)de Goyaz. 

N. 0 322.-GURRRA.-Aviso de 17 de Setembrode 1857~-Es.;. 
tabelece regr,a.~ para se emban·ilar a pol:vfJr& dd FabJ:-ica'da 
Estt:ella,. e para a remessa das respectiva.ç amo~lt;,as pará se~em. 
~xaininadas pela Com missão· âe 1nelhoramentds do material 
~lo Exercito. · 

Rio de Janei~o. Ministerio tlos Negocios da Guerra em 
17, · de Selem bro de 1857. 

Fico inteirado do qne V m. exvõe em seu officio de · 1 O 
do corrente sobre as experiencias de polvora, que nessa Fa
brica se fazem, em virtude dos orls. 6\., 65 e. 66 do Re
gulamento de 29 de Dezeml1ro de 1855. E quanto noprócesso, 
que estabeleci em Aviso de 5 do co~rente, deve se~ consi
derado como huma contra-prova, ou verificação das experien
cias uhi feitas, com a diffcrer:u;a de qne esta verilicaçno se 
fará de hnrmonia com a disposi~ão do art. 67 do citado Regu-

·lnmento perante a Commissão de melhoramentos. do material 
do Exercito. a quem as amostras serão directamente env_iadas 
por Ym., em vez de o serem .pelo l~ncarregado do Deposito, 
como prescreve o art. 66 do referido . Regulamento, por que 
a extracção · das amostras pelo. dito Encarregado, tem o in-. 
eon\'cnicntc tlc o obrigar á abertura dos barris no Deposito. 

Assim ficarfio cstahclccidas como regra ft.S seguintes dis
posi~ões: 

1. a No neto de se cmbnrrilnr n polvora nessa Fabi"ica, se 
resel'vará da qnalhlade de polvorn de cada barril a porçlio 
sufficicntc tmrn os experiencias tanto ahi, como n'a Commissão 

' ~f~ 
; 
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' ~f~ 
; 
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do lliélhhrnhtentos; sendo 2li~r~s. da ,q~aÍhlade · dé ~a~a:·~é~~ú~i~-~~~· 
q~a~~o. Jortr polvora ,grosso ou de .c~nhao,• e 2 · oritas;~dtt1~~~ 
polvora de ,fuzil, '•ou :de caça. ' . . . . . .•..... ···.. .~ •. :; .. ·. ~.··. < ,';::::.~f{ 
.. 2~ • .; Eslas amostras ··serao acondipionntlas 'êm·, lattiir · riprti- >',·:{~·{ 
prihdas, e · ~eílas ::·se: ~()~~~~ '.:huhi :·rôt~lc) ,·: C()nterid<t;;;b' à~no·~)ti,: ,. ·• '~.~ 
n~mer~ do.· hàrril correspondênte e ( 'élra~~iridi_cativa dá. marca.: ' . ,. 
do polvora. .. . _ . ·. ' ... •. · ,. · .... t: '··. ·:>. 
. 3. a No rotulo q11e se colá~ no bàr.ril cor.respondente, ·sé· , 
porá iguahnénte ·o anno, e o numero do dito .. : barril, apro~ei~ , 
tando o padrao dos rotulos para esse fini ·já, adoptado, abtin:. 
do-se espaço no florão central, ]Jilra o que se fará na .respectiva: 
chapa a ·conyeni(mte .modificação~. . · . .•· • . . · . ·. · 

4. a A numeraÇão seguida dos barris em ·càda nono,. como 
prescreve o referido A ~iso de 5 do con·ente, será distincta 
para cada espccie de polvora. 

s·. a ·.· 1\Jetade!da porção de polv,ora r.eser;vada· pa~a amostras, 
segundo a disposição t.a, será reniett~da;.~ dita Commissno·de 
melhoramentos. acompànhando .é a notá das experiencias ·'abi 
feitas, e cópia do termo das ihestnas êxperiencias, e entao 
se procederá á verificãçao pelo modo prescripto no já men
cionado A v,iso, cujas disposições continuarão a fazer-se ~lfecti
vas, em tudo quanto não he átterado peJg presente Aviso. 

6. a Sempre que a partida da. polvora de hum o determinada 
especie exceder de doze barris, basta~á reservar para amostras 
a porçao correspondente á terça.· pàrte do niu~ero dos barris,_ 
tomadas as· amostras seguidamente de tres. em tres. na ordem 
da numeração dos barris. Cada. huma destas aniostras ser:virá 
para prova do mesmo barril, e dos dous que lhe antecederem. 

7~ a A'' Com missão de me1horamentos depois de feita~ as. 
e1periencias, restituirá á !F&brica da:polvora as latas :em:ique 
vie~eni as. amostras, as ijuaes j>oderao continuar a,servir coin 
rotulos novos. 

8.a Em,rquanto não houver ordem em contrario cessará a 
pratica de acondicionar-se a p~lvord de caça em latas, e será 
toda embarrilada do mesmo modo que a polvora de outras 
qualidades. . . · . · 

O que tudo comnmnicó a Vm. para sua intelligencia ê 
·execução. . 

Deos Guarde a Vm.-:-Jeronymo Francisco Coelho.-Sr. 
Director da Fabrica . da Polvora. · 
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<··>: : .. t:~~~_a, cun~agem -~~ p~ata_.d~s:·par,_l!f-~tl~~~~~.-~,;.;~.\-
,;, .. ::\:< :: {(:: ' /' . ' .. ·, t .:: ~ :: • ; r.· ·,i·: '' \: ::i~ ::·~r:~;~\~ ._a;,;;~ ••. ;i; ;: :t~t.\' •· ' . 

·>·.:: ;:·H~~:rrn~.a~e~io ·d9~ :;Négocios dtt'.FazeJ:ld,ali_; ~!,«J.. d~J:~~.Ç~~~d em 
22:_ae. Setembro de.J857.. - .-:· . :;::·:, · ~:·.· .. ) .. ·, · :· · · 
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depois de cunhada, na razlio de 14· 2

/ ;d~ sorle:que a ditfe
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• ~t~l~~~~~2~•dJi·~~fê;:~~~~;~~yáP~crf~g~f~~:'í 
';C_·das 11tesoin:arias ·de F~z~nddJjãs: ~apa~âfíias :·dosPortó$~;_ ... ~. ;;it:.'t 

;;~fi{:}íe~~Ltd~l a;::s.J~ã ·k;ãri~~iW~i~àl~t~l~i:ff;llio~kt~üo'-.,1:: 
Thesouro ;• Nlicionnl :~·-té~poddefiiio\ã&,:~<>mêiô:,~ao ·•. sr~·ltnsp:edôr · :·: .. ;·: 
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qual .cor1su1tá só h te :~; pr9ç~~H:n.entô, ri~.Q./111~ ~-cútil.rtci.ter,.:1plii:~·~,~ . 
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de .. h uma ~pptehe11sttg P.~là}. ~é~~\d,ó}.Ç?~s;ulf14o .. ~~)~~n~~: .... 

. . pOrção·. de .fumo importfúlô f-i!íJ tju~~It~ciiiti,ltas.· qué ,·ueyião · 

, sei';, Í111postaS. !: .• · · , ·;}};~;,,,,~.~$l~<~·.;;;\/. ",,. ; i, .·· '> •i .;' 
· ·MinisteHô 4<>~. ~egódós:f~:(,lfazéiidiL tu o- de ~aneH·~:i~lij-. . 

23 ·de Setenibto .de :1857~ · :-.-·::: •: ·. ·>.J · :"·,_.,:-: · :\:: ::-:·~,>··· 
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· · 510 caixinhas de··:cha~uto.s ~ . feita .. pela: 1\Iesn,· do. Consulndó./ .· 
.. des~~ Có~e:ao Bri~ue·~oéio~àJ:<c Feli~, ~e~tin~ >>,de q!lé hé~;.;:', 

Cnpttao João Zef~rmo ·da.~Cosbt;; e ·reformai-a na partereln_~~ :: .. 
tiva á multa do art. 4·.«~ dô Decreld dó 26 de Abril de :1854; ; 
por nao ser applicavel á especie· ~m -questão .o· art. A.55 ~o 
Regulamento de .22 de Junho de 1836, como já ·:o dcclaroü 
a ordem de 30 de:l\Jarço de 18~0, e sim o art. 183 d'o Re
gulamento de 30 de Maio· de 1830; ficando 11ortnnto imposta 
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no;: referido CiÍpiU'io : ... só mente , a. multa :dos .d.lreit~s _,de\ .qt~~i 
truta o ni~smo art. t83;'sem.comprélu~nder~e o dizi~o,·:9~,e: 
só,: teriá . Íugar. se os· gerieros fossem. dé. pr()~uc~o 4.oJ~Il1~.i~i~; 
pio·~;tiâ,·póhe~ :< . . . . :; ... ' . , .. ·J';, ,., .. : · ':;~~: ih/ . :ri>?~;,~ 
:{F·i.neos Giiardé :a·.:V~ ~s.~ :Bernardo da··_sou:tfi!. Frân~K"~:.' 

Sr. Conselheiro tnspector do Aifnndeg8~:; · · .·· .. '' 

Det,~i~tl~ão Gcr•al elos 'I,er.i~a~ P_•iÍ~Il~~s. 
N.o 327.~Aviso N.o 13 de 23 de Setembf~:.deJS57.-'Áo 

Presidente da Provincia de Goyaz._..:.Sob1:e a+evalidação 
das posses e sesmarias . 

. 111m. e Exm. Sr.-·Snu 1\lagestade o Imperador, . ouvida 
a Secr.fio dos Negocios do Imperio do Conselho · d'E~tndo, 
Houve por bem declarar por Sua immediata Hesolnçlio de 
9 do corrente, que o art. 26 do llegulamento do 30 de 
Janei~o de 185/i., não obriga . á revalidaçno aquelles; que 
possuem por compra partes de sesmarias, 'ainda que nao 
pagassem o importe de siza antes da pub1icaçno do dit~ 
Regulamento, hurria vez que o tenhfio feito depois. .O que 
communico a V. Et. para sua intellig(mcia, e em soluçao 
ao· seu officio n. 0 32 de28 de Março ultimo .. 

Deos Guarde a. V. Ex.-1.\larquez. de Olinda.-Sr. Pre• 
sidente da Província de Goyaz. · 

-···-
N.o 328.~FAZI~NDA.~Em 25 de Setembro de 1857~-A alte· 

ração das taras marcadas na nova T(u:i(a compete ao , : 
Ministen'o da Fazenda r. 

. . 
i. . . . . ' ~ . : ' ... . . ~ ~> ·.; :{ ·~ .. ' . \. ~ '· '' 
l'tlinisterio dos Negocios da Fazenda~ ·nio de· Janeiro. em 

25 de Setembro de 1857. 

Declaro á V S., em resposta ao seu offido n.11 239 
de 19 do .corrente, que·· acompanhou. copia da Portaria por 
V. S. expedida em dntn de 18. llo mesmo mez,. que, tlllo 
estando a vcrificaçfio do peso liquido das mcrcàdorias, 1~or 
ella ordenadn n respeito de cada hum dos Yohlmcs, na letra 
e cspirito dCJ De•:. reto n. o t. U t ·~ de 28 de Março do cor-· 
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. :fif.:;~.~ : . .: ·r-

rente anno,·· ... ~egurid() .o ,qual::h,êta~ns .. ~c.·áchrto .lh:adás~P,{l.f.('}i:\if 
ênda .. ~speé'~ ri de; eh.v.«?~tório ; .~·~ Ç~ínP~t~ndd. SÓlnen~e. ão~.(~fi~ ·~J2i~~tf~ 
~Htr·ó ~do·; ·~~at~ntla · nl(eràl~ns ; . ·q~áhdó!;.~sê .. rect ;n~eçfió ••. l~sivas· ,:.)':'g~S\~ 

.á. ··Fazênda PúblidLofi ·ao ·co.trifuerci~!~",~~ê coriforniidadé~~coin · :·;~~;S~ 
~ .. · art t9 ·do • Jttesm~·: ~eêret~~ .. •;:,P~.in,i>t~ ·que. :,v~·! ~r·.·r~ç~·: ·p.ôr . . :i:!)~~!} 
em • etecuÇao ,o citado' . DecretôA~.~To.rifa, .',no .. ·sell.tidij .. de· :ser~m .. ; ~i~;;{~ 
as ~nercàdorias desp~cliadtis ·peió:~s,e~iP.~~~ :.tir~t(j1 :~9mt:~.:'i~ba~.,f·~:;:~ ·;~~~ 
timen.to· . das tnrás fh:adás, . êlmé:> ··reih.ettii~· êótri. urgen6idi,1as··:rf:;:, .. :: J 
reclp~a(;ões,' que·. lhe {ór~íil'sehdo dpr~s~ntadns:. cori~~á :··à~ ·.~;::;~J 
taras como lesivas á Faz(mda ,Publica ou .no .Commercio, e·;:.::~:~:· 

· ~ei(as: pe1hs:'-~eitores:·oti··ln,esp~c~a~~e~').i á. fim,de_9u~·- s~jao );.·~:::.;': 
. ~ a1te~adas : pa~a. Jl11l is ;~oY;·; para: ~.~h()~J .c~hno .for jü$to,· _, ~ c~ mo ::;:N::{·::., 
reco~n monda :o . níêriciori~~6 .a~t.19; jlev~_ndo :~s reclarp~Ç~e~; 1f').f::\) 
n que me r,efirô ,,. se~ ricoft1p~.iihild.~s da:ppiriillo ()e y ... Sl:·:só~re. · ;';'(::. 
sua proccdencià, pá~a ó)qii~ lri.ti~to:":t>.~évem auxiliar_ as, ~e- ·;·::~:,·:: 
rljdficnções doR .. Priso~l~q\iid~, .. ~ti~ 'toTo.' ensaio se tem P.~;y~i,t~ .•.. :l;.~ 

1 o n~ssa epartlçoo: · •;·:o: ·. :··:· .• · : . . . • · ; <J.~~~~:.:~·,·:::; :· ,:· 
·;>·· :·neos· Güatde a:y:·s;~:B~rruirHô::d~·:·Sotiia·FrâhctW~s~~·:,.: 

r.D~~h~~;*'~'~t,~i~~~~1)t~!~t~' ,•~r·cófte:.···· ·i···· :·t~~r·::· }· ... 
-' ' : . • , il; ;. . !; ·. . . . : i . ' ;:·~: ,;;/! •, ~ 

N.·ó 329~-Em.·....:_ 25· de S~tetnbró.de 1857.- Sobre as taras <' :. da nova '1'àrifct;. -~,·tJerificaÇão do pezo liquido. . : 
· ·.: .·.· ·.· .. >··.·.}:.~·rfi.:·::::<:v~··_:\é:.s:::·.: · ...... · .. ·. ·:· :\ 

Bernàrdo .. •d((Sóúzn\~, J!rhpe6~~::· Presidente .. do'- 'friburialido . 
Thesonro Na~iohal ;' éni'i··~~·spoS,tlr·na ··;o{fi~ior, ao··· Sr~.; Inspect<>r 
da Thcsoumria do Pàrá, rL o 121 . dá 18 tle Julho ·do córtenté . 
anno, que a.c.ompanhou. Outr~. dó lnspector da'Aifc'lndega res
per.tiva, com, huma.copia··aa·Po~iiiria,por ~sta expedida.Sobre·· • 

. a ~xecuçao .da_ tàbelta dasJa~as da,T~.rifa em ,vigor,-declafá:, 
que. approva'a decisão dada pelo :·mes~o Iiispêctor na_ parte 
relativa • á na o. verificaÇao.: _d(?. ··peso_: liqüido · das mercadorias; 
visto. que, . estandó Iria rendas ri~. 'f.àtifa 'as taras pnrn. cada hum · 
dos volumes .. em frenté ,da.c~lunhã. a.e··~iJ~.classifi~açao .·e res- .· . 
. pectivos·'direitos, e éo~petirida:ao ·~nnistr6i;dn ·Fazenda ·na 
f?~ma do· att. i9· dó. ·Decr~t(). n.o .1·:,~_14 d~ .28. de Marçô,tH

,tamo alterar essas taras,. quando .~ec()nhecer .que. slio .lesivas 
. ·á. Fazcridà ·e ao. Gomnie~c'h~.: ~se~ia ~oh~equente., deixar. aos.~ 
lrispectorcs (las ·A1tandegd~ a::fa~rildade de pe~mittirem: a vé
rificaçno do ·peso liquido; ::da qual resuHarib· a inutilidade 
da disposição do citado artigo, . é da fixaçno das. iar~s·." feita 
ha Tarifa; àlêrn ·ac excluir,~as~t~ntagens de brevidâde·e fuc.i

. I 
Jitlade nos de~pnchos c{lie o Decreto teve eni vi~ta. I 

I 

I ,_ _________________ J 
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I 
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~eja eom a deelarat;.ãn de qnc a Thesourarin as pmlc1·á t.·e
tirar no fim do dito praio, se assim lhe convier.: 3. 0 -:-QUe 
a esc~iptu~ação destas operações de sahirla e volta l dos depo- · 
sitos se faça em dia e com toda n regularidade~ 

Thesouro Nacional elll 25 de Setembro de 1857. -
Bernardo de' Sousa Franco. 

Semelhantes as Provincias em que ha Caixas filiaes do Banco. 

-··51-
N.0 331.-~FAZENDA.-Em 25 de Setembro de 1857.-Sobt·e 

verificação do pezo liquido, e t·evogação do art. 20 do 
Decreto n.o 1385 de 1854·. 

Uernnnlo de Souza Franco, Presidente do Trihnnol elo The· 
souro Nâcional, respondendo ao Officio n.o 180 de 17 de Jülho 
nltiino, em que 'o Sr. Inspector da Thesourario. da l,rovincia 
da Bahia refere a decisão que dera sobre a consultá feita 
pelo Tnspector da AlfandegA, no officio' que remelteo por 
copia, lhe declara que não app~ova a resolução de admittir 
n verificaçao do pezo liquido das tPercadorias sujeitos nopn
gamento de direitos pelo seu pezd~ em execução do art. 20 
do Decreto n.o 1.385 de 26 de Abril de 185.i·, por nfiO estar 
em vigor este artigo, e nem o que se lhe segue, sob n.o 21; 
Jlor isso ·que, na fórma do art. 59 do Decreto n . ., 1. 91!i. de 
28 de Março do corrente anno, ficou revogado o art. 6.0 

do Dec~eto n. o 634. de 28 de Agosto de 1849, de que aquelle 
dependia. Se se continuasse a julgar em v,igor a disposição 
do citado art. 20, dar-se-hia que ficava sem effeito a fixar.ão 
das taras para todos os envoltorios, feita no Tarifa, bem como 
a disposi~ão do art. 19 do Decreto.n. 0 1.9flt., segundo a qual 
se) ao Ministro da Fazenda compete ottender nos casos em 
que a tara, sendo lesiva i.Í Fazenda ou ao Commercio, deva 
ser reduzida ou elevada, passando . esta attribniç5o para os 
lnspectores das Alfandegas toda a vez que permitissem n ve·. 
rificaçno do pezo liquido. · 

Cumpre portanto que oSr. Inspector,.communicando ao 
ela Alfandega dessa cidade o objecto da presente Ordem, faça· 
sobr'estar na verificação do pezo liquido a que. nhi se procede, 
sah•o como experienciq, tmra que a Commissão nomcocla para 
propor onnualmente as olterat:ões de que carecer a Tarifa, 
possa informar sobre as taras que deverem ser reduzidos ou 
angmentadas. 

ThesonroNadonal em25 de Setembro de 1857 .. -Rernardo 
ele Snm:a Frmwo. :J6 

I 
I 
d 

I 
I 
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N.o 3!J2.-l\lAl\INIIA.--Avi~o de 25 de Scl~mbro de 1857. 
JJfanda observm: as ~nstrucções provism~ias, pelas qttaes se dtme 
u;eculat: o ~egnl~numto , a que se ·refere: o A viso de 16 
do. cgr~eute, 'qttt t1rganisa uma Companhia de Aprendizes 
menores no A1-.~enal de Alarinha da Gúrte. 

RiG de ~Jancia·o. Ministcrio dos Ncgocios da Marinha em 
25 (1~ $elembro de 1857. 

Illm. c I~xm. Sr.-· Sua MngQstade o Imperador Deter
mina, qug ~c observem as inclusas Instrucções: provisorias, 
nssignadas pelo Conselheiro Official Maiot·. d'esta Secretaria 
,i'Estado, pelas qnaes se deve executar o Reguhmenlo, . à 
~1ue se refer~ o· Aviso tle 16 do corrente, que organisa urna 
Companhia de Aprendizes menores n'esse Arsenal: o que 
cornrnunico a V. Ex. para sua intelligenci& , e para que a~sim 
o cull1pr-., ~onvindo que trate de verificar as modificações, que 
a experienciu demonitrar, que se devao faze~ nus ditas Ins
trucções , e dê part~. á mesma Secr~tària d'Estado, a fim de 
serem definitivamente eonsideradas e sujeitas á approval;ão 
do Governo Imperial. 

Deos Guarde a V. l~x. -.José Antonio Sataiva. -Sr. Joa
quim Rnimnndo de T'-'nnuu·c. 

lnst.J•uecões tn•o,~istn·ins , it. •1ne se t•efet•e o 
. ~ I A vaso cl'estn:c ata .• e t•elas qunes se deve exe-

cutnt• o D("\gulnntento nunexo no Aviso ele 
.,, elo cot•••eute, tjtiC ot•ganisn. ntna (Jotnt•n
nltia tle Atn•enclizes tnenot•es no At•sennl ele 
lll1u•inltn ela Côt•te. 

-Art. ;1.0 As pessoas, que solicitarem n admissão de algum 
menor na Cempanhia de Aprendizes do Arsenal de Marinha 
da Côrlc, dever~o dirigir as suas p~tic:ões á Secretaria d'Es
tado dos Negocios da Marinha, por iHtermedio do Inspector 
c:lo n:}esmo Arsenal, instruindo-as com a ccrtidAo de i~lade 
do referido menor , e docnmer.Jlos, que vrovcm achal'-se este 
nas concli~ões estaheleciclas pelo5 arts. 4·.0 e 5.0 do l\egn
lamcnlo dn sobredita Companhia. 

A r L 2." T~s~anclo o menor nas circnrnslaRcias cxigif.las 
ftara a sua adtonissão , serão os pnp~is, que lhe dis;serem 
r~st·w itn , cuvi:uln~ ao .Jniw ele Oq~hfios rc~pcr.tivo, a f.im 
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de ·que o pai ou tutor assigne o termo , de que trata o art. 
6. o do cit~do Regulamento , exarando-se o seu conte\tdo na 
prnpt~ia petição. • 

:\ rt .. :1. o Ordenada a admissão do manor, proceder-se·hn 
á matricnla d'este no Hvro respecUvo a cargo do Secrelaa·ia, 
archivnndo-se depois os :documentos. 

Art. Ji .• o As Autoridades, que enviarem menore·s para 
a Companhia, os fnrfio acom~anhnr dos· 'loenm~ntos exigidos 
no art. f .0 d'cstas lnstru~ções. 

Art. 5. o llaven\ nn Companhia os seguiuh~s livros: 
Um para a matricula gernl dos rnenor~s (modelo n.o. 1). 
])ous para soccorros dos menores. 
Um pnra soc~orros dos officiaes e ·empregados da Com-

Jmnhia. 
Un;} para recQita e despeza do Agente. 
Um para registro de ordens. 
llous para registro de officios remettidos c recebidos. 
Um para registro de partes. 
t\ rt. 6. o Os viveres, veste ria, e mais generos, de que 

precisarem os menores, serão forneci1los pela lntemlencia 
fia Marinha, e distribuidos, segundo as tnhetlas n. os 2 e 3, 
anncxas a estas Instrucções. 

Art. 7. o O Commandante da Companhia ser:í nomeado 
pelo Ministro da Marinha, soh proposta do Inspector do Arse
nal , e tm·á por dever: 

§ t.o Vehlr cuidadosamente em tudo o que fôr eoncer
nent.e ao pessoal e material da Companhia. 

§ 2. o Cuidar na educação, nssBio, e bom tralãmento dos 
menores , passando freqmmtes visitas em todo o quart~l, 
para, por si mesmo., certificar-sB do zelo e actividade ·dos 
seus subordinados , e da boa discipUna e moratidade do l~sta
bclecimento. 

§ 3. o Visitar amiudadas vezes a escola a as oftícin~s, não 
só para fazer idéa do adiantamento dos manores , mas ainda 
para observar·, se são n'cllas ditigidos com dedicação pelos 
respectivos Mestres. 

§ !&. o Detalhar o s~rviço do quartel, tl!! forma que haja 
sempt·c nm dos Unnrdas ·de ronda <1c dia c de noite, para 
n manutenção da nccessarla ordem e policia. 

§ 5." Fazer passnr rlwista n lo1los ns menores, notes de 
segnin~m para as oflieinas nn eseola , a fim (\e irmn lavados, 
c conver.tienhnnente vv.stidos. 

§ 6.0 I•ropor ao Inspec.tor quaesquer providlmcias a bem 
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'i 
! 

I 

I 
j! 
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~ 7. o Fazer upplicar aos menores . pequenos castigos cor
reeeionncs peJos delictos , que nfto forem de natureza grave; 
e partidpat· ao ln~peetor, quamlo julgar tlllC merecem penas 
mais SCVei'HS. 

§ 8. o J~xaminar, c nssignnr, se estiverem c nfo~mcs, 
torto~ os pedidos, edocumentos, que apresentar o Secretario. 

§ n." Fiscalisar a (]Uantitlade c tJUalidadc dos geucros, 
tJttn se receberem, rejeihmdo os tJUC acha~ de má qualidade, 
c tcrHlo cspeeial cuidado em t]llc a comida seja bem feita, 
com nsscio e abundante, mas sem desperdício. 

§ 1 O. Fazer, semjwe que r.\ r possivelr, com que os me
non~s pratiquem o t~xcrcieio de natação. 

§ r I. Não consentir que saião os menores do quartel, 
sem ser acompanharlàs por nlguns dos Mestres, ou Guardas. 

§ t 2. ConC'eder Jiecnças !'egumlo a aut.orisa~ão, que re
t·eher (lo 1 nspcclor. 

§ I :L I•ôr em rigorosa excew;ão as tabettas, tle que trata 
o nrt. 23 d'estas Instruqücs. · 

Art. 8.0 O Commandante, corno fiscal da Companhia, 
seni responsavel pelas faltas de serviço , que commetterem 
os empregados seus suhordinados, se deixar de as parti
c.ipar Jogo no Inspector : c poderá admoestar aos que fal
tarem ao cumprimento de suas obrigações. 

Art. 9. o O Cnpellfio sen\ t.ambem nomeado pelo Mi
nistro da Marinha , sob ]lroposta do lnspector do Arsenal , 
e tcn\ por dever : 

§ L o Ex:crcer na Companhia todas as funcções de seu sa
c·crdocio. 

§ 2. t) Cuidar na educa~.ão moral e religiosa dos menores, 
podendo visital.;.os, sempre que o julgar conveniente nos 
lugares em que se acharem. 

§ 3. o Expiicar aos menores a doutrina christã nos dias 
determinados pelo Inspector. 

Art .. 10. O CnpeJião poder,á tambem accumular o em
prego de J,mressor de primeiras Jetras da ComJmnhia, se a 
i~so se cJnizer prestar , e o lnspector julgar vantajosa essa 
necnmulnção. 

Art. t 1 . O Agente e o Secretario serão nomeados pela 
lntendenda ela Marinha, precedendo ordem da Secretaria de 
E~larfn . 

. ..\ri. 12. f.nmpelc no ,\gente: 
% 1." C111nprir os ckspadws e nrdcm~ elo Commanclante 

da Cnmpanltia , a IJ11Prn 1'· ..:uhordimHln. 
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§ 2." Toma~ conta, po~ inventario, de lodos os utensílios, 
e mais objcctos pc~tencenlcs ao quartel, c cuidar na sua 
(:onscrvm:rto e ns~cio. . 

§ 3.0 lleceher do Almoxariftldo as rações e fardamentos 
para os menor~s; hem como os demais uh,jectos nccéssnrios ao 
serviço do. quarh~J , mediante OS COmpetentes pedidos, e pas
sando os respectivos conhecimentos em fc)rmn como é costume. 

§ lf. . ., Fazer a di~t~ibuif:ão das raÇõc!\ e fardamentos, na 
fórmn das tabcllas nnnexas a estas ··In~trucções, c entregar 
aos Gnarclas e Cozinheiro os objcctos precisos pura o serviço , 
obtendo d'clles recibo. 

Art.: 13. O Agente será coadjuvado no. set:viço por um 
dos Huardas, o qual exercerá as funeções de Fiel. 

Art. 14. Con1petc ao ·Secretario : 
~ 1." · Executar 1 ns ordens do Commant1antc da Compa-

nhia a quem é subordinado. ·. . • 
§ 2.° Fazer a 'escripturaçrío da Compnnhia c mais expc· 

diente, adoptanrlo as formülas em uso n(>s Corposde Marinha. 
§ 3.0 Organizar no y)rimciro dia de cntlo:mez n folha das 

grat.ificações :. e diarias dos Rinprcgarfos da Compnnhin; e hem 
assim a dos salaa;ins dos menores, segundo o sistema em 
pratica. nos Navios da Armada. Estas folhns deverão ser assi
gnada~ por elle e o Com mandante da Companhia, c rubri
cada~ pelo InsJ,eclor. do A rsenul. 

§ 4. o Apresentar na Contadoria da Marinha os livros de 
soccorros, e folhas, de que trata· o paragrapho antecedente, 
pnra se proceder lÍ competente liquidaçfio, e fazer-se·o pa
gamento, como se pratica com as praças da A rmnda·. 

Art. 15. A Companhia será composta de duas Divi
sões, pelo m01lo seguinte:. 

1 
1 \

'M.cslro .c~r~it:tciro de construcçfto naval .. 
1." DIVISÃO.< })1t0 : C,l},tfatc .• , ••••••••••••..•..••. 

I Guardas.. . • . • . . . • • . . • . . . • . . . . • • . . • 2 
\Aprendizes menores.. . . . . . . . . . . • . . . . tOO 

2." I ~.lcstre carapina •........•........... 
Dito ferreiro •.•....•..............• 

lll\'lSÃo~ f~unnlas .•.•..•.•...••..•........• 
~ A prcn,lizes menores. . • . . . . . ........ . 

10lf. 

1 
1 
2 

JOO 

10!,. 
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Art. t 6. Cada <Jivisão terá duas secções pela fórma se
guinte: 
~lestre · operario ..•••.•...•••••.••.••. ~ • . . . . • • • • • 1 
Guarda .•... ; •..• ~ ..•.•.•.....•...•.. : .•••• ~·.... 1 
Aprcrtdizes menores. . • • • . . . . • • . . . . . • . • • • . • • • • . • 50 

52 

Art. 17. As scc~õcs da Companhia serão compostas de 
menores de 'uma iuade approximmlamente igual. 

Art. 18. Os Mestres da Companhia serão tirados do 
Arsenal e da Companhia •lc Artificcs ~ podenilo porem admit
ti~-se· para esses empregos pessoas de fóra, uma vez que se 
faÇão preferiveis , por sna aptidúo artistica e comlucla exqm
p1ar. 

Art. 19. Os referidos 1\Jesf.res serão considerados Of.Ti-
c.iaes inferiores da Companhia, e como taes velarão na dis
dplina, asseio, e adiantamento dos menores pertenct.mles iÍs 
suas secções. 

Na direcção do ensino artistico dos menoreS procurar;io 
conseguir, que e11es se appliquem com gosto aos; officios , 
n que se dedicarem, tendo especial cuidado ªm não obri
gai-os a trabalho c esforço superior á itlade c robustez de 
cada um. 

Art. 20. Os Guardas, que se deverão ~scolher por pre
cerlenfes rccnmmendav•~is, boa moral, e reconhecida activi· 
dade, serão considerados como Cabos da Companhia. 

Art. 2t. Compete aos Gnanlas: 
§ 1. o Executar toda~ as ordens, que receberem do Com

mandante ela Companhin. 
§ 2. o Fazer o servic;o do quartel c as rondas, a que são 

obrigados, tanto de dia, como de noite. 
§ 3. 0 Acompanhar fóra do quartel a qualquer oumcro 

de menores, quando isso lhes fôr ordenado. 
§ Jí .• o llcc.oJhcr e nc~rdar os menores ás horas marcadas, 

fazendo com que se lavem e vistão , e estejão promplos , 
para comparecer á revista da manhã. 
~ 5. o Obstar a qnaesquer rixas, que possão dar-se enlre 

os menores, c prohibir nssunda!', tanto nas murchas para o 
A rscnal , c.omo no reerdo. 

§ 6. o Heceber por inventario, cmlá um em sua secção, 
o vestinrio e calçado dos menores, ficando re!'ponsaveis por 
quaJ,rucr extravio, (JIIC notarem c nfio prevenirem. 
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§ 7. o Dar immediatamente pa~te ao Commandanle de C(Ual
quer falta de respeito, que para com · elles tenhão os me
nores, a fim de serem estes convenientemente punidos. 

Art. 22. Todos os menores· serão numerados, e a suá 
roupa, tantG de vesteria, como de' cama, terá o numero 
correspondente. . · 

Art. 23. A distribuiçfio do tempo para as lições, re
<~rCio , , refeições, e todo o mais r,egimen dos -menores seni 
determinada pelo lnspector do Arsenal depois de ouvh·!o Com· 
mandante da Companhia , e feita por meio de tabellas , qite 
se collocarão no qua~tel em lugar bem visivel. 

Art. · 2l. No accesso dos Aprendizes menores , seguir
se-h a o mesmo, que se p~atica a respeito dos Artifices do 
Arsenal ; devendo porem a proposta partir: do respectivo Com-
mandantQ. · 

Art. 25. Os vencimentos do Commandante e dos de
mais Empregados da Companhia serão designados pela Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Marinha. 

Art. 26. Em quanto .outra cousa se não determinar, 
será a importancia dn lavagem .e concerto da roupa dos me
nores paga pela Intendencia, que co'ntractará esse serviço. 

Art. 27. O lnspector do Arsenalremetterá mensalmente 
iÍ Secreta~ia. d'Estado dos Negocios da Marinha um ~appn do 
estado da 1 Companhia, acompanhado das observações do que 
ti ver occorrido ! na mez antecedente 

Secretaria' d'Estado .dos Negocios da. Marinha em 25 de 
Setcmbt·o de 1857.- Francisco Xavier Bom tempo. 

N.o 233. -l~AZENDA.-Em 26 de Setembro de 1857.
Assemelhação dos Paletós de seda, ou borra de seda. 

Bernardo de Souza Franco, PrBsidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, deelara ao Sr. Inspector da Thesoumria 
c-Je Fazanda da l,rovincia de Pernambu~o, em resposta no seu 
Officio n. o 131 de 20 de Junho ultimo, que foi approvada a 
delihernçãa da Alfandega respectiva sobre a assemclhação 
de -Palelf)s de seda ou de ·borra de seda, não comprehen .. 
fli"tns na Hova Tarifa, com casaca e sobrecasacas de qualquer 

I 
. I 



( 287 ) 

§ 7. o Dar immediatamente pa~te ao Commandanle de C(Ual
quer falta de respeito, que para com · elles tenhão os me
nores, a fim de serem estes convenientemente punidos. 

Art. 22. Todos os menores· serão numerados, e a suá 
roupa, tantG de vesteria, como de' cama, terá o numero 
correspondente. . · 

Art. 23. A distribuiçfio do tempo para as lições, re
<~rCio , , refeições, e todo o mais r,egimen dos -menores seni 
determinada pelo lnspector do Arsenal depois de ouvh·!o Com· 
mandante da Companhia , e feita por meio de tabellas , qite 
se collocarão no qua~tel em lugar bem visivel. 

Art. · 2l. No accesso dos Aprendizes menores , seguir
se-h a o mesmo, que se p~atica a respeito dos Artifices do 
Arsenal ; devendo porem a proposta partir: do respectivo Com-
mandantQ. · 

Art. 25. Os vencimentos do Commandante e dos de
mais Empregados da Companhia serão designados pela Se
cretaria d'Estado dos Negocios da Marinha. 

Art. 26. Em quanto .outra cousa se não determinar, 
será a importancia dn lavagem .e concerto da roupa dos me
nores paga pela Intendencia, que co'ntractará esse serviço. 

Art. 27. O lnspector do Arsenalremetterá mensalmente 
iÍ Secreta~ia. d'Estado dos Negocios da Marinha um ~appn do 
estado da 1 Companhia, acompanhado das observações do que 
ti ver occorrido ! na mez antecedente 

Secretaria' d'Estado .dos Negocios da. Marinha em 25 de 
Setcmbt·o de 1857.- Francisco Xavier Bom tempo. 

N.o 233. -l~AZENDA.-Em 26 de Setembro de 1857.
Assemelhação dos Paletós de seda, ou borra de seda. 

Bernardo de Souza Franco, PrBsidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, deelara ao Sr. Inspector da Thesoumria 
c-Je Fazanda da l,rovincia de Pernambu~o, em resposta no seu 
Officio n. o 131 de 20 de Junho ultimo, que foi approvada a 
delihernçãa da Alfandega respectiva sobre a assemclhação 
de -Palelf)s de seda ou de ·borra de seda, não comprehen .. 
fli"tns na Hova Tarifa, com casaca e sobrecasacas de qualquer 

I 
. I 



( 28S ) 

fazenda de ~ecla, para pagnr eada hum u taxa de 6 ~000 
marcada á estas no art. 398 da mesma Tarifa. 

, Thesouro Nacional em 26 de Setembt·o de 1857.-Det·nardo 
de Souza Franco • 

. Expedio-se circular no me~mo senti(lo ás Thcsmirarias 
de l~azenda. 

.... .... 
N.o 33~ .. -Em 26.: de Setembro flc 1857.-Sobre o modo de 

contm· os fios das fazendas. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Seteanhro de 1857. 

Communico n Y. S. que o Trihunal do Thesouro, to- . 
mando (~cmhccimento do reenrso hilerposto pot: Guilherme 
Mnon e C. a sobre a (111cstão do despacho· de setenta e cinco 
peças de algodão cr\t liso, por niio ter sido decidida por Fei
tores e Peritos do Commerdo, resolveo dar provimento ao mesmo 
recurso, mandando tlt~srwchar nque1Ja mercadoria, como 
contendo mais de dez fios em 1 fl dn potlegnda, poptuanlo 
não he licito contllr rlous fios· por hum á vista do art. 1. o 

tlas cli~posi~õcs preliminares da Tarifa. 
Deos Guarde.a.V. S.-nernardo de Souza Fmnco.-Sr. 

Conselheiro Inspector da Alfandega. 

--
N. o 335. -Em 2G tlc Selem hro tlé I 857.- De.-;pacho de r(!,po
'l lho salgado pelo art. 90 I da nova Tarifa; e augmento 

da tara para a lwrlaliçâ. 

:\tini!'terio elos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Setembro de 1857. 

Communico a V. S. t1Ue o Tribunal do 11hesouro imle
ferio o recurso de Herard Neveu e C. a, relativamente . ao des
vacho de sessenta e oito barris de repolho salgado, visto se 
úchar este gencro comprehendido no art. 901 da Tarifa, que 
manda. cobrar t 20 réis de llireitos pela· hortaliça em conserva 
ele qualquer (]utlliclaelc; e vor esta occasiõo der1aro a V. S. 



( 28S ) 

fazenda de ~ecla, para pagnr eada hum u taxa de 6 ~000 
marcada á estas no art. 398 da mesma Tarifa. 

, Thesouro Nacional em 26 de Setembt·o de 1857.-Det·nardo 
de Souza Franco • 

. Expedio-se circular no me~mo senti(lo ás Thcsmirarias 
de l~azenda. 

.... .... 
N.o 33~ .. -Em 26.: de Setembro flc 1857.-Sobre o modo de 

contm· os fios das fazendas. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Seteanhro de 1857. 

Communico n Y. S. que o Trihunal do Thesouro, to- . 
mando (~cmhccimento do reenrso hilerposto pot: Guilherme 
Mnon e C. a sobre a (111cstão do despacho· de setenta e cinco 
peças de algodão cr\t liso, por niio ter sido decidida por Fei
tores e Peritos do Commerdo, resolveo dar provimento ao mesmo 
recurso, mandando tlt~srwchar nque1Ja mercadoria, como 
contendo mais de dez fios em 1 fl dn potlegnda, poptuanlo 
não he licito contllr rlous fios· por hum á vista do art. 1. o 

tlas cli~posi~õcs preliminares da Tarifa. 
Deos Guarde.a.V. S.-nernardo de Souza Fmnco.-Sr. 

Conselheiro Inspector da Alfandega. 

--
N. o 335. -Em 2G tlc Selem hro tlé I 857.- De.-;pacho de r(!,po
'l lho salgado pelo art. 90 I da nova Tarifa; e augmento 

da tara para a lwrlaliçâ. 

:\tini!'terio elos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Setembro de 1857. 

Communico a V. S. t1Ue o Tribunal do 11hesouro imle
ferio o recurso de Herard Neveu e C. a, relativamente . ao des
vacho de sessenta e oito barris de repolho salgado, visto se 
úchar este gencro comprehendido no art. 901 da Tarifa, que 
manda. cobrar t 20 réis de llireitos pela· hortaliça em conserva 
ele qualquer (]utlliclaelc; e vor esta occasiõo der1aro a V. S. 



( 289 ) 

(JUe a tara de 5 °/o fixada no dito artigo vara n hortaliça, 
eJUC Vem em barris, fica elevada O. 20 °/01 QUniH)O Se tralat• 
de hards e relhtu\ coni repolho, ou emtrn hortaliça em con
s,~rva ele sal. 

Deos Gunrcle a V. S.-Bernan1o de Souza Franco.-Sr. 
Ce)nselhciro lnspcclor da Alfandcga 

N." 3:16. -Em ·26 de Setembro de 1857. - Sobre o cle.(\paclw 
de polÚ de louça ·importados como envoltor1'os do sal. 

Minislerio dos Ncgocios da Fcuem1a. llio de .Janeiro em 
26 ele Setembro de 1857. 

Cominunico a Y. S. que o Tribuna' do 'f.he~ouro imlc
ferio o recurso interposto por Peixoto Guimarães c c. a da de
cisão que o suj~~ilou no· pagamento de direitos por quarenta 
duzias de potes ele louça importudos como cnvoHorios de sà.l, 
devendo fazer-se o respectivo despacho nos lermos dos m·tigos 
:J76 c 906 da Tarifa. 

Deos Guarde a V. S.-Bernordo de Souza Franco.
""Sr. f:onsclheiro (nl\pcr.lor da Alfandega. 

----
N. o 337.- Em 26 de Setembro de .1857.-·Despacho de lenços 

de seda e algotliio, como de algodão, 1m r predominm~ 
nelles esta matcda. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Tnneiro em 
26 de Setembro de 1857. 

Communico a V. S. que o Tribuno I do Thesouro de
feri o o recurso de Hnhu :Stnrzcncker e C. a, relativamente 
ao despacho de hnma porção de lenços llc algollão c seda, os 
quaes deverão ser despachados c.omo de nlgorllio, em razão de 
predominar neiles esta mat.eria, nos lermos (lo art. !to da Ta
rifa. 

Dcos C.mmle a V. S.- Bernar.·1o de Souza Franco . ..._ 
Sr. Co:~selheiro Inspector da Alfnmtegn. 

:n 
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N." 3a8.- Rm 26 de Setembro de 1857. -Sobre o despacfw 
ele t"idros para , •. ,pelhos; e cerlúlües que dem~m· ser passa

das ]>ela Al{amlega. 

Ministerio dos Negodos da Fazenda.. Rio flc Janeiro em 
26 de Setembro de 1 8!li. 

Communico a Y. S. (JUC o 'fl'ihnnul do Thesoriro imle
ferio o recurso interposto por José Ruqué, da decisão que
declarou "]H'Oprios para e:-;pelhos vinte e dons vidros, que 
(~omo para v;ios de jancllas foriío por: elle despachados, ficando 
porêm aliYindo do pagamento da rriulta, cumprindo declaràr
lhe, lJUnnltl ás certidõt•s requeridas pelo mesmo Ruqué de
despachos e informa~õcs, que não he· applicavel a casos se
melhantes a Circular n." !H de 27 de Fevereiro de 18l7., 
que só tem por ohjcct.o a publicaç.ão pela imprensa da cor
respontlcncia do Thcsouro eom as Thesourarias e ''ice~versa 
em relação ao ilisposto no art. 86 da lei de ~. <1e OutubrC) 
de 1831; podentlo Rer concedidas ou negados conforme as. 
convcniencias do ~m·viço. · 

llcos Guat'(le a V. S.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro lnsprclor tia Alfandegn. 

N.o:3:3H.---H1PEIHO.-Porlarin de 26 (1e Setemdr& <le 1857.
. Crea Tmma Agrncia dá Correio na Fregue:ia de Carapebín;, 

da Prm~incia do .llio de Janeiro. 

Sua Mngt:.s(ntlt: n Tmperador _H a por bem Crea~ huma 
Agencia de Correio na Freguezia de Carapebús, na }lrovincia · 
do Rio de Janeiro. ' 

Palacio do Rio de .Taneiro em 2'" de Setembro de t857. 
l'tlarquez lle Olinrla. 
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N.o 3~0.-UIPElUO.-Em 26 de Setembro-, dt~ 1857.~
JJfanda executar o flegulamento provisorio, ·coutemlo as bases 
dos contractos de colonisação, para execução do art. 27 do 
contracto anuexo ao Decrecto de 28 dt! IUatço do corrente 
anno. 

Sua Magestade o Imperador Ha pot· bem ordenar que 
provisoriamente se ohscrvc o seguinte regulamento, contendo 
ao; basc.i d~5 c:>ntru -~tos tl~ cJtonisação, snhmcttitlas <i appro
mção do Governo lmpel"ial pela Associuçfio Central de. Co1o
nisac;.fio nesta C(}rte, em conformi1ladc c para c\ccnção do 
art. 29 do contract:J de 26 de ~lur«;o · tlc do . corrente a uno, 
approvado. por Decreto de 28 do mesmo mez. 

Palncio do 1\io do Janeiro em 26 de Setembro (le 1857. 
1\farquez de Oliru1a 

CAPITULO I. 

Çompromissos da Associação Central de Culonisação. 

Art. 1. o A Associação Central de Coluni~aç:io compro
mette-se ao seguinte : 

§ t.o A adiantar aos fazendeiros e lavradores lle conceito, 
mediante as precisas seguranças e juro de 6 por cento ao 
anno, na fórma do art. 7. o do contraclo cclehrudo com o 
Governo Imperial em 26 de Março de 1857, as •Juantias 
necessarias para o tronsporte dos colonos' desde o lugar. de 
sua residencia até o porto de desembarque, em qualquer 
parte do Imperio que for d~signado. 

§ 2.0 A fazer tambem adiantamentos, com o juro cor
rente na pra~a do 1\io de Janeiro , para a importaéão de 
colonos encommendados por qunesquer Otitras pessoas e com· 
panhias na o referidas no: citado art. 7. o, ohscrvurulo- se neste 
caso o que for previamente convencionado. 

§ 3. o A garantir nos colonos assim importados os tres 
quintos da subvenção concedida pelo Governo no nrt. 8. o § 
t.o do dito contracto, sendo 18 ~ por adulto de 10 a 45 
annos, e 12~ por menot· entre 5 e ·to onnos. 

Esta subvenção · he considerada como auxilio para os 
gastos de transporte e estabelecimento dos colonos , a fim 
de ser de:1nzidu das respectivas despezus, fnzcwlo-se o com
Jletente abatimento na divhla t>or ellcs contrahhla. 

§ lL o A satisfazer igualmente as encommcndns para enga
jamento c irnportação de colonos, que lhe fizerem o~ em-
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11rezarios ou <~ompanhias tlc colouisação, jã tiU lH'CneiomHlug 
ou favorecidos pelo Governo Imperial com auxílios pecuniarios, 
}1rece<lcndo neste caso ajustes espcciaes; tewlo-se em vi~ta 
a maior ou menor neccssitladc que os ditos colonos th:crem 
tlc coatljnvação , c scrvinclo ele base a importancia daquella 
subvenção, qnc scn\ no lodo ou em parte garantida pelas 
ctnprezns menciomula~. 

§ 5.0 A prevenir com n vn·eisn nn!cccdencin <Íccrea tlo 
nome do navio que transpnt lar os colonos cncommend:alos, 
da época <lc sua partida c tempo pronwcl de sua ehegada 
no porto convcncionaJo. 

§ 6.0 A receber nas sans hm•pctlarias c depositos os 
colonos, que não segnirem immcdiatamentc para os seus 
destinos, fornece111!o-lhes alojamento, sustento c o mais qnc 
lhes for imlispenmvel , por conta das pessoas on emprezarios 
(]Ue os tiverem cneommcmlndo. · 

Nos portos de 11csemharqnc, em que nfio e"\istircm ainda 
taes estabelecimentos, p~·ovidcneianí a associação rara qnc 
os ditos colonos uão fiquem privadl>s t!c abrigo c subsislencia, 
debitando ns despczas respcetiras a quem compelir. 

§ 7. o A fornccct· quanto seja possivcl , e por conlmetos 
cspcciaes' os inlcrpreh~s tle que <.~arcecrem aqnclles varli
cu1arcs ou companhias, que tiverem de receber hum nu
mero rnai3 avuHmlo <le colonos. 
· § 8. o .t\ promover c faeililar o:i engajamentos dos colonos 

que importar por sua t~onta , (mediante as competentes indem
nisa~ões) ou dos emigrantes c outros indivíduos que procu
rarem suas ho~~cclnrias • depositos c prolccção, distribuin
do-os no paiz 1nr quem lhes proporcionar meios de cslu
belccirnento, de trabalho, ou de qualquer serviço. 

Terão prefcrm~cia nessa distribuição nqnelles ·qne fizerem 
suas encomrnendas com nnteccdencia, dcelaramlo que se sn
jeitão i\s disposiçõc·: t•egulamentares respectivas, e ús clau
sulas geraes cl(Js contractos adoptados pela associação, e 
approvados pelo Governo. 

Art. 2. o A Asmciaçúo fra11 quearú ti todas as pessoas, 
cmprezas c companhias, que recorrerem á sua intervenção,· 
os auxilios e favores applicnw~is ao transporte, recebimento 
e cstahclecimentn de colonos e emigrantes no paiz, de con
formidade com os seus estatutos, e contmcto celebrado com 
o Govcmo geral. 

Art 3. o Providencianí sobre tudo que possa concorrer 
lJllfa O bom eXittJ elos ell0(1.jHtnCIIlOS, C CX.CCII~ÜO dos res-
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pedi vos conlractos, solicitando dos poderes do Estado as 
medidas que parecerem necessnrins. 

CAPITULO li. 

JJases geraes que deuem ser tomadas ~m cons·idcraçà.o para 
a ap~·esr.ntaçi'ío das propostas ou enc:ommcmlas ele colou os. 

Art. 4. o As pessons, em preza rios c companhias que 
pretenderem engajar c contractar colonos por inlcrmccHo da 
f.ssociação Centml , deverão declarar em suas propostas o 
seguinte: 

§ 1 . o O numero de familias, e colonos que se propõe 
n contructar, a sua nacionalidade, proHssõcs e aptidão aos 
trabalhos para que forem destinados, a localidade em que 
tiverem de ser estabelecidos, ou empregados. a natureza 
dos contractos . mediante os quaes dtwão ser éngajados, o 
porto ele desembarque, e época da chegada 

§ 2.0 Que as terras que possuem, c destinúo para o 
estabelccimenlo , ou trabalho de colonos agl'icolas como pro
})rietarios , ou foreiros perpcluos , ou pelo , systema de par
ceria, se a chão livres de questões ou pendencias judiciaes, 
onus, ou obrigacões. 

§ 3.0 Que os mesmas terras estão situadas em localidade 
salubre, de facil comm uni cação para os povoados, portos e 
mercados, e de fertilidade regular em relaçiio á cultura que 
lhes é mais apropriaria. 

§ Ji .• o Que tem construido casas ou alojamcnlos provi
sorios com capacidade e separações l1ercssarios vara recolherem 
ou acommodarem as fumilias e colonos agricolas, que encom
mendarem; ou que será .satisfeita esta contliçüo dentro de 
certo prazo, c provada por documento. 

§ 5.0 Que os lotes ou prazos que tencioniio vender, ou 
aforar aos colonos, se a chão medidos ou demarcados', em 
parte derrubados e mesmo· cultivados , ou pelo 'menos que 
taes trabalhos preparatorios estarão promplos antes da che
gada dos mesmos, o que furão constar por attcstudos, ou 
documentos valiosos. 

§ 6. o Que esses lote~ ou prazos contêm hnma ~írea snf
ficientc, não menor de cem mil bra~mi (}Haura,lus para cada 
fumilia, devendo o respectivo preço ou fOro ser inrlicado 
nns pmposlas conforme a cstimm,:ão geral c mais n1zoavel. 

Esta disposição não ob~lu a que tues lotes possüo ~cr 
snhdivhfidos, se o~ colonos os desejarem m•~HOH'!'. 
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§ 7. o Qual o gencro tle cultura atloplndo na fazenda ou 
colonia destinada no eHtabelccimentos de colonos engajados 
por contraclos de parceria ou de salario; especificanJo .,no 
1.0 ca~o qual a porção de terreno, plantas ou arvqres, que 
hum a familia possa cultivar, beneficiar e colher; e no 2. o 

caso , qual o jornal mais favoravel que poderão arbit•·ar, 
inclusive o alojamento, sustento e mais supprimentos do cos
tume. 

§ s.:J Quaes os salarios que offerecem aos colonos que 
quizerem engajar para outras occnpações , servi~os ou mis
teres nas cidades, povoações, emprezas de estradas e mais 
obi·as, tendo nUcntão aos trabalhos, offidos e profissões con
verlientes, com alojamento c ~ustcuto, ou t;em cllcs, á esco
lha dos mesmos colonos. 

Art 5.0 Os proponentes clnverão tamhem dt~clarar de 
que m(,tlo potlerüo salisfn7t!r ns coruli~,:ões do respectivo con~ 
tracto , relati\'amcntn nos trnn!'pnrtes dos colonos para o 
1ugat· de sea cstnhdecimcnlo ou emprego, nos fornecimentos 
gratuitos ou vor adianlmneut.n, que tem de fazer nos pri
meiros tempos, e aos soccrrfos de mer!ico e bolica <le que 
os mesmos carecerem; com especificação dos meios de con
ducção mais baratos, dos generos alimentares mais usados, 
c dos respectiws preços, alêm de outras circunstancias, que 
julguem dever mencionar, pnra serem tomadas na devida 
considerariío. 

§ 6.0 ·Finalmente sujcifnr-se-hüo ás regra" ou hases dos 
contractos adoplndas pela As~oeiação Central , e approvadns 
pelo Governo Imperial , c com especialidade á~ clnn~ulns que 
passão a ser mer:cionadas no capitulo seguinte. 

C.\PITGtO Ul. 

Clausulas a que se f~b1'~qão os engajadore.ç ~e colonos para 
com a .Assocwçao Central de Colomsação. 

Art. 7. o Os proponentes cngajadores, nos contrnctos 
que celebrarem com a Associação Central, tendo por fim a 
encommenda, ou engn,jamcnto tle colonos, devem obrigar-se: 

§ f. o A gamnlir os avan~os que a associação fizer para 
as despczns uc viagem dos colonos, · t]tmmlo carecerem deste 
auxilio; y>restun,lo para o dito fim as convenientes cautelas, 
como fica dito no cnpilulo 1. o 

I 
I 
:':. 

11 

I 

I 
l 
I 
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§ 2.0 A emholsa-la, no prazo ele 1 a !" annos, c me .. 
diante prestv~õcs ignaes ~se por outra fórma não for con
''encionado ), dos rcfe~illos adiantamentos 'e seus juros, na 
razão •fe fj por 0

/ 0 nns casos do art. 7."<do cont~ncto geral 
de 26 de 1\lar.;o j;í reft~rido , ou o que for ajustado , dadas 
as outras cireumstanciÍHi acima dccluratlas. 

§ 3.• A pagar as despezns que os ditos colonos fizerem 
nas hospedari,ts e dcpositos da associação, on m•s portos e 
luga~es de clesembarqnc em que não existirem ainda taes 
estabelecimentos. 

§ 4. 0 A vogar igualmente a commissão de engajamento 
que for estipulada nos contrnctos, em vista das clnusnlas das 
respectivas propostas. 

§ 5. o A aceitar os colonos qne t.ivcrem cncommcndudo, 
C f{llC rorem effcctivnmenle nngajá1lOS C transportados 
por sna conta; a rr.cebc·los no lugar designado, e: faze-los 
conduzir immcdiatamcnte, com suas bagagens, para os, seus 
destinos, pelos Jlreços mais favoravcis (não o podendo ser 
gratailamcnte), c n . fazer-lhes os necessurios fornecimentos e 
adiantamentos , conforme for e~lipulndo nos coritrnctos com 
os mesmos colono~. 

§ ;6.0 A reconhe~er na Associat:ão Centml o direito de 
velar ·sobre a snrle dos colonos contractados JlOr se h inter
medio, e de inteirar-se da maneira . por que os contractos 
5;ão obserya!los por h uma e outra parte, ·a fim de providen
ciar como melhor convier, entendendo-se para isso cdm os 
cngajndorcs. ' 

§ 7. o A participar á mesnia associação qualquer occur
rencia extrnordinaria, que se der na colonia, • e a declarar 
seis mezes antes de findar o prazo dos engajamentos dos 
colonos o que julgarem conveniente a bem da sorte futura 
destes , a fim de que continue. elln a intenir com os 1 seus 
bons officios em favor daquelles que se tiverem conduzido 
bem, e carecerem nindn d~ sua protecção~ 

Art. 8. o Os preços dos passagens dos colonos, desde 
o lugar de sua residencia. nos pnizcs donde sahirem até o 
ponto de desemhnrque no Imperio, (nos qnaes ficnrüo obri
gatlos os proponentes), serão· de 80 a 130ti) ' por adu1to c 
de 60 a 110m; por menor de tlcz annos: ns crianças de 
trcs annos para bah.o terão passagens livres. 

As indic:u1ns diffct·cnc;as de preço dcpcnclerão dos pnizes 
da procedcncia dos c:olonos, da maior ou menor dificuldade 
de engajamentos, dos transportes por tena nté o porto 1lo 
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mnbarqne, e finalmente elos ajnstes que ~c fizerem com ns 
linhas <le navegnção, expedidores de colonos, e outras cir.:. 
cumslnncias. 

Nos rcl'crit.los preços de passagem seriio incluidas todas 
as <lespczas fcitns na· Europa , que não . forem especificallas 
nos eontractos, c bem assim os seguros devida dos colono~, 
conforme se JHHler obter tlas respectivas companhias. 

CAPlTULO. IV. 

Cmuliçties gaaes e commwM aos diversos coutt·actos entre o.r; 
colonos e os cngaJadores. 

Art. H.o As pessoas ou companhias, nos conhactos que 
celebrarem c.om os colonos, <tne vierem engajados po~ sua 
conta , ou que forem eontractados depois de importados~pela 
nssociaçfio, obl'igão-se no scgninte: 

§ 1.0 A adiantar por si, ou por intermedio da Associação 
Central; a importancia de que cnreccrcm os colonos para o 
seu trnnsporte, desde o lugar de sna residencia até o porto 
de desembarque. 

i 

I § 2. 0 A fazer por preço fhauo e o mais favoravel pos
sivel os adiantamenlos uns despczas do transporte e sustento 
(quando não seja gralnilamente) desde o. porto de desem
bm·qne até o lugar do estnbelccimento, sendo ·calculado o 
dito preço em relação á cada pe~soa ou a cada.volume e 
pezo da reSJ)CCtiva bagagem. 

I i 

~ 3. 0 A não exigir· elos colonos retribuição nlgumn pelo 
alojnmento provisorio, nlé que tenhfio construido, ou que 
recehão as suas moradas definitivas. 

§ ~·.o A fazer com espcdfienção de preço , qualidade , 
quantidade, c semanalmente os fornecimentos dos viveres 
ncrcssarios nos primeiros tempos do estabelecimento dos 
colonos, ((llC carecerem desse nnxilio , sendo isso estipulm~o i 

nos regulamentos tla colonia , ({nanclo não o seja nos pro- ·:;1 I 
prio~ t·onlractos. 

§ 5." A não pcrccher pelos a(linnlamentos feitos juro 1/1 

maior tlo que o de G "/ .. por falta <los pagamentos nas épocas 1 

marc.at1a~. j'/1 

§ H. u A ohscrrar as contliçücs (fUe forem estipuladas nos · 
<'Onfrnrlos, de r.onfonnidntlc com ns clausulas do capitulo 2. o, ·1 

1 ! itHlif'.i\1 a~ t'Ot\W h<l~l'!" p;tr;\ ilS l'(~SJlCCtiVaS propostas. r 
,I 

----....-______ 1/ 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
! 
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§ 7. o A concort'et· para o. bem estar 'los colonos , Pr.es· . 
, tando-lhcs todri n protecção e boits officios, que estiverem 

no seu alcance. 
Art. 10. Os colonos peln sua parte obt·igfio..;se: 

§ 1. o A se apresentarem com seus passaportes c :nttes
tados em devida fórma , no porto· c dia llesignados para o 
embarque, a :bordo do nrivio que os tiver de lranspo~ta~ .. 

§ 2. o A fica•~, logo que chegarem ao portó do desêm-
bnrquc declarado]nos contractos, á disposição dos cngajadorcs 
ou • contractado~es , afim de serem se111 demora conduzidos no 
h1gar. de seu destino ou estabelecimento~ ficando desde logo ·res• 
ponsáveis pelo importe dos adiantamentos de suas passagens 
na raz.âo do preço. marcado por pess'oa adulta , ou por menot 
entre . trez e dez annos. 

§ !3. ~ A garanti•· as suas (li vidas pela maneit•a csliputmla 
nos seus contractos. · 

§ 4.0 A conduzirem-se bem e passificamente, sujeitan ... 
do:-se á todas as condições a. que se obrigarem , e obser~ 
vando as disposições dos regliÍamedtos geraes da AssoCiação 
Ce'ntral , c dos cspcciaes (las colonins em que se estnhele-· 
cerem. 

Art. 11. Todas as questões c dm·idas, que se sttsci
tarem entre os colonos e as pessoas ou companhias que os 
contractarem , serão decididas por arbitr9s perante a auto
ridad'e competente, com os recursosideclarados no Art. 29; 
§ L o do contrncto de 26 de 1\larço '!já citado. . 

Art. 12. Será fornecida ao colono, chefe de fumilia, 
on qualquer .ouh·o que for contractado sem clla, húma ca
derneta em que serão lançadas com clareza, e Jlor extenso, 
todas as Yerbns de· debito· e cre(lilo, observando-se a este 
respeito o qne se acha disp.osto nos §§ ~.;o c 5. n do referi,lo 
Art. 29. 

CAPITUI..O V. 

ComUções N;peciae.ç aos cantractos de venda. e a{mtamento 
de tcrt·as. 

Art ... 13. Nestes contractos , o: fazendeiro , proptietafio, 
companhias, & c. t ficão sujeitos : 

§ 1. o A entregar medido e demrir.cado ao colono e.· sua 
família o lote ou prazo de terras, .velldido ou oforadó, logo 
que elles cheguem no lugar de seu estabelecimento. · 

38 

I ! 
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§ 2.a A dar o espaço de cinco annos para o pagamento 
não só das llespczas de viagein feitas por adian,tamento, como 
da imporlancia dos outros supp~imentos, de,' que acima se 
fez menção, sendo h uni: tal re'embolso realiztido em. quatro 
prestações iguaes a começar (}o fim do 2. o armo. . 

§ 3. o A garantir por si e por seus herdeiros ~:U succes
sores aos mesmos colonos a posse. mansa e pncificn'' das ditas 
terras, nas quaes serão estes inteiramente livres e indepen
dentes. 

§ lt-. 0 A vender ou aforar ao colono que deseja~ possuir 
maior extensão de terrerio . para si , pa~a . seus parentes. ou 
amigos , mais hum .lote ou p1~nzo con,~iguo, ou p~oximo 
áquelle em que se ti\·cr estabelecido, ,sendo-lhe garantida 
essa prefcrencia com hum abatimento dê 10 por 0

/ 0 n& p~eço 
co~rentc do lugar. ao tempo do novo cont~ar.to, com tanto 
que a importancia da 2. a venda ~n aforamento nlio seja 
inferior ao preço do primeiro lote ou ao fóro do prazo pri
mitivo. 

Art. 1 !,.. Os colonos assim contratados . o brigão-se : . 
§ 1. o No caso de venda, a pagar o p~eço estipulado no 

contraclo po~ braça quadrada, dentro de cinco annos e • em 
·quatro prestações , na fórma acima declarada , e na falta de 
pagamento o jnro de 6 po~ 0

/ 0 • 

§ 2.0 No caso de nforamento, a pagar o fóro onnnal, 
tomhem estipulado no contrncto (o qunl será sempre o mais 
modico possivel) e o laudemio de· 2 1/2 °/o na transferencia 
do respectivo prazo com licença por escripto do senhOrio 
directo, se não quizer este recebe-lo tanto ,por tanto; fi
cando de ·lriais sujeitos os mesmos colonos ao commisso', se 
faltarem ú essas condições, segundo os principios que regem 
taes contractos. 

§ 3. o A garantir a divida total contrahida, tanto em 
hum como em . outro caso, com a hypotheca das tP.rras re
cebidas e benfeitorias, que netlas tiverem feito, nlio podeHdo 
transferi-las, por qualquer titulo que ·seja, em quanto n~o 
estiverem exoneradas daquelle onus pelo real embolso da 
mesma divida, salvo se nisso eonscntir o proprietario, me-· 
diante prévio accordo .. 

Art. 15. Findo o prazo dos cinco onnos do contracto, 
far-se-hn conta de tudo quanto estiverr-m a dever os colonos, 
n fim de se estipular hum novo prazo ]>ara pagamento do 
reshmle, com a mesma garantia e mesmo 'juro de 6 olor e 
mais condi«:ões CJtlC forem então eonvencionadns. 
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CAPITULO VI. 

Condições especiaes dos contt·aciós de parcm·ia. 

Art. f6. Os fazendeiros. enga)adores o brigão-se : 
§ 1. o A entregar no colono c sua família h uma extensão 

de ter~eno c plantas em circumstancins de dar productos 
nQ primeiro anno da chegàdã , e em quantidade sufficiente 
para 

1 
que possão cultivar, colher e beneficiar. · 

§ 2.o A facultar-lhesrtambem o plantar: em outro lugar 
apropriado os generos alimentares, a fiin de proverem a sua 
~ubsislencia, permittindo-lhes outrosim a criaçãô:dc_ animaes 
domcsticos , que não causem dmrino . á ~~~hora J~a. fazenda. 

§ 3.0 A proyidencia~ de. modo. que os productos, obtidos 
scjão conyenient~rpente beficiados, transportados para o mer~ 
cado , c vendidos pelo melhor p~eço. . .. . ; . . · . · 

§ .&.o A lhes deixar. inteira li~erdadc •quanto ao. melhor 
emp~ego e pro~eito de seu trabalho e intelligcncia ;i c anão 
desv~ar colono algum para serviço alheio no da parceria, 
salvo: com o consentimento do chefe da familia. . 

§ !

1

5.0 A ·conserva;.los nas terras da colonia, c casa ··em 
que ·se installare111 , por todo o tempo do contraclo , que 
durará quatro annos. 

Art. 17. . o. colono e ~ua familia o brigão-se de sua pr9.7 
pria determirmção: . . . . . .. 

:§ t.o IA vive~ mansa. e pÍlcificnmente, rião prejudicando 
os direilOi do proprietario c dos seus visinhos' nem os inte
resses dos demais colonos. 

§ 2. o ·A cultivar com zelo e assiduidade as plantações que 
lhes forem confiados, renova-las, substitui-las quando for 
neccssario, colher os productos c deposita-los no lugar de~ 
signado , : beni como a nlío se occupar de outra imlustrià que 
não seja a da coloQin, salvo se puder ligar-se á lavoura prin
cipal e com sciencia do . p~oprietario 

§ 3.0 A sujeitar-se ás presc~ipções deste quanto ;i di~ 
recção geral dos trabalhos. da mesma colonia , c ú policia 
do estabelecimento. 

§ 4. o A pagar pela ·sua quota de producios os jornaes a 
trabalhadores livres, que forem pelo proprictario encarre
gados dos serviços , que elles ~lonos deixarem de fazer por 
vontade propriu ou indolencia; o que será verificado e re
duzido a termo assignado por testemunhas, perante e con
selho colonial , pela fórma tnorcndn no regulamento cspc~ 
cial da eolonia. 
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Art. 18. São com•iderados ·R(liantamentos, sujeitos; a 
reembolso· as <lespezas <le viagem, os alimentos fornecidos 
aos colonos, em quanto não os houverem pelo seu tr,abnlho, 
e quaesquer outros supprimentos não mendonados como gra
tuitos. 

Art. 19. Se no fim do tempo do contracto não esti
ver p~ga toda a ·divida . c\lntrahida , commeçará o restante 
della a vencer o juro de 6 °/o ao anno, considerrmdo-se para 
isso ;prorogado o mesmo contrncto até real embolso, salvo 
se houver convenç.ão em contrario. 

Art. 20. Em todo o tempo , porém, que seja satis
feita a. divida, antes de findo o prazo • estipulado , poderão 
os colonos retirar-se da colonia , huma vez que preYinao 
seis mczes untes no fuzemleiró ou proprietàrio, ou que ~e 
fação substituir por outra familia a aprazimento deste. 

Art. 21. Se dentro de quatro annos do contrac.to o 
colono. ou qualquer membro da familia ~aliar, oú se ·impos
sibilitar para o trabalho, continuarQo os' de' mais me~bros 
della a permanecer na colonia até completa~-se aquelle p~azo; 
ficando cada hum doltes , exce)lto os menores , responsnveis 
individualmente pela quota que lhe for concernente do res
tante da divida da mesma fumilia. 

Art. 22. Do producto total .da colheita de cada anuo, 
c das sobras dos generos alimenticios, produzidos pelos co·· 
lonos, e que não fomm por elles consumidos, pertencerá me
tade ao fazendeiro c n outra metade aos dito5 colonos. · 

A metade pertencente a estes será entregue áqnelle para 
ser . beneficiallà, transportada para o mercado, e vendida 
juntamente c.om a outra metade, pertencente no mesmo fa
zendeiro, a fim de lhes ser creditada pelos preços constantes 
da conta corrente do negociante, com. n competente dedncção 
dos gastos do preparo, transporte e commissão de venda. 

Art. 23. Verificado assim o rendimento liquido~ cor
respondente á meação dos colonos, será • deduzida a impor
tancia das prestações annuaes para pagamento das passogens 
c adiantamentos acima referidos, sendo taes prestações re· 
guiadas entl·e maximo c mini mo, em attenção á boa ou má 
colheita do anno respectivo. 

Art. 2.'i.. Não obstante o disposto nos dons nrligos pí·c· 
cedentes, será facultado aos colonos pagarem as ditas pres
tações annuaes com os pro~rios productos, logo depois de 
colhidos, nté a imporlancia das mesmas, bem como ''endc
rem o re~la11lc tlellt~s no fuzemleiro, ou a quem lhes offc-
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t•eça mais vantagem; e isto rtó cdsó . em que prefirfio assim "' 
dispor. duquelles prod~1ctos antes de beneficiados, c pelos 
preços correntes no lugar. · 

· Art. 25. Os colonos :poderão· concorre~ em ~commum 
com huma diminuta retrih':lição mensal para as despezas de 
medico, enfermeiro e niedicarlleritos de que carecerem ·em 
suas molestins. · · 

Fica entendido que huma tal contribuição ~'imrcl· cálcu;.· 
lado sobre a metade dàs ditas despézas, pois que a outra 
metade pertence ao fazendeiro pagar. 

Art .. 26. As infrncções das disposh;õcs dos contractos, e 
elos regulamentos espcciaes de cada colonia , darão lugar á 
imposição de muitos convencionàes de 10~'1!000 no minhrio 
e de 100~000 no maximo, as quaes set·ão npplicadas pelo 
juizo arbitral, segundo for disposto nos ditos regulamentos. 

Art. 2'1. As otfensas physicas feitas pclós fazendeiros 
contra i o colono c rriembr~s d(r sua fomilia., bem como .as 
injm~ios praticadas contra a honra dos mesmos , durão lugat· 
á recisüo dos respectivos conlractos, com perda de qualquet~ 
quantia que Cstes estiverem ri devet·, de conformidade com 
o disposto no .art. 10 tla lei de locação de .serviços de 1 t 
de. Outubro de 1837; além das penas em que incorrerem 
pelas demais leis em vigor . 

. Art. 28. Os colonos que praticarem ou procedere in da 
mema sorte contra o fuzendeiro ou pessoas de. sua fómilio, 
além de incorrerem nns ditas penas em vigor, darão tombem 
justa causa á reei são deseus contratos, e a scrcíri despedidos 
da fazenda' ficando sujeito3 o pagar em dobro o que esti• 
verem devendo , e nos termos do art. 8. o da citada lei de 
11 de Outubro. 

Art. 29. O abandono voluntario, e a ausencia da co
loniu sem justa causa sujcitão os mesmos colonos a pagarem 
pelo seu trabalho o resto da divida e pela fórma dete~mi
nnda no art. 9. o da mesma lei , salvo se os demais membros 
da família se offcrecerem a fazer o pagamento devido. · 

Art. 30. No fim do tempo do contracto, ou antes {lisso, 
os colonos que estiv~rem quites com () proprictario , c . se 
houverem comportado bem, terão direito a comprar ou afo.:. 
rnr hum lote ou prazo de terras, conforme as bazes indi- · 
cadas no capitulo antecedente, com as mo(lificações que forem 
então convencionadas. 

Art. 31. Se os mesmos colonos desejarem mandat· vir 
os seus parentes pora sua con1panhia, ou para ~c cstahclc'!' 

."f:;i ; 
.,.1 
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cet·em nas . mesmas ternts ou fazendas ·sob condições · sem e .. 
Jhantes; ou outras previamente ajustadas' poderao entEm
de~-se com. os respectivos proprieta~ios ,; n fim de i lhes faci
litarem os meios necessarios·· de trlinsporte .. 

CAPITUJ.O VIL 

Condições especiaes aos. contraotos· de salarios para traba
lhos de lavoura ·e outros serviços . . 

Art. 32. Os proprictarios, fazendeiros c qnacrqucr lo
catarios de serviços ohrigão-sc : 

§ 1. o A pagar aos colonos dura.nle o tempo de seus con
trnctos, que · niío. exccdcni a trcs annos, o ·sala rio mensal 
nunca menor de 10;t1> no t.o anno, de 11~. no.2.0

, c de 
13 ;t1> no 3. o; sujei lo ás deduções estipuladas nos mesmos 
contractos para o embolso das passagens c adiantamentos, 
que pagarem' ou pelos tJUacs se obrigarem para com a As
sociação Central. 
. § 2. o A fornecer ás mulheres dos colonos casados o sus
tento de que cllas carecerem po~ preço razoavel , conforme 
for ajustado , o . qual será pago com o seu trabalho ou em 
dinheiro, ou pelos maridos, segundo se convencionar. 

Se além das mulheres trouxerem lambem filhos seriio 
o sustento e serviços arbitrados nos contractos, segundo suas 
idades c aptidão. 

§ 3. o A transportar os colonos gratuitamente do porto 
de desembarque até ús fazendas ou lugares em que tiverem 
de ser empregados. 

§ 4. 0 A fornecer tnmbem gratuitamente durante todo o 
tempo do contracto os instrumentos de lavoura, ferramentas 
c utensilios de trabalho, casa, comida, tratamento de mo-
les lia e a roupa indispensavel. · . 

O tempo de molcslia sení pago pelo colono em igual 
tempo de servic:o, depois de findo o contracto, para idem
nisiu;.río do qnc deixou de prestar durante a enfermidade, 
se assim o exigir o engajador locatario. 

§ 5. 0 Qunlqum· outro fornecimento, como seja dinheiro 
para porte~ de ca1·lns, fumo ou tabaco, &c., dcpendeni de 
nccordo culre us parles. 

Art. :3il. o~ ··olonos ohrigão-se: 
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§ t. o . A trftbnlhar com, zelo, nssitluidade e boa vontade 
tlebaixo da direcçfio e iastrucções dos fazendeiros c outros 
engajadores, ou de quem suas vezes fizer. . 

§ 2. o . A ceder do sala~io estipulado nos contractôs ns 
quotas ahi designadas pa~a aniortisação • da divida de pás~ 
sogens e adiantamentos que tfiv-eretn · contrahido. 

Este desconio será em relaçáo no tempo de set1s cngn ... 
jamentos ' e feito mensal.mente. . . . 

§ 3. o .A pngar na razão de 500 a 800 réis diarios (ou o 
que se eslipulat: nos respectivos contractos) as falhas de ser; 
viço nos dias uteis que deixàrem de trabalhnr por vontade 
propria. 

Art. 3~. Nos contrnctos . celebrados com colonos , offi~ 
ciaes mecmlicos, ou engajados pani ontros trabalhos,. que 
não scjao em fazendas de lavoura, adrriittir-se-hão quaes~ 
quer outras con~ições q\te estejão em estylo ~ ou pareção 
razoaveis ; entrando nesse numero. as relativas á importando 
dos sala rios,. com obrigação de sustento e outros supprimentos 
ou. sem ella, e bem assim ás obras ou serviços de emprei~ · 
tada. : 

Art. 35. Em tutlo! o mais que não for cxp~cssamente 
estipulado nos contrnclos entre as partes , observar-se-1m o 
que se acha disposto na lei de locaçno de serviços de 11 
de Outubro de 1837 , 1 e em. qunesquer outras em vigor , 
concernentes á rccisao 'dos mesmos contraclos, ou á effe~ 
ctividnde das obrigaçõe~ contrnhidas. 

Art. 36. Os colonos lavradores, que se comportarem 
bem durante o prazo de seus engajamentos, terão. direito 
a compr:1r on aforar terras aos ]>roprictarios e fazendeiros 
com que se tiverem contractndo , ou a serem por este admit
tidos de parceria, em :conformidàde elas. bases concernentes 
nos respe~tivos contructos com as modificnç.ões que forem 
então convencionadas. ! 

Art 37. Se os mesmos ·colonos, antes ou depois de. 
findos os seus engajamentos, desejarem mandar vir os seus 
parentes. para sua companhia , ou para se estabelec-erem sob 
condições semelhantes ás. suas, ou outras previamente ajus
tadas, podm·ão entender-se com os proprietnrios , a fim de 
lhes facilitarem os meios necessarios de tr:.tnsporte. 

·::l 
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D·isJlosiçik.'i finaes. 

Art. 38. As propMtas para engajamento de colonos po
'lerfto conter ontras dcdamc:;ões, alt~m elas menrionmlas no 
e.apit.nlo 2 . .,, e a hem das mesmas ~erüo ministrados todos 
os esclarecimentos, que forem pet1illo~, quer sobre n 
natureza dos conlraclos c stúls clausulas, <tncr sobre a naeio
nalidade, e qualidade dos colonos, conforme o déslino qnc 
se lhes quizct· dm·, quer sobre outras circumstancias, <JHC 
l'areçi'ío attendivcis c eareç.fio de cxplica~ão. 

ArL 3H. Se as- -vroposlas contiverem condições ((UC 

modifiquem as bases ou regras geraes dos contractos men
cionados nos cnpilnlos antceedentes, serão, taes modilkações 
admillitlas , sempre que tenderem a facili(ar ns engajamentos, 
alliviar as dividas c melhor garantir a sorte dos colonos. 

Art. .'10. Qmmdo porém tiverem e11as de alterar ns re
feridas hases em algum dos seus pontos essenciaes , on as 
disposi~ões das leis em Yigor , serão , depois de discutidas, 
levadas ao conhecimento do Governo Imperial para appro
va-1as, ou suhmctt-Jas á dclibern~.ão do Corpo Legislativo, 
eomo pareecr eonvenicnte. 

Art. -'1·1. A Associação Central facilitará aos emigrantes 
csponlancos, f(tW desejarem recorrer iÍ sua intervenção, os 
meios de transporte ao sen nleance, c os receberá em suas 
hospcdnrias c depositos, aeonsclhnmlo-os c dirigindo-os, a 
fim ele se cslahcleccrem no paiz. 

Art. /J.2. Os mesmos emigrantes, para serem arlmiUillos 
c consm·vntlos nos tlitos cstah<!lccimentos, deverão moslrttr--sc 
lwhilitados a pagar quer em dinheiro, quer em trabalho, 
as despezns que ahi tiverem de fazer, ou apresentar com 
sens passaportes alleslados ele hoa conducta , · e de aptidão 
ao trahalho. Nn falta destas comli~õcs serão acceitos "bonos 
ou recommcndnçõcs clc seus eonsules, ou de pessoas de con-
ceito. 

Art. -'1-3. Nos contrados que se celebrarem com os ditos 
emigrantes, ou com os colonos cngajndos por conta da 
Assoda~.i'io, sPrão nh~ervndas as hases ou condições constantes 
elo~ cnpilulns anteriores. 

A •·L l'r- E"SP~ c'llltlraclns p()(lerüo ser lransfel'iclos 1~cln 
Assodaçfio eom liS motlilkac;õc~s que forcút razonYds, c de 
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aceor•lo com os rolonos, ;Ís pcs:;ons, ou rompnuhias que o~ 
quizerem rerehPr para lhes tlar cstahel•~dnwnlo, Pmprego, 
ou f.mhnlho. 

Art. ~·5. Nflo serflo earrcgn•lns como tlividas aos ('olo
nos ns commissõcs pagas ;,\ Associa~flo para os engnjamcntns 
tios mesmos c tmnslerencia de seus contrnctos, nem ns dcs
pezns com cites feitas nos p(}rtos de elcscmhnrqnc c nns hospc
•larins c dcpositos da mesma ~\ssoeinçi.io. 

Art. !i.(). Aos colonos qne Rc conduzirem hem clnranfe 
o tempo ele seus engajamentos ele pnrecria on Ralnrios com 
os particulares, facilitaní ú Associnc;:ão os meios de mandarem 
vir os seus parentes, bem como de se estabelecerem como 
proprietarios ou foreiros perpctuos, no caso ele que os ditos 
particnlnres nfto possão satisfazer convenientemente laes elc
scjns, de conformidnde com n clisposto nos :~rtigos finaes 
tios 1lous capitnlos precedentes. 

Art. Jí.7. A Associação Central em fim aceilar(Í quacsqucr 
propostas razoavcis c fundndas, que tcnhlio por objecto a 
vinda para o Impcrio de cmigrnntes cspontnncos, mediante 
a sna intervençüo, os favores outorgados pelo governo Im
perial , e os adiantamentos indispensavcis com .furo de 6 
por 0 /o nos que vierem para se cstahelccerem com fleslino 
previamente fixado, na conformidade <!c seus estatutos, com
binados com o qnc dispõe a tal respeito o contmclo de 
26 de 1\lart;o, de que se tem feito mcnçfio. 

llio ele .Janeiro, 28 de .Julho de 18.~7.- J\lnrqncz de 
.Mont'Aicgrc.- Bernardo Augusto Nasecnlcs de Aznmlmja.
Frandsco .r os•~ Fialho.- JJermann Lichic.h. -- Fnuu·iseo .losé 
•I e Mdlo e Souza. 
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N.o 31.1.--GUEHRA.-Aviso de 26 de Setembro de 1857 .-lJe
terminct qw~ o.ct voluntario.li e engaJados, acl1anclo-se invalidm;, 
contimll'm a fJOZlll' dt: todas as 'lxmtayen.ç garantida.'i 1ltn' 

l~ei r-m quanto fórr•m praças do Exerrito. 

Rio de .Tnneiro. Miuisterin dos Negocios da r.ncrrn em 
26 de Sctemlml dn 1 R57. 

111m. c Exm. Sr.- Havendo por bem Sua Magestmle o 
Jmpcmdor pm· Sna immediala c Tmpcrial Resolução de 19 (\o 
corrente, tomada sohrn Consulta do Conselho Supremo Militm·, 
Determinar que os volnntarios c engajados continuem a gozor 
de todas as vantagens que lhes garantem as l.eis do Impcrio 
em quanto se conservarem com pra.;:a no J~xel·cito, visto nfio · 
ucltar-sc vrovatlo fllle as prafnS de qne tratou o Officio n ." fi7 
do Inspector da Thesournria de Fazenda tlessn J.lroviueia es
tivessem já incapazes de prestar serviço de paz e guerra, 
<rnamlo forfio engajadns pnrn eontimtnl· a servir nos r,t~spedivos 
Corpos, sendo antes de presumir que molestias adqniriclas 
JWstel'iormenlt~ •Í esse ndo as levassem ao estado de invalidas 
em que se achiío; assim n declaro á V. l•:x. pura sen r.onhc
dmento, e ]WI'a que O fara dm idamcntc conslar. 

Deus Gnnnlc n Y. Ex.-.Tcronymo Francisco Coelho.-· 
Sr. Presitl(m{l! ela Pm\'inda ele S. Pe(lrn (lo Snl. 

N~" :Va.2.-Aviso de 28 de Setembro de 18;)7.- Solvendo 
dlwidas sobre indulto concedido aos dt·.~ertnrPs 

do.~t Corpos do E.Tercito. 

lHo de Janeiro 1\linisterio dos Negoc.ios (la Guerra em 
2S de Setembro de 18i17. 

111m. e .Exm. Sr. - Tenclo lcv:ulo :i Vresen('a ele Sna 
1\fagestade o Imperador o Ollido de V. Ex. soh 11.

0 55() c 
data ele 1 t de Agosto proximo passado pedindo explicações 
sobre a venl•Hleim iniPiligcncia tlo Dcereto de 23 de l\laio 
deste anno, de indulto aos rleserlores, contendo ctlwlro qnesHos. 1 

1." Se aos indultados tlaqnclle Decreto se deye trnncar a ~~ 
notn tlP desct'«:fín. 2.'' Se clles pcnlcm o tempo ·rle seni~o r 

I 
i 
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anlcrior, cslmulo presos cumprindo scuten~a, ou por senten
ciar·, ou apresentarido-se depois de perdoado~. :3.o Se nas 
deser·ções cujo rrimc ~c perdoou, ~c eomprehendem as com
mcttidas em tfm1po de guerra. ~·." Fillahncntc se os vohm
tarios c cngajrulns c.omprehcn(lidos no indulto perdem esta 
qualidade c por eon~eguinte o direito iÍ gralifiea~iio que per
cebião. 

O Me~mo Augusto Senhor, Mandando consultar o Conselho 
Sup1·emo Militm· de .Justiça, c Confonnnmlo-sc com o parecer 
do mesmo Comelho, Hon\'e por hem Hcsoher em 19 do 
corrente: Quanto ao 1." quesito, que nfio se tranca a nota 
de deser..:ão. C)nanlo no 2.", que, os indnHados não perdem 
o tempo de senit:o anterior it deserçiio, ficnndo assim confir
mada a 1\csoln~·ão de Consulta de G de Novembro de ·t8~·6. 
(Juanto ao a. o' que o indulto nüo comprchendc as deserções 
em tempo de guerra Qnanlo ao ·'-··" finalmente, que os 
indultados nfio perdem . a qualidade de engnjmlos ou volun
tarios. O qne commnnico á V. Ex. para seu conhecimento, 
c o fazer constar ús autoridades competentes. 

Deos Guarde n V. Ex.-.Jcronymo Frnnci~co Coelho.-
Sr. Uaráo de Suruhy. · 

N~~~;J.~.:l.--lMPEHIO.-A.viso de 28 tle SelemlH'o de 1857. 
IJecfara qw~ os Titulas dos graduados nas Faculdades de Di
reito, que ·uilo estiverem presentes 1Jat·a assigna-los perante os 
rc.specl·iros Secretarias, deverão screnviados 71elos Dú·ecto
res das Far.uldadeli á A uloridade do lugar, em que con
star se o e hão. residindo os mesmos graduado.r;, a fim de 
:wrem por clles assignados em sua pre.~ença. 

':!.a Sce(.Jí.o. Rio de .Janeiro. Minislcrio (los Negocios (lo. 
lmperio em 28 (le Setemhro de 1857. 

l~m ~ohwno no Officio de Y. S. de 2 Maio ultimo, 
<tne acompanhou o do nontor Secretario (lcssa Faen1dnde' da 
mesma ela ta, 110 qual este funedonario c~XJlHitha n duvi(]a 
em qne se aehava sobre o modo porque (]everia expedir as 
Carlns dos llaclwrcis que estivessem ausentes, c por este mo
tivo nfío pndcssem assigna-Jag em sua prescn~:a, t~omo h c 
costume fazer-se; tenho tlc cnmmnniear it V. S., para ~en 
fonhecimcnlo, que Sua l\Jngestadc o Jmperndor ~ ou\'ida a 
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Secção do Conselho d'Estndo dos Negocios do Imperio: Hn 
por bem Mandar declarar que , na hypothesc figurada da nu
sencia dos gradmrdos nessa Faculdade , deverao os títulos 
dos seus respectivos gráos ser por V. S. expedidos á auto
ridade do lugar, em que constar se achão résidindo os gra
duados , a fim de serem por elles assignados em sua pre
sença; devendo a remessa dos referidos titu,los ser feita por 
intermedio dos respectivos Presidentes, se se verificar que 
residem em Província diversa. 

Deos Guarde a V. S.- Marqnez .de Olinda.- Sr. Dire
ctor interino da Faculdade de Direito de S. Pau h. 

N.' 344.-FAZENDA. -Em 29 de Setembro de 1857.-il 
farinha de mandioca não paga direitos quando remettida 

de hum para outro porto do Impe1'io. 

Mioisterio dos Negocios cla. Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Setembro 1857. 

lllm. e· Exm. Sr. - Declaro á V. Ex. , em resposta ao seu 
Officio n.' 32 de 26 de Agosto proximo findo, que a farinha 
de mandioca, como geoero de produceão e maoufactura na
cional, quando transportada de hum para outro porto do Im
perio, não está sujeita á direitos de importação, ou deexporta
e.ão, e nem ainda ao de 1/2 'f, de expediente, h uma vez que 
pelo Consulado e. não pela . Alfandega se realise o seu des
pacho nos termos das decisões do Tbesouro o." 120 e 334 
de 29 de Outubro de 1 8~5 , e 31 do mesmo mez de 1855 ; 
sendo portanto excusada a autorisaçao que V. Ex. solicita 
em favor do carregameyto desse artigo. 

Quanto porêm ás mercadorias e objectos, que ahi forem 
importados para uso das Repartições Publicas e Corpo Poli
cial, convêm que V. Ex. os especifique, para que possao ser 
tomados em consideração. · 

Deos Guarde a V. E,.- Bernardo de Sousa Franco.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 
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INr'J ~H.:J.-MAlUNIL\.-.\riso de 2U de Selemhro ele 18:>'1. 

Designa os Vt?ncinwntos e ·vantagens, que lh't'em JWrcí'llcl' os 
09icirws c mais Emprc!Jwlos da CompaHhia de .Jprc:Hli:cs 
me1wres do J nwnal de Jlarin/w da Curte. · 

1 1\io de .Janeir·o. l\1inislcrio dos Negoeios ela Marinha, em 
! 2U ele Setembro ele 1857. 

111m. c Exm. Sr.- Sna l\Iagcsltldc O Imperador, Con
formando-Se com o qnc V. Ex propoz em Oflkio n." 2(}() , 
de 25 do corrente, Determina qnc os vcndmenlo.s P vanta
gens dos Officiaes c mais Emprcgatlos da Companhia de Apren
dizes menores cl'cssc Arsenal ~cjflo ahona:los, scgmulo a inclusa 
ltlh.~lla, nssignada pe!o Conselheiro Official Maior cl'l'sta Se
c·retaria tl'E~:Iiulo: o qne eommtmico ti V. E..:., para ~iCH ro
nhcdmcnto, c cxcetll._'i1o tli\ parte qnc lhe loca; tn=cnmimlo-o 
ele C)lle pótle nomeai'' provisoriamente' o rortc:rn' Gl!ardas, 
Cozinheiro, Ajudante d'csle, c Serventes, •ltte devem hnvet· 
110 cllilic:u dcstiniHlo pam quartel elos ditos menores, como 
dispõe o Art. 3. o tlo Hegulamenlo sohre a organbac:no da 
mesma Companhia, a fim de que no dia 1.~· elo mt·z pro
ximo futuro pos~úu clles ser lransferitlos pnrn o metH.:imwdo 
l'tlifieio. 

ncos Guarde a Y. Ex. -José Antonio Snraivn.- Sr. Joa-
quim Hainmmlo de Lnmnre. 

'~'ulu .. n!a dos ~·t·~!!t'~!3!lH'ntuN c.' '\'amtfê!~~c.·n~ ~ 41fiU«' 
dt'!~'d.'.m1 ~,t..~n·t~~1~o:t,n• ~,~ <i~nit·~~u..~H {"' nani~ ~~:iitt(U·t~
~nd~!l~ dtl ~cuu;uuahit~ tlc .lf!un·G.~nt!i;f;t~§ nu~nu
a·.t~s qq~~ J\fl.·~a'!na! t!c 1\\Rtu•b!l.hn, d1~ 4)t:)~·h• .. 

4.)nltitiio 'li.'cncnte 50s vencimentos c \';mla!;ens (leCom-
4Jonane.n:;uln.ntc •. l mandante de naYio tle transporte. 

l
Os veneimcnlos c vanta~rns ele Offi-

" ... .. .. dai emhareac.lo em navio de trnn-
. ... ~ente • · · · · · · · · · · · · spor~e, corrcspomlentcs ;\ sna gra-

' duat,:ao. 
~ct~•·~·tn!•i~J& •........ Idem. 

tOS Ycncimcnlos e vnnlaa:cns de Ortl
{ - dal cmhurcndn em n~vio ele lran-
' sporle, sefé)r CnpeW\o •lo n." da 

tt'u\~c~lão. · · · · · · · · · · ·} Anmula, e, ~e o nfio mr. a gra· 
r tilirn~i\o ele oilt~llln mil n'·i::;' f' 

. httnH\ rnc;Ho Ú t\inheirt.' 



11csh•e tlt~ fi's.•5nH~i- S.\ gr~ll j~~~tl(ÜO lllCIISaJ _de, CJ_llill'l:ll(U 

1·ns IJ ... t.~•~~·a~ •...... l mtlrms, c lmma rac;ao a dmhetro. 
{A gratilicaçfto mensal de dncoenla 

1•~n·ieh•o •.......... Í mil n~is,c h uma ração em gcneros, 
' igual (Í flos menores. 

«. ~ lA gralificacfio mensal de quarenta 
=liluu·~ as.· · · · · · · · · · I mil n~is: c a raçfio, idem. 

•, • , • ( .\ gralifieac;cío mensal de triuta mil 
~-'OZllh!CU"O .. • .• • • • ) '- •. - • .I 

~ re1s, c n rnt;ao, tumn . 
•. -.1 • • ,... .. ·~ ~:;., 5.\ gra(ifieat;fio mensal tle vinte cim·o 
.uJ,. (alodi .. ~C l!f.l~!l ~ul•ili'.!lo ·) 'l •· - 'f 

• t nu rets, c n raça o , H em. 
~A cliaria de oitocentos réis, c a rac;fio, Nt~!''\'t"'lllh"N.. . • . . . • . . I t H em. 
1 Os Jornacs e grnlificaçõcs, que lhes 
~ compelirem pela lahclla, que Lai-

'fta .. .. 4 .... .. • •• • 1 xon eom o A ''iso ele 5 cfo cor-... :'lt !1)-..n ..... ~ e~~mu. !1 au l!OH. · r 
1 

, 
j rente, cm11onne as t asses, a que 
( perleneermn, e mais hmna nu;;io 

e111 ~enerlls, c·omo as a ui ecedenlcs. 

~~errelaria d'l·:~:lêHio elos Nc~gocios ela Marinha, em 2U tle 
S...temhro ele 1 B:l7. ·-- Frnurisro X avier Bom tempo. 

N." 3'.H. ---- 1-'.\ZE:\1}.\. ·--Em o I .0 ele Outubro de~ 1Ki7.-· 
h'IIIJII'I'!JIIS JIH(J!ÍI'IIS !JI'J'fWS lflW SI! fl't'l'f'l/1. (.'Oit(t(l' 1/((.'t 

HfJttst•nfat{orim:. 

~:linHerio elo~ ~lf';.?;odos •la Fazewl:1. 1\io ele .laneiro em 
o t.o ele Oul11hro ch~ .IR)7. 

ll!m. c E·mt. Sr.--- He~:powlc~ntlo no Unido tle \'. Ex. 
n." li:~ tl(' 1 ', clt~ .\gnslo ultimo, no t(llill eommlta sobre o 
que ~:<' clt•vc enle~JHler por c~mprc~~o puh\ko geral, para o fim 
cln c'olllar-:-;c- llêlS npo~1mtacloria~ o tempo em que se o cxerc.eo, 
c~ ~:,~ o ~;•~ni~o ele athlitlo iÍ qunlepter lteparl.i(_,'úo elo Estado, o 
(la llHIIWI'iH'fio clns 11olas fdtas 110 Thesonro <'m virtutle tln 
HPgulamPuÍo c h~ 'r. c h~ Ncwemhro ele l 835, o de Colleetor c 
E:-;rri\'rw elas Hc~neh~ gc·raPS, ou qualquer outro eom diversa 
dc!lnmiuac;fio. llliiS prc•slado gratuilúmenle, ou remunerado 
com llltnlil gri1lilic·nc.~f"' «'Vcnlual, hc nttemdido peln Thcsouro 
nas me~mn:-; óiJI''~'-'Illit.dnrÍil:-': (';JJH~-m«.' •.kdantr ú \'. Ex. f{ H e~ 
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clderminnntlo o ncerdo n.o 736 de 20 de Novcmlwn de 1850 
no § 1.0 elo art. 57, que se nboncm uniemncnte nos cmpre~ 
gados do Thcsonro c Thesonrnrins de Pnzcmla nposPntados ns 
serviços t(Hl~ honn~rcm prestado em empregos de Jtotnençfin 
do noverno, c cslipcndiados pelo Thcsouro, tem-se cnlcu
tlido, em geral, pm~ empregados publicos os que servem 
lugares creaclos por Lei ou pelo Governo devidamente anto
risaclo, c pereehmn rcneimcntos pelos corres puhlicos; nilo 
sendo altcnclidos nm; aposentadorias m~ servi~os gmlnitos, os 
tia numeração tlc notas, os de f.ollcctorcs c EserirfíPs das 
Hentlas gcracs, on ele nlldidos a qualquer Rcparliçiio, ninda 
qnc remunerados, c os de Collahormlores e de outros que 
como estes pereebem cliarias, c sfio por isso consideratlos 
meros jornaleiros. 

11t~ns (;um·tlc~ a V. Ex.-Rernan1o de Souzn Franco.-
Sr. Prt~sielenlt~ ela l'rovitwia elo tUo de .lanc~irn. 

----
N .~~ :H.I.··--l.\1 PEIHO. l1m·laria tle () ele Ontnhro ele 1857.-Créa 

lntma..tycucirt de Correio na Filladc lJlarahli, na l'roninâa 
da Balda. 

Sua Mage~l:ule o lmpcrador lia por hem Crear lnnna 
Agr~nda de Cort'eio na Yilla de:MarahÍt, .na Pl'ovincia ela Bahia. 

Pulado do IUo de .laneiro em Gele Onlnhro df~ 18fl7.
)Janpwz eiP Olintla. 

N.o :U.8-.1UST1f.1.-l'ortaria de 7 de Ontnhro de 1857.
A' 111m. a Camâra 1\Iunicipal da Côrtc.-.1Jeclara que a mes
ma llhn. n CammYt lJium'cipal não pdde im]Jor aos 1'afJcl
liiles ·• mai.ç obrigações alt!m das que lhes cabem pm· seu Re
gimehto, nem comtninm·-lhes penas não decretadas jJela.~ 
Leis em 'l)igor; não podendo igualmente impedú· pm· qual
quer maneira directa on indú·ecta os cont•·actos que os ci
dadãos , nos termos da.ç Leis Geraes, podem livrcnu•1lfe cr
lclwar ,çobre as .ma.ç propriedades de rai-z. 

Senflo pre~entc é.Í Sna 1\Iageslade o Imperador o Offieio 
(la Iltm. a Camnra Municipal desta Cidade, datado de !'i de Fcre
rt>irn •lc 18:lH. no fltl:ll acompanhou, 1mr copia. a JH'oposla 
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por c11a npprnvmla, tli:1porH1o qne o sem Proenmtll)r in lime 
no~ 'l'ahcllifit'S qnc nfío lanmn (~sc:riptnra 1mhtiea ele aliena~:fio 
ele qnalqncr pretlio, sem tlHe seja JH'csent.e o competente ti
tufo, c tptc no caso de ronstar true o predio eslct em terre
no pertencente ;\ mesma lllm.n Cnmnra, exija o Tahe11ião li
cença fle11n, c conheeimcnlo do lan<lemio, ~oh pena de 
responsahilidalle, c de lanma mui la de metade do prct,:o da 
aliennçfío, on tlo Ynlor do pre11in alhcntlo; 

Houve o Mesmo .A ngnsto Senhor por hem ouvir sohre a 
mnlcria o Conselhcirn l)rocnrador tla Corôa, c n Secção de 
.JnsU~:a do Conselho tl'Estntlo, e pela Sua Imperial Hcsoln
ção ele 2 do corrente mez, tomn<ln em Consulta <la mesma 
Sccçiio de .Jnstiçn, fkdar:u qne n Tllm.n Cnmarn Municipal 
nfío 11Ó1le impor ao~ Tal11~11ifies mais obriga~ões, nlí'~m dns 
que lhes cabem por sen Hc)giment.o, uem comminar-lhes pe
nas nfio c!errct:ulns pdas Leis em ,·igor; nfio podendo ela 
mesma ft'n·ma impctlir por qualquer maneira direda ou in
tlirectn os contrnctos qne os Ciclncliios, nos termos das tcis 
Ger:trs, l)()tlem liuemente celehrnr ~obre ns snas propriecla
tles de raiz. O qnc ~Ja:uln, pela Seerclarin cl'Esln<lo dos Nego
cios tln .!u!'tic~a, commnnkar á lllm." Camnra Municipal desln 
Cill;ule, para sua inlelligenria. 

Palado elo Rio de .Janeiro em 7 tle Out11hro ele t R:J7 .·
Franci~eo Hing-o Pc'rl'ira d•~ Yn~conrellos. 

N. 0 :nn.--l .. AZENnA.---Fm 7de Onlnhro •le 1857.-Sofm! 
o ti})J>Nhmsi(o dt' lWI'I'it·as dr ttSSliNir. 

Minislerio elos Nego!' i o:.; tla l'azen(la. IH o ele~ Jnn{!ÍI'o Plll 

7 ele Onlnhrotle t R;)/'. 

Comnmnico ao Sr. Adminislrmlor interino da Mesa llu 
Consulado que ficn appt·m·;Hla a decisão qne deu relativa 
mente~ n 20 hnrricas ele assncar apprehcndidas ]leio ngente 
tln Trnpil'lw tlo V alongo, por terem emharcaclo para Snnfa 
Catharina 110 hrigue nacionnl lhrOnn, sem o pno-amentn 
1 I

• . . e 
c o 1 rz1mo : nslo que niio SPtHlo o nssnrnr prodnzitlo na 
CidatiP th~ Campos, Pro\'ineia do H in ele .laneiro e d'alli . ' uuporlatlo para f'OIIStllliO rwsla f:•lrte, em para a Proviu-
ria tiP ~~:lltl;t ( :atlt:trina. -;I! jeito ao tlizimo, tle qne trata o 



por c11a npprnvmla, tli:1porH1o qne o sem Proenmtll)r in lime 
no~ 'l'ahcllifit'S qnc nfío lanmn (~sc:riptnra 1mhtiea ele aliena~:fio 
ele qnalqncr pretlio, sem tlHe seja JH'csent.e o competente ti
tufo, c tptc no caso de ronstar true o predio eslct em terre
no pertencente ;\ mesma lllm.n Cnmnra, exija o Tahe11ião li
cença fle11n, c conheeimcnlo do lan<lemio, ~oh pena de 
responsahilidalle, c de lanma mui la de metade do prct,:o da 
aliennçfío, on tlo Ynlor do pre11in alhcntlo; 

Houve o Mesmo .A ngnsto Senhor por hem ouvir sohre a 
mnlcria o Conselhcirn l)rocnrador tla Corôa, c n Secção de 
.JnsU~:a do Conselho tl'Estntlo, e pela Sua Imperial Hcsoln
ção ele 2 do corrente mez, tomn<ln em Consulta <la mesma 
Sccçiio de .Jnstiçn, fkdar:u qne n Tllm.n Cnmarn Municipal 
nfío 11Ó1le impor ao~ Tal11~11ifies mais obriga~ões, nlí'~m dns 
que lhes cabem por sen Hc)giment.o, uem comminar-lhes pe
nas nfio c!errct:ulns pdas Leis em ,·igor; nfio podendo ela 
mesma ft'n·ma impctlir por qualquer maneira direda ou in
tlirectn os contrnctos qne os Ciclncliios, nos termos das tcis 
Ger:trs, l)()tlem liuemente celehrnr ~obre ns snas propriecla
tles de raiz. O qnc ~Ja:uln, pela Seerclarin cl'Esln<lo dos Nego
cios tln .!u!'tic~a, commnnkar á lllm." Camnra Municipal desln 
Cill;ule, para sua inlelligenria. 

Palado elo Rio de .Janeiro em 7 tle Out11hro ele t R:J7 .·
Franci~eo Hing-o Pc'rl'ira d•~ Yn~conrellos. 

N. 0 :nn.--l .. AZENnA.---Fm 7de Onlnhro •le 1857.-Sofm! 
o ti})J>Nhmsi(o dt' lWI'I'it·as dr ttSSliNir. 

Minislerio elos Nego!' i o:.; tla l'azen(la. IH o ele~ Jnn{!ÍI'o Plll 

7 ele Onlnhrotle t R;)/'. 

Comnmnico ao Sr. Adminislrmlor interino da Mesa llu 
Consulado que ficn appt·m·;Hla a decisão qne deu relativa 
mente~ n 20 hnrricas ele assncar apprehcndidas ]leio ngente 
tln Trnpil'lw tlo V alongo, por terem emharcaclo para Snnfa 
Catharina 110 hrigue nacionnl lhrOnn, sem o pno-amentn 
1 I

• . . e 
c o 1 rz1mo : nslo que niio SPtHlo o nssnrnr prodnzitlo na 
CidatiP th~ Campos, Pro\'ineia do H in ele .laneiro e d'alli . ' uuporlatlo para f'OIIStllliO rwsla f:•lrte, em para a Proviu-
ria tiP ~~:lltl;t ( :atlt:trina. -;I! jeito ao tlizimo, tle qne trata o 
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art. 98 do Regulamento tlc 30 tle Maio de 1836, e nem a 
algum outro im1)osto geral , inde,'idmnentc forão as mesmas 
barricas ap1wchendidas, como subtrahit.la~ aos tlireitos nacio
naes.-Uenutnlo de Souza li'ranco. 

N.o 350.-Em1 de Outubro de 1857.-ParaOjleso liquido 
das t·cla:i se compre1wmlcm os cm:oltorios de jJapcl 

ott 1mpclüo. 

l\linistcrio dos Negoeios da Vazcmla lHo de Janeiro em 
7 de OulnlJro de t 857. 

Commnnico a V. S. que foi indeferida a rcdamu~ão de 
Glcttc Hathsndt c C. a coulra a decisão em virlmle da qual 
furão comprehcndidos no 11cso liquido de hnn1a vorção de 
\'elas de composit,:ão, }1tH'a O }1Ugamento dos respectivos di
reitos , os envoltorios de papel ou papelão , c[UC as acondicio
ná vão; ahatido somente o veso das caixas exteriores de ma
deira, na fúrma da nota La do 1lerrcto ele 26 ele i\ gosto 
ultimo. 

Heos Guanle a V S.--llernanlo ele Souza Fra111'.o. -Sr. 
Conselheiro lnspedor tla Alfamlcga. 

N. o 35 J .--1~m 7 ele Onluhro ele '\851"1. - JYti11 se 111ítle mmli
{l'car o estado dos envultorius. 

Mini~lcrio (los Ncgucios tla Vnzcnda lHo de .Janeiro em 
7 tle Outubro llc U)5 ·l. 

Communico a V. S. que foi indeferilltt .a representação 
de Forlunato c lrmúo, sobre o despacho de cincoenta barris 
de manteiga' tle cujos tampos prelcndiüo ucstacar hum a porção 
tlc cal nclles empregada para conservação lla mercadoria, 
visto não convir autorisar modilicaçõcs no c:;lallo tlos cnvot .. 
torios. 

Dcos Gunrtle a V. S.-Bernardo tle Souza Franco.-
Sr. Consl!lhciro Inspector dt\ Alft\n.llcga. 
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N:· 352.-_Em 7 de Ouluhro de 1857.-As vinvas e os or
Jlllii.os nifo vodcm set fiadores. 

Ilern:mlo (le Souza J!runco, !)residente do Tribunal do 
Thcsonro Nacional , rc!'ponclcnrlo oo officio do Sr~ Inspector 
ela Thcsournria do Param\, n.o 108 de 10 do mez tindo, no 
1 tal participa ~~~r falleddo l\Jathias nonçnlvcs Gnimariics, 
1 1i e fiador c lu The~;oureiro ela nwsma Thesonraria, c per
gunl" SI~, lendo C11C eleixntlo bens SUfHCiellfOS para ficar a 
l'azendn ganllltitla RÚ eom a pnrle que tem de locar á. sna vi uva, 
epte lamlu~m se ohrigou por qnnlqnct· nlcance do rcfeddo 
ThesonrPiro, de'•~ !'onwnh~ a elita viuva continnar a repre
setJlar a flnnt;a, ou se dPYP ser esta refhrc,:adn,-lhe deClara que, 
nfio podendo as Yimn~ o mphfios ser fiadores, cum]1re quanto 
antes wdgir que :u111ell<' Thcsourciro presfe outra fiança, na 
qual o 110\ o fiador St' obrigue desde a morte (10 nntbccdcntc, 
maudatH!o o Sr. lnsp•·dor liquidar as respectivas contas para 
:-;1~ pmet~der nlledormt·nte tJa fúrma da lei. 

Tl11~~onro Nal'iounl 1~111 7 •le Oulnhro tle ·1 H57 .~Ilernardo 
•I•~ Sonza Fr:uwo. 

N.o 3r"l:L-1~m 7 de Onlnhro ele tR5"L-Dircitos de 5 pm~ 
l'ellfo qut• dert•m Jlrtunr os Juizes rcmoridos, on dr 

;wro 1101/?CHdos, ~c. 

Ht•nmnlíl de Souza Franeo, Presidente do Trihunnl flo 
Thesonrn Nm~io11al, t1•tulo ennheeimento de que em algumas 
Hcparti~iics }qseaes se C\;ige elos nomeados para Juizes Mnni
tipm~!~ o pagamento elos direitos de 30 por cento da lotação 
respectirn, sem se nUentll!l' nos que pagárão anteriormente dos 
mesmos ear~os qnc serYÍrfio, quando tem havhlo interrupção 
no exereieio •las func•:õcs publicas entre huns e outros cargos, 
e qne o mesmo se prnlka eom os nomeados para .Juizes de 
llireitn a respeito •los •lircilos que pagtírão do lugar de .Tuiz 
.1\lnnicipal, em idcnlicas eircnmshmcias ,-declara aos Srs. Ins .. 
pectores elas 'l'hesonraria~ tle Fazemlu pura sna intelligenciu:. 
e para o fazerem eonslm· a ({Uem convier, qne não estão obri
gatlo~ no pa~amenlo integral elo~ referidos llireitos os .Tuizes 
~lnuidpa•~~ qut~ ~~~ I. h ~~rem pag•• elos lugares que oecnpárão, 
nu st~jfio n~··outlltzi•ln~, ou nonwatlos e remoyitlos para outros, 
a~sim Ollllo Ho.; lni·n·•. dt• llirdtn, haja ou ufio intcrrupçlio 



( at5 ) 

no excrdcio tlas fnneçõcs publicas , mas sowcult~ aos corres~ 
pondentes ao rnclhorament1J tlo vencimento, ou diflercm:a lle 
lotações dos lngnres. 

Thcsouro Nacionnl em 7 ele Outuhro tle I H57 .-l~m·nan1o 
de Souza Franco. 

N.o 35~ .. -Em 7 de Outubro de 1857.-Sobre a iuftdligencia 
da Tabella amwxct ao art. 'I .o do llcgulameillo do Sello; 
e declara que o Scllo dct'e ser 11ago antes dt• se lm:rm·t•m 
as Escn]>turas, e niio no.ç traslados deltas. 

,Bernardo de Souza Franco, Prcshlcntc do Tribunal do 
Thcsonro Nneional, rcspondenclo ao offido do Sr·. 1nspcclor 
da 'l'heRonraria de Minas n." I O tle :11 .tlc .Janeiro tio anno 
passado, no «Jnal iuforma sobre a intetligcncia dada pela 11wsma 
'fhesonraria á Tuhetla que vem no art. 1." do Hc~gulamcnto 
de 10 de Julho de 18Z10, derlara qne ~;e1Hlo erronc~a essa 
intelligenda, como se lhe participou pela Onlem n." !JH de 
1 H de Oc~zemhro ele 185rl, deve o Sr. lnspeetor clderminar 
ús Esfir('ões Fiseaes qne qnanclo por "'~nlura llles l<m~m pre
sentes os títulos se1Iados nu conformhlarle t\atptdb enonea in
lclligeneia tio citado Hegnlnrnenlo, cxijfío das parles n tli!l'e
ren~·a entre a qmmtia que pagttrfio c a que t,•gitimnmeutc 
dcvião pngnr. E por esta ocensifio dcdnra oulro::.im no nwsmo 
Sr. lnspector, que ora se recommenda (ll'n·~ic!PJH·ia que rac:a 
cessar a pratica existente em alguns lugares ela Proyinria de 
hwrarcm-se escriplurns publicas sem o vrcrio pagamento do 
Scllo, que depois h e feito nos traslados, eontm o disposto 
nos arls. 19 e 73 elo referido Hcgulamento; nHHH1mrdo )lro
ccclcr na fúrma da lei contra os funcc.ionarios qne por Ycn
tura continuctit a segui-la. 

Thcsouro Nacional em 7 de Outubro de 1857.-llcrnanio· 
tle Souza Franco. 
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N." !l!'i5. - A v·isu fi l'residenda de 1JJ.inas a que se ·refere a 
Urdem Supra. 

l\linisterio dos Negocios da Fazentln. 1\io de .Janeiro em 
7 tle Outuhro de 18G7. 

111m. e Exm. Sr.- Couslando-mc •tnc em alguns lugares 
dessa l'rovincia se lanúo escripturas publicas sem o previu 
pagamento do se11o, que depois he feito nos traslados, contra 
o •lisposlo nos arts. 19 c 7:-l (]o Ilegulamento de 10 de .Julho 
de 18507 o que obriga as partes a revalidações vexatorias,-haja 
Y. Ex. de lo mar as precisas providencias para que cesse seme
lhante pratien, e para ({lte ~e proeecla na fórma da lei contra 
os funccionarios que por Yenlura conlinuem a segni··la. 

Deos Guarde a V. ·r-:x.- Jlemanlo de Souza Franco.- Rr. 
Presidente da l)rovineia de l\linns Gcraes. 

N.o 356.·- Em R tle OnlulJro de 1857.-...1 respeito da tara 
z~w·a as pomadas. 

l\1inisterio dos Nego~ios da Fazenda. ltiu de Janeiro em 
S·dc Outubro tle 1B57, 

Toma mio em consitlera~;ão o requerimento de Fanvarquc, 
CassemaJou e outros, sobre a exiguidade da tara fhatla no art. 
1.317 da Tarifa em \igor para as pomadas frnncezas; e tendo 
cn1 atlcntflo o rtnc V. l~x. iuformou a este respeito no seu 
OfTicio n.o 280 do Lo do corrente: resolvi que as taras para 
as pomadas de que trata o referido artigo, pela fórmn que se 
acha mencionada nas alterações annex:ns ao Decreto n. o 1. 967 
lle 26 de Agosto ultimo, scjúo as mesmas que se fixárâo para 
as cssencias c olcos volateis uo art. 705, c nota 52. a da mes
ma Tarifa. O que comnnmico n V. S. para a devida execução_ 

Deos Gunnle a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Inspcctor da Alfandega. 

I I 
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N.o 357 • ....;.Aviso N. 0 15 de 8 ele Outubro de 1857.-Ao 
Presidcnic da Provincia de Goyaz.- Sol1re a revalidação 

de 1wsses c sesmarias. 

111m. c Exm. Sr.-Em additmncn(o no Aviso n.o 13 
de 23 do passado, com que respondi :í consulta de V. l~x:. 
constante do Oflicio n.0 32 de 28 de Março nttimo, sohrc 
estarem ou não su.ieitas a revalidação as partes de sesmarias, 
por cuja compra só agora se pagou a siza, ohservo a V. Ex., 
que cumpre distinguir as condições , em que estiverem as 
sesmarias, por quanto. se a vemla das por~õcR, de que se 
trata, tiver tido logar depois da publicação da lei de tS de 
Setembro de 1850, sem que ao tempo detla se nehassem 
cumrridas as condições declaradas no § 2. o ·do art. 3. o da 
mesma Lei, não póde ser reconhecida, embora se pagasse a 
siza, por haverem ns sesmarias cahido em commisso. 

Heos fluardc a V. Ex.-l\Iarquez 'te Oiintla.-S. rresi
dente da Provincia •lc Goyaz. 

N.o 358.-FAZENDA.-Em 10 de Outubro de 1851.-Rcs
Jlondc a divcrsn.'i quesito.-; sobre hwna apptehenslio , c declara 
que n ln.s11cctor da Thesonrnria não dtmia dor ordens dú·c· 
ctns ao Guanlct-mth• <ht Alfandega. 

Tiernanlo de Souza Franco, Presidcnle do Trihnnal do 'fhe
som·o Nacional , lt vista das informac:ões constantes do Officio 
do Sr. lnspector da Thesouraria da Parahyba de 27 de .Tunho 
deste nnno, sob n.o 39, exigidas pela Ordem n.o 15 tlc 23 de 
Abril, á cerca da apprehensão das duas harcar.as carregadas com 
mercadorias estrangeiras, furtadas da Barca franccza <tGustave Ib 
qne naufragou nas costas de Pernambuco, e em solução no Officio 
n. o 53 do 1. o de Setembro de 1855, em que o mesmo Sr. 
Inspector consulta , se do producto da referida apprehensão 
pertence nlgurna parte ao Guanla-rnór da respectiva Alfandegn, 
qüe a efl'ectuou em virtude de ordem sua, lhe declara: 1.0

-

que não Jn-occtlco regularmente o Sr. Inspcctor dando ordens 
directas ao dito Guarda-mór para fazer tal deligencia, indc
pemlcntmncntc tla intcrven~.ão do lnç,peetor tln Alfandega, a 
cJnem em semelhante matüria ('ompclia tlirit-dr-se ans seus ~m-
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bordinados, ·tomar· as cautelas e dar as providencias que mais 
. efficazes parecessem a bem dos interesses tisçaes; 2. 0-que, 

tendo-se dnllo no caso de que se trata, al~m do contrabando, 
o crime de.· furto, curial foi rcmette~ a Alfandega copia do 
termo de apprrhem•i'io ao Juizo compqtente, e pôr á disposi
ção .deste os ~individuos Jlresos a bordo das barcn~as paro. ins
taurar-se o ~espcctivo summnrio; mas que isto, na con!órmidade 
da disposiçtio do artigo ultimo das Instruc~ões de 3 de Outubro 
de 18lt.!t-, e não nos termos do art. 285 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836, em que se fundou a Alfandega, só deveria 
te~, lugar no fim do processo m!ministrativo, para que aqúelle 
Juizo fizesse cffectiva a Jlena do art. 177 do Codigo Criminal, 
qrie 11 dita Repartição cumpria e competiaimpô~; 3.0-que ~al 
procedeo pois ri Alfandega deixando de applicar. tal pena~ c 
ainda mais irregularmente o Sr. Inspector, da Thesouraria não 
advertindo-a de semelhante falta, quando lhe foi presente n 

. decisao da mesma; 4·.0 -que devem ser exigidos do ar~ematante 
'das referidas barcatns os direitos do valor da arrematação, se 
por ventura nfio forão ainda coh~ados; 5.0

- finOlmente, pelo 
que respeita á consulta, que não tendo havido denunçia~te' 
ao Guarda-mór compete o producto da. apprehensão~ sem em
bargo'' de haver e11e procedido em, \'irtude ~de o~dem superior, 
segundo o disposto no art. 289 do citado Regulamento de1'.22 
de Junho de 1836, e como j1i foi explicado:!!' na O~dem 1 do 
Thesouro n. o 25 de la de Setembro de 1855 á ThesoUrarial do 
nio Grande do Sul. . . 

'.Uhesouro Nacional em 10 de Outubro de 1857.- :Ber
nardo de Souza Franco. 

N.• 359.- Em 10de Outubro de 1857.-Sobre a arrecadação 
dos dit·eitos de 'transito de Chancellaria, e porcentagem que 

se det'e a7mrm1'. 
1 

l'\Iinisterio da l~azendn. Rio de Janéiro em 10 de Outubro 
de 1857. , 

Haja V. S. de declarar ao A(lministrador (\a Recebedo
ria, em solução ás duvidas propostas em seu Officio n. o 14.5 
de 4 de Agosto ultimo, relativamente aos direitos do transito 
dn Chnnccllarin, cujo cobrnnça tcqucr o A'snnnuense do Se~ 
ereto ria du Reln~no l)erlro ·lgnocio de 1\Urondn: 

I I 

' I 
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I I 

' I 
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1.• Que taes direitos são estabelecidos por leis, e llâs' de 
Orçamento tem vindo sempre debaixo da sua denominação'· 
propria de direitos de Chancellaria juntamente com os novos. 
e velhós dit·eilos. 

2. o Que deve mandar p~eparar hum livro . para o lança
mento dos ditos direitos, e entrega-lo ao Recebedor, para escri...
pturar a receita delJes, ordenando-lhe que entre para a mesma . 
Decebedofia t~imensalmenle com a importancia do que arrecad~r. 

3.° Finalmente, que, em attençfio à tenuidade da rendo, e 
ao maior trabalho que o· Recebedor vai ter com a escripttira
ção, lhe 'deve~á e~tabelecer a commissão de vinte poro/o deduZida· 
do rendimento que arrecodar. . . . .<:: 1.é. 

Deos Guarde a v~~ S.- Bernardo de Souza Franco.~ Sr •. · : 
Director Geral i: interino das Rendas. Publicas. · · · 

ReJttlrtiçiio Geral das Tet•t•os Publicas~ · ·. · 

N.0 360.- Circular de 12 de Outubro de 1857.- Aos Prê.:.· 
sidentes de ·Províncias. -Declara que o dirm'to de que 
tracta o art. 9.0 da lei de 23 de Outubro de 1832, não.' 
he devido pelos colonõs qtte obtem grqtttiiamente cartas. de 
colonisação. · . · . 

111m. c Exm. Sr.- Tendo o art. 2~· da l.ei do orçamento 
n. o 939 de 26 de Setembro finclo dado interpretação nuthentica -. ·, 
ao art. 17 da Lei n. o 701 de 18 de Setembro de 1850, : 
e aos. Decretos n.o• 712 de 16 •lo mesmo mez de Setembro' 
de 1853, e 808 A de 16 de Junho de 1855, declarando .<ltie 
o direito de 12~800 de que trata o art. 9 da Lei de 23 
de Outubro de 1832, não h e devido pelo registro das cn~.tns' 
.de naturalisoçao ; concedidas gratuitamente a estrangeiros e 

em virtude das disposi~.ões_. citadas; assim o communico n V. 
Ex. paro sua intelligencia e execução. . ..... . 

Deos .Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. ~Sr. PrêsV 
dente da Provincia de .....• · · ·· 
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N.o 361.-.TUSTICA.-Aviso de 12 de Outubro de 1857.
Ao 1\linisterio {fa 1\lnrinha.- Declara que os Officiae~ da 
Annada em effcctivo serriço de bordo não dlmmn ser inclui~ 
dos nas listas dos .. furados. 

3. n SeP.çfio. l\1inistmio ·dos Negoeios ela .Tusti~.n. ·Rio dó 
.Tanciro f!m 12 fle Out!lhro dt~ 1857. 

111m. c E"Xm. Sr.- Hnm dos anlcr.essorcs de V. Ex. re
mcllco no l\linistcrio ora n men f~argo, com Aviso de 17 de 
Agosto de Hr}2, ropia do Onicio do Chefe de Esquadra cn- 1 

carrcgmlo do Qnartd Gt~nern1 <ln Marinha, dntndo de 21 do 
mez anterior, c do parel'er claclo pelo Conselheiro 'Pror.urmlor 
da Con\n, sobre o far.ln dP lwvet· sido sorteado como Jnraclo 
na Provinda elo Par:l, o l." Tenente Antonio .losé l'ereira 
Leal, eommam1anle elo Pnladw Inclcpcndencia, como cons
tava dos papei:;, que t::mhem por cop!a acompnnhiÍriio o ci
tado . .Axiso. 

Sendo consullncln a lnl re~peito n Seq·ão rlc Justiça do · 
Conselho cl'Esfaclo, foi t•sla ele pareecr «le conformidade com 
o do Conselheiro l)roc~nrador da Corôa, que erão til o mani
festas as razões de Direito e de eonveniencia que concorriiio 
para se Hfio incluírem na~ listas dos ~rnrados os Officiacs da 
Armatla em efl"ectho seni~;o de l1ordo, que reputava singu
lar o facto occorriclo ~ mm; qnc, Yisto ter ~ido nquelle Offi
dnl f~ompelenlemcnle •lispcnsndo, c nenhum inconveniente, 
nem damno ter rcsnlt.nclo ao serviço, não se tornava precisa 
1,rovidendn algnmn c-xtraonlinaria; sendo de crer, que se 
não repetcria o exemplo, e por Snn Imperial Resolução de 7 
do corrente mez Houve Sna l\Iagestade o Imperador por bem 
assim Dcelnrnr. O •1111' lnnho a honra de levar no conheci
mento de V. Ex. 

Vreva1eço-mc da orcnsifío pam renovar os meus protes
tos de estima c consitleraçlio a V. Ex. a quem Does Guarde. 

Francisco Uiogo Pereira de Vnsc:!oncetlos.- Sr. José An· 
tionio Saraiva. 
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No. 362.-Aviso tlc 12 tle Ontnbro llc tn57.- Ao l'rcshlcntc 
da Provinda da Parahiha.- Declara, em sol11çiío n duvhla 
do .Jni:. de J)ireito da 1. a Comatcn drt 1'Cf(widr1• l'ruvincia, 
que embora o art. ! 77 do llegulamento n. o 12H de 31 
de Janeiro de 181-2 (allc sómentc dos crimes de rcsponsa
bl~lúlade c contrabando, 1'mplicitamente compt·ehcnclc todos 
o,ç ontro.ç dc~licto.ç, que tJOsteriormcntc (orão nunulados pto· 
cesi;al· c _jnl,qar pelos Jni:;es tlr~ Direito, dfmrndo ]101' ianto 
todo.ç esses criwe,ç (i!Jllrar nos mappa.'i e.•i]Jf'CÍnes, que tae.ç 
.Jni::.es silo oln·iflados ri dar no fim. de cada .C:f'Picstrc. 

!l.a Scc~.fin. Mini~~~-~rio do~ Ncg;ocics tln .;nsU~n. f~io de .Tn
nciro em 12 de Onhthro ele 1857. 

lllm. e Rxm. Sr.- Com o Ollh in tk~s~;a Prm\jt,f'ltein de Hl 
(]C N ovemhro do anno pro~ imo prelcrito, !.'oh n .'' ·t!) I , !'oi 
presente n Sua Mngcstmln o lmpel'mlor o dil C~H:fe ele Policia, 
no qnnl expõe, que tentlo exigido flo Jair. tl•~ P:rdio da L a 

Comnrca o mnppa dos crimes de que trntn a Lei H. 0 !)62 de 
2 de .Tu lho de tS50, julga!los por clle no scme~•!rn de Janei
ro a Junho do flito anno; nqucllc Mnr,i!>frndo snth;fizcra sc
mellumle requisiç.ão, fazcmlo porêm y('~r, qnc en!.n~Yn em dn
Yida, se lhe corria n oln·igaçflo de rcmcUcr n Secretaria da Po
licin, no fim de cada Remcslrc, o mnppn de 1acs c.rimcs que 
houvesse julga: lo, 11or não cslnr isso c:q1ressnmcnte dedara<lo 
no ort. 2() do Gt~~Hlnmento de n de Onlnhrn (]e tfJ50' c re
ferir-se o art. 177 do Regulamento n." 120 dn ~H ele .lanei
ro tlc 18~·2, somente nos crimes de rc~ponf.nhHit!a{ks c con
trahondo. 

Üllvi<1o o Conselheiro l)rocnrndor da Coni:~. n ronsnHmln 
a Secçfio de Jnstic:n elo Conselho d'Esln<1o n n·:.;peito tla <lu
vida prO})Osta pelo referido Juiz de Direito, c Conformando
Se o Mesmo Augnslo Senhor c.om o parecer por cHcs clado: 
Honve por hem Deelnrar, por Sna Impcrinl l1esolnçiio de 7 
do c.orrentc mez, que em hora o nrt. 177 <lo Hcgulnmcnto 
n. o 120 ele 3l de .Tnnci ro tle HH 2 , fa H r. sc'11mmte dos cri
mes de responsnlJiHtlat1e c c.ontmhnndo, impHd!nmente com
pre11enclc to1lns os onlros crimes, qnc l~o~tcrionnentc forüo 
mandados prnecssnr c jn~gnr pelos .lniza~~ {~e Hin~Ho. 

Que trntnn<lo-sc ele estabelecer hnma e~;inti~mca jmlidn
rin de todo~ o:~ nimP~ procr.~s:1clos c jnlgnclns, o nrt. 17n elo 
cilmlo l\cgulamcnto de 31 de Janeiro ele 1Sl2, impoz aos 
lnizns •l'~ nircif.o a ohl.'i:r,a~·iln cll' JlHlntlilr (\ ,qilpl~i'. •los dclir.fo~ 

. ~· 
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julgados por e11es como Presidentes do Jury, c o nrt. 177 
exigi o o dos crimes de responsabilidade . c contrabando, por 
se~em estes os unicos entiío julgados por tncs Juizes; que 
traltsferindo por~m o lei , de 2 de Ju1ho •le 1850, o~sim co
mo Qutras, do Jury para os Juizes de Direito o julgamento 
final de alguns outro~ crimes, he clnro que estes devem fi-

, gurar nos ma}Jpas especiaes que até 18~:2 ~e limitavno aos 
crimes mencionados no art. 177 <lo dito Rcpulamcnto de 31 
de Janeiro de 18~2. O que communico o Y. fx. rnra sua in
telligencio, c para o fazer cmJstnr ao ·Chefe de Jlolicio, e ao· 
Juiz de Direito da 1. a Comarca dessa Provincia. 

Deos Gmt~de a V. Ex.- Franci!:iro Diogo Perei~a deVas
concellos.- Sr. Presidente da Provincia da Parahiba. 

·---
N.o 363.- FAZENDA.- Em 13 de Outubro de 1857.- Tara 

que compele aos m'dros com sulphato de qtdnino. 

1\linisterio dos Negocios da l~azenda. Ui o de Jar eiro ein 
13 de Outubro 'de 1857. 

Comm-unico a V. S. que foi indeferido o requerimento de 
José Luiz Sampaio Costa, reclnmrmdo contra a tara que lhe 
quer dar essa A1fandega em hum despacl10 de cem vidros de 
sulplwto de quininn, sobre <Jue V. S. informou em data de 2 
do corrente; por quanto a AJfandega procede de conformidade 
com a verdadeira inlelligencin do art. 1.52~· da Tarifa, dando 
a este genero a taxa deliO poro/o quando, como no coso presente, 
vem em vidros que comportão até huma libra de liqddo; cum
prindo todavia que se leve igualmente em conta a tara fixada 
para as barricas, caixas ou latas, sempre que os ''idros deste 
ou·de qualquer outro producto vierem acondicionados dentro 
de qualquer de!'ses envoltorios. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- St. 
Conselheiro Inspector da Alfandega. 
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N." 364.- Circular em 13 de Outubro de 1.857.- Quaes.tis 
dedsões dos lnspectores das A lfàndegas de que se· 

pôde recorrer. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
!iouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias, 
para sua intelligencia e para o fazerem constar a quem con
\'ier, que , em virtude do nrt. 46 do Decreto n ~o 1. 9 J 4 de 28 

·de Março deste m1no, devem reputar-se decisões dos Inspecto
res das Alfandegas, para se admit.tir recurso á Autoridade ad.;. 
ministrativa superior, ns proferidas' nos casos do art. 6. o do 
Decreto n.ó 391 de 17 de Novembro/de 184~·, e art. ·t.o § 6.0 

do Decreto n. 0 689 de 30 de Julho de 1850, quando não hou
ver maioria absoluta de votos dos Empregados e Peritos, ou 
Praticos do Commercio, explica4os assim o n~t. 2.0 do citado.· 
Decreto de 1850, e o nrt. S. o do de 184/i., a que se refere à 
Portaria de 20-de Junho de 1850. . .... 

Thesouro Nacional em 13 de Outubro de 1857 .-Bernârdo 
de Souza Franco. , · 

N.o 365.- Em 1li· de Outubro de 1857. ()s Thesoureiros e os 
Pagadores são responsaveis, conjunctamente com os Esái- . 
· vães a respeito da legalidade das d~spezas. • · · · . . 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de .TaneirÓ erif . 
14 de Outubro de 1857. ·. 

111m. e Exm. Sr.-'J'endo observado em differentesliqui
dações de contas que as Repartições encarregadas dessa li qui-. 
daçao tem tornado os Escrivães ·exclusivamente responsaveis por 
factos relativos á legalidade com que se effectuou a despeza ~ 
declaro a V. Ex. , para sua intelli gencia e devida execução, 
que tal pratica he contraria á legislação em vigor, pois que 
os Thesoureiros e Pagadores devem tambem responder pela 
illegalidade da despeza feita, não só por falta das ordens para . 
esse fim precisas, como pela incompetencia para o recebimento 
da .parte dos indivíduos a favor de quem tiver sido previamente 
ordenado. 

Deos Guarde a V. Ex.-Bernardo de Souza Franco.~ Sr, 
Director Geral da Contabilidade. 
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N.(' :JGG. -- .JUSTTC,\.-- Aviso ele 15 de Outubro tle 1857.

llil'igitlo no Presit1mlle ela Provincia do Rio de Janeiro.
Declara em. ::olH~·ii.o a. dnuida proposta peloCommandanle do 
Corp:J l'olidal da ditrt, l'rmiint:in, qne tcndo-iw sempre jul
yarlo ne.~f(t C11r!c e:rte11sit:a aos Corpos Policiacs a disposi- · 
r,iio do ... ~ t·is!} rlo M i11 ist<•rio da Guerra de 22 de Setembro 
de 1 33), q1tr' tlt?t·lru·a tompetir as Antoridadcs ntilitares a 
e;:x;ccHçüo das .'Wntenças do,.; 1'r17mnacs militares, assim se 
deve obsrn:ar na mesma Protincia. 

~a. Secçfi!). Minislmio c1os Negocios tla .lnsliçn. lUo de Ja
m~iro ~m 15 tl:~ Ontuhro de 1837. 

111m. o Exm. ~)r.---- Com o Officio dessa Prcsillencia de 13 
cl1~ 1\Taio nH.!mn, soh n." I H), fnrilo presentes n Sua l\lagesla
'le o J mJH~ratlor os tlot·tmnmtos que ao mesmo Oflicio acom
Jl1lllh;Írfio, 1los qtwes con~:!a, qne c~tando o ~oldado do Corpo Po
licial r1Ps!'a Provinda, Mmwl'l .Joaquim tla Fonseca e Silva, a 
cmnprir nn re:.pn~~thn ('narlcl, n pena ele ~eis mezes tle prisfio 
simples por niml'~: d~ .. ~ primeira lleserc;fio, requisilúra o Com;. 
mancbnte cln cEio Cor:m :w ~!niz Mnnicipnl ele Niterohy, em 
conscquencia do mtio c:•mporlnmcnto do referido !'Ol1lndo, que 
o marulasse recolher ;Í cn:lt~n ei'.'il p~m cumprir nos trabalhos 
Jmhlico~ a senletH~a, 11a ronfonni1latle 1lo disposto no nrligo 
addicional 1!"~ 27 de F(~Yt'l'dro ~~<~ 18~.[ ao llcgulnmenlo de 
1 H ele i\! aio de 1 ~~:);;; qtw n~eusantlo-sc nqne!le .rniz a rerel1er 
o presn <'lll vi~·.! a 1ln .\viso elo p,Jinisterio tli~ Gnerra de 22 de 
S1~lcmhlo tln I:););), que dcrbmn nfío pertencer ao .Jniz <·.ivil 
a c~-xl'enç;ío tlas ~iPlllellí,'a~; militares, o Commalltlnnle do f:nrpo 
snhnwlli~ra o TWf.~ot·io a del'i:-;fíD dessa Prcsilleneia, suslentnn
tlo n le::;ali11nd~~ 1la HlCtlida , JWlo fundamento de nfio e!'t.ar o 
Corpo Policial snhonlinndo no Ministro da Guerra, f.endo tam
hmll esl.a a opiniúo tia nwslilil l're~itlcnrin, no c.itarlo Onieio com 
()UP rerw'IIPo fn~~~; tlncllmt~lllos. 

O C: h di~ 1ln l'olicia <la Ct11·tc, a quem se mantlou que in
formn~s~~ !-!ohre a qnc~;lfio, <1eelnrou em !;CU Officio 1le 29 do 
sobre11l!o nwz tle Mnio, qtw nqni sempre se julgou e~lensivn 
nos Corpo:-: Polirlae:;, a cli~po!'i~iio do AYiso 1lo Minislcrio da 
Guerra 1l!' ~:! tle Sdemhro de ! 855, declarando competir ns 
A ntoridnt\P:- :nilitarr~ n ~~'~Pcnt:ii.o das scntcn~as dos Trihunaes 
milHares, ,. t!i~\ en·m o~ c·omlemnados por crime de deserção 
a trabalho tlc l'orltfkaçiio, niwla que tenhãn de ser excluídos 
dn~ Cnrpn~~, •·mnpr!t· a~ St'Pfen~as JJOS lugares por ellas desi-
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gnatlos, c na falta de designaçflo, nas Fortalezas t~ PnH:ns, clis· 
posição esta que esli1 em harmonin com as elo .\ yi;:.o elo refPri<lo 
Ministerio ele 17 lle Julho, c Circular de 2~ ele Setembro de 
t 855. O que Manda o l\lesmo Augnslo Senhor communicur a 
V. Ex. para sua inlelligencia, c pura que assim o fn~a observar 
nessa Província. 

Dcos Guar<lc a V. Ex.- Ji'rancisco Diogo Percit·a deVas
concellos.- Sr. Presitl.ente da Proyincia elo llio •h~ .Janei.w. 

N." 367.- Aviso de 16 de Outubro de 1857. -Dirigi,1o nu 
l)resillentc do Supremo Tribunal de .Jnstir,:a.- lJc•t·alnt cw 
mesmo Prl•sidenlc em solução á duvida suscitada IIWJH{'lle 

1'rÍÚWWf, l]lW nilo zwdent SC1' COI!).lt/lctanumte ./Hi::e.~ nll 
nwsma causa, c uclla discutir c votar dous 1!1 cu:úru.ç que 
srjilo ú·waos. 

3.3 Seeç:fto. 1\linistcrio elos Ne~~oeios tla .lusliçn. Hio de 
Janeiro em t G de Oulnln·o de ! 857. 

lllm. c Exm. Sr. -l~m Oflicio tle tl de Maio llo ('.,n·
rentc anno, trouxe o Presidente desse Supremo Trihunnl ele 
Jnsti<.:a ao conhceimcnto elo Governo Imperial a clnvitla sus
citada no mesmo Trilmnnl, se nos processos, ~que nclle torrem 
nos qnaes todos os Membros intct·vcm com o seu rolo, JW
deria o r.onsclheiro l~rncslo Ferreira França, para o julga
mento tle tacs processos, concorrer com sen inniio o Conselheiro 
Cornclio Ferreira Fmn~a. 

Sendo onrido sobre a qucslfio o Conselheiro Proeunulot· 
ela Corôa, c eonsultaua a Secção tlc Justiça do Conselho d'Eslatlo, 
c Conformando-se Sua l\Iagcstade o Imperador eom o parecer 
JlOr c1lcs tlndo, Houve por bem dee!nrar por ~hm J mpel'ial 
Hesolu~flo ele 1 O tlo corrente mcz, qnc os dons rel'critlos 
Conselheiros irmãos niio podem ser conjunclamenle .Tnizes na 
mesma causa, c nclla cliscutir c votar amhos. O que rommunico 
a V. Ex. para sua inlclligencin, c para o fi1wr constar a 
esse Supremo Tribunal de Justiça. 

Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Diogo Pereim de 
Yasconcellos.- Sr. José l)aulo Fignerôa Nabuco lll~ Al'nujo. 
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N." :lGS.-GlJEllHA .. --Gireulm· de 16 tlc Outubro tle 185-J .
A' s 1'hesourarias 1n·ovidenciando sobre o modo jJot· que 
det,em JH'OCl'det qumnlo 11'vermn de 11edir augmento de cre
dito. 

1\io de .lnnciro. ~li11islcrio dos Ncgorios da Guerrn em 
16 ele Outuhro 1le I S!l7. 

l\liliHla Sua Mngestnde o lmpcmdor, por esta Secretaria 
cl'Eslnilo dcelarnr no luspcctor da Thcsourariu ele Fnzenda de .•• 
parn seu conheeimenlo e pontual execução, que nos pedidos 
de nngmenlo de credito deyc tomnr sempre por· hase o estado 
cllcctivo tlo pessoal, e o nwnor qnc for presumivcl despender-se 
quanto ao material, l'ar.ew!o noros pe11idos qunndo por qunlquer 
cir·cnmslaneia, hn.ia IJeCl~ssi:!:Hie tle maior dcspezn, para que 
o Governo niio (~rêe c·n~1lilos supplcmcntarcs muito superiores 
ás ncc~cssitl:Hlcs rcnes elo seniço, por ser prnlica de quasi 
todas as Thcsonrarias qnando pedem angmento, para as des
vezas ele rnbl'icas para as qnnes niio julgão snflicienles os 
credilos qtw lhes ~;fio ahcrto:.:, on 'llliHH1o estes ficão exhaustos, 
tomarem como ha~e 11.- S!~lls eaknlos o cslluln completo quanto 
no ]lessoal, e a maior 1lPspeza quanto no material. 

Ontrosim Mamla o ~1e!'mo Augusto Seuhor 1leclarar-lhe 
qnc, toclns ns vezes IJW' honn~r movimento tle pessonl de 
hnma )lara outrn ProYinria, llt~vcd partie.ipnr immediatamente 
u tlia em qtw lcrilkar-~:e e o allianlamenlo que se fizer aos 
Ofliciacs ou praças tle pret qne pnssarem n servit· em outra 
Prorincia, n fim rle :1!!1lllllar-se o excesso ele credito que re
snltm· da ccssnt:iio •la dl'spPza e illtgmentar-sc o cre1lilo ás 
Thesourarins daf1ncllas para onde os ditos Ollicincs c praças 
marcharem.-.lcronymo Frand~co Coelho. 
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N.o :36H. -FAZgNlU -Em H) tle Ontuhro tlc 1857. -lJircilos 
qllc deVt! pagar o marascllino engarrafado. 

:Ocrnanlo ele Souza Franco, rrcsidente elo Tribunal do The
souro Nacional, participa ao Sr. ln!'pedor ela Thcsournria da 
Bahia que o mesmo Tribunal, á vista do disposto na nota 1!~1 
da nova Tarifa, nfío dco provimento ao recurso, que acompa
nhou o seu Otncio n." 231 de f,~. do mez findo, iuteqJOsto 
por Gex c Decostercl Freres da decisão da clita Thcsonrarin, 
eonfirínatoria ela da Alfa11dega, qne cxigio no dc~:-;pndw de eem 
caixas. com licor mm·aschino, alêm de mil rt•is por cnnada, 
muis 50 por 0 ;'o por vir clle engarmfado. 

Thesouro Naeional em 1 ()ele Ontnhro th~ 1857.-Bernanlo 
de Sonzo Franco. 

N.o 37fl.-Circular em H) de Outubro de 1857.-As dragonas 
devem .ser tle.'ipachadas zwr (acllll'a. 

Bern:mlo ele Sonzn Fram:o, l>residcnte do Trihunnl do 
Thesonro Naeional, tendo em vista a represcntaçfio que lhe 
llirigio .Jemnymo Moreira tla Silva, Negoc.ianle clc~la Praça, 
sobre o de!'pacho de clmgonas pnra os Ullkiaes, e ouvindo a 
semelhante respeito a Commissfio nomeada para propor as al
terações que forem neeessal'ias á nova Tnrif.1, declara nos Srs. 
In~pectores elos Thesonrarias de Fazenda, que semelhante mer
cntlorio c lere ser dt'spadwda por factnra eom tlireilo~ de 30 por 0

/ 0 

ml Yalorem. 
Thesonro Nacional em 16 de Outubro de 18;')7.-Bcrnardo 

ele Souza Fnmco. 

\ I 

'!.::!..' ----------------------------
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N.0 371.-JUSTICA.-Aviso dc19 dcOutubro de 1857.
Dirigido ao Presidente 'la Provincia do Rio Grande do Norte. 
ApprovLt a d~libcração tomada pelo t·cferido Presidente, 
quando declarou, que o Juiz de Paz nutis votado do. dis
triclo da Capt"tal, nilo tinha t·enunciado o cargo por havet· 
exercido interinamente os lugares de Promolo~ Publico da 
respectiva Comarca, e o de Procurador F1"scal da Thesou ... 
fatia Pt·ovindat. 

_ 3.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 19 de Outubro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.- Deo V. Ex. conta no seu Officio 
n.0 72 de 25 de Agosto ultimo, que, tendo-lhe a Camara · 
Municipal dessa Capital consultndo, sé por haver Francisco 
Gomes da Silva, Juiz de I>az mais votado do districto da 
mesma Capitul aceitado c exercido interinamente os lugares 
de Promotor rublico du Comarca, c de Procurador I?iscal da 
Thesourariu l,rovincial , tinha ou não renunciado tacitamente : 
o cargo de Juiz de Paz, V. Ex., lhe respondêra, que exer
cendo aquelle individuo apenas interinamente os referidos 
lugares, núo · se podia entender, que reminciára o cargo 
popular, que anterim·mente occupava, pura o qual devia 
voltar, logo que desappareccsse o impcdim,ento em que so 
achava: accrescendo ainda, que em referenda ao exercício 
interino do lugar de l)rocurador l?iscal, já fôra decidi{lo por 
Aviso de 20 de Junho de 183.~·, ctue u sna uccumula~ão não 
era incompativel com as funcçõcs de Juiz de Paz. 

Sendo a tal respeito ouvitlo o Conselheiro l'rocurador d\t 
Corôa. Sua ·Mageslude o Imperador Conformamlo-Sc com o 
parecer por este dado, Mundu declarar a V. l~x. que bem resol
veo a Consulta da referida Camara l\Iunicipal, quando lhe fez. · 
saber, que o individuo de que se trata núo renunciou o cargo: 
de Juiz de Paz pelo facto de haver interinmhcnte exercido os. 
lugares de Promotor Publico, c de Procurador Fiscal. O que: 
communico a V. Ex. pura sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Francisco lliogo ljereira de Vascon
cellos.- 81-. Pt'esidente da Provincia do llio Grande do Norte. 



('.~29) 

N.u 312.--IMPRRlO.-A.viso de 19 d~ Outnllro do 1857;~De~. : 
::·claraque, ávistada.llisposição do At:t. 71 daLeide.19de: 
-~·Agosto de 18-~-6, tem os Presidentes dos Collegios eleitor~es·ó .. · 
. direito de votarcnt coniunctamente com ós seus' Alemb~(Js ·~ds I .. 

· · questões, que nelles forem suset'tadas. · ·· · 
~· . .;·. ( .~< 

. ··t. a Secção. Rio d~ ~aneito;, Ministerlo·'d9.S·:N~gó?iô.~*Jio· 
Imperio em 19 de Outubro de 1857~ · ' ·; 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente á Sua. 1\tagestade o . 
Imperador o officio que V. Ex~ me dirigi o com a datá. de 29 
de Junho . deste anno , participàndó e sujeitando á. nppl'ovat.lio · 
do Governo Imperial a solução· que derà ás seguinte(duvi':" . · 
das, sobre as quaes foi consultado pelo Collegio: eleitorál que 
se reuni o no mesmo mez nessa Capital, a fim de proceder á 
elei~·ão dos Membros ,da Asscmbléu l)rovincinl: · .. · .... ' 
. 1. a Se o Presidente do dito Collegio podia .·votar corijtin~ . 
ctamente co in os mais Membros dês te, . sobre qUestões slisci;., .. · 
ta das nelle; · . . . . . .. . 

2. a Que . }lrocedimento se deveria ter,: no caso nffirrnà~-· 
tivo, havendo empate na votaçfio. ·. ,,; ·.. . · 

E o 1\Iesmo Augusto Senhor.~· Têhdo :ouvido n SeêÇ<'io 
dos Negocios do lmperio do Conselho d'Estado, Houve por 
bem l\fandar declarar á y. Ex : . . . . . , 

Quanto á 1. a duvida ; . qUê ~certadameni~- n decHÍio y~. 
Ex. , respondendo que, à. vi_stá dt( disposiçao. do art. 7 t da 
I.ei de 19 de Agosto de 1846 ,- tem os Presidentes dos Col- . 
Jegios eleitorac~ o direito de votarem conjünctamcnte com os 
seus :Membros nas questões, que nelles for,em suscitn,das; 

Quanto á 2. a' que sérá sujeita. ao conhecimento e de
cisão do Poder Legislativo. O qüc conimunico á V. I~x. para, 
seu conhecimento. . •·• . 
~ . : Deos Guarde á v. ,Ex~~~lsrq\lez de Olinda.-Sr. Pre-
sidente da Província do Espiríto;·:·SãD.to~ . . . 

. ·• ! '1·?: ;:.?.:-~7· ·, 
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N.n 373.- Aviso de 20 de Outubro de 1857.- Declara 
que o prazo de dous annos de residencia no 1'ermo, que 
exiqe a Lei para se poder ser eleito Vereador da> Camara 
Munici]Jal, deve ser contado ao estt·angeiro ,· que se na
tu~álisar .. cidadão brasileiro , não da data da carta de 
natnralisação' mas sim em t•elação ao tempo de donu"cilio 
'110 lugm·. 

2.a Secção . .Rio de Janeiro. 1\finisterio dos Negocios do 
Jmperio em 20 de Outubro de 1857. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo sillo JlfC5enlc <Í Sua 1\lagestadc 
o . Imperador o Ofiicio de V. ]~x. , datado em 28 de Vevereiro 
deste anno, no qual consulta se o estrangeiro que se natn
J'alisar Cidadão Brasileiro póde ser eleito Vereador antes de ter 
decorrido, da data da respectiva Carta, atA o dia da eleição, 
o ]mizo de dons annos , de que trata a I.ci do 1. o de Outuhro 
de 1828, emhora tenha residido no Termo, em que esta se 
fizer, durante aquellc ou mais longo lcmpo, Houve-por hem 
o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se 110r Sua immediata 
1lcsoluçiio de 1 ~· do corrente mcz com o parecer da Seeção 
dos Negncios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 3 do passado, Mandar deelarar que o referido prazo 
~eve ser contado, não da data da 'Carta (le nuturalisaç,ão, assim 
como se não conta vara Nncionaes do dia em que cornpletão 
a idade legal, mas sim em relação ao tempo de domicilio no 
1ngnr, pois que esta eircmnst.aneia he a mzfio em que se hasea 
aquclle requisito da Lei. O que communieo ti V. Ex. para 
sua inlelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.-1\Tnrqucz de Olindu.-Sr. Presi
dente da l)rovincia de Golaz. 
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N.0 374. -Aviso de 20 de Outubro de 1857.- App~ova 
a t·esposta que tleu o Presidente da Provincia do !'JUo 
Gt·ande do JVorte ao unico Vereador. im·ameutado dos'(.qtte 
forão. eleitos para a C amara Afaniet"pal· da Villa de ·Es
trenwz, declarando-lhe que em taes. circumstancias devia, 
para que potlesse convocar ·e dar posse. aos outros nomea
dos, visto como faltava o· Secretar:w, nomear: e júramentm· 
hum Cidadão que servisse este cargo sómentê j1ara tal fim. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. 1\'linisterio dos Ncgocios. do 
Imperio em 20 de Outubro de 1857. 

Foi presente á Sua l\Iagestade. o. lmpe~~dor . o offici~ .que· 
V. I~x. me dirigio, datado em 5 .de Agosto ultimo, sujei• 
tando €Í approvação do Governo Imperial a respostn que V. Ex. 
deu ao nnico Vereador juramentado dos que forno eleitos para. 
a Camara Municipal da Villa de Extremoz, declaralldo-lhc 
que em taes circumstancias devia, pa~a que podessc convocar 
c dar JlOsse aos outros nomeados, visto como faltaya o Secre
tario , nomear e juramentar hum cidadão' que servisse este 
cargo sómente para tal fim' sendo logo depois substituído 
por nlgum dos Vereadores, verificada a sua posse, até que 
reunida n Camara, deliberasse como lhe parecesse conve
niente. E o :Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se 'por 
Sua immediata Resolução de 14 do corrente mez com o i. pa
recer da. Secção dos Negocios .. do Imperio do .Conselho d'Es
tado, cxnra<lo em Consulta de 3 do passado ,-Houve po~ bem 
Approvar essa decisão de V. Ex., que se acha de accordó com 
o pensamento das ordens do Governo Imperial tendentes. á fa
cilitar as reuniões das Camaras Municipaes. O que commu
nico á V. Ex. para sua intelligenchi. . 

Deos Guarde a V. Ex. -l\Iarquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Providcia do Rio Grande do Norte. 

I 

~-------1 



N. 0 375.-Aviso de 20 tlc Outubro de 1857.--Declara que 
o Eleitor que no Collegio eleitor,al tiver votos para Esi;.ru
tadoJ;, não fica por este facto inhibido de ser nomeado 
Presidente do nUJsmo Collegio. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. :Ministerio dos Nogocios do 
Imperio em 20 de Ontubro tlc 1857. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente á Sua Magestade 
o Imperador o officio que essa Prcsidencia me dirigio trnns
mittindo-me por copio o officio em que o consultou o Juiz de 
Paz mais votmlo da Parochia de Villa Della:sobre n seguinte 
cluvida~sé o· Eleitor qne no Ccllegio eleitoral tiver votos 
para Escrutador, fica por este facto inhibitlo de ser nomeado 
i, residente do mesmo Collcgio ,-a fim de que fosse decidida 
pelo Governo Imperial:- Houve por bem o l\lesmo Augusto 
Senhor, Confhrmnndo-sc por sua imme(liata Resolução de 
14 :do corrente mcz com o parecer da Secção dos Nego
cios do Impcrio do Conselho. d'Estado, exarado em Consulta 
de 3 do passado , 1\lantlar declarar que nem ha disposição de 
I .. ei que estabcle~a tal inhibiç.ão, nem razão alguma se de
para que a possa fundamentar. O que communico · á V. Ex. 
para sua inlelligencia. · 

Deos Gunnle a V. l~x.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Provincia de S. Paulo. 

N. 0 376.- FAZENDA-· Em 20 de Outubro de 1857.- Sobre 
hum despacho de velas de composição, e respectivo 

:; . cnvoltorio. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Jtmeiro ein 
20 de Outubro de 1857. 

Em vi!'ta do que V. S. informa em seu Offieio n.o 331 
de 14· do corrente, sobre a }lrclenção ·de Glette Uolhsak c C. a, 
mande V. S. de6pachar ·as velas de composição, ou stea
rinns, eom a tnra de 20 por 0 /o quando esta mercadoria· for im
portada em cnyoltorios dohrados, isto hc, em caixotes onli.-
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narios de 30 libras, pouco mais ou niênos, denttõ· de ·outros 
maiores. como se <leu no caso de que V. S.· tràta nó iiéu 
.dito Officio. · · · >-""..... · · -

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza '·Franê6.·
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandega~ 

' ' 

N.o 377. -Em 2l de Outullro de 1857.:-. Os diithéiros de 
. .. · orph-ãos det,em ser 1·ecolhidos nos cob~es propri~~'-f·~~~· ;.:;_~ 

·.~,·~:;f.~ ~·::jii:~i~t~~io dos.' Negocio~-·d~·-Fãzenda?~i62 tr~- ·:r;~e~~o_ ~~t 
21' de 6utubro de 1857~· · · - · -:··.·:~.:.':~::~~·· · ·~~-::-,.~c·-· 

' .... · Corimnicoá Vm., em resposta 1\0 seíl~
7

Rf~f~d~~~:(l~ 
·Agosto ultimo, que o emprestimo de 22:996 ;tt> 696-', perte~.: 
.cente aos herdeiros de Manoel Gonçalves, entroú .parn·:·o; 
'fhesouro no dia 5 do corrente . c'óm n ~ deríóminaçlio de·. em:-. 
prestimo de 14 de Agosto de 1857; não havendo portanto,/ 
receio a.Igum á respeito das declarações feitas· pelo Collecfôr · 
.dessa· Cidade, de que Ym. trata em 5eu citado Officio, ejpie 
derão motivo á sna queixa. ,~~:· ,.~.,.~,··yr-~·-~ .;.- · ... , /·:~ :, · 

. . ··Observando porêm, que., á medida que se_ hião opti'rondo · · 
. :os 'bens dos ditos herdeiros, Vm~ mandava recólhér, o dinheiro-. 
·conio deposito no cofre. da Collectoria,. é. ·só depois de' 
a~rematado ·todo o espolio he· 'que a-somnía:das·entradas· 
to·mo'u o caracter de emprestimo do Cofre dos orphãos, conhe:.. 
cendo-se portanto que oquelles depositós· forão' inteiramente 
particulares, e o Cofre da Collectoria figuráfoéde· Cofre do .Juiz 
'durante algum tempo; declaro á Vm. que ;foi irregular :·este 

; ;~~~:' J>,~ocedimento' pois que os ~~~hei,~~s "de owh..nq~' : ~.IJ!.· 
..• _Ql?:~~t~':não são dados por: empresl_!mo ao ·Es~ad~~J~,J~a-~.~: esse· 

~ fim•".lntregues aos Collectores ,-::tem Cofre ·e· ·T~esourmro::.es-
... pe;qi~~s,j .. <:9ne ~~~t~~ente · não ··iàb o 9~:·,~ol,leêto.r,t~i~;~~~ffi.~; o. 

::;~~~~~~}6:G_~~~a~:·n.v~:. -~~···n~~nrit.dd·@~~~~_ouza:tf~~~~~·-,~-ê-~·. 
, 'Jú!f~I~n!cipal .e de· Orphãos do .. Tcrpt~.,,:a~.R~~ert<tt:r:·"~·~:i~.: ,,-

-~~;Jit~ti~~}~~~~i~l:t~:S': . -
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narios de 30 libras, pouco mais ou niênos, denttõ· de ·outros 
maiores. como se <leu no caso de que V. S.· tràta nó iiéu 
.dito Officio. · · · >-""..... · · -
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' .... · Corimnicoá Vm., em resposta 1\0 seíl~
7

Rf~f~d~~~:(l~ 
·Agosto ultimo, que o emprestimo de 22:996 ;tt> 696-', perte~.: 
.cente aos herdeiros de Manoel Gonçalves, entroú .parn·:·o; 
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prestimo de 14 de Agosto de 1857; não havendo portanto,/ 
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.dessa· Cidade, de que Ym. trata em 5eu citado Officio, ejpie 
derão motivo á sna queixa. ,~~:· ,.~.,.~,··yr-~·-~ .;.- · ... , /·:~ :, · 

. . ··Observando porêm, que., á medida que se_ hião opti'rondo · · 
. :os 'bens dos ditos herdeiros, Vm~ mandava recólhér, o dinheiro-. 
·conio deposito no cofre. da Collectoria,. é. ·só depois de' 
a~rematado ·todo o espolio he· 'que a-somnía:das·entradas· 
to·mo'u o caracter de emprestimo do Cofre dos orphãos, conhe:.. 
cendo-se portanto que oquelles depositós· forão' inteiramente 
particulares, e o Cofre da Collectoria figuráfoéde· Cofre do .Juiz 
'durante algum tempo; declaro á Vm. que ;foi irregular :·este 

; ;~~~:' J>,~ocedimento' pois que os ~~~hei,~~s "de owh..nq~' : ~.IJ!.· 
..• _Ql?:~~t~':não são dados por: empresl_!mo ao ·Es~ad~~J~,J~a-~.~: esse· 

~ fim•".lntregues aos Collectores ,-::tem Cofre ·e· ·T~esourmro::.es-
... pe;qi~~s,j .. <:9ne ~~~t~~ente · não ··iàb o 9~:·,~ol,leêto.r,t~i~;~~~ffi.~; o. 

::;~~~~~~}6:G_~~~a~:·n.v~:. -~~···n~~nrit.dd·@~~~~_ouza:tf~~~~~·-,~-ê-~·. 
, 'Jú!f~I~n!cipal .e de· Orphãos do .. Tcrpt~.,,:a~.R~~ert<tt:r:·"~·~:i~.: ,,-

-~~;Jit~ti~~}~~~~i~l:t~:S': . -
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N.o 378.-.TUSTICA..- Aviso de 21 de Outubro de 1857.
Dirigido ao Presidente da Província do Ceará~-Declar,a em 
solução á duvida _propo.çta pelo ~uiz Jfunicipal substittíto do 
Ter-mo de JJaturité, que he Vereador da C amara Municipal 
do mesmo 1'ermo, que com quanto seja t~ncompativel a acctt
nmlação de ambos e.çses empregos, com ttido ~. exerci cio de 
hum não hnporta como cou.çeqnencia a· renuncia do oub·o. 

3. n Secçfio. Ministcrio ,\os Negocios da Justiea. Rio de 
Jnneiro em 2t de Outuhro tlc 1857. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de Sua 1\la
gestade o Impermlor, o Ollleio de V. Ex. datado de 28 de 
Agosto do corrent.e nnno, eobrimlo por copia, não só o que 
lhe clirigio o .Juiz :Municipal substituto do Termo de Baturité, 
(Jlte h e Vereador da C.amam l\'lnnidpol, no qual consultou, se, 
sendo innccumnlavel o emprego de Veremlor como- o de Juiz 
Municipal, podia elle renunciar aquelle, preferimlo o exercicio 
deste, visto -dever optar entre ambos; mas lambem a resposta 
por V. Ex. cliula á semelhante consulta. 

Ouviclo o Conselheim Procurmlor da Con~a, sobre a ma
leria dos referidos papeis, Houve o Mesmo Augusto Senho~ 
por hem Approvar a flelihcraçfio por V. 1~x. tomada, quando 
declarou ao mencionaclo.luizMunicipa\ substituto, qne,com quan
to fosse incompativcl a nceumnlação de ambos esses empregos , 
todavia o exercício ele hum, não trazia como consequencia a 
renuncia do outro, ao cJnal podia voltar logo que cessasse o 
impedimento de qualquer dellcs, como era expresso no De
creto n. o !t-29 de 9 de Agosto de 18!f.5, e Aviso de 25 de Abril 
·JS.i-7. O que communico á V. ]~x. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. l~x.- Francisco Diogo Pereira de Vas
concellos.- Sr. Presidente da Provinciu tlo Ceará. 
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N. 0 379. -FAZENDA-Em 22 de Outubro de 1857. -Contas 
que se elevem incluir nas Prehatorias. 

l\1inislerio dos Negocios dá l~azenda. Rio de Janeir~ elit 
22 de Outubro de 1857. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo n Fnzcnda Nacional direito de 
coln·ar dns partes vcncidns, não só ns custos por clla. adian
tadas nos termos das Instrucções de 28 de Abril de 1851, e 
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N.0 380.-FAZENOA.-Circular de 23 deOutubro 1857,.'~ 
Os Seor,etàrios âds Relações estão autorisados para fazéretn 
: , : i ~s despezas necessarias corn os preparos, ?b c. : 

Bernardo de Souza, l~ranco, Ptesidente do TribunaL do 
Thesouro Nacional, tendo em vista o que ·lhe representou a 
'fhesouraria 1la Província de Pernnmbucn em OlHei o de t 9 
de Setembro proximo passado, n.o 159, declara aos Srs. In
spcclores das Thesournrias de Fazenda ·que os. Secretarios das 
Relações estão antodsados para, na fórma das InstrucÇões de 
28 de Alwil de 1851, Ordem de 18 de Novembro do mesmo 
anno, e outras que as tem explicado, fazerem as demais des
pezas a l1em do andamento das eansos da Fazenda , que, 
alêm das assignatnras c preparo, se toriwrem neccssarias 
nos mesmos Trihnnacs, 1lamlo-se conta d(~llas IH\ mesma 
folha 3. que se refere o Aviso n. 0 272 de 17 de Dezembro de 
1852. 

'l'hcsouro Naciouitl em 23 de Ontnhro tle 1837.- Ber
nanlo de Souza Franco. 

-·----
N. 0 381.- Em 28 de Ontuhro de 1857. - Elcvaçilo da 

tara para as mnssas; c solwe a verificar-ao 
do 1u~so liquido. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
23 de Outubro de 18!)7. . 

Tomando conhecimento do requerimento de Frntelli Zi
gnngo, etn que reclamrio contra ns taras fixadas na Tarifa pura 
as caixas de massas alimentares da ItaJia, e para os vidros de 
sulphato de qüinino, queixando-se ao mesmo tempo de que essa 
Alfandegn lhes negara u verifica~üo do peso liquido destas 
mercatlorias, . para conhecerem a verdadeira differença das 
taras, sobre o qne informou V. S. em Officio de 1'-í· do corrente, 
declaro-lhe· que fica elevada a 20 por o/· n taru para as massas, I 

quando vierem em caixas ou banicas, nada havendo a resolver :) 
relativamente ao ~ntphnlo (le qui nino, \)orque pata este jiÍ se 1 1 

{(lmoti a })rt,vitletltia cotlsta11tc tlc t11Cll A. vis'O (le t 3 (lo r.orrct1lc. (I 
Quanto a queixa da nfio verificaçiio (lo peso HquMo, h e eerlo qnc I/ 

as partes nfio tem o (lircifo de exigirem que elln se fnÇa nu 1,·.'1 

Alfandego, como jiÍ lenho declarado; enh·etnnto que V. S. n 1 

li 
______ ......;,._ __ !/ 

t I 
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poderá ol'denar quamlo assim seja mister, não só para certifi ... 
ear·se do fundamento das reclamações, como para melhor basear 
as informacões que tiver de presta~-rnc. 

ncos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco.-Sr, 
Conselheiro Inspeclor da Alfandcga. 

---
N.o 382 . ..;.._Aviso de 23 de Outubro de 1857 .-Estabelece 

como se deve proceder a t·espeito dos Capcllães do Exercito 
com Patente quando commetterem faltas grat'es contt•a a 
disciplina militar. -

Rio de Janeiro. 1\finistcrio dos Ncgocios d<1 Guerra em 
23 de Ontuhro de 1857. ·-

111m. e Exm. Sr.-Sua 1\Iagestade o lmperndor confor
manclo-Se com o parecer da Secção de Guerra c Marinha , do 
Conselho d'l~stado, sobre o procedimento que se deva ter 
com os Capelhics do Exercito pelas faltas, que commettcrcm 
quando essas faltas, não sendo simplesmente corrcccionae~, 
ou da competencia do Foro Ecclesiastico, forem por sua gra
vidade offensivas da disciplina militar; Ilm~ve por hem por 
Sua Immedialu c Imperial Resolução. de t!(do corrente~ De
terminar, t. o, que a accusação feita aos Capellães com Patente 
de Offiriaes do Exercito por faltas offensivas da rlisciplina 
militar, deve ser remettida n hum Conselho de inquirição,. 
acompanhada das respecli\'as informações c mais peças offi
ciaes especificadas no Regulamento e l~ormulario de 18 de 
Agosto de 1855, para que elle dê sua opinião a respeito; 
2. o que igualmente as faltas graves contrarias á disciplina 
militar commettidas pelos referidos Cnpellães, deverão ser 
julgadas em Conselho de Guerra pelo mesmo modo por que 
são julgadas ns de qnaesquer outros Officiaes, exceptuadas 
unicamente as que forem simplesmente correccionaes, ou da 
competencia do Foro Ecclcsiastico. O que communico ú V. 
Ex. para seu conhecimento c execução. 

Ocos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Frnncisco Coelho.~ 
Sr. llariio de Suruhy. 

:i J 
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N." 38:l.--DII'ElUll.-.hbo <lc 2:l de Outuhm tlc 185./. 
ApproiJa as deris[;es do I' residente da l1rotincia de S. J>aulo, 
dedaraw(o que o .lui:. dr• Pa'Z JIIIÚs votado wio 7wdia, rut 
únumstancia aluuuw, rotm· JUlnt a (ormaçilo du .Mt~za 
PHtocláal; ns . .,i-m comn 11üu lt'rt'Hl o.'l 1'espcctit'OS rolautes 
ohriyffplll tlc assiynal' :>IHt.~ fistns. 

1." Sen:fio. lHo tk .1audro. Mini!-iiPrio tios Nt•p;odt~s t1o 
hupt·rio Plll 2:J tlnlu!H·o ,,,. IH:-J7. 

l\lm. ~~ E\m. Sr.- .\nu!'o o recehimenlo 1\o onido tles~n 
l1residmu·ia, datmlo em 18 tltl JlilS:ilHlo) acompanlHttlo de hnma 
eopia do tpw tlirig:i!·a ;t~l .1niz lle Paz mais H){;Hlo da Villa dt~ 
Tatuh)", tleclarando-lhP t .":- tpw na dci~;iio, a qw~ !-W tíuha tle 
procetler tmra EIPilores tia respectiva l'arot·.hia, nno potlia o 
me!'IHO Juiz tle Paz \'O(ill' l'ill'il a rornw~·ão da Mcza Parochial 
em cin·umslanria a!gn1nn: 2."- que {\ vista do A rl. !) I da 
td tlc 1 H '''~ Agosto dt> t H 't.(), H f!. o lmn os votanft~s ohrig:u;;1o 
th· ;p;signar ~~~a~ listas t'nt laes t•ld(út•s. 

E lt•utlo o (inn·ruo lm)H~rial appnwndo (~slas tlt>dsllt~s tln 
anlt~ccssor tle \". Ex. <~~:-iÍIIl lhe rommunieo para !'lUa inld
ligPncia. 

llt~o~ GuanlP a V. E\.--Marqnt•z tlt~ Oliwlt~.-~-Sr. Pn•si·-· 
tlt.•nk t!:l Pr;nincia tk ~- l'an\n. 

-·-
N." : . .mr&-.~A,·isn tle 2.'' tlt~ <lntul~ro tlc 1XS7. - /)edara 

ao Ditt'l 1-Pr da /<'onddwll' de Jlcdicina da Ctwle que, 
mantida a ltt.ra dt.> ·I OH~ 1wra us úuliriduos que S(~ JH"H

JWZet'l'm hafJi/itar-se ]Jara n e.rercicio de ,f\Ua.ç profi.ç,ç{Jes, 
fiquem .<~(jeitos á ele 120:\t> us queoblivcrem rlijJ/ouws !la.< 
Faculdades do lii'JWI'io. 

2." Sec\·5o. llio tll' .lnw~iro. l\Iinisterio dos N(•gndos tlo 
lnqwrio em ·2r, th• Outubro tk 1S57. 

111m. e Exm. ~r.~ Foi presenl1~ á Sua l\Jagcst~Hle o 
hHJWnulor :1 proposta tlit t:ongrq~ariio dessa Focnltlatle. con
slanl(' dn (lllkio do tT~p<•rlho Hircrtor, de 5 de luuho de 
u~;,;;' r\·lativa ;Ís taxas tlt~ qun trata o art. 2f> (los l~sl:lllllos 
tlots Facuhbtb•s •lt• ~l••tli.-ina approv:ulos Jli'lo Ht~t'l"do H u 

1 :ll·!l d•· '~N •k .\tnit ,,,. IK>i 
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E o mesmo Augusto Senhor, Tetu\o-s~ Cnnl'orm«Hlo, por 
Sua immcdiata l\esolm:ão tlc 17 do corrente com o parecer 
da Seec;ãn <lo Conselho tl'Estm\o dos Negocios 'lo lmpcrio, exn.;. 
nulo em Cnmmlta de t 7 de .Janeiro do armo pa~satlo, lhi · 
pm· hem declm:nr que, mantida a taxa de l 00 ~ para os 
<JHC se propozerem a. habilitar-se para o exercício de suas 
profissões, t1qucm sujei los f.Í de 120 ~ os t{lte ohtiverem tli
plomas tlns Facnltlillles do hnperio. O que eomnmniro •i V. 
Ex. para sua intelligeneia. 

lleos Gnartle a V. Ex.-)larquez tle O linda. -Sr. nire
ctor ela Facultlade ch~ Mctlicinn tla Côrlc. 

N.o 385.- Aviso tle 2'f. de Outubro ele 1H57.- Amwlln 
w; eleiçfJes 11arn Vereadores e Jui:ú~s tltJ l,a:. da Cidade 
de TaulJalé, mt l'rot·incia de S. l'aulo, pelas in·euula-
1'idades com que fm'i'io feitas em Setembro do anno lJassa
do, e manda 1n·ocedcr á novas. 

1.a Seet_:ão. Hio de Janeiro. Ministerio dos Nor;neios tln 
lmpcrio em 2l tle Outubro tlo 1857. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente iÍ Sua Mage~tacle o 
I mpcrador, com o o meio dessa l)residenda de 18 t..le Novem
bro do anno passado, a representação que alguns cidudflos 
resiclentes na CitliHle de Tauhnlé dirigirão no Governo Impe
rial, allegam\o que dill'crentes irregulariclatlcs commctlidas por 
oct~asião de proceder-se em Setembro do mesmo nnno itS clei
~ões para Vereadores c Juizes de Paz na dita Cidade, as tornão 
nu lias. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua 
immediata llesohtçflo de 17 do corrente com os pareceres da 
Scc~~fio 'los Ncgocios do Imperio do Conselho d' Estado, exara
dos em Consultas de 26 de Dezemhm do nnno fintlo, c 13 
de .Julho ultimo ,-Houve por hem Mandar declarar qne achan
do-se provados os seguintes factos :-1. 0-não terem sido de
clarados na rcspeeliva acta os nomes dos votnntes que deixú
riio de acudir i.lS chamadas :-2. o- haver-se recebido maior 
numero de cedulils para Vereadores do que para .Juizes de 
l'az :-3. "-ter sitlo feita a entrega das cetlulas sem ontem c 
simultaneamente: -~·.0 -haver a Mesa l'arochiat entregue n 
livro da •pmlificat;ão viciado com 36 emendas que nltcnwfio os 
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nomes dos votantes , tentlo-o recebido Lom e limpo : - nfio 
pódem subsistir taes eleições á ''ista destas· irregularidades, n1-

. gnmas das quaes as viciüo sullstancialmentc. 
Cumpre po1 tanto que, sendo annulhrdas, se. proceda á 

novas eleições para Vereadores em todo o .Município, Yisto 
como· a referida Cidade constitue a parte principal mais im
portante della, e para Juizes de Jlaz sómente na mesma Ci
dade. O' que communico á V. Ex para sua intelligencia . 

. Deos Guarde á V. Ex. -1\Inrquez de Olimla.-Sr. Presi
dente da Provinda de S. Paulo. 

N.o 386.-FAZl~NO.\.-Circnlnr em 26 de Ontullfo de 1857.
A14!Jmento de tar~t1mra as mas.ms em caixas mt barrica.~. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, declara nos Srs. lnspectores dasThesourarias 
de Fazenda para o fazerem constar nos das Alfandegas, que 
fica elevada a 20 por o;(l a tara para as massas, quando vierem 
em caixas, ou barricas, 

Thesouro Nacional em· 26 de Outubro de 1857.- Ber
nardo de Souza Frunco. 

N.o 387.-- Circular em 27 de Outnhro de 1857~- Auamenws 
de taras. 

Bernardo de Sonza Franco, 'Pre~identc do Tribunal do 
Thesonro Nacional, declara, de conformidade com as decisões 
dadas nesta dato á Alfandega do Côrte, aos Srs. Inspeclores 
das Thesourarias de Fazendo Jmro sua intelligencia e devida 
execução: 1.0

- que fica elevada a 20 por 0 /o a tara para os bar
ris, barricas, caixas , ou cnhotes em que venho rapé; 2. 0-quc 
os lenços de cassa de nlgodfio com cercadúra tecida , c bordados 
nos cantos, devem despach;u-se na razüo de 120 réis por vara 
quadtnda, sendo a taxa de 160 réis para os de cercadura hor
doda, quer tcnháo ou nfio os cantos tambcm bordados. 

'fhesouro Nndonal em 27 de Outubro de 1857.
Bernardo de S('_lllla FmncC'. 



nomes dos votantes , tentlo-o recebido Lom e limpo : - nfio 
pódem subsistir taes eleições á ''ista destas· irregularidades, n1-

. gnmas das quaes as viciüo sullstancialmentc. 
Cumpre po1 tanto que, sendo annulhrdas, se. proceda á 

novas eleições para Vereadores em todo o .Município, Yisto 
como· a referida Cidade constitue a parte principal mais im
portante della, e para Juizes de Jlaz sómente na mesma Ci
dade. O' que communico á V. Ex para sua intelligencia . 

. Deos Guarde á V. Ex. -1\Inrquez de Olimla.-Sr. Presi
dente da Provinda de S. Paulo. 

N.o 386.-FAZl~NO.\.-Circnlnr em 26 de Ontullfo de 1857.
A14!Jmento de tar~t1mra as mas.ms em caixas mt barrica.~. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, declara nos Srs. lnspectores dasThesourarias 
de Fazenda para o fazerem constar nos das Alfandegas, que 
fica elevada a 20 por o;(l a tara para as massas, quando vierem 
em caixas, ou barricas, 

Thesouro Nacional em· 26 de Outubro de 1857.- Ber
nardo de Souza Frunco. 

N.o 387.-- Circular em 27 de Outnhro de 1857~- Auamenws 
de taras. 

Bernardo de Sonza Franco, 'Pre~identc do Tribunal do 
Thesonro Nacional, declara, de conformidade com as decisões 
dadas nesta dato á Alfandega do Côrte, aos Srs. Inspeclores 
das Thesourarias de Fazendo Jmro sua intelligencia e devida 
execução: 1.0

- que fica elevada a 20 por 0 /o a tara para os bar
ris, barricas, caixas , ou cnhotes em que venho rapé; 2. 0-quc 
os lenços de cassa de nlgodfio com cercadúra tecida , c bordados 
nos cantos, devem despach;u-se na razüo de 120 réis por vara 
quadtnda, sendo a taxa de 160 réis para os de cercadura hor
doda, quer tcnháo ou nfio os cantos tambcm bordados. 

'fhesouro Nndonal em 27 de Outubro de 1857.
Bernardo de S('_lllla FmncC'. 



{ a~.J ) 

N.o 388.-.HÍSTIC:\.-Aviso de 27 tle Outubro 1lc 1857.
llirigi,lo ao l'n~sillrntt} tla l't·oyincia tle Minas Gerncg.
A PJ>rot·a a del1'bcraçâo tomada .·1wlo .~olJred i to I' residente, 
quando exigia elo Jtdz de Direito tla Comarca do Ui o· das 
J -clhas a apresentarâo do recurso de graça e mais peças 
esscnciaes do processo, em. que as escrm•as Rosa e Peregrina 
forâo comlemnadas á morte pelo Jury do Termo de Sabai·á, 
por haverem assassinado sua senhol'a, a fim (le que tit•esse 
o andamento ·designado no Dccret1J n.u t.:Ho de 2 de Ja
twiro de 185~·. 

3." Secção. l\linisterio dos Negocios da Jusli~a. Rio de 
Janeiro em 27 de Ontubro·de 1857. 

111m. c Exm. Sr.- Foi prc~entc <Í Sua 'MngeRtatle o 
I mpcra«lor o Ollicio dessa l'rcsitlcncia, tlatatlo ·tle 23 de Se
tembro do armo prnximo preterio, sob n.o 310, no <tnal ex
põe, que tendo-lhe o Juiz de Direito da Comarca do lHo das 
Velhas, rcmettido o proc.e~so em qne fnrão comlemnndas á 
pena de morte, pelo .Tnry do Termo de Soburá as escravos Hosa e 
I,ercgrinn, por haverem nssnssinado a sua senhora, mulher 
do Brigadeiro Jncin\ho Pinto Teixeira, devolvêra o processo 
áquelle .Juiz de Direito, a fim de t]ne, suspens11 a execução da 
senten~a, apresentasse o recurso de graçv, como dispôc o De
creto lle 2 de Janeiro de 185\., e Aviso de 22 de .Janeiro de 
1853, rccommcndando-lhe ao mesmo tempo, que instruísse o 
recurso de graça c.om o rclatorio c traslado de todo o pro
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do 1\io llas Velha~ a nprcsenta~ãn tlo t'cc.nrso de grnç·n c mais 
JlC~ns csscnciacs, para que n negodo tivesse o andamento de
signado no Decreto n.l' 1.310 de 2dcJaneiro de t85J. O que 
commnnico iÍ V. l~x. para sua intetligenda, c para o fazer 
constar no referido Juiz ele IHteilo. 

llcos n~aanle n Y. Ex.- Frandsco 1Hngo llemim c1c Yas-
ronccllos.- Sr. Vicc-l'resillenlc ela l•nwine:ia ele Minas ... Genws. 

N. o 389.--GUEHH.A.-A viso ele 28clc Onluhro de I R~7 .-Deter
mina que cesse o almstJ de se fonwcrrmn botões de ma.<:sa aos 
Corpo.ç de Caçadort','i do Krerdto 1n·rscrevcndo o 7da11o 
aeral· de wdf(JI'IHI\'i que sejüu de metal hron:.cadu. 

llio ele .Janeiro. Minislerio dos Negoeios da Guerra em 
28 c) e Ontuhro de I 8~,7. 

Illm. c Exm. Sr.-Sendo abusiva a }lralica que se tem 
introtlUZÍI}O de fornecerem-se bolões de mas~a para OS flala
lhões de Caçadore~, quando o p1nno geral <los uniformes do 
J~xercito prescreve que laes hotües scjão de metal hronzeallo, 
cxpe{'a V. Ex. suas ordens ao Dircctor do Arsenal de Guerra 
dessa rrovindn para f1He cesse semelhante substituição, que 
niio foi determi nmln pelo Gon~rn o. 

Deos nunn1c H Y. E\.-,leronymo Frnm~isco Coelho.--
Sr. l'rcsillenle da l'roviueia da Bahia. 

Na mesma conformi<liltle ao Par:\, Pernamhuco, Snl e 
Marnnhüo. 

N .0 390.-Em 28 ele Oulnhro ele 1 R57 .-Dinheiros dt! m·pluin.ç /i 

1'ecolhidos por CHIJH'C,Iilimo ás Thesourarias, niio se cntrcgào 
aos herdt·iros sem zn·ecetlcr a t·espcito dt~stcs as habilitações I 

lt!gncs, c o J>arJrtnwuto dos iwpuslos qmwdo as circumstancias 
assim o l!~úuircn. 

flcrnanlo de Souza Frnnco, \lrcsiclenlc do Trihnnat (\o 
Thesouro Nadonn1, Pm resposta ao Ollkio do Sr. lnspcdPr 
da Thcsonraria dt~ btWIHla •lo Pnní l\. 0 1()() ele 15 de Se
tem hropl"H.imo Htt•ln~ "lll '111'' d:i c·.,mta de haver c:dghlo lm-

~-----------------,,1 
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hilitaçãn ronfirmntla pela Rclaçúo tlo Disldeto para que FeJi.· 
sarclu Antonia dos Santos, rceebesse na Thcsouraria n impor
tancia de hum Jlrccalorio do .Tuizo de Orphãos de 372,7j:!i.70, 
que alli cntníra por cmprcstimo do mesmo Juizopertencente 
iÍ fimula Maria da Silva, tlc quem hc avó c herdeira a dita Fdi
SIH'tla; dt~clara ao mcs~no Sr. Inspcclor que, visto ser credor o 
Juizo, e não a parte a quem Jlea·lcnce o dinheiro, como dis
põe o nrt. 8.0 das Instrucções de 12 tle Maio ele 18·~2, c a 
Circular· de 5 de Dezembro de 18'i.!c , c nfio havendo, como 
parece de seu Oflicio, nen~· ~m1a diligenciu n requerer-se a 
hem da Fazetida Publica c seus imvostos, sobre a diln im
portancia, <tnm· pela qualillmle de herdeira, quer pelo lngar 
em qne reside , Jlt'lde mandar cumprir o referido precntorio, 
e que assim dcved proecder em casos identicos. 

Thesouro Nacional em 28 de Outubro de 18:>7.- ller
nanlo de Souza Franco. 

N.":3ni.--GUERIL\. Cin~ulart1e29 tleOnlnllro tle 1857.-De
termina q1w as ilPJmrtiÇücs suJeitas ao Jl{inúterio da Guerra 
na Ctirle nnncttiio â Secretaria d'Esta(lo dos Ncgocios da 
Guerra ate o mcz de Jllaio de cada anno huma relação 
nominal dos Empregados que percebem grat1'ficaçües, com 
(leclaraçiio do ordenado que venee cada hum. 

lHo tle .lnneiro .. l\linisterio dos Negocios da Guerra em 
2~ tle Outubro de J 857. 

Determina Sua Magc!'lade o TmpPratlor qne V. S. remetia 
mmualmcntc iÍ esta Secretaria d'Estnclo, até o mcz tlc Maio, 
rela~ão nominal dos Empregaclos da Heparlição n seu cargo 
que percebem gralificnc;ões annuacs dcpenclentcs de nutori
snção pnra serem abonadas no seguinte nnno financeiro, a 
fim de, com a devida nntecedcncin. resolver-se sobre as que 
elevem continuar; na intclligentlia de que na dita relação se 
mendonará lambem o ortlcmndo que Yencc cadn hum. 

neos nnanlc a V. S.- Jeronymo Fnmeisco Coetho.
Rt·. Coronel llirecl.or do Arsenat tlc Guerra da Côrte. 

Para as outms Hc~parlit;õcs mntatis mutamlis. 

·----~-------------------------------------

I 

I 
I 
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N." 392.- FAZENOA.- Em 29 tle Ontuln·o tle 1857. -.4u
gmcnto de taras , c verificação de pezo liquido. 

1\Iinisterio elos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Outubro de 1857. 

Tcntlo-se reconhecillo que as taras dos cnvoltorios em 
{{Ue sfto importadas as mercadorias constantes das tahcllas 
juntas são inferiores ao seu pezo e lcziva~ no commercio, 
fiwa V. S. despachar ns mercadorias constantes da tabella A 
com as novn5 taras, qne lhes siio fixadas em frente, c udmitta 
quanto ús da lahclla H, a verificação do pezo liquillo sempre 
que lhe for reclamada , dando parte mensal do resultado 
das \'erificnçõcs, a fim de que, fixada ele huma vez a tara 
cegsem as mesmas e se ponha em lodo vigor o sistema dl\ 
nova tarifa. 

Eslas rcclama~ões ~b ~erfio udmillidas nos despachos em 
que o pezo hrulo c pezo liquido seja dcclarmlo em cumpri· 
mcnlo do Art. !35 do Decreto n.o t.UtJi. de 28 de 1\larço do 
anno corrente, ou a respeito das mercadorias que nfio erão 
despuchmlas por pezo, quando se reconheça n impossibilidade 
da declaraçao por niio constar das facturus ficando no juizo 
da inspecloria o numero dos envollorios que devem ser ve
rificados, C de sorte f]Ut! nunca SCjiíO menos de hum em Vinte 
Volumes, de dons em rintc cinco, fle quntro Clll sesse!nta, 
de seis em cem, c assim por diante 

Dcos Guartlc a V. S.- Bernardo de Sonzu Franco.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandcga da Côrtc. 

'l'nf,elln- i\ -contetulo as tnet•cnclorins cujas 
C.n••n§ são clevnclns: 

Colheres de pedreiro, c paru derreter chumbo, em bar· 
ricas ou cnixns tO por 0

/ 0 

1\la~iis em barricas 15 por 0 /o· 
Oleo, nlém da tnra para os vidros c hotija~, a de 10 

por 0 /o Jlélrn ns caixas ou barricas. 
l)cdru. pomes, c podre, em barricas, 16 por 0

/ 0 • 

Poh'ora em latas a mesma tara de 2 por 0 /o e m:tis n 
de 1 O flOr 0

/., Jmra ns (~aixas ou hurricas em l]UC vcnhão. 
Quci.fns em caixas simples 20 }lOr 0 /o i com rcpartic:õcs 

2:) por "/,. 
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'l'ubellu U: 

Biu~alh;Ío em hanic·a~, li na~, ('aixn~ e outros envolloriu~ 
semelhantes. 

Bacias de arame. 
Farinha ele trigo em barricas ou caixas. 
l..ou~a. 
l\lnnlciga em harris. 
Mctacs, os tal"ifailos sob n.o '108. 
l'anc\las, e mais ob,jcctos de cobre, ferro e folha, n.o 

1.21.7 ela tarifa, finando imporltulos em harrkas ou <~aixas. 
Yitlros. 
1\io de Janeiro em 29 de Outubro ele 18:17.- nernanlo 

ele Sonzn Frnneo. 

N. o :m3.- Em :JO ele Outubro de 1857. - JJespaclw por. {'a
dura de 11cutes d(! chifre tm(t~itados de metal douràdo. 

Minislerio da Fazenda. Tiio de .Janeiro em 30 de Outubro 
tle 1857. 

Communico ú V. S. que o Tribunal do Thcsouro inde
ferindo o recurso de T.iverd Gcnot c c.a, resolveo que os peútes 
de chifre enfeitados tlc tnctal donrarlo, que fhzem o objecto 
do recurso, srjão dcspnchndos por! faclura. 

Deos Guarde a V. S.-Bernanlo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro Inspeclor da Alfandega da Côrlc. 

N. o :39 ~·.- Ent 30 de Outubro de 1857. -Fitas de velu ... 
dillw csllio inclui das nn .1l J'l. 755 lla Tarifa. 

Mini!-lterio dos Negoeio~ eln Fazenda. Rio fle .Janeiro em 
!lO ele Oulnhro de 1 R~7. 

Communico á Y. S. que o Tribunal do Thesouro indc
ferio o recurso dn Frcdcrick Manassal Bramlon, a respeito de 
hnma porçüo flP fitas fl.e vehulilho, que pretendia dP!'pnclwx 

l.r. ' 
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JlOl' faclum, visto se adtar comprcherulida semdhante mer
cadoria no artigo 755 ela Tarifa. 

Deos Cruanle a V. S.-Bernardo de Souza Frnnco.
Sr. Conselheiro lnspedor da Alfamlega da Córte. 

N.o 395. -Avi~o N.o 1()5 de 30 de Outubro tle 1857.
Ao l\linisterio da Fazenda. - Declarando a 1Íwneira de pro
ceder-se nos imprestimos feitos em virtude de contractos cele
brados 1wr este JJfinisterio. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta no A'liso de V. Ex. de 
2!&. do corrente tenho a honra de declarar que em regra nos im
prestimos feitos em virtude de conlraclos celebrados })Or este 
Ministerio, deYe-se exigir a prova legal de nbona~flo, para 
a fiança, assim como a exhihi~ão dos nccessarios documentos, 
para se aceitar a escriplura de hypolhcca, quando elta for esti-

" pulada nos mesmos eontmetos, ·não sendo em hum c outro 
caso dispensados das provas os interessados, se nfío na hJpO
these de assim se declm·m· expressamente nos Avisos que 
forem expedidos por este 1\linsterio. · 

De os Guarde a V. Ex. - Marqne7. de Olimla.- Sr. llcr
nur.Io clt~ Son!'n Franco. 
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N." 39G. -JUSTlCA. --Aviso de 31 de Outubro ele 1857.
Dirigido no r residente ela Provinda do Ceaní.- Dcclm·a em, 
soluçao á duvida 1woposllt t>elo Jui:; 1lfnuicipal do Termo tle 
f.}lwi;rcrauwbim, q1w na Jtihmt do Decreto n. o 8 I 7 de 30 
de Agosto de 1851 art. 8. o .'ião cousidamlos Officios de 
.1 ustiça, os de. Contador c Distribuidol', IJcm. como l'clo Â t,iso 
fle 19 de Outubro de 185~· (orão o.'i de Partidor, que não 
estando 1ÚH'l1nt os ele Avaliadores tw mesmo cmw uiio 1>odiiio 
subsistir as nomeações, que delles se fizeriio. 

3.a See~~iío. Ministcrio dos Ncgocios da .Tu~ti~a. lHo de 
Janeiro em 31 de Outubro de 1857. 

lllm. c Exm. Sr.-Levei ao conhecimento tlc Sua i\lagestade 
o imperador o Officio tloJuizMunicipal do Termo de Qneixcmmo
him, dessa Província, que acompanhou por copia o de V. Ex. 
datado de 29 tlc Agosto ultimo, sob n.u 22l, no qual pcdio ser 
esclarecido, se, tendo o Juiz Municipal substituto daquelle Termo, 
baseado na disposição do§ 1.0 do art. 10 do Decreto n.o 817 de 
30 de Agosto de 1851, provido interinamente os empregos de 
Contador, Distribuidor, Avaliador e Partidor, crcados pela 
tci Provincial n.o 700 de 31 de Julho de ·1855 ~ mandando 
logo affixar editaes para o provimento definitivo de tacs empre
gos, devia clle Juiz servir com os' Avalindores c Partidores, 
cuJas nomeações reputava illcgaes, por isso que o Decreto 
eitatlo nfio falia· c! esses empregados , q ne por cousequencia 
não podifio ser consitleratlos como cxm·ecnllo OITicios de Jus
li~n, c pelo mesmo fundamento nomeados provisoriamente pelo 
rt'ferido ~htiz substituto. 

Setlllo igualmente presente ao 1\lcsmo Anguslo Senhor a 
solução por Y. E\. dada á duvida proposta tlelo referido ~Juiz 
l\Iunicipnl em seu Oficio de 27 do dito mcz de Agosto, lfllC 

remeUco lambem por copia, Manda declarar Íl V. l~x. que hem 
dechlio a questão quando fez sollcr áqnclla Autoridade, que 
Jlelo Decreto 11. 0 817 de 30 de Agosto de 1851, art. 8. 0 são 
l~onsitlerados Oficios •le .Justiça os de Contador e llistrihuiflor, 
hem (~omo o foriio os de Partidores pelo Aviso ele J 9 de Ou
l.uhro tle 18rll, c que JlOr tonto cumpria-lhe fazer observur, 
quanln «Ís rwmeacties tlcslcs, o disposto no meneiomulo Decreto: 
que não estando porêm os Avaliadores no mesmo caso por
que devem servir quando prcc.isos, os que forem nomrados 
pelas partes, nfin potlião subsistir ns nonH'il~ÕCf', que tlelles se 
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fizcriio. O que tomm1111iro it \'. Ex. para sua inletligencía e 
para o fhzer t:onstar no sohrmlilo .Iuiz Municipal. 

Dcos Guanle a Y. Ex. -Francisco Diogo Pereira de Vns
r,once11os.- Sr. Presi<lenlc ela l'rovineia (lo Cearn. 

N.o :~H7.- t:ireulur em :H de Onlubt·o ele. 1857. -Remessa 
de relaçtít~s de Sentenças em que ,çe tenha cwerTJaclo a disima. 

Bcrnat·\lo. ele Sunza Franco, l1rêsidente do Trihnnnl do 
Thesonro Naeional, onlena aos Srs. Inspeclorcs das Theson
rarias de Fazenda qnc solidtem c1ns respectivos Presidentes 
de Província a cxrw•liçfio das eonvenienles ortlens pam <tuc, 
em execurão do disposto no Art. 5. o do Decreto n." ft. I a de 
1 O de Julho ele 1 R V> , os Escrivães dos .Juizos de 1. a lns
laneia e dos Tl'ih11n:ws cl•~ 2.a remolliio direclamenle ;Ís mes
mas Thcsonmrias, no mcz tle .Janeiro proximo fulnro impm
terivelmente, rclac:.õcs (lc totlas as sentenças qne tiverem pns
sntlo em julgatlo no trinu~slre corrente tle Ontubt'o n l>czcmhro, 
de que se lcnhn a\'erbatlo o impo~lo tlc dons por (~Pnlo do 
valor das cat~sas, a fim de se proceder na fó·rmu do mesmo 
Art. 5. o (t arrccalh~iio tio qnc for devido; e que os sobre
ditos Escrivfies de ignal m01Jo pratiquem pelo qne . ~cspcila 
H()S trimestres seguintes; e qnanlo ús rcla~õcs dos nntcriores, 
qne desde logo as vão organisntulo para remcllerem na época 
que lhes for deelaratla pelos mesmos Srs. lnspeelores, qnc 
procederão nlt.eriorment(~ nn confonnithtcle th Circular de 10 
de 1\Iaio ()C { S:)(), Clljil cxecllrfio lhes fiea rcslridantent.c re
f.OllllllCJH(acfa. 

'fhesonro Nadonnl (~11\ !Jf elo Oulnhm ele 1 R::>7.- Ber
nnrrlo de Souza Frnnro. 

Ollidou-sc na nw~l.llil ~·nnformidiHle an Miuislro cla.tnslit,:n. 

N." :~mt -Cil·c:ular clt~ :u c·m Ouluhrn ele 1Rfl7.-..luguwufu 
das (oiiiJIIÍ!i.'iÜC.'i pda t~ofmmça fwlicial tia dil)ida actit·a. 

llPt'narrlo (I e ~ouza Fnmco, l)resitlentc do Trilmnat tio 
Thr~souro Nal'innal. nlf.ewh~uclt~ :h; tliver~as rcc·.lamac;:.õcs CJlW 

"" fpm ft~iln ~ ,. ''~;""'" ,1;; ,lnlnri!'il~:no da "''i 11 :· 2 '1::?. c)f' 
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2H lle Novembro de 18~.t , Art. 16 § 3. 0
, •leelara aos Srs. 

In5pectm·es das Thesourarias de Fazelltla que fica elevada á 
dez por cento a commissão de seis por cento que. pela co
brança juclicial da divida aetiva , percebifio os l~mpregndos do 
~ruizo dos Feitos da Fazentla pelü. ordem circular n. o 86 de 
31 de Outubro de 18'1.:3, e lnstrucções n.o t!a.3 (le 28 de 
Ahril de 1851, Art. 12. · 

Thesouro Nncional em 31 de· Outubro de J S57. -Der
nanlo de Souza Franco. 

J111118 •• !CIF 

N . ., a9H.-GUEH.HA.-Aviso de 2 de Novembro ele JS:l7. _:_.. 
E.stabelccendo t•egra para a cou(ecçt1o dtts Esrolas 

da promoção. 

llio de .lanciro. Ministcrio dos Negoeios da Guerra em 
2 de Novembro de 1857. 

lllm. c l~xm. Sr.- Sua Magestade O lmperador Manda 
devolver á V. l~x. os trabalhos dos Generaes cnearregados de 
organisar as escolas da promoçfio' que acompahárão. o om .. 
cio de 2·~· do mez findo, afim de que sejão os mesmos lra
halhos modificados nos seguintes termos: 

1. o As relações dos omciaes, que se acharem no caso de 
ser promovidos pnr merecimento, deveriio sempre conter, 
pelo menos tres nomes por cada vaga qne houver, c quando 
isso nfio possa ler lngar por carencia de Olliciaes em quem 
(:oncorrão ns precizns hahilit.nções, se fnní dessa eircnmstanda 
•~xpressa deelarn~·[io: 

2. 0 QriC as relações de mereeimenlos sejfio aenmtm
nhadns ele hum resumo dos as~entamcnlos tios Ollidat~s nelles 
consideraclos, nws nunca tfio conciso que se ufio possiio 
•~onheeer perfeitamente as razões da preferencia: 

:J. o Que a respeito dos Inferiores c Cadetes que tem •le 
ser promovidos aos postos de Alferes ou 2. o Tenentes •las 
clilli~rcnles armas, hasta vil· a rclilÇiío gemi dt~ tmlos os habi
litados na fórma da tei para cada nrmn, c por onlem de 
antiguidade com as observações relativas 1Ís eircumslancias pe
euliarcs de cada hum; devendo declarar o nnmt~ro de vngas 
•Jnc tem de preencher-se, para .qne o Governo faça as es
f'ol!ms: 

t i 

I 
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~-." Finulmeulc, que a respeito tios A I feres A lmnnog, alêm 
(la relação gemi tlog mesmos, .deve acompanhar hnma relaçflo 
especial dos que estão habilitados em cada nrma, com o 
tempo de praça exigido c com npprovação em os exames pra
ticos, feitos ou perante as Commi!'sões de exame ou na Es
cola de nppliençfio do E-xercito, ficando V. Ex. na intelligencia 
de quo as disposiçües ncima eslaheleddas serviriio como regra 
para ns futuras promoções. 

lleos Gnarcle a\'. E-x.-Jeronimo Francisco Coclho.-Sr. 
llanio 1le Surnhy. 

N~ o .',.00.--A viso tle 3 tle Nm eml1ro 1lc 18:>7.-J)amlo f(Jrmu1ario 
dos conlractos J1fll'fl comlm-riío de arúym; íwllit:os dt!slinados ás 
l'rof)illcia . ., do intf'l'ior' (~ iluili'UCÇIJCS zmnt m; Of!iciw•,ç qnc 
/(,rem cw~arrt'!Jados dos com bois, ou li'OfJaS. 

lHo ele .Jaueiro. Minisll~t·io elos Negodos tla Guerra em 
3 de Novembro ele J 8;)7. 

Hemelto éÍ V. S. os inclusos formu1arios pat·a os con
tractos e para as instrnet_:ões que se devem dar aos Olliciaes 
que aeompanharcm os eomhois ou lropns qnc se destinarem 
;\s PrO'dndns elo interior e lhe declaro, parn seu conhecimento 
c governo, qne os eontmlos seriio d'ora em diante lavrados 
nessa Heparli~fio, ;Í vista das notas que der o Dircctor do 
Arsennl de (~nei·ra sobre a imporlaucia c quantidade tlos objcctos 
a eondnzir a ft·etc. 

Deos Guarde a r. S. -.Jcronimo lirancisco Coclho.
Sr. Contador nPrnl da ( ~llmTa. 

J?ot•nua!tu•io fHta•.t• os contt•actos rtue se hou
Vt~r·can ele.~ celt~h••uJ• cotn os contluctot•cs de 
~l•.i•~,·~.tos nailãfns•es 1uu•u. ns I 19J•ovincins tio 
unt-..~i'Eit~l'!·. 

Aos dias do mcz de do mmo do Nasdmento 
de Nosso Senhor .1esus Christo tlc na Contadoria Geral 
da Guerra, em virtude do Avi!'o da Secretaria d'Estado dos 
Negocio~ da (;ncJTa de de de perante mim 
V. CtJuta~~tlor n,•ril I da Guerra compareeco F. com 
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~cu Fiador F. compctentcmcnlc llabililatlo perante o 
Conselheiro l)rocnrador da Corôa, e por clle fui tlilo ·que se 
encarregava da comlncç.iio c trnnsporte dos generos c· artigos 

· bellicos, qne o Gm·erno (lcslina á Província de c que 
'lhe forem entregues no .i\lmoxarifmlü do Arsenal de Guerra 
desta Côrtc até o peso de arrobas, segumlo os conheci
mentos, (lllC com os sobmditos generos e artigos bellicos lhe 
forem dados no aclo do rccchimcnlo dos inesmns com as con
dições nlmixo examdas. 

1. a Qne o dito F. se obriga a receber nos Armnzens 
do Almoxnrifado do Arsen.1l de Guerra. da Côrle os generos 
ou outros qunesqucr artigos bcllicos (lcsignaclos pelo Governo 
c entregai-os em na llrovincia de n F. 
elos quaes ob,jectos serão 11elo sobredito Arscnnl eneaixnlmlos 
nu cncapados com enccratlo ou couro todos aquc1les, que 
poderem ser concluzitlos em volumes cujo lH~so. ufio excecla á 
tres armhas e meia; devendo a polvora c outros ohjcctos 
susceptíveis de explosão ou derramamento ser ocomlicionados 
em latas fechadas dentro de caixotes encapatlos, ou pelo 
modo mais seguro e conveniente, que tenhão o mesmo peso 
de 3 • f.1 arrobas: c bem assim todos os mais gcneros que 
por seu volume ou peso que exceda a 3 •t2 arrobas não se 
Jlrestem a fucil accommodação das cargas, serão pela mesma 
fórma encaixotados ou encapados pelo melhor modo, a fim 

. de que Jlossão ser conduzidas em Iiteims ou carretües, quando 
tenhão tle transitar por terra, e de tnllo fazer· fiel entrega no 
prefixo e improrogavel prazo tle que será contado do 
dia em que os volumes subirem do Arsenal de Guerra. 

2. a Que igualmente se obriga nas conducções por terra a 
levar numero sufficiente de animaes de sobresalentes Jmra sub
stituírem ou os que por outro qualquer accidente se inutili
sarem, para que as respectivas cargas não fiquem em abandono, 
ou seja neccssario abrir os volumes para distribuir o peso pelos 
outros :mimaes. 

3. a Que tamhem se ol1riga a ter os camaradas necessarios 
pura o serviço. 

/,." Que se obriga n aceitar para acompanhar o comboi 
a cscoHa que o Governo determinar composta de hum Ofli
cinl c pra(~as tlc sua inteira confiança pam policiar os com
bois durante a viagem, segumlo as inslruc~.õcs que lhe forem 
cladas pelo mesmo Governo, c tias qnaes se enlreganí hnma 
eopia ao dito F. para seu conhecimento, correndo por 
conta elo Go\'erno n llcspeza do sustento (\a esc~olla. 

l i 
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.,_.. (J11e o (~on~rno pagarú nesta Corte (ou eomo ~e t:on .. 
venciouar) a qnanl.ia .de por cmln arroba & c. 

6. a Qllc senio por conta da Fazenda Publica na fúrma da 
1. a ctmdi~:ão as despeza~ de hum enfattlamento fardamento' 
encaixotamento c cntapnmcnlo Stmdo o dito F. obrigado por 
si oli pt'epo~to !"CU 1Í assistir ao mcncionatlo encaixotamento, 
Jlnra que no caso th~ faltas ou extravio não possa nllegar ignorancia 
dos nhjcelos que levar; ohrigm1tlo-sc mais y10r si e sctB fiadores n 
indcmuisar a Fnzcntla Pnhliea de todos os prejnizos, faltas cava
rias, que sohi·evícrem por negligencia ou omissfio sua, ou de 
st~lls Capatazes, falta dos necessarios c seguros meios de con
duct:ão por Jllílf, rioS OU flOl' terra, OU por falta das precizns CaU
(eJlas, sohre os cnsos de força maior causados JlOl'r naufragio, 
explosão, immrHinçõcs c al.nttnc a mfio armada. 

7. a Qnc para ohviar prejuizos tlc sinistros por for<;a maior 
se obriga o mesmo F. a fazer os neccs.mrios seguros, eujo 
twemio ser<Í enehillo no preço do transporte dos objectos; cn
lmu.lendo-se ()tW tlest.le o momento em qne lhe for: pago o pre
mio do seguro fiea elle dito F. c seus fiadores respon
saveis dircctamenlc pela imJ1ortancia dos prejnizos oecasio
Hndos por sinistros de for~a maior. 

8. a Que o mesmo F. se obriga a pagar a multa de 
sohre o valor total dos generos ou artigos bcllicos, que 

eontlnzir im·lnsive, o pre~o dos transportes ou fretes, no caso 
dt.~ IJllC nfío clwgnc com o comhoi do ponto do seu destino 
no prazo eslipulndo no presente conlracto, salvo os casos de 
força maior previstos na ().a condiçfio: assim como á rcst.Huiçfio 
do frete corresporulenle aos ohjectns qne deiXar de entregar. 

9. a Que se obriga c seu fiador á assignar todos os termos 
c doeumentos relativos oos ohjeetos que receber para trans
portar 1\ l,rovinda designatla nos mesmos enlregnmlo-sc-lhcs 
as competentes guias. 

10. a Que pam garantia da l•'nzenda I)ublica dá JlOf seu 
fiador F. competentemente habilitado perante o Conse
lheiro Procnra1lor da Corôa ( salvo o caso em que o GoYerno 
tlispcnse e~ta hnhilitação deixando, o reconhecimento da ido
neidatle oo Chefe da Contadoria, que fará previamente as inda
gat,:ões ~wcessnrias) estahclccido na rua de (ou pro
prielario morador ) que se acha prczenle, e que como 
fiador se rc~ponsahiJisa para com a mesma Fazenda por sua 
pesstm e hcns havillos, e por haver c delles o melhor parados, 
herdeiros e stH~ec~ores, nfío só il satisfazer qualquer impor
fancia U(! que em Yirt•11l1~ 1ln presente conlri.lcto tenha de ser 



indemnÍ:'iHla a Fazenlla Publica, eomo ns nmlln~ correspon
dentes pelo retardamento alêm dos prazo~ lla entrega no 
lugar, designado; cumprindo tanto a hum como a outro apre
sentar na Contadoria Geral da Guerra no improrogavcl 11razo 
de hum arwo documentos aut.henticns de se acharem tp.iitcs 
com a Fazenda Publica em virtude da entrega, que houver feito 
no lugar do seu destino, e indemnisado a mesma de todos os 

· prejuízos occorridos para se lhes levantar a fiança o mostm
rcm-se desempe,Jitlos, sob pena . de snjcilaren1-s1~ <1 multa dG 

por cada hum dia que C'<Tctlcr ao referido prazo de 
hnm anno, 

E para firmeza e validade do que úcima fica contrncltulo 
~c lavrou o presente Termo de contracto sem rasura ou entre 
linha que duvida fa~.a que com o Contarlor Gcra1 tla c;ucrra 
nssignon F. ( condnr.tor) c o seu ftatlor F. dc
ctarnndo c~tcs que se ohrigavão ii cumprir loclag as eoiHH..:ões 
aqui exaradas tão inteira c fielmente como ncllas Hc eontem, 
c do presente contracto se cxtrahirfio cinco copias mrthcnticas, 
das quncs lmmn foi entregue no seu fiador, duns rcmcUidas 
no Exm. Ministro c Secretario do Estado dos Negoeios da 
Guerra, c outra ao Direclor do Arsenal de Guerrn. 
, g cn F. . Escripturnrio ela Conla1loria «~eral da 

t.uerrn que o escrcvt. 
Secrctnria rl'Estailo dos Ncgocios da Guerra em :1 de 

Novcmln·o de t8rl7-TJbanio Augusto da Cunha Mattos. 

ln~dt•ne~~iit~S IUU~a os orncines f!Ue U(~Oilltta
nltnt•etn os con'lfaois ou C.t·o,.uts tlt., eondnc(~ões 
de ol~jeetos ntilitnt•es. cln «:~ort•., ~un•a ns iDa•o
"-'iin.cins elo intét•iot•. 

0:-; omciacs encarregados tlc policiar o~ comhois ou 
tropas que do Arsenal de Guerra tla Côrte se tlestinnrem ús 
Provindas do interior: são obrigados a ohservnr ns seguintes 
disposições: 

1. a Antes de postos em marcha os com bois examinarão 
se estão cumpridas as condições dos respectivo~ contractos: isto 
h e, se das cargas vão hem acondicionadas, se os animaes 
vüo excessivamente carregados ou ~c levão só a ('arga pro
pria, si ha o pessoal necessnrio, a caYnlhada de sobresalcntc su
fir.iente para os tranSJ)Ortes, cavallos arreiados, l~c. 

2. 3 IJue as marehas sej[Jo regnlnrcs nfío J'etnn1:u1as. 
'!!'í 



:.k' tJuc as tlemoras nos }>Ouso~ não !;ejão execsshas, sulvo 
quando houverem chuvas que embaracem .ns jornmtas, ou 
qualquer motivo de for~a maior, ou evidcntemcutc justificndo. 

!1-. n Que no earrcgar e descarregar hajãü ns precisas cautelas 
para que os volume~ não se avariem, bem como na passagem 
tlcrios, e u1agmlos, ou nos embarques e quando as viagens 
sr.,ião pelos rios, qne a H embarcações não vüo dcmasiadu
mcnle carregadas. 

5.n Qne nos lugares suspeitos durante a pousada postem 
scntincllas c tomem todn5 as precauções })Ufa acautelar qual
quer sinistro de miio armada, on sorpreza, seja por parte de 
gentios seja de mlfeitorcs ou de salteadores. 

6. a Que no caso (\e fa\ta de animaes para suhstiluicão 
tios que se inntilisem, ou sustento 11ara a comitiva provi
•lcnciarão de modo que os comlnctorcs , seus prepostos on 
eapalazcs, sc.ião compellitlos a comprar outro~ c a fm;ncecrem-sc 
dos gcncros snfficicnles pnra que possa continuar n jornnrla 
regularmente: c quando il isso elle se neguem os supnúlilos 
Ollidaes compnu;ão os animaes c gcncro~ preciso!' por conta 
dos eoJHluctnres, tlamlo logo conta ao Governo, do pri
meiro ponto a que elwgarem, t.' em que encontrarem Correio, 
vara que se exija dos fiatlnrcs a competente imlcmnba~fio. 

7 ." rara exccn~.ão tlo Artigo nnlcrcdcnte os sobreditos 
Officiucs receherfio do Thesouro Pnhlico ou da Pngat1oria das 
Tropas os necessarios supprimenfos uc que darão conta nas 
Thcsoururias das Provineins a que se dirigirem. 

8. a Os mesmos Oflkincs usarão de toda a prndcncia, 
modcra~.ão c doeilidadt~, moslranrlo todavia energia , quando 
a hrandtun nüo haste; hem como em casos graves c extremos 
cmpregurüo n força com lotla n circunspccção e discernimento. 

9 a. Nos casos de forç.n maior previstos nos respectivos con
tractos, lavrarão os nc(:cs~nrios protestos com todas as circum
stancias e promenores dos factos, para o Governo poder ava
liar os sinistros que porventura occorrão. 

10.a. No caso de desohediencia formal dos contrntndores ou 
de seus prepostos e rnpatazes, lhes potlcrão intimar ordmn de 
t>risfio entregarHlo-os ;Í primeira autoridade que incontrarcm, 
c providenciarão por modo qnc o serviço não som·a dando de 
tudo conta ao f'.ovepno immediatamcnlc tlo ponto nm qne se 
acharem~ c se ,inlgarem twcessario ao t•rcsidcnte da Província 
•tne atra\'t~s~an~m JH~tlindo sorTorro de •l'te careem·,~m. 

1·1." Se por~m os roruJHclorcs forem privilcgiatlos pela 
Const itui~·no do I rrt]'Prio f' til qw• não pos~a t(•r lugar a pril'iiu. 
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recahirá esta naquelle ou aquelles de seus eamanula~, agentes 
ou prepostos que desobedecerem ás ordens do Offidal c este 
enti'ío procetler•Í nos termos do artigo antecedente. 

12. a Os Offidaes s;ío obrigatlos a escrever o seu ilinerario 
desde o dia da sahida desta Corte nté o ultimo tliu da jormH1a 
mcitcionanllo nclle todas as circnnstancias que occorrfio na jor
nada ou viagem, como leguas que andfio por dia, pousos, 
tempo ou dias de deseanço, demora, &c. 

13.a Os mesmos Orlicines são obrigados, C(lnclnida a 
com missão, a remelter. os itinernrios ao Governo, <lanrlo 
conta das faltos, extmvios ou avarias que houverfio, c dns 
causas que a motivárão. 

Secrelaria de Estado dos Negocios da Guerrn em 3 de 
Novembro de 1857.- Libanio Agnsto da Cunha Mattos. 

N.o li-01.-:- FAZE~DA.-Em 3 de Novembro de 1857. Permittc 
que hum Feitor da A lfandega da. Parahylw. coln·e 1·endas 

pcrlcncenlcs á l'rovúlCia do llio Grande do Norte. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. llio tle .lntwiro em a 
de Novembro de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Offieio que V. Ex. me 
dirigio em data de 27 de Agósto ullimo, sob n. o ~.I , pedindo 
permissão para incumbir o Feitor Conferente da Alfnndegn da 
Província da Parahyba, Franeisco das Chagas Galvão, da co
brança das rendas dessa naquella Província, em snhstitui~ão 
ao Agente Fiscal, que tem de ser demillido; declaro á V. I~x. 
que he conccllida a referida permissão, nos termos da decisão 
do Thcsouro n.o 305 de 29 de :Maio de 18!-.1; o que nesta 
data igualmente se participa tÍ Thesourarin llc Fazenda {l que 
hc subordinada a sobredita Alfandega. 

Ocos Guarde a V. Ex.-- Bernardo de Souzn Itranco.- Sr. 
Presidente da l>rovinc.ia do l\io Grande do Nortr. 
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N." .'f.O:.!.-JUST.lCA.-Porlaria de 10 de Novembro llc 1837, 
dirigida a Dirc~toria do Monte 'Pio Geral de Economia dos 
Servidores dn Estado.-/Jcclara qtte o art. li do. DecrP.lo 
de 13 de 1llarço de I 8Vt-, não alterou. o ctl't. 7. 0 § 5.

0 do 
Decreto de 22 de Junlto de 1836. 

:l:' Seeçiio. -Sua 'Iage~tmle o lmperaelor, Tendo ouvi
elo a Seq;fio de ,Ju~tiça do Cc•nselho d'Estado sohre n rcpre
scnta~ão que '-l l 1rcsença do mesmo Augusto Senhor fez ~u
hir a Directoria elo Monte Pio Geral de Economia dos Servi
elores elo Est•uln em H tle .Julho do corrente annn, peclindo 
•ttW se fixusse a ''enla,teint intelligcncia do art. 11 do Decre
to de 13 ele ~Iarço de 18 'l..'a: Houve por bern, Declarar, pela 
Sua 1 mperial Hesnln~;ão •I•~ .1- deste mez, c de conformidaclc 
•:om n pare<'t~r da sobreclita Secção de Justiça, que o art. ll 
.to ritatlo lh~c:rdo de t:J de Man:n de 18Va. uiio i:ltel'OU o art. 
7. 0 ~ ;).'' •lo !lendo tle 22 tle .Junho de 18~JG, fieamlo po1· 
f.anlo · revog:ulas as clt~eisões dadas á cerca deste uhjecto pelos 
:\vi:.;os dt~ 27 de lh~zemhro de 1853, c 18 de Ahdl de 185.1. 

O t)liP Mawla, peta Secretaria d'Eslmlo dos Negocio~ 
da .Justit.:a, eomnmniear ;Í Direetoria do Monte Pio Geral de 
Eeonomia dos Ser'•itlotes do Estado para sua intelligencia c 
ohservaneia. 

Palado cl•l Hio de .Jnneiro em 10 de Novembro de 
I ~~,7 .. · · Fratii'ÍSr'l llin!.!_o 1\~rdra cle Vas.cuneellos. 

N.'' .r,na.--I~~PElHO.- .\riso ele ll•leNovembrode 1857.-De
dara que a tli,~rwsiçiio do art. !c5 do Regulamento complementar 
dos Hsfaf 1tlos das Faculdades de Direito, deve ser eulen
dúla. f1 t?.x~ccutada littaalmente de modo a não autorisar 
ilwer.o;ão a/rruma "" unlmn dos actos dos Alumnos das 
tW'SlJWS f.'a;.:uldadcs. 

2.' Sen:iio.-Hio ele~ .Janeiro . .Ministerio dos Ne~ncios dn 
''''PNÍn c·m 1 1 ,],~ Non·mbro ele 1857. 

llln! t~ E~.m. Sr.-O (~o\'erno Imperial inteirado do oh·
jcdo elo f l!licin dn \'. Ex. •le 2:~ •lo mez findo, manda cle
dnar q11c~, na cnnlc•tmiclatle elo parecer de V. Ex., constante 
do •tifo Pllki". :1 cli•;pq<.;ido do art. .'&!) do RPgnlamenlo cnm
plenwn!;lr d"': E·,!:lln'n~. di'' F:trnhla•k~ '''' Hireit•1, apprn-
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\'ado pelo Decreto n.o 1.568 de 2.i de Fevereiro de J855~ 
deve ser entendida , e execntatla lilteralmentc de modo a não 
autorisar invmsão alguma na ordem dos netos dos Alumnos 
da Faculdade; não devendo por isso ser tomado em consi
deração o requerimento em que alguns A.lnmnos dessa l'acul
dade pedirão fazer actos extraordinarios. O que communico 
á V. E'<., em resposta ao seu dito Ollicio. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. llire
ctor da Faculdade de Direito do 1\ecife. 

N.o 1.0.~.-Aviso N. 0 171. A de 12 de Novembro de 1857.
Ao J\linislt·o ela Fazenda.- Concede o vencimento por in
teiro aos Agrimeu.sores nos dias em que deixarem de tra
balhw· J10r mot-ivos alheios á .ma vontade. 

111m. e Exm. Sr. - Sua Magestmle o Imperador, AUen
d,~THlo no qne e'<poz o Uirector Geral das Terras Publicas, Houve 
por bem Ordenar que os Agrimensores, que se acharem em
pregados em serviço de medi~ões de terras por conta da 
referida Repartição Geral das Terras Publicas, percebão por 
inteiro, c provisoriamente o vencimento fixo, de que trata 
o art. 13 do Hegnlamento de 8 de 1\laio de 185-~·, ainda 
nos dias em que nãiJ ·. trabalharem , quamlo isso acontecer 
por motivos inteiramente extranhos á sua vontade. Rogo á 
Y. Kc se digne expedir as convenientes ordens ;Ís 'fhesou
nuias ue Fazenda nas Provincius. 

Ocos Guarde a V. Ex. - l\larqncz de Oliw!a. -Sr. 
Bernardo uc Souza Franco 
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N.o 405.-MAUINIIA.·-Aviso de 12 de Novembro lle 1857.
Aiarca o primeiro uni(nrme dos Inferiores, Cabo.~, e menores 
da Companhia deAprl'mlize.'ido Arsenal de.Jlm~inhada Ctirtf', 
e altera a tabella n. o H, que acompanhou o .&t,,iso de 25 
de Sr.tmnbro do r.nNt•ntf! mmo, e de.•d&na o fardamento, 
que ,cw den! di.-;trihuir á cada um dos n.'{cr1'dos menore.ç. 

Rio de Janeiro. Mini~fcrio dos Negocios da Mnrinha em 
12 tle Novembro de 1857. 

Sua )lngesi:.Hlo o Tmperarlor, Conformando-se com o que 
V. S. cxpoz em Of!icio n.'' ~m7 , de!~ do corrente, sob pro
post<l ,do Commanlfantn da Companhia de Aprendizes menores 
dJcsse Arsenol,- lia por bem, não só qne pnra o tJrimeiro 
uniforme tios inferiores, Cabos, c menores da dita Compa
nhia se ndnpte o incluso figurino, com as ohservntõcs 
constnntcs da nota tmnhcm junta, assignnda pelo Conselheiro 
Official Maior tl'csla Secretaria dJE~todo; mas ainda que a 
blusa de brim, que, segundo a tabeJia n. o 3 , nnnexn ao 
Aviso ele 25 de Sctemhro ullimo, se deve distl'ibuir gratui
tamente nos referidos menores, seja fornecida pnra descon
tar-se a sua imporlanr.ia dos snlarios dos mesmos, como 
se acha estahclecitlo ócerca da blusa d'algodão; e que se lhes 
forneço mais grnt.uitamcnlc, na occasião de olislnr-se, uma 
farclcta tle pnnno azul , firan1lo assim nllerada a supradita 
tnbclln : o ctnc cnmBHIIIÍCO :'t Y. S. para seu conhecimento 
c cxcençfío. 

Jleos Guarde a V. S.-- .José Antouio Saraiva.- Sr. Anto
nio Lcoen!lio elo Coul!o. 

Nota dus obse••,'nçõc~s, ai •tu c se rcfe••e o A vi§o 
d'cstu cinta, Fioht•e o p••inaeh•o unifo•••ne t!os 
JnfeJ•iot:es, <tJn hos C IUCUOI'CS .Jn (JOIUJUlU)IiO. 

ele A1n•endizes do Aa•seual ele llln••inhn ela 
Cc)••te~ ~~~ç;tuulo o fi~ull•ino, fftUC R(!OIUJlnnba 
o dito }~, ,·~so. 

J • .I O!-> 1 nfcriorcs 11~arlio dt~ hnnet. cnm gallio de ouro, 
igual ao elos MP!'lres (la \ nnada , havewlo snhre este na frente, 
vcrtiealmcntc c·oHocada, uma aneora; c h~rão por divisa no 
hraçn •~squerclo um gali"Hl (1<~ ouro de uma poleg1úla de lnr
~'tri' ,. flnv•· •k ''11\l'!'rilllenln. pn~tn ohli(ptamente. 
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2. a Os Cubos usurno de bonct, iguoJ no dos Inferi ore~, 
sem galão, c terfio a mesma divisa dos Inferiores, com n 
ditteren~u de ser de lã cnrmezim. 

3. a Os hotõcs das fardas dm; Inferiores c. Cabos f'erlio de 
metal amarello, ·com uma ancora no centro , c os tlos mc
uores lamhem do mesmo metal, JlOrêm liso~. 

Seeretaria d'Estildo dos Ncgocios da Marinho em 12 de 
Novembro de 1857.- .Francisco Xa\'icr Domlempo. 

---·~ 

N. 0 ~-06.- FAZENDA.- l~m 12 rle Novembro de 1857.
Sobre a !tora de começar-se o trabalho nas ~ 11 fawlegas. 

Bernardo de Souza Vranco, Presidente do Tribunal do rrhe
souro Nacional, declara no St·. luspector da 'l!hesoumria de 
Fazenda da l)ruvincia de Sergipe' em resposta ao SC'U o meio 
n.o 58 de 2 de Setembro ultimo, que não pódc ~er approva
da a Portaria pelo mesmo Sr. Inspcctor expe1lida ;Í respectiva 
Alfandega, mandando apontar os Empregados que nfto come
çarem o trabalho lÍS nove horns do dia, por ser contraria á 
disposição do art. 59 do Decreto de 20 de Novemhro de 1850; 
cumprindo portanto que no ponto <la Alfandega o Sr. lnsJleclor 
fa..:a observar o disposto nas Decisões do Thesouro, n. 0 74 <le 
27 de Fevereiro, c n. o 126 de 28 de 1\lnrçu de 1851, expedi
das á esse respeito iÍ Alfandcga da Côrlc, sohrc a inlclligcncia 
do cilauo art. 59. 

Thcsonro Nacional 12 <lc Novembro de 1857.- Bcr
tHudo de Souza Franco. 
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N." 1.07.-IMl)EHlO.-Aviso de 1() tle Novemln·o de 1H57. 
JJcclara que o.ç arbitras nomeados Jlara fi.rrarem a importancia 
das'indeumisaçües pela.ç dP-.wpropt·úzçfies tle terrenos e predio.ç 
para constrw;çües da.ç obras da estrada de (twro de lJ. 
l'cdro 2. o de1~mn proceder como .Jury citn'l, dando a ,çua 
opinião, não por votos sin!Julare.ç, mas sim por ma;oria 
absoluta. 

3. a Secção.-Rio de .Janeiro. ~Jinisterio dos Negocios do 
lmpcrio em 16 de Novemhro de 1857. 

Sendo ouvida n Secção dos N1'gocios do Imperio do Con
selho d'Estado, sobre o Oflicio de Ym., de 21 de Março do 
eorrentc anno, em que pecle esclarecimento para o caso de 
darem votos singulat·es os arbitros nomeados para fixarem n 
importancia das indemnbaçõc~s que tiverem lugar pelas desa
propriaç.ücs de terrenos c pn~dios para construcçõc~s das obras 
da cslrncla de ferro de D. l'eclro 2. o, de conformidarle com o 
que d ispõc o art. ~-.o do Hegnlamcnto anne-xo ao Decreto n. o 

1.66'-. de 27 de Outubro de 1855; c Tcnrlo-se Confornuulo 
Sua l\Jagestnde o Tmpenulor por sua immcdiala ltesolu~fio de 
21 de Outubro ultimo, enm o parecer da dita Sccçfio, e~a
mdo em Consulta de 23 de Setcmhro nntcccdcntc,--·Hu por 
hem 1\lnndar cledarnr-lhc que, conforme Vm. entende, eleve 
a com missão tios ditos arhitros pocedcr como Jury civil, dando 
a sua opinião, não por votos singulares, mas sim por maioria 
absoluta, da mesma maneira por que procede o Jury nos 
Trihunaes de Justiça, e se aeha estabelecido no art. 22 do 
Dccrdn n.o 3;)3 de 12 de Julho de 1845, para o arbitra
mento JlélS indemnisa(:Ües qne SfiO devidas }lC]as desapro
priações por utilidade puhliea geral, ou municipal da Côrlc 
O qnc lhe communico para seu eonhecimcnto c exccucfio. 

Dcos Gnardc a Vm.-1\Janptez de Olinda.-Sr. Juiz 1\lu
nir..ipal ela ::l.a Vara dn fJ)rte. 
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N.o .&08.-GUERRA.-Aviso de 16 de Novembro de 1857.
Declara que ao Juiz JJ[unicipal não he devida continencia 
militar , e que incurialmente procedeo o mesmo Juiz pren
dendo, no Corpo.de huma guarda o Commandante (l'ella. 

Rio <le Janeiro. 1\linisterio. dos Negocios da Guerra em 
16 de ·Novembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-O Ajudante General do Exercito acaba de 
cnviar~me o Conselho de Investigação , a que se procedeo, na 
Capital d'essa Província, porioccasião de ordem de JJrisão pelo 
Juiz 1\lunicipal o Bacharel João dos Santos Sarahyba dada ao 
2.° Cadete João Barbosa das Neves. 

Vê-se deste documento que o referido Juiz 1\lunicipal exi
gira da Guarda da Cadeia Continencia, e prendêra o respectivo 
Commandante que era aquellc Cadete, hoje civilmente pro
cessado; pelos crimes de injuria e desobediencia. Declaro á V. 
Ex. que o Juiz Municipal muito incurialmente procedco exi
gindo conlinencia que Lei nenhuma lhe concede, e pren
dendo no Corpo de h uma Guarda, ao proprio Comandante d~ella 
de cujo procedimento a julgar-se olfendido devera recorrer 
ao Poder Superior, que lhe hão negaria justiça ,se a tivesse. 
E. po~ que da representação. que o Ajudante General· do Exercito 
receb'eo do seti Assistente nessa Provinda consta 'que as autori .. 
dadcs Policiaes, tem ahi castigado co~poralmente praças de L a 

Linha, julgando-se competentes a. passa~1em revistas de arma
mento a destacamentos, havendo até quem tenha empregado 
soldados em proprio serviço: cumpre que V. Ex. expeça as 
mais terminantes ordens a fim de que cessem· semelhantes 
abusos, de que não póde resultar, ·senão grave prejuizo á 
disciplina c publico serviço. 

Deos Guarde. a V. Ex. - Jcronimo Franciseo Coelho.
Sr. Presidente da 'rrovincia do Espirito Santo_. 

-lÜ 



N. 0 4.09.-MARINIIA.-Aviso de 16 tle Novembro de 1857.
jJ[anda e;vumtaro Rf:yulamcnto para a Praticagem da barra 
ela l'rovincia de S. l'cdru do llio Grande do Sul. 

Rio tle Janeiro. Ministerio dos Negocios da Marinha, 
em 16 de Novemhro de 1857. 

I IIm. e I~xm. Sr. -Sua Magcstade o Imperador l1eter
mina que se execute o incluso Regulamento, vara o ser
viço da Praticagem da harra d'essa Provinda, o que com
munico ó V. Ex., para seu conhecimento, c expedição das 
convenientes ordens, nn intelligencia de que a:; disposições 
dos Arts. 1 O c 13 do mesmo llcgulamento, qnc mandão 
fazer pelas Alfandcgas a eohran~;n do rendimento ua l'ra
ticagem, e pela competente l~stação de Fazenda o pagamento 
das dcspczas com o material c pessoal empregado n'aquelle 
servi<;o , sómente devem comc~ar a ter vigor do 1. o de 
Julho do nnno proximo fntnro em diante, continuando até 
essa c:~roca a ohscrvnr-se o que á tal respeito está em pra
tica. 

nem; Gnanlc n V. E :c -José Antonio Saraivn. -Sr. Pre
sidente da Provinda de S. Pedro do Rio Grande elo Sul. 

Regn1aunento Jlnt•n n l•!•nticngent tia l•n••ra 
cln ft~"~a•cn·hu•i a dt~ S. 111t~th•o do llio 

f~•·nnde do §ul. 

TITULO l. 

Art. 1." A Praliengcm ela lJHrra da Provinda de S. Pcdl'o 
do llio Grande do Snl tem iÍ. seu c.argo nuxiliar e dirigir 
a cntnHla c sahida uos naviHs mcreantes, ou de guerra, 
tanto nacionncs, eomo estrangeiros, e ue prestar soccorro 
aos que ~e acharem mn perigo nas immediações da mesmn 
l1arra. 

A administraçüo e direcc;íin da rraticagem sení incum
l)ida a nm Onicial ela Armada, dehaixo da inspccção elo Ca
piliio elo Porto. 

Arl. 2." Havcni para n serviço da Jlraticagcm t.rcs Pri
meiros , e trcs Segmulns Pratieo~, c quatro rratk.os Aspi-. 
r:mtcs. on Terreiros l'ratil·o~. 
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Os l'l'imeit·os Vralicos set·ão nomeados pelo Presidente 
ua Provincia d'entre os Segundos, que tiverem mostrado 
mais aptitlão c zêlo no serviço, e coittarem dons annos , 
pelo me no~, de exercício n'esta classe. Os Segnndos scrfio 
igualmente nomeados pelo ])residente da Pt·oyit~cia d'entre 
os Terceiros l,n1lieos, que tiverem seis annos, pelo menos, 
de serviço de mar, dos quacs tres como Terceiros Praticos, 
I,atrões ou Marinheiros da l)ralicagcm, sendo previamente 
e:mminat.los e npprovtHlos na prcsen~a do Capilíio do Porto, 
niio sô no que cliz respeito ú pratica externa e interna . ua 
barra , correntes d'ngun, marés e ventos reinantes, como 
no tocante ú manobm e direc~ão do naYio em todas as Ya
rimlas circumstaneias da dita barra e costa atfjaecntc. 

Os Terceiros Pralieos dcvcrilo ser Chladiíos Bra~ileirol', 
maiores de vinlt~ e nm annos, c ler, pelo mc~;ios, qnalro 
nnnos tlc mar. ~~crüo atlmiUidos por ~implcs. nomeação do 
Capilüo t!o Porto , mediante previo exame e approvaç.ão no 
que concernc nos bancos e cannes da barra c s11as immc
dia~õcs, marés c correntes d'ngna, e ás principacs noções 
tle navega«;.ão, manobrn, c amarração de navios; scmlo pre
ft~ridns em idenlidtulc de circumstancins os que ~rrrit·em ou 
tiverem &crvitlo como Patrões ou Marinhcims tias cmharcn
çõcs da l'raticngcm , ou á bor~.o dos navios mcrc.antes, CJUC 

fazem o commerdo da l'rovincia, e os que sonherem qual
quer das lingoas inglcza, franceza, oii allemü. Na falta de 
Terceiros Pratieos poderiio os Patrões, ou l\lal'inheiros da 
Pralieagmn coneorrer para o emprego de Segundo Pratico, 
dclwixo tias mesmas condições. 

Nos exames dos candidatos para Segundo , on Terceiro 
Pratico ohscrvm·-sc-ha, no que forem appliean~is, as dis
posi~õcs dos mts. 8. o a 13. o do Hcgulamenlo de ''inte e 
oito de Fevereiro tlc 1854. pam a Pralicngcm da Província 
de I,ernambuco. 

Art. 3. o Os Primeiros e Segundos Pralicos não serüo 
llcmiUitlos, senão pelo Presidente da Provinda, precedendo 
representação cit·cnmstanciada do Oflicial Administrndor. da 
Praticagem , didgidu por intermellio do Capilfio do l)orto, 
que infonnnn\ com o séu parecer. 

Art. ·~·.o ]>ara a tripola«,:úo c serviço das emharcuçõm; 
da Prnticngcm hnvcn\ quatro l>atrõcs, trinta I,rimeiros, o 
seis Segundos Mnl'inheiros, tollos engajados pelo Adminis
lratlor da l'raliragcm; fazendo-se ll'c\les assento na Capitania 
do Porto, com dednra~úo tlos signacs e Hlin~ões. 
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Art. 5:• Haverá mais os seguintes Emprcgatfos: 
1. o Um Escrivão para toda a escrituração relativa ao ser

- viço c contabilidade da llraticagcm~ 
2. o Dous L'harolciros para o scrvi~o c conscnra~ão do Pharol 

da barrá. 
3. 0 Dons Vigias para a Atalaia, ou torre dos signaes. 
4. o Um Carpinteiro ... para os pequenos fabricos e concertos, 

tanto das embarca~ões, inclusive os Vapores de rebo<JUe, 
como dos editlcios do Estabelecimento. 

Art. 6.') O Escrivão será nomeado pelo Presidente da 
Provinda sob proposta do Capitão do Porto; os Jl}mroleiros, 
os Vigias c o Carpinteiro serão admittido

1

s, ou contractados 
pelo mesmo Capitão do Porto, mediante proposta do Admi
nistrudor da Pniticagem, que t~mbem o será do l'harol. 

No caso de impedimento do f:scrivao, servirá interi
namente o lugar um dos Segundos, ou 'Iercei~os Praticos, 
designado pelo Administrador da Praticagem , com appro
vnção do Citpitão do Porto. 

TITULO li. 

Do matenal. 

Art.. 7.0 O material da Praticagem, alêm dos Barcas 
de Vapor destinadas para os reboques, constará do seguinte: 

§ 1. o Tres catraias forradas de cobre , cada uma com duas 
velas , doze remos, um ancorote com corrente , um dito 
com vimdor, uma ngulha de marcar, uma tabcJJa de signaes 
de palmos d'agua, uma vara de sondar, um prumo c oito 
baldes: 

§ 2. o Uma lancha forrada de cobre , de construcção pro
Jlrin para mar de arrchcntatão , capaz de espiar e suspender 
um ferro de doze quintacs , com doze remos , duas velas , 
c um anrorotc com corrente. 

§ s.o Um salva..:.vidas, de construcçüo moderna, para 
soccorro de naufragos, com capacidade para receber· vinte 
c quatro a trinta !pessoas (alêm da respectiva tripolação), com 
a sua competente pala menta, c mais seis boias de salva~ão 
das de roseas. 

§ !c." Uma haleeira, ou um bom escaler de oito a dez 
remos, )Woprios ]lUnl romper as correntes d'agua , e ir até 
o banco, em lugnr tln!' ··atrains nas occnt'iõcs de cuJma. 
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§ 5. 0 llma dita pcttnena, para o registro das cmbarcn~õcs, 
e mais servit:o dentro do porto. 

§ 6. 0 Qiu1tro ferros, ou ancoras de !:\eis a dez quintaes 
cmla um, c as quatro amarras correS}lOmlcntcs, tambem t1c 
ferro. 

§ 7. o Dons bons óculos de alcance, e nm jogo de signaes 
d~ Hlcle para a atalaia, inclusive tres, ou quatro halões azues. 

§ 8. o Jlous ancorotes, dous vira dores, seis· mastros, seis 
velas, seis vêrgas , e quarenta remos de sohrc~aleute. 

TITULO HI. 

Da receita c clespe::a da Pt'aticagem. 

Art. 8. o O imposto, que se acha estabeleddo, intitu
lado da « tonehtgem l>, fica elevado a setecentos· e oitenta réis 
por tonelada, (comprehendidu a entrada c sahida de cada 
navio\ sendo a Praticagem obrigada, quando mr ncccssa
rio ·, ó. rebocar as embarca~ões, pura sahircm, ou entrarem, 
independente de (}Ualquer outra retribnh,:ão. l)ara os rebo
ques terão preferencia, nu entrada os navios de maior ca
lado, e na sahidà os que estiverem ha mais tempo fundeados 
no ancoradouro da 1\langueira , attendendo-se sempre ao nu
mero de palmos d'agua, que houver na barra, e ao estado 
do mar. 

Art. 9. o O pagamento, ou indemnisaçno de algum ser
viço cxtraortlinario, e dos soccorros prestados pela llratica
gem nos navios, que estiverem em perigo, scró. avaliado pelo 
Administrador da Praticagem, segundo n importancia c (JUa
lidarlc de tacs soccorros, c as avarias, ou perdas, que houver 
solfrillo por essa occasião o respcotivo material, submettida 
essa nvalinção ú npprova~.ão da Capitania·. do I,orto , que po
derá modificai-a, como fôr de justi~a, quando haja reCla
mação das partes int.cressallas. 

Art. 10. Estes pngamcnlos, e os do imposto da to
nelagem serno feitos na Alfandcga da Cidade do lHo Grande, 
na d.e S. José do Norte , ou na de Porto Alegre, segundo 
o ancoradouro, ú que se destinar o navio, ú vista das contas, 
que a Praticagem remctterá á respectiva Alfandega, por in
tcrmedio da Capitania elo Porto. 

Quando , porem, os soccorros, de que trata o Artigo 
nntecedente, forem prestados na occasião da sabida , o Admi
nistrador da Prnticngcm arrccndàrú sua imporlancia, e fará 
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d'clla rernessn {J competente A1fandegn. Nas referidas Alfan
degas tlar-se-ha t\s partes enulelu ou conhecimento em fórma 
das l]Hanlias, com que assim entrarem tanto em virtude 
do· imposto da tonelagem , como por. iudemnisa~ão de soe
COITOS, ou de auxílios exlmonlinnrios prestados pela Prati
cagem; sentlo e!'sencial a apresentnrfio d'esse conhceimenlo 
entre os demais despa('.ho:~ tio nnvio na oceasião da snhhla. 

Art. 11. Qnamln neoutec:a que algum uavio entrado no 
pm·to a salvumento nfio torne a suhir, .ou que, scrulo de 
nova eoust.rucçiio , on novamente armado tenha de sahir pela 
primeira vez han a fôra. l:H'l'iÍ obrigado sómente ao paga
mento de meia lonelagt!tn, ou tlc trezentos c sessenta réis 
por tonelada. 

ArL 12. lfaYent J!H .\tlminislrllc_:ão da Praticagem, alêm 
dos livros de registro tla correspontlt~nda c contas, seis livros 
ruhriemtns, nlwrlr's e em~PtTIHtos pe1o t:apilfin do l)orlo, a 
sailer: t!ow; para law;amenta das nntratlas c sahidas dos 
navios, eom lleda1·a~·fio dos nomes do Cnpilüo , ou ~Ics\rc, 
c do Prnprielnrio , ou Cou~ignatario, uumero de tonclndns 
da rcspPdiva arqtwaçiio, lngal' tle sü.a proccdet:eia , &c.; 
um de asseulamenlo de l.otlo o pessoal da Praticagem; nm 
em que se lanee o nwlerial c mais ohjcetos pcrleneenles, 
ou l'omcl'i:los {t mesma Pralitagem; m.• parn Jan~amenlo, ou 
descnrga dt~ lotlo o m:,terial gasto, ou re~utarmcutc con
S!t!üitlu no smriço; ~.~ finalmente um pnra n'clle se lavrarem 
os t.ermos da perda, on cnenlho de qnahtucr navio , c de 
outras ocr~UJTcneias cxlraonlinnrias. 

A rt, ta. As despezas, <ptc se houverem de cffcctuar 
eom o pessoal e material <la Praticagem, c com os Vnporcs 
ele t•ciHH!Uc, serão, ;i vi~ta de folhas proccssndas pela Cupi
tnnia do/ Porto, snt isfcilas r a E~ta~:fto competente, por modo 
analogo ,ao que se ncha estahclcchlo á rc~pcito dos navios 
de gnerb. 

Artl. l~·. Um tlos Primeiros, ou Segundos ·Pralicos, 
hielluald1ente escolhido pdo Oflicinl Atlminislrador, soh sna 
responsahilidndc, será enearregado tlc todo o material pcr
lcncenl<~ ao Estabelecimento , com tanto que nenhnm dos 
Pratieos rolle <Í. cxcrecr este cneargo , sem ler estado en·e
cliYnrncHle flnns mmos, pelo. menos, no serviço proprio da 
Pratiengem. f)umHlo f•'•r suhslituitlo, prcstaní contas na Ca
pilnui:• do Porto. 

Ar L f 5. O Prn! ieo c1u:arrcgado tlo material assignaní 
rom o re~pedivo E~crh fio, no.; livro~ competentes, todos 
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os lan~amenlos de enrga, on descarga elo mnterial , os qmws 
scrúo lambem rubric.ados pelo Official Administrador. 

Art. 16. Toda a despeza, ou emprego de generos, que 
se fizer pela Administração da J>raticagem, scní precedida 
de ordem por c~cripto do Oflidal Aclministrallor, a qual sení 
lançada no livro competente, com declarn~ão do ohjecto , 
a fJne . fôr applicada. 

Art. t 7. A descarga de objeclos, ou generos, qne se extra
vim·em no serviço, ou se deteriorarem nos armazcns, só pódc ser 
feita por antorisação do Presidente da Provincia, em vista de par
ticipação circumstancialla do Offieial Administmdor, dirigida 
por intermcdio da Capitania do Porto, ou por termos de con
sumo, ussigruHlos pelo Official Administrador, Escrivão c J~n
carregado do material. 

Art 18. Não se fariio semelhantes termos de consumo, 
senúo depois de examinados, com nssisteÍlcia do Capiliio do 
I) orlo, os objeclos, ou gencros deteriorados , ou em má o 
estado , os qnacs, em acto successivo , se~ão inutilisados, 
ou mandados vender em hasta publica, se ainda tiverem 
algum vnlor, entrando a quantia, que clles produzirem, para o 
cofre da Alfandcga do Jlio Grande. 

Art.. 19. J~m Janeiro c Julho de cmla anno remeUer;í 
o Administrador da Praticagem á Capitania tlo Porto um ba
lanço de todo o material c gencros existentes , com declaração 
do estado em que cada objecto se achar. O Capitão do rorto 
frmí conferir o mesmo balanço· com os lançamentos dos livros 
de carga c descarga, para a tomada de contas, em tempo 
opportuno , do l)ratico encarregado , que será rcsponsavel , 
ou em seu lugar o Official Administrador, pelas faltús que 
porventura se encontrarem. Do que occorrer ú <~stc res
peito dará parte o Cupitúo do Porto á Secretaria (}'Estado 
dos Negocios da Marinha, por intermedio da Presillcncin, 
remettendo, aMm d'isto, semestralmente á mesma Secretar·ia 
<l'Estado um balancete da despcza feita no decurso de cada 
semestre com o pessoal c material da Praticngcm, indn,c;ivc 
o ensteio dos Hchocadores. 
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'lTlTLO IY. 

Dos veuc·imenlos do Official encarregado .da Prat1'cagem, e 
dm;. demais Empregados. 

Art. 20. O Official Administrador da Praticagem terá 
mensalmente a gmtHicnç.ão , que ora percebe , de cento c 
oitenta mil rc~is , alêm do soldo simples de sua patente. 

Art. 21. Os outros Empregados da Praticagem terão 
mensalmente os seguintes vencimentos: 

§ 1. o O Escrivão- oitenta mil réis. 
~ 2.° Cada Primeiro Pratico;__ cento e trinta mil réis. 
~ 3. o Cada Segundo dito -noventa mil réis. 
~ !~.o Cnt1a Terceiro clito-sc~Ficnta mil réis. 

· ~ 5. o O Carpinteiro- sessenta mil réis. 
~ 6.° Cada Pharolciro- cincoenta e cinco mil réis. 
~ 7. o Cnda um dos Vigias -cincocnta ~nil réis. 
§ 8. o Cada Pah·ão de lancha ou cal raia -sessenta mil réis. 
~ 9.° Cada Prhneiro Marinheiro-quarenta c cinco mil réis. 
~ 10. Cada Segundo dito- trinta .c cinco mil réis. 

TITULO V. 

Dos rapares de reboque. 

Art. 22. Os Yapores, que o Governo destinar para o 
scn·i~.o especial dos rehoques na barra do Rio Grande, ·serão 
cornmandados por Officiaes da Armada mais modernos, ou 
menos graduados que o Administrador da Praticagem, á 
quem obedecerão em tudo que diz respeito ao emprego c 
serviço dos mesmos Y npores. 

O mais nntigo, ou graduado dos Commandantes sub
stitnifêÍ o Administrado•· cJíl Praticagem nos sens impedimentos. 

Art. 23. Darúo reboque nos nnvios, <tne, segundo a~ 
circumstancias da barra, niio poderem sahir, ou entrar iÍ 
vela ' desde c nlé mra do bnnco' na distnncia que mr con
veniente, observando-se a disposição da ultima parte do 
art. 8.0 <l'cste Ilcgnlamento; c prestarão o soccorro, que 
ft')r preciso nos navios em perigo. 

Art. 21. Em cada Vapor haverá um Escrivfio c um 
l~ncarregado, um Official Marinheiro, um, ou dous Machi
nistns, qual.ro Foguistas, dons Carvoeiros, um Cozinheiro, 
qnalro Vrinwiro~ Mariulwiro~, dnw; Scgnnclos, e tlons Criados 
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Art. 25. Os Vapores de reboque nunc.a sahirrto barra 
fóra , sem levar á bordo um dos Praticos da Administração 
da Praticage~, pela ,qual serão dados igualmente os .1\la
rinheiros, que occasim1almente lhe forem precisos, para algum 
serviço extracirdinnrio. 

Art. 26. A disciplina, policia e economia d'estes na
vios , de conformidade com as disposições do Regimento P~o
visional , ficão ú cargo dos respectivos Comm:mdantes , sob 
a fiscalisação e inspecção do Capitão do Porto. 

Art. 27. A receita, despeza, e escrituração dos mes
mos Vapores serfio feitas, pela fórma prescrita pnra os navios 
da Armada. 

Art. 28. Os pedidos de generos, e as relações de pa
gamento da tripolação serão apresentados no Cnpitfío do Porto, 
c devidamente processados. 

Art. 29. Os vencimentos e rações de t9das as praças 
dos Vapores de reboque serão abonados, conforme as ta
beiJas em vigor para os navios de guerra. 

Art. 30. Haverá á bordo de r.ada Vnpor um livro espe
cial, em que serão lançndos dia por dia os nomes e tone
ladas dos navios por elle rebocados; e, tanto este, como 
os outros livros da escriturat;ão do mesmo Vapor, serão 
rubricados pelo Capitno do. Porto. 

TITULO VI. 

Da disciplina e serviço da Praticagem. 

Art. · 3t. Os J~mpregados da Praticagem fi cão conside
ratlos, emquanto estiverem n'este· servi~~o, como pertencen
tes á Marinha de gnerm, c por isso sujeitos ao n~gimeu e 
disciplina. da Armada. .. . . 

Art. 32. O Capitão do Porto he o principnl responsavel 
pela execução ti' este Regulamento, e como tal examinaní, 
sempre que fl\r conveniente, se o OFficial Atlminislrador, e 
mais Empregados da l 1raticagem cumprem exaclamcntc as suas 
obrigações; fazendo proceder á respeito das faltas e oniis .. 
sõcs que encontre , na fórma dos artigos de Gnel'fa , ou 
dando parte ao Presidente da Provincia, quando não cai
hão nas snas attribuições as providencias que o caso exigir. 

Art. 33. O Official Administrador da Praticagem tem· 
rigorosa obrigação de vigiar que os Empregados d'ella scjao 
ze\o.§os .e uc\i!QS ~o, de~~mpcl!lt.~ da~ ~.u~~ o.t.u·igaç~7 , ~ po-. 



tlern punir cm·rccdona1meute (I~ que fallrircm á setis dêvêres 
eoin . prisno até oito dias' ou suspensão do emprego até 1.5 
dias, e , no easo de faltns mais graves, dará irrlrriediatàmen
; ·.! parte ao Capitfin tio Porto, para este os maÍliliir respofi ... 
ahilisar. 

A rL :H. O mesmo Aflministrndor da Prnticngetn será 
eJH~iliTeg;ulo tla visila c registro elas embarcações, que entrá
rem , ou sahircm, niío havendo na barra nnvio de guerra 
ciPstirwdo á Polida dü nneomdouro; e participaní semanal
mente ·no Cupitiio flo Porto as entradas e sahidns, qnc ti
YcrPm ·tugar, com dcclaraçiío da tonelagem e procedencià 
tlP e:u!a IH\\'io, '~ hem· as~im todas as eircnmstnncias relati
Yi1s ao estatlo da harra. 

Art. :n. Ao refcri1lo Administmr1or pertence detalhar 
o seniço fios l'rnficos, c; mais J~mpregados, como mellior 
·~nnYi<~r, 1lí~ ~or1e qne por falta de providencias nuncri seja 
íl(mwrada, csl:nalo n harra pmtieavcl, a entrada, ou sahida 
dos ll:t\'ÍO~; IJIH~ a dClllilflflarem. Tlcsde 0 alvorece~ até 0 

pt•r do snl. ru•rmiltindo o l1~mpo, estar1íposta<la uma· catraia 
11a Plll rada tio lmneo . 

.Art. :JG. () signal (te ehamada para os navios entrarem 
seni f'eilo ('omn at<Í agora, por meio de uma handeira en
earnatla • i~,:;ula no mnstro g-rande da atalairi, içàndo-se , 
pn1;nm, ~;imnltaneanwnte 110 mastro menor da mesma atalaia 
o sigual dos JHtlmo~ d'agna, <[lW tiver na occasiüo o canal 
da ltilrra : com o nceessario tleseonln pam a arfagem dos na
rios ) , n'i'Primlo-sc o signal (le chamada unicamente ás em
hmTa~:lies. en.io cnlado d'agna fôr igual, ou inferior ao indi
emlo pelo mastro menor da atalaia, e pela catraia, que 
cslirt~r no haneo, <le conformidndc com o Regimento_ de sig
mws • eonstantc (la tabclla amte'.:a á este ll.egnlamento, sob 
11." I , lw mnito tempo ntloptado. 

Art. 37. Os signaes dos palmos d'agua para a sahida 
dos mtYios stwélo feitos do lado do ancoradouro, em um mastro 
pro-ximo ao Ira piche. da Praticagem, sem dependencia de 
qualquer oulro signal ela atalaia. 

,\ri. :~S. A Pmliea~cm eorresponder-sc-hn com os na
rio:-; qn:· p:-;fin·mm fóra tia harra, por meio elo systema 
cf,~ ~i~~llat•:-: rn11..:tanl1~ tla lahPIIa, soh n.o 2, prestando-lhes 
o audlin " t'o".;:•llw. 111~ qw~ precisarem, para sna Segh
rau\;a, :•:nqn •nh o · l·~tado !la harra niío permittir que a 
inri~Hío. · 

.. \ d '.W s,~r(, IWIII•.l•uh ~~x·nflkio um Scgu.m~o '- du 
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Terceiro }lralico para bordo dos navios, que sahirem , quando 
não forem rebocados , · e o mesmo se praticará fôra da barra, 
se o Capitão, ou Mestre assim o requisitar, permillitulo o 
tempo, c o estado do mar, bem como dar-se-hn l)ratico 
aos navios, que o pedirem tlo nncornclonro rla MangHcim. 

1 para o tle S .. José do Norte, ou súmentc alé ú húia do 
canal. 

Art. ~.O. O scrvi~o doPratico nestes dom' nltimos easos 
será pàgo em separado pela forma seguinte: os ttaYios a , 
entrar, que pedirem Pratico fúra da barra, pagm·fln t!ezc
seis mil réis, alem de uma diaria de dons mil réis aos Pm
ticos, se estes se demorarem il bordo mais de vinte tluatro 
horas. Os que pedirem Pmtico 1lo ancomclonrtl da hal'l'a, 
ou da Mangueira para o de S. .Tosé do ~orte tleverão pagar . 
doze mil réis; e, sendo até dar fnndn perto tla h o ia, pa-
garão dez mil réis. · 

Art .. u. Estes pagamentos serão clfectnatlos na .\ tnm
dega, em que o navio houver de despaehar, do mesmo 
modo que os de que ·trata o art. 10 do presente Hegula
mento, excepto as diarias devielas aos Pratieos, que sPrão 
satisfeitas na Administração da Praticagem. 

Art. Ji.2. Os Pmlicos, antes de atracarem iÍ qnalqner na
vio fbra ela barra, deverão perguntar, ~c elle traz, on não 
Carta de saude limpa: sendo a resposta allirmaliva , snhirno 
logo para o navio, . c, depois de se informnrem do Capitão, 
ou Mestre, do seu verdadeiro calado ll'ngnn, mandat·fin i~:at· 
os signaes correspondentes, se já o nilo th'erem feito, ma
nohrando e dirigindo o navio convenientemente; !'e porem, 
a resposta fôr negativa , não atraearfio \t elle, c nw~mo tia 
tmrte de fúra exigirão as informações precisas, pnra hem 0 

guiar na entrada, on seguirão as instrnc{'ões snperiort•s, 
que porventura houverem na Pmticagem, iÍ resp1•ilo de 
embarcações procedentes de lugares, em que reine alguma. 
epidemia. 

Art. 43. Os Praticas, que subirem para bordo dos na~ 
vios, a fim de lhes· darem a precisa direcçno, limitar~se
hão ao cumprimento de seus deveres , e não eowmntit·üo 
t1ue os Capitães, ou Mestres se ent rcmettão no Sl'I'Yic:n pro
prio da Pmticagem, tratando-os porem sempt·c com hnas ma
neiras~ senclo~lhcs prohibirlo, soh pena elo pm·,finwnto eln cmpre
~o, solicitm· dirccta, ou imliredamente gratifieação alguma clós 
C;tpilãcs, ou Me:;tres, e mesmo aceitar qualquer doi~ativo 
espontaneo , sem previ o consentimento do Administnulor da 
\'m ticttgem. · 
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Tl'll1LO \'H. 

])as olwigaçüt•s dus Capiltlt•!i, ou JJlt•.çtre.ç dos naVÚJS e, da.~ 
TJCIWS, â que JW1' infhtcçüo ficão su}eitos. 

Art . • v~. O Capitão, on Mestre de todo o navio, que 
demnnllar a barm do ltio Grande do Sul, deverá içar no 
mastro de prôn o signul correspondente ao calado d'agun do 
seu navio, segundo a tabella n. 0 1, c confor.mar-se com 
o que se acha disposto nas observações da me'sma: tabella. 
4_}uando precise communicar-se com a Administração da Pra· 
~iCagem, farÚ OS signaes l'ecommendados nas observações 
tia tubella n. o 2, e terú todo o cuidado em seguir ,as in
dicações, que lhe fizer a Praticagem, conforme as :conven
•~õcs cl'csta mesma lahella. 
• Art. !i5. Em lodo enso, logo que o Pratico subir o 
)IOrlulú, do navio, que tiver de dirigir, o respectivo Ca
)litúo, ou l\Ieslre será ohrigado a declarar-lhe. solemnemente 
o numero de palmos, ({Ue eMa o mesmo navio, em me
ditla pnrlngueza. 

Arl. .H). Touo o Capitão, on l\lestre deve satisfazer á 
t[nacsquer rcquisi~ões do l)ralico , tendentes á boa direcção 
e segurança do navio, hem como a ter sMos e promptos o 
:mcorotc, vir;1dor, nncorns c amarras. 

Art. -'•7. Nenhum Cupitfio, ou l\lestre de navio poderá 
ninllmtnr, on desnttender aos I•raticos ; e, quando aconteça 
que estes se r.omportem mal Ít bordo, deverá o Capitão, ou 
:Mestre, logo que der fantlo, dil'igir uma queixa circum
stanciuda ao Capitão elo Por((l, {l fim de que este proceda, 
como fôr conveniente. 

Art. 48. Se por sobrevir máo tempo, ou qualquer 
outra causa, algum navio que sahir levar o Pratico com 
sigo, será o dono obrigado a fuzcl-o regressar á sua custa 
nu primeira oecnsiiio qne se offcreça, ou á pagar toda a 
despcza , qne o Pratico fizer, para transportar-se ao Esta
tabclecimcnto da l•raticagem, alem de uma diuria de dois 
mil réis 110r todo o tempo que cllc estiver ausente. 

Art. Ji.H. Todo o Cnpililo, ou 1\lcstrc de embarcação, 
que ao aproximnr-se da hafl'a não içar o signal de pal
mos d'agnn, e nquclle qne por meio de signues, ou de in
fornwt:ão verhat nUribnit· ao seu navio c.alatlo d'agua difle .. 
rente do que n~nlmcnlc tiver, será multado na quantia de 
cem mil r{~is, se a tlill'Pt'cnc:n ft')r lHl.ft\ menos, e nu <le cin
col.!nta mil réis, ~c fth paril muis. 
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Art. 50. Se algum dos Praticos, que estiverem de 
seryiço, desconfiar que os signoes de palmos d'ngua, que 
qualquer navio ti~er içado, não são exactos, deven\ dar parte 
ao 'Administrado~;, da Praticagem, que mandará á bordo do 
mesmo examinar:.,' o verdade; e, achando-se que houve com 
effeito engano, proceder-se-ha de conformidade com a dispo
sição do artigo antecedente. 

Art. 51. O Capitão, ou Mestre de navio, que ao sa ... 
hir, ou entrar investir á barra, sem qnc a Praticagem te
nha feito signal, ou demandando cffectivamente mais agua 
do que o calado correspondente aos signaes da Praticagem~ 
será multado em duzentos mil réis, se não justificm· na. 
Cnpitania do Porto que foi a isso ohrigodo por for~n maior; 
ficando acmhan;nr.fio sujeita na falta do Cnpitfio no pt~gnmcnto 
da multa, c·aso salve-se n cnscn. 

TITULO Vlll. 

JJis1wúçúe.~ gcracs .. 

Art. fi2. Ao Capitão do Porto })erlcncc decil\ir sum• 
mariamente, na fórma do respectivo Regulamento , as ques ... 
tões, que se suscitarem na Praticagem da harrn , quer en
tre os .Capitães, on l\lcstrcs dos navios, o Official Adminis ... 
trarlor, c os Pr.aticos, ou contra qualquer d'cslcs, sobre sua 
negligencin, incapaeidadc, deleixo, ou outro motivo, qu(} 
possa entorpecer o regular andamento do servi~o; devendo 
o mesmo Capitão do Porto proceder cliligenlementc ás ne ... 
cc~snrias averiguações, para resolver com justiça ou levar o 
negocio, se· fôr nccessario, ao conhecimento do l'resitlenlc 
da Província. 

Art. ·53. Os tet·mos, de que se faz menção na parte fi ... 
nal do art. 12, deverão ser assignados não só pelo Admi ... 
nistrador, o Escrivfto da Praticagem , c os Pralicos, que esti ... 
verem de serviço, como pelos respectivos Capitães, ou Mcs .. 
tres, quando conheçfio n lingoa portugnczn, ou haja inter
prete para o i1.liomn, qne cllcs fallarem ~ c serfto rcmetti • 
elos por copia authentica <Í Capitania do Porto. 

Art.. 5~·. Os Empregados da Praticagem serfio isento!l 
do serviço da C.uarlla Naeional, c de ·qnolquer onlro serviço 
publico, que possn exigir auzcnda dn hnrra pnr nwi~ 1.l~'t 
viotn cpwtro hor;'" · 



Art. 5!l. 0~ 'Prnfkos dn ln•las ns clasges 11snrão de 
ll(IIH'I tJe pnnno nu!, •·afl;a aZIII, 011 hrnm·n, e tlc sohrc
l~a~i\l~il, ou !'anlda ~t·melhanle iÍ tios Olliciacs da Armnda, 
tendo hnm prumo em :unho:-; o~ latlos da góla, eom a ditfe
rmt(n dt~ S(~l' honlatlo eom fio de ouro o dos Primeiros c 
Segundo~ Pralko.~, "rnm tio e1e prata o dos Terceiros,. e 
tle ~I' r a gúla •la !'nhreee~sm·a, ou fardcta dos Primeiros l'ra
tic:os orlatla t~nm galflo tle ouro de . meia polegada de lar-
gura. 

Arl. r>n. Toda a eorrpspondcncia Offieial da Adminis-
h·at.:fto ela Pralkar.;em t'lllll as Autoridatles superiores seriÍ 
feita por inlermctlin tia Capitania do Porl9, c só em casos 
de nrgeneiil sen\ pt~rmiltido ao 1\dministrador dirigir-se di
reelamentp iÍ~ rel'eritlas ,\ ntoritlatles: devendo cnlfio remetter, 
vor e·npia, iÍ tlil.a Capitania, parn sen conhcdmenlo, os 
(Hlkios assim PXJH:tlitlos. 

,\ri. :>7. As A uloritlatles Po\ieincs elo clislriet.o, ;\ qne 
perletleP o Estahelt~dnwnlo 1la t'ratieagem da har~a, nfio po
<IPri!o in:~·~r:r-~;~~ no 1tiiP •liz n·~peilo no pessoal d'c11n, scnfio 
por nwin tl1~ 1 ~''t"i"i•:fit~ ;Í Capitania elo Porlo, on, mn ea~os 
urgente~, ao c H'ficial .\thninistnulor . 

. \r!. G~t O s~-slcma dt~ ~;ignacs ria tahelln n.o 2 só 
lcní 'iF:t~r •dlo Hll~z"~; 1\••.pnb d:-~ pnh\kncfio elo llre~ente 1\c-
gulnnu~tllo. -

PalnCÍI) do H i o ell~ .lanciro em 1 () <lC Novemhro de 
.l8r,7.-.fn.w: .fntonio ·"·arail'a. 
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N.• líi0.-JU5TICA.-Avbc ,•,. 16 1lc Non·mlno ,Jr !Pr.7, 
dirigida ao Prcsi;lcntc dn l'nJ\ [ rtf'i:l c!, Pil l'ilii<Í. ---,C,-o/ <f' !idO 

as duúrlt1S JH'OJUl!ilriS prfo .fui; dr? fJin•/111 drt !'111·u~n·a dt• 
Castro, ácrn~a da r:rrntçifo do ])rrJ'('/0 o." ";07 dl' !) dt· Ou
tubro 18SO, que dw llcgulawrnlo á /.ti til" :.! di" .lu lho do 
me.mw anuo, e da appricaçlio do ncm·.'io do art. !í-!JU ~ 2."' 
tio /legulmm•uto u." 120 dt! 31 dt•.lanriro dr I f.~ 'I:! nos r/os 
roudt'llllwdo.ot á worte, ou á yalés 7u•rpellta:•. 

3.~ Secçiín. -Mini!'lerio do!' ~egodos 11a .Ju~li1:<1. nin 
de .Joneiro prn H> de Noremhro <I c I H.)i. 

Illm. c E~m. Sr.~Com o Offido 11." 91 ~~~~ 2J d(' .Jnlhn 
do 1111110 passndo, remei! co V. Ex. o 1ln .Iuiz de llin•i!n ,::; Co
marca tle Castro, datndo tlc 11 dn dito llli'Z. t'\pnndo O:-\ cm
barn~·os c as ,Jnviclm; que fem enroulrndo 1111 t~\Pnu::!n do llc>
creto n." 701 de H th~f)ufu!Jrn de IH;>(), IJlW dt~ulkgnlanH'It(u;Í 
Lei llc 2 dP .Julho tio mesmo Mmo. ]~'lfJÚI' o .J11iz tlc· (lileilo, 
qnc, fPHtlo de r.omp:uefPI' ns teslt~nnmhns tio ~llllliH<Tin f!ill'll 

serem repcr~nnl;ulus no pleumio, e lltOI'ilnt!o algmwt.., a 
longas dbtanei;Js tia resfdeueia tio tlilo .Iuiz, lrn: I'!';· !-::t('il

do Hlãf) d(' tiHlf~n·.utes arbítrio~•, nlim de );en•m c! h· ;Pinro-

gadas de no\'o; mas tpw IPm sitln st~m l'nwlo fn,L!S t'"!"~· dilip;en
cias, pelo fnclo tlt~ lli1o terem nl~umas nwio~ dt· ··~ lr;;n·.pnr~ 
tarcm lÍ cabe~· a tln comarca, e de faltart•m iiP ~n~·~rw 1 .! • 1 ;-~ os tle 
as compellir para darem st·u depoimenln, :-oPndJ• d!r· a~·-~m 
obrigado a marl'ar prazos p<~ra o cnmp::rarin11•niP, •p;J!~·I:ln
do notirical-as por Ollicincs de .lnslira ~lo lng;~r :·mqnr· nl'i!';in, 
adiando em algumas drcunstandas a dcdsiln da coJn·;;,. "11 in/
gant1o-n em nutras indcpcwlcute da awlien<'i:l dn liw.o,; lc_·~;!f•
rnuulms. Consulta lilmbcm esse 1\lagislrado ~e l1:11t 11: ·~r-,'dif!o 
regularnu•ntc, ilpplil'awlo no~. réos rowlPI!JJlwlo~ ;i n!r:rlf~, 
ou 1'1 galós pcrpduas na ronfOrmidndc 1Ia dlatln L~·:. 1: rnnr
so do art. li.H9 § 2." elo Hcgnlamento n." 1:20 1k :n r~P .ia
ncirn HH2. Depois tle on\"idflS o Jni1. dt~ llireilo da ':' Yara 
criminal da ü\rte. o t:on~clheiro Proeurildor 1la C1:nia, e 
consultada a Ser.(':io fie .Justiça tio Consf'lho d'E~tndo, lloun~ 
por hem Sun J\lagcslnde o Imperador. Cilllfnrmandn-~:f' ~~nm 
o parecer tia mesma Sec.çfio, lkr1arar pnl' ~~ua 1nlJ~i'~ i;1l ~{f'
solrwolo de 1 f do ~~orr1~1111~ m1•z, que cli~pondn :t H•!;d tl!! ;·r!. 
9. 0 do Jlcercto 707 de H tle Oul.nhrn lHSU, •!IH' Hil t·o•ldrr
são do Jihclln, as~im romn tio sen athlifamt'lllll. e d;1 t'f!n
tnniedadc se inrlicanio a~ t.estcmunJws que ns pnrtl'~ 1i\ !~n·m 
,Jc nprc~cnlnr, •• f~!-!lllhclct~~mlo o !UI. 10. 0 tln Hlt'.,hl" l 11'í'l"t·ln, 
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que findo o flrnzo do nrt. S. o nn primeira nutliencin , prescn· 
tes o Promotor, a parte nccusadora , o réo , seus P~ocrirado
res e Advogmlos, o .Juiz fazendo ler pelo Escrivão o libello, 
contrariedades c mah; pe\'.aS apresentadas, c a inquirição das 
testemunhas, ás quaes }loderão tambem o Pr,ocurador e as 
partes fazer, as perguntns que julgarem convenientes, h e claro, 
que as testemunhas n. inquirir não síio as do summario, e 
sim aqucllas, que as partes indicúo como necessarias para susten
tarem a· accusação ou a defeza, c que ás mesmas partes incumbe 
o dever de as aprescntnr em Juizo, empregando as' diligen
cias precisas para conseguir o seu comparecimento exponta
neo, on recorrendo aos mewscocrcilivos, que as Leis consagrão 
como apropriados para fazel-o effeclivo. 

Isto vortm1 não inhibe o .Tuiz de ouvir novamente algu .. 
mas tlns teslemnnhns do summario, se o julgar: preciso para 
mais complelo c~clareeimento tla verdade; tlireitó este cujo 
exercido se estende «Ís partes, que certo não podem ter 
facnld:ules mais amplns do que aquellns, que aos. Juizes se 
concedem no empenho dn e'crnpn1osa investigaçfto dosfactos 
suJeitos «Í sna deeisiin. ' 

Sendo corrente a tlonlrina de applicar-se o art. lf..'f.9 § 
2.0 do citado Regulamento, n. o 120 de 31 de Janeiro de 18!2 
aos casos indicados pelo dito Juiz de Direito , hc regular, e 
como tal deve-se continuar a observar a pratica por e11e 
seguida. O que commnnico á V. Ex. para a devida inte11igencia, 
e para o fnzer constar á aquelle Juiz de Direito. 

Dcos Guarde n V. T~x.-Francisco Diogo Pereira de 
Vasconcellos. -Sr. Prcsiclente da Província do Paraná~ 

í 



·imento de signnes de palmos cl'agua (;â lta muito .tempo ndot•tad~ na barra do Rio Hr:mde), que se farão no n1asta•o Jnenot· 
, Atalaia, para indicar aos Nados, que demandao o l•m•to, a t•rofundid:ule d'agua, que ltotn·er na mesma barra, eonAunctnm..-nh• 
'\lll o signal tle chamada; c que tambcmt os 1\'a,•ios, que cntrào, ou saht•m, cle,·erão if:ar no 1nustro de prôu, n fim de mosh•a••e.u 
• pulmos d'agua, que cah'io. l•.ll':t os Na,·ios, que t•retenciem sahir, i'ur~se•llào os •nes1nos signnes em um masti·o l•olloNtdo 
tnto á ponte, ou trapicbe da t•raticugem. · · 
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Obset•,ntçõer.;. 

i U signai de d1amaun continuará por meio da lJautlcira cncnrnada, içada no tope do mastro p-r~mde da Atalaia, c scr<i íeito. ~emnr 

1·. que a barra e:;ti\'er prnticavel: mas só se drxerão <.•ntender chamados os Navios, que calarem igual, ou menor agua, do qu~ a in.di-
t:ada 11:1 mesma occasião pelo signal arvorado no mastro menor da mesma Atalaia. · 

. Quando por falta de vento ü feição as entrada!', on sahidas só JlOdercm ter lugar ú reboque. i~·ar-se-ha uma (~orneta tmm .. 
\'•Hn pontas encarnadas por c.imn dos sig:nacs de -pa\mos d'agua. Estes signaes tamlwm estarão içados na Catmia, que f'stiver no ban~·,:. 

Lmw qu~ a Atalaia, ou a Catraia postada no bmwo nrrC'ar os signnes~ os :L\1.nios dcwri'i.o entender, que já niio podf'tn entrnr. 
':1;':•1' s•• Íffitllt'(hl\fütn<.>ntc \HI Yülta {\o ninr . 

...-=---------. ·------ ···-----·-------- --·-
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~.~.: .... ,. .. ''.· .·.systema ·~e s~gtaae/9 telegt•aphlco~,. que, se fa~'ão. na TCI'ga do mastt·o. gt•an1l, e da A. talalá~ .~ ba~·t·a _-r 

~~. ) 1 1·:) .do Rio Grantle tlo Sul, pat•a communlcaçao (ia pr•atlcagem com os Navios, que se acf=n•em · : · 
::·:; · ·. · · · · fó1•a da me.sma barra, ou p•·etendei·~m ,entrar. ·' · 

!:,.! 
Est~ sign~es~er~o reconhecido~ por cada N~~io, arreando este por duas v.ez.es ,a ~~~~~ira· da respecti~a Nac:.ã~,. ou~ o seu di~tin~t~vo. · 
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. N. ;,, t Conserve-se a brn aberta com a · barra. 
2~ Orce (on manobre convenientemente), que está ti sotavento da bal'rn. 
3. Procure arribar,·. que está a barlavento. 
4. Puxe para o mar, qne está proximo da costa. 
5. Puxe para o mar~ que eshi proximo do bànco. 
6. Puxe para. o mar, que amcaçn vento do quadt·anh• de SE. 
7. Olhe, quo n'esse rumo vem encalhar_. 
8. De fundo ao norte da barro, n sufficicntc distancia da pmin. 
9. Dê fundo ao Sul da barra, em 6 a 8 braçtls d'agua. 

-1 t ___ baçs~{~~fad:0c~=~~d~aé'l fõ0~:rac~:2 ~avios. · d~ -cal~~~~ ~rirr~~pú~dh~t~ ·;;s-·p;~nos ·d' ag~q~i~--~~~;i~~ ~-A tala ia. 
12. Não é possível entrar agora, por . nno o permittir o estado da barra. 
13. Não pôde entrar por ora, senlio . á reboque. · 
ir... Não póde entrar por ora. por ser vento ft•aco, c ha\"el' grande COfl'entczo. 
15. O. soccorro, que pede, está-se apromptando. 
16. Aproxime-se da barra, que a Catraia está no hnnco (ou o rebocador vai sahir). 
17. Navegue, para aproximar-se da embarcação. que vai sahir ·com os soccorros prdidns. • 
1.8. O Navio~ que pede pratico, navegue para a embarcação, que o vai conduzit·. 
19. · Siga com attenção os signaes da Atalaia, que a Catraia não podo ir ao banco. 
20. Logo que anoitecer, guic-so pelas luzes das Catraias, que estiverem no bnnco. 
2t. Não está. presentemente nenhum rebocador na barra. . 
22. Não podo agora sahir o rebocador. 
23. Entregue ao Vapor (ou á Catraia) as mallas, cort·espond•mcin, ou noticias que tt·ouxtw . 

• N. B. Totlos estes signaes são feitos com balões; c galhardctes azttes. 

Oltse•"''nções. 

t.a Quando diversos Navios clwgarem á barra ~om differentes calados d'agua, deverão os Capitães, ou l\lest•·es aproximur-St~, atl~ 
distinguh·cm bem os signacs d'agua, que a Atalaia, ou u Catraia, que se achar no banco, tiver içado, a fim dn saber cnda nm s1~ 
o signat· de chamada lhe diz, ou não respeito; cumprindo que, no caso de negativa, trate. logo de vit·ar de bordo; n arastar-s~, 
nttcndcndo sempre aos signaes, que, na Jórmn do presente systcma telegt·nphico, lhe fizer a praticagem. · 

2.• • A referida Catraia postada no banco,. assim como a que estiver fundeada no laga mar, guiará os Navios na sua entrada e 
sabida com uma bandeira volante, encarnada, a qual, inclinada para o Norte, ou para o Sul~ indica que n embat·cação deve navegar 
para ·esse lado, c posta a prumo, que deve seguir em direitura lr mesma Catraia. 

3." Quando qualquer Navio precisar de soccorro, içará a bandeira darespcctivn Nação a meio mastro. Se o soccorro, que pedir, 
fõr de mantimentos, trará o: seu distinctivo içado no mesmo mastro por baixo da bandeira. Se precsur unicamente d'agua, içará 

/ no referido mastro o mesmo distinctivo ·do Navio por cima da bandeira. Se precisat· de algum fet·ro, ou amarra, içará no pcnól 
da carangucja o dlstinctivo suprameucionado. . . .· · 

4."; Quando algum Navio precis-ar de reboque, içará a bandeira de .sua Nação no mastro de prôa por cima dos signaes d'agua. 
5~" Para pedir pratico; içará· o signal de palmos d'agua por cima. da bandeim da respectiva Nação. · 
G.a Os. Navios~ que demandarem de noite a barra' do Rio Grande do Sul, terão todo cuidado de avistar o pharol, que existe 

colloc:ulo em uma torm do fmTo (!Hl pés inglczes). relativamente no oivel do oceano, e é visível da· distancia de 22 a 25 milhas · 
-mrsrilimas: sendo a sua luz branea, e os l'clipses de minuto em minuto: 

J' 

~ ... 
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N.o Jf.lL-JUSTTÇA.-Aviso de 18 de Novembro rlc 1857, 
dirigido ao Presidente do Tribunal do Commerrio da Ca
pital do Impe~·io.- Dá. soluÇão á.Y d1widas 1Jl'OJWSfa.~J pelo 
Prr-sidcnte do' Tribzmal do Gommercio da Ca7)ital do f?n
perio, sobre qúent deve substituir o Fiscal do mesmo J:ri
bunal nos seus impedimentos, e sobre a maneira de proceder .. 
se quando forem eleitos para membros d'elle ·Jmrentes den
tro dos gráos declarados. 

3. a Secção.- Ministerio dos Negocios da .Tnslir,a. llio de 
.Janeiro em 18 de Novembro de 1857. 

· Solieitou V. S. no seu Oflicio de 6 de Agosto do nnno 
prO'\imo pret.erit.o ser esclnrecido sohre as seguintes (hnidns: 

1. a Se tendo hoje os Tl'ihun::es do Commercio por Ad,iun
tos, ntt~m do Fiscnl, mnis dous ou trcs Dcscmbatgadore~, po
derão estes substituir o dito Fiscal nos seus impedimentos, 
c no easo affirmntivo, ·quaL dellcs deverá exercer interina
mente ns respeclivns funções? 

2. a Se o nrt. 6. o do Titulo uni co do Codigo Commercial 
J1rohihe nbsolutnmentc que fação parte do mesmo Tribunal 
os parentes clcntro (los griíos declarados, c commcrcinntes 
que tenhão sociedade entre si, ou se permiltinclo tacitamente 
que seJfio elles membros do Tribunal (como nos demais Tri
bunaes Judiciario!.') só veda que sirvão ou intervcnhão em humn 
mesma qucslfio conjnnctamcnte? 

3. a Se, sendo omissas as Instrucçõcs de 5 ele Setembro de 
1850, úccrca do numero de votantes ncccssnrios para formnr 
o Collegio Commercial, não scrn indispcnsavel qnc cstc,jão 
presentes 20 eleitores, numer9 que o nrt. 1 k Tilnto nnico 
do Codigo Cnmmcreint (lcclaron preciso para a primeirn elei
ção? 

/í .• a Se resolvida affirmativamcntc a primeira pnrte da 2. a 

duvida, c sendo eleitos ao mesmo tempo pnrcnlcs nos grnos 
referidos, c commerciantes que sejfio soei os, deve rccahir a 
prefcrencia sobre o mais votado, procerlcndo-sc éÍ nova elei
ção em lugar dos menos votndos n respeito de quem se der 
o impedimento _lcgnl? 

5." Se, dccirli1in porêm negntivamcnte, não seni curial, 
que no Jul~nmcnlo rhu: nppclla~ões scjn o segundo sorteado, 
n respeito (lc ([UCm se der impedimento pnra servir. conjun
ctamentc com o primeiro na mesma causa, snbslituido por 
vmtro ~nrf~n•f() ,, tl••simpn•lido? 
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6.n Se neste ultimo (:nso • •ws Sessões rulministmlivas, 
tratando-se de qucstiio cuJn dn i~ r: o tlP])cnda de Tribunal com
}Jieto, dcveriio os nwHnns Yoiíulo!' ~.er snhstitui,Jos tior snpJllcn
tcs rlesimpediclos. E t)Uando llilo sejn pn~eiso qüe o Tribuunl 
esteja comJ,)efo, rleverfio preferir ns mais votados, abstendo-se 
de interYir na dPei!'fio os menos rofmlos, qne forem impc
flidns? 

Sua 1\lagestade o Imperador, it CuJa Pt·esença levei o ci
citndo Ornei o ele V. S. , Tendo om·ido n Comclhciro Procu
rador dn Conla sobre la f'!' dnvillas, P n SPeçfio de .Jnstic:n do 
Conselho tl'l~sliulo, llotnn por hem, por Sna Impmial He
soln~·fio dn :f,~. do correnlt• nwz, c de t'nnfonni<lnde com o pa
recer da mesma See{·iio , que se conformou com o do refc
fido Proeuradnr da Cori'Ht. lh~darnr, qunnto ;i 1.a duYitla, que 
a suhslifni('fio 110 enso proposlo, derení recnhit· no Desem
l>nrgador mnis autigo por ~-ua nomcarfio, posse c C\ercicio 
Jla Belaçfio em <)lle prinwiro Sf'nira' segundo o Hegimenlo 
·~ praticn seguida nas lldi!~'ÕPS. 

Pelo qun respeila ;Í ~:.a, qne ns pa!avrns- 11fio poderfio 
servir fonJmH·lamenl~~ rH> nw:-;mo Trihnun! -·- e'\duem toda a 
idéa de distinrriio ou limila~·rw, mormente occorrendo no sen
tido conlrario inr.nlrnlareis inconrenien1cs na êHiministraçJo 
da .Tusli~n, e nas fmw~:.iíp:; 1lns TrihnrléH'S do Commcrcio; de
vendo por (;mio cnltmt!er-~e, 'I''P f'sln disposi~:fío 1i">a humn 
prohihi(~fio nhsnlnla ~elll a nw11or reslt·icçiio. 

Quanto it ~L .. e .1-. ;·. ~ qtre se de\'c proceder na fô1·mn por 
Y. S. indif~éHla. fieaudn pnr •·onsf~fllH~JH'in pre.in•liendas a 5." 
c G .... cluvida•;. O qiiP rnP!lllllniro :í \'. S. para sua in:elli
genda. 

Deos Guarde n V. S.- 1-'rmH·is<·o Diogn Pereira tle Vns
r·oncellos. -Sr . .fo~t~ lgnadn Yaz Yicirn. 
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N." 412-Jl\JPERJO.-Aviso de H; ,;c Noveml))'o de 1857.-De
clm·a que dct•cm .~cr e.xccutadas ar. !..ris de apmwntadoria.Hm1-
cedida.r; _pela.~ As.r;embléas l'rtmiw·im!.li, em quanto o Poder 
LegúlatÍ'l~O não drr hum a dl•ci.são sobre f'sla. malaia. 

1.a Sec~·iio.-Hio de .Janeiro~ Minislerin dos NPgocins do 
Imperio em 18 de Novembro de 18!)7. 

Jllm. c Exm. Sr.-Sua l\lngestadt~ o JmpPnulnr, Confor
mando-:.;e JlOI' SlHl immediata 1\esoluc,:iio (h~ 11 do rorrenle 
mcz, com o ymrcct'l' da Seeçfio dos .Negocios flo lmperio rio 
Conselho d'Estm1o, exarado em f:onsnlln (1t~ 1l clc> Outubro 
ultimo,-l\lnnda c1eelarnr a Y. E.x., em soln~:fio ;Í dmic1a que 
propoz em Ofiicio 11." 38 de 12 fle Agosto, q1w, ufin ohstante 
ser exorbitante das attribuic:ües dns Assemblt'~n~ Legislalivas 
Provinciaes a decrctaçiio de aposentadorias em fanH· de em
pregados das Vrovineias, conforme tem o (~ovcrno Imperial 
dec1arndo J)or \'arins vezes, com tudo, em qmmf.o o I>odcr 
Legislativo não der huma flccbfio sohre esta mntcria, devem 
ser m:ccufnrlas ns I..eis de aposentadoria que fon•m snncdo
nadas; e por tanto niio púlc ~er dcnegndo ao t'tnpregado 
aposenfndo na Secretaria flessa T)re~itlencia, a rpte Y. Kx. ~c 
refere, o competente titulo que etlc pede parn poder pcrt"eher 
os seus vencimentos. 

Dcos Guard~ n V. Ex.-l\Jarqucz de Olinda.-Sr. Jlresi
dcntc da Prm·incin •1o Hio (;rantle do Norte. 

N.o ~·13.-F.AZENnA.- I~m 18 de Novembro de 1857.
ScllfJ que devem pagar os titulos de 1wmear<To dos 

Delegados e Subdelegados. 

Rernardo de Souza Franco, Presidente rlo Trihunnl do Thc
sonro Nacional, (leclara ao Sr. T nspcctor da Tlwsonraria. da 
Provinda do Espirito Santo, em solu\:iiO ;Í materia do scn Ofli
cio n.o 10() de 25 de Setembro ultimo, ((lte deve eontinnar a 
CObrar O R(~lJO fiXO tfC 160 f(~iS peJos fifnJos de llOilleU('fiH fiOS 

DcJcgndos c Suhdclega.tns tlc l'o1ieia. 
Thcsonro Nacional em 1 R 4le Novcmhrn fln 18!)7.- llnr

mmio ,fe Snnza Frnnrn. 
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N.o fi.n .. -Circular em 18 de Novembro de 1857.-Declara 
os generos que o.'i· Commandantes e fi)fliciaes dos ~Navios de 
transporte podem nclle.ç carregar a titulo de « agasa 4 

11wdos >>. 

JJernardo de Souza Frnneo, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, transmiUc aos Srs. Inspectores das The
sonrarins de Fazendo, em conformidade do Aviso do 1\linisterio 
da 1\larinhn de 21 de Ontnhro pro:ximo passado, para o devido 
eonheé.imcnto, a cópin .iunln dó Aviso do mesmo .1\Hnisterio, 
cxpeclirlo no 1\rsennl de Marinha fln Côrte, i.Ícerca dos ge
ncros que os Commnndantcs c Officiaes dos navios de tran
sporte porlem ncllcs cnrrcgm~ f'l titnlo de <<flgasnlhndos>> e CJl1 
henelieio sen, em Yirlnrlc f)a llorlnria da Hcnl .Tnnla da ·Fa
zenda fie 2fi ele Onlnhro de 17HR, lamhem nnnexa por 
tópia. 

Thesonro Nncional c•m I R de Novembro de J R57.- Der· 
nnrdo de Souza Franco. 

Rio de .Janeiro. Ministerio !los Negocios dn l\fnrinha em 
21 de Onl.nhro de 18:>7. · 

Sendo neccssario esclarecer bem quaes os generos, que 
os Commandnntcs c Onidacs dos Navios de Transporte podem 
nelles rnrregar a li lnlo flc- ngasnllwdos-- c em bcnefido 
seu, a fim ele que se eYitcm ns continnndns questões que a 
semelhnnte respeito f em or.c01·rido, tenho por conveniente 
recommenrlar ri \r. S. , qnc o Portaria da Real .Tunta da Fa
zewla de Yinlc seis dP Oulnhro de 179R, que se lhe re
melle por copin, fiCVí~ ser inteirnmente obscrvnda, porque 
define f'om precisfío c~ clareza , nfio só o que se entende por 
<<agnsnlhndnsn , romo os ''nlores, alêm dos quaes nüo <leve 
ir o frete, qne hum Officinl , ou outra praça de taes navios 
p•)de perceber, pelo qne nos mesmos conduz. Expedindo 
V. S. ns onhms neecssnrins pam esse fim, deve communi
cm·-me quncsqner nhnsns, qnc ainrla appareção, c legitimar 
possiio hmna medicla, qtw cxtingua completamente o uso de 
poderem os nwncionndos Commnndantes e Officiaes conduzir 
cnrgn tamhem por sua •~ontn, c quando não prejudique a 
do J~stado. 

Dens f!nnnle n V. R ----.Tn~:,~ Antonio Sarnivn.-Sr. An·· 
1nn!11 ! Pqt';ltHn ,{n 4 ~otd ~~· 

i. I 
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O Commandante da Chanua <<Agnim>, fique entendendo 
e toc)a n sna respectiva gtwrni{'fto que Sun Mngcstade Houve 
por bem Conceder-lhes a (1ra-:a de Jlotlerem t 1·ansporlnr fa
~endas e generos dos portos da Amcrica nos sens JH'oprios 
camarotes c alojamentos a titulo de agasalhados em bene
ficio do seu particular interesse, não e~ce(lendo o valor dos 
fretes dos ditos generos tmnsportados á quantia que cmla 
hum se expressa na relação junta, e que faz parte desta 
ordem, nssignada pelo Secretario desta lleal Junta da Fazenda 
da l\Iarinha; declarando-se porêm que acontecendo que algnm 
dos individuos assim contemplados transportem mais volumes 
e fazendas, cujos fretes excedão o valor das quantias assim 
determinadas, occultnndo-os por algum prete~to on dissimu
lação, serão por isso cxcluidos da Graça que se lhes permitte, 
nlêm das penas a que Hciio sujeitos, logo qne disso forem 
convencidos. E para niío se nllcgar ignomncia, o refe
rido Commandantc fará publicar esta ordem (Í loda a sua 
guarnição, fazendo registrar nu Livro da Carga, sendo res
ponsavel a vigiur pela inteira c exacta obscrvancia desta Jlcal 
Determinação. O que assim se ordena em virludc do Aviso 
de 2lf. de Julho proximo preteri lo. Lisboa em 26 de Outubro 
de 1798.- Com quatro rubricas. 

Rela~iio elas t•essoas elas gnn••nições das cltat•
t•un.s, á (fUCJU Sua lllngestucle 1•crnlitte h•ans .. 
Jlot•tlu•ent fuzendns ent seus ágnsalluulos 
até ns •r•utntias abaixo exJn•cssatlns; at sabct•: 

Ao Commandunte até a quantia de. Ji.oo;mooo 
Ao Capcllão até a de. . • • • . • . . . . 50~ 000 
Ao Piloto c 1\'Iestr~ a de. . . . • • . . • . . 200t7DOOO r alia· lmm 
Ao Eserivão, 2. o Pilo lo c Contra l\Ics-

trc , a de. . . • • . . . • . . • . • . . • • • • 150:fb600 )> » 
Ao Cirurgião a de. . . • • . . • . • • • • . • 50~ 000 
Ao Guardião a de. . • . . • . . . . . . . . 1 00 ;n, 000 
Ao Carpinteiro c Calafate a de. • . • . . . 50Jl)OOO » » 
A cada marinheiro a de. • . . • . . • . . 24 ;t1> 000 
A cada Grurnctc a de... . . . • . • . . . 1 2.J7;000 
A cada I' agem u de. . . . • . . • • • . . . . ();H> 000 

I.isboa em 26 de Outubro de 1798. -Manoel Jo:Hfui'm de 
Oliveira Lugc. 



I 
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N.o 4f5.- l?AZENOA..- Em 20 de Novembt•ó de· 1857.
As divida.r; ·menores de 250-~000 podem ser reémihecidas 

imleptmdentes de habilitação. 

Dernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal doThe
souro Nacional, devolve nn S1·. Tn~per.l.or da Thesonmria de Fa~ 
zenda tle Pernambuco o requerimento e nutis papeis que 
aeompauh(tl'fio o Offieio da Pre!'idt~ncia, n. o 73 do 1. o de Junho 
ultimo, para que faça liquidar a di viela reclamada por .Josepha 
Hufina de Castro Canalho, tn·ovPniente de madeiras fornecidas, 
para as obms do Hospital Militar, por seu fallecido marido 
Thomaz de .Aqnino Carraliw, no exercício de 1855-1856, e 
remctta o processo, Yislo pertencer n refcritla divida a exer
cícios findos, ao ~Iinislerio da f~uerra, romo ~e acha determi
nado nns I nstrneções •h~ () d1~ Agosto de 18 ~.7; e por esta 
ocrnsifio deelam ao mesmo Sr .. , nspector que, na conformidade 
ela Ordem ele 2H ele .lullto «<o anuo passado, com referencia 
éÍs cJe 12 de SPt•~mhro dt~ 1 R:l7, e 23 de Novembro ele 18'~·0, 
pounm ser rceonhcciclas itulependentemcnle de hnhilitaç.ão as 
«livitlas que niio exe•~«len·m de 250 ~000. 

Thcsouro Nndonal Clll 20 1Jn Novemhro de 1857.- Ber
nanJo dn Souza Fnmro. 

N. 0 ~'r-HL-DIPEIHO. -- .hiso tle 21 clc Novembro tle 1857. 
Dt!t:lara que as Aim•mMtfas Prm:iucim·s wi.o lt•m allribuição · 
]Jflt'a aposentar t'III}JI'f'!Jttdo.'i JHtblico . .;, c que rl'f)H1armente 1J1'0~ 
cedcn o Pn~sideult• dtt l'rovincio da llahia dennft,endo á 
Assembféa Pnwinrinl d11as Rrsolllçiies de semelhante natu-
1'c.:,a, que lhe fiwiio l'f!t'twimlas 1mra ,çercm. publicadas nos 
I amos da 2. a l}((I'{C do art. 1 :~ do A elo A.ddicional' de
t•ewlo .çusftmfar t'Sft~ seu octo aft.: ulterior llcsolução da 
.A sst•mbltta. Gt'l'al [t'!lislatil'a. 

1. a Secçfio.--Hio cll' Janeiro. l\Jinisterio dos Negocios do 
fmperio em ·21 cl1~ Ntnemhro ele 18;"i7. 

Illm. f.' F.xm. Sr.-Sua 1\Iagesf.adc o Imperador, Tendo-se 
eonformado por Sua imnwrliata Ilcsolnçfio de 7 r1o corrente 
mez, eom o pan.•rpr tia ~er~iío elos Negocios do Tmperio do 
Conselho ti' Estado, ~~xarn1l.o em Consullu de l7 de Outubro 
ultinw, -Houw~ por lH'tll I tnfPIIiU' cpte fossem remetfidas 3G 
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corihecirnento do Poder Legislativo ns ilcsohtç.ões dà Assem ... 
bléa Legislativa dessa Província aposentando o Offieinl maior, 
c o Medico da Camara Municipal da Capital, visto que, se
gunrlo V. Ex. entende, e está declarado pelo Governo Tmpe ... 
rial em varios Avisos expedidos Jlela Hepartit:fio do Imperio, 
não tem as Assembléas Provinciaes altribuiçiio pa~a aposentar 
empregados publicos, em vista do que dispõe os arts. 10 e 
1 J d() Acto Addicionnl , qne marcão os nnicos casos em que 
as ditas A.ssembléns podem legislar, e onde nfío esliÍ aqnelle 
cornpreheruJiclo, o qual he da cxdnsiva compelcncia do Poder 
Executivo, em virtude do § 1 t do art. 102 da Consl.ituição 
do Impcrio: não podendo entender-se aquella nttribuiçiio con
ferida pelo art. 13 do citado Acto Addicional, por isso qnc 
este só nnlorisa legislar sobre a creação e snppressiio tle em
pregos pnblicos, no qne se niio inclue a nnlorisa._-fío fJile se 
arrogou iÍ Assmnbléa. 

Oufmsirn, Manda o 1Jesmo ~ugmlo Senhor Heclarur:-lhe, 
qnc proeedeo V Ex. regularmente, pelas razões em que se 
fundou, devolvendo <Í A.ssembléa Provincial as sobreditas reso
luções, que lhe forão enviadas para serem publicadas nos 
lermos tia 2.a pari c do dtado art. 1 a do A.clo Addieional, e 
de snspmHier a sua puhlicac,:üo, niio obstante lhe serem para 
esse fim reenviatlas pela mesma Assemhlt~a, sem cmhargo das 
razões com que Y. Ex:. as dcvolvco: cumpl'intlo que V. Ex. 
sustente este seu neto até ulterior resoh1ç-iio da Assembléa 
neral tegislnliva. 

neos (;uanle él v. Ex.-MarqlleZ tle Olitula.-Sr. ftrcsi
dente da Prolineia da .Bahia. 
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N." Ji.17.-Aviso de 23 ele Novembro de 1857. -Declara 
que compele á Camara Alúnic·ipal da Cidade do Bananal, 
da Provincia de S faulo fazer tudo quanto for preciso 
11ara: que tenha effcito a determ·inação da Camar:a dos De
puta'dm; que mandou cmnpular m; votos de 7 cedula,ç (le Elei
lore.(j apuradas em separado pela respectt'va !Jle.ça llaro
chial, que deixou tle exi-stir; bem como annullar os diplomas 
dos Eleitores excedentes ao numero de vinte, que de·via dar 
a mrsnia Parochia. . 

1. a Secção--Rio de Janeiro. Ministcrio dos: Ncgocios do 
Ttnperio em 23 de Non~mhro de 1857. 

111m. e Rxm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Ncgocios do 
J.mperio do Conselho d'Estado, sobre o Oflicio dessa Presi
deneia, n.o 10G de t8 flc .Tunho deste anno, em que propoz 
as !'egniutes duvillas, C fite eneonlrou ua exccu~iio do Aviso, 
cJtte llw foi c!xpecliflo mn 2H ele Maio para dar cumprimento 
á delih•~raçfio da t:arnara dos Heputmlos, que mandou que 
fossem computados os votos das 7 cedulas ele Eleitores npn
nulas em sepnnu]o pela Mesa Parochial da Cidade do Jlarianal, 
c se aunnllassem os diplomas dos Eleitores, que a mesma 
l•arochia elegeo, m:cedenles ao numero de vinte, que lhe 
eompete dar, dev~ndo a sorte cleeillir qual tleva ser o Yige
simo meitor, visto haver mnpnte entre ti i versos Ci1ladiios im
nietlinlos ao 1H. o: 1. o_ qual a autoridade que ha de fazer 
a eompnLaruo dos votos, visto que a 1\lcsa Parochial está 
dissolvida: 2. 0

·- se o autoridade para isso eompetentc, deve 
expedir os novos diplomas aos Eleitores, c se á clla tnmbem 
compete proceder no sorteio para o desempate, on se ú Camara 
1\Jnnicipal, como está estahelecido, e hc de ]Jratiea. 

1~ Sua l\Ingestade o Impemdor, Tendo-se conformado por 
Sua immcdiata Resoluçfio de 19 do corrente mcz, com o pa
recer da sohreditn Seerfio, exarado em Consulto de 1 ~. de 
Setembro ultimo, -Ha bem Mandar declarar ú V. Ex. rtne 
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tente diplomn, f(ne scr;i n copia rln neta em que for feito 
o sorleitunculo. O que commuuico a V. Ex. para seu cOI1he
cimento c execução. 

Deos Guarde a Y. Ex~-Marcp1cz de Olinda.-Sr. Presi ... 
dente da I>rovincia de S. Jloulo. 

N." 1..18.-Ariso de 23 de Novembro de 1857. -Declarl\ 
que acertadamente resoTt·eo o Presidente da Provincia. da 
Bahia, que os habitantes do Cttrato do Senhor Bom Jésus 
do llio de S .• Toüo, que pela Assembléa Legislativa Pro
vincial foi de.mwmbrado da Frcgue::t'a de floras JVotas, e 
mmcxado á de Cocaes, devem contiuuar a ser naquella 
qualificados e exercer o direito eleitoral, não obstante per .. 
tonceren~ actualmentc á outra Frrg~tezia c a districto elei
toral dn~crso. 

1.11 Secçfto. Ilio de .Janeiro. 1\Hnistcrio dos Negocios do 
Imperio em 23 de Norcmhro de 1857. 

111m. c Exm. 81·.-Foi ouvida a Secçfto dos Ncgocios do 
T mperio do Conselho (I' Estado, sobre o O meio dessa I,resi
dcncia, n." 180 de 17 de Setembro proximo passado, c co
pias que. o acompanhárão do offlcio do Juiz de Paz da Fre
guezia de Sant' Anna de Cocaes, c do que a mesma Presidencia 
lhe dirigi o, flccidindo a seguinte questão: se os habitantes 
do Cu rato do Senhor Dom Jesus do Rio de: S. Jofio, que pela 
Asseinhléa tegislativa Provincial foi desmembrndo da l .. re
guezia dn Roças No\·as; c anncxado úquello de Cocacs, devem 
ser qualificados c exercer o direito eleitoral na Frpguezia a 
que pertencia o mesmo Cura to, c que faz parte do Terceiro · 
districto eleitoral, ou na de Cocaes paro que foi transferido, 
c que está comprehendido no 4·. o districto. E Tendo-se Confor
mado Sua J\lagestade o Imperador por Sua immcdiata Reso
luçiio de 14· do corrente mez, com o parecer da sobredita 
Secção, exarado em Consulta de 21 de Outubro ultimo ,-Ha 
por bem 1\lnnclar dcclnrm· n V. Ex., que ar.crlndamente re
solveo essa rresiilencia que devem os habitantes do referido 
Cura lo continuar a ser qualificados, e exercer o direito elei
toral na Freg~ICzia de Ro~as Novas, nfio obstante perten
cerem aet.na1mcntc «Í outm l"rcguczia, e a districto eleitoral 
tlircrso; visto qne, cst:t hypothcsc, se não esl<Í comprchen-

. . ~.9 
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di tia na ldra tlo art. 2. o do Decreto n~o 1.80 l de 7 de Agosto 
de 1856, e~tá no seu espírito, por que houve dcsmembrm:no 
de l)arochia, e da-se a mesma raziio da disposição do dito 
artigo, que teve 110r fim a execuçi'io do nrt. 1. o § 4 .. o do IJe
áeto n.o 8lf.2 de 19 de Setembro da 1855, em virtude do 

· qual só no Poder legislativo Gernl he permiltido alterar n 
divisão dos districtos clcilorncs feita pelo Governo em ohser
Yllilcia do mesmo §. Outra intelligencia tci·ia o cflt'!ito de 
dar ás Asscmbléas Legislntivai Pro\·inciaes o direito de fazerem 
indir.ectnmentc aquclla alteração, contra a intençno do le
gislador. O que communico a V. Ex:. para ~cu cunhccimenlo 
e para que faça sustentar a decisão dessa Prcsidencia. 

Deus Gunrdc a V. Ex.-1\larqucz de Olindu.-Sr. Pre
sidente du Província de Minns Geracs. 

---
N. 0 418.-Aviso de .23 de Novembro tle 1857.- Approva 

as decisões que pt·oferio o Presidente d.~ ~)rovincia de S. 
l'aulo, sobre as duvidas que lhe (orão p1·opostas por hmn 
Eleitm· da J>arochia de ltapelintll.ga, ácerca da Lei das 
eleições. 

1. a Sert;ão. -lHo de Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
Impcrio em 23 de Noycmhro (}c 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Sua Magcsladc o Imperador, Tendo-se 
conformado por Sua immcdinta Rcsohu;:.ão de' 7 do corrente 
mcz, com o parceer da Secçiio dos Negocios do lmpcrio do 

. Conselho tl'Eslado, e'<arndo em Consulta de 22 de Outubro 
nltimo,-IIoure por bem Approvnr as decisões que V. Ex. pro
ferio sobre as duvidas, l}Ue á cerca da Lei de eleições lhe 
propoz hum I~lcitor da 11arochia de Itapetininga, e de que Y. 
Ex. dco conta em Oflicio n.o 156 de S do citado mcz de 
Outubro; a saber: 

t.• Que nos termos do art. 121 da Lei n.o 387 lle 19 de 
Agosto de 1846, não pó<lem os novos Eleitores da Parochia 
de Tatuhy exercer neto algum eleitoral, sem que a respectiva 
eleição seja approvnda pela Cnmnra dos Deputados, não lhes 
sendo portanto permittido concorrer á eleição a que tem 
ele proceder-se para Membros da Assemhléa tcgislutiva rro
yincial, c nem meRmo YP.tar scpRrnclo. 
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2.• Qrw o Eleitor, qnc por se ter mudado de Parochia 
deixa de ser convocado, nãu perde por esse facto o direito 
de concorrer it clci~~no , visto que a convocação he somente 
huma cautela que a lei estabelece para maior garantia desse 
direito. 

3. • Qae no caso de comparecimento de dous Eleitores 
Supplentes empatmlos, deve o Collegio proceder ao sorteio 
entre clles com as formalidades legues, h uma vez que a Ca
mara Municipal não o tenha feito antes. 

! ... a Que no caso de ansencia de algum Eleitor para fóra 
da Provinda, deve ser admittido o seu legitimo Supplente, 
embora não tenha sido convocado, por quanto n ausencia do 
Eleitor para fóra da Província dá direito de votar ao Sup
phmfb, como se acha determinarJo no art. 63 dn citada lei. 

5. '- Qu3 pela mesma razão devem concorrer «i eleição os 
1 Supplcntcs daquclles Eleitores, ou Supplcntes ·cuja anscncia 

pam fúra dir l,rovincia for verificada pelo Collegio. O que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento, c m:pedit-ao 
das convenientes ordens. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Prcsi· 
dente da t>rovincia de S. Paulo. 

---
N. 0 .1.20.-Aviso de 23 de Novembro (le f857._..;.Jfa.nda 

J>roceder a nova eleição J>a.ra Yereadores e Juizes. de Paz 
da Vi/la de Piratinim, da Provincia de s~ Pedro, por 
terem sido excluidos de votar na eleição que ultimamente 
teve lugar 129 cidadrlos providos em grâo de recurso 
pelo Conselho jl[rmicipal. 

14
• Secçao.-Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios do 

Impcrio em 23 de Novembro de 1857. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção dos Negocios cl'o 
lmperio do Conselho d'Estado, sobre n representação que á 
Sua l\lagestade o Imperador dirigio o Doutor l\lnnoel Pereira 
da Silva Ubatuba, como procurador de varios c·idadãos dn Villa 
de lliratinim, contra a eleição de Vereadores c Juizes de Paz 
que teve lugar na mesma Villa em Setembro do anno passado; 
e Havendo-se. Conformado o 1\Jesmo Augusto .Senhor, por Sua 
immediata Resolução de 4 do corrente mez, com o parecer 
du dita Sec~ão, exarado em consulta de 9 de Outubro ul-
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limo,-lia por bem Delcrminnr que se proceda á nova clcic:úo 
de Vereadores c Juizes llc l,az ltn'ra a referida Villa; vislo 
que o facto ·que se acha Jlrovado de serem cxcluid~s de \'otnr 
1~9 cidadãos pro\'idos em· gr<Ío tle recurso peJo Conselho 
1\1unicipal, c não ndmillidos na lista de qunlificaçfío, não 
ohstante ns rcclamnçõcs qnc contra a sua cxclnsfio apre
sentárão em tempo invalida aquclla cleiçiio, }10l'IJ11C os seu~ 
votos podifio dar hnm rcsnllmlo mni tliYerso daquclle que se 
obteve. O que commnnico a V. Ex. para seu conhecimento 
c para que expeça nesta conformidade as orc:lens convenientes. 

Deos Guarde a V. Ex.--Marqucz de Olinda.-Sr. l,rcsi
dcnte da I,rovincia de S. Pedro. 

---= ..... -···~~-

N. o ,'1.21. -Aviso.-de 23 dcNovcmhro de 1857.-Declarr' 
ao Directorda Faculdade de Direito de S. Paulo, que aberto 
o escrutínio, e coulwcida a votação no julgamento do aclo 
de sustentação de theses para obter o gnío de Doutor, não 
se púde admitir nova votação por qualqcr motit•o que seja. 

2. a Secç.fio~-Rio de .Tancro. 1\linistcrio dos Ncgocios Jlo 
Impcrio em 23 de Novembro tle 1857. 

Foi prcicnlc a Sua l\Ingestade o Impcmdor o Oficio de 
V. S. de 29 do mez pns~mlo , em qne participa a delibe
ração que tomou de mandar proceder éÍ nova yotação no jul
gamento do acto de sust.cnlaçfio de thcses para obter o gráo 
de Doutor, porque passou o Bacharel Formado Canditlo Gomes 
de Vasconcellos Gunnalmrn, em consequencia de hum dos 
J ... entes examinudores ter reclamado contra sua votação, de· 
darando ter-se enganado. 

E o 1\lesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua 
immediata Uesolução de 1 9 do corrente mez, com o parecer 
da Secçiío do Conselho d'Eslado dos Negocios do lmpcrio, 
exarado em Consnlla de !,. do tlito mez ,-Houve por bem 
])eclarar que, aberto o csctnlinio, c conhecida a votação cslií 
consumado o julgamento, que deve ter cffeito infalivel; núo 
SQ admittimlo nova Yoln~:fío por qui.l1qucr motivo que seja. 
O que communico a V. S. para sua intctligencia c em rcs
JlOSta ao referido oflicio. 

Deos emude n V. S.-~Inrqnez de Olinda.-Sr. Dircclor 
interino da Fac.ultlnde de Direito de S. Jlnulo. 
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N.o Jí.2:t -A riso de 2~] de Novembro ue 18:>7. -Declara 

que os Eh•itorcs 1Wetlllumte eleitos 1mra a l'ctrochia do 
JJlogy das Cru-:.e.'i, em .suhstitniçiio dos que fortw llllll.ullado:; 
pela Camara dos lJeJmlrulos na Sr!.'i.'i(W deste mwo, não po· 
dem fiwccionar emqwwto wio {orem approt~ados pcht mes
ma C amara. 

1. a Sce-:ão. lHo de Janeiro. Ministerio dos Negodos do 
Imperio em 23 de Novembro de 1857. 

111m. c l~xm. St·. --Sendo snhmcUida <Í Scn:fio 1los Nego
dos do Impcrio do Conselho d'Estado, com o orlicio de 
V. Et., H. 0 152 de 3 de Outubro ultimo, a dccisfio que V. l~x. 
dera i.t Consulta qnc lhe fez o Juiz de Paz da Villa da l 1a
rahyhnna, se os Eleitores.; novamente eleitos pam a Parochia 
de l\Iogy das Crnzcs, em substitui~iio aos (l'lC rorfio annul1a
dns pela Camara dos Deputados na Sessiio deste .nmto , devião 
tomm· parte na Eleiçiio dos Membros da Asscmhléa tegisla
tiva dessa l,rovincia, a que se devia proceder no dia 15 do 
rel~rido mez; e Tendo-se Conformado Sua Mngestnde o Im
perador, por sua immediata ltcsolu«:fio de f fi. do corrente 
mez, eom o parecer da dita Secção, cxnrarlo em Consulta de 
21 daqnclle mez,-l\Janda declarur a V. Ex. qne foi acertada 
a decisão que V. Ex. deo negativamente, por isso que, se
gundo h e ex prcsso no art. 121 da Lei Hegulamenlar das 
1-:Jeiçõcs de 19 de ~\gosto de 18l6 taes Eleitores niio podem 
exeeer ftmc~ões elcitoraes em quanto não forem, como aiutla 
11ão furao, approvndos pela Camara dos Deputados. 

E porque tombem nfio podiüo intervir na sohretlila Elei
~~ão os ·Eleitores nnnniJados, não devia n Paroehia de .!Uogy 
das Cruzes ter sido representada no Collegio eleitoral ()Ue se 
reunio pnra fazer a mesma eleição, como he de crer· tenha 
snccedido, visto ser a sua exclusão hnma conscqnencia da 
c.lecisão de V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquezde Olinda.-Sr. Pre-
sidente da Provinda de S. Jlaulo. · 
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N. o f8.~:3. -Aviso de 25 de No\'cml,ro de l8:J7. _;.... Derlt~ra 
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elcitorul. As formulas são nrc.cssnrias em qnalquer processo 
assim jmlieiario como administrativo; c se ha processo em 
que se deva cscrupolisar a sua dispensa, he certamente o 
eleitoral, mais sujeito do qne outro qualquer a obnsos, c 
fraudes, que cumJn·e reprimir. O que tutlo commnnico a Y. 
l~x. para seu conhecimento, c para CJHC o faça constar ao 
representante. 
· Deos Guarde a Y. Ex. -1\larquez de Olinrla.- Sr. Prc-

shlente na 11 rorincia de S. Paulo. 

N. 0 ·l2l. -Aviso de 2:J de Novembro de 1857. -Declara 
que para tt;r lugar a. intel'pm;içilo de rrcur.m para. o· Gon
sellw 1lluuicipal pela não qualifif:arrw de t•otante.'i h e ·imlis
JU!m;m·el qur Jll'fCl'd(t rcclamarlio tlesallemlida J1f!la rt•,çpectitYt 
.Junta .. 

L• Scccão. I\io ele Janeiro. Millistcrio dos Negocios do 
lrnpcrio em 25 de Novembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, Tendo-se 
Conformado por sua immmliata Uesoh1~ão de 1l do corrente mcz 
com o pareecr da Secção dos Negocios do Impcrio do Conse
lho d'Estado, exarado em Consulta de 9 de Outubro ulti
mo,- Houve por bem A pprovar a decisão de V. l~x. constan· 
te dos documentos que acompanhárão o seu officio, n. o 90 
de 28 de Agosto deste anno, declarando ao Juiz Municipal 
do Termo de Pereiro, que a omissão que houve da parte da 
Junta de Qualificação dos votantes daquella Parochia cin re
metter para o distl'icto de Caxacó a lista dos respectivos vo
tantes, pelo que os seus moradores não tivcrfio conhecimento 
dos que farão nella comtemplatlos, nfio justifica a falta de 
ohservancia das formalidades na interposição dos recursos, que 
por ventura fizessem subir ao Conselho 1\lunicipal os cida
dãos do dito distrito, indevidamente c:tcluidos da qualificação 
ilC votantes, visto que, segundo o preceito do art. 35 da 
td Hr!gr1lamcntar das Eleições, he indispensnvcl para que 
~··!. interponha recurso da não qualificação, que preceda re
i;";\;unr:,u desaUcndida pela Junln, c conforme a disposiçfio 
dP :n·!. 5. 0 do Decreto 11.0 511 de 18 de 1\lart,;o de 18l7, 
qnc o mesmo recurso seja instruido com o termo de sua in
lcrposi«;fio 1ana·lo no livro das arfas . rlns trahalh(ls · ela flita 
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Junla, sem o que nl'io pt'Hle o Conselho ~!nnieipal tomar co
nhecimento uclle' como he expresso no art. s~o uo referido 
Decreto. 

Ile certo que os recorrentes, quando os houvesse com 
elfcito, soiTreriao em seus direitos por hnma falta de que 
nilo erfio culpados: mas a lei nenhum remetlio dá para essa 
falia, senfio. a. mulfn ·aos que a commctterüo, e com a qual 
forfio justamente punidos flOr dcliher:u,:fio de V. Ex. os rnem
hros da ~lnnla de QualiHea«,:fio, que forfi.o omissos, conforme 
Y. Ex. pnrlicipa em seu citado oflicio. 

O qne Cí.:mmunico a Y. Ex. para seu conhecimento. 
ncos Gnnrcle a v. E~.-Mnrquez de Olimla . ..;_Sr. l)•·e-

sidenle da Provinda de Ceará. · 

N.0 fl.2;). -Aliso de 23 de Novcmhro de 1857.-.illanda 
.fiub.(jiMir o juramwto que aos Fereadorcs eleitos para lwma 
Camara ilhmicipal da J>rovincia de Goyaz, no presente qtta
triem·o , drferio hum l·errador da Camara transacla , 11a 
qualidade de seu Prr.çúlrnte com o re.(jpectiro Secrclar?·o. 

. 1. 11 ~erçfio. Tiio de .Tnneiro. Minislerio dos Negocios do 
1mpcrio em 25 de Novembro de 18;'}7. 

lllm. c ]~xm. Sr. -Foi ouvida a Secçfio dos Negocios 
tlo Jmperio do Conselho d'Estado, sobre o Officio do ante
cessor de V. Ex., n. o 21 de 27 de Fevereiro deste anno, 
snlnnetteJH!o á appro,·n~fio do Governo Imperial a decisão 
que dera, para que subsistisse o juramento que aos "Verea
dores eleitos para o Jlrcsente qnatriennio dererio hum 
dos Vereadores da Cnmara transacta, na qunlidacJe de seu 
Jlresidente, com o respectivo Secretario, em consequencia 
de ter a dita Cmnnrn sido omissa em cumprir no devido tempo 
aquelle dever. 1~ Tendo-se tonformndo Sua 1\Iogestade o Im
perador' por Sua immcdintn nesohJÇÜO de 1 t do corrente 
mez, com o parecer da referida Secção, exarado em Consulta 
de 29 ue Setembro n1timo,---Manda declarar n V. Ex. que 
dere suhstislir nquclle .inrnmentn, por que, com quanto nfio 
se n~rHirassem ns mesmas drcumst:mcias. milittío com tudo ns 
mesmas razões, que se tliio no Aviso n. o 1 .~.6 de 31 de Maio 

I) 
~--~-------------------------------------
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de t8Lt.9, em que se fundou a deéisfio do antecessor de ··v~·, 
Ex. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento··~ 
e governo. . . . . · .. : .. . . : ~· : :'~ 

·ncos Guarde a Y. Ex. _;_Mnrquez ·de· Olirida.- Sr: Pre-
sidente da Pi·ovincia de Goyoz. · 

N.o 426.-ll'AZENDA.-Circular em 25 de Novembro de 
1857 - Peças de machinas que $e devem despachar livres 

· de ditei tos. . 

Bernardo de Souza Franco , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , em . conformidade da dccisüó dada á 
Alfandega da Córte em Aviso desta data, declara aos Srs. 
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para· o devido co
nhecimento e execução•, que a . doutrina das Decisões n. os 

162 de 8 de Agosto de 1839, e 245 de 3 de Novembro de 1852 
está de inteiro accordo com o disposto no Decreto de 26 
de Agosto e art. 31 da lei de 26 de Setembro do corrente 
anno, na parte em que estende ás peças em separado· das 
machinas a isenção de direitos çoncedida á estas; cumprindo 
todavia acautelar o abuso que a execução pratica das novas 
disposições possa .. olferecer em contravenção áquellas , e em 
prejuízo da Fazenda , na o devendo êonceder-se isenção ·de 
direitos em favor das peças sepa~adas~ sem que se p~ove, 
mediante exame por peritos na vresenÇa e a juizo dos'' Ins
pectores das Alfandegas,-com recurso para ris Thesourarias,~ 
que as referidas peças nüo podem tm· outro destino ou.appli
caçiio senão substituircm peças idcnlicas já arruinadas de 
certas c determinadas: machinas ,. ou servire'm de· sobresalente 
ás que, existindo perfeitas, possüo imitilisar-se por qualquer 
eventualidade. . . . . . . 

Thesouro. Nacional em 25 de Novembro de 1857. -
Bernardo de Souza Franco. 

Aviso á ftue se ••e fere n Ci~eidar snt•ra. 

l\Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
25 de Novembro de 1857. 

Em deferimento aos requerimentos do Gerente da Compa
nhia (lc Navngnçiio ·a vapór « Santista >> Antonio Francisco da 

50 
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Cosfa Cabral , c do Emprczario da Jinlui inlcrmctliuria ilc va
pores para. os 11ortos de Ubaluba e outros nté Santa Catha
rin3 , Doutor José Rodrigues Fcrrcirri, contt·[l o. dccisiío da 
Alfiindcga, que .lhes negou o de!-~pndio livre de direitos n favor 
de varias peças de machinismo pnra os vapores dus referidas 
companhias, declaro it V. R. qne a doutrina das Dcci8õcs n.o 
162 flc 8 de A go~to de 1 33D, e 2Mi de 3 llc Novembro tb 
1.852, está de inteiro neeordo eom o dispo~! o 110 Dccrelo fle 
26 de Agusto, c art. 3 J da lei tle 26 de Setembro do 
corrente anno, na pnrlc em que estende tls pcc:ns em sepa
rado das. mnehinns a iscn,:;fio de direitos concedida á estas; 
cumprindo toJavin acnntehll' o ulmso qnc a exccuçfio IJrntica 
das novas disposil.'ões pm;sn offerecer em contrav:~n~·fío iÍqucllns, 
e c:n prejuízo da Faz.-:.:Hla; nflo devcwlo ser com~cdida a 
iscnç~o de direito~ em favor elas pe•:ns scparadm: f-:em que 
se pro r e, -- nwtlinn!e exnnu~ por ,,critus ua pre~r:nçn, e n j11izo 
do fnspcdor da Allitnrlcga com rectlr~;o pnra o Thewni'o,
qnc as referidas JH!f;.a:; nfio po :em ter ontro clestinn ou appli
ençfin, sc,::io :;uhsliluirem pc~·as id~nneusjJ arruinntlas de ccrtus 
e determinaria:; maehinas, 011 R~~rvit·cm de r.nhre~inlcnlc ;Ís 
c(HC, e~isl.in:lo per!'i•li P:{, pa<>:;f:o iuntilisar-se poi' qtwltptcr 
eren tualidtHle. 

Deos (~mmlc n \'. S. -Bernardo de Sunza Franco.··-
~~ ... Coascllwirll li: :p::·: .. ,H· •la Alfandega da C;\r!t!. 

N.o ·~·27. -.HJSTfCA. ·-· .~vi~o de 2G de Novembro de 1857, 
dirigido íu Prc~sidc.t~<: do Trilmnnl do (}muncrcio da Pro
vinda da 1;.ti,;;~.- JJec/.trrt rm .'wluçfio a duoida Sltscitarla 

r: . l ., . l 1 f' • • 1 l tw rc1eru o 1 rwuwt. (, ., vum;n~rcw, lJllC a ·mslt a a t ou-
trina do att. :·}7 do Codi[JO C.9lJUJWrcial, nfw p1Ur- o nws
mo 1'ribnnal sywlinrr da nwralidade c cazwcidade dos 
Administradores de lrapiclw.o; r armazens de ·deposito 11ara 
dm·-1/ws oa Ht'ffll'·lfl~3 a JUfr.•nt~. 

:-ta Sccçfio.- Miuistc~rio do~; Negodos da .lnsli{·a. Hin flc 
.lancirn em :~r; de Noi·(~JHhl'i) ele ~ U;-)7. 

E111 St~ll O !li rio .Jp 1 B ck F;~n~reiro do il!lllO prm:irno findo, 
d~o v. S. con~a i\·). noH~I'.!O Imperial da c)uyida StJ~cilada 
no Trilllwal do Comme;-cio de:13a Provinda sobre ter cllc 
Oil n1o llireitl) pilra ~ynrlhtr da mora1idar!e e cúpacitlat1c dt):~ 
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trina do att. :·}7 do Codi[JO C.9lJUJWrcial, nfw p1Ur- o nws
mo 1'ribnnal sywlinrr da nwralidade c cazwcidade dos 
Administradores de lrapiclw.o; r armazens de ·deposito 11ara 
dm·-1/ws oa Ht'ffll'·lfl~3 a JUfr.•nt~. 

:-ta Sccçfio.- Miuistc~rio do~; Negodos da .lnsli{·a. Hin flc 
.lancirn em :~r; de Noi·(~JHhl'i) ele ~ U;-)7. 

E111 St~ll O !li rio .Jp 1 B ck F;~n~reiro do il!lllO prm:irno findo, 
d~o v. S. con~a i\·). noH~I'.!O Imperial da c)uyida StJ~cilada 
no Trilllwal do Comme;-cio de:13a Provinda sobre ter cllc 
Oil n1o llireitl) pilra ~ynrlhtr da mora1idar!e e cúpacitlat1c dt):~ 

I I 
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At1minislr:ulon>.s de trapiches c nrmnzcns de tlcposilo, e 
Jlor conscqnencia dnr-lhes ou negar-lhes n patente,. êÍ fim de 
fJne o mesmo· novcrno a resolva. 

Alguns membros do mesmo Trihnna1 .opiniio pela nffir..:. 
matim' com o fundamento de fJlle hc principio geral c cor
rente, que to1to o depositario deve ser pessoa que oiTereça 
garantias pnrn potlcr rcspomlct~ pelo mlo.t· dos ohjectos con
fhulos a sna guarda, c que n Iiüo ser nssim, aeontcceria dar 
o Tdhnnal patente <lc A.dminislratlor n hum individuo des":' 
tHuillo de 1w.hl1ita.;õcs, c nté havido na Prn~n Ctlmo pouco apto 
para cxe1T1>.r. liio importante cargo, c fJHC nssim entcmlião 
assh.,Ur no Tribnnal o direito de negar n pnlcnte, nind~' mes
mo no cn~;o de ter o impetrante obtido nll'andcgnmeuto da 
Thc!>:lllrnri:l G~~rn1. · 

Hl! Y. S. pon~m de parece1· cmltrario êÍ face da lillcral 
disposiçüo do nrL 87 tlo Codigo Commercinl, pQr que ahi não 
vê comig:,atlo esse flin~ilo de syndieandn, sendo apcnns obri
gntlo o Trnpicheiro a irpernnle o Trihnnal nssignnr o termo 
de fiel depositario para, ú vista d'e!Ie, se lhe mandnr .passar a 
respectira patente; e que nrio tendo pois o 'l'l'ihunal o di-: 
reilo de nomenr; lambem .riüo podia exercer o ua syndicancia, 
e então, se negasse a patente a hum individuo coinpeten-
1emenle hahililat1o pela Thesourarin, como apto para exercer 
o officio d(! Trapicheiro; iria estabelecer connicto dcsngra
t]ayel entre o Tribunal e a mesma Thcsouraria. 

OnYido o Presidente do 'i'rihnnal do Commereio da Ca
pilal •In lrnpcdo, dcelarou ellc qne os Trilmnncs do Com
m(':reio n:io t.in115o o direito <l•! JH:gat· nns Trapicheiros c 
.Atlmiui:itr;~dore~ th nt·mnzens de <l~:posito a patente que elles 
r:~~JI!Crcssem; por t(llíllllO, nem o cnpilulo 5. o do Ululo a.(> 
pnrl.e 1. 11 do Codign Commercial, nem sen llegnlumento or
ganko uo ar!.. ·J ~~' lhe concedem tal direito, confcrindo-Jhef' 
somcntB sohre esle!\ agw1tes auxiliares do eommereio o di
reil.o, ante~' a ohriga<,:.ãn, de ndmittil-os a ussignar lermos, de 
Heis dcposilarios dos gcncros que receher.~m e ele lhes impor 
nmHns nos easos dos nrts. 89 c 90 do eit.ado Cotligo. á que 
d~o Hcgulamcnlo o Decreto n.o 8G2 de '15 dt~ Dezembro de 
f H:> I. C)ne em vtmlade nem laes Trapic!wiro~; c Aclminis-
1 I':Hlnn~s são nhrigatlon a so1Iieilnr titulo do Trilmnnl, pois 
aindn q11e o art. H7 do Cotlign f.ommcreinl pareça ser im
JH~nllivo, vt'···SI~ do li na I ele li<~, tpH~. a ohriga~.iin ele a!'signnr 
l<mno 1wnwl.e o Tl'ihnnnl hc corulir.ionnl, Jlnrqnc a unica 
J.H'llil qut~ tlw~ impiie lu~ a pcnla dn direito para luwerem 
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aluguel , e a dos favores que o Codigo concede aos ma
triculados. Que não houve ainda precedente algum perante 
o Tribunal do Comniercio da Côrtc ,' que tem admittido todos 
os que hüo requerido. 

Consultada por ultimo a Secção de Justiça do Conselho 
d'Estado, Houve Sua Magestnde o Imperador por bem, pela 
Sua Imperial Hcsolução de 21 do corrente mez, Confor
ma-Se com o parecer dado pela mesma . Secção, de que 
á vista da doutrina do art. 87 do Codigo Commercial, não 
póde ser duvidosa a procedencia dos argumentos apresentados 
por V. S. 

O que communico a V. S. para sua inteJligencin, c 
para o fazer constar np Trihnnal do Commercio dessa llro
vincia 

Deos Guarde a V.· S. - J!'mnciseo Diogo Pereira de 
Vasconcellos.- Sr. Manoel Messias de I..jcão. 

-~!.~---

N.0 428.-FAZENDA.-Cireu!ar em 27 de Novembro de 
1857.- Ycncimcntos dos Agrimensores nos dias em que 

nuo trabalharem. 

Bernardo de Souza Franco, ))residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, de conformidade com o A vi~o do 1\H
nisterio do Impcrio de 12 do corrente, <Jnc os Agrimen
sores, que se acharem empregados em serviço de medições 
de terras JlOl' contu da llepartiçüo Geral tias Terras l)ublicns, 
devem perceber por inteiro e provisorinmentc o vencimento 
fixo, de que trala o art. 13 do HegnlílilíCnlo de 8 de Maio 
de 1854,, ninda nos dias em que uão trnbalharem, quando 
isso acontecer por motivos inteiramente estranhos á sua 
vontade. 

Thesouro Naciorwl em 27 de Novembro de 1857.- Ber~ 
nanlo de Souza Fmnco 
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• N.o lJ.29.-IMPERIO. -Portaria de 27 cl~ Novembro de 1857. 
Crea hmna Agencia de-Correio na Villa de Uncbú, na Pro

vinda da Bahia. 

Sua l\lagcstade o Imperador I-Ia por bem Crear h uma Agen
cia de Correio na Villa de Uurubú dà Província dn Bahia. 

ratacio do Rio de Janeiro em 27 de NuvemlJro de 1857. 
1\larqu('z de Olinda. 

N.o lf-30.- Em 28 de Novembro de 1857.- Formalidades 
para a entrega de emprestiinos de Ol]Jhàos. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Trilmnnl do The
souro Nacional, respondendo no Officio do Sr. lnspector fla The
souraria de Fazenda da J!rm•incià de Sergipe n.o 51 de 20 de 
Agosto ultimo, em que dá conta da pratica aJii seguida de nüo 
poderem as respectivas Collectorias entregor os dinheiros per
tencentes aos orphiios, sem remetter primeimmente os officios 
requisitorios dos competentes Juizes ú mesma Thesouraria, 
para, depois de examina-los, autorizar:. a entrega, lhe declara 
que semelhante prntica he contr·,uia tí doutrina das lnstrucções 
de 12 de Maio de 18.4·2, e Ordem de 5 de Dezembro de 18fi.4, 
n. o 120, cuja letra e espiritó querem monifestamente que se 
não demore a entrega dos dinheiros dos orphüos emprestados 
ao J~stado, qnando forem legalmente requeridos; devendo o 
Sr. lnspeclor fnzer cessnr cssn pratica que nfio he favorecida, 
como snppõe, pelos nrfs. 73 c 7~· de Decreto de 20 de Novembro 
de 1850, nem pelos arts. 16 e 17 das Instrueções de 10 de 
J)ezembro de t85J , c executar liUeralmente ns citadas Instruc
ções de 12 de Maio de 18~·2, e Ordem n.o 120 de 5 de Dezembro 
de 18li·t.. 

Thesouro Nacional 28 de Novembro de 1857. - Bernardo 
de Souza Franco. 
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N:.~·-~h31 ~-~_.·FA~ENpi)·,:, HEm~ 30 rlé ;Novemhro\il~:;.t-857~~-~-
;;5\ ,fo~t~;~;.~~afl,':e i.t1;i, .• ~~~~a~ !.lle •. di~.~tfg\t~~~~ft,;i;J~!t'· 
· · · •.. . ri~rti~~a·J··iJê~srtHs~' ~i·ll nib,: Pre~ i d~n te:·~iiõrr_~t}ti~i~:dól~Íi'~J 

· sôuro.· Nac1ijffíil(:H.~étará;_ttô Sr} · Irispector· éln'.: Thesbufarill~do• 
Pr.oyint~:l dó'·ll.io 'dc:Grnhao· do· Norte, e·m soluÇao·! .a·:\duv.ida: 
proposta enis(m ofTieio n.o 45 de 15 de Setetnbr~·ultirrio~ ·qúe . 
deve proceder nos tetln·~.s das OrfÍens. do Thés~üto~·- n•o lt9. de: 
1S.·de l\far~ó·dé'18.~7~,';e n·,o~7.&: de tO,de Marçod~_1_883,:-~Jes; 
petto da hqnitfarão. das·. contas d9s d•versos ·exactor~s~qne :ser
virão no tempo da Juntá dà-Fazenda e rJà ext.iúctàTh~sónraria~ 
. . Thesouro Nacional em 30 de. Novcmbró ·ae. 1857. 
IJernardode ~ôuza F1·nncci. ' J . 

N.o ~·32. -JUSTICA:- Aviso de 30 dé Novembro de 1857,. 
dirigido nó: Presidente rJà Provinda de s: Pedr,o ·do lHo 
Grnnrle do SuL--..:.! Declára em lwluçã.o á duvida.:suscitada 
pelo Juiz de Dt'reito: da 2:~ J!ata da Capital, ;e 6· Chefe 
de Pólicia interino' ·da referida. P1·ovincia, . que á· attrt
buição lio Chefe ~e. Policia, pelo que respeita á visita das 

· . Cadr1as, -2~ão· exclnéà. do -Jui~ de Direito, nem esta a ,da
qt~elle' úgi~Tidó o ~V(tó do art. 31 do ~egulam.énterdas COt:7: 
reiçue;~, art. f.~.~ é seguintes do Regúldmento de;_3 V,' de: 
Jaitdro de 18~·2. ·· ·.:. .: 

.. '3. a Secção. Ministerio dos~: Negncios da Justiça. Rih de. 
Janeiro em 30 de Novembro de t 857. · · . 

Illm. e Exrn. Sr -tcvci ao conheeimento de Sita Ma
gestade . o Imperador o officio dessa I>residcncia de 24 de 
Junho do corrente anno, soh n.o 66, cobrindo por copia 
osdo Juiz de:.Direito da 2.a Vara da Capital-dessa Próvin
cla, e do Chefe de Policii1. interino, relativa111ente ao facto 
de ter o dito •ltíii de Direito; cin _ ·acto de corréição'·\'isi
tado a Cad~a, o que o Chefe de Policia entende nlio com
petir-lhe. 

Ouvido ô Conselheiro Procurnrlor da Corôa. 'e n Secção 
· de Juqf.içn do. Córisclho. d'Estado, Houve o Mestnó. Augusto 

Senhor por bem, Cmiformar-se com o pàrecer por ellcs _dado, 
e Dcclamr~ pot· Sua Tmperial 1\csoluçfio de 25 deste mez, 
qúe a nttrihuiÇfto do Chefe de 1\)licin não é'íclue a do Juiz 
flc nin~ifo, llClll CSf.a 11 tfilqHe1Je, flOI'Illle SCgnnd(} O § 6 ° 
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do arl. 31 do Hegulanicuto das Correições, ao Jniz de Di
reito incumbe visitar as prisões sômcntc J.nra fC informar 
do estado, economia e inspccção d!~Has,. ú fim de represen
tar, nrw lhe cempclindo porêm dar rrovideneias; c ao Chefe 
d~ Policia pelo nrt. 1 !; .. ~. e H('gninlcs do llegu1amcnto ele 31 
tb .!aneiro de I tl,1.2, Jlertcnec a im-perçfio geral das rrisões 
c n ott.rilmiriio de }Jrovidcnciar e dur Hcgulamentos. 

O que communieo a Y. Ex. ·pura sn!l intelligcncia, c 
para o fazer constar aos soln·c•Htos Juiz de Dircilo c Chefe 
de lloJicia. 

Deos Guarde a V. Ex. - FranCisco Oiogo Pereira de 
Vasconcellos.- Sr. Presidente da Província de S: Pedro do 
llio Grande do Sul. 

N.o !,3a.-GUEIHLL-Aviso uo J.o de Dezembro de 1857.
.J!f.uula SU]Jprinâr a Cartm'ra no correanw lf'W th:cw de 

ser n~m.euido para os Col]JOS de cavallaria do Sul. · 

lHo •1n Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da nuena Clli 
o I . ,. de Dezem hrn de ! H.:J7 . 

. A.' vista tln sua informução de 25 de NoYembro findo, 
tleclm·o n V. S. pnra sen governo, que fiea supprimida a Carteira 
110 corrcanw qnc tivet· dn rcmcttcr-se para os Corpos de 
eavallaria estadonn:log na Provincia de S. Pedro do Sul. 

ncos Gnan!c a V. S . ...;_,Je:-onjmo Francist:o C.oel!w.-Sr. 
THrcclor do Arscual tlc nucrra da f,(irlc. 

N.o .fr.3'f..- FAZENDA.-T~m 3 de Dezcmhro fle 1837.-0 
Empregado Publico, que for Deputado, e optar os seus 
''encilnmztos, tem direito a ellc.r; nas 1Jroroga{.';}('S e Sessões 
c.rtraordinarias. 

!Ho (1c .Janl!iro. Ministcrio dos Ne~~oeios 1la Fi1z\~tula em ~~ 
(]e Dez:~mhro de 1 g;)7. '· 

!l!m. e Exm. :·:r. --- T(~m!o sido pr~sc:1(e a Sua Mage!'i
f:ule o tmperador a du\'itla suscitada 110 Thc:;onro a respeito 
tlns vcnr.imt\lllns do ltt~ppe{qr da Alf'nmlag-a !la Ct\rl,•. o Cnn~e-
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lheiro Luiz . Antonio do Sampaio Vianna, <'nrante o. lemJlO 
da prorogaçíio da Assemhléa Geral tegislativa de que he 
menibro,-Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem Declara~ 
por Imperial Hésoluçúo de 25 de Novembro .. proximo findo. 
tomada sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho 
d'Estado, com que Se Conformou, que o Deputado, que 
houver optado os vencimentos do emprego que exercer , tem 
direito a perceber os ditos vencimentos du~ante as prorogações 
e Sessões extraordinarias da mesma Assembléa. 

Deos Guarde a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conseiheiro Director Geral dà Contabilidade. · 

--
N.0 lt.35.-Em 4 de Dezembro de 1857. -Pela falta de paga~ 

mento em tempo da la.'rxt de escravos não ha multa. 

Rio de .Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda em 
Ji, de Dczcml,ro de 1857. 

Queira V. S. declarar ao Collector das Rendas do Pirahy, 
em solução á consulta constante do . seu officio de 13 de 
Novembro proximo findo , que, embora deixe de effectuar-se 
o pagamento da taxa de escravos no periodo marcado no art. 
1li· do Regulamento de 1 I de Abril de tR~-2, nenhuma multa 
deverá ser cobrada dos qne assim o fizerem, por niio ser ella 
cominm]a pelo mesmo Hegulnmento; assim como nenhuin 
inconveniente, antes ntilidnde, ha na publicação dos editaes 
para a cobrança ·da referida taxa no prazo de trinta dias. 

Dcos Guarde a V. S. - llernardo de Souza· Franco. -. 
Sr. Director das Rendas 1\thlicas. 

N.o lf.36. -Em Ji. de Dezemhro de 1857.-As licenças devem
se contar do- Cumpra-se- do Chefe da Jlepartiçüo. 

· llernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tleclam no Sr. lnspector da Thesouraria do 
Jrazcnda de llcrnarnhuco, em resposta no seu oflicio de 16 dcOu
tnhro ultimo, soh n.t• 17(}, que, êÍ vista do que se acha 
disposto na Portaria 1le 21 de Ahril de 1853 á llecebedoria 
do Municipio da Côrlt~, a liecnça concedida ao Gunrda-mór da 
Alfandcga da IJH~SIIl:t Pnnineia, nr. Luiz de Cnrvalho raes 
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,],~ Anclnult\, mn virlmle do Decrclo 11. 0 !HO tle Hltle Ago~{tl 
ultimo, dcrc ler \'igor da data do -ClllllJH'ti·Se- prrceditlo 
tlo pag:um~nlo elo respc~etivo selln. 

Thr.souro Nacional Ptn ·'I dt~ llPzPmhro clt• I s;,7,- TIPr
n:mlo de ~ouw Franrn. 

~. 0 .í:\7.-nrElU\A.--Avi,;o th"' .~ dt~ Dewmhro tle 1Si17.
/Jt·ro!Jff a Çirrular tlr 22 dr. .Julho dl·.~lr. f/111111 qllt' prr

mittio o rn!Jajmwmtâ de fappll,1rs. 

1\io ele .Janeiro. i\linislerin dos Nep;nrio~ ela (~ncrra em 
.'r ele~ HI'Zl'lllhro ele• t S:>7. 

111m. e E\m. St·.- Ht~daro n V. Ex. para sem C"onheei
mcnlo e gmcrnn, e(IIC ;Í vi~la de quanto ponderou a Presi
elenc.ia elo lHo Grande tlo Norte em ofncio, soh. n. 0 57 ele 
1 () •I e Novcmhro ultimo, fiea de ncnhlim cHC!ilo o clisposto 
no A ri~o drcnlar de 22 de .lu lho eles te mmo, que permill i o 
o cmgnJmnento ele Capcllfies para o serviço ela Forlall'za da 
harra ela mesma Prorinr.ia. 

llens Gnarcle a V. E'\. -Jernmmo Fratu+wo Ccwlho. ---Sr. 
Harfio ele~ ~lll'IJhy. · 

N." .'1.38. -·(~li EH I L\.- A vi~o ele 7 de HczPm hrn ele U~;;]'.-' 
.f pzn·tn·a o fiyurino das blu:as para os foqws dn 

EXf'l'l'l(O. 

Hio ele .Janeiro. )linisterio dos ~<·gcwios !la (~nr.l'l'a em 
7 ele~ llezemhro de ·t 857. 

111m. c Exm. Sr.-Tcntlo sido approvado o figurino tlt~ hlnzaf. 
pam os Corpos do Exereito que a('omponhon o orTido c)(~ V. 
Ex., soh n." t.t!ll de 28 tle Non•mhro lindo, llHmcle V. Ex. 
t.irar dnag t"opias do mesmo rigurino,-pam o que o dc~volvo,
hnma pam s;er remittida ao Arsenal ch~ (~nerra ela C1\rte, e outra 
ao ele Porto Alegn~, na Provineia ele S. Pt~clro elo Sul. 

lh~ns (~mmle a Y. Ex.-- .Jc~mnymn Fr:ml'isro Coelho.
~~t·. Hariio de~ S11rnhy. 



( .'.OI ) 

,],~ Anclnult\, mn virlmle do Decrclo 11. 0 !HO tle Hltle Ago~{tl 
ultimo, dcrc ler \'igor da data do -ClllllJH'ti·Se- prrceditlo 
tlo pag:um~nlo elo respc~etivo selln. 

Thr.souro Nacional Ptn ·'I dt~ llPzPmhro clt• I s;,7,- TIPr
n:mlo de ~ouw Franrn. 

~. 0 .í:\7.-nrElU\A.--Avi,;o th"' .~ dt~ Dewmhro tle 1Si17.
/Jt·ro!Jff a Çirrular tlr 22 dr. .Julho dl·.~lr. f/111111 qllt' prr

mittio o rn!Jajmwmtâ de fappll,1rs. 

1\io ele .Janeiro. i\linislerin dos Nep;nrio~ ela (~ncrra em 
.'r ele~ HI'Zl'lllhro ele• t S:>7. 

111m. e E\m. St·.- Ht~daro n V. Ex. para sem C"onheei
mcnlo e gmcrnn, e(IIC ;Í vi~la de quanto ponderou a Presi
elenc.ia elo lHo Grande tlo Norte em ofncio, soh. n. 0 57 ele 
1 () •I e Novcmhro ultimo, fiea de ncnhlim cHC!ilo o clisposto 
no A ri~o drcnlar de 22 de .lu lho eles te mmo, que permill i o 
o cmgnJmnento ele Capcllfies para o serviço ela Forlall'za da 
harra ela mesma Prorinr.ia. 

llens Gnarcle a V. E'\. -Jernmmo Fratu+wo Ccwlho. ---Sr. 
Harfio ele~ ~lll'IJhy. · 

N." .'1.38. -·(~li EH I L\.- A vi~o ele 7 de HczPm hrn ele U~;;]'.-' 
.f pzn·tn·a o fiyurino das blu:as para os foqws dn 

EXf'l'l'l(O. 

Hio ele .Janeiro. )linisterio dos ~<·gcwios !la (~nr.l'l'a em 
7 ele~ llezemhro de ·t 857. 

111m. c Exm. Sr.-Tcntlo sido approvado o figurino tlt~ hlnzaf. 
pam os Corpos do Exereito que a('omponhon o orTido c)(~ V. 
Ex., soh n." t.t!ll de 28 tle Non•mhro lindo, llHmcle V. Ex. 
t.irar dnag t"opias do mesmo rigurino,-pam o que o dc~volvo,
hnma pam s;er remittida ao Arsenal ch~ (~nerra ela C1\rte, e outra 
ao ele Porto Alegn~, na Provineia ele S. Pt~clro elo Sul. 

lh~ns (~mmle a Y. Ex.-- .Jc~mnymn Fr:ml'isro Coelho.
~~t·. Hariio de~ S11rnhy. 



( /;.Q2 ) 

N.n !j.3!l.-FAZENDA.-Em 7 de Dezembro de 1857.~Sello 
de licença.~ pot· mais de seis mczes. 

l3ernardo de Souza Frnnco, Presidente do Tribunal do 
'l'hcsouro Nacional, em solu~iio á duvida proposta pelo Sr. 
Jnspcclor da Thcsournria de l~azcnda de }lcrnambuco em seu 
officio n." · 178 de 17 de Outubro ullimo, sobre o sello que 
deve pagnr a licen~a de hum anno com os respectivos venci
mentos que foi concedida ao Guarda-mór do Alfilndega da 
ml'sma Provincin, .Dr. tuiz de Carvalho Paes de Andrade, em vbta 
da antorisn{'ilo do Decreto n. o 91 O de 19 de Agosto ultimo, 
visto como o art. ~8 do Regulamento de 1 O de Julho uc 
18!i0 só trnla das licenças até seis mczes, c não ha taxa espc
da I pa ru as (le qne se trnta, -declam ao mesmo Sr. Inspector 
que hem procec]en 3 llccebedoria cobrando pela Jicenço,a ua· 
espceie vertente ~ômenle o sello de Ji. ~ 000, estabelecido no 
art. M~ do citado Hegnlamenlo para as liccnt:as até seis 
mezes: }HH' isso CJUC sendo )Jermiltido, em malerias de im
postos prindpalmcnte, ir o executor da lei além do que 
se ocha cxpres!'amente determinado nas respectivos dispo
sições, llfiO era JlOSSÍ\'eJ exigir-se O })Dgamento do selJo de 
8 ;ftl ()(10, proporciona! mente ao tempo da licença concedida , 
em vhta do mesmo nrt. .Ji.~ do Hegu1amcnlo de 10 de Julho 
de ·JHTJO. · 

Oulrosim convem qne o mesmo Sr. Tnspector informe se 
se cohnírfio os cmolumeutos da conccssüo da licença em quest:io, 
e, no enso nffirmath'o, quacs forno ciJes. 

Thc:-Knlro Nacional em 7 de Dezembro de 1857. -Bcr
nanlo de Souza Frnneo. 

N. 0 .';~.0.-I~m 7 de Dezembro de 1857.-Sobre o venci-
1Jumto do Inspector Gaal interino dos terrenos iUamanlinos. 

lJemndo de Souza l;ranco, Presitlenle do Trihunal do 
Thcsouro Nacional, em deferimento ao requerimento de Ro
Lei·( o Alves Ferreira Tnyoha, substituto do Inspector Geral 
dos Terrenos J>iamauHnos ela Provinda de l\linas, (\tJC neom
Jlanhon o ollicio da Thesourarin da mesma Pro~incia de 7 
de Março de 1855, declara ao Sr. Inspedor t~e~ta Thesouraria 
que O dito 'f~yoh:l, SC ft~z él dccJal'D(iiO de que fl'll(U O arf. 
2. o do lkaeto de 27 de .ln11ho 1le I S.'IG em tempo, tem 
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direito, á vista do art. 3. o do l\egulamcnto de 11 de Dezembro 
de 1852, ao vencimento da 5. a porte da gratificação do 
lnspector Geral , se a este impedido por motivo de molestia 
pertencer o restante, ou á toda referida gratificaçao se o 
Inspector Geral niiu tiver direito a ella por qualquet· motivo 
legal. 

Thesouro Nacional c.~m 7 de Dezembro de 1857. -'-Ber
nardo de Souza Franco: 

N. o ~.!c. I.- l~m 7 de Dezembro de i 857. -1(wrenos de ma
rinha; em S. Fidelt"s pertencentes á ·companhia « J[a.. . 

cahé e Campos>>. 

lHo de Janeiro 1\linisterio dos Negocios da •"azenda.em 
7 de Dezembro de· 1857. 

~, 111m. e l~xm. St'.- Passo ás mãos de V. Ex. o reque
rimento incluso do Commendador Francisco Teixeira de 1\li
randa, gerente da Companhia de Navegação -.Macahé e 
Campos -, pedindo a concessão por aforamento dos terrenos 
de marinha que ficão em frente do estabelecimento que a 
Companhia possue na Villa de S. Fidelis iÍ margem do Rio 
Purahiba, á fim de •tnc V. E1. exija da Camara Municipal 
daquella Villa a declaração do seu direito aos ditos terrenos, 
em virlmle do <pml celebrou o contracto, junto por eopia 
ao mesmo requerimento, enviando copia authcntica •los títu
los, que por ventura possa ter a este respeito; convindo que 
V. Ex. destle logo lhe declare que só lhe podem J>crtenccr os 
terrenos de marinha, que para logradouro publico tenha re
quisitado c lhe haja concedido o Governo, ná fórma do art. 
2. o das Instrucções de 14 de Novembro de 1832, para nelles poder 
estabelecer um guindaste para o desembarque de volumes de 
maior peso. 

Deos Guarde a V. Ex. - Bernar,Jo de Souza Franco.- Sr. 
Presidente da J>rorincia do Rio de Janeiro. 
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.N. o .~.l2. -Cireulnr ele 7 c lu lkzcmhro de 18fl7.- ~Yàu li e 
licita a 1'l'lirada de diuiLeiros de f)rplu1os para se act~umll

larcm aos capitat•s c t~encernn juros. 

Beruanlo dt~ Souza Franco, Presidente do Trihunal do 
Thcsouru Nacional , tomando em consideração o (}UC ao 
mesmo 'fhesouro commnnicou a 'fhesonrnria da Provinda 
do Espírito Santo sohrc a eutnula para n Thesouraria. dos 
juros dé dinheiros de Orphflos para ve:c~rcm tambem juro 
<:om os capitacs primittivos, ---tlcdara nos Srs. Jnspcctores das 
Thcsonrarins tlc F(:lZ(!Jldn que, nflo sendo curial c nem autho
risiHlo pm· lei semelhante procedimento, não deve ser to
lerado, todas tts vezc~ qne se reconhecer que os dinheiros 
assim entrados pnm os cofres pnhlicos são os proprios juros 
:mnuacs rctinvlos no~ lermos da Ordem de 5 de IJezcmhro 
de 18!. 't. 

Thesnnro Nacional c:m 7 tlí~ Dc1.embro de f 8.>7. -- Ber-
lmnlo tlc Souza Fraw:o. 

-·~~.~--

N." 'I.'I:L- Em B tlt~ llezemhro de 1H37. -Almofari:rs th~ 
maruwrc cla.o;.H.(tcrufos 110 art. ;');) da Tarifa. 

Hit.l (le .laneirn. ~lini~tc·ria tios ~t.~godo~ da Faze.:cla em 
·H tle nezcmbro de 1H."l7. . 

Cnmmnnico a V. S. que o Tribunal do Thesottro nm
fit·mou a del'isão tlc~~sa .\ lfarulega, classificmuto uo art.. !);) 
da Tarifa os almotitrizP~ ele marmorc, cpw Luiz Mnzzio pre · 
tendia despnehar por fadnra. 

lleo~ c;uanle a \'. S. -lkrnanlo de Souza Fram:o.- Sr 
Cowwlhdro lnspet'.t.nr tia .\lf;liHie~a dn Côrlc. 

• 

• i 



No .'f.'J.l.- F.\ZEND.\.- Em 9 ele Dezelllhro tle J8;)7. -Dc.s
JUtcho por (f.wturr.t dt! capas de llai'Pi ]>ara chapéus. 

Uio ele .Janeiro. Minislerio elos Negodos ela Fnzerula em 
H ele llezemhro ele lH37 . 

. Communico a V. S. que o Trihunnl elo Thcsouro. em 
deferimento ao recarso ele Harcetlos c Vianna a respeilo do 
tlcspaeho de capas de papel para chapéos, resolveo que fosse 
semelhante ohjcclo despachado ael valorem. 

lleos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro lnspcclor eb Alfanelcga da Côrte. 

~." .',.', .. ).--Ari:-odc H clü Dezcmhro de u;:->7.-nirigitlo ao 
.Juiz de Dirdto da 2. a ram da Côrle. -JJet:rara ('IH .~olurtio 
âs dul'idas propm;tw; zJelo .Tu i:. de .TJ;re·ito da 2. :t l'ara da 
Ctirtc que tw f:rtSo de ser t'livcucieel' o trabalho ·imposto ao 
uu;co Escrieào do .Tury, púdc e deve o Jui: que prm;idir 
ao Jury, ntm1ear hum dm; Escn'mics do seu .lui:o, ou da 
qnalquer outro que mais lit·rc .fie cousidf'l'r-, l'ara com clh~ 
sercir ne.'isa .~·essüo, e que ao Porteiro do 1;'ribuual do Jury 
deverá o Jui:, Presidc11tr: do mesmo Tribunal dc{air o 
competente Juramento, que será repelido em todas as outras 
Sl~ssües, coulamlo-se-1/w os emolumentos comá os do.o:; 
Porteiros dos Awlitorios de .Tust;ça. 

!3." See('i"'io. )linistedo dos Ncgodos da .luslira. lHo elt~ 
.larwiro em H de llezcmhm de t H:l7. 

Foi presente n Sua .\lagcstnde o Imperador, o ollido ele 
Vm. datado tlt~ (() de ~larço ultimo, ael)mp:mhatlo ela re
preseulariío do Eseri\'ilo do .lnry da Córle, c...:pomlo o~ cm
I.Hm•~·os qne cnconLra para bem desempenhar ns ohrigações 
que a lei irwnmhe, sohre n que pl•tlia provhJcueias, que 
Vm. euleucle neeessarias, fazewlo \'er o prt•,juizo qrw soflh~ 
o sen ic;o puhliro, pef:.t clclll'll'il rom que sfio e\ pedidos os 
rtq;w~io~~, por 11f10 pnder o unico l~~erivfio dar a lncln:; ell1~s 
regular andame11{n. jnlgalldo por i~s'J ''OJJrenielll•~ a rwrnea
•:a,_• '"' 1!1lltn. 
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Ne~se mesmo officio pondera Vm. flllC lendo sido Sa
},ino .José de Almeida nomeado Porteiro do Jury por Porta
ria da 111m. a Camara Municipal de- 22 de Setembro de 1853, 
deixou elle ·de exercer as respectivas func-:ões até a Sessão, 
que se abri o em Janeiro do corrente anno, presidida pelo 
Juiz de Direito da 1.• Vara, na qual então as exercera, du.:. 
vidam1o com tudo V m. ad mittil-o nn Sessão a que posterior
mente teve de prcsidil·, por entender, que sendo o Porteiro 
do Jury hum vet·dndciro Official de .Justi~n, niio era regulat· 
a sua nomea~üo feita pela Camara 1\Iunieit,al, accrescendo, 
o niio ler elle prestado juramento perante nutoridode algu
ma, c que, posto nüo lhe pnre-:-a necessario que o Jury 
tenha hum I>orlciro especial, não duvidaria aceitar aquelle 
individuo, se, se decidisse achar-se elle regularmente no
meado, desejando neslc cMo t:ahcr quacs os emolumentos 
fJUC lhe competem pela chamada dos réos c testemunhos, c 
pelas certidões que passar. .. 

Sendo ouvido o Conselheiro Procnmdor da Corôa, e Confor
mando-Se o Mesmo Augusto Senhor com o parece•· pot· ellc 
dado, 1\Inndn decJarar á Vm. que sobre os pondemdos in
convenientes resultantes tio invencível trabalho imposto ao 
unico J~scri~·no do Jury, pútle c deve o Juiz que presidir o 
Jury, em quanto o Poder competente não resolver conve
nientemente, nomenr hum elos Escrivães •lo seu Juizo, ou de 
qnalqnc1· outro que mais livre se considere, para com clle 
servir nessa Sessão, sob o jurnmenlo jiÍ presJado por seu 
Onicio. faculdüde esla, que não foi jamais uegntlu a qualquer 
jnlg;H)or, na falta ou impedimento tcmJlornrio dos Ofnciaes, 
t}Ue penmte ellc se1·vem, c disposi~,fio c pratica unliquissi
ma, qne uão vai tle encontro á legislação "·igcnte, tanto no 
ft.ro ,-,~·i minai como no cível, visto fundar.sc na razôo capital 
de se nüo dever solw'cstar nos netos judiciacs, nem inter
rompe)- os velo fortuiloimpedimento de hum Official do Juizo, 
que hem pódc ser substitnido por outro, sem oflcnsa das for
malidades snhstancincs tio mesmo Juizo. 

Que he appJicnvcl no Porteiro doJury a mesma doutrina; 
mas, C}I1C lendo jl\ sido aceito o •tu e fUra nomeado pela Illm. a 

f:iunnra Municipal, que lhe fixou onlcnndo pngo pelo seu 
ecfrc, de\'e clle continuar no ser·viço, deferindo-lhe o Juiz 
l'residcnf.e do Jnry, o competente juramento untes de abrir 
a Sessão, tio que se fariÍ mcntão na neta respectiva; juramento 
este, <file ~~·, ser·viriÍ para essa Sessúo, devewlo rcp~lir-se em 
forlas ih •ml.r;JS l{llf) SC seguirem: e t{IW ao referido Pnrteiro 
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~e conlat·fio os emolumentos como os dos Porteiros dos Audí
torios de Justiça. O que communico a Vm. para sua inteiJi:. 
gcncia c execução na parte que lhe toca. 

Deos Guarde a Vm. - I?rancisco Lliogo .Pereira de Vas
concellos.-Sr .• Juiz de Direito da 2.a Vara da Córtc. 

N.o fi.,~.(),.:_Aviso de 9 de Dezembro de 1857.- Dirigido no 
Ju:z de Paz do 2. 0 Districto da l~reguezia dR Sant'Anna.
lJeclara que a st'mples falta de confiança não !te motivo 
sufliciente para o Juiz de Paz destitUir, (linda que tempo
rarimnente, o EscJ!h,ilo do sen Juizo. 

3:' Secção. Ministerio uos Negocios dtl Justiça. Ui o de 
Janeiro em 9 de Dezembro de 1857. 

Temlo sido presente a Sua .Magcstade o Imperador o 
•·equerimenlo de ·Fmncisco Joaquim de Nazareth, queixando~ 
se de haver sido pot· Vm. suspenso do exercício de Escl'Í\'fio 
desse Juizo, por tempo iudefinHo • e pelo uni co motivo de 
faHn ele confiança, nssim como a informação por Vm. dada 
il este respeito em seu officio de 3 de Fe~ereiro ultimo; Ouvido 
o Consclhcir(' Procunulor da Corôa, e Conformando-Se o 1\Icsmo 
Augusto Senhor-com o parecer pJr elle dado,_;_HouYe por bem 
Decidir cJne são injuritlicas c inadmissiveis as razões nó dito 
Officio allcgarJas. pnra justificm· semelhante suspensão, por
quanto ·a lei desconhece in lei ramente il simples falta ··de 
c~onfinnça como fundamento bastante para destituir, ninda 
que lcmporilrinmenle, hum empregado da classe a que o Sup· 

, plícuntc pertcnec, nem concede aos Juizes de P~z o orbi-
1 trio de t]Ue Vm. lan~on mão, scjfio quoes forem as circnm~-

tancias c os exemplos t]Ue se possüo. apontar. . 
A inimisadc pessoal c offensas que Vm. diz ter rcee

hitlo do snpplieantc podcrião talvez aconselhar o~tlro qual
quer procetlime•Ho legal, mas nunca antorisal-o a, consti
tuir-se Juiz em causa propria, c a suspender o supplicanlc, 
mormente níio o nccusmHlo de culpa ou erro no .seu OfHcio, 
cumprindo portanto que cllc seja rcstituitlo no Clercicio do 
cmprer~o do (JliC foi suspenso. O que commnnico a Vm. para 
f'na inlclligenda e devida cxecu~~<1n. 

n~~os t;uarde a Vm. - Francisco Hiogo l,ercira d;] Yas
rorwdlos.- Sr .. Juiz. fle Paz fln 2." lli!'trir.fo tia Fregnczia fie 
rul',lnn:o, 

\ I 
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Officio allcgarJas. pnra justificm· semelhante suspensão, por
quanto ·a lei desconhece in lei ramente il simples falta ··de 
c~onfinnça como fundamento bastante para destituir, ninda 
que lcmporilrinmenle, hum empregado da classe a que o Sup· 

, plícuntc pertcnec, nem concede aos Juizes de P~z o orbi-
1 trio de t]Ue Vm. lan~on mão, scjfio quoes forem as circnm~-

tancias c os exemplos t]Ue se possüo. apontar. . 
A inimisadc pessoal c offensas que Vm. diz ter rcee

hitlo do snpplieantc podcrião talvez aconselhar o~tlro qual
quer procetlime•Ho legal, mas nunca antorisal-o a, consti
tuir-se Juiz em causa propria, c a suspender o supplicanlc, 
mormente níio o nccusmHlo de culpa ou erro no .seu OfHcio, 
cumprindo portanto que cllc seja rcstituitlo no Clercicio do 
cmprer~o do (JliC foi suspenso. O que commnnico a Vm. para 
f'na inlclligenda e devida cxecu~~<1n. 

n~~os t;uarde a Vm. - Francisco Hiogo l,ercira d;] Yas
rorwdlos.- Sr .. Juiz. fle Paz fln 2." lli!'trir.fo tia Fregnczia fie 
rul',lnn:o, 

\ I 
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N.o li-.l-7.-GUERRA.-Circular de!) de Dezembro de 1851.~ 
Detennina que o.~ Assistentes do Ajudantg General do 
Exercúo ntts Província.~ scjão substituülos : 1. o- pelo o[Jicial 
mais gr,adttado do quadro effecti1'o ou aggt·egado exist~nte na 
Provincia: 2.0

- da cla.~se do~ rt>{ormados aquellc que for 
maú ·idoneo 1W.'l mr.11cionado.fi postos: 3. 0 -JJelo .mbdlterno de 
qualquer dtVJ classes uomcado como simples rucm·trgmlo do 
t•xpt>dwnte. · 

Hio de Janeiro. 1\linisterin dos Negodos da Guerra ctn 
H de Dezembro de 1837. 

111m. c Rnn. Sr.- r.onvindo determinar o modo porque 
devem !1\er snbstitnidos os Assistentes elo Ajudante General elo 
Exerdto nas Provindos em suos fnllas on itn}letlimentos,-IIa 
por hem Sua Magcstnde o Impcratlor Mambr dcclnrm· n V. l~x. 
ymra seu conhecimento c Govm·no: 1!'-que o dito :Assistente 
ncs!'a l,royinci:~ seriÍ substituido naqucllcs cosos;, pe1o Offi
cial mais graduado do Qnndro (•(l'ectivo, ou aggrcgado, que 
ahi existir desde o posto de Cnpilfio até o de Co~onel : 2. o~ 
()lle no caso de não haver OfHciaes daqucllns classes, cs
colhct·rí V. Ex. o qne lhe lHlrccm· mais it.loneo na dos rcfor
mndos, elos flOStOS ~UJlr,nmcnciOmHlos: 3. 0 - <}HC quando 1\:l 
classe dos reformados niío houver omcial' que v. l~x. jn1sne 
idonco para aquelle fim , poclCl'iÍ nome~r •1 hum subalterno ele 
ctnalqucr das classes, como simples en~nrrcgat.lo do expediente 
militar, cmquanto o Governo Imperial, 1í quem uará imme
diatamenlc parte elo <Jne oceon·cr não providenciar soht·e mna 
nomea~fio. 

ncos Guarde n v. ]~x. -JcrnnYmO Frand~c:o Coelho.
Sr. Presidente da Provinda de ... ". 
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.N.o 4lf.8. -Aviso circular de 10 de Dezembro de 1857.
Declara que não he permittida a t·esidencia do Assistente 
do .AJudante Gen~1:al, e menos a de (amilia, na casa que serve 
de Secretaria nulztar. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios ela Guefl'a em 
10 de Dezembro de 1857. 

111m. c Eun. St·. ~Fique V. Ex. na intelligencia de que 
não he permiltido a residcncia · do Assistente do Ajudante 
General nessa I>mvincia, menos ainda a de familia , na casa 
que serve de Secretaria militar. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco CoeJho.
Sr. Presidente ·da Província de •••• 

N.0 449.-IMPERIO.-AvisodetOde Dezembro de 1857.-De
cla'ra que os 111 embros, que tem de ser convocadm; para a t·eunião 
extraordinaria da .A.ssembléa Legi.dativa Provincial do Pa
rti, no anuo de 1858, devem ser os eleitos 11ara a futura Le
gislatm·a. 

1.:1 Secção. Rio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgodos do Tm
]lerio em 10 de llczcmbro de' 1857. 

Ilm. c Exm. St·. -Foi presente a Snn 1\lagesl:ulc o lmpc
rador o orTieio de V. l~x. datado de 1:1 elo mcz findo, no 
cJnal, participando qne pot· essa Presidencia foi negada a ~:mc
c;üo êÍ Lei do Or{'mncnto Provincial ; votmla na Scssfio da res
pectiva As~cmhJéa Legislativa deste anno para o ele 1858, c 
hem assim recusada a publicação da do On;amento ~Innicipal, 
e finnJmcnlc que a mesma Vresidencia suspendeo , por moti
vos de inconstitucionalidade, a da fixação da For~.a policial, que 
não tendo sido sancciona1la, foi approvada por dons terços de vo
tos da dila Assembléa, expõe V. l~x. os inconvenientes que 
resultárüo deste estado de cousas, e os embaraços em que se 
achar<i a administração publica, faltando essas leis annuas tão 
importantes; c com~lne communicanc.lo que julga ser de ne
cessidade convocar extraordinariamente a Asscmbléa Pmvincial 
para resolver sobre ellas, e consulta o Governo Imperial 
sobre u seguinte duvida: 
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Ouaes d.os Membros da Assembléa Proviitcial devem ser 
convocnclos para a dita reunião extraordinnria, que terá lugar 
no anno de 1858 antes da onlinaria, se os da actual Legislatu
ra , ou os que forem eleitos para a futura? 

~ l~ o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua im
media ta nesolu«:fio datada de hontem com o parecer da Secção 
chs Nogocios do Imperio do Conselho d~Esta(lo de 7 do cor
n~nte mez, constante da copia junta ,-Houve por bem Mandar 
üJclarar a V. Ex., que devem ser convocados os Membros. da 
Assembléa Provincial que forem eleitos para a ~utura Legisla
tura, visto como a actual, que começou no t.o de Janeiro de 
1856, expim em 3 t do corrente mez de Dezembno de 1857, 
segundo o c1isposto no art. lj.,'' do Acto Addicional, cessand~ 
por eonsegttinle elo 1." ele .Janeiro de 1858 em diante os po• 
tleres eonl'crielm; aos seus Membros pela Eleição de 1855; 
dceisfío, qnc se al'ha ele eonformillatlc com a doutrina do Avi
so clt~ ~!) ele Novmnhro ele 1857, pelo qual foi declaraclo que 
devem a:\ Assemhlóas Provindacs encerrar os seus trabalhos 
no ultimo eh~ Dezembro, embora não estejão concluitlos, por 
isso qtw o anno Legislati\'O para as ditas· Assembléas an
da igual passo com o civil; sem que o facto de designarem 
as Leis Provincincs quaesquer dias, que nã~.·o 1. o de Janeiro, pa
ra nbertura das Secções orclinarias , inhiba os Presidentes, das 
Provindas de eonvocal-as extraordinariamente em qualquer 
têm110 em que o bem das mesmas Provincias o exigir antes 
dessas epocas. O que communico a V. Ex. para sua intelli-
gencia. , 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Pre-
sidente da Provincia do Pará. 
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N.~450.-MA1UN"HA.~Aviso tle '11 de Bezenabro tlt~ tS57.
Jfanda observar o Regulamento provisorio para a tJraticaqem 
das barras da llio Parnahiba na Província do Piauhy. · 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Mnl'inha em 
11 de Dezembro de 1857. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua .1\lagestade O Imperador Ha por 
bem , que se observe o iricluso Hegulamento prorisol'io para 
a praticogem das burros do Rio Parnahilm n'essa l,rovincia: 
o que communico a V~ Ex., para seu conhecimento, e expe
dição das necessarias ordens a semelhante respeito; con
vindo que o Capitão do J.>or·to, por inlermedio ele V. Ex. , 
indique as alterações, que se devfio fazer no dito llegula
mcnto , depois de ter pura esse fim colhido ns precisas 
informações hascatlns na cx:pcricnda de um anito pelo menos. 

Deus (~uarde a V. Ex. -Josô Antonio Saraiva. -Sr. 
I,rcsitlcnlc da I>rovincia do Piauhy. 

Reguluanento 1n•ovisorio I•a••u . u (U'n ticagean 
elas bnt•a•as elo llio Pn.rnahiha, ·nu t•ll'Ol'in
cilt elo t•iuulty, ot•gonisnelo, se~undo o dis
I•osto nos nt•ts. ,f)l e !J,~ elo elas Cnttitauios 
dos Pot•f,os, ele t.O ele lloio dt~ JJ ~ltlG. 

TITULO I. 

Da praticagem. 

CAPITULO I. 

Da organisação do pe.~soa I . 

. Art. t.o A praticagem das barra~ do lHo Parnahiba, 
pa Provincia do Piauhy, será feita pot· uma Assoeiação de 
Pr~ticos, subordinada ao Capitão do Porto, e composta de 
um Pratico Mór, tre:; Pmticos, e dons Praticantes, podcnllo 
um dos Praticos servir de Ajudante do Pratico Mór. 

Art. 2. o O Pratico ~lór ser;í nomcatlo pelo G-overno 
Imperial, pr~cedemlo proposta do Capitão do Po•·lo, dirigida 
á Presidencia da Província , e por esta c aviada , CtlJU seu 
parecer, á Secretaria d'Estado cios Negocios da ~hrinha, 
por onde se .expedirá o competente titulo. 
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Art. 3. o O intlivitlno, qnc se houver de propor, para 
o lugar de Pratico l\Iór, devcrt1 ser cidadão brazileiro , ter 
boa condnda, c possnit· conhecimentos praticos elos rumos, 
manobras, opparelho, amorrações de navios, l~c.; bem como 
da praticagem, pela fórma prescripta n'estc Regulamento. 

Art. !c.. o O Ajudante do Pratico Mó r ser{• por este esco
lhido d'cntre os I,ralicos mais iutclligcntes c nptos pnra tal 
servi~o , c por clle proposto no Capitão do llorlo, que cn· 
vi ará a proposta, acompanhada de seu parecer, á Presidencia 
da Provincia, a qual, approvamlo-a, lhe mandará passa~ pela 
Capitania do Porto a competente nomeação, que servi~á ao 
}lrutico escolhido tão sómente para substituir no Pratico Mór, 
quando estiver legitimamente impedido. 

Art. 5. o l)ara a classificnçüo de I,ratico, é preciso ser 
cidadão hrazileiro , maior de vinte e um annos, saber. ler 
c escrever, ter boa comlncla, c plena approvação nos exames 
estabelecidos pelo presente Uegulamento. 

Art. 6. o O irulividuo, que se propnzer para o Jngar de 
Praticante, devcní lambem ser cidadão brazilciro, maior 
de dczcscis annos , c de eonducla abonada, saber ler e escrc
''er, ter conhecimento dos rumos da agulha , c alguma pm
tica da manohra, npparclho c amarrações de navios. 

Art. 7. o Os exames dos Prllticos serão feitos perante 
uma commissãG de trcs membros, composta do Capitão do 
Porto, de um Commandante de navio de guerra nacional, 
de graduação ou antiguidade inferior á d'aquellc, e de um 
Capitüo de navio mercante, que tenha n precisa intelligencia. 
Nn falta dos. dons ultimos membros, poderão fazer parte da 
commissüo dons officincs da Armada , ou outras pessoas pro
fissionacs , que tcnhão pam isso as hahilita~ões necessarias. 

Art. 8. o Os examinadores serão dons Praticos, tirados 
á sorte, em prescn~a da Commissão acima mencionada, antes 
de começar o exame, e presididos pelo Pratico 1\lór. 

Art. 0. 0
. Ol'ratico Mtn·, no neto do exame, fiscalisará 

o pleno cumprimento das obrigações dos dous examinadores, 
como nrgucntcs, lembrando-lhes , quando it.1terrogarem o exa
minando, aquclles pontos, ou mulerias, que, por cssen
ciaes, não deviio passar em silencio , a fim de se poder formar 
do mesmo examinando o merecido juizo. 

Art:. 10. Os e\amimu.Iorcs, durnnte o exame, interro
garão, cada um por sna YPZ , sobre manobra , dirccção das 
correntes, marés sondas e marcas dos canaes das barras, 
bancos c cscúlhos att: os n~!'pectiyos anr..oradouros dentro do 
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porto , bem como sobre os ancoradouros de abrigo c de espera 
na costa nas proximidades das mesmas barras. 

Art. 1 J. Conc1uido o exame, rer~oll\cr:-sc-ha a Com
missão com o Secretario da Capitania do Porto, o Pratico 
1\lór ~ · os dons P~aticos arguentes, á uma sn la ; c a h i , con
ferenciando os tres ultimos , e dando o llratico :Mór 1Í dita 
commisslio as necessarias informações á cerca· da conductn c 
aptidão do examinando , procederão ú Yota~ão sobre a qua
lidade de sua approvação , depois do ·que a Commissão, 
apreciando devidamente o neto do exame , c as informações 
ministradas pelo Pratico 1\lór, julgará definitivamente, caso 
se conforme com esta votação, lavrando o Secretario da Ca
pitania do Porto o competente termo. 

Se, porem, a mesma C.ommissão se não conformar com 
a votação, e julgar o neto improcedente, d'isto fará lavrar 
termo pelo referido Secretario ; devendo o Capitão do Porto 
mandar proceder ·a outro exame dentro de um mez, e servir 
então (]c examinador o terceiro Pratico, com um dos dons 
que fizerfio o exame anterior , sendo este ullimo tirado ú 
sorte. O resnltílllo d'este neto será definitivo. 

Art. 12. O espaço de tempo dos exames será de hora 
c meia, podendo prolongar-se por mais meia hora, se a 
com missão assim o entender. 

Art. 13. O Rio Parnahiba, como se vt~ na planta le
vantada em Fevereiro de 1853 pelo segundo Tenente da Ar
mada, Ignaeio Agostinho Jauffcrt, fórma quatro barras: a 
primeira, c mais ao Sul, é denominada da- Amarração-; 
a segunda das-Canarios~; a terceira do-Cajú-; c a 
quarta da-Tutoia-, sendo a das-- Cana rias-, conforme 
a opinião de alguns prnticos' a que se deverá preferir, não . 
obstnnte marcar n sonda na planta acima citada maior pro .. 
fundidade nas da -Amarração-c-Tutoia-; c por esta 
razão muito convem, que nos exames para a praticagem sejão 
os examinandos minuciosamente intm·rogaclos a semelhante 
respeito. 

CAPiTULO 11~ 

Das attribttiçõcs do Pratico lJ;(r)r e mais Praticos. 

Art. 14. Ao rmtico Mór, como" Dircctor da Associnção 
compete: 

.. § t.o Organisnr n escala dos indivíduos nccnpndos nn f'ier .. 
vi~.() ela pratieagem • intHt•.andn os htgares, f!Tll 't"n devom 
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estacionar, assim corno reguhtr o emptêg6 dás éíiib~rctr~õM, 
em que tenlüio de snhir os I,raticos , .. éotn o fim d~ dirigir 
os tinvios, que se aprc~entnrcm em frente da barrií; para 
críttat·, ou pedir soceorro , & c. 

§ 2.0 lleterminar o ~cni~o diario· cios Práticos; ·ê rh'âis 
gente cmprcgndn na prnticagem, c providenciar; . quando os 
individnos nnmenclos pnrn lnl servi~onão fo'rentsufficierites, 
por motivo de mole~tin, ou falta de coíirpat~citnento de 
algum , on por ha"er maior numero de t1avios. 

§ 3.0 Ter todo o cuidado em que os Pf,aticos; ê ttitds 
pcs~ons emprcgadns no serviço dn praticagem ·cumprão os de
Ycres, qnc lhes' sfio im)lOSlos por este Regulamento' e quaes
qucr ordens Jlosteriorcs, dadas pela Capitania do Pdrto, 
tendentes iÍ policia do mesmo, nu em eonseqliencia de ôutrns 
•la Jln~sidcncia da Jlrovincia. 

§ .i." Dar parte no Capitfio do Porto de todas as occtlr
rcncias diarías do ~~~rvic;o da praticagem, c das faltns, ou 
delietos 1los ~cns snhordinados. 

~ !>.'' l\nmi11nr nmin:latlanwutl~ o e!--lado dos difl'erentcs 
Cilllnes tia:; Jwrra:-;, iriclo f/11·n d'dlns. em tlislnneia conve
niente, para rcconhce<'r n profundidade e dircc~fio dos mesmos; 
devendo partidpnr no Capitiio do Porto qualquer mudan{'n, 
que eneontre nos ditos cawws, c informal-o todos os mczes, 
sobre o descuvolvimento, ~~apnci<lndc c condttcln dos l'rnlieos, 
c niai~ Emprcgndos dn pralic.agcm. _ 

§ H." Ohscrvnr nns •pm1ro J)hnscs dn hw, em cnda mcz 
I nua r, nas neeasiücs ela hnha e prcnmar, qmmto sohem e 
tlcsccm ;!.!' man~~;, lomamlo nota do tcrnpo c sonda em taes 
occnsiões , a fim de !'e conhecer n cliffcrença do nivel da 
agun, formn;·<ln de totlns e!'fr.s ohst!rvnr,õcs um mappn cir
cnmslnndado, {t que mldicionará aque11as reflexões, que 
Julgar mais adequadas, apresentando-o depois ao Capitão do 
Porto, parn ser rcgistado em Jiuo proprio na respectiva Se.;. 
erctarin. 

§ 7 ." Jlesignnr nos nncori:,: _ :~; u:; dentro do porto, e su
.icitos ;Í Capilnnin, ou iÍ A1fnudega n posic:ão mais propria, 
para fii!!I!Par<~m ns nados, alterulendo no porte, tonclngem 
e eai:Hin rl'ê!gna d'e:-les, em relnçflo iÍ rnpncidndc c fundo dos 
ditos arH~-•H'iHiourot>: hem enmn indienr o lngnr mais con
\'t!lliertle, para eslal'ionan~m as emharl'ações «<o servitn da 
llfalieagem. 

§ 8. 0
. Administt·m· a mTef·mlaçiio da rcndú da praticllgém 

e ~('11 mafi·riíil. fisn1li~nJtdo 11n1o •~ outra ('OHsn. -
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Art. 15. Os Praticos sno obrigados a comparecer nas 
F.starões da praticagem, drsignadas pelo Pratico Mór com 
npproYnrão do CapiU\o do Porto.; bem como a todos os cha
mados d'nqucllc JJbrn ohjccto de servi«;o, devendo regular
mente opresentar-se na Capitania do l>orto nós dins de' mos
tr8 • quondo isto não embarace o bom desempehho do 
serviço do praticagem. · 

Art. 16.. Nenhum Pratico snhiní das Estarões, sem 
licença, que ipoderá fier concedida por vinte c ()Untro horas 
pelo Pratico 1Mór ~ até 8 dia~ pelo Capitão do Porto, me
diattte requerfmcilto rom motivo justificado, e por mais tempo, 
ou para fóré; da Provincia pela rcsper.tiva Presidencin , pre
ceden~o rc'querimento á esta dirigido por intermcdio do 
Capitão do t>orto, e tJOt elle informado, ouvindo previa
mente· o Prntico 1\Iór. 

Art. 17. Os Praticos, antes de atracarem a qualquer 
navio fó~a do porto,. deverão saber, se elle traz carta de 
saude limpa. Se a resposta fôr pela affirmativa, suhiriio livre
mente, e depois de se informarem do Commamlnnte, Ca
pitão, ou l\1cstre, !'ohrc a intrm:no, com qnP ckmandn n 
o porto, e qual o ealndo d'ngun elo nn,·io, o dirigin1o 
convenientemente. Se·, porem, f<lr n rcspn~ta pda 11rgativn, 
não ntntcnrân; derendo da parte de fóm pedir n~ informn
ções acimn meuclonndas , e , co11ocamlo-sc IHl po~içfio, que 
mais conrier, pnra dar direcção no mivio até o nncoradouro 
da qttàrentena, onde tem de fundear, fnni flc~dc Jogo 
içar a bandeira de quarentena, c seguir tuc1o o mais, que 
estiver cstnhclccido pelo Hcgulamcnfo (la f'olkia !:anilaria. 

Art. 18.. Depois que o l'ratico tirer atracnclo no navio, 
e totuado conta dn prntlcngem' devcr{t saber do f.ommnn
dahte, Capitão, oul\lcstre, se traz pohorn a hordo. No 
caso negativo, poderft fundear o na\'io em qualquer dos 
ancoradouros, que mais lhe convier; c, 110 nffirmntivo, 
no nneoradottto de franquia, para. nhi desembnrcni· n pol
vorn, com as caulelns estnbe1ecidns JIC!n policia nnrnl do 
r•orto. 

Nenhuma pessoa, ou mcrcadorin podcrn ~er trnnspor
tada dos navios para terra nas cmhnrc:wõcs c1n prnticagcm, 
quer dentro, quer fúra da burra, sem qne ·os rl'fcriclos nnrios 
se achem visitados pelas dilTcrentes Hepartit;üP~ Fi~rnt's c 
de S:mde; sei! do o f(mtrm·cntor !'njcilo, alem (la nmlta, 
que lhe fôr imrosta pela· A1fnndegn, ás Jll!nas nuu~crulas 
n'este Regulamento. 

''·-~---------
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f~APJTULO 111 • 

.Dos vcncimentns dns Eu1,prcgados da· praticagc·m. 

Art. JH. 03 vencimentos dos Empregados da praticagem 
sahirfio •lo produel.o resultante do salario, que elles devem 
perceher pelo serviço que prestm~em nas entradas e sabidas 
dos navios nacionn.es c estrangeiros, mercantes e de gner.ra, 
qne rlcmandnrem mais de seis pés d'ngua; bem como ··• de 
outros lrahalhos desigmulos tio Jlresenlc Hegulamento c la
beiJa mmcxn, c quando este prodncto não chegar para a 
despcza mensnl, rulinnfe intliei~da, ficarei a cargo da Il'azenda 
Naeional o supprimento do que faltar. ! 

Art. 20. O rendimento dn prnlicagem será dividido em 
tres · partes , a saber : 

t.a Vencimentos fixos. 
2. a Gralifica~.iin. 
3. a Fundo de cüsleio. 

Os vencimentos fixos seriio annuaes: 
O do l'ratieo Mó r,- duzentos c qunrcnta mil réis. 
O de cacla um dos Pmticos, .:...__cento e oitenta mil réis. 
O de cada Praticante,- noventa c seis mil réis. 
O do Pafriio,- cento c quarenta e quat.ro,mil réis. 
O de cada nm elos rcmndores,- cento c vinte mil réis. 
O do Enenrregado dn escritnraçfio, quando a houver, 

sení mensalmente de oilo mil réis. 
Estes Empregados, em conseqnéncia da . pequena por

ecnlngcm, iÍ ·que potlcm nspit:ar, comparativamente eom o 
«Jite percebem os do ignal caiÇgorin em diversas }lrovincias, 
enJas harras sfio mais rrctprenfatla~' vcrecherfio, como grn
Hftençãn, alem dos vencimentos fixos: 

O Pralieo Mó r,- eenlo c vinte mil réis. 
Cada mn dos l)ralieos,-ccnto c vinte mil réis. 
O Palrflo,- setenta c dois mil réis. 
Cada um dos remadores,- sessenta mil réis. 

I 
> I 
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Deduzidos todos estes vencimento~ (quando tenhão lugar) 
do rendimento total rla Associo tão, o que restar subdividir-
8e-ha em tres partes, na razão se.guinte: 

60 
f. a 

100 

15 
2.a 

100 

25 
3.n 

100 

A primeira, para se distribuir pelo Pratico Mór, c mais 
rraticos, como gratificação, em partes proporcionacs aos res
pectivos vencimentos fixos, designados no presente artigo. 

A segunda, para semelhantemente ser distribuída pelo 
l,atrão c remadores. 

A terceira, p:ua occorrcr lÍS despezas do custeio do ma
terial da Associação; ficando o restante, para fundo de uma 
caixa de soccorro mutuo, entre o Pratico l\lór c. mais pessoas 
empregadas na praticagem, que se inutilisá'rcm no serviço. 

Art. 21. Os Empregados da praticagem , achando-se 
impedidos por moi estias •· comprovadas, mas curaveis, ou li
cença até oito dias, perceberão somente os vencimentos fixos, 
recolhendo-se a gratificação mensal, que lhes podcsse com
petir, á caixa onde. existir o· fundo do soccorro muluo; por 
nnscnda, porem, excesso de licença , on quando esta mr 
concedida por mais de oito dias, não perceberão os venci
mentos fixos correspondentes a esse tempo, nem terão parte 
alguma na gralifica~no, da qual deverão gozar repartida
mente os que durante o mesmo tempo estiverão promptos. 

Art. 22. O llatrão e remadores, que faltarem ao ponto 
diario , não receberão o vencimento correspondente aos dias, 
em que não comparecerão . . 
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CAPiTULO JV. 

Da arre~adaçãO:, · d?str,ibUt'çilá e;iontl1b!Ut]~d6 d(i rérida · 
· . - da prat?·cagem. · . ·. 

Art. 23. O pngnmento do serviço da praticagem será 
regulado, segundo a tabella muiexa a este R_cgulamento,. 

Art. 2lí'. _Logo t]ne f]Ualqucr J>ratico tiver concluído o 
serviço dá }lraticngem de um navio, ou outro qualquer tra
balho, cujo l>roducto fa~a parte do rendimento. da .mesma, 
organisar-se-ha a devida conta , que, depois de assignada 
pelo dito Pratico, e rubricada pelo Capitão do Porto, será 
debitada em livro proprio .ao navio á que se referir, decla
rando-se o nome do Commandante, CapHâo j ·~ou Mestre, 
dono ou consignatario, dia mez e anno,. em que teve lugar 
o serviço prestado, e finalmente o numero de toneladas, e 
pés a'agua' qne entilo calava. . 

Art. 25. 1;-eita o cobronçu, freditar-se-ha o devedor, 
e recolhendo-~e o itinhciro ao cofre, se extrahirá de um 
Jivro de talão o competente con)Jecimento elll fórma' que 
o Capitão do Jlorto rubricará no alto. da margem, e se fará 
no . talão. a nota do quantia. rccehida, sendo esta nota assig
liada pelo Thesotireiro, a quem servirá de documento com
proba to rio· do dinheiro recebido, que deve êxistir por isso 
tto cofre. 

Art. 26. Tod~• c qunlquer rendimento dá praticagem 
Sérá recolhido n um cofre de duns chaves, para se lhe dor 
ó destino indicado nos artigos 19; 20 e 21. 

Art. 27. D'entre os Pmticos será escolhido um, á 
pltnalidnde de votos , para Fenir de Thesoureiro , do que 
1ãvtará térmo o Secretario da Cnpitnnin .. do Porto. 

Art. 28. O Thesoureiro e outro Pratico smão os cla
Vicularios do cofre~ cuja fiscalisnçiío flcar«Í a cárgo do Pra
tico Mór. 

Art. 29. No din 3 de cada mez, depois de orgnni
zar:-sc a relação de todas as quantias cobradas, . dos nomes 
dos }lefisoos dij qnêm foriio recebidos , e do navio, que d~o 
origem a estn renda, proceder-se-h a ;] competente r~ccltn; 
devendo a ditn relação, com o-confere-do Prntico Mór, 
como fiscnJ, servir de guia c pc<:a justificativa do processo 
da receita, conclui do o qual, lan{'nní o Encnrregado da es-
critura\·fio a dividn carga, ~endo ]lOr fim archivada. O cre
dito, quanto ao pessoal, se fará, á lista da relação do pa-

I ' 
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l*lftalito dos •éncililêntos do Patrlo , nílDfdon;& , e de IM 
ill fildividuó~ én'lfli'e~lldfm no. serti~ di lltalieafJeJII, colll 
«1 reeilí& do Ptâtlêo M6t ê ,ratlc68 ; I! 11 vetlla """"Pfi . ._ 1 
fi á r~ito do ililiteriBI1 C(/jfj!l anéoroA 1 tiràdOtes ; & c., se 
elfectuará por meio de conhecimentos em fórma, exttahid(jl 
das to1npetêhtes clll'gas 1 fl!itns ali Encart~gado, qtie d'elle 

flJr iilc(fjfjbfdo, ou dê contas devidamenta lf!g&lisadds, pl!lo 
que rôr relativo a objectos , que ilao estejao 110 1nesmo caso. 

Art. 30. No fim de cada anno civil orgauisar-se-ha, 
em duplicata, um balanço de todo o relldimento arrecadado, 
e sua distribuição, com declaração da divida activa e pas7 
siva (no caso de havei-as), da IJUantia paga para amorti!la.r 
a divida do lllaletial; devendo um d'estes balanços ficar ar
chivado, e ser o outro enviado ao Capitão do Porto. · 

Art. 81. Para fazer a escrituração da praticagem; 
nbnieará o Capitão do Porto um Empregado da respectiva 
CApitania , percebendo, como ordenado fixo, a quantia de~ 
signada no artigo 20 d'este Regulamento, que poderá ser 
augmentada pelo mesmo Capitão do Porto com uma gratifi
cação modica, quando porventura o cofre da praticagem 
possa comportar esse accre~eimo de despezá. Na falta, porem, 
d'aquelle Empregado, poderá ser nomeado algum dds Pra• 
ticos ou Praticantes, ou finolmente qualquer outra pessoa 
habilitada para este mister. · 

C ;\PITULO V. 

Das em.bnrcaçbcs da pratiragem, e seus ancoradouros, e 
das outras t~ecessidades nau idas da posição e perigos, 

que aprrsenlllo as barras do Parnahiba. 

Art. 32. Para o serviço da praticagem , haverá tres 
ernb(lrcn{'õe~, a saber: 

Uma lancha de boa marcha á vela e á remos, coin 
cllpacidade para levar fóra da barra uma imcora de do•e 
o quinze quintaes e a respectiva amlirra. 

Uma baleeira salvo-vidas, de seis remos de vóga. 
Um escaler rle quatro remos, para o serviço illtcrM 

do rio. · 
Art. 38. O péssool do serviço das embarcaçlles da pra

ticngem tonstaró de um Pairao e tloze remailores, que yela• 
rao na tonsenaçao das mencionadas embarc&ÇõE'sj e, qu&Hdll 
fôr necesslltio suarneeel·a~ sinihltdneamente l por qua~squ~t 
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circumstaneias fortuitas , senio chnmados remadores de fúrn, 
segundo o l\egnlamento dns Capitanias dos Portos; correndo 
n despeza, que c.om isto ~c fizer, por conta do navio, em 
favor do qual tiver sido empregado esse accrescimo de 
pessoal. 

Art. 3.t Como o estabelecimento da vraticagcm vai 
ser agora montado, c não tenhão os praticos os meios pre
cisos para c~se fim, o Estado suppriní as embarcações de
~ignadns no artigo :12, com os ·aprestos necessarios, e man
dará procctlcr nos reparos, de que e lias carecerem, até que 
possão ser feitos pelo fundo de custeio, de que trata o 
:artigo 20. . 

Art. 35. Cada uma das embarcações da praticagem 
devcni levar um Hegimcnto de signaes e bande.iras proprias, 
que a Capitania do Porto forneceni, para (JUe fóra ou den
tro do mesmo porto possa fazer as commtmicações estabele
cidas no Regimento de signacs, de que tratu este Regula
mento. 

Art. 36. Para melhor desempenho do serviço da pm
ticagcm , dcvcni collocnr-se em lugar conveniente um pha
rolelc, ou luz fixn de côrcs diversas, c bem nssim • alguns 
páos de bandeiras com vêrgas, estes pa~a signaes de dia, c 
a luz para indicar ao navegador as posições tias barras c seus 
cscólhos flurantc a noite. 

TITULO 11. 

Dos Capitiies ozt JJiestr_es dos Navios, que tiverem de 
ser dirigidos pelos Praticos. 

CAPITULO I. 

Art. 37. O Cornmnndantc, Capitão ou Mestre de na
vio, que pretender enfrnr por qualquer das borras do Par
nnhiba, farú içar no .. tt'•pe de próa a bandeira designada 
para fal fim no quadro dos distinctivos, de que trata o 
Aviso de 18 de Janeiro de 1850, e que se acha annexo ::t. 
este Regulamento, mamlnndo arreai-o, logo que receber 
l'ralico. 

Art. :l8. J~' da mesma ft>r.ma obrigado todo o Com
mandante, Capitão, ou Mestre a declarar ao Pratico, com 
n maior pnhliddntlo fJOssivr.l, os pés d'agua, que cala o na-. 
vio, lo~tl •Jttfl 0 mcsmn l'ratieo entrar no portaló. 

• i 
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Art. 39. Todo o Commamlanle, enpiUio, ou 1\festre 
é obrigado a sntisfazer a quaesqucr requisições do Pmtico, 
tendentes no bom desempenho da pmticngem a seu cnrgo; 
bem como n ter sufos e promptos o uncor·óre, virador, an
coras, amarras, l\::c. 
. Art. <\.O. Nenhum Commumlantc, Capitão, ou Mestre 
podm·á maltratar a qualquer Prutico, devcrulo, f(mmdo 
este se comJlOrtc mal, dirigir no Capitão c1o l,ol'l.o urna 
queixa em regra, logo que der fundo, pam que . o mesmo· 
Capitão do Porto resolva, na fórma das disposi<;õcs do res
pectivo Regulamento, c do presente. 

Art. <\.1. Todas as vezes que á hordo de qualquer 
navio se apresentar. um l'rutico em estudo. de embriaguez, 
o Comniundunte, Capitão ou l\lestre o furá logo voltar para 
a cmburcuçlio, que o conduzio, c içará de novo o signul de 
pedir I>rutico ; devendo, quando tiver dado fundo, dirigit· 
ao Capitão do Porto uma parte do occorrido, para este pro
ceder, ~cgnndo as disposições pena os do presente Regula
mento. 

Art. .~.2. A nenhum navio será pcrmiltido entrar sem 
Pratico' da burra, uma vez que não seja impcllido por for
ça maior, c somente n'estc caso, que será jnslifieatlo no 
neto de dar entnulu do navio na ·Capitania do rorto, se 
isentará o Capitão, ou 1\fcstre, ou o Consigna ta rio de · pa
gar a praticagem, conforme a tabclla anncxa á este llegu
lamcnto. 

Art. .i.3. Serão. exccptumlos de pagar a praticagem,. 
quando' não pedirem l,ratico, quer á cnlmda, qum· ú sa
bida, as pequenas embarcações costeiras, como h iates, lan-· 
chas de coberta, Carcaças, & c., cujo calado d'agna fôr me-· 
nor tle seis pés inglczes. 

CAPITULO II. 

Dos Commamlrtnles, Capitães Olt JJfestrfs dO!; tWDio~ç ,. 
que tencionarem sahir barra frira. 

Art. .i.!,., O Comman<lantc, Capitão ou l\Iestro dà~ em-
barcação, que tencionar sahir c pcdit· llratico, nat fór.ma do 
presente llcgulamento, tlurá parte no Capitão do Por·to, ele.:. 
clarundo por cscripto o numero de pés ti' agua ,. em que se 
acha o navio, e o tlia em que pretende sahir, devendo 
esta declaração, depois de obter n ·rubrica do enpitilo do 



}>otto, Sél" fiJ)l'esenlada pe1o Capitão do nnvlo no Pratico 
M6r, que lhe marcaní a hora da partida, e o avisará d~ 
que convem dar ao Pratico, no neto de largar o navio, 
um attestado, indicaudo se este serviço foi bem, ou mal 
desempenhado. 

Art. lf.5. As disposi<;ões dos artigos 39, Ji.O, lf.t , 42, 
c 43 são applicaveis , no que fôr compatível , aos navios, 
<tnc tiverem <lc sahir. 

Art. fi.G. Se qualquer Commandantc, Capitiio ou 1\les
tre recusar o Pratico , a quem por escala couber o serviço, 
c: peclir outro em quem tPnha maior confiança, c este quizer 
prestar-se a isso, o po~lcní fazer, com tanto <Jne entre para 
o cofre com a cynanlia mar,::ula na respectiva tabella, en
tcnclenclo-se o CommaH,J:r.:ll;~, Capi!fio ou 1\lt~stre com o sc
gnmlo Pratieo, eomn 1!1(' t',t)HYit~r. 

TITULO IJJ. 
l 

Da.'l 11f'IWS por infi·acç1ío das dispos1"çües do 71ircsente 
Urg ulamruto. · 

CAPITULO l. 

Das que di-:em rcspt·ito ao.'~ Empregados da Prat1'cagem. 

Art. Ji.7. Todos os Empregados da praticagem são res
ponsareis pelas falias, delidos c erros de officio, que commet
tercm no desempenho de suas obrigações; devendo as faltas 
ser punhlas pelo Capitiio do Porto, segundo as nttribuições, 
que lhe confere o rcspeetivo Regulamento; os delictos Jlelas 
autoridades competentes; c os erros de oficio pelo mesmo 
Capitão do Porto , com recurso para o Conselho da Capita
nia, seguindo-se um processo analogo ao estabelecido no Ti
tulo 7. o do Regulamento, mandado executar por Decreto 
n . ., ~.Ji.7, ele Hl de l\laio tle 18lí.6. 

ArL 4.8. Todo e fJnalquer individuo empregado na pra
ticagem, que transgretlir as disposições do Regulamento de 
policia naval e fiscal das A lfandegas e de Sanidade, será 
sujeito, alem das multas ou penas, que lhe forem impostas 
pelos ditos Regulamentos, á suspensão do exercício por um 
a trinta dias~ e, qnantlo o delicto fôr grave, deverá ser 
demittido, conforme a tledsüo do Conselho da Capitania do 
llorto. A sns1Hmsfi.o nfin importará a perda do vencimento 

'I 



Dtô, mas somente a rln gratificação, que loeari:A ao Empre .. 
gado, se eJle estivesse em cxcrcicio; devendo a importao
cio d'essn gratificaçfio !'er recolhida ao cofre em fitYor do 
soccorro dos Pmticos. 

Art. ~·9. Qualquer Pratit~u ou Pmlieante, {llte, sem 
causa mui justificad:.\, recusar-se no serviço, para que fór 
nomeado, serú peln primeira vez suspenso por oito dias; 
pela segundn preso po1· igual tempo; pela terceira por 
quinze; e finalmente, peJa quarta demittido por decisão 

·do Conselho da Capitania do llorlo em processo organisado, 
pela fórma disposta no artigo ~.3 . do .respectivo Jlegula
mento ~ devendo em qualquer dos casos designados reverter 
a gratificnçfio em henefieio do outro l,ratien, ou Praticante, 
cJne fizer o seniço, que c~ompelia ;íquelle. 

Art. 50. O l'ralico, qne se npmsenlar á l10rdo de 
qualquer navio pnm dirigil-o, estando cmhriagn{Jo, será pela 

I primeira vez scvemmentc admoestado na Capilania do Porto, 
e mesmo suspenso, ou preso, conforme as eiremnstancins; 
e pela segunda c terceirn pnnido com as penas marcadas 
no artigo antecedente. 

1\rt. 51. O Pratico, que faltar ao respeito, maltra
tando de })a lavras ao Commandante, Capiliio on Mestre de 
qualquer navio, em neto de serviço, serit punido, segundo 
o disposto nos artigos antecedentes. · Se a oflcnsa fôr phy
sica, será preso e entregue á Autoridade competente, para 

· punil-o, conforme a gravidade da offensa, e a legislação 
respectiva, em presença do corpo de delieto e exame de 
sanidade. 

Art. 52. O Pratico , que, sendo incumbido de dirigir 
qualquer navio-, o encalhar, ou perder, scr(t processado 
pela Capitania do Porto, a fim de se reconhecer: 1. o se o 
sinistro tere lugar, em conscquencia de for<:a maior, ou 
de outras circumstancias, ou causas alheias 1.Í. sua vontade; 
2. o se por erros de oficio por clle commettido ~ 3. o se de 
proposito, Otl por outro qualquer motivo rCfH'OYilllO. 

Quanrlo se provm· que est;Í. cnmpmhcn:lido 1w primeiro 
caso, será absolvido, c eontinuaní. no liHe exereicio de seu 
emprego. Provafl(lo-sc que se acha comprehendido no se
gundo, serfÍ suJeito . a suspenl.(fio c mnlta, ·c mesmo a de
missão, por ,julgamento do C1mselho da Capitania do Porto, 
ficando todavia o tlircito salvu ;Ís partes prcJurJi,·aclas, para 
haverem a irulmnnisação no .lnizo compctenle. Se, final
mente, se provar que esUt •~nmprehemli«lo no terceiro, sm·1í 

t 
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preso, demittido e entregue ás autoridades criminaes, JHlra 
procederem; na f6rma das leis. 

Art. 5:-J. Se qualquer embarcação encalha~ ou per
der-se nos hancos . da barra em occasião de sabida , e pro
var-se, que o sinistro te\' e lugar, por haver-se o Pratico 
reti~ado antes de a deixar em JlOsiç~:io conveniente, para 
navegar Jivrc de pel'igo, deverá o dito P..atico entrar em 
processo , na fórma do artigo antecedente, ficando sujeito 
ás penas, que lhe forem impostas. 

Art. 5-'f.. Todo o Pratico, que tiver dcitallo de barra 
em fóra qualquer embarcação, c não apresentar um attes
tado do Commandante, Capitão, ou Mestre, em que se de
clare que u deixou fóra .ití de perigo, ipso facto, dará mui 
vehemcntc prcsumpção de niio a haver largado em posição 
cotwenicntc. 

Art. 55. Se alguma embarcação se perllcr, depois 
que o Pratico a tiver funlleado, c se provar que ·o sinistro 
occorrco, por haver dado fnildo, on sido collocada em 
posiçiio perigosa por proximidade a cscólhos, bancos, ou pe
drus, &c., sem que para isso houvessem motivos de força 
maior, entrará o dito Pratico em processo, 11a fórma do 
artigo 53. 

r.AI•ITULO IJ. 

JJm; 11ena.ç á que ficão st~jeito.ç os Capiliies ott 
lJfestres das embm·caçõcs. 

Art. 56. Quanllo nlgnma embarcação snhir, ou rntt·ar 
por •tnalqner dns barras sem Pratico , será oLrigatlo o seu 
Consigrwtario a pagar a praticagem por inteiro, segundo a 
tabella annexa a este Rcgnlnmcnto, e como se tivesse re
cebido Vratico, snlro os casos cxcepcionaes, declurmlos nos 
arligos !j.2 c Ji.3. 

Art. 57. O Capitilo ou Mestre, que mnttratar com 
palavras, nmeaças, on pancadas o Pratico, qne dirigir o 
navio de ~cu <~ommando, responderá pemnte o Tribunal 
competente, c Hoffrer;t as penas, qne lhe forem impostas. 
Se o faelo liYet· lugar, na occasiiío li~;~ sahida do navio, c 
este ~c ar.har fúra da aerão da Autoridade competente , o 
Capitüo do Porto, logo qne tivet· cl'isso ·conhecimento, com
municará á Autoridade Polida I , J>ara proceder a corpo de 
deJicto, na mrm{l dus T.eis 1 em virtwle de queixa do Pl'n-

I I 



Quadro dos distinctivos ntaudado executar 1,0 r Aviso de t8 de 
· .Janeiro de I SãO. " . 

Distinctivo, que deverá içar no lópe de prôa o 
naYio, que pedir Pratico. · · Distinclivo, que dr.verá .içar o Pratico, quando 

fôr procurar o navio, qun hver de guiar .. 

Si~·•utes J•n••n o navio •nostt•nr os Jtés d~ngnu «Jn•• demnndu. 

i\'"o IÓ11e do 'lltnBit•o gi•nntle. 

1. Nove pés d'agua. 
2. Nove e meio. 
3. Dez. 
r... Dez e meio. 
5. Onze. , 

12. Onze e meio. 
13. Doze. 

2 3 4 

B:xJJJlieafJiio. 

14. Doze e meio. 
15. Treze. 
21. Treze c meio. 
23. ·Quatorze. " 
24. ·Quatorze e meio. 
25. Quinzé. 

N. n. O numero doze indica-se, tendo o galhardete n.o 1 pÓr cima do de n.o 2, e os demais signaes 
por identico modo.· 

Depois dos signaes nnteriorcs , pódcril o navio fozcr os que se seguem: 
31. Falta uma ancora. 
32. Falta mais de uma ancora. 
34. Tem peste desenvolvida á bordo. 
35. Tem noticias de circumstancia, que devem ser logo communicadas. 
41. As bombas'não vencem a agua que faz o navio. 
1~2. Tem incendio desenvolvido tí bordo. 
/~3. Pede Pratico com urgencia. 
45. 
51. 
52. 
53. 
5'J.. 

O Capitão do Porto designará o lugar mais conveniente , para se avistarem os signacs feitos pelos navios, 
que demandarem quae.squer das barras, assim como para serem repetidos, quando fôr preciso . 

• 
I 

Aflirmatirl!. Negativa 

Havendo agua para o navio entrar, içar-se-ha a bandeira aítirmativa, e no caso contrario a negath·a. ·. I\ o 
prim.eiro caso sahirá o Pratico, para ir buscar o navio, e no segundo só mente sahirá ~ se o navio fizer o signal 
numero quarenta e tres. · · 

Aviso de 11 de Dezembro de 1857. 

__ j 
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·Tabella das quantia~ que os Praticos deve1n recebet• ftelo serviço da )Jraticagent, 
prestado ·ua enta•nda e salaitla do )torto e bnt•rns da Cidade da Par

nabiba, 110 I•1•ovincia elo Piauby, regulaelns; segunelo a 
tonelagetn e calado d'agua ·ele cada navio. 

.I Toneladas. I ·- I 

Calado d'agua 1le cada ;}()i 100 1 !50 1 200 1 250 1 300 1 .350 1 

I 
450 1 500 1 550 1 400 I 600 

navio~ I 

Pagas. 

I 6...................... .{~ 
I 
17 ........................... . 

Biil 9~ !O~ 113 12~ 13~ U~ 15~ 
----- ----------- --1----------

15~ 16~ t3~ 12::P 10~ 

ls ............................ =-:--:-~o~-u~l1~ 
--------- -----

13~ 14~ 15~ 16~ 17~ 

I -- ·--- ____ !_·_ --- ------ ------1 
9. . .. • .. • • .. • • .. .. • .. .. . . .. • . • • • • • • • .. • .. 10~ 11i5 12;5 13~ 14::P 15~ 16~ 17~ 18~ 

------------ --- ------· -----
10 ............................... . 12;5 13;$ 14~ 15~ 1ü~ 17~ 18~ 19~ 20~ 

------------ -t-8·"",· ---- -21~-22-"" .. I 
11 .......................... •.•.. . . . . . . . . . . . . . . . . 15~ 16~ 17~ ~- 19:jjl 20~ 'W v 

-------- --------------
12............................. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . • . 18~ 19~ 20~ 21~ 22~ 23~ 24~ 

1

1 ----------25~ --

13 .............................................. · .. ·. ... . . . . . . . 21~ 22~ 23~ 24~ 26~ 

l1r ...................... ; ......................... · ........... ~; 25!1 26~ 27~ 28~ 29~ 
15 .......... ·.• .............................................. ·= 28~ 29~ 30~ 31~ --:::-1 

1. a O que se estabelece na presente tabella é obrigatorio para· todos os na,·ios, ou embarcações de coberta, 
que receberem Pratico , com a dilferença , porem, de que nas sabidas pagarão mais urna quarta parte do que 
marca a mesma tabella. ' 

2.a As pagas, taes quaes vão especificadas n'csta tabella, serão feitas pelo serviço da praticagem, quanto ü 
entrada de qualquer das barras, at(~ ao primeiro ancoradouro dentro do porto , onde houver Estação fixa. Lrahi 
pam cima, até onde o rio Parnahiba seja accessivel ás embarcações de coberta, pagarão mais de praticagem o 
seguinte: as de 50 a 100 toneladas, na razão de vinte réis a tonelada, por cada lcgoa, que subirem pelo rio; 
as de cento e uma, até duzentas c cincoenta inclusive, CJUinze rt'!is; c d'ahi por diante todas as de maior porte 
uez réis por tonelada em cada legoa , que subirem. · O mesmo se pagará no regresso para a barra. 

a. a Não se exigirá paga pelo transporte do respectivo I>ratico, porque a isso se attendeo nos vencimentos 
fixados na presente tabclla pelo sen'iço de qualquer praticagem. 

.~.a O alug-uel da lancha, ancoras, ancorotes, amarras, viradores, espias, bem corno os jornaes dos Patt·ües 
P. remadores serão regula<los pela Capitania do Porto, segundo os usos admittidos no porto. 

5. a . Quando o navio , ou qualquer outra embarcação, que calar menos de seis pés d' agua , receber Pratico, 
ficará por este facto obrigada a pagar ó serviço da praticagem , como embarcação de seis pés de calado, do pórte 
de cincoenta toneladas. · 

6.a Se algum l1ratil'o em serviço de -praticagem demorar·se á bordo de um navio mais de vinte e quatro 
horas, por circumstaneias alheias á sua vontade , perceberá mais dous mil réis diarios, e o Capitão, ou :Mestre 
do navio lhe dan1 comidu. · 

Aviso de 11 de Dczernhro de 1857. 

- _________ , ______________________ _ 
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tico, c auto de exame de sanidade, no <'nso de haver offen
sas physicas, ou com os depoimentos de testemunhas, qúc 
presenciassem o facto; e depois de assim organisndo ·o pro
cesso, o enviará á rresidencia da l>rovincia, para resol\;er, 
como fôr ~e~justiça, em face dos circumstancias; que se de
rem relativamente (t qualidnde do réo. 

TITULO IV. 

Disposições (;aae.ç. 

CANTULO UNICO. 

Art. riS. Só quem livm~ nomeaçi:ío de Pmlico, na fÓi'ma 
prcsàipla por este Regulamento, poderá respor_1sabilisnr-se 
pela praticagem dos navios fôra das har~as, c dentro tl'e11ns 
até a Parnnhiba; e por isso todo aquellc que, sem ter a 
competente nomeaç.ão, se apresentar a . bordo dos mesmos, 
para desempenhar o serviço de Pratico das referidas barras, 
ser(Í preso e entregue á nuto~idade competente, como CXCr
cemlo emprego c funcçõcs, que. lhe sfio vedadas. 

Art. 59. Os Empregados da praticagem usarão (le uni
formes iguaes aos estabelecidos para os da de Pcr~1ambuco 
pelo respectivo Regulamento, e_. gosarão por isso das isen
ções ·do artigo 68 do Regulaménto dns Cnpitanins dos Portos, 
de 19 de Maio de 18~·6. 

Art. 60. Todos os imlividu~s empregados nn prat~ 
cagcm serão obrigados a dar parte do seu domicilio ao 
I>ratico M()r. . 

Art. 61. Nenhuma cobránça, .. por serviço feito pela 
praticngem , sorll demorada, alem dos. dins que forem pre
cisos, para a sua realisaçüo, e que o Capitão do Porto mar
carlÍ ,. altendcndo tlS localidades; C, no. caso de se não ter 
effectuado no prazo estnbelecido' se. ·fará peremptoriamente' 
por intermedio da respectiva autoridade; se, porem, o navio 
fôr de guerra~ com:irá aguardar-se ordem da Presidencia, 
sendo elle nacional, c se rôr estrangeiro ter-se-hão com o 
Commandante as devidas attenções. 

Art. 62. Nns nmarrações e desamarrações fica livre a 
todo o Capitüo, ou Mestre empregar a sua guarnição, ou a 
de algum outro navio, bem como servir-se de qualquer lan
cha, qnc não seja a da praticagem. 
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Art. 63. O Pratico que dirigir à entrada de qualquer 
navio , é obrigado a conduzil-o até um dos ancoradouros 1 

onde exista alguma Repartiçllo Fiscal da Fazenda. . 
Art. ().~.. O Governo fornecerá o material necessario, 

na conformidade do artigo 32 capitulo 5. o · d'este ltegula
mento, para se montar c fazer o serviço da praticagem ; c 
garantir«í o~ ordenados c gratificações dos respectivos empre
gados, até que o cofre da -Associação dos l!raticos possa 
supprir esta despeza; e, logo que houver sobras n'elle, ,no 
fim de cada trimestre do anno financeiro, se ir,ão recolhendo 
á Thesouraria de Fazenda , para amortisação da importancia 
despendida com o material. 

Art. 65. Se não fôr bastante o pessoal c material da 
praticagem, marcado n'estc Regulamento, o Pratico Mór, 
rcconhccenclo-o ~ proporá ao Capitão do Porto o augmcnto 
preciso, e este, avaliando-o devidamente 1 o levará ao co
nhecimento da autoridade superior. 

Art. 66. Farão parte d'este Regulamento as disposi
ções dos artigos 64, 66, 67, 68 e 69 do da praticagem da 
costa e porto de Pernambuco, quando o permittirem as cir
cumstancias da Associação, e n'isso concordarem os interes
sados, que deverão, n'este caso, solicitar,: por meio da au
toridade competente, a necessaria autorisação do Governo 
Imperial. . , 

Palacio do Rio de .Janeiro em 1 t de Dezembro de 1857.
JÍMt! A nfnnio Saraiva. 
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N. o 451. -Aviso de 11 de Dezembro de 1857. - Approva o 
figurino para uniforme dos Officiaes do Corpo de Saúde 

do Exerci to. . 

llio de Janeiro~ Ministerio dos Negocios da Guerra em 
11 de Dezembro de 1857. 

Illm. e Exm. Sr.-Para seu conhecimento e governo, 
cleclaro a V. Ex: que fica approvado o figurino por V. Ex. 
apresentado para o uniforme dos Officiaes do Corpo de Saude 
do I~xercito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco f.oelho. -
Sr. Barão de Suruhy. 

N.0 ~·52.-FAZENDA.-Circular de 11 de Dezembro de 1857. 
As barricas que servem 'de envoltorio da farinha de trigo 
não pagão direitos; (e sobre a intelligencia'·do art. 46 das 
disposições preliminares da Tarifa. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, deClara aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda , em conformidade da deCisão dada 
nesta data á Thesouraria da Província do 1\laranhão, que, á 
vista da nota 1 1. a do art. 188 da Tarifa em vigor, não são 
sujeitas ao pagamento dos direitos de importaÇao as barricas 
que servem de envoltorio á farinha de trigo, por ser esse o 
cnvoltorio commum e ordinario da mercadoria : e que o ar
tigo 46 das disposições preliminares da Tarifa não tem por fim 
determinar o effeilo dos recursos das decisões dos lnspectores 
das Alfanrlegas sobre materia ou objeêlo que exceder da quan
tia nelle marcada , ou sobre pena ·da mesma importancia, 
mas sim regular a alçada dos Inspectores das Alfanrlegas pela 
referida importancia , dando effeito suspensivo aos recur
sos que forem interpostos de suas decisões. 

Thezouro Nacional em 1 t d.e Dezembro de 1857.
Bernardo de Souza Franco. 
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N.o ~.53.-~JUSTIC.\.-Aviso de 11 de Dezembro ele 1857. 
Ao Presidente tfa J,rovineia do lHo tle Janeiro.- Declara 
que, á vista ela limitação em qlle ora se achão a.t fimcçries 
dos Juizes de l'az, não lw applicaecl am; arlt.,oyados a d·is
posiçilo do Aviso de 28 de Agosto de 18~~.3, e que por isso 
não existe incompatibilidade de direito que os inhiba de 
occupar rUJlll'lles caryos. 

3. a Ser~un. l\linistcl'io dos Negocios da .Jnslif.:n. lHo <lc 
Janeiro em 1 t de Dezembro tle 1857. 

Itlm. e Exm. SI'.- nco V. Ex. conta: em seu officio 
n.o li.t 1 A de 2G do mez proximo findo, de que, tendo a Cu
mura Municipal da Villa de Mangnratiba, convidado n Jofío 
AI vare~ Iluhifio, nlí residente c atlvogado do fôro, para pres
tar .iuramento de 1 . " .r niz de Paz do nclual qnatriennio, rc
ensára cllc exercer o dilo cargo, fundando-se em que, ·na 
qualidade de advogado, lhe era h;so inhibido. 

No mesmo o meio expõe V. l~~. que as Ordenaç.ões Livro L o 

Tit. ~·8 e Livro :3." Tit. 28, prohihem o ex:ercicio de advocacia 
aos Mngislt'itdos, em cnjn numero julga comprehendidos os Juizes 
de Paz, em face do Aviso de 12 de Março de 1836, não lhe cons
tando que taes Onlenac,:ões fossem revogadas , sendo pelo con
tmrio mnnda!lns uhscrvar pelo .\ visn tle 28 de Agosto de 18~.3; 
mas que deixando de ser esse preceito geralmente observado, 
pois que em alguns lugares existem .luizes de l'az exercendo 
ao mesmo tempo a atlvocaein, snhmctlia o negocio á decisfio 
elo Governo Imperial. 

Onvido o Crmse1heiro Procurador da Corôa, c Conforman
do-Se S. l\1. o lmperaclor com o pnrecet· por clle dado, Houve 
}lOl' bem neclarnr que aos .Juizes de Paz, na limitação das func
tões que óra exercem, não he applicavel o Aviso de 28 de Agosto 
de 181.3, que se refere exclusivamente aos Juizes l\lunicipaes, 
não existindo por .conscqnencia incompatibilidade de direito 
nos advogados para occuparem o cargo de Juiz de raz como 
a pratica o tem confirmado, scgnmlo V. Ex. mesmo declara no 
seu citado oHicio. O qne commnnieo n V. Ex. para sua inlel
figencia. 

Deos Gu;lnle a V. E·c -- Fmndseo Diogo t•crcira de Vas
ronr.cllo!-l. -Sr. Presicl,~nte ela Pl'ovineia elo Rio de Janeiro. 
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N."454-.-ll\1J>ElUO.-rortaria de 12 de Dezembro de 1857*" 
Crca hmna A gcncia de Correio na fre[JUezia de S. JJen to de 

Sapucahy-merim, na Provincia de S. Paulo. 

Sua 1\lagestade o Imperador Ha por hem crear lmma · 
Agencia de Correio na Frcguczia de S. llento de Snpucahy-me
rim, na Provittr.i ;t de S. Vaulo. 

l)alacio do Hio de .Janeiro em 12 de Dczem hro de 1857. 
l\farqnez de OJinda. 

-~----

N.o Ji.55.- Aviso de Jlf. de Dezembro de 1857. -~Umula sub
.fiistir 1Jrovisoriamente a del-iberação, que tonwtt rt Presidencia 
de Jl.finm; Gerae.'i, de de·ixar de fazer publicar a llf•soluçüo da 
re.'ipectit'a: .As.fiembléa Legislativa, concedend(.) licença .fiem, 
tempo,e convem'entemente, ao Secretario da Camara lJfu
nicipal de S. João d'ElRei. 

1. a Secção Rio de Janeiro. Ministe1io dos NegGcios do 
Impel'io em J!-. de Dezembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente á Sna l\lagcslade o Im· 
pcrador o oficio dessa Presidencia, datado em 3 de Setembro 
deste anno, na qual participou ter deixa!lo de mandar pu
blicar a Resolução da Assembléa Legislativa Provincial, n. o 852 
de 13 de .Tulho, concerlendo, sobre proposta da Camara Mu
nicipal da Cidade de S. João d'ElRci, licença sem tempo ao 
Secretario da mesma Camara com os respectivos vencimentos. 
. I~ o Mesmo Augusto· Senhor Conformando-se por Sua 
immediata Hcsolnção de 9 do corrente mcz com o parecer 
da Secção elos Ncgocios do Impefio do Conselho d'Eslado, 
exarado em Consulta de 2 do passado,-Houve por hem Appro
var a referida deliberação de V. Ex., para a qnnl eslava nu
torisndo pelos arts. 16 do Acto Adrlicional, c 7. o da lei de 
12 de l\'laio de 18'10, porque, sendo semelhnntcs liecnt-as !'em 
tempo verdadeiras aposentadorias, as quncs exorhiliio das fa
enltlarles flns Assemhh!as Provinciacs, olfmulem n Consliluit~fio. 

Não ohsla que a Resolução, de qnc se trata, não dependa 
(\e sane..:ão do Presidente da Provincia pam sua pnhliefu.:fío, 
Vi~l(l r·nmn~ ~l'lltlo t'Jiil C(lntmria fl f.on~litni~~iio, nclm-se no 



mesmo caso das que tendo lido a negação da dita saucção, 
são primeira e segunda vez decretadas pela Assembléa Provin
cial, e cuja execução pódc o Presidente da Província suspen
der. 

Além de que, se a origem do acto não lhe póde dar 
força, quando este pecca na materia, a inconstitucionalidade 
da dita Hesoluçfio da Assembléa, não deixa de existir pela 
circumstancia de lhe haver precedido pr,oposta da Camara 
1\lunicipal, pois que tal cil·cumstancia nãd tinha n virtude de 
investir a Assemhléa de huma allribuição que a Constituição 
lhe negou. 

Deve portnnto subsistir a mencionada deliberação de V. 
Ex .. até que o lloder l.egislativo, no qual vai ser sujeita a 
<Jnestão, a resolva definitivamente. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Pre
sidente da Província de Minas Gcraes. 

-·-
N.o ~.56. -Aviso de 1~· de Dezembro de 1857.-Annulla 

a ultima Eleição para J.uizes de Paz e Vereadores da Pa
rocMa tle S. José de Jacury, e ordena que se proceda á 
nova Eleição. 

1. a Secção. Rio de .Trmeiro. Ministerio dos Ncgoeios do 
lmpcrio em fJi. de nezemhro/ de 1857. 

111m. e Exm. Sr. -Tendo sido presente á Sua 1\Iagestade 
o Imperador o efficio de V. l~x. datado em 8 de Julho ul
timo, no qual, referindo-se á representação (junta por copia) 
que lhe dirigira a Camara Municipal da Cidade do Serro 
em 16 de Maio, expõe as irregularidades com que foi feita 
a ultima l:Jeição para Vereadores e Juizes de Paz na Parochia 
de S .• Tosé de .Tacnry,-Houve por bem o Mesmo Augusto 
Senhor, Confotmando-se por Sua immediata Resolução de 
9 do corrente mez com o parecer da Secçllo dos Negocios do 
Imperio do Conselho <l'Estado, exarado em Consulta de 31 
fle Outubro, l\Jnndar declarar cJUC a dita Eleição se acha 
nulla, vi~fo •~nmn ~r, prt.l\'il, P r:onstn rln respectiva actn, 
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que na formação da 1\lesa da Assembléa Parochial não se guar .. 
dou o processo determinado pelas leis vigentes, e Inst~ucções 
de 28 de: Agosto de 1856: L 0-porque tendo sido convocados 
para aquelle fim os oito cidadãos immediatos ao Juiz de Paz 
Presidente, em razão. ds haver sido creada a mesma Parochia 
dêpois do anno de 1852, e não ter por isso Eleitores, o dito 
Juiz de Paz convocou mais dous cidadãos para substituírem 
a dous daquelles que não comparecêrão, e devião fazer parte 
dos que representavão a turma dos Eleitores, em vez de pro
ceder.-se ao neto, como cumpria. com os seis dos convocados 
que co~parecêrão, representando os dous mais votados a 
turma dos Eleitores, e os outros quatro a dos Supplentes :-2.0 

porque, em ~,ez , de votarem aqnelles e estes separadamente, 
como he determinado, o fizer·ão promiscuamente, sendo assim 
simultanea a : Eleição de todos os quatro Membros da 1\lesa. 

Cumpre portanto que se proceda na Parochia de que se 
trata á nova Eleição para Juizes de Paz, e\ tambem para Ve
readores, se os votos da mesma Parochia formarem maioria 
em relação nos de todo o Município; prevalecendo,: no caso 
contrario, a Eleição como resulta dos votos das demais Pa
rochias, de conformidade com o que se achá disposto em 
differentes Avisos do Governo Imperial. O que communico a 
V. E.x. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -1\larqtiez deOlimla.- Sr. : Pre
sidente da Província de Minas Geraes. 

N.o ~.57 .-Aviso de 1ft- de Dezembro de 1857.-Confirma a ele· 
cisão anterior que mandou eliminar os votos dados pela Paro
chia das Brotas, na Eleição de Vereadores, que teve lugm· 
em Setembro de 1856. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 14 de Dezembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido presente ú Sua l\fagestade 
o Imperador, com o officio dessa Presidencia de 17 de Junho 
deste anno , a representação que dirigio ao Governo Impe
rial a Camara 1\'lunicipal da ViHa de S. João do Rio Claro, 
pedindo a revogação dos Ayisos de 11 de Ahri1 e ele 6 de 



( 431 ) 

que na formação da 1\lesa da Assembléa Parochial não se guar .. 
dou o processo determinado pelas leis vigentes, e Inst~ucções 
de 28 de: Agosto de 1856: L 0-porque tendo sido convocados 
para aquelle fim os oito cidadãos immediatos ao Juiz de Paz 
Presidente, em razão. ds haver sido creada a mesma Parochia 
dêpois do anno de 1852, e não ter por isso Eleitores, o dito 
Juiz de Paz convocou mais dous cidadãos para substituírem 
a dous daquelles que não comparecêrão, e devião fazer parte 
dos que representavão a turma dos Eleitores, em vez de pro
ceder.-se ao neto, como cumpria. com os seis dos convocados 
que co~parecêrão, representando os dous mais votados a 
turma dos Eleitores, e os outros quatro a dos Supplentes :-2.0 

porque, em ~,ez , de votarem aqnelles e estes separadamente, 
como he determinado, o fizer·ão promiscuamente, sendo assim 
simultanea a : Eleição de todos os quatro Membros da 1\lesa. 

Cumpre portanto que se proceda na Parochia de que se 
trata á nova Eleição para Juizes de Paz, e\ tambem para Ve
readores, se os votos da mesma Parochia formarem maioria 
em relação nos de todo o Município; prevalecendo,: no caso 
contrario, a Eleição como resulta dos votos das demais Pa
rochias, de conformidade com o que se achá disposto em 
differentes Avisos do Governo Imperial. O que communico a 
V. E.x. para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -1\larqtiez deOlimla.- Sr. : Pre
sidente da Província de Minas Geraes. 

N.o ~.57 .-Aviso de 1ft- de Dezembro de 1857.-Confirma a ele· 
cisão anterior que mandou eliminar os votos dados pela Paro
chia das Brotas, na Eleição de Vereadores, que teve lugm· 
em Setembro de 1856. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 14 de Dezembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido presente ú Sua l\fagestade 
o Imperador, com o officio dessa Presidencia de 17 de Junho 
deste anno , a representação que dirigio ao Governo Impe
rial a Camara 1\'lunicipal da ViHa de S. João do Rio Claro, 
pedindo a revogação dos Ayisos de 11 de Ahri1 e ele 6 de 



Maio nllimo, que enulirmárão o llc 2() de Dezembro do anno. 
)HlSsadn, pelo qual se ordenou que fossem eliminados os voto~ 
dados -pela }larochia das nrotas na Eleição, a que se proccdêrn 
em Setembro para V ercaclorc~, em razão de ter sido annul
lacla a que teve lugar nesta ·raroehia,;_lJouvc por bem o Mes
mo Angmto Senhor, Conformando-se, por sua immc(liata 
Hesolnçi'in de U 'lo . corrente .· mcz com o parecer da Secção 
elos Ncgocios do hnpPrio cio Consselho (I' Estado, exarado em 
Consulla de 1 O tln Setembro, .Mandar declarar que niio he 
nllemlivel a rderitla rcpr~se11laçiio. jit porque subsistem os 
fundamentos dos citados Avisos, jíÍ por ser improcedente a 
rnziío a !legada na mesma rcprc~enhH:fío de ficarem esbulhados 
do uircito (JilC hnvião adquirido pelo facto da posse os Yc
rendores qne a tom;Írão em ,·irlndc da primeira UJmrnç.üo feita 
antes de ser conhcdda a decisfio Imperial ·que annu11ou a 
Eleição ela Paroehia de que se trata, porque não se podem 
originar tlit·eitos do exereieio 1le fnncc;õcs, que tiver dedurado 
a autoridade competente nno caherem ás pessoas que dcllas 
forão inve:-:liclas. O qnn c~ommunien a V Ex. para sua in
lelligcneia e para o f'awr constar it referilla Camara Muni
eipnl. 

Dcos r.nanle a V. 1-:-c- Mnrqucz de Olinda.- Sr. Pre
sidente da Província lle S. l'aulo. 

N." !,58.- FAZENDA.- Em t~. ele Dezembro cle 1857.'-
0s fjarraf(jes empalhados estilo .mJeitos aos direitos 

de 120 reis. 

Bcrnnrclo de Souza .Franco, Persidente do Tribunal do 
:rhesouro Nacional, declara no Sr. Inspector da Thesournria 
de Fazenda do Paní, em resposta no seu officio n. o 197 de 12 
de Novembro ultimo, que, em vista do artigo 830 da nova 
Tarifa foi approvada a decisão da mesma Thesonraria proferida 
nn recurso dos negociantes Dtmiz Crowon c C., sustentando 
o despacho da Alfandegn que sujeitou os garrafões vasios de 
vidro ordinnrio empalhados, e 1lcspnchados pelos mesmos ne
godantes, aos direitos de 120 r~. por libra na comformidadc 
elo citado art. 8:30 da Tarifa. 

Thesouro Nacional em 1·'1 dP nczcmhro de 1R57. -Bcr
nanlo tle Sonza Frmwo. 
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N. 0 459.-Em 1h de Dezembro de 1857.-0.1\ Feitores tJttR 
exercem, con,junctamentc os lugares de StereOJttelra tem 

direito a 5." parte dos respectivos vencimentos. 

Bernardo de Souza l~nmco, !)residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao o Oi cio do Sr. Inspeclor 
da Thesouraria elo lUo Grande do Sul n.o t\-85 de 13 de 
Outubro ultimo, no :qual consulta se os Feilore~ conferentes 
das Alfmulegas do llio Grande, c S .• José do Norte, (JUC 

exercem os lugares vagos de Stereometra das mesmas devem 
perceber a quinta parte dos respectivos ''encimentos , lhe 
declara que, achando-se os ditos . Feitores comprehendidos 
na segunda parte do art. t.o do Decreto. n.o 1:995 de 1.-~· 
de Outubro do corrente anno, tem direito, a1êm dos ven
cimentos inherentes a seus lugares, ú quinta parte dos do 
emprego que accnmulão. 

Thesouro Nacional 1lf. de Dezembro de 1857. -llcrnm·clo 
de Souza Franco. 

N. o lf.60. -l~m 1 ~- tle Dezembro de 1857.- Os Vi,qias bom
beiros da Al{anr1ega não são obrigados a prestar fiança. 

Rio de Janeiro. Minislerio elo~ Ncgocios da Fazenda em t" 
(l,p Dczemhm ele 1H!J'"i. 

Em deferimento ao requerimento dos Vigias:hombeiros c.lessa 
Repartição, declaro a V. S. que estes ctnprcgados . não 
estão sujeitos a fiança, visto servirem sob a responsabilidade 
do Administrador das capatazias, nos termos dos artigos 5!f. 
e 59 do Itegulamento de 22 de Junho. de 1836. 

Ocos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franro.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfamlega da Córlc. 
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N.n .~6t.-GUEURA.--Aviso de tl~deDezerhbrodet85t.~ 
Determina que ficando sem effeito á disposição do art 154 
do Regulamento de 7 de .Afarço deste anno, se observe a do 
art. 151 que manda detalhar lmrn Pen.çionista para fazer 
dia na Boticado llospital .Aiilitar da Curte. · 

Jt i o de Janeiro. 1\Bnisterio dos Negocios da Guerrà em 
L& de Dezembro de 1857. 

Sua 1\lagestade o Imperador, Altendendo ao que V. S. 
representa, em seu officio 11. 0 161 de9 do corrente, ácercá 
de não resultar utilidade alguma aos doentes a moradia no 
Hospital Militm· dos Jlralicantes Pensionistas; como dispõe o 
art. 15~. do Hegulamento de 7 de Março do corrente .anrto ,
fia por hem Heterminar cJlte, ficarulo sem effei'to a disposiçlió 
do citado artigo, tliHJnella parte somente, se observe a do 
art. 151 que malllla detalhar hum Pensionista para fazer dia 
na Dolica do Hospital, designando-se aposento para este. O que 
communico a V. S. para seu conhecimento e execução. 

Ocos Guarde a V. S.- .Jcronymo Francisco Coelho.
Sr. lJireetor interino do IIospit.al da Guarnição dd Côrte . 

. .o 
N.o ~·62. -Aviso ele 15 de Dezembro de 1857 • ....;.. Declara 

em, conformidade da imperial Resolução de 12 do corrente 
que não ha inconveniente em que os Alumnos militares da 
Escola lJlilitar, 1'Ccebiío a Car~a de Bacha~el segundo o mo
dello estàbclecido ·. pm· Aviso de 16 de Dezembro do anno 
1mssado. 

Rio ife .Janeiro. l\'linisterio dos Negocios da Guerra em 
15 de Dezembro de 1857. 

Foi presenll! a Sua i\'lagl•shHle o Imperador o officio de 
V. S. soh 11.

0 !>8 de t7 de Novembro findo, pedindo se lhe 
declare por que fórma devem ser vassadas· as Cartas aos Alum
nos militares, IJUe completnrcm ns cinco annos de estudos da 
Escola Militar, independentemente tle terem elles tambem os 
est.udos da de Applicaçiío, a fim dt: que fiquem igualados em 
hahilitat:üe.; ao~ t}tH! '>fio paiwuos, c o Mesmo Augusto Senhor, 



--~--------~--------,,1 

Tcntlo, a semelhante res\)eito 1\landbdo onvir o parecet da 
Secção de Guerra e,,Marinha . do Conselho d~Esttulo , Houye por 
bem; por Sua .immêdiata elmperiál Hesolução de 12 do c.or
rente, ·tomada .sobre Consulta tln· mesma Secção, l\hmtlar de
Clarar que, visto terem _sido. transferidas as materins }ltlfa ... 
mente militares da Escola l\lilitnr pata n de Applicação , ficou 
o Curso de Sciencias Mathemnticas e PhJsil'ag da 1n·imeira 
reduzido a cinco mmos, e dispondo o artigo 4.0 tlo l)ecreto 
ri. o 634 de 20. de Setembro de 1851, que os gn1os ncadcmicos 
sejão conferidos nos Alumnos que se habilitarem .no estudo 
destas sciencias. h e. evidente que nenhum obstaculo pó de haver 
que inhiba os mesmos Alumnos, quer de hum a classe· quer 
d'outra , que obtiverem approvações em todas as doutrinas 
ensinadas nos cinco annos escolares, de recehermn n Carta 
do gráo de ,fiachare1 nas referidas scicneins, segumlo o mmlello 
estabelecido por Aviso de 16 de Dezembro do nnno passado, não 
resultando dezar algum em que os Bachnreis ~orn~atlos pela 
Escola militar se matriculem depois da de Applicação para estu
darem as sciencias puramente militares. O que comunico n V. 
S. para sua intelligencia e execucão. 

Deos Guarde a V. S.-Jeronymo Francisco Coelho. -Sr. 
Director da Escola Militar. 

/ 

N,o 463.-Em 16 de Dezembro.· de 1857,- A pensêto con· 
cedida a huma senhora só~ pôde ser paga a seu 

marido, como cabeça do. casal. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Fazenda 
em 16 de Dezembro de 1857. 

Ilhn. e Exm. Sr. -Tenrlo sido presente a Sua Magestade 
o lm'J>eradnr o requerimento' em que n. Luiza Elidia da 
Camara Bithencóurt e Oliveira;. pede ser paga dlrecta
mente, na Provincia da Bahia, onde re:tide, da pensão de 
cento e vinte mil reis ( 120®000 } annuaes, que percebe 
por ser neta do Conselheiro l\lanoel Ferreira da Camara 
Bithencourt e O Sá, e bem assim o que se lhe deve da mesma 
pensão desde a epoca em que deixou a companhia de seu 
marido para ir viver com sua mãi, em Outubro de 1852 ~ 
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o 1\fesmo Augusto Renhor, por Imperial Resoluçfio de ·12 
do corrente, tomada sobre Consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho d'Estado, Houye por bem Indeferir. similhante 
}>retenção , ·visto que, não obstante ser a pensão. de que se 
trata do numero dos bens proprios da supplicante, e na 
qual não ha• colllmunhão por ser doação ·Imperial, que, na 
fórma da Ordenação do Livro 4. 0 Ttitulo 95 §§ 1.0 e 2.0 

não se communica, nestes mesmos bens , pertence a ndmi
nistraç.ão ao marido, cabeça do casal, em quanto a sepa- , 
ração que se dá· entre ambos não for confirmada por au
loridade da justiça c meios competentes. 

Deos Guarde a V. Ex. - Bernardo de Rouza Franco.
Sr. ·Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N.o ~6/h-Em 16 de Dezembro de 1857.-Sobre; a reva
lidação c multa do Scllo das intimações passddas nos. 

Autos. 

Bernardo de Souza Franco, }>residente do Tribunal do 
Thesouro Nacionnl, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thcsournria do Rio Grande do Sul, n. o 489. :de 23 de 
Outubro ultimo, no qual consulta se as ·certidões ou inti
mações passadas nos anlos pelos Escrivães estão sujeitas n 
rcvalitlação c multa, quando não forem logo selladus, ou 
se podem ser sclladas conjunctamentc com as de mais folhas 
dos autos, quando se prepnrão parn suhirem ú · conclusfio ou 
despacho do Juiz, lhe declara que, á vista da observação 
final do art. 35 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, 
as ditas certidões ou intimações só estão sujeitas . a revan .. 
dação e multas se depois dellas se praticarem quaesquer actos, 
por onde produsão os devidos cfl'eitos. 

Thesouro Nacional em 16 de Dezembro de 1857.
Ucrnardo de Souza Frunco. 
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N.0 465.-JUSTICA..-Aviso de 17de Dezembro de f851. 
· Ao Presidente ·da Provincia de s: Pedro do Rio Grande 
do Sul.- Resolve as . seguintes duvidas, suscitadas , pelo 
Juiz JJfunicipal da Cidade do. Rio Gt;ande: 1. 3-se á·.vista 
do art. 12 do Dect;eto n.o 855 de 8 de Novembro de 1851, 
os Consule~ e Vice.:.~onsules Estrangeiros· podem ser p1·esos , 
ou conduztdos debatxo de vara !para deporem , como teste .. 
tnunhas, em causas civeis crimes e commerciaes: 2. 3-se póde 
qualquer pessôa ser coagida á jurar no Juizo JJfunicipal ou 
Commet:cial, em simples justificação, c na hypotlwse do 
art. 336 do Codiyo do Processo. 

3. a Secção. 1\linisterio dos Negocios da .Tustic;a. R.io de 
Janeiro em 17 de Dezembro de 1857. 

111m. c Exm. Sr.-Foi presente a S. 1\f. o Imperador o 
officio dessa Presidencia, datado de 19 de 1\Iarço de 1855 ~ 
sob n. o 28, com o qual remetteo, por copia, o dó Juiz 1\Iunici .. 
pai da Cidade do lU o Grande, de 20 do mez anterior, pro .. 
JJondo as seguintes duvidas: 

1.0 Se á vista do art. 12 do Decreto n.o 855 de 8 de 
Novembro de 1851, os Consoles e Vice-Consu1es Estrangeiros 
podem ser presos ou conduzidos debaixo de vara para deporem 
como testemunhas, em causas civeis, crimes e commerciaes , 
segundo o disposto na Ordenação Livro .3. o Tit. 55 § 11 , Lei 
de 25 de Janeiro de 1810 § 16, art. 95 do Codigo do Pro- .I 
cesso Criminal, c art. 180 do Decreto n. 0 737 de 25 de 
Novembro de 1850. 

2. a Se póde qualquer pessoa ser coagida á jurar n·o Juizo 
1\funicipal , ou Commercial em simples jnstificatfio, e na hy
pothese do art. 336 do Codigo do Processo. 

Sobre taes duvidas respondeo a .mesma Presidencia ao 
referido Juiz 1\lunicipal em officio de 15 do dito mez de Março, 
que remetteo tambem por copia; quanto á 1. 11-quc, dispondo 
o art. 18 do Decreto n.o 855 de 8 de Novembro de 1851 , 
que os Agentes Consulares poderão ser presos sem autorisação 
do Governo Imperial, sómente nos delictos que commetterem 
como negociantes, ou nos de tal gravidade, que nflo. admittão 
fiança, era fóra de duvida que nfio podião ser presos e condu
zidos debaixo de vara para deporem como testemunhas; privi
legio porêm este que só deveria aproveitar aos Agentes Consula
res daqueJias .Nações entre as quaes os Agentes Consulares 
Tin19Heiro~ gozavnn flc ig110l rkiprodflnrlc. P.ffi virfndt' •lo tlis" 

----~--------------------------~ 
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'fJO!'tO llO nrf. 23 do cih!dO Derreto' continuando em vigor, 
jlelo q1._1c re!<J!ciln aos Agentes €onsulares dns outrf)S Nações, 
a legislaçno nnterio~, que, nno fazendo esta distiilcr.ão, os 
considera · sujeitos á jurisdicrão criminal . das auto_ridades do 
paiz: e qnnnto á 2.a..:..que a regra geral he, ém negocios que 
interesso á sodedade, especie em que se acha.va comprehen
dido a hypothcse do art. 336 do Codigo do Processo, poder 
qualqiler pessoa ser cóogida lÍ (lepór em Juiz() .. Municipal ou 
Commerciol, porque nos simples justificações, . que só apro- , 
veitão ao interesse dos particulares, ú estes corria o deve~ de 
apresentar provas do seu direito, sem que pa~a isso seja obri
gado a justiça á coagir a vontade do cidadão. 

Ouvido o Conselheiro Procurador do Coroa, foi elle de 
Jmrecer que, estando em vigor os Ordenações mencionàdns, e 
mais disposi(ões analogas, as quaes devião ser escrupulosa
mente guardadas, mula deixo vão e lias á· desejar par~ que os 
Juizes se ~onhessem haver nus hypotheses quo occo~ressem, 
Jlorquc os leis lhes daviio nesta parte hum razonvel nrbitrio. 
Que entrando os Agentes Consulares de quaesqU.e~ Nàrões, 
por commum c geral opinião, c entre · nós, na tlasse dns 
pessoas distinctas, á qne em Direito se dá o epitheto de Egre
gias, ctnando fossem precisos os seus depoimentos nas causos 
eiveis on crimes, e elles nfío quizes~em dal-os nos moradas 
flos p!·nprios .Jui;:es, c·nlllpria a estes usar do arhit.rio, que 
fncu11a n dl;:<la Onlenaçno Livro 1. o Tit. 5o § 1li, dando 
cqmmis ,{in ;Í qnem assista n inqniriçiio nas moradas dos ditos 
A gt•nles, cln me!mHt fúrmn qne devcriio praticar com cidadãos 
Pm ignaldarle de rnziio. 

Consultacla a Sncçiio de .Justiça do Conselho d'Estado, 
concordou ella com o parecer do Conselheiro Procurador da . 
Corôa, qmmlo á l.a duvida, observando porêm que não era 
exncto o qne asseverou cs!'a Vresidencia quando, referindo-se 
ao art. 18 elo necret.o de S de Novembro de 1851, disse que 
continuava em vigor o legislaçfío onterior, que, não fazendo 
essa distincçiio, os considerava ~n.~nitos á jurisdicção criminal 
das nutoridarles do paiz , visto que o citado art. 18 he ap
plicavel ;\ todos os Consules, e s6 deixa de sel-o á algem 
ou á alguns, precedendo declaração especial do Governo, nos 
termos do final do nrt. 23 do sobredito Decreto; por quanto 
a reciprociclnde se d;\ unicamente por accordo prévio á res
peito dos arts. 2, 3, li-, 5, 6, 7, 8 e 11, e não á respeito do 
nrt. tR, como twexpressnnos nrt~. 23'c2!~ do mesmo Decreto. 

1~ pn1o fllH' n~speitn :i :!. ·I dnvicla , qn~ l'<' o. hypothnsé tw 
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n inquirição de teslt!Jlllmhos em geral' c sem fnzer· flisfincrão, 
entüo comprehende n justificnção simples, c· tem a sna solu
çao no arL 95 do Codigo do· Processo. 

E Havendo o Mesmo. Augu!'to Senhor vor hem, por Suo 
lmperiol Resoluçfio de 12 do corrente mez, Conformar-Se com 
o parecer da Sobredito Sec~.üo de Justiça, ossim o Monda 
communicar á V. l~x. pnra sua inlelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Francisco Diogo Pereirn de Vas
concellos.~ Sr.· Presidente da l>rovincia de São retiro do lHo 
Grande do Sul. 

N.o 4.66.-FAZENDA.-Em Hl de Dezembro de 1857.-
0s Juize.fi de Direito removidos para lugares de mm~or 

vencimento pagão os direitos somente da differença. 

Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Negecios da Fázenda 
em 19 de Dezembro de 1857. 

Haja V. S. de dcda'rar ao Admi11istnulor da HcedH~dol'ia, 
em soluçfio cÍ duvida proposta em seu onieio 11. •• 220 de 1 () 
de Noveinhro proximo findo, que os titulos de remoç.1io de 
Juizes de Direito para lugares de maior vencimento sô estfío 
sujeitos ao pagamento dos novos direitos do mclhommcnlo 
de vencimento conforme as lolneõcs. 

Deos Guorde n V. S. - Be;nardo de Souza Fmnro. -
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 

~.o 467 -Em 19 de Dezembro de 1857.- Os p1·ocessos que 
correm perante o Juiz de Orpllãos estão sujeitos ao Sello. 

Bernardo. de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'.fhcspuro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesonrnria 
fle S. Paulo, em respostn ao seu offieio n. o 86 de 3 do 
IDflZ findo, quQ foi approvada a . resolução que tomon rJe 
«>nlep.ar po Collector da Çáp~tul da ~>royincia que nfio con-
1innf]s~n, soh pena d•~ dernisslio, p. fazer •~xtensilo nos pro,. 
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cessos que correm })elo Juizo deOrphãos o beneficio do art. 
52 § 1.0 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, que 
só pertence aos processos em que figurão como vartes. a 
l(azcnda Publica c a .Justiça, em conformidade dos. arts~ 
100 da J.ci de 3 de Dezembro de 1841, e 40 do Decreto 
n. o 83'a de 2 de Onlnbro de 1851 , devendo ser exigida a 
c~ompetente revalidac,:iio qmmdo tncs processos forem ap~esen.;. 
lados ao Sello fúrn 'los prazos marcados no!• referido Re
gnlnmento; 

Thesonro Nnc.ionn1 em 19 de Dezembro de 1857.
Jlcrnnnlo de Souza Fnmco. 

N.o /i.68.- Em 21 de Dezembro de· 1857.-De~pachó de 
huma machina para imprimir 1Jclo art. 1.308 da Tarifa. 

Rio ele .Janeiro. 1\1inistcrio dos· Negocios da Fazenda 
~m 21 de Dezern bro de 1857. 

Declaro a V. S. que o Tribunal do Thesouro, em dc
fcrinwnl.o an recurso ele ~Joaquim Francisco Lopes Anjo, re
solveo que a maehina de imprimir, que elle pretende despachar 
para a em preza do Dia rio do Rio de .Janeiro, seja compre
hcndida no art. 1. 308 do Decreto de 26 de Agosto ultimo, 
pagando os direitos cle 5 por 0

/, acl valorem 
Dcos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Frnnco.

Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Córte. 

N.o /i.69.-Em 21 de Dczemhro <le 1857.-Sobre.o despa
clw de cestas ou condeças com batatas; e a intelligencia do 

art. ~.6 das tlisposiçt]cs prcliminare.ç da Tarifa. 

Bcrnnrtlo de Sonzn Franco, rresidente do Tribunal do 
Thcsonro Nadona1, em r e~ posta ao officio do Sr. Inspcctor 
da Thesouraria ele li'<lZenda do Maranhão de 25 de· .. Setembro 
ultimo, sob n.n 87, em que d1í conta de haver indererido 
n rceur!'to d'~ Jo:Hplim ·\ '"'·'1' 1lt~ Pinho interpoRto •la declslio 
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da Alfandega que o obrigou a pagar em separndo os direitos 
do art.~ 436 da nova Tarifa das Alfandegas, dris 200 cestos ou 
condeças, alêm dos do art. 192 da mesma Tnrifn, das batatas 
que continhão, não. consentindo que se despachassem pelo 
peso bruto, conforme o citado· art. 192, por entender, nttenta 
a natureza do envoltorio, não só a que a Tarifa nfio se refere 
ao caso em tlUC a mercadoria vem dentro de cnvoltorios su
jeitos a direitos •• superiores. aos da mesma mercadoria, mas 
que, permittindo-se o, despacho 11or peso bruto, autorisava
se a fraude em prejuizo dos interesses da li'azenda, visto como 
simelhnnte envoltorio não era o commum e ordinario da mer
cadoria; decla~a· ao mesmo Sr. Inspector: 1. o que a Thesou-
raria ···não devia tomar conhecimento do •. recurso J>or caber o 
negocio na alçada do Inspcctor da Alfandega, conforme o art. 
46 das disposições preliminares da Tarifa; c 2. o qnn cxncta 
foi a· intelligencia dada pelo mesmo Inspector da Alfandega 
a sobredita Tarifa em.vigor. 

ThesouroNacionalem21 de Dezembro de 1857.-Dcrnnrdo 
de Souza Franco. 

-···-
N.o ~70.-GUERI\A.-Aviso de 21 dc'Dczemhro ele 1857.

Declara que os Presidentes não podem aceitm· substitutos 
depois dê ter o recruta assentado praça. 

IUo. de Janeiro. l\linistcrio dos Negocios tla r.ucrra em 
21 de Dezembro de 1857. 

111m. e Exm. Sr.-Aeusando a recepção do officio, sob 
n.o 75, que em data de 20 do mez proximo findo V. Ex. me 
dirigio, declarando que firmado no Aviso Circula~ de 28 de Ou
tubro do anno proximo . passado, aceitára o substituto que 
otrerecêra Liberato José do Espirito Santo, praça de 1. a Linha 
recrutado nessa Província, -cumpre segnificar n V. Ex. que o 
Aviso Circular por V. Ex. citado só antorisa . os Presidentes a 
conceder isenção aos recrutas que não havendo assentado praça 
entrarem para os Cofr~s Publicos com a quantia de 600 ;tt> 000, 
que marca a lei; mas qnc entretanto fica appronulo o procc
rlimento de V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.-
8r. Presidente tla Provincia de Sergipe. 
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N. n Ji-71. ~Em 22 de Ilezcm hro de 1 R 57. - Scllo tla.ç pcti
riies que tem de ser juntas a autos. 

lHo de .Janeiro. Ministerin elos Negoeios da Fazenda 
em 22 ele nezemhro •le J8!)7, 

Jlm. e E·(Jn. Sr.- Hcspondcnrlo no officio que V. Ex. 
dirigi o-me em dnta de 28 •lc Outubro nHimo, sob n. o 6, 
pelo qnal <·onsnHa, ymra podt~r solver a qnestiío que Jhe foi 
proposta JWlo .Juiz de Orphfíos dn Capital dessa Provincin, 
se as peli{·ões que tem de ser .iuntas a autos devem neces
sariamente pagar o Sello rcspeetivo antes da junto da, ou se 
podem ser juntas sem Sello, sclldo este }mgo untes do con
Ciusúo parn scntenç:n final' Yisto corno o Colleetor das nendns 
Gernes da mesma cnpitnJ entende que os despachos profe
ridos em petÍ{'ÕCS avulsas fúra dos autos diio á estas ll natu
reza de documentos, e etue por isso devem pagnr o SeBo 
de 160 réis na eonfonnidmlt~ do nrt. 35 do Hegulamento 
de 10 de Julho de 1850 onde diz-« Qualquer outro docu
mento on pnpcl ))-: dednrn a V. Ex., para os fins conve
nientes, que h c manifestamente improcedente n intelligencia 
dnda pela Colleetoria ao eitado art. 35 do llegulamcnto do 
Sello, qnanclo, para se jnntnrem nos processos ns petições, 
exige que pngnem o Ro1lo •le 1 (j() réis, provindo o ert·o daqnel
le e~actor de eonsi1lerar 1loemncnto as sobreditas peti~ões, e 
snppor quo n pafa;'ra f( pnp:~l )) do mferido artigo compre
hende taes jJCtiçües, IJiHHH]() :IIHs nem estas por serem des
pachlulas tomiio o caracter de documento, nem a designação 
de <<papel>, lhes p6tle ~er applicavel, por se referir o Re
gulamento llCtlfm I~ arfe it(JncHes pnpcis, que, sem se:·cm do
cumentos no rii{Or 1!o tcnno, se junti.io aos auto; ou ás 
petições, on se i1presentãn para produzirem em pr:hlico o 
t~ffeito para qnc forúo passndos. 

Deos Guarde a V. E:c -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente dn l'royincia do Maranhão. 
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rt o 472.- Em 23 de Dezembro de 1857.- D1"1·eitos e Setío 
que pagão o.~ t1'tulos de E.çcrú;õe.ç dos S11bdr1cgados, e 

Juizes de Paz, ?S c. 

Rio de .laneiro. Ministcrio dos Ncgocios da Fn~cnda 
em 23 de Dezembro de 1857. 

Declaro a V. S., para o fazer constar no Colleelor da 
Viiia de S. Ficlclis, em resposta no oflkio que lhe dirigiu 
em 13 do mez findo, que os titutos de nomeação dos ~~s
crivães dos Subdelegados pagão Sello c novos direitos, como 
decidi o a Ordem de 22 de Agosto de 1855; que os dos Juizes 
de Paz, de que trata o art. ~·2, segunda parte, elo Jleguln
mento de 31 de Janeiro de 18~·2, nada pagão; e que os flos 
Officiaes de Justiça dos Juizes MuniCipaes, c dos Subt!elcgados 
pagão Se11o c os novos direitos da Tahelln de 16· de Outuhro 
de 1850. · 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza I•rnnco.
Sr. Director Geral interino dns lleudas Publicns. 

N.o 473.-l~m 23 de Dezembro de 1857. -D·ireito.ç que 
pagão as Cartas de legitimação e adopção. 

Rio de Jâneiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda em 
23 de Dezembro de 1857. 

I IIm. c Exni. Sr.-Respondendo no officio de V. Ex. n o 

22 de 3 do corrente, no qual sujeita á nppr,ovnçfio (lo Governo 
Imperial a decisão que deo sobre a duvida que lhe foi pro
posta pelo Juiz Municipal dessa capital ácercn, dos novos c 
-velhos direitos que são devidos pelas Cartas de ligitimnçfio 
e adopção, declaro a V. Ex. que o mesmo Governo approvou 
a referida decisão, por conforme no ()Ue se neha disposto 
nos Avisos n.os .258 de 29 de Outubro de 1851, e n. 0 236 
do 18 de Outubro de 1852. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Bernardo de Souza Frnneo.
Sr. !)residente da Província do Espirito Santo. 
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N.o 47/i..-Em 2!i. de Dezembro de 1857.- Os arados pagã(! 
direitos. .. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
2~· (le Dezenibro de 1857. 

· Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro, por 
dc1ihcrnção de 31 do corrente, indcferio o recurso dos 
negociantes Filguciras Sandes e C. a, que pretendião des
pachar 12 arados livres de direitos, na forma do Decrecto 
n. o 1.967 de 26 de Agosto do corrente anno; visto como 
se nchrto aquelles instrumentos comprenherididos no artigo 
4·51 da nova Tarifa, c nfio no artigo 1038 a que se refere o 
sohrcclito Decreto. 

Dcos Hunnlc a V. S. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Inspcctor da Alfnndcga da Côrtc. 

N.o .&75. :-- 2l. de Dezembro de 1857;.- Penas a que estão 
.Çt~jeitos . os Collectore.ç que t1ão entrão em tempo para 

o.ç Cofres Nacionaes com os dinheiros a seu cargo . 

. Bernardo de Souza Franco, Presidente do .Tribunal do 
Thcsouro Nacional, inteirado pelas copias authenticas que 
acompahárfio o officio do Sr. Inspector dn Thesouraria de 
J~nzenda de S. Paulo de f~. de Setembro ultimo, sob n.o 74, 
c mais informações a respeito, de ter o CoHector das Uendas 
Gcracs do 1\funicipio de Ttapeva da l~axina, na mesma I>ro
vineia, deixado de recolher aos Cofres, não só a quantia de 
600 ~ 000 pertencentes nos ausentes herdeiros do finado 
Frnncisco ele I•nnln J•ereim, que recebeo em 9 de .Julho de 
1858, c que nrrccmh1ra, nfto por guia do Juiz competente, 
mas por mão particular, dando á parte eonhecimento em 
manuseripto, qnnndo o tlcria extrahir do respectivos livros 
(lc talfio, c omittindo a nceessarin cscriptnração no compe
tente Livro tio Heccifn; hem como a quantia 840 ;fj)OOO 
cobrnda em 23 de Fevereiro de 185~· de sisa dn venda 
feita por .José Custorlio de Camargo á seu irmão Furtunato 
.Tos1~ dr Cmnat·go de hnmn Fnzendn de croar com casa do 
\'iVNHla pt1r 1 ~·.000$ 000. ~~·JHJn flllr. fôra mister quo dcli~ 
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gencias de hum terceiro o compellisscm á rlenuncin dessa 
ultima arrecadação, com a qual a final entrou para os Cofres 
somente em 10 de Junho do corrente anno,-onlena ao 
Sr. Inspector da sobredita Thesouraria que, usando da 
attribuiçao do art. 31 § 5.• do Decreto n.' 870 de 22 de 
Novembro de 1851, demitia o mesmo Collector, co1no já o 
devêra ter feito, nttentas as circumstancins do caso, c a dis
posicão da ultima parte do art. 2. • do llegulamcnto <I c 1 ·~ 
de Janeiro de 1832; remettendo quanto antes ;í Autorida<lc 
competente todos os documentos e papeis indispcnsaveis 
acompanhanhados das necessarias informações sobre os factos 
praticados, a fim de que se instaure o processo de respon
sabilidade contra o mesmo Colleclor, e o Escrivão que servia 
na Collectoria ao tempo em que tiverao lugar os factos crimi
nosos de que se trata, c contra quem mais de Direito for. 

Outrosim ordena ao mesmo Sr. Inspector: 1.• que na 
fórma da Lei de 28 de Outubro de 18.1.8 art. .~:.1, Ordem 
do Tbeseuro de 21 de Junho de 1850 e outras, segundo as 
quaes o responsavel que execede o prazo dos Regulamemtos 
Fiseacs no recolhimento dos dinbcii"Os ao seu cargo fica 
sujeito aos juros de 9 por ··f. de toda a quantia indevida
mente detida, c sem direito a porcentagem da arrecadação, 
compilla pelos meios legaes o refc•·ido Collector de ltapeva 
a entrar para os Cofres com a porcentagem da sobredita 
quantia de 1<1·.000~000, que dedusio, e com os respectivos 
juros: 2. • que faça cessar a pratica de se não debitar a 
commissão dos exacto•·us, que nüo recolherem no vencimento 
os saldos em seu poder, ccntando-sc-lhes os jnms da Lei 
até a elfectiva rc,tituição da mesma wmmissão aos Cofres das 
Thcsourarias. 

'J"hesom·o Nacional 24 de Dezembro tle 1857.- llcr
nardo de Souza }'ranco. 
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N.o 476.-GUERRA.-Aviso ~e24 de Pezembro de 1857-.
Declara que a licença concedida na [or;mà da Lei pàra o 
(j)f!icial tratar de sua saude, deve entender-se com soldo e 
e tape. 

Rio de Janeiro. l\linislerio dos Negocios da Guerra em 
2!~ tle Dezembro de 1857. 

Declaro a Vm. para seu governo que o anno de licença 
na fórma da Lei eoncedida ao Capitão do Exereito do Estado 
l\laior de 1. a Classe Francisco José Cardozo Junio~, por Aviso de 
19 de Janeiro do corrente anno, deve entender-se com soldo 
e etape. 

Deos Guarde a Vm.-.Jeronymo Francisco Coelho.-Sr. 
Jnspector da Pagndoria clns Tropas. 

N.o 477. -FAZENDA. -l~m 28 <le Dezembro de 1857.
Continua em 1'igor a ordem. de 2 de Julho de 18!6 .. na 
parte em qtw fadlitn aos Despachantes dar em o valor á 
mercacloria. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declnra ao St·. Inspector da Tliesouraria 
de Fazenda da l)arahiba em resposta ao seu Officio n. o 69: de 
30 de Ont.uhro ultimo, no eJnal communica ter resolvido 
atnrmativamentc a eonsnlla que lhe fizera o lnspector da 
respectiva Alfmulega, sn <lcpl>is ela execução da nova Tarifa 
continua em vigor a ordem do Thesouro de 2 de Julho de 
18~·6, na parte em que facilita aos Despachantes durem o 
valor n cmla hum a mercadoria, e pot· ·esse valor calcularem-~e 
os respectivos direitos, para (lelles se deduzir os cinco por cento 
do expediente; que foi approvada a sua decisão por estar de 
nccordo com o § 3. o flo art. 3. o do Decrecto n. o 689 de 30 
de .Julho de 18:)0, cn.fas fJisposições continuão em vigor com 
ns nllerações do Capitulo 3. o das Disposições Preliminares da 
nova Tarifa. 

Thesonro Nacional em 28 de Dezembro de 1857.
llernardo ele Som:a Franco . 
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N.o 478. -Em 28 de Dezembro de 1857 . .-... Sello das ~êri~ 
ções juntas a A ulos. 

Bernardo de Souza Franco,' Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Pará, em resposta ao seu officio 
de 30 de Outubro ultimo, sob n. o 18"i., no qual consulta se 
as petições que não são juntas a outras petições como docu
mento, ou de que como taes se não~quer fazer uso, devem 
pagar o Selo de 160 rs. como documento, antes do termo da 
juntada a autos, ou somente o de folhas de autos quando a 
estes se juntarem; que aquellas petições nno estão sujeitas 
ao Sello de documento para ser previamente exigido, como 
em caso identico ji.\ foi decidido no Aviso por copia incluso 
de 22 do corrente a Presideucia do Maranhão. . ' 

Thesouro Nacional em 28 de Dezembro de 1857.
Bernardo de· Souza Franco. 

--~ 

N. 0 li·79.-Em 29 de Dezembro de 1857. -Ta.xa de escravos 
empregadm; diariamente fóra ·dos limites da Cidade. 

Bernardo de Souza Franco, Presidende do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Paní, em resposta ao seu Officio ·· de 28 de 
Outuhro ultimo, sob n.o 182, em que commnnica ler respon .. 
dido affirmativamente a consulta que lhe fez o Collector 
da Cidade de l\lacap;í, se devia ou não cobrar a taxa dos 
escravos que, sendo residentes dentro dos limites da Cidade 
marcados para o respectivo lançamento e matricula, são com 
tudo empregados diariamente em lugar distante da mesma 
Cidade, cerca de h uma legua além dos limites, que foi appro
vada a sua diliberaç.ão, não só porque os escravos de que se 
trata não estão comprenhendidos nos arts. Ji. e 5 do Decrecto 
n. o Ji.ft de ~. de Julho de 1845, como tombem porque já 
foi a especie sujeita resolvida pela decisão de 15 de Janeiro 
de 1835. 

Thesouro Nacional ein 29 de Dezembro de 1857. -. 
Bernardo de de Snuza Franco. 
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N.·~·80.-JUSTICA.-Aviso de 29 de Dezembro de 185'1.
Di~igido no Presidente da Província do Espirilo Santô . .:
Resol-ve, ent solução á duvida. da C amara lJlunicipal da 
l'illa da Barra de S. lllatheus, que as multas impostas aos 
Jtwados por falta de comparecimento no Jury, devem ser 
cobradas pela C amara Jlltmicipal do 1'ermo em que- rezidir 
o multado, pertencendo porém o seu producto á Camat·a 
em que tiver lttgar a reunião do Jury. 

3. a Secção. -1\linisterio dos Negocios de Justiça·. Rio 
de Janeiro em 29 de Dezembro de 1857. 

Illm. e Ex. Sr. Levei ao conhecimento de S. M. o Impe
rador o oflicio de V. E"'. de 7 do corrente mcz, sob n. o 

1~·8, acompanhado não sú do da Camara Municipal da Villa 
da llarra de S. 1\Iathens, no qual expõe que, tendo o Juiz 
de Direiloda respectiva Comarca multado algums Jurados da 
dita Villa 1mr falta de comparecimento no Jury, o Procurador 
tla·l\lunieipalidade da Cidade de S. 1\latheus, exigio as quantias 
das multas, e apezar dos multados lhe ponderarem que essas 
mullas devião ser pagas á sobredita Camara 1\Iunicipal da Villa 
da Barra de S. Matheus, insistiu clle pelo seu pagamento 
com fundamento de (tne pcl'tcncião úquella outra Munici
palidade, em virtude da decisão dada por essa Prcsidencia a 
Cm~ara de Santa Cruz, relativamente as multas de <tne trata 
o ltegulamento n.o 120 de iH de Janeiro de ·t842, no que 
responderão que essa dcdsfto lhes parecia referir-se ás multas 
de que faz expressa mençiio o citado Uegulamento, e não as 
dos Jurados, as quaes tem appticnção especial segundo 
dispõe o art. 286 do Codigo do Processo, já explicado pelo 
Aviso de 19 do Junho de 183~·, como tnmbem do que V. Ex. 
em 19 do mez antecedente, Uirigio a sobrediia Camara 1\luni-
cipal, em resposta. 

Ficando o Mesmo Augusto Senhot· de tudo inteirado, Houve 
por bem Approvnr a soluc:ão dada por V. Ex. a semelhante 
questão, quando declarou que o Aviso de 19 de Junho de 
183lf., mandando remcttcr a copia do termo ou da sentença 
condemnntoria, de que trata o art. 286 do Codigo do Processo 
a Camara Municipal, a cujo municipio pertencer o multado 
para qne ella faça procede•· na conformidabe do que ordena o 
mesmo artigo, em nada alterou a decisão dessa Presidencia 
a Camura l\lunieipal de Santa Cruz, de que o producto das 
~~\lltas imi'o~tt\S ~tn ':irtmh; d'J l\egtdumcnt~ n.o i~Q de 31 
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dt~ Janeiro, elmiu ser cnlre.gne a Camara da Yilla em qne se 
n~uni~se o Jnry, para roadjural-a nas tlespczns que faria com 
o .Jnry, c rom ns enstas dos prorcssos c1os presos polires, 
como c~rn· expresso no art. ,'fS:l do ritatlo Hegnlamcnlo. 

t)tw harmonisntlas as cluas clispnsiçõcs, via-se 'JlH! êÍ Cu
mara Municipal do Termo, em que resitlc~ o multado, devia 
ser rcmellida a copia do termo ou da scnten~a para proceder 
n eohmnçn, visto que o réo devia ser cxeenlndo 110 seu fôro; 
mns que o prodncto da mulla depois de nnecadado pertencia 
nquella Camnrn qne carregava com as despezns, tmr isso 
qne n Aviso se limiton a declarm· o motivo da remessa, s.cm 
mula nccrescentnr n respeito do destino da mnlla, que nlií.Ís 
estavn declarado no artigo li.S3 do mencionnclo Hcgnlamento. 

O qne eonmunico ;Í. Y. E~. para snn. intclligcncin. 
llecm (~uanlc a V. Ex.-Francisco ningo Pereira elt~ Yascnu

rellns. Sr. PrPsiclt•niP ela Pnwirwia t!n Espirilo ~:mio. 

N." .'1-81. --Em :_lO de Dczemhro de 18;"")'7. --.Ju!/ml'nlo da 
arma~rnayrm do . .; gt•nerns rrrnlllidns nos 1i·a]1if'/1cs alfrm
drgados. 

1\linisterio tios Negoeins ela FazeJH)a. Hio dt~ Jaut~iro em 
:JO tle nezembro de 18~7. 

Tcmlo eoneonlnclo eom o parecei' tla Commi~sfio desse 
Tribunal sobre os requerimentos dos proprielarios~ rendeiros 
e administradores clos Trapiches nlfandegados eln Côrl.e, em 
C(tte solicitaYiio a facul<larle de elevar o prec:o ela nrmazenagem 
tios gcneros recolhidos em seus Tmpiehes, com o qunl parecer 
se conformou o mesmo Tribunnl, e Y. S. ignalmcmte o aclo
pti\ra, segundo me eommunicon em seu OfTicio ele ()de Agosto 
ultimo; parlidpo iÍ V. S. que foi mandacla observar, para a 
cohrança daquclla armazenngem do 1. o tle .Jnueiro proximo 
findo em diante, a Tabclla junta, enft·c a epwl c a qne foi 
organisatla pela sohrc(lita Cnmmissfio apenas se nola a diffe
ren('a de ter siclo n~1lnzicla n 5U réis a tnxa de~ GO n~is, mnr
cmla Jlnra a sahitla dos sacos com assuenr; servindo-se \'.S. nn 
eonformidnde do que propoz a mesma Commissfio, mnndar con
l'eceionar, pam ser presente ao Thcsonro, n Tahelln Ht'ral, que 

:l7 
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tem de •·egnlar os taxas de m·mnzenngem tle todos os generos 
e mercadorias qnc se rc~olhcrem aos Trupiehes de deposito da 
Córte. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente do Tribunal do eommercio da f.<)rte. 

No mesmo sentitlo tl MPsn do Consulado. 

Tabclla da a1'mazenagem t? 1 i.H!Jrttl~Js que luto de pagar 
nos Trapirhes desta C1irte os yruero.~ abaixo 

mencionados . 

. ts.wcar. 

Entrada c estada por H nwzcs ..... . 

T.ingarlns Jl'"' snhi<la .....•...••.. ·I 
a...... 80 rs 
Caixa ... 800 )) 
Feicho .. ~00 )I 

Barriea • 150 )> 

Saro. . . 50 )> 

Entrada por harrica cln () tlc catla h uma. ; .•.• 100 rs. 
Estada por RPnHttw • • . .•••••••••• ~. • • • • • • ~.o )) 
S 

1 
• 1 ~ para embarqne. ,\O n 

a m n. · · · · · · · · · · · · · · · · · · l para terra. . . . • 20 l> 

A armazenagem dos oufros generos ou mercadorias que 
se recolherem aos referidos Trapiches será nquella em qtw 
~onvierem as partes, aM que se organisc hU:ma Tabella geral 
das taxas para todos os gencros; não pollemlo porêm d'ora 
em diante os Trnpicheiros exigir augmento superior a 50 por 
0 /n sobre os preços que estão em uso de cobrar. 

Thesouro Nacional em 30 dn nczcmbro tle 1857. _... 
n,~ntard.o de Snm;a FnHH''J. 
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<lidas no=' Prufn~;orts, e o SHU tempo dH serviço como Subsfi ... 
tntos será contado para a sua jubilação, quando nomoados Pro• 
fessores. 

Art. !1-7. T'crc.~eberiio os vencimentos actuacs, até que scjão 
:tll(•rmlos pm· lei. 

I•nra serem promovidos a Professores deverão entrar em 
concurso com os candidatos que se inscrcvei·cm. Terão por·cm 
prcfct·encia para. as nomcaçCies em igualdade de circumstancias. 

Art. 48. Os actuacs Substitutos conscrvão os seus direitos 
adquet·idos em virtude da legislação ou cstylu atü agora reco
nhecido· pelo Governo. 

CAPITULO IV. 

J)o )n•cn'hneuto elas cacleh·u~. 

A r· L. r .. 9. Quando vagar; ou se crear qualquer cadeim de 
Jlreparalorios, o ))irector o fará annunciar pelos jornaes c por 
editacs nos lugares mais publicos da Faculdade, mat·cando o 
pmzo de 4 mezcs para a inscripção c processo de habilitação dos 
fatulidalos. 

Art. 50. O Dimetor dará immediatamcntc parte de assim 
haver praticado ao Hoverno e aos Presidentes das Províncias 
mais proximas, que, sem demora, mandarão repel.ir taes an
nuncios nos jomaes da Ctn·te e das ditas Províncias. 

Art. 51. Nenhum candidato poderá ser inscriplo sem que 
justiHque previamente perante o Director: 

1. o Ser cidadão Dmsileit·o. 
2. o Maioridade legal. 
3.0 Maioridade, pm· meio de attestnções dos pamchos (' do 

folhas corridas nos lugares onde houver residido nos cinco ui
limos annos. 

lt-. o Capacidade profissional. 
Art. 52. He nbsolutamente prohibida a inscripçiio de qual· 

quer individuo que tiver sido condemnndo á pena de galés ou 
soiTt·ido accusação judicial de .furto, roubo, estelionato, banca
rota, rapto ou outm qunlqucr crime que ofTenda a moral publica 
ou a religião do Estado. 

Quando porêm a accusação judicial tiver sido arguida de 
falsa pelo candidato, c não haja provocado condemnação judi
cial, poderá cHe ser admittido, se assim o decidir a Congre
gação por via de recurso intm·posto dentro de dez dias. 

Art. 53. A r.apacidade pt•ofissional }lrova-se exhibimlo o 
candidato algum destes documentos: _ 

Titulo de capacidade, na matcria em concurso, conforido 
pelo Consrlho-Din•clor da instrucção primaria c s(•rundaria di\ 
Ctirt•·. 
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'l'ilnlo de Profrssnr puhlko, tamlJem da malcria em con
curso, concedido pelo Governo Imperial. 

Diploma denncharel ou de Doutor nas Faculdades elo Im~ 
11erio ou Academia:; estt·angeirns, ou de. Dacharel em letras. 

Art. B'"· As pessoas notaveis pot· seu talento e reconhe
cidamente habilitadas podem ser dispensadas pelo Govemo da 
prova de capacidade. . 

Art. 55. Os candidatos que não aprescntar·cm algum dos 
documentos exigidos nos arts. 5~1 e 54, passarão pot· exame anlcg 
de serem admillidos ti. inscl'ipção. 

Art. tiU. O exume, no caso do artigo antecedente, será 
publico, em dia previamente annunciado, perante hnma com
missão composta do ])irector da Faculdacle, como Presidente, 
c de dous examinadot·cs nnmraclos pela Congregação, d'cntro 
huma lista de pc~ssoas hahililadas (Jlte o Director lhe aprc
senlani. 

Art. 57. Se o exame for de latim, de ft•anccz ou de inglcz, 
i;fW<i oral c por f~script.o. 

O primeiro ,·crsan\ sobre a leitura c sobro a grammatica; 
o sP-gunc.lo coastaril da versão para o portuguoz de algum dos 
aulhores mais dHliceis; ·~ lla eomposiçüo, na lingua de que se 
tralar, de hum trecho de algum classico portuguez dictado ao 
examinando. 

Art. 58. Se o exame fl\t· de rh~torica c de poetica, cons
tar;í da composição escriptn de hum discurso ou narração, a 
qual vodorá ser feita em lt~lim: da analyso oral de hum 
trecho do prosador c de algum poeta, devendo os examinadores 
interrogar o candidato sohre os primeiros rudimentos da arte. 
c f:tzê-lo traduzir por cscriplo hum trecho latino design:ldo pelo 
Dircctor. 

Art. 5!). Se o cxmno for (le historia e gcographia, con
sistirá no desenvolvimento escripto, e na exposição oral de algum 
dos mais importantes pnl'iodos historicos, sendo o candidado 
interrogado tarribcm sobro os factos que tcnhão relação mais 
immediata com os mesmos períodos, sobro n posição geogra· 
phica do paiz ou paizcs dn que se tmtat· , c sobre geographia 

· em geral. 
Art. 60. Se o exame ror de pllilosophia racional c moral, 

exigir-se-Ita do canclidato hnma dissertação cscripta, e hurna 
exposição oral sob1·c algumas das mais importantes questões da 
seiencia, devendo os examinadores m·guir sobro ambas as 
provas. 

Art. 61. Se o exame , finalmente, for do arithmetica c 
geometria, a!êm da prova escripta, que consistirá na exposição 
methodica de alguma parte da sciencia, poderão os examina
dores fazer as perguntas que julgarem neccssarias. 

Art. 62. O tempo para a prova escripta será de duas horas, 
e para a oral de humn, tor.antlo meia hora a cada examinador. 
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Art. G:J. .A prnYa Pscripta lleYcri.l sempn• pl'('l't'rler ;\ oral.. 
f.nncluida c~ta, octmpar-sc-ha n commissão com o exame da 
prinll'ira. snh:-e a qunl cnda hnm dns f'Xaminadorrs cscí·eycr;i 
Sl'U \·oto mnlivndo, t•nnc·ellemln nu 1H'~anr1o o titulo de• enpati
dade. requerido. 

r\cssa Yolação. c parn juslilicn-la, de,·erão os examinadores 
allcndcr tamhcm ao merecimento da proYa ot·aJ. 

Art. O't.. Se conccorrel' em hum dia mnis de hnm exami
nnndo, dewt·ü a pron1 c•scriptn de todos lcrsar sohi'L' o mesmo 
ponto. 

Art. G5. O assnmpto para as proyas cscriptas dos exnmes 
srrií tirado por sortPio d' cntt·e pontos tonnulmlos 11or dous 
LrntPs ou Professon·s tH)mcados doüs dias antes dos examrs pP]o 
l>in•t·tor, com tanto que não lcnhão dr srr ~xaminm1on•s . 

. \rt. fiU. Eslt>~ pontos re~istrados pelo St>t'relario t~m linn · 
e~pt•c·ial SL'l'ii.o nnnwratlns. e ns tlmnrros cnt'l'c'SlHHHll'ntc•s lan
c::ltlos ('lll hnma urna mn tira~ th~ pnpel de hum sú tamanho 
f' l'lll'olados pm· i~11al nHmeira na IWI~asifio tio 1':\atne. 

Ht•ssa urna cxtmhiJ•ít o, candidato, se f(JI' hum sú, ou o 
pt·imciro que houver requerido, ou lhe competir essa dc
signnt:iio prla ordem das letras hiiciaes de scn nome, se mais 
d•~ hum l.irer· aJWPscnla!lo seu requerimento élO nu~smo tempo, 
o ponto que deva fazer o objecto do exame. 

Art. 67. As demais formnlidades do exame set·fío ns mes
mas marcadas pam os de pl'epatatorios no cap. 1.0 do Jtcgu
lamento complementar dos Faculdades de. Direito. 

Art. G8. O rigor das provas de mo1·aJidade podct'<l sor dis
pensado pelo Director em casos cspcciaes que lhe parecerem 
dignos de ntten~fio, ouvida a Congregação. 

Das dispensas que nssim concrd<'t' dani etlr pm·te immc
diatamentc no GoYct·no, expondo os motiyos que o Icnirfío a 
UZ((J' da scmelhnnte faculdade. 

Art. G!l. Findo o prazo nas insm·ipçõcs, sel'él Jllarcndo pelo 
lJirectot· o dia mais proximo que for possível pnra o. exnme dos 
concurrcnles, ao qual scrfio ndmittidos todos os que se houve
rem insct·iplo e se aeharcm presentes, tomando-se por termo 
lanarlo pelo Sccmtnrio o nome daqut!llcs que nfio eompm·ece
rcm dnnti'O do pr·imciro quarto de llora depois cln qtw tiver 
sido designada para o conrurso. 

Art. 70. Quando no concurso se npi'Csenllil' só hum pre
tendente jêí appmvado, poclel'<i Pstc sem no\· o PXHilH' Sl'l' npre
tenlado no f;on'rno. 

ArL 71. Neste caso o Dtrcctor lhe avism·;i pam que cn1 
hum prazo determinado cxhiba em rcqnt'l'imcnto ao Governo; 
lodo:;; m docnnwntos que possfio abonar sen merilo litll'rm·io 
0 sua moralidade. 

A rL 72. Qnanrlo comparecerem don~ on mais. c:mdirla-
f.ns, hnrPrêÍ snhn• a matc•ria. r.njo f'nsino fnr nhjPI'Io dn f'acll'ira 
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em concurso, hum trabalho Pscriplo, para o qual sP dani o 
prazo de duas homs. 

Art.. 7:3. Jrindo t•slt! tn·azo, o Presidente do cxanw farit 
signal )1clo toque de lmma t~ampainha' c os concurn•nh~s, dt~
vois de entregarem suas pro,·as ~ argumentarão entre si .sobre 
hum ponto c~onccrncnte <i malc••·ia que t:ada hum tlellcs tirará 
por sorteio, e sobre o methcHlo c systcma do ensino da respc.lh'a 
cadeira. 

Art. 74. O ponto de que falia o artigo antecedente scní 
ext.rahido d'entre os que fol'llmlar hum dos .Juizes do concurso 
desigmido no principio do c!xamc pelo l,rcsidente, emquanto os 
candidatos cstivcr<>m occupados com a proYa cscripta; c, lan
çados no livro a que se r<>fcre o nrl. 66, proceder-se-Ita á sua 
c:ollocação na urna, pela fi'n·ma declarada no mesmo artigo. 

Art. 7fi. O assumpto do trabalho escripto sc1·á hum só 
para todos os concmTentcs que forem examinados no mesmo 
dia. 

Art. 76. Os nomes dos eandidatos se1·ão lançados em uma 
urna, d'ontle o Secretario os ir~i extrahindo. O primeiro, cujo 
nome sahir dessa urna, argumentará por espaço de meia hora 
ao segundo: este ao terceiro, e assim por diante ate'~ o ultimo, 
cf1W dcvcni argumc~~tar ao primPiro. 

Art. 77. A com missão de exames compor-se-h a do Di
reclor, ·{IUC será o Pmsidente, de dous Lentes, nomeados, hum 
pelo l,•·esidcnte da Província e outm pelo ])ircctor, c de <lous 
examinadores designados 1wla Congregaçilo. 

Art. 78. Não haveni volaç.ão sobre a m·gumentação; mas 
a commissão, no gmduar o merecimento dos concurrentes pelo 
exame da pron escripta, devení. aUcnder o merecimento da
quclla outra prola. 

Art. 7!J. As decisões da commissão serão dadas e justifi
cadas por cscripto, e acompanharão com as respectivas provas 
a proposta que pela ordem do merecimento dos candidatos o 
Director houver de fazer ao Governo, ao (JUal serão lambem 
presentes todos os documentos que os concurrentes tiverem 
juntado nos seus requerimentos. 

As referidas provas nwertnrão , depois da decisão do Go
vcnw, á S~erctaria da Faculdade, onde scrüo an~himdas. 

A1 i. 80. Quer na hypolhcsc do art. 70 quer na do 72 , 
o Governo podeni deixar de nomear o candidato proposto, ou 
de fazer a escolha d'enlre os JH'opostos, mandando ll<'S(e caso 
proceder a novo concurso. 

Art. 81. Se, dPpois de lindo o p•·nzo das incripçõcs, 
nenhum c~andidalo Sf' aJH'PSPnlar, serit o dito p1·azo prorogado 
J>Ol' mais S<'is nwz<>s; e sP, t«>rmitumdo o novo prazo, ninguem 
se inscrevC'r, o (iovemo podnrá nonwar· quem Jlw aprouver, 
('OIIl tanto qne I'<'Una as c·ondições tln m·t. 51. 

Art. H:!. H:n·•·rú m1 S•·en·taria da Faruldadc hum lino 
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]1tll'a os lermos de exames dos concurrcntes, contrndo simples
mcnt.c liS decisões da commissno, c outro resPnado, em que o 
Secretario regislrani os votos justificndos dos examinadores a 
respeito das pro\'as. 

Art. 83. A! proposta dn que tmlão os arts. 70 c 79 farti 
o ])ireelm~ ncomt)anhar hum Otlicio seu, no qual dani conta cir
cumst.anciada ao.Govcrno do que houver occorido no Jlroccsso da 
inscripc;ão e do Concm·so; c o informará reservadamente sobre 
tudo (Jtlanto lhe constar c colher dos docmn•mtos apresentados 
fÍC('I'Ca dos candidatos. 

CAPITULO V. 

Art. S'a.. Os Pl'Ofcssot·es c Substituto!; das Aulas propara
hwias, depois de t~ncerrados os trabalhos do. anno leclho , st~ 
reunirão em dia previamente nnnunciado pelo Director, c sob 
sua Prcsidencia, a fim de conferenciarem entt·e si sobre assumptos 
que interessem o regimen interno das Aulas, methodo do en· 
sino, compendios e livros adoptados, expondo as observaçües que 
tivct·em colhido de sua expel'iencia e estudo. 

Art.. 85. Esta conferencia será r,egulada pelas instrucções 
(]Ue forem expedidas pelo Governo para os Jlrolcssorcs publicos 
na Côl'tc, na conformidade do arL 76 do 1\cgulamento da ins
trucção primaria c secundaria de 17 de I;crercit·o de 1854-, e 
poderá durar até tres dias consecutivos. 

Art. 86. O Direcbw permittirá que, finda a conferencia, 
cada llrofessor ou Substituto apresente resumidamente suas ob
servações por cscripto, c as enviará por copia ao Governo com 
as reflexões que lhe occorrcrcm. 

Art. 87. O mesmo Director participará ao Governo o re
sultado destas conferencias c os nomes dos l1rofcssores c Sub
stitutos que eomparcccrem, c nellas mais se distinguirem. 

CAPITULO VI. 

DisJ•osições get•aes. 

Art. 88. O (;ovcmo, quando julgar cmnrenienle ao ensino, 
poderá resolver, sobre proposta da Con~ú:egat;.no, qtw n nuleira 
de franeez e inglcz st'.l<l dividida em duas. 

· Art:. 89. Os Prolbssorcs dcvm·fto representar ao l>ireclor, 
para que eheguc an eonheeimcnlo da Congregação c do Hovcrno, 
sobre t utlo quanto possa interessar ao r.nsino (' it ('f'onomin 
jntPrna de suas auh1~. 
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Art. !10. () Din'clor, no Hm de c·ada annc5, PllVinril com 
o Helatm·io que tem de drrigir ao c;ovel'llo sobm o estado da 
Fuenldadc , outro ücerca das Aulas prepuratorias, do pl'Ocrdi
menlo c sel'Vi<_:.os dos Professores c Sqbstitntos, progn'sso dos 
almnnos c medida~ nccessnrias ·para o melhqramento do ensino. 
A este Helalorio acompanhani hum mappa das faltas de cuda 
l1rofessor c Substituto, com declaraçuo dás <tue tircrcm sido 
.hic;lificadns . 

.Art. 91 Ficflo l'C\'ogadas us disposições em contrario. 

Pata cio do lU o de J aneirn em 5 de :\I aio de 18~.6. 

N." 2.- JUSTlCA. - Aviso eireu)ur lle 30 de Janeiro de 
1857.- Estabdl·ccu reyras a respeito da crea{:ão e sup
_presslio, amu!.rraçãu e desmtw•xaçcío dos Officios de Justiça. 

l\Iinislcrio dos N«·!~oeio; <la .Justit;a. JUo d•.! Jnnciro em 30 
dt~ .Janeiro de 18:>7. 

lllm. c Ex.m. Sr.-Sna l\fagesladc o Imperador, Confol'lnnn
do-sc com o pareeer dó Conselho d'Estado sobre a Consulta 
da Sccçuo de Justiça do mesmo Conselho de 25 de .Janeiro de 
1856 ·, a respeito das dm idas, que tem occorrido qunnto á 
crcação e suppressão, antwxação e desnnnexação dos Oflicios de 
Justiça, Houve por hem, por sua Imperial Hesolução de 17 
do corrente, Approvur o dito Parecer, menos quanto n parte 
relativa ti annexaçii.o e desannexação pot~ depender de interpre
tação l.cgislativa. lU~nda portanto o 1\Iestho Augusto Senhor 
que V. Ex. cumpra pela partL~ fJUC ihc loca, a dita lmpcdnl 
Resolução, influindo para que a doutrina da Consulta, que se 
funda no art. 2.0 da Lei de interpretação do Acto Addicionul, 
prevaleça nas dctih(m.tçüt•s da .Asscmbléa Provincial quando 
houver de legislar sobre a ercac_:ão ou supprcssão, annexação ou 
dcsnnnexação dos Officios de Justiça. · · 

Da ·rererida Consulta, que iu'lprcssa remetto inclusa a V. 
Ex. para suà iutelligencia e exc!cuçfio, resultão as sPgttinte~ 
tl•~cisões; em as qmws etl<l. se resume: 

t.o A raculdade que tem as Asscmhléus Provinciaes de legislar 
sobre a erea~ão e suppressão dos OIJidos de Justiça com
()l'(~hcmle não só os Oflieios existentes ao tempo do Aeto 
Addicional, fii~IIJ!I (amlwm n:• ITI':Illos dPpois deii<'S (L" f(Uesil.o 
rln Consulta.) 
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2.'' Pelo pl'ÍIIl'l[HO de que compete no PotiPr t~ernl u orga
nisação Judiciaria, c não poderem us Assembléas Provinciaes 
m·mu· ou supprirnit· Oficios de Justiça -altl'rando a sua natu
reza c atlribuiçõcs-segue-se: 

Qnn quando o nmr.ero for comwxo ou cssendal ;.l organi
sação, não podem cllas tomar privativo de huma só pe~soa 
hum Ofiicio, que he cummulativo, ou cummulativo hum or
ficio, que h e pl'ivalivo de hum a só pessoa ( 3.0 e .1 .• 0 -qnesitos. ) 

3.o Pelos mesmos pt·incipios não podem cllas erear Ollicios 
cspcciacs ou destinados exclusivamente pam certa especie de 
co usas, de pessoas ou acções, porque esta crcação cerceia attri
buições de outms OlHei os, altem-lhes a natureza, dú existencia 
a em pregos de natureza. nova ( 2. o quesito) 

4. o Pelos nicsmos princípios não podem as .. \sscrnbléas Pro
vinciacs supprimh· absolutamente os Ofncios de Justiça, }Iorque 
a snppt·cs~ão absoluta importa a supprcssão das attribuições 
{ 5. o quesito.) 

5. o Quando as Assembl1~as Provinciaes não . designarem o 
mmuwo dos Oflkios, devo elle regular-se pelo Ht~erdo de 30 
de Janeiro de 183/a. ( 8. o quesito). 

Emquanto á anncxação c dcsanncxa~ão dos OITicios, fica 
?ntcndido, t.i vista da Imperial llesoluçfío, que até havei' 
Jnterpretação Legislativa deve ser respeitada a posse, em que 
estão as Assembléas Pt•ovinciacs de legislar ü este respeito, sem 
prejuízo das rcgms estabelecidas nas decisões antecedentes. 

Deos Guarde a V. Ex.-.José Thomaz Nabuco de Araujo.
Sr. Presidente da Jlrovincia de •••• 

Mandou Vossa 1\Iagestade Imperial por A viso de 3 de IJc
zembro ultimo, que a Secção de Justiçn do Conselho d'Estado 
respondesse a 9 quesitos, tendentes a res~Iver qucsttJes suscitadas 
sobre o direjto de dect·ctar a anncxação, ou dcsunnexação de 
O meios. 

Pt~ra hem do mcthodo c cvitm· ft·cquenlns repetições, a 
Secção julga eonvenienlc começar fixando suas id«~as quanl.o aos 
dit·eitos, que a respeito dos Ollicios tem os PodPres (:enws e 
Provinciaes. 

O Aeto nddiccional deo 1.is Asscrnhlúas Provincia•H no art. 
10§ 7. 11 o direito de Jogislm· sobre a crcaçi'to e .O.:lfi'J're.-;.o;üo elo:; 
l.'mpregos l\Iunidpat_•s e Provineiacs. 
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Tratando dt~ os definir deelarou, que o são todos os que 
existirem nos Municipios, c Província, ;í excepção dos de :Fazenda 
Guet·ra, 1\larinha, Correio, Faculdades de 1\ledicina e Direito, 
c dos:cargos de Presidentes,, nispos, Com mandantes Superiores, 
c !\Icmbros 'das Itelações, c Tribunacs Superiores. 

Ficát•ão · por conscqucncia eomprehcndidos na classe de 
Provinciacs c l\Iunicipaes todos os outros, apesar de serem 
muilos delles relati\'OS ii ohjcetos, sobre os quacs as Assem
hlc!as I•rovineiaes pelo nwsmo Ad.o A(tdieional não podem 
legislar, pois se) lhes dco Poder Legislatiyo ~í respeito dos 
objcclos especialmente designados nos arts. 10 c 11. 

Om se se entendesse que o direito de crear c supprimir 
empregos eonfc~t·iclo its Assemhlc~as Pmvfneiac~s comprehcndia , 
á respeito destes (mia lhos <i objectos sobre que cllas; não 
poclem legislar), o de os fazer c~omplctamenle drsapparecer, 
ou o de fhz9r app;m~cet· outros de natureza inlcit·amente nova, 

-a conlt·adic;ão serin patc~nte, o ahsurdó revoltante, e o con
flido enh·c~ os dnus ]•odPn•s LP!-dslatüos permanente. 

Assim pois, logo d{~pois de d•leretado o Acto Addidonal, 
e quando ainda dominavão as idéas e os homens, que sus
tcntdrão os pt·ineipios federativos na decretação do Acto 
A.ddicional, clles mesmos o reconhccêrão, e com a lealdade 
de homens ele bem , que podião ermr, mas descjavão acertar , 
}H"oclamárão a nceessidadc de explicar, que esse direito de 
crcar e sup]J'J"imi1· cmp1·egos declarados Jlrovinciaes, mas cujas 
atlribuições erão de natureza á executar Leis Gcraes c exorbi
tantes do Poder Legislath·o Provineial, se referia não a creaçõcs 
ou suppressõcs parchws, ou por outra ao direito de augmentar 
ou diminuir o numero desses emp1·cgos; reconhecendo que o 
direito de crear no sentido de fixar attribuições c determinar 
a natureza do emprego eonsillm·ado em abstracto, c sem relaçfío 
<1 mmwm , não podia ddxar cltl pertencer ao l1odcr Legislativo 
Geral. 

He o que se ncha expressamente consignado no Itclatorio 
elo Ministro da .f usli<;a fle 1S;J5, quando ainda funccionuva 
a Hegencia ; eis as suas formaes palavms: 

<< Senhores, sempre foi da minha opinião, que o Imperio 
c< precisava ampliar em sua Constituiçfío o elemento federativo, 
« que nclla h avião admittido seus illustrc§ rcdactorcs; mas 
« nunca foi de minha intençfín, qnc o Govemo Geral ficasse 
cc destiluido da influcneia e força nccessaria para manter a 
c< união. 

<< Eu reputo essa unifío 1iio indispensan~l pam a felicidade 
« do Paiz, qnc creio, que st~m r~lla sení impossi\'cl que se 
« manlcnhãn em muitas Pmvincias a organisação, que lhes 
c1 destes, c ns nwsmas mrmas do (inverno Heprescntativo , 
c< que a Conslitui~;ão (;enll llws garante; e hc por isso qne 
~~ venho porpor-\'os ns tlnvidas. «lU C aquclla I~ei 1em lenm · 
'' t.:Hl() i_Í J'e~!H'Ílt.1 r_lt_l ... I_'HJfll"l':.!tl" ~~1 1 J'n~kr Judidi.\l"Íll. 



( 15 ) 

<< A primeira he relativa ao § 7. o do art. ·JO, em que 
« se aulorisão as Assembléas Provinciacs a legislar sobi'C a 
<< CJ'eação e suppress.io . de empregos Pl'Ovineiaes. e Municipaes. 
c< Deste paragra11ho tem alguns . entendido que as Assembléas 
c< podem crear autoridades novas e. desconhecidas nas Leis 
<< Gemes, e' assim tambern supprimir outras, que as mesmas 
<< Leis tenhão estabelecido ; outros pelo contrario entendem , 
<< que essa faculdade apenas se limita a augrr1entar ou dirni
<< nnit· o numero daquclh~s cmpt'<'gos l'ro-vilu:iacs, que são 
<< estabelecidos pelas mesmas Leis Ge~acs ... A intelligencia do 
« Governo he a segunda por ser a unica concili<ncl com a 
« Constituição, c com a mesma ,Lei da reforma; no entre
« tanto he da maior impm·lancia nxar h uma n•gra ineonstestavel 
<< êÍ esse respeito». 

Poucos mezcs depois, c quando já govcrnm·a o primeiro 
ltegenle do Aclo Addicional Jmixou o llcereto de 9 dP nezem
bi'O de 1835 dando inslru~~õcs, eujo § 6. o lw o seguinte: 

<< Bem que as Assembllms ProvinciaPs possão snrn dtn'icla 
c< alguma crmu· e suppl'imit· os empregos Adminisl.ralivos Pro
c< vinciaes, c dar ti cada hum delles as. attribui~·õcs , que lhes 
c< parecet'em convenientes, releva observa•·, quanto será nocivo 
c< á regular Administração da. Justiça, c mesmo ao direito 
<c das. pnrtcs, que ellas nltereln. por. qualquer maneira ns 
<< attribuições, que competem ás Autoridades Judiei a rias, pelo 
« transtorno c confusão (fUe similhante medida imprimiria 
(( no systema Judiciario, que deve ser uniforme em todo o 
<< Impcrio. 

<< Esta uniformidade, alêm de ser reclamada pelos princi
« pios mais sãos de JurisprudenCia, funda-se em certo modo 
<< no Supremo Tribunal de Justiça, que, sendo hum só }lara 
<< conhecm· das revistas, que se interpõe das sentenças pro
« fm·idas nas di-versas l,ro-vincias do lmperio, niio pódc em 
<< taes objectos regular-se senão por Leis Gemes. }:stas rene
« xões comtudo não involvcm em si o corollnrio de que as 
(( Assembléns Provinciaes estejão inhibidas de uugmentar, 
« ou diminuir o numero destes empregados. Ellns tem todo 
<< o dit·eito de fil.zcl-o, com tanto que se consm·vcm as attri
« bnições, que são inherentcs a cada hum dellcs, pam o jul
<1 gamcnto c decisão das questões, tanto no fliro Civil, 
« como Criminal. » 

Essas Instrucçõl~S confit•mão a doutrina <~xpo.:;ta; eriTo 
porém hum Acto do Poder Executivo, de certo incompetente 
para interp~~tt·m· o Acto Addicionnl: pot· conseqnencia as 
duvidas eonlinwiriío; e no anno de 183G assim se exprimia 
o )linistro da Juslira em ~;cu Uclatorio: 

<< O Governo ·tem-se prescripto a rcgm de~ entcmdm· 
<< liHc~raluwnle o Aclo Allclicinnnl, de qtm dcw ser t'XPeutor c 
(( não inh•rpn•IP. Pelo m·t. 10 § 7. 0 pmlt~ru as Asst>mhlt'·a~ 



( 1H ) 

'< Provinciar.s lpgislar sotm~ a cn~::u;fin c suppressão de emprego~ 
(< Provinciaes, e p(•lo § 1 t do mesmo nrligo, sol>rc os casos, 
C( e a mrma porque poderão os Presidentes das Provincins 
« nomeat·, suspende!', e ainda nwsrno dC'mittir os empregados 
<< Provineiaps, Eu julgo (le absoluta necessidade dP.finir o que 
,, seja propriamente- emprego-empregado. Nns disposições 
<< daquclles dons parngraphos comprehencJc..:..se por ventura o 
<< direito de nHemr ns qunlificaçõcs dos Jurados, c dos Guardas 
<< Naeiomws, fJIIillilieac;õl's qtw jít f'Siiio delcrminndns por 
n llllma .Lei (;•~rui 'f Poderfln ns AssemhiPas Jlrovinciaes aHernr 
<< as qualilieac;Õ('S, c ns nttribuj«;õcs nindn mesmo daquellas 
<< .Antm·idades ()o que ha rceurso pnra os Tribunacs da União. 
« e autorbar os Presi<lPnks para remover os .Juizes de Direito? 
<< Umas tem fi~Ho tudo isto; ouiJ"as não se jnlgi'io com 
<< di mito de fazd-o, c w~sta incerteza con-vém estabelecer 
<< lluma regra lixa e invm·iawl » . 

Só porem 110 anuo seguinte de 1837, he qüe aos 10 de 
.Tnlho foi apresf!ntado pela Commissfío das Assembléas Legisla
lhas hum J>rojedo (ln lntcl'prclliÇfio, rujo art. 2. o he liUcralmentc 
o mesmo, que füi mloplado, e eonslihíe o art. 2 o da Lei 
"'~ r 2 do l\Jaio de 1.8.10. 

(( A faculdade de crear c snpprimir empregos 1\lunicipacs, 
., c Provineiaes, coucedida as AssPmbléas de Província pelo 
cc paragrapho sctimo do nrt. 10 do .Aeto Addicional, somente 
<< diz n~speito ao mnnero dos mesmos empregos, sem alteração 
<< ela sun natureza n nttrihnirões, quando forem estabelecidos 
<< por l..eis (;emes e rPlntivas a objcctos sobre os quacs não 
c< poclem legislar as referidas Asscmbléas. » 

VP,jamos porque maneira foi cl!e explicado pclaCommisstto, 
que ó propôz ;ís Camnras, que o adoptúrão. 

])epois de tf'r indicndo os alJsm·dos, que rcsult.avão de 
cnlendr~r qne ns Asscmhléas Provinciaes fossem as compe
tentes para ercar c supprirnir, no sentido lato, os empregos 
er·eados por Leis Geraes, c sobre . objectos, que não são da 
competencia legislativa das J\sscmbléas Provinciaes, diz o 
Parecer: 

« E' principio corrente de JTermcneutica que todas ns vc ... 
<< zes que dn Lei entendida por certo modo se seguem graves 
'< incovenienfes c nbsunios, nfio sn lhe deve dar essa inteJ ... 
•< Jigencia, e isto muito prindpalmcntc quando as suas paJa
cc YJ'tlS adrnittcm outra que <!rita Psses inconvenientes c ab
({ surdos. 

<< J~ssa outra inldli~PIIeiH qtw :t eommissão miopia ycm 
•< a ser a srguinlP. 

c< Jkvmríos flisling-uir clnas dasses d•~ crnpn•gados pmvin
•c daes (~ mtmidpaPs. 

<< Ha pois empt'('g:ulos pmlinciaPs n munidpar•s crcados 
" por L1~is !.!"PI'aPs para "'"'~"':fio <las Leis tamhl'rn gPn.H's, l'f'-' 
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n laliva~ a objeelos sobre os <tuaes não podem h~gislar as As
<'( scmbléas de Pmvincia. Taes são os Juizes de Direito, Muni
<< cipaes, de Orphiios, de Paz, os Promotores, Tabelliães, 
« Escrivães, Jlarochos, Vemadores, Chefes de lngião, e mais 
<( Olliciaes da Guanla Nacional. 

« H a empregados Provinciacs c l\Iunicipacs creados · por 
« Leis Provineiacs, ou ainda mesmo Gentes, relativas á objectos 
« sobre os qua1~s podem legislar as Assembléas de Provincia. 
« Tnes são os empl'l'gados na itHlrução publica, na dirccção 
« c administra~no de obras provinc.iaes c 1\Iunicipaes, na 
« arrecadação c fi.)calisa~iio das. rendas ProYinciaes e 1\funi
·n cipaes, na direc~ão c administração dris casas de Pt:isão, 
« trabalho, correcç:lo c socconos publicas, nos corpos Po· 
« liciaes das P.mvincias, na administração dos bens Provin-
1'( ciaes, na crganisnção da estatistica da Pmvincia, na .ca
<< techesc c ci\·ilisa~ão do.; indio-enas 1 no cstabclecimeto 1 de 
« colonias , & c. 

« A commissfio entende que o paragrapho .em questão diz 
« respeito somente aos empregados ProvincitlCS da primeira 
« classe, c unicamente compt·ehcnde a faculdade de os crear 
<< e supprimit· numericamente, . augmcntando ou diminuindo 
<< o seu numero, o que concorda cnm o parap-rapho primeire 
't< do mesmo artigo, que faculta as Asscmbl1;as tcgislativas 
<< Pmvinciaes o lrgislarcm sob:·e a divisão civil, judiciaria e 
<< eeelesiastica. 

<< J~sta inlelligencia, no cntendrr da commissão, salva 
« lodos os inconvenientes que nasc(~lll da outra já proposta c 
<-< examinada, conserva a unidade, harmonia c uniformidade 
« da legislação geral ~m todo o lrnperio. Por ~lia, tanto o Po
<< der Legislativo Geral , como o Provincial, encontra na es
« phm·a das suas allribuiçãm; tudo quanto he nccessario para sen 
<< completo desempenho. Cada hum desses poderf's move-se 
« livre e dc3cmbaraç.ado, sem encontrar o outro a cada passo 
-(( no mesmo terreno. » 

Fica pois evidente, que além dos empregos gcraes, como 
Prcsirlent.es, Bispos, e outms acima espccHicados, ha duas 
e.;;pccies de empregados Provinciar..s; isto he, uns, que são des
tinados tÍ servir em objectos, sobre que não podem legislar 
n:; Assembléas Provinciaes, c outt·os pelo contrario., cujas 
funcções se referem a objectos puramente Provinciaes. 

A respeito dos da primeira espccie vimos, que o direito 
de creat· c Sllfl[ll'imit· se reftwc ;í ereaçiio, ou suppt·cssão numc
rica ~ a respeito dos outros pelo contrario nEo se dii a mesma 
Jimila~ão. Hc o qtw passamos a ver. 

O Ac.to Acldicional não trata dos cmprcgaclos Provinciacs 
no paragrapho se limo somente; no paragrapho onze, esta
belece , qne as Asscmbléas P1·ovinciaes podem legislar sobre 
os casos , c a fórma da nomeação , susprnsüo , e demissão 
do:, ernp!·egn1os Pro"l·incia.cs. 
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A Commis~ão da:; As~a~mb11!as Pmvineiaes em 10 de julho 
de 1837 no seu parecer, snsteulou. que este paragrapho onze 
lalla somente dos da segnnd;t especie, isto hc, daque11es, 
cujus l'unc~õcs se referem iÍ ohjectos pummcutc I>rovinciaes. 

« l1ol'f1Uanto (diz a Commissão} fôt•a incongmentc que em
c( pr·egados geracs, et·eados por Leis Geraes , para executar 
c< Leis Gentes, rclntivas a negocios lambem gcrucs, ficassem 
<< inteiramente, (JUanto ús suas nomeat;õPs , suspensões e 
t< dcmissncs, fún1 da acç~.o do Poder Legislativo c Governo 
<< (~oml. Seria pot· cm·to coulraria ti boa razão, ti ordem social 
~( e aos pl'ineipios ele ltuma boa ndrninislmção similhante dou
(( tt·ina. F<ira de mais injusto que o l 1odcr fieral fosse rcs
« ponsavet pela 01·dem publica c pela união do Imperio, 
<< t•stando pm· tal modo privado de toda n acçno sobt·c os 
c1 empreg-ados cnc:HTt•gadn5 \ln cxer.utar as l .. 1~is (la União. 

« Heleva pois tel' hem •lianfe elos olhos , que n exr.Ppc:ão 
1< dos paragrapho;; quiulo P oila\·o do artigo onzn do Aelo 
t< Adclicional, dando aUrihttit,:ües cnmulali\'US á União c (ts 
<< I•rovincias, fit·ma rPgl'a t'm eonlrario, quanto ús altrihui
c< çõcs conleú•las no.;; S<'US outi'Os pamgraphos, e nos do ar
<< tigo d<~z. Nestes tm·nws a attrihuição comprchcndida no 
" paragrapho ouzc em queslfio he pri'vativa das J...cgislaluras 
<< Pr(winciaes, e não p<ícle mn algum modo ser cumulativa 
<< com m llodcres da Un!:i<>. Assim , creando a Asseml>l<!a 
c( Geral cmpr·cgados para Pxrcutar as suas Leis (não sendo 
<< daqucllcs de ((\lc l'a11a a segunda parte do paragmpho 
(( setimo do artigo <l<~z do Acto Addicional) não poderia 
'c legislar sobt·c a sua tHlllwaçiío, suspcns:io c demissão. 
t< Seria portanto pt·ceiso qun tacs Leis fossem ás Asscmbléas 
t< Provinciaes pam lhes dar complemento. Tcriamos neste caso 
t< Leis Geracs deJlf~tHl<mtcs de th~zoito Assernbléas Provinciaes para 
(~ que pode~sr~m l<W cxecw;.iio em todo o J mperio. Leis em parte 
«< Gemes, em parte Provindans. Leis Gemes que para tct·cm 
c< P-xecnção IWCt~ssil.al'iiio tio lu~uc~plaeilo das Legislaturas das 
<< Provindas. A Commissilo, I ai vez pdas suas aeanhadas lnzns, 
,, não tem conlweimenlo tlB nenlmmn fiínna (le m·ganisação 
<< politica , que, deixando ao Poder t;cl'al a faculdade de fazer 
•« Lnis pm· si mesmo obrigatorias, anniquilassc depois contra
f( didoJ'iamentc por senwlhanln modo todo o seu cfl'cito. 

u Snpponhamos que a Assmubl<~a Geral julga ncccssario dar 
(( nova fúrma c organisnção <is 1\lunieipalidadcs ou á Guarda 
•• Nacional. Os V crcadorc:; c Olliciaes da Guarda Nacional não 
., são empregados f~eracs, mas sim llrovineiacs. 

« 1\Ias, srgumlo a inlelligencia ((UC a Com missão combate 
cc dos paragraphos selimo c onze Plll questão, somente per
c< tcncc ás Assemhléas ProviiH~iaes legislar sobre a nomeação, 
<< suspensão c demissão de faos Pmpregadm. 

c< E a;;sim, (•nmo podPr:í a .\'isPmhll~a Geral rrfol'mm· a 
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<t organi:.nção das ~Innicipalidadcs c da Gua1·da Nadonal? Como 
<< o podeni fazer sem creu r outros fnnccionarios, c sem legis
<< la1· sobre a maneira de os nomeai~'! Como o poderá fazct· 
<< sem fm·ir altrihuiçÕ('S, que, segundo n inlelligcnda ·que a 
" Com missão combate, pertencem nesse caso tis Assembléas 
« Prorinciaes? Como rodcrão essas Ass~mbll~as exercer tacs 
<< attribuições sem legislar, sobre a organisação c f<irma das 
c< 1\Iunicipalidade., e da Guarda Nncional? 

<< Todos esks emharnços, 1od.ts estas incoherendas resul
« tão d~ que se tem querido regular as altribniçlir-s das As
« semhléas Pm\'ineia('S, unicamente pela dassifir.ac;iio de em
<< lll'egados Gcnws e Provineiaes que o Aclo Adclicional esta
<< bclecc, c ufto por huma razoawl inlclligeucia do:; artigos 
(( dez c onw qun mnrcão essas altrihuiç~cs, c pela regra do 
« artigo doze, que expressamente dcelara que as ditas Assem
" hlí•as niio po!l:!m legislar sobre ohjcelos não fomprchcn
<< didos nos referhlos artigos dez e onz1~. 

« .Heste modo humn simples c~lassilieaçfio de empregados 
<< pt·eralecc solm~ disposições fJUe Uxiio os PoderPs ela Umão 
<< e clns Prorincias, c marcão as J".lias de cada hum d'cllcs! >, 

J~'irmando-se nestes mciocinios, a Com missão ollbrcceo o 
arl.igo, que sem alteração no pensan.Jcnto hc o SPgninte da Lei 
de 12 de l\laio ele 1810. 

« O paragntpho onze do mesmo nrligo dez sümc·nte com
<< prchcnde lHJtWllcs empregados Provinciaes, ruJas f"unc~.ões 
<< são reltltivas a ohjcctos sobre as quacs podem l«·gislar IJS 
« Assembléas Ll'gislativas de Pi"O\'irlcias, c pot· nwncira ne
<< nhuma aquclles que são m·cndos por I ... l'is Gcrm·s i·clnli
« vas a objcctos da cornpctcncia do Poder Lcgislath'o Geral.» 

Os empregos publicos no lmperio, em Yista do f'Xposto, 
julga-se a Secção nutorisadn pura distinguir nas Ires .. athc
gorias s1~guinles: 

1.a Gemes a respeito dos qunes as Assembl(>as Provineiacs 
não pódem exerecr atlribuiçüo alguma legislativa. Taes são 
os Prcsidenles, Dispos, c os outros adma rnmnerados. 

2. a l1rovinciae5 c Municipac.n' mas CI"Cados por Leis Geracs 
para execução clc Leis Geracs relativas a objectos, sobre os 
quacs não poclcm legislar as Assembléas Provinciacs.- Nesta 
cathcgoria cntrão os Juizes de pt·imcira Instancia, os Escri
vães, Tabclliães, c em geral os Officios de Justiça crcados 
para .execução dos Codigos c Leis de Organi!'nção Judiciaria 7 

por serem objectos estes , sobre os quaes não podem legislar 
as Asscmbléas 11rovinciacs. -A respeito dcs~es empregos as 
Assembléas Provinciacs tem a faculdade de os crear c sup
primir numericamente: isto hc, augmcntando ou diminuindo 
o seu numct·o; direito este correlativo ao qtw ellas tem de 
legislar sobre a divisfio Civil, Judieiaria, c Eeeksiasticn ~ mas 
sempre suhurclinatlo ú rondiçüo ík uão augnwl!tar ~~u fliminu~r 
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aUribuições, nem alterar sua natureza (at·t. 2. o da Lei de 12 
de Maio de 1840 nas palavras, <<somente diz respeito ao nu
mero dos mesmos empregos sem alteração de sua natureza e 
attribuições ..• » ) 

3~a Empregos Provinciacs e 1\lunicipaes, cujas funcções 
são relativas a ol>jectos, sobre os quaes podem legislar. as 
Asscrnbtéus Provinciaes. Ttlf'S são t0dos os empregos, que 
não enlrão nas duas primeiras catltcgorias. A n:speito desles 
os J>oderes Gcracs carecem nbsolntnmente de uttribuh;õcs; 
as Asscmbléas Provineincs tmn a plenitude do Poder Legis
lativo; c podem. por comsequencia não sô c~rear e supprimit· 
em todos as nccepções da palavra , mns nt{~ kgislar sohre os 
casos, c a fórma de sun twmeaçfio, snstH'nsão, c dcmissno; 
(Lei de 12 de l\laio 18&0 nrt. 3. 0 nas palavras «o paragra
pho onze do mesmo art. 10 do Aeto addicional somente com
prehcnde aquellcs empn•gndos Provinciaes, cujas funeçüPS 
são relativas á objeclos, sobre os quaes podem legislar as 
Asscmbléas Legislativas de J>rorincia ... >>) 

Admillidos estes princípios, que a Secção não crcou , n 
que apenns recordou estarem nuthenticamente admittidos pelo 
J>odm· competente, ella proeurar:i npplienl-os para resJ)onder 
aos nove quesitos propostos. 

Pa•itnch·o fJ.UCftii~o. 

A disposiçlio do art.. 10 ~ 7. 0 doAdo Addicional (2.3 parte), 
e nrt. 20 da Interpretação referem-se aos empregos existentes, 
ou tambem áquellcs, que fnssnm de fntum creados por Leis 
Geraes em desempenho das atlribuic;:fícs, que comp~tem uo 
roder Geral? 

O quesito de certo rcH!rc-se aos empregados da scgumla 
cathegoria; com os da pt·imcira nada tem que ver as Asscm
l>léas Provinciacs; •~om os da terceira nada a Assembléa Geral. 

A respeito dos da segunda as expressões do Acto Addicio
nal são- Legislar sobre a crcação, e suppressão. 

Om, qualquer que seja a intelligencia dada á palavra 
creação, he sempre especialmente relativa ao futuro ; logo no 
Acto Addicional nfio se pôde encontrar fundamento para 
excluir os empregos futuros. 

A Lei da Interpretação limitou-se a explicar, que essa 
creação era puramente numerica, e não devia entender com 
a natureza e nttribuições dos empregos; por tanto nclla não 
se póde achar fundamento para n distincção , de que trnta o 
quesito. 

Pelo contrario o Parecer da Commissüo, explicando a dou
trina deste artigo, nota que ella he conscntanca com n facul
dade que tem as Assemhlôas LegislatiYas Provinciaes de lcgis
'nr schre n diyisfío Civil, e hHlidnrin. Orn cstn facnldmle he 
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para o futuro; eom:l pois negar, que igtulmentc o St>ja a 
de th:ar o numm·o dos empregados em harmonia com ris 
divisões; que se fot·em decretando'! 

Não hesita portanto a Secção em responder qnc essa attri
buição das Assl'mbléas Provincii.les reft•re-se não s<> aos em
pregos existentes, como tambem aos que de futuro forem crea
dos por Leis Gemes. A Lei não fez a menor distincc;.ão. 

§eguutlo qnesUo. 

cc Pôde o Poder Geral, prJo principio de qne I h c eompctc 
a organhm,:rw Judiciaria, crcar Officios de Justiç-a privativos'?» 

Crcar hum Offido de Jutiça privativo h c dcstaear dr. outros 
huma pm·ção rh~ attrihuições rt•Jativas Íl certa espcc~ie de pes~ 
soas, consas ou acçiies para commettel-a a Funccionarins cspc
ciaes. ]~sle simples enunciado mostra que a et·cação de hum 
Officio privativo cerceia as attribuições de outros , altera
lhes a natureza, c rhí (•xistencia á J~mpregos de naturc.:a nova. 

Ora ncís jti virn os, que as Assembléas J>rovinciaes, a res
peito dH empregos da segunda elasse, (que comprehende 
os Officios de Juslic;a) só tem o direito de os crear unicamente, 
isto he, sem nugmentar, ou diminuir suas attribuiçõcs , nem 
alterar sua natni'Cza; Jogo he evidente, que não podem tTeat· 
Olficios de Jusfi~~a privativos. 

Mas se' o Acto Addicional não dco ús Assembléas 11ro
vinciacs esse direito, h e claro que continua a pertenecr ao 
}loder Legislativo GPraJ. 

Ilemais, o direito de interpretar o .\elo Addieional no 
caso de duvida, sohm a intciJigeneia de a]gnm artigo per
tence no Podm· Lc~islativo Geral (Acto Addicional art. 25); 
Irias este tem Cl'Cado alÓ Juizos privativos Cl>lllO O dos reitos 
da Fazenda, c os Juizes e Tribunaes do Commercio, nlêm 
de Escrivães privath'os para o Jm·y, Execuçües m·imes, etc. 
logo ainda mesmo que houvesse duvida, (o que n ~l'e~.no nega) 
ella se achar·ia resol\'ida pelo Jloder competente. 

Te••eeil•o quesito. 

« Púde o Poder Geral, por virtude do mesmo principio,. 
crem· dous ou mnis Offieios cumulativos, quando esse numero 
convier á organisação? >> 

U direito de « crcar ou suppa·imir ernpr.·gos Publicos ,, 
foi pela Constituição dado ao Poder Ler3islativo no art. 15 § 16 
sem a mcoor limitação. 

Já ficou demonstrado que o Acto Addicional estabeleceo 
apenas duas. 

H uma a respeito dos empregos da terceira elasse, nos quacs 
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esse direilo pas:;'m inleir.\IIHmle do Podet' Legislativo Geral 
para as .Assemblôas Proyinciacs. Has não he desses que tra
tamos. 

A outra limitação, qnc hc relativa aos empregados da se
gunda classe, eonsisLia apenas em dar ós Assembléas Legisla
tiVi:IS Provinciaes o direito de augnicnlar ou diminuir seu 
numero, c isso mesmo· subordinado «i condição de. se << não 
allemt~ sua natureza e aUrihuições. » 
, Logo he elaro, qnc o Poder Geral c~onlinua aulorisado n 
crear Oflicios mnnulalivos, c a d1~elarar no A elo da er<"ação n 
numero ; a diffL•rmt~;a ho que antes do Acto Adtlicional esse 
numero não podia ser n1terado por ontro Pode•· qualquer, 
hoje porêm as Assemhlt;as Provineiaes o podem augmenlar 
ou diminuir. 

Qunrdo «~ue~iUo. 

c< Podem as Assembh!as Provinciacs tornar privativos os 
Oflicios, que o l1odcr (~cml tem ema do como cumulativos 
ou vice-versa tornar cumulativos aquclles que o Poder Geral 
tem crendo como privativos? >> 

Para responder a este quesito a Secção julga neccssario 
esclarecer primeiro que tudo o senlido' em que entende 
feita a pergunta. 

Cumulativo, segundo o ])iccionario Juridico de Pct·eira c 
Souza, se diz o qm' pcrtenee a mais de hum. Neste sentido hum 
Officio cumulativo hc aqne1Je, que no mesmo districto hc exer
cido por mais de hum funccionario inclilfcrentcmentc ou por 
distribuieão. 

O que constitue a natureza de hum O meio privativo he set· 
clfp, destinado a h uma espceic particular de cousas, pessoas, 
ou acçõcs. 

Admittindo esta signifiP,a,;iio, hem se vê que privativo e 
cumulativo signincão idéas tliffercntcs, mas não contrapostas 
c inconciliavcis. 

O Juim de Orphãos he privativo, porque só trata de Inven
tarias, e Partilhas de Orphão..;, herdeiros ausentes, e suas 
dcpendencias (Disp. Pmv. art. 20) , entretanto a Cidade da 
llahia, teve dons Juizes de Orphãos, c a do Rio tem dons 
Escrivães, que servem cumulativamente. Eis-aqui exemplos 
de Oflicios privativos, e ao mesmo tempo cumulativos. 

I .. ogo, se a Assembléa PI'Ovindal augmenla o numero dos 
Oflicios privativos, tonmndo-os cumulativos, mas sem alterar 
sua natureza especial , nem suas altribuições , está perfeita
mente no seu direito. 

1\las parece que no qucsil.o o scmtido ligado a estas pa
lavrns h c direrso: trata-se de id,~as contrapostas. Oflicio pri
vativo hc o destinado a hum só Funccionario; cumulativo ti 
muitos. 
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N,•sl.e c·:Hn hi' tH'I'i'Ss:ll'io fazPr hnma di:;linrção ~ on o nnnwro 
dos Ollidos hc lixado por mancim pnmmentc aecidenlal , do 
BHHio CftW a natureza do Ollicio não sofft·a altt'raçfio pelo 
:m~pncuto on dinlinuiç:in, c twssc rt~so nfio peide ser contes
lawl o •lin~itn, que~ l«'lll ns ,\ssmuhlc~as ProvitwiaPs de o aug
mcntm· on diminuir~ em p«'lo eontnu·io o mtmrt·o lw rot· tal 
maneira ligndo a natureza das ultribuições, qnc a alteração 
não possa dt~ixat· dr' modilical-ns, c nesse caso as Asscmblc'ms 
niio o poclem altc•rat·; pot·qnc c~omo jit ''i mos, e lte cxpl't'SSO no 
nrl. 2." da Lc~i de J2 de .Maio de 181.0, o direito de élllg~ 
mcntm· ou diminuir o numero dos Pmpl'l'gos da 2. a clnssc, h c 
snbol'(linndo á condieão de se llws não nltm·m· a natureza c 
allrihniçõPs. • 

Hum exl~mplo tomarll mais clamo pensnmento da Secção. 
Quando a Lt~i de 3 de Dc~zembro de 18'"1 disse no artigo 
Jll'imeim « havet·:í. .. em c~ada ]Jrovincia hum Chcft~ de llolicia .... 
TodtiS as Autol'idades siio subordinadas ao Chefe de Policia >> 
cxp•·in1io hum pensamento llC unidade mlministrativa , que 
cmtm na natm·(~za pam não <.lizct• cssencia do cargo de Chefe· 
de Policia. 

H uma Lei Provincial, que dissesse- haverá dous ou tt·es 
Chefes de Polida nltm·ava a natureza do cargo, c fazia desap
parecm· essa snho1·dinação de todas as .Autoridades Policiacs 
a hnrn Chefe• commwn e unico. 

Outro; c1·eon-sc hum rcgislo ge1·at para ns Ilypothccas 
conven·~ion~ws - DcCI'clo de 1 ,.. de Novemhm de 18fa.6~ O 
}Wusamento dessa disposição foi chamar a· hum centro uni co 
ns hypothccns para facilita!' a:; tmnsncçõcs de bens de raiz, e 
cwitm· muitas fraudes ccrr. que se illartneava a boa fé dos 
incautos. 

Hum a Lei, que clevnssc o numero destes rcgistos, CfJUi- · 
Yalin a h uma reyognção. nüo crn simples nltcraçüo numcrica. 

Entende pois· n Secção, que desde <JUC o Poder I~cgislativo 
gPral fixa o numero, fazendo ncllc consistir parte essencial da or
ganisação, c de tal sorte que n nnturcza dos empregos c suas 
nttrihni~õcs fiquem ipso ihcto altcradns, se o numero o for, 
êts Asscmhléns I>rovineincs nüo o podem alterar, porque se nüo 
wrifica u condição, a que está sujeita esta sua altribuição. 

Fbm port~m desta hypothcsc, que não deve ser presumida, 
mns resullnr dit·ceta. c manifestada mente dns expressões da 
Lei , as AssC'mhléas ],,.o,·ineiaes podem sem a menor lirnitnção 
au~m••11lat· ou climinHII' o ntiiiH'J'O dos t•mprc•p;os da sPgnnda 
das-.P. 
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Quinto •tueslto. 

a PO(lem as Assemhléas Provinciacs supprimir absoluta
lHcuto os Officios de J nstiça crcados pelo Poder Geral? » 

Dc5de que esses Oilicios forão ct·cados para execução das 
Leis Gcracs, . c em objceto sobre que não podem legislar as 
Asscmbléas l1rovineiacs, h e evi<lcntc que ellas não podem sup
Jlrimil-os absolutamente. 

Supprimir alguns C([Uivnle ao direito de diminuh· o nu• 
mero, c CS!iC direito ellas o tem; mas a suppressão absoluta 
de todos equivale a revogai' a I.ei que os crcou: c seria ab
surdo dizet· que as Assembléas Pmvinciacs podem revogar Leis 
Geracs, sobre ohjectos a respeito dos quaes não podem legislar; 
sel'ia o id•~m esse ct non esse. 

Sexto •tuesUo. 

« A anncxaçfío, ou d<'sannexa~ão dos Officicios de JustiÇa 
llão entende com a natureza dos mesmos Officios'! » 

Esseneialmente 11iio, aeddrntalmente Iw possível. A natu
reza e alt.ribuiçõps 'le hum Ollieio, em regra, não ficão altermlas 
}lOL' flUe o senentuario rt'ltnc esse Onicio a outro. Mas ha 
Ofllcios, cujas attrihuic;ões siío absolutamente incompativcis, c 
outros em que seria pn~judieial a nccumulação. 

1\lns como esse quesito parece lt Secção ter por fim veri
fica•·, se as Assmuh16as Provinciaes o podem fazer, a Secção 
pondo . de parte maior drsem·olvimenlo ao que acaba de dizer, 
vai entrar dircctnmente na questão principal. O direito de le
gislar sobre os casos c a fôrma das nomeações dos empregados 
l1rovineiacs foi tifiHlo ao Poder Legislativo Geral, c cxpressa
lliPnle eonferido ;ís As:mmhlt~as Provinciacs pelo § 11 do art. 
1 O , como h um di J'eit o dist.i neto , c não comprehendido no da 
~rcaçl'ío c supprcssão coneedilla pelo ~ 7. o do mesmo artigo; 
tnas alt~m de que esse parag-rapho onze faHa de nomeações feitas 
pelos Jlrcsidcntcs, c não JWio (ioverno, j<Í vimos que o art. 3. o 

da Lei de 12 de l\laio de 18'10, cleclara positiYamcntc que esse 
direito <(Somente comprehende aquellcs mnpregados Provinciaes, 
\:mjas func~õcs são relativas ;í nhj1!el.os, sobre os quacs podem 
legislar as Asscmbléas I .. Pgislalivas Provinciacs » ou por outra 
só os da terceira cathegoria. 

Logo as Assembh~as ProYindaes não podem legislar. sobre 
ns casos c a fúrma da nomeação dos empregados em Officios 
de Justiça, ctne pertencem nfio ú krccira mas <Í snguuda ca
thngoria. 

Om, decretar a annnxação flos Oillcios cf}nivalc a t•cgular 
í'ondiçõcs de nom••ação. lk.-.rlr. qne sr. annexa por Lei hum 
nnk.io él. outro~ o Pnd·~t· !')ll':n·rpg:Hlfl de lh:wr a llUlllCilf;ríiJ cslii 
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ligndo a eseolhet· para hum emprego o mesmo Cidadiío, que 
cSC1)1hcr pam outro; c consequentemeute as limita~ões postas 
á uomeação de hum ficarião ipso facto coniprchcnsivas da no-
meação para outro. . . 

O direito pois de annexár por Lei só pertence a quem tem 
o direito. de regular a nomeação,. e por tanto não corntlete its 
Assembléns Legislativas Jlrovinciacs, se não a respeito dos em-
pregos da terceira classe. . 

A Secção julga desnecessario obscryar, que cll:J. não con:.. 
funde con1 estas anncxaçõcs estabelecidas por Lei , que finnfio 
rcgms e ligão o Jloder Executivo, as anncxac;õcs puramente even
tuaes, que rcsultão da nomeação do mesmo individuo para 
dons empregos , ou mesmo as annexações qne o Poder Exceu
tiro estabelece por Decreto seu impondo normas n si mesmo. 

A antiga jm·isprudencia estabelecia coíno regra, (JUe os 
Oficios não se dcvião accumulaa·; mas admilfia exccpec;ões. 
O Alnlní de 8 de Janeiro de 1827 diz: «Hei por Jwm c me 
JH'az de declarar que qualquer pessoa, que fOI: promovida de 
hum Officio á outro h a de largar o que dantes tinha, })os to 
que sejão compativeis, se eu logo não declarar o contrario. >> 

Com este pensamente concordão· os Decretos de 21 de Se
tembro de 1677, 18 de Julho de 1681, 3 de Setembro de 1682, 
e 30 de 1\Iarço de 1686. 

Assim pois nos empregos compativeis, se a nomeação ma
nifestava a intenção de os fhzer accumular, subsistia a accumu
lação ; o que se queria era cmbarac;ar, que com ob c snbreção 
hum sú individuo requeresse, c obtivesse divet·so.s Ollicios. Veio 
depois o Decreto de 29 de Fcyerch·o de 1688; manlfwc a nfío 
nccumulação como regra, mas cxceptuou expressamente: 1. o 

os Oflicios tenttes: 2.0 os que os obtivessem em lmma st) carta. 
Estes antigos princípios se achão implieifamente consa

gmdos pela Lei de 22 de Sélembro de 1828, cujo m'l.igo se
gundo, paragraplw onze declarou , que ao Govemo l~ompete : 
'(Conceder liccnc:a }JUI'a servir dous Oflicios verifieantlo-se dr·
cumstancias, em que as l .. cis o permitlcm. 

Heconhecco pois, 1. o que em regm os Oficios se não ac
cumulfto, 2." que as Leis admittem ,excepções: 3. 0 que o Juiz 
ela con venicncia h e nesses casos o Governo. 

1~ de tudo isto cr~ a Secção poder concluir 1. o que, em 
rcgm, Oficios diversos devem ser providos em pessoas diversas; 
2. • que 11elo contrario se forem tcnucs devem ser· nccunmlmlos 
de motlo {1 assegurar aos sel'\'onlunrios subsistencia honesta : 
3.0 que o Podm· que nomeia he o competente para o deh~•·
miuar, com tanto que o faça expressamente. 

Em conclnsi'io a Seeção responde ao sexlo quesito dedu
sintlo do 'flH' f'xptiz , os sPguintl's t~orollitrios: 



O dil't~ito rlt• anm•xar o desanncxar Of1kios, como medida 
l'ermanentP, de modo que a llnmeaçfto pa~·a os anncxados, ou, 
''ice-versa, a impossibilitlade tla nomeação poru os desanne
xados, cst<i intimamente ligado t•om o tlin~itn dn legislar sobre 
os t~asos c l'lírma tia nonH•nçfio. · 

As Asscmhléas Provinciacs só tem t•stc ultimo direito á re,;~ 
peito dos cmpn~gos da tel'cciJ'a elasse, r. por tanto não podem 
legislar mmexando ou dosannc.\ando os da segunda, (isto he 
nquellcs, t;uja <~rcac;ão perlt.>JH't~ ao Poder Legislal.ivo (ieral, <> 
t~njas f'mwc;õcs raenhem sohrn ohjPt~los. 1.•111 que nfio poclem lt~
!-~islar as Assrmthl{•as Prm·itwi:w~ ) 

O (Jireil.o de an11nxar Ollidos c\enlualmcntc, ~~ pelo fiH'to 
tln nomear o IIH.'Sillo indi\'itluo para tlnus Orridos rOIIIJllltiYcis. 
pPI'lf~lleC no no\'1'1'110. 

() direito tle eslabclt~l'l~l' eorno núrma das nomPat;ões futura.; 
as antiCXaÇõl•s tt(l~ precisos lf•nnns (lo eorollario lel"C'I~iro pt'ldi• 
~nr ex(~rcido t>Pio GorPrtHI. 

O direito tlt~ dt~sannexar Ollir.ios, que se annexát'i\o nfto ptH' 

tlisposições da Lei , mas na fórma dos corollarios h·rcl'iro e 
quarlo, compete iguahncntP no (~ovcrno, salvos ns direitos 
partieulat·r.s ndqnit·i1los prlas nonwaçõP:;; fi•itns. 

<< Se as Assembléas Provineiaes podem annexar ou desan
nexar Oficios de Justiça, que o Poder Geral, pelo principio 
da organisação Judiciaria, annexou ou desanuexou, não podem 
t.ambem anncxar ou desanncxar jurisdicção, quando a fonln 
do Poder lw a mesma, isto h e, o art. 10 § 7. o do A do :\tl
dieional , c 2 da L(~ i de L~ de 1\laio de 18!,.0 '! >> 

Hespondido pPla IJPgnti v a u sPxto. o sctimo r~liÍ prejmlicadn. 
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c< O l>enelo Jlc~ :10 de .. Janeiro de 18:H, <pte wgulou os 
Ollleios de Justiça das Villas novamente creadas, não se con
sidera restaurado, desde que a Interpretação do A elo Addi
dmwl (art. 2.") n·duzio as (~ousas ao statu qno anterior fls dr
cumstuncias, que raelamát·fio a nwsma Interpretação.'? 

O Codil~O llo PI'Oeesso no art. 3. 0 .autorisou o Governo o 
Jlt·t~sidentes em ronst>lho á fazet• nova divisfío de Tm·mos, e 
Comar(:as; no art. 5." ereon hum l~scrivi'ío das Exel'nções; no 
art. :m manctou, que continuassem a servir perante os .Juizes 
ti•· ·nireilo e :\lunil'ipaes, tanto no Crime como no . Civel, os 
r-:--eri rfie3 tflte senifw perante os Juizes locars, e Ouvidores das 
':nm:n'c','\8, no art. 12 da Disposição l,rovisoria determinou, 
O!W o:; Esc~riviies dos .Juizes .Jlunicipaes e de Direito escrevessem 
· m In~ lo::; p~; .\do3 do~ Processos, e cxeeu<_:ões das Scnten\·as 
I :i \'f•i.-i. 

\las lendo eslalJelccido h uma organisação _.Judidnria nm•a, 
~~ lt.'ldo aulorismln a ea·eação de novos Termos c Conwrcas, sem 
tixar o numero flos Escrivães respectivos, o novcmo entendeo 
C(tl•' era consPqnenda da faculdndc dn (~rem· os uovos '!'ermos 
e c :omareas fixar o numero dos Ollicios de Justiça novamente 
t:J'P:ulos , c~ pt·ocedcndo em 'irlude dcssn delega~:ão, qtic con
sidt~rava implicilaml!nle t~c..mcedida pelo art.. 3.'' do Codigo do 
Pmcesso marcou pelo Decreto do 1. o de l\larço de~ I R33, o nn
rrwro tios que dcviii.o existir em lguassú, llal)()rahy , c Paralliha 
do ~-illl. 

Como porêm nas Villas novamente úcã(ii1s nas difTcrcnlcs 
Proyincias do lmperio se cncont.mva a mesma laeuna, baixou 
o DI'I'J'P.to de :10 tlc Janeiro de 18~H, fixando o nnmero do <lous 
pam todas as Villas novamente creadas. 

Esse Decreto (expressamente o diz) foi hnma ampliaç.ão do 
Jlecrdo do 1. o de 1\Iarço de 1833' e por consequcncia se de
riva t·omo elle da mesma origem, isto he, da faculdade de crcat· 
novos Termos concedida pelo Codigo do Pron~sso no artigo 
lert·f~iro. 

Pareee claro po1· tnnto que ellc só pódc vigorar i\ respeito 
dos Tennos novamente creados, em que não 1tnu\'er llesignaç.ão 
C!'Jlt~dal rln numero. 

E~~a designação especial do numero he sem contf'slaç.ão 
h uma alt.ribuição das Assembléas Provinciacs, como ficou adma 
demonstrado; c pm· tanto onde ellas usarem desse direito devem 
!'t'l' re;;peil.:da~; suas drlihemçõe:;; ~ onde clJas o then·m omrnit
licln lw dam, qne ddxfio suhsi~lit' o Dccrclo ele ao de .Janeiro 
<I•• I 831., qnn então tli'riya sua fon;a da vontadP prc'SIIlllid:l Jla 
Asst•mhll~a Prn\indal. 

A SPI~(.:iío julga lksnecessarin rcconlar. qu•~ o direito de 
li:" ar o ll\llllt;ro h e cliiTer('nte do direito th' ;mnl'\ar. .-\ A~:--f'm · 
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blt~a Provincial púclc dedurar, qne o novo Tcnno lenha hum , 
dous ou tJ·es Tabelliães do· .ludieial, tantos de Notas, lautos 
l~scrivãcs dos Orphãos, tantos de Uesiduos e Capellas, etc.; mas 
não o de presct·evm·, que o de Orphãos accumúJe os Resíduos, 
ou as Notas, etc. , nem vice-versa. Esse direito nos casos, em 
f(tW o Poder Legislativo Geral não tenha positivamente orde
nado o contrario, já vimos na resposta ao sexto' quesito, que 
pertence ao Poder Executivo, ou fazendo recahit· os p1·ovimentos 
no mesmo individuo, ou estallclecendo por hum Decreto a nórtna, 
que pretendt~ scguit· nn conccr~ão de tnes provi'1lentos. 

(( Corno sr~ deve proeerlcr it mspcito dos Titulos Vil.alicios 
flp Oflicios, quo siio ao dnpois tlt•sanrwxados pelas Assemhléas 
l'ro,·ineiaes·t >> 

A Secção julg-a pt·r~jtulkado esl.e tfunsito, desde qne nega 
:ís Assernhl•~as Proyineiaes o diri'iln tk ordenar essas dcsan~ 
IIPXHÇé)eS. 

Ella s•~ julga ignnlnwnll~ dispensada de apreciar os tros 
Bt·nefos de 19 de .Junho dt~ fS't-7, 1,. de Fevereiro de 1852, c 
2R de Agosto de 18::)3, que llw foriio enviados pam mostrar quo 
os t;abinetcs nnteriorcs dcerd:íriín dcsannexaçfio de Offieios; 
l. '' por que paree.J qne em vista da doutrinn exposta clles não 
f~xorbiftírfío: 2. o pm· quo em toc!os trcs se trata de pessoas, 
lflW servião OOidos rl1~ Taln~111ftP." rlc Notas, c que nccumulávão 
os dn Escrivães on Tabelliães do .Twlieinl, c que pedirão licença 
para rennncinr á estes; foi aceita n renuncia , não pam ficar 
eomo r(~gra a dcsannexação, mas nponas para de accordo com 
a vonladc 'dos pi'Oviclos ficlirem dles, em quanto servissem os 
Oflidos dn T<ihclliães dP NntilS, <Jispcnsados de servir no .lu
•lkíal. 

Ot·a, •~sta nwdida se v•~1·ilit':1 alg-nmas vezes at.é a respeito 
dn aUrihuiçõcs de hum mesmo emprego, se quem o serve cstit 
impedido de ext~rcm· sirnullancamenle todos os deveres. A respeil.o 
tio Dcerdo de 1852, aect·oseo qne o Governo nem nomeou 
scrventuarios pam os Carlorios do .Indiciai renuneiados; servem 
os Escrivães eompanhciros, t~omo nos impedimentos tempora
rios, segundo consta do Hclalorio desse anno: 3. o porque mesmo 
flllatliiO esses Decn~tos tivessem prescripto desannexaçõcs' em 
<~asos para qnc lhes fatiasse eompetenein, set·ia hum erro com
IIH~Ui•lo, c nunc:a hum prineipio, sobre que a Secção podesse 
ltast~ar· flireilns. 

Sfío c~slas as eonsidcraçõf's f(IW a Seeção respeitosamente 
suhnwtlc ao AHo Conheeimento de Vossa 1\fagestade Imperial. 
A mnlt.iplidclmlt~ flc~ qrwsilos, a importanda da ma teria, a no
vi•l:ttk ,. nwsmn a nhs•~uridad" tlt• algumas das Disposições Le-
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gislalivas, que a regulüo, fazem que a Secção receie não ter 
correspondido ao que devia; mas ao mes~o tempo servirão 
para attenuar as faltas, que tiverem escapado, apczar dos cs-
fon;os que empregou para acertar com. a verdade. 

1 Sal:1. das Conferencias da Secção de Ju~tiça do Conselho do 
Estado, em 25 de Janeiro de 1856.-Eusebio de Queiroz Coi
tinho 1\Iattoso Camara. -1\larquez de Abrantes.-Visconde do 
1\faranguape. · 

Que seja ouvido o Conselho d'Estado.- Paço em o 1. o de 
:Março de 1856.-Com a Rubrica de Sua 1\Jagcstadc o Imperador. 
José Thomaz Nabuco de Araujo. · 
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N.o ~.82.-GUERRA.-Aviso de 30 tle Dezembro de IS;J7.
Dec1ara que os facultativos dos menores do .At·senal de 
(;uerra e o da Escôla tlf! A pplicaçüo dct~em ,çl'r e.rrt>]Jiuwlos 
da Esraht elo ,çerviço. 

Rio tle .Tancirn. 1\linisterio •los Ncgocios (]a nwm·a em 
:Jn ele nezcmhro de 1857. 

Tllm. c Exm. Sr.-Para conhecimento e governo ele V. Ex-. , 
e em adUilamcnto no Aviso de 28 ele Onlnhro deste nnno, declaro 
á V. J~x. que da Escala dos Officiaes do Corpo deSande man
dada organisar pelo Aviso do Lo de Sctemhro anterior, devem 
ser tamhem exceptuacJos os Facultativos do l~slahcler.imento de 
menores do Arsenal de Guerra da Ct'\rtc, c da Escola de 
A ppliea~~fio elo l~xr.crcilo. 

Deos Guarde a V. l~x.-.Jcronymn Fl'itn<'isco Cc11~lho.
Sr. Bíll·fío tle gnrnhr. 
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