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N.' 1. -IMPERIO.-Aviso de..\. de .Janeiro de 1858. 

N." 2. 

N: 3. 

. r!.' 4. 

N.' ií. 

N.' 6. 

Manda eliminar os votos da Freguczia da Lagoa 
Ve.rmelha dados em Setembro de 1857, pam 
-Vereadores; e que se procodv, á nova eleição 
.Pnra .lui.z~s de ·Paz. 
-FAZENDA.-Em 5 de Janeiro de 1858.---:AI
Iera a base para a cobrança da taxa de 1;0 réis. por 
carrada de bebidas espirituosas, a hcnelicio <ja 
lllm.' Camara .. 
-IMl'ElUO.-Portaria de 7 de Janeiro r! e 1858. 
Approva varios artigos regulando a entrega das 
cartas nos domicilias. 
-GUERllA.-.Circular de 8 de Janeiro de 1858 . 

Declara que pela Secrelana dos Negocias da 
Guerra Serão rcmettidas aos rrermlent.cs das 
·Provindas as ordens do dia da Bepartição do 
Aj.u~ante G'encral do E'\ercito·, a fim de qne os 
mesmos Pr.esidentes cnrnprfto as Jispu~içõcs que 
contiverem .as ditas ordens úeorca <1á fon,:a esta~ 
cionada nas Provincins. 
-Circular de 8 de Janeiro de 1858.-Decla-· 
rando em acldi.tamento ú Circular de 2:) de .Julho 
do anno_ proxirno passado que os Cirurgiões con
tratados para o serviço dos Hospitaes e enfer
marias, .. tem a obrigação de tratar dQs. officiaes 
fóra dos Hospitaes e tambem ás suas rnulheres 
e seus filhos. 
-'FAZENDA.-Em 8 de Janeiro de 1858.
Declara que, sendo os direitos de importação 
dos ·barcos e vasos miudos de natureza diversa 
do imposto sobre a compra e venda dos mesmos 
vasos, se devem cobrar aquel!es e estes, con
forme os actos praticados, nue os tornem exi-
giveis. 
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N.• 7. -Em 11 dê Janeiro de 1858.-0 art. 3.• do 
Decrecto n. • 1. 939 de 23 de .Junho de 1857 
a pena~ suspendeo por tempo limitado a execução 
das notas 78 e. 139 da Tarifa das Alfandegas 
em vigor, e não o disposto no art. 1. 020 da 
mesma Tarifa. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

N.• 8. -Em 11 de Janeiro de 1858.-Declara corno 
se deve proceder na escripturação das transacções 
realisadas com a Caixa Filial do Banco do Bnisil, 
em virtude do contrato celebrado com o mesmo 
Banco na fórma da Lei n.• 906 de 10 de Agosto 
de 1857 ..... · .................... ; . . . . " 

N.• 9. -MARINHA.-Aviso de 13 de Janeiro de 1858. 
Marca os addiantarnentos, que se devem fazer aos 
Otllciaes do Corpo da Armada, c Classes annexas 
quando forem promovidos, ou nomeados para 
Com missões ...........•........ , . . . . . . • 9 

N.• 10. -FAZENDA.-lcm 13 de Janeiro de 1858.
Nega a restituição de parte de direitos pagos, 
quando ainda vigorava o disposto no art. 448 
da Tarifa das Alfandegas, por não ter sido até 
então promulgado officialrnente no lugar o De
creto de 26 de Agosto de 1857, que o alterou.. 10 

N.• 11. -Em 13 de Janeiro de 1858.-0 modo de 
arrecadação dos bens dos fallecidos com testa
mento, em que se fazem declarações, mas não 
se institue herdeiro, estn previsto no Regula
mento de 27 de Junho de 18!;5. . . • . . . . . . . 11 

N.• 12 . .,-JUSTIÇA.-Aviso de 14 de Janeiro de 1858. 
Dirigido ao Presidente da Província de S. Paulo. 
Solve a duvida proposta pelo Juiz de Paz da 
Cidade de Guaratinguetá, declarando que não 
se dá incompatibilidade entre o cargo de Juiz 
de Paz e o exercício de Juiz de Facto.. . . . . " 

N;• 13. -Aviso de 15 de Janeiro de 1858.-Dirigido 
ao Presidente da Província do Piauhy.-Declara, 
em solução ás duvidas propostas pelo Promotor 
Publico da Comarca da Capital da dita Província, 
que quando os Juizes de Orphãos tiverem de 
nomear curadores deverão fazer recahir taes no
meações nos Promotores Publicos, os qmies só 
poderão ser dispensados allegando e provando 
impedimento le~itimo .••..••..•. , : , . . • . . • 13 



N.' 1.1-. -Aviso de 15 d.e Janeiro de 1858.-Dirigido 
ao J\linisterio da Fazenda.-Em solução á duvida 
do Procurador Fiscal da Thesouraria- da Provin-

8 cia do Maranhão, declara quaes os salari0s que 
devem perceber os Avaliadores dos Feitos da 
Fazenda, de cada terreno, que avaliarem estando.· 
místicos hu.ns e outros. . . . . . . . . . . . • . . . . • . 14-

N.' 15. -EAZENDA.-Em 15 de Janeiro de 1858.
Rcsolve questõ.es offerecidas no modo de exe-

>> cutar-se algumas das condições do contracto 
celebrado, em virtude da Lei de 1 O de Agosto 
de 1857, entre o Governo Imperial e o Banco 
do Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 15 

N.' 16. -Em 16 de Janeiro de 1858.- Dá norma 
9 para os títulos de obrigação, que a Com-

panhia União c Industria ti ver de emittir para 
realisação do emprestimo autorisado.. . . . . . . 16 

N.' 17. -GUERRA.-Avisode 18de Janeiro de1858. 
Declarando que o Governo Imperial niio. fornece 
casa para residencia dos Assistentes do Ajudante 

1 O General nas Províncias.. . .. . . . . .. . . . . . . . . . 18 
N.' 18. -FAZENDA.-Circular de 19 de Janeiro de 

1858.-Substituição das notas de 20 ;jj> 000 
da 3.a estampa... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.' 19. -GUERRA. -Aviso de21 de Janeiro de 1858. 
11 Manda executar a Tabella dos artigos que se 

devem fornecer ás Secretarias militares dos As
sistentes do Ajudante General nas Províncias. 19 

N.' 20. -ll\IPI\l\IO.-Aviso de21 de Janeiro. de 1858. 
Annulla a e!eiç.ão, que teve lugar em Fevereiro 
de 1857, na Freguezia de Borba, para Verea-

>> dores e Juizes de Paz; e manda proceder a 
outra eleição sómcnle para Juizes de Paz. . . 21 

t' 21. -Aviso de 21 de .Janeiro de 1858.-Dcclara 
que não pôde ser privado <lo cargo de Vereador 
da Camara Municipal da Villa de S. Roque hum 
cidadão residente na Frcguezia de Una, recen
temente eleyada á eatbegoria de Villa. . . . . . . 22 

N.' 22. -FAZENDA.-Em 21 de Janeiro de 1858. 
Estatue ácerca da reclamação do imposto sobre 

13 lojas, .e dá recurso para o Thesooro da decisão 
da Col!ectoria do lugar, por não haver The
souraria na respectiva Pr~vineia. . . . . . . . . . . . 23 
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23'. - En\' 22' de JaneirO' de' 18'58.- Approva' à 
decisão da Alfandegà da Côrte que classificou no 
a\'t. 1.258 da Tarifa as pena's para flores e 
enfettes ....................... · ....... . 

2~,, -CUE!\l~A. -Aviso de 23' dc.faneiro de 1858, 
Dect'at;fn"dú que toúas as re·messa·s· fm:tas -p9r 
contractos_ que exigirem: flartca·, serrro lav·rad.os 
na Colítadbria Geral da' Guerra, e que os dâs 
remessas por navios, e· a frcte·que rHfó e·xigirem 
fiallç·a, sejã-o· l'avrados no Arseúa'l d:ándb cónhe~ 
cimento á nfe·snúi' COntadoria ............. . 

2S. -Circular de 26 de Janerro' de Hí58. --De
clarando que os Officiaes do Col'po de Enge
nheiros, não tem direito ao' abtmO' da }\tape, sec 
nãO' qlhmdo estivCrem em se"rviço dO Nlimsterio 
d'<rG·uerra.. . . . . . . . . ...........•...... 

26, -l'A'ZENDA, -É!li 2.6 d~ Janeiro de 1858.-
Dec!ara que a multa, do ar L 27 di!' tçi cie 21 
d'e OUiuhro· de {811-3 c Regulameritd de 20 de 
.Junho de 184!~ não he a[lpl\cavel' ao contra
bando das madeiras de Lei ou reservad'a·s, por 
sÇr especi'al para o de piÍ(l~braúl.. , . , , ..... , 

21. -l'~m 27 de .Janeiro de 1858,-0 llriipregado 
publir,Ó comlcmnado por scnteilç.a em· cririle dr 
h~snonsnhilidadc, IúiO deve restituir a' m·etade'do 
onlenad'o que percebeu durnrÜc" o: p'l'(Ynuncia .. 

2:8. -----'- I~rú 2.9 de Sane!ro de ·~858. ~Não ha' obri
gaç.áo (le dar- ~e cntra(J'a· Ilor inteiro a·o· carre
gamento de hum navio' por não trtizer ó res:.. 
pectivo mani'feslo tlirccção para outro portO .... 

29, - GUJI\HU, -Circular de 3ú de Janeiro de 
18'58. --lleterminando qüe {Juattd·o as })raças das 
Cdoni'as militares finalisarcm seu· tempo, os Pre .. 
sirlentes, com Informtlçâo dos respecü,·u~ Di"J•e
ctoJ~es TJroponha á Secretaria d'EstadO a baixa, 
,.;e a pnt~;a a merecei·.. . . .. . . ....... . 

:_)0. --- T\HlEHlO. --· Avh-;o de 3'0' d(• Janeh•o 1;858 . 
. \ pr~rova a det:isno da Presidenciá d'Cl'l~·m'á'ri'á de
clnr<HHJ() qne- us copias, a que se· rcfe·re o arf. 
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::l'l da Le'i u.e·g-ula'iyicntar daS éle'ições, são uni
eiút'it~ntn <la neta· do nliS'tariicnto. . . . . . . . . . . . 28 

i1," 3t. -J''AZENDA. -Em o L o de Fevermro de' 1'858. 
Sob, c a revalidação do ~ello de huma qurtaçáo 
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d'é quinhão heteditario, que haviá sido sellada 
como documento antes de se pagar o sello nos 
autos do inventario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

N.' 32·. -Circular em 3 de Fevereiro de 1858.-0s 
direitos de expediente podem ser calculados pelo 
valor da mercadoria dado pelos despachantes. . . . 29 

N." 33. -Circular em 3 de Fevereiro de 1858.
Quando devem pagar direitos especiaes as cestas 
ou cbndéças em qne vem acondicionadas as 
batatas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

N.' 34. -JÚSTICA.- Aviso de 4 de Fevereiro de 1858. 
Dirigido ;o Presidente da Província tio Espírito 
Santo.- Declara, em solução á duvida proposta 
pelo Juiz de Direito interino da Capital da dita 
Província, que não lhe he perniiltido mandar 
sahir do reeintd do Tribunal do Jury a hum 
Juiz de Facto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

N.' 35. ~Aviso de 5 de Fevereiro de 1858.-Dirigido 
ao Presidente da Província do Pará.- Approvà 
a deliberação tomada pelo mesmo Presidente 
d'e recommendar ao Chefe de Policia da referida 
Provincia, que fizesse com que os Delegados e 
Subdelegados se abstivessem de pedir instmrções. 
sobre suas attribuiçõeS e devere~ policiaes aos 
Juizes de Direitos, e sim unicamente ao sobre-
dito Chefe de Polida.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

N.' 36. -FAZENDA.-Em5 de Fevereiro de 1858. 
Os aforamentos de predios esl5o sujeitos ao im-
po>lo da decima...... . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

N.' 37. -Em 5 de Fcvereit·o de 1838.- Despacho por 
factura de calças de casimira.............. 32 

N.' 3"8. -GUElU\A-Aviso <lo 5 elrJ Fevereiro ele 18.58. 
Declaranrlo que ao Governo lmpcrial compete 
a nomeação e demissão dos Officiacs das Com-
panhi"s de Pedestres. . . . . . . . . . . . . . . . " 

N.' 39. -FAZJ<:"'DA.- Em 6 de Fevereiro de IH;)8. 
São suje,tos nO' inlpo:-;to' ~obre escriptoric.s de 
advog;ld'os todos os qne tratno cansns forcn·cs. 33 

N.' 40·. -JUSTIÇA.~Aviso ele Gdc Fevereiro de 1858. 
Dirigido ao Presid:l:nte da l'toviút:i'll do· Pará. 
Declara qne ó p'rü'prieLlrio ár:nu:br ~~e ~ttlm 
návio Ire o que deve, allegando e jurando a 
perdà- d\negistr"o dCi mesmo navio soliêiêat' nova 



carta, com resalva da primeira, fazendo as res
pectivas annotações perante o Conservador do 
Commcrcio da Província .. _ . . . . . . . . . . . . . . 33 

N. • 41. -GUEHRA..-Aviso de 8 de Fevereiro de 1858. 
Declarando que ao Chefe da Repartição de Quartel 
Mestre General alêm dos vencimentos que corno 
tal percebe, compete-lhe a gratificação de 30 ;jj> 
mensaes como Chefe de Commissão de Enge
nharia composta de mais de dons Engenheiros. 34 

N.• 42. - IMPERIO. -Circular de 8 de Fevereiro de 
1858.-Marca os vencimentos que devem per
ceber os Empregados que substituírem os Se
cretarias das ProYincias. . • . . . . . . . . . . . . . . . • 35 

N.• 43. -MA.RINHA.-Aviso de8deFevereirode1858. 
Manda observar, provisoriamente, o Regula
mento para a Praticagem da barra, e porto 
da Cidade de Paranaguá, na Província- do Pa-
raná.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 36 

N.' .V>. -Aviso Circular de 9 de Fevereiro de 1858. 
Aos Presidentes de Provmcias.-Marcando a ma
neira como as Thesourarias devem proceder com 
as contas de adiantamento a empregados. . . . 51 

N.• 45. -JUSTICA.-AvísodeiOdeFevereiro de 1858. 
Dirigido ao Presidente da Província de Minas 
Geraes.-Declara validas as oomeaçõe• de Sub
delegados e 2.' Snpplcnte para o districto de 
l'ompêo, do Termo de Pitangui, feitas pela Prc
sideocia, sob proposta do Chefe de Policia, inde
pendente de proposta do respectivo Delegado 
de Policia ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 52 

N.• 116. -FAZENDA.- Em 10 de Fevereiro de 1858. 
Sobre a apprebensão de varios objectos de ouro 
do uso de hum passageiro, que forão submet
tidos ao pagamento de direitos. . . . . . . . . . . . 53 

N.' 47. -Em 11 de Fevereiro de 1858.-Na confe
rencia da sahida da Alfandega não ha lugar á 
impugnação da mercadoria despachada.. . . . . . 5!> 

N.• 48. -Em 11 de Fevereiro de 1858. -Os títulos 
de decl;naçâo do meio soldo e monte pio não 
são sujeitos ao pagamento dos direitos de cinco 
por cento, nem a emolumentos. . . . . . . . . . . . 55 

N.• 49. -Em 12 de Fevereiro de 1858.-Manda cobrar 
os direitos competentes de hum despacho de bo-
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tões e anneis que verificou-se não serem dou-
rados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 56 

N.' 50. -GUERI\A.-Aviso de 12deFevereiro de 1858. 
Determinando que o Fiel dos Armazens do Almo
xarifado da Fabrica da Polvora seja inclnido na 
folha do Estabelecimento, c que os empregados 
da mesma Repartição fação assentamento no The-
souro Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • " 

N.' 51. -l\'IAI\INHA.-Aviso de 12 de Fevereiro de 
1858.-Regula os vencimentos, que devem per
ceber os Artífices embarcados nos navios da Ar-
mada...... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
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Sobre fianças dos l'ieis dos Armazens da Alfan-
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N.' 53. -Em 15 de Fevereiro de 1858.-Declara que a 
disposição do art. 3.' das Instrucções de 30 de 
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N.' 54. -Aviso n.' /j. de 15 de Fevereiro de 1858. 
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N.' 55. -Circular de 15 de Fevereiro de 1858. -De
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I>Or titulo de fôro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

N.' 56. -GUERRA.-Aviso de 17 de Fevereiro de 1858. 
Declarando que bem procedco o Conselho Admi
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do me,mo Conselho.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

N.' 57. -·FAZENDA.-Em 19 de Fevereiro ne 1858. 
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. deiros do credor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
N.• 59. -Ein 22 de Fevereiro de 1858.-0 excesso 
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de· mais de 3 unidades, alêm do declarado no 
despacho, obriga a parte ao pagamento dos di: 
reitus dobrados, aillda mesmo sem dolo ou ma 
fé.............................. . . . . . . . 63 

N.' 60. -GUERRA.-AYiso d'e 22 de Fevereiro de1858. 
Determinando, em virtude da Imperial Resolução 
de Consulta da Secção de Guerra e Marinha do 
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que não recebem dos cofres publicos tença ou 
pen~ão ..... .................. -..... _ ... . 
-Em 25 elo Fevereiro de 1858.-As filhas sub
:-;tituem no meio soldo á muc viu\•a nos cnsos 
em qlle fica e~ ta iuhihida de o receber por ter 
emprego vit<dicio do Estado ...... _ .. 
~L\lPEIHU.-Aviso de 26 de fevereiro de 1858. 
Declara que podem ser tirados á sorte da classe 
dos Lentes Catht:draticos os que for em- neces-
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sarios para: completar-se o numero legal de exa
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tuido pelo seu Fiel, não tem direito á gra
tiGca\'áO de que trata o Decreto de 16 de Ja
neiro do corrente anno.. . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

N. 0 168. -1\H'EIHO --Aviso de 19 de Maio de 1858. 
Declara nfio haver Pcmo(,;ão nos cargos de Pre
sLVentc e Secretario de Provinda bem_ como qu_e 
os nomeados para tacs cargos estão sujeitos uo 
pagamento de emolumentos; e prescreve qual o 
documento porque '" Inspectorcs dils Thesou
radas devem proceder á cobrança desses emo-
lumentos ............................... 179 

N.o 16(). -Aviso de 19 de Maio de 1858.- Der.lara que 
o Ajudante Contador du Administração do Correio 
da Província do Espiri lo Santo preste a tlallÇU 
exigida pela Thcsoururia de Fazendo, por estar 
no exercício do cargo de Aurninistrador..... 180 

N. 0 170. -Aviso de 20 de Maio de 1858.- Ordena 
que uo julgamento das habilitações dos can
didatos ao lugar de Oppositor da Secção de Ci
rurgia da Faculdade de Medicina deve a votação 
recahir em cada escrutioio em hum só can-
didato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

N.o 171.- FAZENDA.- Em 21 de Maio de 1858.
Sobre o ponto dos Fieis dos Thesoureiros das 
Thesourarias de 2." Ordem, e sobre as faltas 
justificadas destes..... . . . . . . . ........... 181 

N.o 172. -GUEIUU.- Circular de 21 de Maio de 1858. 
l\brcando a gratit1caç5o de 20 ~ mensaes para 
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os Amnnucnscs das Secretarias dos Delegados 
do Cirurgião Mó r do Exercito ............... 182 

N.' 173. - Circular . de 22 de Maio de i 858. -Deter
minando que adiaria para os sentenciados seja 
fixada ern tres quarLas -partes do valor da raçüo 
da ctape para as pnwas de prd .. . _ .. _ . : . . . )) 

N.o 174-. -Portaria de 22 de Maio de 1858.-Dcclnra 
que o Oíflcial ele Engenheiros não tem direito 
a perceber o soldo quando serv.ir o emprego de 
Presidente da Provincia ....... , . . . .. . . . . . . 183 

N.o 175. -JUSTlÇA. -Aviso de 22 de Maio de 18~§. 
Ao Presidente da Provincia de S. Pedro de l\io 
Grnnde do Sul.- Approva o Hcgulamcnto para 
a Praça do Commercio da Cidade de Porto 
Alegre, e sua commissão Administrativa ..... 18~-

N.o 1í6. -FAZENDA.- Em 25 de Maio de 1858.
O prec,o da aguardente rcstilada não deve entrar 
no calculo do da aguardente simples para a 
fixação elo imposto de consumo deste genero 
no districto do interior ................... 191 

N.o 177. -Em 28 de Maio de Hl58.-Uesolve algumas 
duvidas occorridas na execução do Decreto n. o 

2.08\l de 16 de Janeiro do corrente nnno .. Hl2 
N.' 178.-Em 28 de Maio de 1853. -Quando se pódc 

dispensar a ju~tifica~·.flo judicial da idoneidade 
dos fiadores fiscaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

N.' 179. -GUEfll\A. -Aviso de 29 de Maio de 1858. 
Declarando qpe aos Empregados. da 1~scóla Mi
litar e de npplicaçao do Exercito se deve des
contar a gratiHca~·ão nos dias qne faltarem. por 
qualquer motivo qnc seja ................ 19~-

N. o j 80. -Circular de 1. o de Junho de 1858. -De
terminando que seja rcrnettida á Reparliçao 
de Quartel Mestre General nota da Polvora con-
sumida nas Provindas. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . )) 

N.' 1St. -.lllSTIÇA.- Aviso de 2 de .Junho de 1858. 
Ao Presidente interino do Tribunal do Com
mareio da ProYincia da Bahia. -Declara que 
nos Tribunaes do Commer_cio deve ser ouvido 
o Procurador da Corôa, Soberania e l'nzenda 
Nacional nas causas em que a mesma Fazenda 
for interessada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 195 

N.' 182. -FAZENDA.-Em 4- de Junho de 1858.--
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Compete no Thesonro autorisar o pagamento 
das pmças reformadas ................... lVJ; 

N." 183. -.JUST!CA -Aviso de 5 de Junho de 1858. 
Ao Ministerio dos Negocias Estrangeiros.- De
clara que o inventario do espolio de qualquer 
SubJito Brazileiro fallecido em Angola ou a 
·copia de1le, que acompanha o mesmo espolio, 
deve ser pago á custa da hernnça. . . . . . . . .. i 98 

N.' iSL -FAZENDA. --Em 7 de Junho de 1858.-:
As facas de pontn aparelhadns, &c., devem ser 
despachadns por factura nos termos do art. 7.' 
das llisposi'õ"s Preliminares da Tarifa ....... 200 

N.' 185. - GUEl\HA.- Circular de 7 de Junho de 1858. 
Declarando qne deve subsistir as disposições 
;ícerca do pagamento das praças de pret refor-
rnadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.' 18G. -Circular de 8 de .Junho de 1858.- Manda 
suspender o pugamento de todos os vencimentos 
aos Oniciaes do exercito, que não seguirem para 
sen destino no prazo determ,inado pelos Presi-
dentes ou pelas nutoridades mililares ........ 201 

N.' 187. -Circular de 9 de .Junho de 1858.- Rccom-
rncndando que scjão vaccinaclos os recrutas. . )> 

N.' 188. Circular de 9 de Junho de 1858.- Deter-
minando que a correspondencia dos Assistentes 
do Ajudante c,eneral seja apresentada aos Pre
sidentes· para lhe pôr o visto. . . . . . . . . . . . . . 202 

N.' 189. -JUSTICA.-Aviso de 9 de Junho de 1858. 
Ao Presidente da Província do Amazonos.
l)cdara que ntio he incompatível o exercido 
slo cargo de Juiz Municipal Supplcnte com. o 
de Delegado do Dircctor Geral das Terras Pu-
blicas ....................... , . .. . . . . . . " 

N.' 190. -FAZENDA.- Em 9 de Junho de 1858.
Inslrncções para a arrecadação e fiscalisação do 
imposto do gado de consumo ............. 203 

N.' 191. -Circular em 10 de Junho de 1858.- O 
cabo de arame de ferro deve ser cbnsiderudo 
como cordoalha niio classificada na Tarifa; e 
os córtes de fazenda de lã listrada ou paJJa, 
para ponches, como córles de roupa ........ 204 

N.' 192. -IMPEI\10.-Aviso de 12deJunhode1858. 
A pprova a intelligencia dada pela congregação 
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dos Lentes da F<~cnldadc de Direi! o de S. Pn11lo 
aos arls. 229 e 230 do 1\egulamenlo comple
mentar dos Estatutos respectivos sobre a falta 
de comparceimento dos e·studa:Jte'?. dentro do 
1. • quarto de hora das aulas ............. 20:) 

N.' 193. -Aviso de 1:! de Junho de 1858.-Declara 
que os meninos filhos dos colonos, que forem 
estrangeiros não estão compt:ehendidos na dis
posi~~ão do art 6'~ Uo 1\egu!amcnto de 17 de 
Fevereiro de i85!t., pilra serem obrigados a 
frequentarem ns escolas de .inslrucç.fio primaria. 206 

N.' 19'1·. --Aviso de H de Junho de 1858.-0eclara 
ao Presidente da Província do E<pirilo Santo: 
1. 0 que a .cxcusa de servir o cargo de Vercndor 
só aproveita ao reeleito que tiver servido como 
Vereador eU'cctivo, e niío ao Supplente; 2.• que 
pôde ser Vereador o cidadão que não sabe ler 
e escrever. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

N.• 195. -.JUSTTCA.- Aviso de H de .Junho de 1858. 
Ao Presidente da Província de Minas Gcraes. 
Declara que segundo he ex-presso no art. 20 
do Hegulamento n.• 120 de 31 de Janeiro de 
181;2, não compete aos l'romotores l'ublicos a 
requisição de força ....................... 209 

N." 196. -Aviso de H de Junho de 1858. -Ao Pre
siclcnte da Provincia elo Amazonas.-Declara 
que os Supplcntcs dos Juizes Municipaes não 
fi cão inhibidos de exercer as funcções respectivas, 
por terem servido de Procuradores da Camara 
.Municipal, huma vez-que deste ultimo· Emprego 
tenbilo sido exonerados ................... 21 O 

N. o -197. -FAZENDA.- Circular em 15 de Junho de 
1858. -Os chalys de lã com liotras de seda 
devem ser qualificados no art. 4-1;3 da Tarifa 
combinado com o art. 1 .. 558 do Decreto de 27 
de .Março ultimo e n. • 3 da no la 3!;. . . . . . " 

N.' 198. -lMPElUO.-Avisode15de.Junhodel858, 
Resolve duvidas sobre a incompatibilidade do 
car·go de :Juiz de Paz e substituto do Juiz Mu
nicipal, ·c ácerca da maneira tle ser substitui do 
o cidadão excluido daquelle cargo para servir 
este, c do armo em que elle deve servir na 
qualidade de Juiz de Paz ................. 211 



N.' ]99. -Aviso Je JS de Junho de 18~8.- Declara 
ao Presidente da Prorincia Uc S. Paulo que, 
em quanto não for constiLuidu a Cnmaru Mn
tdcipal Ue Taubaté com Y creu dores novamrnle 
eleitos, devem ~ervir os Vereadores do nltirno 
quat.ricnnio; e que os novos eleitores devem 
receber seus diplomas pns~ados pela Cum,1l'a 
composta dos Vereadores ant.igos, devendo a 
posse dcl!es ter lugar logo depois de snu cleiçAo, 
se sobre e:-;la não houver dtnirl<ls ..... , .... 212 

N." 200. -Aviso de 16 de .Junho de JS58.~Declara 
ao llircctor da Faculdade de Direito do Re
cife quo os Professores e cmprcgvdos da mesma 
Faculdnde devem cumprir as ordens que der 
o mesmo Director no desempenho de smw at.tri· 
buiçÕ,'S, embora nilo cstcjão cllns cxprc~sadas 
nos Estatutos e Hegulamento complemenlarJclle~; 
mns que não cabe peia omissilo no curnpri
mento dessas ordens a pena de privRçiio de ven-

N.' 201. 

N." 202. 

N." 203. 

N.' 204. 

N." 203. 

cimento,. visto nilo estar cl!a decreiarlu em Lei. 2i3 
-Aviso de 16 de Junho de 1858.-Approva 
as decL-.;ões do Presidente da Província do &la~ 
ranhão sobre a organisaçüo du J untu de Qua
lificacão da Parochia de Santa Hila do Codó. 215 
-Úiso de 16 de Junho de 1858. -Hcsolve 
duvidas propostas pela Jnnla de Qualificação de 
Itabaianü da Provincia de Sergipe sobre a prc-
sidencia da mesma Junta. . . . . . . ......... 216 
-Aviso de 16dc Junho de 1858.- Approra 
a decisã-o do l?t·esidente da Provincia do Rio 
Grande do Norte, de deverem sct· contempJmlos 
como Supplentes de Eleitores mais volauos os 
cidadãos, ·cujos diplomas de eleitores forJo annul
lados pela Camara dos neputados, por exce-
derem ao numero que deve dar a l'arochia. 217 
-Aviso uc 16 de Junho de 185§. -Approva 
a decisfio do Presidente dJ Província do Ceará 
de pertencer a reso1uçãu Uas duvidas suscitadas
sobre a elegibilidade dos Membros das Juntas 
de .Qualificaçiio ú turma dos Eleitores que os 
tiverem eleito.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
-~Aviso de 16 de.lunho de 1858.-Approvaa 
dcliberaçiio do Presidente da Provincia das Ala-

!; 
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N.' 20G. 

N.'' 207. 

N." 208. 

gous, mandando di~solver.a .T unt ll de Qualíficaçflo 
da Purochia dos l'razeres, por nào ter sido orga
nisada de conformidade com a Lei da reforma 
eleitoral. ...... · ......................... 219 
- FAZEND.L- Em 16 de Juuho de 1858.
Sobre c_\ tabel!a relativa à armil:t.enagem dos ge
ncros recolhidos aos trapiches particulares ... 220 
-JUSTJCA. -Aviso de 17 de Junho de 1858. 
Ao Presidente da Provinda do -Itio de Janeiro. 
Declara, em soluçao· cl. ·duvida do Juiz Muni
cipal do Termo de Vassouras na execuçflo da 
petla de açoites c de· ferro ao pescoço, imposta 
a hum réo na qualidade de escravo, mas que 
tinha de obter a sua liberdade depois de cum
pridas .certas condições testarncntnrias de seu 
fallccido senhor, que o dito Juiz deve ne~lc 
easo seguir-se pelo disposto na· Circular de. 7 
de Fevereiro ·ue 1856. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >) 
-BIPER!O. -Aviso de 17 de Junho ile 1858. 
Declara ao Pre~idente da Provjncin do Ceará 
qne h a exorbitancia nas attribuições das A~sem
b!éas Legislativas Provinciacs, quaoclo .. e! las le
gislao sobre aposentadoriils, e ot.Jtras mercês pe-
euniari.as Je- natureza semeihante .......... 222 

N.' 209. -JUSTICA.-Aviso de 19 de Junho de 185§. 
Ao Presidente da .Provincia do Espirilo Santo. 
Dedara que os I)romotores Publicos, bem como 

-os Procuradores Fi~cacs, não podem ser sim
plesm_ente equiparados aos Ad.vogados, em vista 
das Leis, que os fnzem F.isc~es delles no-fóro. 223 

N.' 210. -FAZENDA.·- Em 23 de Junho de 1858.
.Marc~ proVisoriameiite os venc)mep.tos dos Em
pregados da Mesa de !lendas de S- .José do 
Norte ................................. 22/t-

N.' 211. -.JUS:riÇA.-Aviso de 26 deJunhod,e 1.858. 
A.o Presidente da Provin.cia do .Maranhão.--
J)eclara em .solução á duvida proposta pelo l'ro
IJl,olor Publico da Capital da dita l'rovincia, 
<~,ne n_~s .. causas crimes em .que os Juizes tiverem 
.dê funcionar com Promolorcs se~.s parentes, 
Constinguincos, &.c., ntio se dev.em. dar de sus
p.citos, sendo· ao contrario cxcluidos os Pro
nlotóre·;,:. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
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N." 212. - IMPER!O.- Portaria de2G ddunho dc18ií3. 
A pprova a nova Tabel!a provisorin elas passagens 
c fretes nos transportes da estrada de feno de 
D Pedro ll. ............................ 226 

N." 213. - FAZEI\D.I.- l'm !. " de Julho tlc 1858.
Hesolvc as questões propostas pelo i\Iordomo 
da Casa Imperial se he e!lc o competente pura 
receber a prcstnç.no de Sua :Magcstade A liTJ

JH~I·at.riz Vinva A Senhora Duqucza de Brvgança, 
c a dotação de Sua Alteza Impt.:dal c Heal· A 
Senhora Prinecza !L Januarin, e os. alimentos 
dos Serenissimos Princires seus Augustos filhos. 236 

N ." 21lL - Circulai· em 3 Ue Julho de 1858. -As fitas, 
garça, ló, fumo, escomi\lw:.; de seda e outras 
fazcndils semelhuntcs devern ser dr;~pachadas 
a pezo liquido .... · ..... · ................. 208 

N.o .215. -IMPEH10. -Etn :~ do Julho rle "18;)8--
:Manda observar as seguintes Tabel!as dos ven
cimentos dos Agentes do Correio das Provindas 
abaixo designadas ........................ 239 

N." 216. -Portaria de 7 de Julho de 1858. -Manda· 
observar asTabe!las dos vencimentos dos Agentes 
de Correio nas Cidades e Villas das Prodncias 
nella designadas ............. ~ ......... 24ü 

N' 217. -FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1858.
Verbas a que devem ser levadOs os vencimentos 
de Empregados que substituem outros ...... 250 

li.' 218. -Em 10 de Julho de 1858.- Sobre tilulos 
e pngamento de divida inilcripta. . . . . . . . . . . )) 

N. 0 219. -iMl'ERIO.-Aviso de 13 de Julho de 1858. 
Declara ao l'residente da l'rovinciu do Mara
nhão quc'não hn incompatibilidade entre o cargo 
de .Juiz de Paz e de Cirurgiuo do Cot•po de 
Policia, tendo a Camara Municipal da. Capital 
exorbitado quando excluio do Cargo de Juiz 
de Paz. por n:quellc motivo· o cidadão Jo~C Sil
vestre dos !\eis Gomes, o qual estú habilitado 
para presidir á ,Junta de Qualificação da Pa~ 
rochia a que pertence ................... 251 

N.' 220. -Aviso de 15 de .Julho dc185S.-Rcsolve 
dnvidas sobre eleições de Juizes de Paz do 
Mmlicipio de ltapemirim na Provincia·dô Espi-
Tito Santo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25:~ 
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N." 221. - F .. \ZENJJA.- Em I G de Julho de 1868. 
Os emolumentos dos titulos dos novos ]~mprc
gados das Scci'elarias de Policia d'evem ser arre
cadados e con!:iiderado1; como renda gcrill .... 25!(. 

N." 222. -!MP.E!HO.--Aviso N." H de 17 de Julho de 
1858.- Dcdarando nu o haver incompatibili
dade !lO escrdcio dos cargos de Delegado do 
Dircctor Geral das Terrus Pnblicns c de Ve-
reador da CarJlf'.l';): 1\·lunicipa! . . . . . . . )) 

N." 2:!3. -GUE\U\A -Circularde20de Julho de 1858. 
Determinando a maneira por que ::;enlo nbonudns 
as prn\.aS tJe prct do clape quando nuH·dwrem 
isoladamente em serviço. . . . . . . . . . .... ·. 255 

N." 2\24 .. -A1iso N." JílO de 21 de Julho de 18!>8.-
A 'cerca das terras da ex ti neta aldêa tios 1ndios 
da Baixa· Verde, municipiO da Vi !Ia He!la... )) 

N." 225. -FAZEND\.--Em 2i de ;rulho de 1858.
Converte em Me8a de Hendas a Agencia da tle 
S. Sebastiüo no porto de Caragua!atuba, Pro-
vinda de S. Paulo ......... :. . . . . . . 2JG 

N.• '22G. -Em 22 de Jrdho de 1858.-0 Ajudante Con
tador do Correio, qne serve interinamente o 
lugar Vilgo de Adminislr<ldor, percebe o orde-
nado deste integralmente................. )> 

N." 227. -Em 22 de Julho de 1858.-NJo eornoetc 
á Thesournria- fiscalisar os bancos approva"uos, 
mas incumbe <:i Presidencia da Provincia no
ticiar ao Governo as transgressões dos reSpectivos 
estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 

N.".228. -·IMPER!O.-Aviso de 22 de Julho de 1858. 
Declam que nao he conforme ao Acto Addi
cional a Lei Provincial da Bahia mandando 
considerar a Mnnof~l Gont,\alves Dormond, como 
addido ao Administrador das obrus publicas, 
pagando-se-lhe a gnlliticação que ve~cia desde 
a data da sua dcmissüo do Jogar de Adminis-
trador das ditas obras .................... 258 

N." 2:29. -FAZllNIJA.- Em 23 de Julho de 1858.
manda pagar o ordeóado de hum empregado 
j vJsta da guia que trouxe embora- nella se 
não declarasse que ficava suspenso o pagamento 
do seu vencimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

N." 230. - IMP!llUO.- Aviso de 27 de Julho de 1858. 



Declara ao Presidente d<-1. Provincia de Sergipe, 
que a repectiva Assembléa Legislativa eslava 
no seu direito annul!ando as eleições feitas em 
duplicata no dislricto eleitoral de Propriá, e 
que. e\lc Prcsi1iente proL('deo Gom acerto Hbriudo 
a me~ma Assemhlúa, Oliv ühstantc a fnlta de 
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N." 231. 
Membros pelo dito districto. . . . . . . . . ..... 259 
-Aviso de 2'7 de Julho de 1858.-Declara 
ao Presidente Oll h·ovincia de Sergi}Je que per-
tence ao 1Joder Legislativo a interpreta\·ão do 
§ '20 do art. I " do Decreto da reforma clei
torul 11." 8112 Je 1~ dG Setembro de 1855: e 
que a ,\:isernb\Ca T.('gishüiva da mesma Pro
vincia andou acautelada ciugindo~se á letra do 
m~mn§............... .. . .. ~l 
- !llAI\lNIU. -AYiso <lc 27 de Julho de 1858. 
Manda observar O H.egulamcnto provi~orio, para 
o Corpo de Saudc da Arm<1da, na fôrma do 
Plano, que buixnu com o. Decreto n. 0 "1.981, 
de iJO de Setembro de 1857 ............. 262 

N." '233. - FAZENDA.-~ Circnlar de 28 de Julho de 
1858.- Declara que o Governo de l'ortúí;al 
prohibío nas Alfandegas deste lleino e Ilhas 
adjacentes o despacho de consumo ás merca
dorias que não forem descriptas nos manifestos 
com todos os requisitos designados no formu-
laria do Codigo Consular Portuguez ......... 278 

N." 23~. -IMPElliO.-Portaria de30 dcJulhodel858. 
Approva a tabe\la das passagens nos paquetes 
de vapor da linha intermediuria da C6rte á 
Santa Catharina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . )) 

N." 235 -FAZENDA.- Em 30 de Julho de 1§58.
lleclara que a siza bc-devida embora não haja 
cscriptura publica. . • . . . . . . .... '· ......... 279 

N." 235. -Em 31 de Julho de 1858.- Declara quaes 
os vencimentos dos Ofl1cincs Maiores das Se
cretarias das Prcsidencias de Provincia quando 
exercem o lugar de Secretario .... ~ ... . . . . . )) 

N." 237. -Em 2 de Agosto de 1858.- Os titulas de 
declaração de ordenado de aposentados perten
centes a outros :Ministerios não pagão emolu~ 
mentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 

N.o 238. -Em 3 de Agosto de 1858.-Sobre o abono 
de ajuda de custo, a hum Juiz removido .... 281 
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N.' 239. -.Circular em 7 de Agosto de 1858.-A arêa 
em grão deve ser qualificada no art. 7·39 da 
Tarifa e pagar a taxa de 90 réis por arroba. 282 

N.' 24-0. -Em 10 de Agosto de 1858.-Sobre o modo 
de verificar-se a idoneidade dos fiadores. . . . . )) 

N.' 24-1. --Em lO de Agosto de 1853.-Mcnda ad
mittir a Uespac.ho lmns botõt~s de metu! com 
emblemas ..... _ ..... " .................. 283 

N.' 2'>2. -GUEIIRA. -Aviso de H de Agosto de 1858. 
Approvando a Ta bel! a do fardamento·quc se dc.ve 
distribuir aos Aluamos da Escola militar de Ap-
plicaç;:1o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.' 211-3. -Aviso de 18 deAgo,tode 18;JfL -Determina 
que seja p11ga, imdcpen·!eot.e de ordem da Secre
taria d'Esl.tldo a importnncia dü despcziJ que 
se fizer com artigos para o expediente· dos 
Assistentes do .•Íjudanlc Gene rol. ........... 2§!; 

N.' 2!;1, .. -.TU:iTlÇA -Aviso rle IV de Agosto ele 1858. 
Ao Vice-Presidente da J?rovincia da Bahia.
Deelarn que nns Comarcas onde honver mais de 
hum Jniz de Direito, a nomeaçilo do Promotor 
Publico interino compete ao que estiver prcsi-
dindoa Sessão do Jury, ou houver de presidi-la. )) 

N." 215. - FAZENDA.- Ern 20 de Agosto de 1858. 
O Juiz Municipal que lambem serve de Distri
buidor Contador não está sujeito ao imposto de 
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DECISÕES DO GOVERl~O 

DE 

N.' 1.-IMPE!l.IO.-Aviso de I; de Janeiro de 1858.- Manda 
elimúwr os votos da Freguezia drt Lagôa .Vermelha dados em 
Setemhro. de 1857, para Vereadores; e que se proceda a 
nQ1Ja eleição p2ra Juizes de Paz. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocias do 
Imperio, em 4· de Janeiro de 1858. 

lllm. e Ex. Sr.-Foi presente a sna Th!agestadc o Impe
rador o Oflicio do antecessor de V. J;x. com a data de 7 de 
Março do anno passado, no qnal, expondo que na eleiçuo a 
que se procedco para Vereadores c .Juizes ele l)az na Freguezia 
da Lagôa Vermelha, em Setembro do armo passado, se com-
metteo a irreguluridade de fazer-5e a 3.' chamada dos votantes 
no mesmo dia em que findou a 2.', participa qnc, por não 
ter tido conhecimento deste f<lcto senão depois da epochn em 
que devião os novos eleitos tomar posse do seus cargos, ordenou 
que, não obstante aquella irregularidade, lhes fosse dada essa 
posse que lhes fô1·a uegatla pela Camara Municipal do qua
triennio que fiudavn, allegando esta como r a são de tal 
procedimento a nullidarle da eleiçuo. 

E O Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua 
Immediata I\esolução de 18 do mez passado com o parecer 
da Secção dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado 
exarada em consulta de 30 de Abril, llonve por hêm mandar 
declarar: 

1. o Que a referida irregularida(lc h e daqncllas f[UC inflncm 
na validade das eleições, visto como a <lispos;,:,o dct lei <],, 
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19 de Agosto de 1846, que foi contráriada por ella, he 
huma garantia ao e'ercicio do direito do votante, a qual 
deve ser guardada religiosamente. 

E nem a podia, sanar a circumstuncia, de que se faz 
menção no citado o:1icio, de não ter havido reclamação por 
parte dos votantes, que alias não importa consentimento do 
acto, quando tal irregularidade chego11 ao conhecimento da 
Presidencia ainda em tempo de se provit.lenciur sob1·e a ma teria. 

2.' Que, todavia, não podia a Cama r a Municipal negar a 
posse aos eleitos, por que ella não era il auLodd1Ue compe
tente para julgar da eleição, cumprindo-lhe sómente, se a 
julgava, nulla representar ao Presidente da Província. 

3.' Que, finalmente, o antecessor de V. Ex reconhecendo, 
como reconheceo, a existencia daquelle vicio, não procedeo 
bem ordenando que se desse semelhante posse, por que a 
fàculdade que a lei confere aos Presidentes de Província, em 
materia de eleição, não se estende a sanar irregularidades. · 

Achando-se pois nulla em sua origem a eleição de que se 
trata, e não podendo por -conseguinte vigorar a posse que foi 
dada aos eleitos, cumpre que scjão iliminadosos votos da dita 
Fregtiezia da Lagôa Vermelha relativos aos Vereadores, e que 
se proceda na mesma Freguczia a nova eleiçâo para Juiz~s de 
l)az, cessando no entretanto o exercicio dos nullamente eleitos, 
e sendo o cargo exercido pelo Juiz de Paz do quatriennio que 
findou, como tem o Governo Imperial determinado em casos 
analagós, e especialmente no de que trata o Aviso de 16 de 
JUlho de 1850. O que communico a V. Ex. para sua intelli
gencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marqucz de Olinda. -Sr. Presi
dente da Província de Sergipe. 
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N.' 2. -FAZENDA. - Eín 5 de Jáneií·o dt\ 1858 .. c" 
A /lera a base .paTa a cob1'itnçà· tlà ta:x;a de 4.0 Té!s por 
cmwda de bebidas espi1'ituosas, â beneficio da lllm.' Ca
m.ara. 

Ministerio dos Negocias da I1azenda. Rio de Janeiro 
em 5 de Janeiro de 1858. 

Annuindo ao que solicitou a Illm.' Cilmara em seu Of
ficiO de 1 O de Dezembi o ultimo sobre â justiça de ser aite' 
rada a base, estabelecida na Portaria de 25 de Nove~blo .de 
J835 a cssn Alfandega, de 1vt;200 jloi· cada pipa de 180 
medidas, correspondente it 6.' parte da importação dá àgtliirc 
dente, vinhos, licores e mais bebidas espirituoi:ias de procedencia 
estrangeira, que co tão se calculára ser consumida no .Municipio 
da Côrtc, e de que se tem de arrecadar a taxa de 40 réisJJor cu
nada abcrwficio da mesma lllm.a Camura; .na cOnfOririi ride do 
art. 19 da Lei de 30 de Setembro de 1835; e attendendo ao qll~ 
V. S. informou em seo officio de 28 do referido mez de De
zembro ultimo, declaro a V. S., para sua intel!igencia e execução; 
que :d'ora em diante a arrecadação di! sobredita hixa deve 
ser calculada na rasDo de 1 ,Jt;800 por eMa pipa de 180 Ca" 
nados, equivalente á;! .. ' parte da importação, em que se 
estima hoje o consumo peculiar do Municipio. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Frauco-,-Sr. 
Conselheiro lnspector d' Alfandega da Côrte. 

Communicou-se n lllm.' Camara. 

N." 3.- IMPERIO.- Portaria de 7 de Janeiro de 1858. -Ap
prova varias artigos l'egulmido a entrega das cartas 

nos domicílios. 

Sua i\lagestade o Imperador, Teudo ouvido a SecÇão dos 
Negocios do Imperio do Conselho d'Estado sobre os attigos; 
que companharão o Officio do Director Geral do Correio de 29 
de Agosto do anno findo sob n." 285, regulando a erítréga das 
cartas nos domicilias: lla por bem Approvar osreferidos artigos 
que a esta vãO annexos. Palacio do Rio de Janeiro. em 7 de 
Janeiro de 1S5S.- i\larquez de Olinda. 
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tb•tigos regulando a ent&•ega •las ~cartas do 
Cori'eio nos domicílios, a que se ••efm•e a 

Po••tat•ia •lesüt data. 

1.' 

Na casa da Administração do Correio da Córte se não entre
gará correspondencia algnma, exceptuando-sc: 

§ 1.' A dos Assignantcs do Correio, c a que fOI" de pessoas 
que, tendo-se feito previamente conhecer, recommendarem 
que lhes seja ali reservada. 

§ 2. o A que tiver nota que mostre intenção de que seja 
entreg_ue no mesmo Correio. 

2.o 

Logo que na primeira turma se tiver feito a separação <la 
correspondencia, e sahircm os Carteiros, se procederá ú forma
çao de listas alphabeticas daquella, cujas direções não forem 
conhecidas. 

Além da ordem alphabetica se seguira lambem a numeração 
de modo tal que o mesmo numero não se repita no mesmo mez. 

o o .... 
. Estas listas serão expostas ao publico no saguão do 

Correio, e ahi conservada cada h uma por tempo de hum mez ao 
menos. 

4.o 

A pessoa que quizer saber se tem cartas, as procurarli' 
nas listas, e encontrando seu nome us pedirá na Thesouraria. 

Achando-se ainda a carta no Correio, declarará onde deverá. 
ser entregue, o qne será feito pelo Correio urbano que pri
n:teiro sahir, tornando-se a respectiva nota em livro especial, 
e sendo logo pago o porte que for devido, se ainda estiver 
por pagar. 

No caso porêm de ser· conhecida a pessoa que procurar 
a carta, poderá ser-lhe entregue no Correio, ou a quem apre
sentar procuraçao em fórma. 
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6.' 

Se a correspondencia pedida já não estiv10r no Correio, se 
dirá a quem a procurar o destino que teve. 

7." 

Os Carteiros náo entregarão correspondencia senão a 
pessoas que pertenção ás casas para onde for dirigida. 

8.• 

A' proporção que se tirarem as listas serão levadas-as cartas 
,a tnassos geraes, como actualmentc se pratica, com separação 
sempre dos mezes a que pertencerem, a fim de Jloderem ser 
ahi pt·ocuradas quando por ventura algudm as exigir. 

No fim de cada anno se lhes dará o destino que marca 
o Regulamento. 

9.' 

Haverá listas para as cartas nacionaes, e outras para as 
estrangeiras, 

10. 

Se pessoa a quem alguma correspondencia for dirigida 
morar fóra dos districtos, até onde éhegão os Carteiros, e não 
tiver dentro delles casa, onde queira receber a referida corres
pondencia, mostrará on por documentos, ou por pessoas conhe
cidas que é o proprio. 

11. 

O livro de que trata o artigo 5." será escripto pela ordem 
alphabetica da primeira letra, e conservado na Thesouraria, 
onde se farao os assentos. 

12. 

Se algum sobrescdplo niio puder ser lido, será copiado 
na-lista tão fielmente quanto possa ser em lugar distincto, a 
bem visível. 

Palacio do Rio <le Janeiro, em 7 de Janeiro de 1858.
Marquez de Olinda. 
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N. '· 4.- GUERUA.- Circular de 8 de Juneiro de 1858. 
Declara que pela .Secretaria dos Negocias da G,wrra serão 
re.mettid,as aos Presidentes das Provmcias as ordens do 
dia da Rcpa,rtição do AJudante General do Exercito , a 
fim de que os mesmos Presidentes cumprão as disposições 
que contiverem as ditas ordens ácerca da força estacionada 
nas Províncias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
8 de Janeiro de 1858. 

IIJm: e Exm. Sr.- Publicando-se em ordem do dia da 
}\epartiçã!J do Ajudante General do Exercito todos os assum
ptos relativos ~ disciplina, administraçuo e força do mesmo 
Exercito,, as ditas ordens serão d'ora .em diante remettidas a 
V. Ex. por esta Secretaria d'Estado, e desde que as receber 
CO(\Siderará V. Ex. como'. communicaçüo official tudo quanto 
neilas se contêm para fazer dar cumprimento 11a parte con
cernente á força estacionar!~ nessa Provincin, e do mesmo 
modo proeederá á respeito das ordens do dia anteriores que já 
tiverem sido remettidas pela sobrepita 1\epartição do Aju
dante General. 

O que declaro a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 
Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.

$r Presidente da Provincia de .•.. 

·N.' 5.- Circular de 8 de Janeiro de 1858.--,-Declarando 
em additamento á Circular de 23 de Julho do aniw pro
ximo passado que os Cirurgiões contratados para o ser
viço dos Jlospitaes e enfermarws, tem a obrigação de tra
tar dos officiaes [óm dos Iiospitaes e tambemás suas mullwres 
e seus filhos. · 

Rio de Janeiro. 1\!inisterio dos Negocios da Guerra em 
8 de Janeiro de 1858. 

Ilfm. e Exm. Sr.- Suscitando-se duvida sobre se os Ci-
. rurgiões que, em virtude do Aviso Circular de 23 de Julho 

do ·auno proximo passado forem engajados pam o serviço dos 
Hospitaes c enfermarias, com vencimentos proporcionacs ao 
serviço que prestarem ,sao obrigados a tratar em suas molcslias, 
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fóra dos ditos Hospitaes c enfermarias, os Officlaes do Exer
Cito, suas mulheres e fiHJOs, declaro a V. Ex. em additamento 
ao citado Aviso que d'ora em diante; nos contratos que por 
essa Presidencia s~ fizerem para aguêlle fim, se: imporá aquella 
clausula que pelo Art. 23 do Regulamento do .Corpo de Saudc 
do Exercito, l1e imposta lambem aos Cirurgiões militares. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Jcronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Provinda de .... 

N." 6.- FAZENDA.- Em 8 de Janeiro de 185S.- De
clara que,·· sendo os dú·eitos de importàção dos barcos 
e vasos miudos de naturesa dive.-sa do imposto sobre a 
compra e venda do~ mesmos vasos, se devem cObrar 
aquelles e este, com['orme os actos 11raticados, que os tomem 
exigiveis. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naeional, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesóuraria do Rio Grande· do Sul, n." 4-86 ·de H- de 
Outubro ultimo, no qual consulta sobre o que se deva co· 
brar dos vasos miudos, como lanchas, canoas, escalercs &c., 
se os direitos de importação designados no art. 178 da 
Tarifa em vigor, se o imposto de compra e venda ne embar
cações, de que fallão os artigos 51 § 11 da Lei de 15 de No
vembro de 1831, e 86 do Hegulamento de 30 de Maio de 
1836; lhe declara que, sendo mui diversas as imposições 
de 'que se trata nos citados artigos, rccahi1)do a dn Tarifa sohrc 
a impoftaçã:o dos referidos vasos, e a da Lei e Hegulamento 
mencionados sobre· o contracto de compra c venda <-los mesmos, 
devem ser. ambas cobradOs quando se praticarem actos pelos 
quaes se tornem exigiveis. 

Thesouro Nacional em 8 de Janeiro de 1858. -- Ber
nardo de Souza Franco. 
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N.' 7.- FAZENDA.-- J:m 11 de Janeiro de 1858.- O 
art. 3.' do Dwrecto n.' 1.939 de 23 de Junho de 1857 
apenas suspendeo por tempo l-imitado a execução das notas 
78 e 139 da Tarifa das Alfandegas em vigor, e não o 
disposto no art. 1.020 da mesma l'aTifa. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda do Maranhão em resposta ao seu officio 
n.' Sl> de 25 de Setembro ultimo, que foi approvada a solução 
que deu á consulta do Inspector da Alfandega da mesma Pro
víncia sobre a intelligencia do art. 3.' do Decreto n.' 1.939 
de 23 de Junho do anno passado, respondendo-lhe que a louça 
e vidros devião pagar os direitos da nova Tarifa, segundo as 
qualidades ou numeros que contivesse cada volume, visto como 
o sobredito Decreto apenas suspendeo por tempo certo e 
determinado a execução das notas 78 e 139 da sobredita Tarifa, 
quanto as differentes qualidades dos objectos, e não o disposto 
no art. 1.020 da mesma Tarifa acerca do quantum dos direitos 
e do modo do despacho. 

Thesouro Nacional em 11 de Janeiro de 185.8.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 8.- Em 11 de Janeiro de 1858. -Declara como se 
deve proceder na escripturação das tramacções Teali
,çadas com a Caixa Filial do Banco do Brasil, em 
virtude do contrato celebrado com o mesmo Banco na 
fiínna da Lei n.' 906 de 10 de Agosto de 18;)7. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda de Pemambuco, em resposta ao seu officio n.' 
181 de 27 de Outubro ultimo, sobre os titulos de escri
pturação que entende deverem ser creados para representarem 
as transacções que se realisarem com a Caixa Filial do Banco 
do Bt·asil, em virtude do contrato feito entre o Governo Im
perial e o mesmo Banco na fórma da Lei n.' 906 de 10 de 
Agosto do anno passado; que não convem crear os títulos 
que indica, mas sim proceder do modo mais simples possível 
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uniforme com a pratica do Thesouro; devendo por tanto 
,ómente lançar-se no Livro Caixa a sahida do dinheiro dos 
:ofres da Thesouraria para a Caixa Filial do Banco, guar
lando-se nos mesmos cofres o documento ou recibo que o 
:epresenta, e abrir-se conta á Caixa Filial pela somma en
cregue, contemplando-se esta no balanço mensal, como saldo 
na mesma Caixa Filial em conta corrente. 

Thesonro Nacional em 11 de Janeiro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 9:-MARlNHA.- Aviso de 13 de Janeiro de 1858.
Marca os adiantamentos, que se devem fazer aos Officiaes do 
da Armada, e Classes annexas, quando forem promovidos, 
Corpoou nomeados para commissôes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Marinha em 
13 de Janeiro de 185a. 

Convindo adoptar uma medida geral sobre os adianta
mentos, que se devem fazer aos Officiaes do Corpo da Armada 
e Classes annexas, Sua Magestade o lmperador-Ha por bem 
determinar o seguinte: · 

1. • Que se lhes adiante até tres mezes dos respectivos 
soldos , se o requererem, quando forem promovidos, para 
poderem fazer seus uniformes, descontando-se a importan· 
cia d'esse adiantamento pela quinta parte do dito soldo men
salmente, em quanto se não realisar a completa indemni
sação da Fazenda Nacional. 

2.• Que, quando forem nomeados para qualquer serviço 
fóra da Côrte , lhes sejão lambem adiantados dous mezes 
dos competentes vencimentos, se o tempo da viagem exceder 
a um mez; tres mezes, se exceder a dous; c quatro mezes, 
se o serviço tiver Jogar nas Provincias de Mato Grosso e Ama
zonas , ou em paíz estrangeiro, fazendo-se o desconto na 
razão da quinta parte dos me~mos vencimentos. Dos adian
tamentos, de que trata a segunda parte do presente Aviso, 
deverãó ser exceptuados os que se acharem alcançados, por 
motivo de outros abonos de vencimentos, que se lhes tenha 
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féilo, c OS' que, Sendo nomeadoS para qualquer conuniS;sâo, 
receberem por issó ajuda de custo, para suas despezas ex~ 
tra.ordi_naria.s: o que communico a V. S. p-ara sua intclligencia 
e execuç,ão. 

Deos Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva.- Sr. Anto
nio. José da Silva. 

N.' 10. - FAZENDA.- Em 13 de Janeiro de 1858. -
Nega a restituição de parte de direitos pagos, quando ainda 
v'gorava o dispas/o no art. 4.1;8 da Tarif'a das Al(ande
gas, JlO>' não ter sido até então promulgado officialmente 
110 lagar o Decreto rle 26 de Agosto de 1857, que o alterou. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda de Pernambuco, que o mesmo 'Frib.U\lal indel\erio o 
recurso que acompanhou o seu oflicio n.' 207 de 12 do mez 
findo, interposto pelos Negociantes Burle Sousa & C.' da 
decisão da dit_a Thesouraria, que lhes negou a rpstituição de 
parte da importancia do.s dir.eitos, que havião pago no despacho 
de uma porção de chapéus de feltro, visto que ao tempo desse 
despacho vigorava inteiramente na rnesmaYro.vinci:J,o disposto 
no art. 41!8 da ·Tarifà, por não ter sido· ainda officialmente 
promulgado o. Decr.eto· de 26 de Agosto ultimo, que o 
alterou. 

Thesom:o Nacional em f3 ·dü Janeiro de 1858. - Ber
nardo de Souza Franco. 
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N ,' 11. -FAZENDA.- Em 13 de Janeiro de 1858.- Q modo 
de arrecadação dos bens dos fallecidos com testamento, em 
que se fazem declarações, nuts não se institue herdei>·o, 
está previsto no Regulamento de 27 de Junho de 1845. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja'neiro 
em 13 de Jáneiro de 1858. 

Illm. Ex. Sr.- Declaro a V. Ex., que foi approvada a 
solução constante de seu officio n.• 13 de 9 do· m0't findo, 
por V. Ex. dada á consulta que fez o Juiz Municipal do termo 
(le Pelot.as sobre a arrecadação dos bens de Genoveva de Mello 
Pimentel, fallecida n&quella Cidade com testamento, no qual 
,jnsti tu i o seus. test:únenteiros, fez alguns 1eg:i dos, declarou ser 
casada , e não ter ascendentes nem descendentes, mas não 
institnio herdeiro algum; visto nchar-se a hypothese em questão, 
como V. Ex. ol;seivuu ao referido Juit., prevista pelo art. 
1.' §§ 1.' e 2.• e art. 2.' do Regulamento de 2.7 de Junho de 
1845 

Deos Gtwr,Je a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. !'residente da Provinda do Hio Grande do Stil. 

N.' 12.- JUSTICA.-Aviso de 14. de Janeiro de 1858.
Dirigido ao Presidente da l'rovincia de S. Paulo.- Solve a 
duvida proposta pelo Jniz de P"z da Cidade de Guaratinguetá, 
declarando. que não se dá incompatibilidade entre o cargo de 
Juiz de Paz e o exercicio de Jt<iz de Facto. 

3." Secção. Ministerio dos Negocio; da Justiça. Rio de 
Janeiro em iA de J·aneiro de·1858. 

Illm. e Ex. Sr. -Ao Officio dessa Presidencia, de26 de Se
tembro do a imo proximo findo, acompanhou, por cópia, o do 
.Juiz de Paz da Cidade de Guaratinguetú, pro]Jondo ao Juiz de 
Direito da respectiva Comarca a duvida em que estava, ácerca 
da incompatibilidade de exercer elle as funcções de Juiz de 
Jlaz e de Jurado, e o do referido Juiz de Direito: em respos
t-:. ,. ... ,u>llt> nn. {fll~l rlPf'.lt~rou. 
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Que nilo se dava incompatibilidade entre o cargo de Juiz 
de Paz, e o exercício de Juiz de Facto, por quanto, os prin· 
cipios que dcterminão a imcompatfbilidade, segundo a nossa 
legislação, são os seguintes: L o qua_ndo a Lei expressamente 
o declora; 2. 'quando as funcções dos Officios ou cargos repugnão 
entre si por sua propria natureza; 3.' quando da accumulação 
resulta impossibilidade de ser cada hum delles bem servido, 
como declarou o Aviso n. 89 de 4 de Junho de 1847; e 
em nenhuma destas hypotheses estavao comprehendidos os 
Juizes de Paz. 

Que a doutrina do Aviso de 15 de Dezembro de 1835, 
citado pelo Juiz de Paz, e do de 12 de Março de 1836, 
já não subsistia em vigor, porque a legislação novíssima não 
considera os Juizes de Paz como Magistrados, mas sim como 
Empregados da Justiça, sendo assim decidido pelo Aviso de 
14· de Novembro de 1855 a respeito dos Juizes ~!unicipaes: 
que o Magistrado hoje, na forma de Direito, h e aquelle Em· 
pregado que, á jurisdicção e autoridade publica para admi· 
nistrar a justiça, une a perpetuidade, segundo o disposto 
no art. 153 da Constituição do Imperio. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, e confor· 
mando-se Sua Magestade O Imperador com o parecer deste, 
Houve por bem Approvar a decisão dado pelo referido Juiz de Di· 
reito a duvida proposta pelo Juiz de Paz. O que communico 
a V. Ex. para sua intelligencia, e para o fazer constar ao 
mesmo Juiz de Direito .. 

Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Diogo Pereira de V as· 
concellos. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 



( 13 ) 

N.• 13. -Aviso de 15 de Janeiro de 1858.- Dirigido uo 
Presidente da l'rovincia do Pianhy.- Declara em solução 
as duvidas propostas pelo Promotor Publico ·da Comarca 
da Capital da dita Província que, quando os Juizes de 
Orphaõs tivm·em de nomear curadores deverão fazer recahir 
taes nomeações nos Promotores Publicos, os quaes só poderão 
ser dispe1<sados allegando e provando impedimento legitimo 

3.' Secção. Ministerio dos Negocios da .Justiça. Rio de 
.Janeiro em 15 de Janeiro de 1858. 

Illm. e Ex. Sr.-Recebi o Officio de V. Ex. de 25 de 
Setembro do anno proximo preteri to, sob n.' 54, acompa
nhado da copia do Promotor Publico da Comarca dessa Ca
pital, datado de 22 do dito mez, consultando: 1.' se em 
vista do Aviso deste Ministerio, de 27 de Abril de 1855, 
o Juiz dos Orphaõs, tendo de nomear Curador, deve "fazer 
recahir a nomeação no Promotor Publico , ou em qualquer 
outro individuo; 2.' se o Promotor tem rigoroza obrigação 
de aceitar a Curadoria, ou póde deixar de o fazer. 

1\espondeo V. Ex. ao sobredito Promotor, em seu Officio 
de 24 do dito mez de Setembro : 1.' que, em face da 
disposição do citado Aviso, devem os Juizes dos Orphaõs no
mear os Promotores Publicos para- o cargo de curadores ge
raes, h uma vez que aquelles Empregados residão nos termos 
em que se tenha de fazer taes nomeações, se nelles não 
existem esses Officios vitalicios, creados por Lei; 2." que 
lhe parecia mais fundada a opinião de não haver obrigação por 
parte dos fromotores de aceitar sempre esse encargo, pois que 
não fazendo elle parte das suas funcções criminaes, e tra
:zcndo alem dlsso alguns emolumentos ao serventuario, era 
mais curial que elles podessem pres~indir dessa garantia, ou 
augmento de vencimentos, que lhes quiz assegurar o men
cionado Aviso. 

Tendo levado os referidos papeis ao conhecimento de 
Sua Magestade O Imperador, Houve o mesmo Augusto Senhor 
por bem de conformidade com o parecer do conselheiro Procu
rador da Corôa, que foi ouvido sobre a materia, Approvat· 
a decisão- dada por V. Ex, pelo que respeita a primeira parte 
da consulta do Promotor Publico; quanto porem a segunda, 
~lam!a declarar a V. Ex. que os Juizes dos Orphaõs dever!\ 
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fazer recahir essas nomeaçõés n·os Promotores Publicos, ós 
quaes só poderão . ser dispensados .quando allcgarerri e pro
varem impedimento legitimo. 

O que communico a V. I~x.·para sua intelligcncia, e para 
o fazer constar ao t'romotor Publico que fez a consulta. 

Deos Guarde a V. E< . .,..... Francisco Diogo Pereirà de 
Vasconcellos.-'Sr. Presidente da Provinda do Piauhy. 

N.' ik.-Aviso de 15 de Janeiro de 1858. -Dirigido ao Mi
nisterio da J,lazenda; ~Em solltÇão â duvida do Procurador 
Fiscal da Thesouraria da Província do Maranhão, declarà 
guaes os salarios qne devem perceber os Avaliadores dos 
Feitos da Fazenda de cada terreno, que avaliarem e•tando 
misticos huns aos outros. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio .de Ja
neiro em 15 de Janeiro de 18.58. 

I!Im. e Ex. Sr.- Sua i11agestade U Imperador, a quem foi 
presente o Aviso que V. Ex. me dirigia em rlata de 18 de 
Dezembro proximo findo, acompanhado do Ollicio em que o 
Procurador Fiscal da Thesouraria da Província do Maranhão 
suscita duvida sobre os sala rios que competem aos Avaliadores 
dos Feitos da Fazenda por cada terreno que avaliarem, estando 
misticos huns aos outros: Houve por bem declarar, depois de 
ouvir o Conselheiro Procurador da Corôa e Soberania Nacional, 
que tome como base, para fixarem-se os referidos salarios, 
a quantia que percebem os Avaliadores nas causas particulares. 
O que tenho a honra de communicar a V. Ex. para seu conhe
drnento, e em resposta ao citado Aviso. 

Prevaleço-me da occasião para renovar os meus protestos 
de estima e considera~ho á V. Ex. a quem. 

Deos G.uarde. -Francisco Diogo Pereira de Yascocneltos. 
Sr. Bernardo de Souza Franco. 
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N.' 15,- FAZENDA.- Ern 15 de Janeiro d·e 1858. -
Resolve questões . offerecidas no modo ·de execlltar-se x.tlga' 
mas das condições do contracto celebmdo, em virtade 'da 
Lei de 10 de Agosto de 1857, entre o Governo hmperial 
e o Banco do Brasil. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
fhesouro Nacional, tendo em vista o officio do Sr. ·rnspe,tor 
da Thesouraria de Fazenda de Pernambuco de 30 de Outubro 
Ultimo, sob n. 0 1'86, no qual, cmittindo a sua opinião sobre 
o modo de executar-se algumas das condições do contrato 
celebrado em 29 de Agosto do armo passado entre o Governo 
Imperial e o Banco 'do Brasil, na torma dà Lei n.' 906 de 10 
do rnesmo mcz e aww, .entende: i.' que devem ser abertos 
e encerrados c tel' as folhas ni..uneradns c 'rubricadas p·eJo 
Presidente da Caixa Filial do Banco os titulos dados por esta 
para prova das quantias que a ThEisouraria lhe entrega nos 
termos da citada Lei, os quaes títulos constao de um livro 
de talão dos cheques que se tem de extrahir na Thesouraria 
para retirarem-se quantias depositadas na Caixa Filial do 
Banco; e uma caderneta onde se devem abrir as contas cor
rentes dos ·depositos cffcituoclos: 2.' que os mesmos depositos 
são pelo prazo fixo de sessentll dias, e que findos estes ·póde 
a Thesouraria fazer retirar aquelles em qualquer occaSíao 
independentemente de aviso prévio: c 3.' que sendo. variavel 
a taxa dos descontos na Caixa Filial c inlluindo este facto na 
do jnro que·a mes~a Çaixa .lem de pagar aos cofres -nacionacs,. 
na fórma das condições 2!'- c 3." do contrato, deve ella 
communicar á 'fhosonraria todas as alterações que occorrerem 
a semelhante respeito: responde ao mesmo Sr. Inspector; 
quanto ao i." ponto, que o Livro de talão c a caderneta 
Uevem ser abertos, encqrrados, numerados e rubricados pelo 
Presidente da Caixa Filial ou por um dos. Directorcs da mesma 
Caixa; quanto ao 2.' que, ua cont'ormidade da litteral dis
posição da condição 4.' do contrato, declarando a Thesou
!'aria na occasião de entregar o dinheiro que se reserva o 
direito de fazer a retirada no fim de 60 dias, fica habilitada 
pm·a d'ahi em· diante retirar o deposito da Caixa Filial, 
quando lhe for conveniente; mas não sendo feito esse aviso 
no acto da entrada do dinheiro na Caixa n retirada só po
derá ter· lugar sessenta dias da data em que se fizer o ne
ccssario aviso;· e qnanto ao 3. 0 ponto que não ha necessi
dMe da communicação immediata das alterações da taxa dos 
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d'escontos que forem oécórrendo; por quanto pela contá 
corrente, que deve ser. organisada semestralmente na Caixa Fi
lial, para a execução do disposto na condição 6.' do contrato, e 
pelas cotações da .praça, se obtem conhecimento exacto das 
alterações por que passou a mesma taxa dos descontos. 

Thesouro Nacional em 15 de Janeiro de 1858.
Bernardo de Souza Franco. 

N.•JG.- FAZENDA.-Em 16 de Janeiro de 1858. -Dá 
norma para os titulos de obrigação , que a Companhia União 
e lndustria tiver de emitlir para •·ealisação do emprestimo 
autorisado. 

Ministerio dos Negocies da Fazenda. Rio de Janeiro em 
16 de Janeiro de 1858. 

Em resposta ao officio que com data de 1 O de Novembro 
do ànno proximo passado me foi dirigido pelo representante 
de Vm. nesta Corte, em nome e por ordem da Companhia 
" União e Industria '', tenho a dizer-lhe, que o Governo Im
perial approva os titules de obrigação, que a Companhia pre
tende emittir para a realisação do emprestimo autorisado pelo 
art. 22 da lei n.' 938 de 26 de Setembro de 1857; com
tanto porém que sejão redigidos na fórma da copia junta, visto 
que a declaração do emprego do capital, que elles representilo, 
he necessaria para que os respectivos mutuantes tenhão prefe
rencia sobre outros nos objectos em que seus fundos vão ser 
empregaMs, c seja a garantia do Thesouro reforçada pela hy
potheca dos mesmos. 

A Companhia r~metterá ao Governo uma nota mensal 
das obrigações que emittir, e será além disso obrigada: 

L' A applicar ao pagamento dos juros deste emprestimo 
o producto de'suas rendas, e, na falta destas, a quota neces
saria tirada do seu capital, e só depois de pagos os ditos juros 
he que do restante da renda poderá a Companhia fazer divi
dendo aos accionistas. 

2.' A amortizar semestralmente, começando do primeiro se
mestre do anno de 1862, pelo menos, 'I 30 do capital mu
tuado, 
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Cumpre-me ainda observar a Vm. que o Governo Im
erial sómente se julga obrigado a garantir o emprestimo, e 

~s seus juros e encargos que se contiverem dentro dos limites 
dos 7 por 'f, fixados no supracitado arl. 22 da Lei n.' 938. 

Deus Guarde a Vm.-llernardo de Souza Franco.-Sr. 
Mariano Procopio Ferreira Lage, Director da Companhia "União 
e Industria." 

Emprestimo de dous mil contos de reis, garantido pelo 
Governo Imperial do llrazil, de conformidade com o art. 22 
da Lei n.' 938 de 26 de Setembro de 1857. 

~.' 

CAPITAL. JURO. 

Rs. 1.000 ;j\l 000 Rs. 70:t\>OOO 

O presente titulo de obrigação numero representa 
o valor de um conto de reis, tomado por emprestimo pela Com
panhia «União e Industria)>, para ser empregado nas obras e 
material das estradas de rodagem designadas nas condiç_õcs a 
que se refere o Decreto n.' 1.998 de 21 de Outubro de.1857, 
e vencerá o juro annual de setenta mil reis, pago semestral
mente no Rio de Janeiro. 

A amortização do emprestimo, capital e juros será, feita 
dentro de quinze annos, a começar do anno de 1862, sorte
ando-se os titulos que tiverem de ser amortizados quando co
tados ao par, ou acima dcllc, ou qnanclo não existão á venda 
no mercado. 

Rio de Janeiro de de 185 

O Director Presidente O Director Secretario 

F ..... 

3 
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N." p.-GUEilJl.A.-Aviso de 18 de Janeiro de 1858.
Declarando que o Governo Imperial. 11 .. ão. fornece cq~ll parq 
resídencia dos Assistentes do Ajudante General. n.as Pro, 
vincias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
18 de Janeiro de 1858. · 

Illm. e Exm. Sr. -Accusando a recepção do seu officio 
sob n.' 1.5!,6 de 15 do corrente, declaro a V. Ex. para 
que o faça constar ao seu Assistente na Província do Piauhy, 
que o Governo Imperial não fornece casa para residencia dos 
Assistentes do Ajudante General das Províncias. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronyino Francisco Coelho. 
Sr. Barão de Suruhy. · 

N.' 1S. -FAZENDA.-Circular de 19 de Janeiro de 1858. 
Substituição das notas de 20;)t>, da 3.'estarnpa·. 

Bernardo de Souza Franco , Presidente do Tribu)l~l do 
· Thesouro Nacional, tendo resolvido a substitui(~o das riot<Js 

do '!'besouro. do valor de vinte mil réis, da terceira estampa, 
papel ama reli o, em cuja classe tem apparecido falsas, ordena 
;1n:' ·:~r:: fw'.:pcd.nn•s das T~JC~ourarins de -fa~enda que fa:-

. ;·.·:w:i ~'··:;~ r'"-'J,:I:c;ln pnr <lnnuncios nos pér~odicos 
•• J , ;J",· dt:· .. ·s ,dJhadJs em todoS os .m"nnidpios, 

, ; .;c~ lt~:t. á referdu ~ubsPtuiçJo, empregando nella os saldos 
dispordveis das mesmas Thesour;1das, remettendq ao T~p
souro, depois de inutilisadas na fónna das Ordens, as nqt.as 
que se houverem substituído até o fim de Março do corrente 
anno ,- e continuando a fazer taes remessas d'ahi ·em diallte 
no fim de cada dous mezes. 

Nos annuncios e editaes se fará -a declaração de que, 
em tempo co~,petentc, se marcar~ p ~;~ em qq~ d~VI3. prin
cipiar o desconto da Lei no valor das notas qüe rião tiverem 
sido até então substituídas. 

Thesouro Nacional em 19 de Janeiro de 1858. -Ber
nm·do de Souza Franco. 
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l'j.' 19. ~ GjJ~l}I;;.\. =Aviso !le \li dq .Tan~iro ti e i~~~,-.,
. )Jfan(ta rxecu.tar ~ J:abçlla dos art•g~s que se dewm for
necer ás Stcretarw.< m1htares dos AsS1stentes do AJudante 
General nas Províncias 

Rio <]e Janeiro. Ministerio dos Negocios tia Guerra em 
j!! de Janeiro de 1858. 

Ilhn. e Exm. Sr.-Convindo marcar os artigos que se 
devem fornecer ])ara ás Secretarias militares dos Assisteptes 
dn Ajudante General do Exercito nas Provincias, remetto á 
v. Ex: a ihc\usq ta bel! a, a lhn de a mandar executar. 
. Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coel,ho. 

Sr. Barao de Suruhy. 
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'l_'.~d.teU.u do,g &lll"âãg;ag que e:le'irent ser ftn.•neeit,os
ám ~ecn·et~u~~&'~-s--Iure.ilã~&:ares tio§ Jissistentes do 

Ajn(ihu».te (;4eneral do- ~xeB•cito. 

!l)ILA'.§§l!ll<'ll:CltÇÃ<Il>. 
q ...... tã- '.Fen.Rj_tO- de 
·•iade. tlull.•n-~ão. 

-------------. ------- --------

Sinctc d'armas .......... 1 !nueterminado. 
Craveira ..........•..... 1 )) 

Armarias ......... -.•.... 2 20 annos. 
Mesa grande com gavetas. 1 10 )) 

uh :Mesas pcqu81ws ....•.... 2 10 )) 

i;) Cadeiras com assento de '" "" palhinha .........•... 12 4. ·~ 
)) 

"' :ol Marquesa ............... 1 10 )) 

() Escrcvaninha de latão ... 3 10 )) 
p 

Castiçacs de 3 G "' dito ........ )) 

Talha para agoa .....•.. 1 i )) 

Copos ........... -. · . · .. 2 1 )) 

.Bandeja pequena ........ 1 1 )) 

Caneco de Imwa ........ 1 1 )) 

---------------------------
Livro paut<:Hlo para corres- " " pondencia com o Quar- O' 

tel Gcnera l do Exercito. 1 " 
Dito do Official com o Pre- s 

sidcnlc da Provincia e "' o 
autoridades civiS ... a • •• 1 " Dito dito com os Chefes 

,.. 
"' dos Corpos Officiacs 
a. 

,;, c ,.. 
e militares existentes na 

·s: 
~ 

"' Provincia ............• 1 
~ .. ~ ... Dito de matricula dos Om- s 

,.;:) ciacs reformados, extin-
~ 

I ~ 
~.; 

cta 2. a linha com soldo .,o 
o"" 

e honorarios corn von- O. cJ 

" cimentos c sem cllcs ... 1 o:=: 
~~ 

Dito pautado para indice " " "'"' dos papeis archivados .. 1 " <:r o 
Dito dito para o detalhe s~ 

do scrviç,o .........•.. 1 ~ 

Secretaria d'Estado dos N egocios da Guerra em 21 de Janeiro 
de 1858.- Offiüial Maior interino, Bernardo Joaquim de Mattos, 
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:N.' 20.-IMPERIO. -·Aviso de21 de Janeiro de 1858. -An-
uulla a eleição, que teve lugar em Fevereiro de 1857, na Fre
guezia de Borba, para Vereadores e Juizes de Paz; e manda 
proceder aoutr a eleição sómente para Juizes de Paz. 

1.' Secção. Rio de Janeim. Ministerio dos Negocias do 
llllperio, em 21 de Janeiro de 1858. 

lilm. c Ex. Sr.- Tendo sido presente a Sua Magestadc o 
Imperador o Officio ucssa l'residencia datado em 28 uc Se
tembro do anno passado, no qual participou que na eleição a 
que se procedeo, no dia 22 de de Fevereiro do mesmo anno, 
na Frcguezia de Borba, para Vereadores e Juizes de Vaz, não 
forão os membros da i\'leza Parochial eleitos pelo modo prcs
cripto na lei de 23 de Agosto de 1856, mas sim nomeados 
pelo Juiz de Paz que a ella presidio,-Honve por bem O 
Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua Immcdio.ta 
Resolução de 13 uo corrente mez com o parecer da Secção 
ct'os Negocias do Jmperio do Conselho d'Estado exarado em 
consulta ue 21 de Dezembro ultimo, Mandar declarar, que 
importando semelhante facto um vicio substancial, deve ser 
annullada a referida eleição, e procetlcr-sc a ontra, mas tão 
sómente para Juizes de Paz, mandôndo-se npnrar os votos das 
duas outras Fregrezias do respectiVo ".ilunicipio vislo como 
constituem estas a maoria do mesmo l\'IunicipioJ segundo o 
principio já nssentado em diíferentes decisões do Governo Im
perial em casos analagos. O que commuuico a V. Ex. para sua 
íntelligencia e execução. 

Dcos Guarde a V. llx.- Marrtuez de Olimli\. ~Sr. !'resi
dente da Provincia do Amazonas. 
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N.o 21.-lMPERIO.-Aviso de 21 de Janeiro de 1858.- Dé
~lara que não póde ser privado do cargo de Vereador da 
Camarii J}funicipal da Yílla de S. Rdqite um cidadão resi
dente na Freguezia de Una, recentemente elevada á Cdthe
goria de Yilla. 

1. a Secçiío. Rio de Janeiro. :Ministerio dos Negocias do 
Imperio, em 21 de Janeiro de 1858. 

Illm. e Ex. Sr.- Foi presente a Sua Ma gesta de o Imperador 
o Officio que V. Ex. me dirigia datado em 17 de Outubro do 
anno findo, sujeitando ;\ decisão do Governo Imperial a seguinte 
questão que lhe fora proposta pela Camara 1\'lunicipal da 
Villa de S. Roque:- se pode continuar a exercer as funcções 
de Vereador da mesma Camara um Cidadão residente na Fre
guezia de Una, a qual tendo sido recentemente desmembrada 
do Município, a que aquella pertence, foi elevada á Cathe
goria de Villa, onde já se fez a eleição da respectiva Catnara. 

E o Mesmo Agusto Senhor, Conformando-Se por Sua Im
mediata Resolução de 13 do corrente mez com o parecer da 
Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, exa
rado em Consulta de 27 de Dezembro ultimo, Houve por bem 
Mandar declarar: 

Que, com quanto a lei elíija, como condição essencial 
para eleiç.ão rle Vereador, a residencia por dous annos no res
pectivo Muniripio, todavia não declarando que a mudança para 
outro, durante o quatriennio, importe a destituição do eargo, o 
facto de que se trata não pode constituir rasiío para que o Cidadão, 
a que elle se refere, seja privado de tal eargo; e tanto mais 
quanto, na hynothcse da duvida proposta, nem essa mudança 
houve, v:,~ romo aquelle Cidadão continua a re~idir na mesma 
Freguez·a ,:m que resi lia quando foi eleito, e embora esta 
passasse a ser Yilla, dá-se a rPspeito delle a circumstancia em 
que se funda aquella exigencia da lei, isto he, o conhecimento 
do Município de que se desmembrou essa Freguezia, e para 
o qual fôra eleito Vereador. 

Ao que ainda accresce que nos motivos de escusa apon
tados pela lei do t.o de Outubro de 1828 não se encontra o 
da mudança do Vereador, ou de desmembração de territorio. 

Cumpre porêm entender-se que em semelhantes casos a 
continuação do exercício do cargo depende da vontade do 
Cidadão, pois que as Camaras não tem meios de eoacção em 
districto alheio. 
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O que cotíiitmnico ~ V. Ex. pàra sua intelligenciá, c para 
b fazer constar á referida Caniara Municipal. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Presi
dente da Província de S. Paulo. 

N." 22. -FAZENDA. -Ém 21 de Jrtneiro de 1858. -Es
tatue ácerca da reclamação do 'imposto sobre lojas e dá 
recurso para o Thesouro du decisão da Collectoria do lilgar, 
por não haver Thesouraria na respectiva Provincia. 

Ministcrio dos Negocios da ~'azenda. Rio de Janeiro em 
21 de Janeiro de 1858. 

Communico a V. S., para declarar ao Collector das Hendas 
Geraes do município da Parahiba do Sul, em resposta ao 
dtlielo que lhe dirigio em 21 de Novemlbi'o ultimo, sobre a 
teélátnação qüe fizerão José Rodtigues Tigre & ltrtiiío á mesma 
Collectoria, allegand() não estarem sujeitos ao pagamento do 
imposto tlé sua cnzd de negócio, por se achar esta fórn dos li
mites da villa; que, sendo a questão de que se trata de lança
mento nos termos do art. 3/í, do B.egulameto de 15 de Junho 
de 184!~, não hrivendo na Província do Rio de Janeiro Thc
sourarin a quem rcclnmnr e não sendo o Tribunal do Thesouro 
de 1.• Instancia, mas sim de recurso; e accrcsccndo a isto que 

. a Directoi'ia Geral das Rendas substitue u Thezournria da 
Provincia para algtms fin~, mns :hão para todos e especia!-
n1eiite lJUrà deliberar; deve o Collector decidir a redamaç~o 
como entender, tlnndo recurso para o Tribunnl do Thcsouro, 
e comtnunicando ao Thcsouro a deCisão, caso seja favornvel 
ã parte. 

Ocos l}uardc a V. S. -Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Director Geral interino das Rendas Publicas. 
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N.' 23. "7Em 22 de Janeiro de 1858. -Approva a decisão 
da Alfandega da Côrte que classificou no art. 1. 258 da 
Tarifa as pennas para flores e enfeites. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
22 de Janeiro de 1858. 

Communico a V. S., que o Tribunal do Thcsouro in
deferia o recurso, interposto por Oliveira & Silva Porto da 
decisão dessa Alfandega qne classificou no art. 1 . 258 da Ta
rifa as pennas para flores e enfeites apresentadas a despacho 
pelos recorrentes, visto não proceder a razão allegada de 
serem elevados os respetivos direitos. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. 

N' 24. -Aviso de 23 de Janeiro de 1858.- Declarando que 
todas as remessas feitas par contratas que exigirem fiança, 
serão lavradas na Contadoria Geral da Guerra, e HUe os 
das remessas par navios, e a frete que não exigirem fiança, 
sejãa lavradas no Arsenal dando conhecimento a mesma 
Contadoria. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra em 
23 de Janeiro de 1858. 

Em resposta ao officio dessa directoria, sob n.' 1 e data 
de 2 do corrente, perguntando se as disposições do Aviso de 
3 de Novembro do anno proximo passado, ao qual acompa
nharão os formularias para os contratos e para as instrucções 
que se devem dar aos Officiaes que acompanharem os com
boios ou tropas, que se destinarem ás Províncias do interior, 
abrange os contratos para o transporte de generos para outras 
Províncias que não sejão aquellas; lhe declaro, para seu co
nhecimento c governo, que todas as remessas feitas por con
tratos, que exigirem fianças, serão lavrados na Contadoria Geral 
da Guerra, que será prevenida por esse Arsenal do objecto e 
condições do couirato, e que os das remessas, feitas po.r navios, 
e a frete, que não exigirem fiança, hão de ser lavrados no 
mesmo Arsenal, dando-se conhecimento á dita Contadoria. 

Deos Guarde a Vm.- Jeronymo Francisco Coelho. -Sr. 
Director do Arseoal de Guerra da Côrte. 
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N.' 25. -GUERRA.-Circular de 26 de Janeiro de 1858. 
Declarando que os Otficiaes do Corpo de Engenheiros 
não tem direito ao abono da Etape, senão quando esti
verem em serviço do Ministerio da Guerra. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da, Guerra em 
26 de Janeiro de 1858. 

lllm. e Exm. Sr. -Não tendo os Officiaes· do Corpo de 
]lagenheiros direito ao abono da etapc senão quando. esti
verem em serviço do Ministerio da Guerra, e nunca quando 
empregados no de outras Repartições .ou no das Províncias , 
cumpre q·1e V. Ex. faça executar pontualmente esta deter
minação. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jero-nymo Francisco t;oelho.
Sr. Presidente da Província de .•.. 

N.' 26.-FAZENDA.-Em 26 de Janeiro de 1858.-De
clara que a mul!a do art. 21 da Lei de 21 de Outubro 
de 18li-3 e Regulamento de 20 de Junho de 18M não he appl-i
cavel ao contrabando das madeiras 'de Lei ou reservadas, por 
ser especial para o de páu-brazil. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'l'hesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector tia Thcsouraria 
de Fazenda das Alagôas, em resposta ao seu officio de 17 de 
Dezembro ultimo, sob n.' 93, que sejão quaes forem as cir
cumstancias da apprehcnsão da madeira de Lei por embarcar 
c já embarcada na Sumaca « Laurentina 3.' '' com destino para 
a Bahia, não cabe no presente caso a imposição da multa do 
art. 27 da Lei de 21 de Outubro de 18lf3 e Regulamento de 20 
de Junho de 184/f, especial para o contrabando de pán-brazil, 
e que por tanto não póde por analogia tornar-se extensiva ao 
contrabando de qualquer outro genero, ainda que seja ma
deira reservada. 

E por que o sobredito officio não. ministra os precizos es
clareC-imentos para se formar um juizo exacto do facto c suas 

4 
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cÍtciilnSÍlniciâs, êorivêm qílb' o SL lnsjiectbí· remelta võr copia 
ct!iii iJ possivelb'revldtide o processo'; dticuriiimii)s e máís pa
jl&i~ fêliitivôs ií iippreliérisao ile ijM se ti·atà. 

Thesouro Nàciónàl em 26 lié Janeiro de' 1858: "-'- ller
nardo de Sonza Franco. 

N.' 27.-Em 27 de Janeiro de1858.- O Empregqdopu
bliCB coiideiiii<liiÍô pof serdhnça ém críniê dé responSíiliilidade 
não. ileiie restituir â tiietáde ilü ordenado qt!e pêrcél!éu llü-
fante il jirdnuiicía. · 

Miiiistefi() dos Negócios da Faúitida: Rio de Jânélfó éfu 
27 de Janeiro de 1858. 

Illm. eExm. Sr. -Declaro a Y. Ex. qilclfoi itidêfêridd o 
requerimento, em que o ex-Administrador da Meza do Con
sulado, Jozé Dias da Cruz Lima, pedia ser pago de todos os 
seus vencimentos_. a contai" do dia em que foi pronunciado 
por crime de responsalíilidade até a data do Decreto que lhe 
perdoou a pena de um mez de suspensão, em que fôra con~ 
déinnactô; 'Jor qu:iiito, em vista dos tírligps 165 § fi,' e 171> 
do Ciidlgo do Processo, ô Empregado público àsSith protiun
·ciado c depois condeinnado; embo1'à obtehhà pêrado, só tem 
direilô á metade do seii ói'denarlo simplesmeritê desde ii data 
da pronuncia até a em que passar em julgado a sCntmiçá de 
condemnação, como já foi decidido pelas ordens do Thesouro 
de 11 de Agosto de 18q.9 e 21 de Agosto de 1856; não 
pódili1dd o perdão, cujos effeitos se Jimitão a iilivHú·. Ir ]Jtli·rJoado 
do SOffrimento dá pena; ter a mesma !orç.a da absolvição ou 
·revOgação· dà pronuncia, erii Vir!iHle das qd.aes o f~fitide áf-~ 
tigo 17 lt gai·ante o pagamento da outni metade do ohÍenádo. 

FiCa desta fórtna· resolvida pela' riegath'a a dUVida por 
V. 1\<; proposta-,.se o empregado, que he condeinnado por seli" 
tençà, deve restituir a lilctildé do ordenado que percebeo 
dúrhilté à pronundu; pdr i'sSilQiie, se o CodigO tivesse Cth 
vista essa ;·estituiÇão á teria de certo previdido, coino fez 
no àtílgo 174 a respeito da metade na o perceb!dà, dada a hy
pôthesé de àbso!Viçilo ou i·evoghÇao da pronuiiciiL 

Deos Guarde a V. Ex.-Bcrnardo de Sdi!za Fr<ihcd,
Sr. Gt~nselhêiro Ditector dh Corltabilidaâe. 
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r(' 2s,~ ilm 29 tle Janeiro. dé 1858.-'-'- Ntid i,a vljfiyá(!áo 
de dât-Sé ~ntl·adâ ppr iiitéiro ao càn'e!Jàineríto de lliíi na
iõv por hfíd írazer o respeêtívo iiíàni{e8to dii'eeÇau· para 
outro pofifi. 

i\!iiiisteriil dos N~gocios da Fázéndà. Rio dé Janeiro 29 de 
Janeiro de 1858. 

Comhliltiico à '1. S. que il Tribunal do Theslhiro deu 
proViméfitb ao recurso de Bortifacio Sdllér; Cajlitãó do Brigue 
Hespallhol Romantico; da deCisão quo obl'igoti a dar en
trada pó r iótéi!'o ao carregam e rito do· mesri:iO BrigUé; por 
rtiio. trazer ó rcspecti vo manifesto oiitrii direc~ãd àlêhl drt tlo 
Rio ôe Jànelro, deveno(l cortsidêrar-se em franqniá as mér
câdorias, que como tlfes forao declaradas na entrâda ·dá Al
fánctega e constãb das facturas annexas ao manifesto. 

Dt~oi Guarde iJ V. S. ~ Berna!'d:o de Souza FfâtlM: -'
Sr. Conselheiro Inspector da· Alfandega da Côfte. 

N.' 29.- GUERRA. -Circular de 30 de Jáneiro de 1858. 
Determinando que quando as praças das Colonias mili
ta1'cs finalisarem seu tempo, os Presidentes com infOrmação 
dos respectivos Directores proponha á Secretaria d' Estado 
d baixa, se a práça a 7iwrece~'. 

Rio de Janéiro. Ministcrio dos Nego cios da Guerra em 
30 de Janeiro de 1858. 

Illm. e Exm. Br.-Havendo ás lnstrricções de 30 de Maio 
do anuo proximo passado, e o Aviso de 18 de ,\gosto do 
mesmo anno régulado os casos de cónéessão de baixas do 
serviço militai' pela Repartição dó Ajudante General; fóra· desses 
casos só terão lugar por Determinação .do Ministério da Guerra; 
cónseguintemente ordena Sua Mageslade o Imperador que, 
quando se der ii circumslancia de finalisaf o seil tempo de 
serviÇo qrialquer das praças perténcéntes à Colonia militár, 
V, E~. ajúntando informação do respectivo Director; proponha 
a· es(a Secretaria d'Estado a baixa, se essa pl'aça for mere
cedora de continuar na Colonia na, fórmá do Regulamento; 
o que coinnmnico a V. Ex. para devida: eiecilção. 

Deos Guarde a V. Ex, .c-Jerórtymo Frarrcisco C<Jelho,
Sr. Presidente da Província de •..• 
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N.• 30.-IMPERIO.-Aviso de30 deJaneirode 1858. -Ap
prova adecisão da Presidencia do Pa.-aná declarando que as 
copias, a que se refere o artigo 21 da Lei Regulam~ntar das 
,zeições, são unicamente da acta do alistamento. 

1. • ~ccção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio, em 30 de Janeiro de 1858. 

Illm. e Ex. Sr. -Foi approvada pelo Governo Imperial 
a resposta dada por V. Ex. ao Juiz de Paz da Freguezia do 
l'rincipe, constante do seu Officio de 11 do corrente, cuja 
copia me remetteo, e no qual declarou ao dito Juiz de Paz, 
que as copias a que se refere o artigo 21 da Lei Regulamentar 
das eleições, sao unicamente da acta do alistamento , a 
qual h e distincta das outras a c tas, assim como h e a das alte
rações, que nelle se fizerem em virtude de queixas, ou re
clamações, e que lambem deve ser copiada em triplicata para 
os mesmos fins, de que trata o citado artigo. O que commu
nico a V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta ao seu 
Officio de 12 deste mez. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de O! inda -Sr. Presi
dente da Província do Paraná. 

N.• 31. -FAZENDA.- Em o i.•dc Fevereiro de 1858.
Sobre a revalidação do sello de uma quitação de quinhão 
hereditario, que havia sido sellada como documento antes de 
se pagar o sel/o nos autos do inventario. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria 
da Província do Espírito Santo, para sua intelligencia e exe
cução, e em resposta ao officio n.• 108 de 29 de Setembro 
do anno findo, que o Tribunal do 'f besouro Nacional, to
mando conhecimento do recurso interposto por José Freire 
de Andrade da decLão que o obrigou, na fórma da 1 .' parte 
de § f.' do m·L 14 da Lei de 21 de Outubro de 1843, a 
pagar a revalidação de 20 por •f, da quitação do quinhão heredi
tario que haria sido sellada como documento antes de se.pagar 
o sello nos autos de Inventario, resolveo confirmar a sobredita 
decisão, reduzindo porém a multa da revalidação a lO por'(, 
na conformidade do art. 13 da Lei de 27 d~ Setembro do anno 
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passado, mandando que sejáo ouvidos o I~s~ector da Alfan
dcga sobre o facto de ter deixado de exigir a revalidação 
quando lhe foi presente a quitação, e o Escrivão do processo 
sobre o de ter passado o referido titulo, para a vista do que 
eipcnderem proceder-se ulteriormente como no caso couber, 
tendo-se em vista os arts. 86 c 87 § 6.0 do ltegulamcnto 
de 10 de Julho de 1850. 

Thesouro Nacional em 1." de Fevereiro de 1858. -Ber~ 
nardo de Souza l'ranco. 

N. o 32. -Circular em 3 de Fevereiro de 1858. -Os 
direitos de expediente podem ser calculados pelo valor 

da mercadoria d~do pelos despachantes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de l'azenda, de conformidade com a decisão dada á Thesouraria 
d·a Província da Parahyba em Ordem n'. o 56 de 28 de Pezembro. 
ultimo, que está em vigor a Ordem do Thcsouro de 2 de Julho 
de 18116, na parte em que facilita aos Despachantes darem o 
valor a cada h uma mercadoria, e por esse valor calcularem-se· 
os respectivos direitos, para delles se deduzirem os 5 por cento 
de expediente. 

Thesouro Nacional em 3 de l'evereiro de 1858.-Bemardo 
de Souza Franco. 

-~--

N.' 33. -Circular em 3 de Fevereiro de 1858. - Quando 
devem pagar dú·eitos. especiaes as cestas ou condeças em que 
vem acondicionadas as batatas. 

Bernardo de 5ouza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Senhores Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda, de conformidade com a decisão 
dada á Thesouraria da Província do Maranhão, em ordem 
n.' 10!; de 21 de Dezembro Último, que as cestas ou con
deças, em que vem acondicionadas as batatas, quando não 
forem da natureza dos envoltorios communs e ordinarios, 
mas sujeitos a direitos superiores ao da mercadoria que 
contem, devem pagar os direitos do artigo 436 da Tarifa 
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em vigor, o,Içm dos rlo artigo 1911. a qp~ ~ão su.ieifils as 
mesm'ás ·hatatas. 
' · Thesouro National em 3 de l'fvereiro rjc Í85,8 . ..,., 

llernárd'ó de Soúza Í'ranco. 

N.• 3í.. ~JUSTICA. ,-Aviso de 4 dé teverciro 1le 1858.
- DirÍgidÓ a~ 'Prtfsidé~tb' da Provim;i~ do Espjrito Scynto, .:.:_[!e, 

clara, em solução á duvida proposta pelo Juiz dé Direiio 
interino da Capital da dita Província, que não lhe he per
mittido mandar sal1ir do reci11to do Tribunal do Jury a hum 
Juiz de Factn_ 

il.' Seçç~o, J\!iqisterio dos Neg()Cios da Justiça. Hio de 
Janeiro em 4 de Févereiro de 1858. 

IIJ.l)), c Et, Sr.-.., ~ujcitou V. Ex. á approvaçüo do Go
y~rryp Iwp~rial, · ~lll 0 seuofficio n.• f63 de 28 de Dezembro 
nUjmo, ~ ~olução que detà á duvida proposta pélo Juir; d.& 
l;ii'reifo interino da Capital dessa Província, sobre poder ~lle, 
4 vjsl<!.~O artigo 200 § t.• do Regul~men(o n.• 120 de 31 d.~ 
Janeiro de 1842; mandar sahií' do recinto do Tribunal do 
~ÍjfYa' uin J~iz de i<"áeto. 

· Nessà solução declarou V. Ex. ao referido Juiz de Direito, 
que, ~egundp a intelligencia grammatical ~o dtadr artigo, 
que h e a réproducçãó dO § 4·. • do art. 46 do Çodigp do 
Processo, essa autorisação era permittida ao Juiz de Direito 
unicamente em referencia aos espectadores, e jamais a respeito 
dos Jurados, aos quaes o mesmo artigo incumbio de fazer 
respeitar, qua[ldo dilo faculdade ao Juiz para prender e puqir 
a quem os injuriasse. 

Tendo levildo o objecto ao conhecimento de Sua Magestade 
o Imperador, Houve o mesmo Augusto Senhor por bem, de con
formidade com o parecer do Consel!wiro Pr0curador da C.orôa, 
A,pprovar a soluçao dada por V. Ex. o que lhe commnnico 
para sua intelligencia. 

!)eos Guarde a V. Ex.- l<'qncisco !)iogoPereiq de. Vqs
eoncellos. -Sr. Presidente da Província do Esnirito .Santo. 



N.? ::\tí, = Ayiso qç 5 de. l\~v~rejro de ~858. ~ Dirigiqp ~!l 
··Presidente da Prpvin'i~ .d,o J'~r~ . .,.,..- Ap,pro:va a deliberação 

tomada pelo mesmo P•·esidcnte de recommendar ao Chefe de 
Pp!ipjl,l f.la referida fropinçjg, q~te fizesse ~om, que R§ Dele
gados e Subdel~gados se abstivessem }e pçdir .i~ tr'l'cç(je§ 
sobre suas attnbtuções e deveres polwwes aos Jwzes de 
pirei/o, p ~ipi !tnicamente ao sob>·edito Che(e d.e Poliria. 

3/ :Secção, Mini~te.rjo dos Negocias da Justiç.a, Ri,o .1\e 
~anei):0 em ~ de Fey~reiro de 1858. 

Illm .. e ·Ex. Sr . ..,-,Accuso p recebimento do officio -de V. 
1\x. de 9 do mez antecedentq, sob ·n,; ~1, ~ bfJ!l ~§~i!!' ~a 
copia do que V. Ex. dirigi o ao Chefe de Policia dessa Pro
víncia, em 30 de Dezembro ultimo , recommendando-lhe que 
ordenasse aos Delegados c Subdelegados que se abstivessem do 
pedir instrucções sobre suas attribuições e deveres policiaes aos 
Ju.izes de Direito, e sim unicamente ao referido Chefe de 
Pqlié(a, e ~u~ ~ag~stad~ o Imperador, a cujo cpn)).c~Ímento 
levei sem-elhante iiegoçio. H.oúve por bcqi, .de confqrmi4ade 
coui o· parecer do Conselheiro Procurador da Coróa. Approvar 
o prpcçdimeuto de V. )lx. O que l.he coppn11.ni_co para sua 
inlelligencia, e em resposta ao seu citado o!flcio. 

Deos Guarde a V. Ex. - Francisco Diogo Pereira de V as
consellos.- Sr. Prcsicle(lte da Província dp Pat:á, 

r{ :O. 36, .. ·. )!'.~ZEDA. _.,.. Ern f> d_e Fevereirq !le '""'1· = 
Os aforqmel!tPS de precfios e~Vio S?<geitos ao imposto da 

· décim(!. · 

~l!~isterio dos N('gw;iós. !la Fazenda. Rio de Janeiro .. em 
} <te. F.evereiro de 185,8 . 

. . PeRlaro a9 sr. J\dl]l\nfstra4_gr p~ll.eçe!J~~f?,ria .~q .Muni
c!plO da Côrte.,. para ~~~ }.ntel!tgeQp~ ~ ex,~cllçf1o, !ll'e . p~ 
§§ 3.' e 12 do Alvara de 27 de Junho de 1808 não estão 
revogados, e antes forão recommcndados pelo art. 11 do Re
gulamento de 16 de Abril de 1842; devendo-se por tanto 
incluir no competente lançamento os aforamentos de predios 
para a cobrança do imposto da decima, a que se achão su
jeitos os respectivos senhores directos pelas citadas disposições. 
Bernardo de Souza Franco. 
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N.' 37. -Em 5 de Fevereiro de 1858.- Despacho por 
{actura de calças de casimira. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio. de Janeiro em 
5 de Fevereiro de 1858. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro, em defe· 
rimento ao recurso de José Joaquim Moreira Freire & C.', re
solveo que fossem despachadas ad valorem as calças de 
casimira, de que trata o mesmo recurso, visto não se 
acharem comprehendidas na Tarifa. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega. 

N.' 38.-GUERRA.-Aviso de 5 de Fevereiro de 1858. 
Declarr:ndo que ao Goyerno Imperial cot?'pete a nome~jção 
edmmssiio dos Offic•aes das Companhws de Pedestres. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
5 de Fevereiro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo os Officiaes das Companhias 
de pedestres nomeados pelo Governo Imperial, e por este de
mittidos, cumpre que V. Ex. remetta a esta Secretaria d'Estado 
as peças e documentos, que, no interesse do serviço publico, 
fazem carga ao Commandante da 2.' Companhia daqnella força 
nessa Província Manoel Ribeiro de Araujo, que se considerar(\ 
suspenso do seu exercício até ulterior d@cisão á vista dos exi
gidos documentos, passando entretanto a substitui-lo no com
mando o Ajudante da referida Companhia,· a quem isso com
pete, e ficando assim respondido o seu officio n.•· 7 de 22 
do mez passado. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo FrancismoCoelho.
Sr. Presidente da Provincia de Minas Geraes. 



N." 39.- Elll 6 
ao imposto sobre 
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de Fevcreim de 18ii8. - São suJeitos 
escriptorios de advogados todos os que 
tralão causas fvrenses. 

Bernardo de Souza Franco, !'residente do Tribunal do 
Tltesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tltcsouraria de 
Fazenda de :Minas, em resposta no seu officio n.o 3 de 9 de 
Janeiro ultimo, que pelo Hegulmnento de 15 de Junho de 
18!;1 art. 2." § 10 e decisões de 12 de Novembro de J81,6, 
17 de Maio de 18 11·8, 22 de Jnllto e 11 de Setembro de 
1851, suo sujeitos ao imposto sobre escdp!orios de advo
gados totlos aquelles qne, apczar de residirem fóra das Ci
dades c Villas e não terem nellas cscriplorios de alivogacia, 
tratao de eansas forenses, ou sejão Bachareis Formados ou 
ProvisionnUos, .quer assigncm quer não os papeis do foro, quer 
c"erção a atlorocac.ia publica, qncr particulat mente, segundo se 
declarou ullimamentc em Aviso de 2. de Maio do anno 
passado. 

Thcsonro Nacional. em G de Fevereiro de 1858. Ber
nardo de Souza Franco. 

N." l,O. -Aviso de 6 de Fevereiro de 1858.-!Jirigido ao 
Presidente da rrovincia do PariÍ. -Declara que o 1Jropn·e
tario armador de um navio !te o que deve , allegando e 
Jtwando a perda do rigúlro do mesnw navio soh"cilar nova 
carta, com resa!.va da prime-ira, fazendo as respectivas 
annotações perante o Conservador do Commercio da Pro
vincia. 

3.' Seecilo. l\!inislerio dos Negoeios da Justiça. llio de Ja
neiro em 6 de Fevereiro de 1858. 

Illm. c Ex. Sr.- Ilemellco essa Presidencia, inclusa no 
officio n." 129, de 15dc SctcmlJro doarmo proximo preteri to, a 
copia do que lhedirigio o Capitão do Porto dessa l'rovincia, re
quisitando que pelo Juiso Commercial competente se expedissem 
as ordens convenientes, pt~ra que o ex-.Capitão du Galera ((Recife)) 
fosse obrigado a justificar o extravio da carta ou rcgbiro da 
sobredita Galera, a fim della poder ser· admillida a despacho 
na conformidade do art. 4.60 do codigo commercial. 

5 
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OuvídG o Presidente dG Tribunal do Commercio da Ca· 
pita] do Imperio, e Conformando-Se Sua Magestade O Jm pc
radar com o parecer por elle dado, Manda declarar á V. Ex. 
pam sua intelligcncia, e para o fazer constar a quem convier~ 
que" o proprietario armndorlfesse navio, em vista do art. 463 
'do citado codigo, era o que Ucvia, allegando e jurando a perda 
do registro, c comproYando-a, se fosse isso exigido c pos!'ivel1 
sollicitar nova carta, com resalva da primeira, fazendo as res
pectivas annotações perante o Inspector da Alfandega dessa 
J.lrovincia, como Conservador do Commercio della, e a quem,. 
na fôrma do art. 12 § 1. • do Hegulamento n.' 1.597 do 1.' de 
Maio de 1855, pertence o registro das embarcações Brasileiras 
<leslinadas á navegaçiio do alto mar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Diogo Pereira deVas
concellos.- Sr. Presidente da Província clG Pará 

i'!.' !a L- GUEHHA.- Aviso de 8 de Fevereiro de 1858. 
Ueclarando que ao Chefe da Repartição de Quartel Mestre 
General além dos vencimentos que como tal percebe, com
pele-lhe a gratificação de 30 ;til mensaes co/Jw Chefe de Com
missão de Engmharia composta de mais de dons Enge
nheiros. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Ncgocios da Guerra em 
8 de Fevereiro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr. -Compelindo segundo a tabella de gra
tificações estabelecida por Decreto n.' 1.880 de 31 de Ja
neiro do anno findo, ao Brigadeiro Graduado Antonio Nunes 
de Aguiar, além dos vencimentos de Chefe da Repartição de 
Quartel Mestre General, a gratificaç1io mensal de 30;ztl como 
Chefe de hnma Commissão de ]engenharia composta de mais 
de dons Engenheiros, rogo a V. Ex. queira mandar abonar
lhe a dita gratificaçao, que scnl levada á respectiva verba. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Bernardo de Souza Franco. 
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N." 4.2.-I\ll'EfUO. -Circular de 8 de Fevereiro de 1858. 
1llarca os vencimento.s que devem· perceber os Empregados 

que s~tbslitt!ircm os Secretarias das Provincias. 

i.' Sccçao. IUo de Janeiro. Miuisterio dos Negocios do 
Impcrio em 8 de Fevereiro de 1858. 

!llm. c 1'xm. Sr.-Sendo conveniente erilar duvidas sobre 
questões que se achúo resolvidas, como sejão as dos casos das 
substituições do Secretario da Provi nela pelos Empregados dares
pectiva Secretaria, que se achão previstos e regulados, declaro 
a V. E'{. que quando a substiluiç.ão se·verificar, na hypothese de 
vacancia do lugar, deverá o qm~ o snbstiluil· perceber por 
inteiro os vencimentos deste ((conforme já se decidia por Aviso 
de 28 de Dezembro de 1854.:>> que" quando qualquer dos Em' 
pregados substituir ao Secretario , ficando este sem direito 
aos vencimentos, cuber-lhe-ha ainda esses mesmos vencimentos 
por inteiro" (Aviso de 5 de Setembro de 1855): e que quando 
o suhstitnido ficar com direito aos vencimentos, ou seja por 
motivo de licença com clles , ou seja pelo de molestia, se 
abonaró ao sen substituto a 5.' parte dos vencimentos do 
lugar, nos termos do Decreto n.• 459 de 27 de Julho de 
1816 (Avbo de 13 de Novembro de 1854-). O qne commu
nico á V. Ex. para sua intclligencia c execução. 

Deos Guarde a V. lk -- iilarqncz de 0\inda. -Sr. 
Presidente da l)rovim:ia de . ... 
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N.' 43.-MARINHA.-Aviso de 8 de Fevereiro de 1858. 
1lfanda observar, provisoriamente, o Regulamento para a 
Praticagem da barra, e porto da Cidade de Paranaguá, 
na Provincia do Paraná. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Marinha, 
em 8 de FeVereiro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade O Imperador Deter
m\na que se observe, provisoriamente, o incluso Regula
mento, para a Praticagem da hurra, e porto da Cidade de 
Paranaguá, n'cssa Provincia: o -que cornmunico á V. Ex. para 
sen conhecimento, c expedição das convenientes ordens; 
cumprindo recommendar ao respectivo Co pilão do Porto, 
que, por intermcdio de V. Ex., dê á esta Secretaria de 
Estado parte motivada dos alterações, que a experiencia de 
um anno, pelo menos, mostrar que se dcYfio f<.~zer no dito 
RcguJamento. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Antonio Saraiva.- Sr. 
Presidente da Província. do Paranit. 

:Uegldammdo !~!·odsen•io, §m1•a a J&a•aticagem 
tia bmt•n•a, e. Jun•to ~tie P~u·a.ttlaguã, :u:a:a l••·o
viocia do P:nrami , confoa•me o disposto 
no!l Al!'tigos 9'11. e 92 ilo llegulamenio aunexo 
ao Deca•eto n." li4ilr, die :19 tleM:lio tle :18~6. 

TITULO I. 

Da Praticagem. 

CAPITULO 1. 

Da organisação do pessoal. 

Art. Í. 0 A Praticagem da barra e porto de Paranaguá 
será fe)ta por h uma Associação de Praticas,' subordinada 
no Capitüo do Porto , c composta de um Pratico Mór, seis 
J>raiicos c dons PratiC-antes, servindo hum dos Praticas de 
Ajndanlc do l>raiico Mór. 
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Art. :2:' O Pratico Mór será nomeado pelo Governo· 
Imperial, precedendo proposta do Capitão do Porto, dirigida 
á Presidencia da Provincia, e por esta enviada com seu pa
recer á Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha, por 
onde se expedirá o competente Titulo. 

Art. 3.' O individuo, que se houver de propor para 

0 Jogar de Pratico Mó r, deverá ser cidadão brasileiro, ter 
boa conducta e probidade, e possuir conhecimentos praticos, 
tanto dos rumos, manobra, apparc1ho 1 amarraçücs de na
vios, & c. , como da praticagem, pela fórma prescripta nesfe 
]\cgulamento. 

Art. l;.' O Ajudante do Pratic<:i Mó r será por este 
esconlido d'entre os l)raticos mais intclligentes' e aptos, 
para tal serviço, e por elle proposto ao Capitão do Porto, 
que enviará a proposta, aCompanhada de seu parecer, á 
Presiúencia da Província, a qual, approvando-a, mandará 
passar pela Capitania do Porto a competente nomeação, que 
servirá ao Pratico escolhido tão sómentc para substih:1ir 
ao Pratico Mór, quando estive< legitimamente impedido. 

Art. 5." Qualquer individuo, para ser classificado Pra
tieo, deverá mostrar que é cidadão brasileiro, maior de 
vinte e hum annos, que tem boa conducta, e plena appro· 
vaçrlo no exame estabelecido por este Regulamento. 

Art. 6. 0 Os individuas, que se propuzerem para os 
lugares de l)raticantes, devor~o ser cidadaõs brasileiros, maiores 
de dezeseis annos, c de boa conducta, saber ler e escrever, 
ter navegado de barra fóra, p"clo menos tres annos, e possuir 
o conhecimento dos rumos e da agulha, c alguma pratica 
da manobra, apparclho e amarrações de navios. 

Art. 7.' Os exames dos Praticas serão feitos Jlerantc 
huma Commissão, composta do Capitão do Porto, de hum Com
mandante de navio de guerra nacional, de gradtw.~,ão ou 
antiguidade inferior á daquelle, ou de algum outro Official 
da Armada na falta do dito Commandante e de hum Capitão 
de navio mercante com a precisa intclligcncia, nomeado 
pela Capitania do l'orto. Quando não haja Olllcial da Ar
mada, nomeará a mesma Capitania outro Capitão de navio 
mercante. 

Art. 8.' Servirão de examinadores, presididos pelo Pra
tico 1\Iór, dous Praticas, que, na occasião em que se houver 
de proceder ao exame, serão tirados á sorte em presença 
c~ a Commissilo, de que trata o artigo antecedente. 

Art. 9." -Ao Pratico Mór ('.ompete, no ado do exame, 
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fiscalisar o pleno cumprimento das obrigaç.ões dos dous exami
n-adores como arguentes, lembrando-lhes, quando inter~ 
rü'o-arem o examinando, aquelles pontos ou rnaterias, que 
po~ essenciaes nao devão passar em silencio a fim de se poder 
formar do mesmo examinando hum juizo conscienCioso. 

Art. 10. Aos dons examinadores compete, durante o 
exame, interrogar, cada hum por sua vez, sobre manobra, 
direct.,~ao das co frentes, sondas c marcas dos canaes da 
barra até ao porto da Cidade de Paranaguá, pelo Norte e Sul 
da Ilha da Cotinga; bem como ácerca do que se refere ao 
apparelho e amarração de navios. 

Art. 11. Concl!lido o exame, se recolherá a Com missão, 
acompanhada do Secretario da Capitania do Porto, a huma sala 
com o Pratico Mó r e os dons Praticos arguentes, e ahi, 
conferenciando entre si, procederão á votilçiio, apreciando 
devidamente o acto do exame; e julgarJo definitivamente, se 
o examinando está no caso de fazer parte da Associação da 
Praticagem, lavrando o Secretario da Cupitania do Porto 
o respectivo termo. Se, porém, na o se conformarem com 
a votação, e julgarem improcedente o acto, disto farão 
lavrar termo pelo refe'fido Secretario; devendo o Capitão 
do Porto mandar proceder a outro exame dentro de oito 
dias, sendo ex:cluidos do novo sorteamento para examinadores 
os nomes dos dous Praticos, que servirão no exame an
terior do mesmo examinando. O resultado deste acto será 
definitivo. 

Art. 12. O espaço de tempo dos exames será de 
hora c meia, mas poderá _prolongar-se por mais meia hora, 
se a Commi.ssão assim o entender. 

CAPlTULO II. 

Das attribuiçJes do Pratico jjfór e mais Praticas. 

Art. 13. Ao Pratico Mór, como Dircctor da Asso
ciação, compete: 

1"-- Organisar a escala dos individuos~empregaUos na Pra
tieagcm. 

2." Detalhar o serviço dia rio dos Praticas, e mais gente 
occupada na Praticagem, e providenciar, quando os indivíduos 
detalhados para tal ou tal serviço não forem sulfJcientes, por 
motivo de maior numero de navios,. por moi estias, ou falta de 
romparccimcnlo de hum ou mais dos meneionados individuas. 
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3.' Ter lodo o cuidado em que os praticos e mais Em
pregados da Praticogem cumprilo os deveres, que lhes são 
impostos por este llegulamento, quaesquer ordens poste
riores, dadas pel,, Capitania do Porto .. tendentes á policia do 
mesn~o, _ou em conseqncncia de outros da presidencia da 
província. 

!;.' Dar parte ao Capitáo do Porto de todas as occurren
cias diarias do serviço da Praticagem, falfas ou delictos de 
seus suhonlinaúos. 

5. 0 Examinar amindndamenlc o estado dos diffcrcnles 
c~naes da barra , parn se conhecer n sua proflmdidadü e di
rccção, e participar ao CapiU'i.o do Porto qualquer rnndança, 
que nelles encontmr, assim eomo informar mensalmente 
.ao mesmo Capitão do Porto sobre o desenvolvimento, caJJa
cidnde c conducta do~ Praticas, e mais individues empregados 
no serviço da Praticagem. 

6.' Observar nas quatro phases da lua, em cada mez 
lunar, nas occasiõcs de baixa c -prcamnr, qi:wnto descem c 
sobem as marés, tomnndo nota do tempo, e sonda em taes 
occasiões, a fim de se ·conhecer a differença do nivel d'agua; 
formando de todas estas observações um mappa detalhado e 
esclarecido, a que addicionnrá aquellns reflexões, que julgar 
mais adequaJas, apresentando-o depois ao Capitão do l)orto, 
para ser registrado na respectiva Secretaria em o livro' com
petente. 

4·. 0 AdrniniHtrar a arrecadação da renda da Praticagem, 
c seu material, fiscalisando uma e outra cousa. 

Art. 14. Os Pra ticos serão obrigados a comparecer nas 
Estações da Praticagem, conforme o detalhe feito pelo Pra
tico Mór, todas as vezes que este os mandar chamar para 
ohjecto de serviço da Praticagem; devendo cumprir as orJens, 
que clle dér, ácerca do mesmo serviço. 

Art. 15. Haverá duas Estações, a primeira na parte 
mais oriental da ilha do l\lél, e a segunda na ponta mais 
occidental da ilha da Cotinga. Nenhum Pratico sahirá das 
mesmas Estaç.ões, sem licença, que poderá ser concedida por 
vinte c quatro horas pelo Pratico Mór, até oito dias pelo 
Capitão do Porto, mediante requerimento, com motivo jus
tificado; e por mais tempo, ou para fóra. da Provincia pela 
respectiva Presidencia, precedendo requerimento a esta diri
gido por intcrmcdio do dito Capitão do Porto, que o fará 
acompanhar com sua informação, depois de ouvir o Pratico 
M6r. 
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Art. 16. Gls Praticos, antes de atracarem a qualquer 
:navio fóra do porto, deverão saber, se cU e ll'az carta de saude 
limpa. Se a resposta fór pela affirmativa, subirao livremcul.c; 
e, depois de se informarem do Commandantc, Capitão ou i\Iestre 
sobre a inten(·.ao, com que demanda o porto, c qual o calado 
d'agua do navio, o dirigirão convenientemente. Se J porêm, 
fôr a resposta pela negativa, nfio atracarão; devendo da parte 
de fóra pedir as informu-.~ões acima mcncionacfas; e, collo
cmlClCÍ-se na posiçiio, que mais convier para dar direcrão Do 
navio até· ao ancoradouro de quarentena, onde tem de fun
dear, o farú desde logo içar bandeira de CJIHlt'CBtcnu, e se
guir tudo o mais que estiver estabelecido pelo Hcgnlamcnto 
da policia sanital'ia. 

Artigo 17. O'cpois que o Pratico tiver atracado ao navio, 
e tomado conta da PraUcagcm, deverá saber do Comman
dante, Capitão ou I\'lestrc se truz pulvora ti bordo. No caso 
IJegativo, poderá fundear o navio em qualquer dos ancora
douros, que mais lhe convier; e, no aflirmativo, no anco
radouro Ue fm_nquia, para ahi dc.~ernbarcar a polvora, com 
as cautelas estabelecidas pela policia naval do porto. 

CAPITUI-,0 III. 

Das vencimentos dos Empregados da Vralicagem. 

Artigo 18. Os vencimentos Uos_ individuas empreg-ados 
na Praticagem em geral sahirüo do renUimento das pagas 
pelos serviços, qnc lhes süo inherentes, por entradas_ c sa
bidas dos navios nacionaes e estrangeiros, quer mercantes, 
quer de guerra, e outros trabalhos designados na Tabella an
nexa a este U.egulamcnto e suas observações; c, quando o 
mesmo rendimento não puder fazer fuce á ·desr)cza mensal 
adiante indicada, ficará a cargo da Fazenda Nacional o sup
primento do quu faltar, sómenle no tocante a vencimentos 
fixos. 

Artigo 19. O rendimento da Praticagem será dividido 
em trcs partes, a saber: 

t.a Vencimentos fixos. 
2.' Gratificação. 
3.' Fundo de custeio. 

Os vencimentos fixos serão annuaes. 
O do Pratico Mór duzentos e quarenta mil réis. 
O de ca,]a um dos Pralicos cento e noventa cdous mil réis. 
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O de cada hum Praticante, noventa e sei;; mil réis. 
O de cada Patrão, cento e quarenta e quatro mil réis. 
O de cada Remador, cento e vinte mil réis. 
O do Empregado da escriptilração, cento e vinte mil réis. 
Deduzidos estes vencimentos lhos do rendimento total, 

0 que .restar se:á ainda subdividido mensalmente em \res parte~, 
na razão segumte: 

60 
1 '. em 

100 

15 
2.' em 

100 

25 
3.u em 

100 

A primeira, para se distribuir pelo Pratico Mór e mais Pra
ticas, ·como gratificação, em partes propotcionaes ·aos res
pectivos vencimentos fixos, . designados no presente artigo. 

A segunda, para semelhantemente ser distribuída pelos 
Patrões e Remadores. 

A terceira, para occorrer ás despezas do custeio do ma" 
teria!' dá Associação, ficando o restante para fundo de hum a 
caixa de-Soccorro Mutuo..:..cntreo Pratico Mór, e mais. pessoal 
da Praticagem. 

Artigo 20. Os Empregados da Praticagem, achando-se 
impedidos por moi estias comprovadas, mas cmaveis, ou licença 
até oito dias, perceberão sómenté os vencimentos fixos, re
colhendo~se a gratificação mensal' que lhes podessc pertencer' 
á caixa, onde existir o fundo de-Soccomr Mutuo. 
. Por ausencia, .excesso de licença, ou quando esta fôr conce
dida por mais de oito dias, não perceberão os vencimentos fixos 
correspondentes a esse te111po, nem terão parte alguma na gra
tificação, de que deverão gosar repartidamente os que durante 
~ mesmo tempo estiverão promptos. 

Artigo 21. Os Pátr11es e 1\emadores, que faltarem ao 
ponto diario , não receberão o vencimento correspondente 
aos dias, em ·que não comparecerão. 

6 
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CAPlTUJ.O. IV· 

Dá arrewdação, distribuição e contabilidade da .-enda 
da PTaticagent. 

Artigo 2:!.. O pagamento do serviço da praticagem será 
regulado, segundo a Tabella annexa a este H.egulamento. 

Artigo 23. Logo que qualquer Pratico tiver concluído 
o servi\'0 da Praticagem de hum navio, ou outro trabalho, 
cujo producto faça parte do :rendimento da mesma, organi
sar-se-ha a devida conta, que, depois de assignadapelo dito 
Pratico, e rubricada pelo Capitão do Porto, será debitada em 
livro proprio ao navio, a que se referir, declarando-se o nome 
do Commandante, Capitão ou Mestre, Dono ou Consignatario, 
dia mez e anuo em que teve lugar o serviço presto do; e fi
nalmente o numero de toneladas e pés d'agua, que entiio 
calava. 

Artigo 2~·. Feita a cobrança, creditar-sc-ha o devedor, 
e, recolhendo-se o dinheiro ao cofre? se extrahiní de hum livro 
de taliio o competente conhecimento em fúrma, que o Ca
pitão do Porto rubricará no alto da margem, e se fará no talão 
u nota da quantia recebida, sendo esta nota assignada pelo 
'fÍlcsourciro, a quem servirá de documento comprobatorio do 
dinheiro recebido, que deve existir por isso no coft·e. 

Artigo 25. To<lo e qualquer rendimento da Praticagem 
será recolhido a hum cofl'C de duas chaves, para se lhe dar 
o destino indicado nos Artigos i 8 e 19. 

Artigo 26. D'entre os Praticas será escolhido hum, a 
pluralidade de votos, para servir de Thesoureiro; do que la
vrará lermo o Secretario da Capitania do Porto. 

Artigo 27. O Thesoureiro e o Pratico., que servir de 
Ajudante do Pratico Mór, serão os claviculariosdo cofre, cuja 
.fisealisação ficará a cargo do P.ratico Mó r. 

Artigo 28. No dia tres de cada mez, depois de or
ganisar-se h uma relação de todas as quantias cobradas, dos 
nomes das pessoas de qúem farão recebidas, e dos navios, 
que derão origem a essa renda, proceder-se-ha á competente 
.receita , devendo a dita relação, com o confere do Pt·atico 
Mór, como fiscal, servir de guia e peça justificativa do processo 
da receita, concluido o qual, lançará o encarregado da es
crituração a nota de haver feito a respectiva ~arga, sendo 
a final archivada. O credito se faFá, á vista das relnções 
do pagamento dos vencimentos ôc todos os individuas empre-



gaJos no serviço tla Praticagem, com conhecimento de recibo 
do Pratico Mó r c Praticos, e verba de-Pg.- A respeito, 
porêm, dos Patrões e Remadores, hem como de quaesquer 
contas do custeio do material, será o credito feito com co
nhecimento de recibo. Para a despcza do material, <iUe se 
Comprar., e de.va inventariar-se, como ancoras,_ amarras, an
corotes, vira dores, & c., serão taes objectos abonados á. face de 
conhecimmttos em fórmas, extrahidos das cargas feitas por in
ventario a quem competir. 

Artigo 29. No fim. de cada anno civil organisarcse-ha 
C!Il duplicata hum bala:nr.o de todo o rendimento arrecadado, 
c sua distribuição, com declaração da divida ·activa c passiva 
(no casO de havel-a), -e da quantia· pnga, vara amortisar a 
divida do materjal; devendo hum d'estes balanços ficar arclii
vado, e ser o outro remettido ao Capitão do Porto. 

Artigo 30. Para fazer a escripturação da Praticagem, 
nomeará o Capitão do Porto hum Empregado da respectiva 
Capitania. 

CAPITULO -Y. 

Das embareações da P1•aticagem c seus ancárado.uros; c de 
otttras necessidades nascidas da posição e perigos, que 

apresenta a barra de Paranaguá .. 

.\rtigo 31. Haverão as seguintes embarcações para o 
serviço da. Praticagem: 

Na Primeira Estação: 
Huma baleeira salvá-vidas. 
Huma canoa de vóga como as de que s.e usa na Provinda. 
Huina lancha de boa marcha á vela e á remos, com .ca-

pallidade para receber hum ferro; que pésc ate quinze quin
taes e a respectiva amarra. 

Na . Segunda Estação: 
.Hum~ canoa de vóga igual á da 1.' Estação. 
Huma lancha nl\S circumstancias precisas, para receber 

humfcrro de dozequintaes e a respectiva amarra. 
O ancoradouro das embarcações da 1.' Estação será a 

enseada formada pela ponta da Ilha do ~!él, .oilde existe o 
11ortim, c a mais ocCidcntal da mesma Ilha. 

O surgidouro da 2.' Estação será na ponta mais ceci
dental da Ilha. da Cotinga no fundo de duas e meia a cinco 
braças d'ngna, como melhor convier. 
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Cori:w o estabelecimento da P1'aticagem vai ser agora 
montado, e não tenhão por isso os Praticos existentes fnndo 
algum em caixa, o Estado fornecerá por h uma só vez as em
barcações acima mCncionadas com .. ós necessurios aprestos, c 
mandará proceder aos primeiros r~paros, de que ellas pre
cisarem, até que se possão fazer pela parte do rendimento, 
que se houver de applicar ás despezas do custeio do mate
rial, conforme o disposto no art., 19; sendo por ella idem
nisado da sua importancia; e fazendo-se no fim de cada tri
mestre do anno financeiro a entrada das qnantias, que se 
destinarem para semelhante indemnisaçfió; 

Haverá mais Jmma tôrre com ·pharol de· segunda classe, 
de luz giratoria ou de phazes, c. hum ,páo de bandeira com 
wilrga, tudo collocado na parte mais alta da ponta oriental da 
llha do Mél; assim como h uma luz encarnada em .pharollixo 
no Fortim, onde se porá hum páo de bandeira com vêrga. 
A luz fixa com o pharol giratorio indica•·ão ao navegador, no 
correr da noite, a posição dos dous canaes da barra, o de 
Leste, e o Sueste. O páo da bandeira com a vi\rga servirá, 
para nelle se repetirem os signaes feitos de dia pela tôrre para 
a l!ha da Cotinga. 

Se fQr mister, collocar-se-ha lambem, precedendo in
formações ·do Capitão do Porto, hum páo de bandeira entre 
o Fortím e a ponta mais occidental da Cotinga. 

Art. 32. Os Praticos farão o seryiço diario ou sema
nalmente na llha do Mél, e na da Cotinga, conforme. o de
talhe do Pratico Mór, com approvaçâo previa do Capitão do 
Porto. 

Have•·ão dous Patrões para todas as embarcações da Pra
tiCagem, e quatorze remadores; sendo estas praças perma
nentes. 

Quando fôr mister maior pessoal, para guarnecer todas 
as embarcações, ou quasi todas, se. chamará gente marítima. 
precedendo ordem da Capitania do Porto, na fôrma do res
pectivo Regulamento, .cornindo as despeza, que com isto se 
fizer, por conta do navio, em favor doqual tiver sido aquella 
gente empregada, e ficando .responsavel pelo seu pagamento 
o Commandante, Capitão, Mestre, Dono ou Consignatario do 
mesmo navio. 

Art. 33. O Pratico Mór regulará o emprego mais con
veniente das embarcações, em que devem sahir os Praticos 
destinados a dirigir ou soccorrer os navios; tendo attenção 
ao estado do banco da barra. 
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TlTULO li. 

ou i11esttes dos Nai:ios, IJ ue 
dirigidos pelos I' ntticos. 

CAITfULQ L 

tivetem de sei' 

])os Commandante's, Cap·itães ou Mestres das Embarcações, 
que pretenderem entrar. 

Artigo 3 11. O Commandante, Capitão ou Mestre de qual
quer navio, qnc prete:nder ~entra.r a barra, fará i~.ar no 
tópe de prôa a bandcira.designada no l]lladro dos distinctivos; 
de que trata o Aviso de 18 de Janeiro de 1850, c que se acha 
·annex:o a este Re.gúlamento; mandando árreal-a -depois de 
haver- .recebido o l)ratico. . 

Artigo 35. Logo_ que o Pratico entrar o portaló do na rio, 
que tiver de dirigi!·, o Capitão ou Mestre deste fica. obri
gado a declarar-lhe, com a maior publicidade possível, os 
pés d'agua, que cála .o navio_. 

Artigo 36. Todo o Comman.dantc, Capitão ou Mestre 
c lambem obrigado -a satisfazer a quacsquer requisições do 
Pratico, tendentes ao bom desempenho da Praticagem a 'seu 
cargo, bem como a ter safos e· promptos o ancorote, virador, 
ancoras, amarras, & c. 

Artigo 37. Nenhum Commandante, Capitão ou Mestre 
poderá maltratar a qualquer ·Pratico; devendo, quando este 
se comporte mal, dirigir ao Capitão do Porto li uma q_ueixa 
em regra, logo que der fundo, para que o mesmo Capitão 
do l'orto resolva, na fói'ma das disposições do respectivo He
gulamento e do presente. 

Artigo 38. Todas as vezes que a bordo de qualquer 
navio se apresentar ·algum Prati-co em estado de embriaguez, 
o Com mandante, Capitão ou Mestre o fará logo voltar para 
a embarcaç.ão, que o trouxe, e içará de novo o signal de 
pedir Pra'tico; devendo., quando tiver dado fundo, dirigir 
ao Capitão do Porto h uma parte do occorrido, para este pro
ceder, segundo as disposições penaes do presente Hegula
mcnto. 

Artigo 39. A nenhum navio, que cále mais <le seis 
pés· inglezes d'agua, c cuja arqueaçâo exceda de oitenta 
toneladas, · é. permittido entrar sem Pratico, huma vez que 
não seja impcllido por força maior; e sómente n'esle caso, 
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que se justilicará no acto de dar entrada do navio na C.opila
nia do Porto, será isento o Capitão, Mestre . ou Consignatario 
de pagar a Praticagem, conforme a Tabclla annexa a este 
Regulamento. 

CAPITULO II. 

Dos Commandantes, Capitãe.ç ou Mestres das embarcações, 
que pretenderem sahir. 

Artigo 40. O Commandanle, Capitõo ou Mestre da em
barcação, que tencionar sahir, c pedir Pratico, na fórma <lo 
presente Hegnlamento, dará parte ao Capitão do Porto, de
clarando por escripto o numero de pés d'agua, em que se 
acha o navio, e o dia em que pretende sahir; devendo esta 
declaração, depois de obtc•· a rubrica do Capitão do !'orlo, ser 
apresentada pelo Capitão do navio ao Pratico Mór,. que lhe 
marcará a hora da prirlida, c o avisará de qne_ convêm dar ao 
Pratico, no acto de largar o navio, hum altestado, indicando 
se elle bem executou este serviço. 

Artigo. 41. As disposiç(jes dos Artigos 36, 37, 38 e 39 
são applicaveis, no qué fôr compativel, aos navios, que tive
rem de sahir. 

Artigo 42. Se qualquer Command~nte, Capilão ou Mestre 
recusar o Pratico, a quem por escala couber o ser"Vi.ço, c 
pedir outro, .em que -tenha muis confiança, e este quher 
prestar-se, ser-lhe-lm isto concedido, com tanto que entre 
para o cofre com a quantia marcada na respectiva Tabella; 
entendendo· se o Commandante, Capit~o ou Mestre com: o se
gundo Pratico, como lhe convier. 

TITULO III. 

Das penas por in(racção das disposições do presente 
Regulamento. 

CAPITULO I. 

Das que dizem 1·espeito aos Empregados da Praticagem. 

Artigo 4.3. Todos os Empregados da Praticagem são 
rO!<ponsavcis pelas faltas, delictos c erros de oficio, que 



\ !,-; ) 

cornmcttcrcm no Ucscmpenho de suas obdguçõcs; devendo 
as -faltas ser punidas p'elo CnpitJ.o do Porto, segundo as 
attÍ'Íhnições, que lhe confere o respeCtivo Regulmúento; os 
delictos pelas Autoridades competentes, e os erros de officio 
pelo mesmo t:apiUio do Porto, com recurso para o Con· 
selho da Capitanin, seguindo-se hum processo analogo ao 
estabelecido no Titulo VII do Regulamento, mandado exe· 
cutar por Decreto n." 1!'~7 de 19 de Maio de 18~6. 

Artigo 411-. Todo e qualquer individuo empregado na 
Praticagem, que transgredir as disposições dos Regulamentos 
da Policia Naval, e 11scal das Alfandegas e de Sanidade, 
ficará sujeito, alêm das multas ou penas, que lhe forem 
impostas pelos ditos Regulamentos, á suspensuo do exercício 
por hum a 30 dias; e, quando o delicio fôr grave, deverá 
ser demittido por sentença do Conselho da. Capitania do 
Porto. 

A suspensão não importara a perda do vencimento fixo, 
mas sómentc a da gratificaç-ão, que tocaria ao Empregado 
no periodo, em que_ não esteve em exercício; devendo a 
importaneia d'essa gratificaçào ser recolhida ao cofre em favol' 
do- Soccorro Mutuo-entre os Praticos. 

Artigo li-5. Qualquer Pratico ou .Praticante, que, sem 
cansa mui justificada, recusar-se ao serviço, para que fôr 
nomeado, será pela primeira vez suspenso por oito dias, 
pela segunda preso por igual numero de dias, pela terceira 
por quinze, perdendo em todos estes casos a gratificação, 
que lhe poderia competir durante o tempo, em que estiver 
fóra do exercício; e finalmente, pela quarta vez, demittido 
por sentença do Conselho da Capitania do Porto em processo, 
organisado pela fórma disposta no Artigo 43 do presente 
Regulamento; devendo a referida gratificação em qualquer dos 
casos designados reverter em benetjcio do outro Pratico ou 
Praticante, que fizer o serviç.o, que pertencia úquellc. 

Artigo 46'. O Pratico, que se apresentar á bordo de 
qualquer navio para dirigil-o, estando embriagado, será 
pela primeira vez severamente admoestado na Capitania do 
Porto, e mesmo suspenso ou preso, conforme as circumstan
cias; e pela segunda c· terceira punido com as penas mar· 
cadas no Artigo 4-5. As mesmas penas são applicaveis ao 
Pratico, que maltratar de palavras ao Commandante, Capililo 
ou Mestre, ou faltar-lhe ao respeito. 

Se a otl'ensa, porêm, fór physica, será preso e entregue 
á Autoridade competente, para pu·nil-o, segundo a gravidade 



da olTcnsa, c con[o•·mc a legislaç.úo respectiva, em presença 
do corpo de delicto e exame de sanidade. 

Art. /s7. O Pratico, que, sendo incumbido de dirigir 
qualquer naviü, ,o encalhar ou perder, será processado pela 
Capitania do Pórto, a fim de se conhecer: 

t.~ Se o sinistro teve lugar, em consequencia de força 
maior, ou outras causas alheias á sua vontade. 

2.' Se por erro de offic.io por,BIIe commeltido. 
3.' Se de proposito, ou por outro qualquer motivo repro

vado. 
Quando se provar que está comprehendido no primeiro 

caso, será considerado justifictido, e continuará no'liYre exer
cício do seu emprego. Provando-se que se acha comprehendido 
no segundo, será suj_eito á suspensão e multa, e mesmo á 
demissão por julgamento do Conselho da Capitania do Porto, 
ficando todavia o direito salvo ás partes prejudicadas, para 
ha-vCrm'n a indemnisaÇão no juizo competentr. Se, finalmente, 
se provar, que está comprehendido- no terceiro-, Será preso, 
demittido, c entregue ás Autoridades criminaes, para pro
cederem na fórma das Leis. 

Artigo 48. Se qualquer embarcação encalhar, ou perder-se 
no banco da barra, depois que o Pratico a deixar alêm do 
mesmo banco, e de bordada em fóra, c provar-se que .<J si
nistro teve lugar, por hnver-~e o Pratico retirado a-nlcs de 
estar ella em posição conveniente,- para navegar Hvre de pe
rigo, déverá o dito Pratico entrar em processo, na fórma do 
m'tigo antecedente, ficando sujeito ás penas, que lhe forem 
impostas. 

Artigo 49. Se alguma embarcação se perder, depois que 
" Pratico a tiver fundeado, e se provar que o sinistro occor
reo, por haver dado fundo,. ou sido collocada em posição 
perigo'sa, por proximidade a e~colhos, banco ou pedras, &c., 
sem que para isso ·houvessem motivos de força maior, entrará 
o· dito Pratico em processo, na fórrria do art. 48. 

Artigo 50. Todo o Pratico, que tiver deitado de barra 
em fóra qualquer embarcaçao, e não apresentar hum attes
tado do Commandante, Capitão ou Mestre, em que se deClare 
que a deixou fóra já de perigo, ipso (acto, dará mui vehe~ 
mente presumpção de não haver largado em posição conveniente. 
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CAPITULO II. 

pas penas á que ficão sufeitos os Capitiies ou Mestres das 
EmbiJ;rcações. 

Artigo 51. Quando alguma embarcação sahir ou entrar 
sem Pratico, será obrigado o seu Consignatario a pagar a 
praticagem por inteiro, segundo a Tabella annexa a este 
Regulamento, e como se tivesse recebido o Pratico, salvo o 
caso excepcional declarado no Artigo 39. 

Artigo 52. O Capitão ou Mestre, que maltratar com 
palavras, ameaças ou pancadas o Pratico, que dirigir o na
vio do seu commando, responderá perante o ·Tribunal com
petente, e sotfrerá as penas, que lhe forem impostas por 
sentença. 

Se o facto tiver lugar na occasião da sabida do navio, 
e este se achar já fóra da acção da Autoridade competente, 
o Capitão do Porto, logo que tiver d'isso conhecimento, 
communicará á Autoridade Policial, para proceder a corpo de 
delicio, na fórma das Leis, em vista da queixa do Pratico; 
e auto de exame de sanidade, no caso de haver otfensas 
physicas, ou com os depoimentos de testemunhas, que pre
senciassem o facto; e, depois de assim organisado o processo, 
o enviará á Presidencia da Província, para resolver, como 
fÔl' de justiça, em face das circumstancias, que se <lerem, 
relativamente á qualidade do réo. 

TITULO IV. 

Disposições Geraes. 

CAPITULO UNICO. 

Artlgo 53. Só quem tiver nomeação de Pratico poderá 
responsabilisar-se pela Praticagem dos navios fóra da barra 
·c dentro d' ella até Paranaguá; e por isso todo aquelle que, 
sem ter· a competente nomeação, se apresentar á bordo dos 
·mesmos, para desempenhar o serviço de Pratico, será preso 
e entregue á Autoridade competente, como exercendo func
ções, que lhe são vedadas. 

Artigo 54. Será permittido entretanto aos Capitães ou 
Mestres tomarem na costa, como Pratico, algum marinheiro 
cQm a experiencia necessaria, desde o ponto em que fi\ r 

1 
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encontrado até em frente de .qualquer dos dous canaes; mas, 
se elle pretender passar d'ahi para dentro, sem que se chame 
Pratico, ficará sujeito ao disposto no artigo antecedente 1 
excepto quando a isso fór obrigado por força maior, o que 
tudo justificará convenientemente. 

Artigo 55. Os Empregados da Praticagem usarão de 
uniformes iguaes aos estabelecidos para os da de Pernambuco 
pelo respectivo Regulamento, c gozarão das isenções do artigo 
68 do Regulamento das Capitanias dos Portos, de 19 de Maio 
de 18116. 

Artigo 56. Todos os individuas empregados na Prati
cagem serão obrigados a dar parte do seu domicilio ao Pratico 
Mór. 

Artigo 57. Nenhuma cobrança, por serviço Jeito pela 
Praticagem, será demorada alem de tres dias; e, no caso de 
se não ter rea!isado n'este prazo sem justo motivo, se fará 
peremptoriamente por intermedio da respectiva Autoridade; 
se, porêm, o navio fôr de guerra, convirá aguardar-se ordem 
da :Prcsidencia, sendo ellc nacional, e se fôr estrangeiro, ter, 
se-hão para com o Commandante as devídas. attcnções. 

Artigo 58. Nas amarrações e desamarrações fica ~~~vre a 
todo o Capitão ou Mestre empregar a su_a guarnição oU a de 
algum outro navio, bem como servir-se de qualquer lancha, 
que não seja a da Praticagem. 

Artigo 59. O Pratico, que dirigir a entrada de qualquer 
navio, é obrigado a conduzil-o até um dos ancoradouros d~ 
Cidade de Paranaguá, se o Commandante, Capitão ou Mestre 
o exigir; mas~ depois de tór o navio passado acima do Fortim, 
poderá ser substituído pelo Praticante, Patrão, ou algum dos 
Remadores <la lancha da Praticagem, se o Pratico Mó r assim 
o entender conveniente, o que fará sob sua responsabilidade. 

Artigo 60. A navegação interior da bahia é livre para 
os Capitães ou lilcstres uos seus respectivos navios, e, se elles 
preCisarem de Praticos para isso, poderão servir-se dos da 
barra, que existem na Catinga, quando poderem ser dispen, 
sados, áu de qualquer outro que esteja competentemente 
habilitado com a nomeação da Capitania do Porto; não po
dendo 'uns e outros exigir maior paga do que a designadã 
nas observações da Tabclla annexa a este Regulamento. 

Artigo 61. Qualquer Pratico do interior, que não perc 
tencer .á A'Sociação, e conduzir algum navio .par~ o interior 
até á Cidade de· Antonina, perceb.er:í o salari.o, q(\e a Tabella 
marca· _para, tal. sm:viço. 
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1'abella das quantias, que deverão ser pagas aos Pi·aticos ela barra da dffiacle de Pamnaguá na Província do fiaraná, pelos serviços 
prestados aos Navios nas enti'Udas e sahidas elo 1•espectivo porto, conforme a tonelagem e calado . cl' agua elos mesmos 

iVm•ios e os di{fe1·entes ancoi'Uclow·os, inclusive o cl'aqttella Cidade, e mesmo até o p01·to ele Antonina. 
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Quadro dos distinctivos mandado executar por Aviso de :18 de 
Janeiro de :1850. 

Distinctivo, que deverá içar no tópe de prôa o 
navio, qu~ pedir Pratico. 

Distinctivo, que deverá içar o Pratico, quando 
fôr procurar o na\'io, que tiver de guiar. 

Signae51 JlRI'R o navio •nost••nt• os pés tl'ngua que •lemnndn. 

No lÓpc tlo anastro grandeo 

I 2 3 4 5 

B:rplieaçtio. 

1. l\'ove pés d'agua. 14. Doze e meio. 
2. Nove e meio. 15. Treze. 
3. Dez. 21. Treze c meio. 
4. Dez e meio. 23. Quatorze. 
5. Onze. 24. Quatorze e meio. 

12. Onze e meio. 25. Quinze. 
13. Doze. 

N. B. O numero doze indica-se, tendo o galhardctc n." 1 por cima do de n." 2, e os demais signacs 
por identico modo. 

Depois dos signaes Jntcriores, podcrú o na:vio fazer os que se seguem: 
31. Faltn. uma ancora. 
32. Falta mais de uma ancora. 
34. Tem peste descnvo!Yida á bordo. 
35, Tem noticias de circumstancia, que devem ser logo communict~dlls. 
41. As bombt~s niío vencem a agua que faz o navio. 
42. Tem incendio desenvolvido a bordo. 
43. Pede Pratico com urgcncia. 
45. 
51. 
52. 
53. 
54. 

A estação dos Praticos na Ilho. do ~Iél repetirá os signacs do presente regimento para a da llha da Ca
tinga, c esta para a Cidade, como fôr mais conveniente, c se o Governo assim entender . .. 

Affirmativa. Negativa. 

Havendo agua para o navio cntrnr, I{'ar-sc-ha n bandeira nffirmativa, e no caso contrario a negativa. No 
primeiro caso sahirá o Pratico, para u buscar o navw, e no segundo sómcntc sahu.:í., se o navio fizer o sigo<~ I 
numero quarenta c trcs. 

(Aviso de 8 de Fevereiro de 1858). 
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Artigo 62. Se o pessoal e !natcrial da I'ralicngcm 
marcado n'estc Regulamento, não 'for bastante para 6 des
empenhO. do serViço publico, o 1)-ratico Mó r rcconhccendó-o, 
proporá ao Cnpitão rio Porto o angmenlo prcr.iso. . 

Aitigo 63. Poderüo fazer parte <1' este Rcgnlam~nto as 
disposic,}õcs dos Arl~gos 6ft., GG, 67, GS c ô!) do da Pr~ti
cngem da costa c porto de Pernambuco, qmmdo n'istc: con
cordarem os interessados, e pcrmit.Lirem as circumst.an\iaS (~;:~ 
Associação, solicitando clla n'cste caso aulorisação do Go
verno Imperial pelos meios competentes. 

Palacio do IUo de Janeiro em 8 de Fevereiro de i&:>~. 
José Antonio Saraiva. 

N." 44.-Aviso Circular de iJ de Fevereiro de 1858. -Aos 
Presidentes de ProvirlCias.-·1?iarcando a manúta eomo as 
Thesourarias devem proceder com as contas de adianta
mento a empregados. 

Illm. c Exm. Sr.-Expeça V. Ex. as ordens necessarias 
;\ Thesouraria de Fazenda dessa Provincia, para que nenhuma 
despeza se faça com a Inspecloria Geral de Medições, Dele
gacia, Colonisação, Catechesc c Civilisaçüo de ludigenas e 
Colonias Militares sem o exame previo da Repartição Espe
cial das Terras Publicas; convindo outrosim que no caso 
de se adiantarem dinheiros para as dcspezas de qualquer 
dos serviços acima mencionados, os empregados, que rece
berem os adiantamantos, em vez de mandarem directamente 
as contas á Thesouraria, as enviem por intermedio da mesma 
Repartição, que depois de as examinar, e emitlir seu parece•·, 
as remetterá á Thesouraria. O que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento c execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Provincia. 
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N.' 45.-JUSTIÇA.-Aviso de 10 de Fevereirode1858.
Dirigido ao Presidente da Província de Minas Geraes. -De
clam vàlida.s as nomeações de Subdelegado e 2.' Supplente 
para o districto de Pompi!o , do Termo de Pitangui, (e·itas 
pela Presidencia sob proposta do Chefe de Policia, indepen
dente de proposta do >"espectivo Delegado de Policia. 

3.' Secçã0. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 10 de Fevereiro de 1858. 

lllm. e Ex. Sr.-Com o officio dessa Presidencia, de 
23 de Setembro do anuo proximo preterito, sob n.' 373, foi 
presente a Sua Magestade O Imperador o do Chefe de Policia 
dessa Província, que veio nelle incluso em original, cobrindo 
diversos documentos relativos ao procedimento do Delegado de 
Policia do Termo de Pitangui, Francisco Xavier c Silva Ca
panema, em oppor-se á deliberação tomada pela Presiden
cia, sobre propostá do Chefe de Policia, de demittir o 2.' 
Supplente do Subdelegado do districto de Pompêo, Diogo 
de Oliveira Campos, e nomear Alvaro de Campos Cordeiro 
Valadares para o substituir, e Antonio Pacifico da Cunha 
e Castro para o cargo de Subdelegado do mesmo districto, 
que estava vago, com o fundamento de terem recahido essas 
nomeações em individuas que não farão por elle propostos. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, c Confor
mando-Se o mesmo Augusto Senhor corri o parecer deste , 
Manda declarar a V. Ex., que são fundadas as rasõcs appre
sentadas pelo Chefe de Policia na sua informação dada sobre 
a questão; por quanto, o art. 27 do Regulamento n.' 120 de 
31 de Janeiro de 184-2 não obriga á aceitar para a proposta 
desses cargos necessariamente o individuo lembrado, ou 
indicado pelo Delegado , como o de que se trata erronea
mente suppõe, quando se considera offendido em suas prero
gativas por não ter sido proposto pelo Chefe de Policia e 
nomeado pela Presidencia o individuo que elle proposera 
para 2.' Supplente, visto que a inte!ligencia literal da phrase 
de que usa o citado artigo-ouvido o Delegado-apenas 
poderá dar a este um voto consultivo, nunca um direito de 
proposta obrigatoria; e que tendo sido esta solemnidade do Re
gulamento de facto observada, como exuberantemente prova a 
correspondencia que teve lugar entre o Chefe de Policia e o 
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sobredito Delegado, via-se que o fim deste, na controversia 
sustentada, fóra obstar a nomeação do que não merecia a sua 
complacencia. ·· 

Que ainda quando tivesse sido irregular e nulla de di
reito a proposta do Chefe de Policia, e a approvação e no
meação da Presidencia, nunca seria licito ao Delegado arrogar 
a autoridade de Juiz na contenda, julgar nulla de facto essa 
nomeação, recusar o cumprimento de ordens de seus supe
riores, reenviar os provimentos de Subdelegado e 2.'Supplente, 
e finalmente accusar o Chefe de Policia como infractor do 
art. 27 do citado Regulamento, imputando-lhe o delicio de 
excesso de autoridade. O que commnnico a V. 1\x. para sua 
intelligencia. 

Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos.- Sr. Presidente 
da Província de Minas Geraes. 

N.' 46. - FAZENDA. -Em 10 de Fevereiro de 1858. -
Sobre a apprehensão de vm·ios objectos de ouro do uso d~ 
hum passageiro, que forão submettidos ao pagamento de 
direitos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
10 de Fevereiro de 1858. 

Communico a V. S., que o Tribunal do Thesouro Nacio
nal confirmou a sua decisão proferida no processo da appre
hensão de varios objectos de ouro pertencentes a hum passageiro 
da Polaca Franceza Fameux, o qual acompanhou o seu officio 
n.' 652 de 28 de Janeiro proximo findo, menos na parte em 
que sujeita osobjectos apprehendidosao pagamento de direitos, 
por não ser applicavcl o art. 288 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836 aos objectos do uso de passageiro, a\tenta 
a disposição das notas 9!> e 116 da Tarifa, e art. 318 do ci
tado Regulamento. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro Inspector da. Alfandega da Côrte. 
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N·.• 4.'7.'-FAZENDA~Em 11 de Fevereiro de 1858.~Na 
conferencia da sahida da A.lf'andega não lw lugm• á 

impugnação da mercadoria despachada. 

Mioisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de·Janeiro em 11 
ie Fevereiro de 1858. 

O Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente o pro
~0sso de contestação occorrida na Alfundega desta Córte por 
occasião da sahida de 40 barris de vinho quelificado do Porto 
pertencente a João Baptista Leite & C.", no qual, attenta a par
ti'oipação do conferente que entendia ser o di lo vinho do Porto 
feitoria, e a iosistencia da parte porcscripto sobre a qua
lificação por cl\>1 dada, deliberou V. S. ordenar a impugnação 
da 'mercadoria por conta da Fuzcnda, e a consequentc _arre
matação, fundando-se no art. 8.' das Disposições Preliminares 
da Tarifa, vista a informação constante do Officio de 3 de De
zembro do anno findo, que acompanhou o recurso interposto 
dessa deliheraçüo pelos sobreditos Leite & C.'; considerando que 
a disposição do art. 205 do Regulamento de 22 de Jnnho de 
1836 sobre a faculdade da impugnação se refere á oceasião 
do despaçho; qne o art. 8.' do Regnlamento de .f() de Jac 
neiro de 1838 não alterou esta doutrina, por ser decla
ratoria dos citados arts. \!05, 206 e 207 e seguintes; qne 
o Decreto de j 7 de Novembro de 1841. não teve l>Or lim 
ampliar ou regular o exercicio daque\\a faculdade, visto 
como ·no art 1.' h e simplesmente remissivo aos arts. 205 do 
Regulamento de 22 .Junho e 8.' do de 19 de Janeiro, maê 
sim determinnr a fórma do processo para a decisão das duvi-
das sObre qualiticnção", e, conseguintemente, que o ~rt. 8.0 das 
Disposições l'reliminares ;la Tarifa, referindo-se ás disposi('ões 
citadas,- as quacs não autorisão a impugnação IH) conferencia 
da sahirla, nüo pódc tamhcm autorisal-a ncss!) occasião; con
siderando mais que o art. 228 do Hegn1amento de 22 de Junho 
de ·H;SG nJo pennitte semelhante faculútlcle na sabida das 
mcrcadoria:;; (lue tendo-se a parte opposto nessa occasião ao 
parecer da conferencia, exigia esse artigo que se instaurasse 
o processo de arbitros garantido pelo Decreto de 17 de No
vembro de 18li1_í.; e por tanto que, ordenando-s~ em taes 
circu rnstancias a impugnação do genero, deixou de obser
var-se o mesmo art. 228: resolveu não só tomar conhecimen
to do recurso, como dar-lhe provimento para o effeito de 
declarar de nenhum effeito a deliberação recorrida; mandando 
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outrosim, . pois que a mercadoria foi arrematada, que seres'
titua aos recorrentes o produclo da arrematação, depois de 
deduzirem-se para a Fazenda não os direitos correspondentes 
a esse producto, mas os da qualificação indicada no despacho. 
0 que communico a V. S. para sua intelligcncia e execuçüo. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza llranco. -Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandegada Córte. 

N.'48. -FAZENDA- Em i1 de Fevereiro de 1858.- Os titu
las de declaração de meio soldo e monte pio não são su
jeitos ao pagamento dus direitos de cinco por cento, nem 
a emolumentos. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria de 
Fazenda do Pará, .em resposta ao seu officio n." 20~· de 18 
Novembro ultimo, no qual participa ter mandado cumprir o 
Titulo de declaração do monte pio de D. Maria Joaquina da 
Conceição Santarem, vi uva do 2.' Tenente· da Armada José 
Bernardo Santarem, independente do pagamento de emolu
mentos, que bem resolveu o caso de que se trata; visto 
como tendo os Decretos de 27 de Junho de 184.0 c de 3 
de Novembro de 1852 declarado que das pensões de meio 
soldo e monte pio não são devidos os direitos de cinco 
por cento, e as Ordens de 20 de Novembro de 1839, 13 de 
Maio de 184.5, 10 de Dezembro de 18~·6 e 11 de Junho de 
18.53, que pelos respectivos títulos se não deve levar emolumen
tos, pão havia fundamento para se exigir o paga 01ento d.estcs 
nem d'aquelles. 

Thesouro Nacional em 11 de Fevereiro de 1858-
Bernardo de Souza Franco. · 
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N. ~49.-FAZENDA.-Em 12 de Fevereiro de 1858.- Manda 
cobrar os direitos competentes de hum despacho de botões 

e anneis que verificou-se não serem dourados. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de de Janeiro 
em 12 de Fevereiro de 1858. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro Nacional, 
attendendo a que a decisuo de que trata o recurso de Manoel 
José Cardoso Machado, sobre que V. S. informou em seu officio 

· de 29 de Dezembro ultimo, se funda no fulso supposto de 
considerar-se como dourados os botões e anneis que o recor
rente submettera a despacho, quando taes objectos nada 
contêm desse metal, não se achando por outro lado classill
cados os botões conjunctamente com os anneis no art. 1.2!>2 da 
Tarifa, deliberou tomar conhecimento do dito recurso e dar
lhe provimento, declarando de nenhum effeito a decisão recor
rida, e mandando que se exija no despacho dos sobreditos 
botões a taxa de 600 réis por libra, e na dos anneis a de 480 
réis. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro lnspector da Alfandega da Côrte. 

N.' 50. -GUERRA. -Aviso de 12 de Fevereiro de 1858. 
DBterminando que o Fiel dos Armazens do Almoxarifado 
da Fabrica da Polvora seJa incluído na folha do Estabe
lecimento, e que os empregados da mesma Repartiçao fação 
assentamento no Thesouro Nacional. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
12 de Fevereiro de 1858. 

!•'i que Vm. na intelligencia de que o Fiel dos armazens do 
Almoxarifado dessa fabrica José Maria da Silva Vianna, deve 
ser incluído na folha dos empregados do estabelecimento a seu 
cargo com o vencimento que lhe competir, e que convem que 
os empregados dessa Repartição façiio assentamento no The· 



( 57 ) 

souro Nacional , c provem que pagárão os direitos e sellos 
de suas nomeações, como representa o Sr. Ministro da Fa
zenda em Aviso de 10 do corrente. 

Deos Guarde a Vm.- Jeronymo Francisco Coelho.-Sr. 
Director da Fabrica da Polvora. 

N.• 51.-MARINHA.- Aviso de 12 de Fevereiro de 1858. 
Regula os vencimentos, que devem perceber os Artifices 

embarcados nos navios da Armada. 

Rio de Janeiro.- Ministerio dos Nego cios da Marinha, 
em 12 de Fevereiro de 1858. 

Sua Magestade O Imperador, Attendendo á representação, 
em que os Carpint~iros embarcados uos Navios da Estação 
Naval do Rio de Janeiro pedem augmento de salarios, Ha 
qor bem que os vencimentos de taes Artífices e dos demais, 
que costumao embarcar nos Navios da Armada, sejão regu
lados, conforme a tabella inclusa, assignada pelo Conselheiro 
Official Maior d'esta Secretaria d'Estado: o que communico á 
V. S., para seu conhecimento, e execuçao, na parte que lhe 
toca. 

Deos Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva. -Sr. Antonio 
Leocadio do Coutto. 

8 
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Tahell!,., a · quae I!IC n•efe••e " AvH.I>O <i' esta tl'ata, 
~e~·n~~~~cl6! ~s we~~çbp.~11ilto~ •It:nens-ae§_, que dfi.
vem H"~··eebe•• <1>;§ ftJI·í~fice~> e•l'llJ>I'•'eád(>S D4)S 
Na"fi.(il§ da .l~_fmt.M]~. 

NO HJJ>ERIO. EJI PAIZ ESTRANGEII\0. 

Offici<m. Classes. Classes. 

~ ' 
--..___ 

•·' ~.a a.a i.<\ 2.' 3.' 

--------- ---- ----1-c-·-. --,----. 

Carpíntciros •.•.•. 70UOOO 60~000 50flOOQ lOOSOOO 85!000 1o;;ooo 
--------- ------------ --- --------

Calilfatcs.; ••..•.. 65Rüü0 5~SOOO 45Süo9· oonooo 7éHOOO GO#OO.o. 

-.---.. -•---.. -. -.- --.. -.-r---1----. ----------· 
Ser-ralheiros ••.••• 50SOOO H H 678000 8 ~_I 
--------- ------------ .. '. ---- -
'.('anoejros, •••..•• 40SOOO H H 458000 H H 

- ' " 

l.a Estes ArtiOccs crnbarcarolo nos Navios da Armada, scguiHlo as lo
tações dos mc~mos Navios; ficando entendido que os Carpinteiros e Calafatcs 
de 1.a Cias~e só poderão embarcar nas Fr·agatas, c Corvetas de 1.a ordem. 

2,a Os Carpinlciros e Calafatcs de 1."', 2.a e 3.a Classe ~crão tirados dos 
de iguacs C! asses das Officiuas dos Arscuncs. 

s.a A bordo (los Navios, em que não embarcarem Calafatcs, ficará o des
empenho de suas fnncçCies a cargo dos Carpinteiros. 

4.a AICm dos ''encimentos acima designados, receberão huma ração, c 
velas, ua conformidade das tabellas em úgor. 

5.a Os Artificcs cmbàreados, tJUC por qualquer circumstaucia forem CJ;ll
pregados em trabalhos nos Arsenacs, nrro tcem direito a outros yeU:cimentos, 
alem dos que se achão marcados na -presente tabella. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da l\larinha em 12 de Fevereiro de 18!:.8. 
Ff'·atJ~ci11co -~{l(t>ac~· Ji!J®~:~:>Ilcou;;up. 
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N.".5:2.~FAZENDA.-Em 13 de Fevereiro de 1858.'--Sobrc 
fianças dos Fieis dos Armazens da Alfandegada Côrte. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .. Rio de Janeiro .em 
13 de Fevereiro de 1858. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu officio n.' 6S3 de 8 
do corrente, a respeito da fiança dos Fieis dos Armazens dessa 
Repartição, que assim como depois de expedida a Portaria de 
23 de Novembro de 1853 ficarão em vigor_as fianças prestadas 
na mesiJla Repartição, isto independente de qualquer ratificação, 
tambem se devem reputar em vigor e subsistentes para todos os 
etfeitos legaes, apesar da Portaria de 20 de Novembro de 1854, 
os constantes dos termos por copia inclusos, podendo todavia 
proceder a respeito destas como entender conveniente, se julgar 
que attenfas as circumstancias actuaes não offerecem ellas as 
preoisas garantia$ de idoneidade. 

U~os Guarde a V. S.-l.)ernardo !le Souza Frmwo.-Sr. 
Go!lselbeiro lnspector da Alfandega i!a Côrte. 

N.' 53.~ VA?;IlNDA.- Em 15 de Fevereiro de 1858. -De~ 
clara que a disposiçiio do art. 3.' das [nstr!!cçôes de 30 de 
Março de. 181~9 não he applicavcl ás proc!!raçoes para leva.n" 
lamento dos bens de defuntos e auzentes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesourariade 
Fazenda de Pernambuco que, não tendo lugar a respeito do 
levantamento dos bens de defuntos c auzentes a disposição das 
Instrucçõcs de 30 de Março de 181!-9 art. 3. ', que exige certidão 
de vida e, limita o vigor da procuração ao exercício em que 
são apresentadas, salvas as excepções do mesmo artigo, foi 
~~.feri!lo. o requerimento, qu~ acompanho\! o officio da Prc" 
sidencia da mesma Província de 29 · de Desembro ultimo, 
sob n.' 11>1, de Gustavo Henrique Praeger, procurador dos 
berdciros do finado Ilermann Mehresten, para o fim de se en
tregar o producto da herança do sobredito finado, arrecadado 
e recolhido 4 dita Thesonraria, independente de exhibição de 
certidão . de vida dos herdeiros; caso porem a procuração 
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apresentada; de Agosto de 18~6, seja passada pelos mesmos 
herdeiros habilitados, e contenha poderes para recebimento dos 
Cofres publicos, e se ne11huma outra duvida occorrer por 
outra circumstancia. 

Thesouro Nacional em 15 de Fevereiro de 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

Bepat•tiçiio Gm•al das Tm•J•as Publicas. 

N.' M.-Aviso n.' 4 de 15 de Fevereiro de 1858.-De
clarando que os mnndatarios de terras não são obri

gados a registra-las. 

lllm .. c Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, a Quem 
foi presente o officio n.' 17 de 29 de Outubro do anno pas
sado, com que V. Ex. transmittio copia de outro, em que o 
Delegado do· Director Geral das Terras Publicas nessa Pro
vinda consulta, se. ad instar dos foreiros são igualmente os 
arrendatarios de terras obrigados a dar estas a registro: 
Houve por bem Mandar Declarar que, não gozando os ditos 
arrendatarios de dominio algum sobre os terrenos, que 
occnpão, lambem nenhuma obrigação tem de fázel-os re
gistrar. O que communico a V. Ex. em resposta ao citado 
officio, e para que o faça assim constar ao Delegado Con
sultante. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Provinda do Maranhão. 

---
N.' 55.-Circular de 15 de Fevereiro .de 1858. -Declarando 

que estão S!{jeitos á multa .do art. 95 do Regulamento de 
30 de Janeiro de 1.854. os possuidores de terras nas ses
marias dos lndios por titulo de foro. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem Declarar que só os possuidores de terras nas ses
marias dos Indios por titulo de foro, as devem registrar, 
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cumprindo em todo o caso que a sesmaria toda seja· levada 
a registro pelo Curador ou Director dos mesmos indios na 
fórma do art. 94 do Regulamento de 30 de Janeiro de 
!854; e que por tanto só os referidos possuidores por titulo 
de foro estão sujeitos á multa do art. 95 do citado Regu
lamento. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Provincia de .•.. 

N.' 56.-GUERRA.-Aviso de 17 de Fevereiro de 1858. 
Declarando que bem procedeo o Conselho Administrativo 
não recebendo para lançar na Acta o protesto, declarações, 
e voto em separado que apresentou o Director do Arsenal 
membro do rnesmo Conselho. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra em 
17 de Fevereiro de 1858. 

Em solução aos officios u. 0 ' 7 e 10 de 25 e 30 de Ja
neiro ultimo, do antecessor de Vm. remettendo copia do voto 
em separado dado pelo Director interino do Arsenal de Guerra 
por oecasião do ajuste de pannos que se devião comprar , 
declaro a Vm. que o Conselho Administrativo procedeo bem 
não recebendo, para lançar na Acta, o pretesto, as declarações 
e voto em separado qne apresentou o dito Director, Tenente 
Coronel José Manoel da Silva; por quanto não só ja tinha dado 
de tudo conhecimento a este Ministerio, mas ainda porque 
taes decl.arações, e protestos não são autorisados pela doutrina 
do Art. 20 do Regulamento dos Conselhos Administrativos, 
que prescreve o modo porque em taes casos se deve proceder, 
e vem a ser a declaração na Acta da razão de divorgencia, 
quando alguns .dos membros vota contra, e a isto se deveria 
limitar aquelle Director. 

Deos Guarde a Vn\.-Jeronymo Francisco Coelho. -Sr. 
Presidente interino do Conselho Administrativo. 
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N.' 57. ~FAZENDA; ~Em 19 de Fevereiro de 1858. ~ 
Manda cessar a pratica de só se restitui,- pé la Thesouraría 
os dinheiros recebidos por emprestimo dos Cofres de Orphilos 
de fóra da Capital. 

Bernardo de Souza Franco, !'residente do Tribtmal do 
Thesouro Nacional, Ordena ao Sr. Inspcctor da ThcsourariU do 
Paraná, em resposta a seu oficio u.' 7 de 11 do mez findo, que 
faça cessar a pratica que achou estabelecida de se fazerem 
sempre na mesma Thesouraria as entregas dos dinheiros de 
Orphãos tomados por emprcstimo, seja qual for o lugar por onde 
ellcs tenhão entrado; ás pessoas indicadas pelo Juiz nos preca
toríos oÍJ requisições, contando-se os juros pela i.' Secção até 
a data da informação desta, e passando os recebedOI'es um 
simples recibo; visto ser tal pratica contraria ás Instrucções de 
12 de Maio de 18!12, e ordem n.' 120 de 5 de Dezembro de 
18!1~·, que devem ser inteiramente observadas, como tem sido 
declarado por diversas Ordens do Thesouro, e ainda ultima
mente pelo Aviso de 19 de Setembi:o do anno passado á Presi
dencia do Rio de Janeiro , Ordem de 28 de Novembro á Thc
souraria de Se1·gipe , c Officios da Directoria Geral da Despeza 
l'ublica de 30 de Outubro do mesmo anno ao Juiz de Orphãos 
e ao Collcctor de Pirahy, que se remettcm por copia ao SI". 
lnspector. 

Thesouro Nacional em 19 de l'evereiro de 1858 . ..c... 
Bernardo de Ronza Franco. 

Expedio-se Circular ás Thesourarias de Fazenda no mes
mo sentido. 



N.• 58.~ FAZI<:NDA. -- lllll 20 de' Fevereiro de i858. ~ 
As. dividrn menóres de 250,)1)~00 podem se~'. reconhecidas 
independente de hàb1htação ;ud!owl dos herde~ros do tl'édiJr. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, vendo do processo da divida de eter
cicio findo proveniente do que venceo o Bacharel José Joa
quim Pimenta de Magalhaes, como Chefe de Policia da Proc 
vincia do Pará, do 1.• a 30 de Março de 1855, e da quã\ 
pede pagamento D .. Theresa de Jesus Pimenta, Ila qualidade 
de ·inventariante dos bens deixados pelo mesmo Bacharel, que 
se procedeo á habilitação judiCial do herdeiro, sendo a divida 
reclamada menor de duzentos e cincoenta mil réis ; declara 
ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da sobredita 
Provincia, que, na conformfdade da Decisão n.' 260 de 19 
de Julho de 1856, se pódem reconhecer as dividas não 
excedentes áquella quantia independentemente de habilitaç~o 
judicial dos herdeiros· do credor. 

Thesouro Nacional em 20 de Fevereiro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 59.- FAZENDA. -Em 22 de Fevereiro de i858. ~ 
O excesso de mais de 3 unidades, além do declarado no 
despacho, obriga a parte ao pagamento dos direitos dobra.
dos, ainda mesmo sem dolo ou má fé. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fazenda el!l 
22 de Fevereiro de 1858. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesoúto, por 
Deliberação de 18 do corrente, indeferia o recurso de Charles 
Roche da multa de direitos em dobro, que lhe foi imposta 
por essa Alfandega, na fórma do art. 200 do Il.egulamento 
de .22 de Junho de 1836, por se ter verificado no acto do 
despacho o excesso de mais de tresunidades, metros ou varas 
singehis, alêin do declarado na nota do despacho, que faz o 
objecto do mesmo recurso, nas tres caixas com 50 córtes 
de vesíidos de ehaly. ou riscado de seda, visto como não 
obsta, em favor do recorrente, a allegação de simples en-
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gano e ausencia doJ fraude ; por quanto, na conformidade 
do que já foi declarado pela Portaria n.• 40 de 11 de Fe
vereiro de 18<)4, o art. 200 do citado Regulamento referé-se 
simplesmente ao accrescimo de unidades em relação ao ac
cusado na nota do despacho, ainda mesmo sem circumstancias 
que denunciem dolo ou má fé. 

E por esta occasião observo a V. S., que o Feitor do 
despacho devêra ter declarado na respectiva nota o accres
cimo que encontrou, segundo se acha expressamente determi
nado no art. 36 das Disposições Preliminares da Tarifa. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. 

N.' 60. -GUERRA. -Aviso de 22 de Fevereiro de 1858. 
Determinando em vinude da Imperial Resolução de Con
sulta da SecÇão de Guerra e Marinha do Conselho d' Estada 
que seja entregue a seu senhor um escravo que se acha com 
praça de soldado, independentemente de qualquer indem
nisação que em direito se possa exigir do mesmo senhor. 

Rio de Janmro. Nlmisterio dos Negocios da Guerra em 
22 de Fevereiro de 1858. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, Atten
dcndo á supplica de Joaquim Cavalcante de Albuquerque, 
pedindo que se lhe mande entregar com baixa do serviço seu 
escravo Ignacio, que com o nome fictício de Antonio Manoel 
do Nascimento acha'se com praça no 1.' Batalhão de Infan
taria, Ha por bem, por Sua Immediata Resolução de 20 do 
corrente tomada sobre Consulta da Secção de Guerra e Ma
rinha do Conselho d'Estado, Determinar que seja o dito escravo 
Ignacio, restituido a seu senhor independentemente de qualqner
indemnisação, que em direito se possa exigir do mesmo 
Senhor do escravo: o que communico a V. Ex. para seu coe 
nhecimento c execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho. 
Sr. Barão de Suruhy. 



\. ou 1 

N.' 6L~JUSTlÇA.-Aviso de 22 de Fevereiro de 1858.
Dirigido no Presidente da Província do Pará. -Declara que o 
J)clegado de Policia he competente para entrar em qualquer 
theatro a fim de inspeccional-o, quer a representação se di! 
merz.iantepaga, quer por convite. 

3." Secção. Ministerio Jos Negocias da Justiça. Rio de Ja
neiro em 22 de Fevereiro de 1858. 

Illm. lk Sr.-Remctleo V. Ex. poreopia, incluso no seu 
offieio n.' 29 de 9 de Jaueiro ultimo, o do Chefe de Poli
cia dessa Província dirigido ao Delegado do Termo de Sane 
tarem, por occasião de se pôr em duvida a competencia do 
mesmo Delegado pa_ra inspeccionar uma representação drama
tica que teve lugar em um· theatro ali existente, com o pretexto 
de ser particular: e Sua l\Iagestade o Imperador, a cujo conheci
mento lcyei este negocio, Houve por bem Approvar o proce
dimento do referido -Chefe de Policia , qüando, á yista das rasões 
apresentadas no seu citado officio declarou ao mencionado 
·Delegado que lhe competia entrar em qualquer thcatro para 
inspcccio-nal-o, quer a representação se désse mediante paga, 
quer por convite. O que communico á V E<. para sua intelli
gencia, e para o fazer constar ao sobredito Chefe de Policia. 

Deos Guarde a V. E<. -Francisco Diogo Pereira de Vas
concellos.-Sr. Presidente da l'rovinciado Pará. 

N.' 62. -FAZENDA. -Em 23 de Feyereiro de 1858. -Niio se 
pódeexpedir o titulo de meio soldo sem que os habilitandos apre
sentem a certidão, de que não percebem outras pensões dos 
cofres publicas. 

Bernardo de Souza Franco, Presiuente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, Melara ao Sr. Inspector da Thesouraría de 
Fazenda de Pernambuco, que, para se poder expedir os títulos 
de meio soldo da menor Constança Maria da Assumpçáo e de 
D. Anna Eufrozina da Silva, cujos processos de justificação e 
habilitação acompanharão os seus ofiicios sob n." 183 e 1 de 
29 de Outubro do anno passado e 2 de Janeiro ultimo, é 
necessariç que exija das partes interessadas, c remclta ao The~ 
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souro, a certidão de que as habilitandils n:lo percebem tença 
nem pensão alguma dos cofres publicos, devendo para esse 
fim marcar-lhes prilso, e suspender~lhes o pagamento do meio 
soldo se dentro delle m1o satisfizerem aquelle preceito legal; 
por quanto o art. 3.' da Lei de 6 de Junho de 1831, com
binado com o art. -l.' da Lei de 6 de Novembro de 182í, faz 
a expedição do competente titulo dependente da apresenta\'áo 
da certidão. de que se trata, no praso marcado no termo du 
fianç,a, e dó. lugar a que no caso de falta, seja suspenso nas 
Thesourarias de Fazenda o pagamento do vencimento provi
soriamente declarado em virtude do disposto no art. 3.' do 
Decreto n.o' /;9 de 2í de Junho de 1840. 

Thesouro Nacional em 23 de Fevereiro de 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 63. ~Em 2!; de Fevereil·o de 1858.- Nos processos 
de habilitação, para a percepção de meio soldo, devem os 
q~te se luib·ilitarem f1<stificar que· não possuem tit~tlo do Es
tado, que lhe ?·enda tanto ou mais que o mesmo rneio soldo, 
não se admittindo n'elles publica-fórmas de ccrtidocs de ca
samanto. 

Bernardo de Souza Franco, Pl·esiJcnle Jn Tribunal do The
souro Nacional, devolve ao Sr .. Inspector da Thcsouraria da !labia 
o processo de habilitação de D. Il.oza Florinda da Cunha, que 
acompanhou o seu Oflicio n." 298 de .H de Dezembro ultimo, 
visto nUo ser ellc snfliciente para fazel-a entrar no gozo do 
meio soldo que lhe cabe por fallecirnento de seu marido o Capitão 
reformado Joaquim José da Cunha, por nuo se ter justificado 
que a habilitnnda não possue officio , emprego ou o~tro titulo 
do Estado que lhe renda tanto ou mais do qnc o referido meio 
soldo, como exije a lei de 6 de Novembro de 1 82í, e por 
não poder ser admillida a publica-fôrma da cerliúão de casa
mento junta ao dito processo, á vista da pratica constante
mente seguida nos processos desta natureza, c fundada no que 
dispõe o Capitulo 6.' do Hegimento das mercês de 19 Janeiro 
de 1671. · 

Thesouro Nacional em 2-l- de Fevereiro de 18:>8.- Ber
nardo de Souza Franco: 
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N: 6~.- Em 24 de Fevereiro de 1858.-N&o se pó,kex
pedit o tiltdo, e suspende-se o mei0 soldo ás ha!Jililandas, 
se dentro do praso marcado no lermo de fiança nüo apre~ 
sentarem certidão de que não recebem dos cofi·cs publicas 
tença ou pensão. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The- · 
souro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria de Fa
zenda de Santa Cotharina, que, pnra ser expedido o titulo de 
meio soldo de D. Maria Francisca Fcijó de I\Icsquila, cujo pro
cesso de jusUicaçúo c habilitação acompanhou o seu officio de 
28 de Janeiro ultimo, sob n.' 23, he necessario que exija da 
habilitonda, e remetta ao Thcsouro, a cerlidúo de que nao 
recebe dos cofres publicas tença nem pensao alguma, devendo 
suspendCI'-lhe o pagamento do meio soldo se dentro do prazo 
marcado no respectivo termo de fiança não satisfizer aquelle 
preceito legal; por quanto o art. 3.' da Lei de 6 de Junho 
de 1831, combinado com o art. lt.' da Lei de 6 de Novembro 
de 1827, faz a expcdiçeo do competente titulo dependente 
da apresentação da certidão de que se trata, c, no caw de 
falta, dá lugar a que seja suspenso o pagamento do venci
mento provisoriamente declarado, em virtude do disposto no 
art. 3.' do Decreto n.' 1.9 de 27 de Junho de 1840. 

Tbesouro Nacional em 2'• de Fevereiro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 65.- Em 25 de Fev"reiro de 1858.- As filhas substi
tuem no meio soldo á mãe viuva nos casos em que fica esta 
;nh;b;da de o receber por ter emprego vital;cio do Estado. 

Ministcrio dos Negocias da Fazend~. Rio de Janeiro em 
2;) de Fevereiro de 1858. 

Illm. Exm. Sr.- Tendo sido presenle a Sua Magestade 
o Imperador a duvida suscitada no Tbesouro a respeito do di
reito de O. Catharina Thomazia de Oliveira e Silva c D. Ludo· 
vina Thomazia <le Oliveira e Silva ao meio soldo de seu 
fal\ecido pai, o Major reformado Thomaz Gonçalves da Silva, 
visto que á vi uva daquelle official, O. Anna Joaqnina de O!i-
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reira e Silva, foi o mesmo meio soldo negado por•se achar ella 
exercendo o lugar de .Professora de primeiras letras com venci
mento pago pelos cofres do Estado: Houve o mesmo Augusto 
Senhor por bem Declarar, por Imperial Resu!uçao de 6 do 
corrente, sobre Consulta do Conselho de Estado, que ás re
feridas D. Catharina Thomazia de Oliveira e Silva e D. Ludo
vim·a Thomazia de Oliveira e Silva compete o meio soldo de 
que se trata, porque está no espírito da Lei de 6 de Novem
bro de 1827 e Ordem do Thcsouro de 30 de Outubro de 1844., 
que as filhas não exccpluadas substituão a mãe vi uva nos casos 
em que fica inhibida de receber o meio soldo .. do marido de
funto por ter emprego vitalício do Estado. O que communico 
a V. 1\x. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N.' 66.-IMP:F;R~O.-Aviso de26 de Fevereiro de 1S58.-De
tlara que podem ser tirados á sorte da classe dos Lenles Ca
thedraticos os que (orem necessarios para completar-se o 
numero legal de examinadores nos aetos de de(eza das 
lheses. 

2.' Secção. Rio dé Janeiro. Ministerio dos Ne~ocios do 
Imperio em 26 de Fevereiro de 1858. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador, com o 
Officio de V. S. datado em 24 de Outubro ultimo, uma copia 
da parte da acta da secçilo celebrada pela Congregação dessa 
Faculdade, em 10 do mesmo mez, da qual consta a resolução, 
por ella tomoda, de sujeitar á consideração do Governo Im
perial o requerimento de um de seus membros, em que, pon
derando o inconveniente que, da falta que havia de lentes 
substitutos em exercício, resultaria de ficarem privados do 
direito de defender suas theses os Buchareis que as quizessem 
ppresentar, visto como h e necessaria para este ucto a presença 
de Ires lentes substitutos, indicou a necessidade de toma!· 
o Governo a providencia de ordenar-'- que, no caso de n5o 
ser possível o comparecimento deste numero, se Üre á sorte 
tia classe dos lentes Cathedraticos os que forem necessarios 
para completar,se o numero legal dos examinadores. 
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E O Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua 
Immediala H.csoluçao de 20 do corrente mez com o parecer 
da Secção dos Negocias rio lrnperio do Conselho d'Estado 
exarado em Consulta de '27 de Dezembro do anno findo: 
Houve por bem Mandar decLwar, que nfío sendo tão essencial 
o concurso dos lentes snbstitutos no acto da defeza das 
thescs, que a sua a meneia o torne rmlio por sua natureza, pois 
que outro nao foi o pensamento dos J~stalulos que regem as 
Faculdades de l\Iedícina exigindo tal concurso, se não o de 
smwisar o trabalho dos .Cathcdratiw~, nada obsta a que, na 
sua falia, possão estes, aiuda sós, exercer as respectivas 
funcçõcs, e portanto se adopte a providencia propo>ta pela 
Congregação dessa Facnldadc. O que Communico á V. S. para 
sua intclligcncia. 

Dcos Guarde a V. S --Marqncz de Olinda.-Sr. Director 
da Faculdade de Direito Jc S. Paulo. 

N.' G7. -Aviso de 2G de Fevereiro de 1858. -Declara que 
deve designar-se praso para impressão das theses dos Bacha
•·eis formados, bem como que compete ás Congregações das Fa
culdades tal designação, ficando s~jeitas a novas designações 
os doutorandos que dentro do praso nwrcado não apresen· 
tarem, sttas thcses 't"-mpressas. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios do 
Imperio em 26 de Fevereiro de ·1858. 

Illm. c Exm. Sr.-Sua Magcstade o Imperador conforman
do-se por sua Immediata llesolução de 20 do corrento mez 
com o parecer da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho d'Estado, exarado. em consulta de 27 de Dezembro do 
anno passado, sobre o objecto do oCíicio de V. Ex. de 23 
de Maio do mesmo anno; !louve por bem Mandar declarar: 

J. o Que, com qmmto se não .e'ncon~re no Regulamento 
complementar dos Estatutos das Faculdades de Direitos, appro
vado pelo Decreto N.' 1. 568 de 24. de Fevereiro de 1355, e especi
almente no art. 75, disposição alguma que expressamente de
termine, que se marque praso ·aos Bachareis Formados, que 
pretenderem tomar o gráo de Doutor, paru a impressão da> 
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theses que pai'U eslc fim devem nprescnlar, todilvia, como da sua 
impressi'io, e correcçiío posterior, conforme o art. 76 do dito 
1\egulamcnto, dependem outros actos, qnc tem prasos marca
dos, taes como o sorteio dos lente~, aos quacs incumbe argu
mentar, e a designação elo dia para defesa, e para o ponto da 
d'issertaçrto, nos termos dos art. n. o 73, 78, e 79, actos, 
que entc'ndcm cGm a economia dos estudos, e com o processo 
dos exames. e outros trabalhos acadcmicos no anno lcetivo, 
cuja marcha ni'io deve ficar dependente do arbitrio dos 
doutornndos; hc por isso conveniente, c.conformc, senão á 
letra, certamente ao pensamento do citado Decreto, qne 
se designe praso para a impressZio das tlwscs de que se 
trata, em harmonia com os referidos trabalhos, como se de
signa para a apresentação, c para o exame; 

2. • Que á< Congregações das Faculdades compele fazer 
tal designação ; 

3." Que, no caso de não apresentarem os doutorrmdos 
suas theses impressas dentro do praso ·marcado, ficarão pretc
.ridos pelos que ·se lhes seguirem, e snjeilos R novas designa
ções, conforme a doutrina do art. 50 do citado Regulamento. 

O que communico a V. Kc para sua intclligcucia e exe
cução. 

Deos Guarde a V. r:,.-Marqnez de Olinda.-Sr. Dircetor 
da Facu!Jade de Direito do Recife. 

N." 6 ··. -GUERliA. -Aviso de 27 de Fevereiro de 1858. 
Determinando que aos Serventes de escnj)turação do A rsenrtl 
de Guerra da Curte seja arbitrada alem do vencimento diario 
huma gratificação regulando segundo os annos de serviço 
e bem assim aos Serventes do Almoxarifado, e do Esta
belecimento de Aprendizes li'Ienores 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocies da Guerra em 
27 de Fevereiro de 1858. 

A' vista da relação dos serventes de escripturaçiio do 
Arsenal de Guerra, que acompanhou o officio de 13 do corrente 
assignado pelo Director interino do me-smo Arsenal; e Attenc 
dcndo a que em conscqncncia da carestia. de viveres se 
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angmentou: o salario das dilferentes classes d.H operarios da: .... 
quelle Estabelecimento, Determina Sua Thlagestadc o Impe
rador que tlOS mencionadas Serventes se arbitre, alem da dia
ria de mil réis, que actualmente vencem, mas huma gfalifi
cução de 200, !~00 e 600 réis nos dias uteis, regulado segundo 
os annos de serviço, c de conformidade com a: nota junto, 
nn qual tamhcm se inclue o augmento de gratificaçáo de 280 
réis, nos dias uteis, aos Serventes das dift'ercntes Classes do 
Almoxarifado·, incumbi-dos de serviç.os braçaes, e aos do. Esta
belecimento de Aprenuizes menores: estas gratificações prin
cipiarão a ser abonadas do 1. o do mez de Março proximo 
futuro em diante. O que tudo communico a V. S. pat·a seu 
conhecimento e exeeuçáo. 

De os Guurt!e a V. S.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Director do Arsenal de Guerra da Côrte. 

1\'ota <las ~·atillcaçiies fixadas aos Ser-ventes 
de e§cripta ... nçii<> do Arsenal de Guerra da 
Corte, e a®s <l•as <liflea·enies Classes do Al
n•oxarif•l<lo a <tne se refe1•e o Aviso clesta 
dltta, almn dos actunes vencimentos. 

1. o Aos Serventes de escriptura.ção que tiverem 2 
annos de serviço completos nos dias uteis gra-
tificação ..•....•........•....•.•.....• 

Aos qne tiverem 4 annos ditos ditos .....•..•.•.. 
Aos que tiverem 6 ~nnos dito dito ............. . 
Aos Serventes incumbidos do serriço braça\ do Almoxa-

riFado e aos do Estabelecimento dos Aprendizes me
nores com 2 armos completos de serviço,. nos dias 
nteis gratificação .•.....................•... 

<)1"200 
<)1">400 
<)1">6()0 

<)t>2SO 

2." Os que actualmente percebem maior vencimento do que 
o resultante do presente angmcnto, continuarão no gozo do 
que jà se achão percebendo. 

3.' No fim de cada anuo os serventes que completarem os 
prazos de serviço acima dtsignados entrarão no- gozo da gra~ 
tificaçao correspondente. 

Secretaria d'Estado dos Neg_ocios da Guerra em 27 de 
Jlcvercirodc 1858.-0 Official Maior interino, llernardo Joa
quiln de Mattos. 
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N.' 69.- FA'L:El~IJA.- Em 27 de Fevereiro de 1858.
Julga bem apprehend-iilas di(férentcs mercadorias, cujo ma
nifesto [úra feito pela parte·CJn tempo que já nüo lhe podia 
aproveitar . 

. Ministcrio dos Negocias da fazenda. Ui o de Jãneiro em 
27 de Fevereiro de 1858. 

O Tribunal do Thesonro Nacional, tendo presente o re
curso transmittido com o oflicio de V. S. de 11, de Dezembro 
ultimo sob n. o 54/t-, intci'posto por F. A. Fidler da decisão 
que julgou procedente a apprehcnsfio do um piano, riO Interior 
do qual se encontrar.:fo differenies, ri1ercndorias pelo exame a 
que se procedeo na occasi:io do despachá de outro do recor
rente, em consequencia de denuncia; considerando que o fact_O 
de se acharem as mercadorias e~condidas n'um volume, para 
subfrahirem-se aos direitos, eonStitue uma das hypothcses da 
2.' parte do art. 203 do Regulamento de 22 de Junho de 
1836, e determina a apprehensüo; que se os l\egulamentos 
nenhuma·· pena ·impõem, C' mandão cobrar os direitos simples· 
das mercadorias em tacs circumslancias, quando são incluidas 
nas notas, he um favor pelo manifesto feito pela partú; que 
a apprehensão por tanto deve ter lugar, quando semelhanlc 
manifesto nU o_ pode aproveitar á parte; qilo em tal cnso se aclw 
o manifesto feito depois da denuncia, ou outra diligencia fiscal 
{undada no conhecimento e sciencia do dolo ou fraude ten
tado ou commettido: resolveo negar provimento ao recurso, 
confirmando a referida decisão, e· mandando que se proceda 
ulteriormente na fórma da Lei. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Comelheiro Inspector da Alfandega da Côrte. · 
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N/ 70:- E':' 9,7 de Feve.reiro de 1858.- Sobre o modo de pa
garem-se as Partes as 1ndemmzações por que he respon

savel o Administrador das Capatazias d' Al(andega. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
f$'/ dé Fevereiro de 1858. 

Communico á V. S. que foi deferido o requerimento do 
ex-Administrador das Capatazias Leopoldino dos Santos Pe
reira, pedindo realizar por meio de descontos mensaes de seus 
vencimentos a importancia da indemnização, a que fói con
demnado, aos negociantes Perry Shaw & Hawhes, e dos di
reitos e armazenagem á Alfandega, na fórma do art. 59 do Re" 
gulamento de 22 de Junho de 1836 e Ordens do Thesouro de 
18 de Abril de 1835, 11 de Abril e 23 de Setembro de 1851; 
ficando V. S. outrosim na intelligencia. de que a duvida, em 
que. se acha,. ácerca da competencia dessa Repartição para 
effectuar o pagamento da sobredita indemnização, em vista do 
disposto no art. 73 do Decreto de 20 de Novembro de 1850, 
está resolvida pela citada Ordem de 11 de Abril de 1851 no 
§ 6.', de conformidade com a qual deverá Jlroceder; para o 
que se lhe devolve o processo incluso. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Sonza Franco. -Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. 

N.' '11. ~Circular em 27 de Fevereiro de 1!:!58. - Os pa
peis sujeitos a emolumentos não devem ser cumpridos 

sem constar que estes (orão pagos. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesonrarias 
de Fazenda, que quando os diplomas, titulas, avisos, portarias 
e mais papeis sujeitos ao pagamento de emolumentos, perten
centes á receita geral nos termos do art. 86 do Decreto n.'736 
de 20 de Novembro de 1850, não levarem a nota competente 
de havei-os pago na Côrte, não mandem cumprir, na confor· 
midade da Ordem Circular de 16 de Dezembro de 1850, os 
mesmos diplomas, ti tu! os, avisos etc., sem que, álem do sello 
e direitos devidos, paguem os referidos emolumentos, con· 
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forme a Tabella annexa ao Decreto n.' 348 ·de 19 de Abril 
de i8V1 explicada pelas Instmcções de 22 de Março de 1851, 
cujo § 2.' fica alterado sómeote na parte que mandava in
dicar com antecedcncia a quantia dos emolumentos, que os 
interessados tenhão de satisfazer no lugar da execução dos 
papeis expedidos, por não o terem leito antes de sua expe
dição. 

Thesouro Nacional em 27 de Fevereiro de 1858. -Ber
nardo. de Souza Franco. 

N.' 72. --Circular em 27 de Fevereiro de t858.- Os Livros 
de missa com capas de madreperola, marfim e tarta

ruga devem ser despachados ad valorem. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de Fazenda, de conform.idade com a decisão do mesmo Tri: 
bunal á Alfandega da Côrte sobre o recurso de Domingos José 
Gomes Brandão, que devem ser despachados ad valo rem os 
livros de missa eom capas de madreperola, marfim e tarta> 
ruga, visto não se acharem compreheudidos em nenhum dos 
artigos da Tarifa semelhantes livros daquelias diversas espe
cics. 

Thesouro Nacional em 27 <le Fevereiro de 1858.- Ber
nanlo de Souza Franco. 
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73.- (}U!CRRA.- Aviso de 1.' de Março rlc 1858. ~ 
Determinando a idade .com que podem ser admittidos á 

matricula os Alumnos das Escolas flíilita,·es. 

Rio de Janeiro. Minbtcrio dos Nogocios da Guerra em 
[." de Março de 1858. 

Determinando SUa Magestadc o Imperador que aos alurrino'~ 
rnilitures n quem ja se havia conecdido licenç-a para estudar 
anteriormente ao Aviso de 15 de Fevereiro proximo passado 
uuc marcou o maximo ·da idade em 2~) annos_; he ·pcl·mit
fidn a matricul« não ohslautc oxcederem essa idaqe; ~-<l.qtlí} 
~es\a · d,atu em diante fique sendo .de t2 annos o minimo· da 
idade marcada em 11 pelo citado Aviso, para os alumnos 
pp.iZanos; 3. o que a mntrieula do 1. o ao no do cnrso mathe .. 
jJ1atico sómcnle he permittida aos que tiverem pelo menos 
a idade de i5 annos. Assirp o c::on1murdco á V. S. para seu 
conhecimento e execução; 
· Deos Guarde a V. S. -.Jeronymo Francisco Coelho.-
Sr. Director da Escola Central. 

N." n.- FAZENUA. -Em i." de Março de 1858.- Não 
se ~eve proceder ao lançamento para a taxn de cscrnvos 

n'uma Vil/a que foi extinct!!. 

Bemaruo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazqnda de Sergypc de 21 de Janeiro ultimo, 
sob n. o 5, em que dú parte de haver mandado sobr'eStar no 
lançamento da taxa de escravos na antiga Villa do Porto da 
Folha; por terem os seus habitantes alleg:1do isenção do im
posto em consequencia da mudança da série <la antiga Villa 
p:ú·a. a PovoaçJo denominada Currul de l)odra.s, consultá se. 
qeye estabelecer neste ultimo lugar a Collcctoria do Porto da 
Fó)l1a; declara ao mesmo Sr. Inspector : i.'. que foL acertada 
a· decisão de não sujeitar á taxa a. cxtincta Villa, :. 2' que. por 
Otà .. ba:~ta que na nova Yilla haj_i~ h.uma ~Agci~cia sob u resnon:-: 
sabilidade do Collector que mais prôximo ficar: 

, Thesowo .Nacional em 1." de Março dC 1858;- BenmrJlo 
di:Uiouza Fnmco. · 
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N.' '75.-FAZENDA.- Em 3. de Março de 1858. -Regula 
o pagamento das porcentagens aos Administradores, Col
lectores e Escrivães das Mesas de Rendas e Collectorias do 
Rio de Janeiro 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de Março de 1858. 

Tendo por conveniente regularisar as porcentagens dos 
Administradores, Collectores e Escrivaes das Mesas de Rendas 
e Collectorias Geraes da Província do Rio de Janeiro, de modo 
.a tornar menos sensível a desigualdade que se nota nos ven~ 
cimentos dos que .tem a seu cargo Estações pouco rendosas,· 
porem de igual ou mó r trabalho que· outras, cujas rendas siio 
superiores; ordeno á V. S. que dê as providencias precisas 
para que doi.• do proximo mez de Abril em diante se ob
serve nesta parte do serviço publico o seguinte: 

Art. 1. • Do .1. • do mez de Abril proximo futuro em diante 
nas Mesas de Rendas e Collectorias Gerues da Província do 
Rio de Janeiro, cuja arrecadação não for maior de dez contos 
de réis annuaes, deduzir-se-ha 20% da renda effectiva para 
seus empregados . 

. Art. 2. • Nas ein que se arrecadar mais de dez contos de 
réis até cem contos annuaes dedu!ir-se-ha dos primeiros dez 
contos a referida taxa de 20 %, e de toda a quantia exce
dente até perfazer cem contos a de 6 % 

Art. 3. • Nas em que se arrecadar mais de cem contos de 
réis deduzir-se-ha a taxa de 20 "lo dos primeiros dez contos, 
a de 6 "lo da excedente até perfazer cem contos, e a de 3 '/" 
de qualquer quantia superior a esta. 

Art. 4." A deducção da porcentagem será feita em cada 
quartel, do modo seguinte: 20 por "lo da som ma não exce
dente a 2.500<)/lOOO que for arrecadada no quartel ; 6 % de 
qualquer outra qu·e com eiia não execeda a 25.000~000; 
e 3 •;. da excedente; liquidando-se no prazo addicional do 
exercício o resto da porcentegem relativa á sua arrecadação; 
de sorte que no fim deiJe não se tenha deduzido da renda total 
maior porcentagem do que a fixada nos artigos antece
dentes. 

Art 5.' Não se deduzirá porcentagem alguma das quantias 
que entrarem para depositos nas Estações ucirna mencionMas. 
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Art. 6.' A porcentagem deduzida será dividida em 5 partes 
3 das quaes pertencerão ao Administrador ou Collector, e 2 
ao Escriváo. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Director Geral interino das Rendas Publicas. 

N.' 76.-GUERRA.-Aviso de 3 de Março de 1858.-Decla· 
rando que as nomeações de O fficiaes para servirem de Majores 
da Guarda Nacional se, não devem effectuar, sem previa per· 
missão da Secretaria da Guerra, salvo caso urgentissimo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
3 de Março de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Ficando inteirado, pelo seu officio 
n." 13 de 19 do mez proximo passado, de haver V. Ex. no· 
meado o Capitão aggregadó á arma de Infantaria Carlos Cy· 
rillo de Castro pafa interinamente servir de Major do 1.' Ba· 
talhão da Guarda Nacional do Município dessa Capital e de 
Santa Luzia do Norte, a fim de disciplinar o mesmo Batalhão, 
declaro á V. Ex. que semelhantes nomeações se não devem 
elfectuar sem previa permissão desta Secretaria d'Estado, salvo 
os. casos urgentíssimos, em que ellas se tornem immediata· 
mente indispcnsaveis. , 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 
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N! 77.~Aviso de f!. de MorÇo de 1858.~EstabelÚerldo 
regras para o pagamento da {J>'atificação ai>s aptéhe>l• 

s:wes dos desenores. 

Rio de .Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guerra em 
h de Março de 1 gss. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo o Presidente da Provincia do. 
Rio de Janeiro submettido <Í Considcraçao de Súa Magcstadc 
ó Imperador huma Represcutatão do Chefe de Policia da dita 
Ptovincia sobre a conveniencia de serem as CollectotidS dos 
Mnnicipios atitorisadas a pagar as gratifkiwões qti~ com
petem aos apprehensorcs de desertores do Exercito, á vista 
da morosidade porque actualmcnte se fazcrri os pogrttíientos 
de taes gratificações; O Mesmo Augusto Sl).llhor Ha por belll 
Determinar que a semelhante respeito se proceda do seguinte 
modo: 

1 .' Depois de aprchendido o desei'tor c rccolhidó a Corpo; 
o respectivo Commandante passa,rá attcstado em que declare 
se a praça aprehendid<i he simjJlesinente ausente, ou se ja 
tinha a deserção qualificada, sendo depois o inesiilo attcs~ 
tudo remcttido á V. J<:x., na qualidade de Ajudante Gcne•·al 
do l~xcrcito, que o enviará ao seu Assistente na dita Pi·o-. 
vincia-, n fim Ue qtie este o apresente ao Prcsidcüte, que 
mandarú pagar ao aprehensor o tiUC lhe Competir peli\ rcs-· 
pectiva collcctoria ou i\'iesa de rendas. 
- 2." Que a citada ordem do Presidente seja por. elle re
mcllitla ao Chefe de Policia, que a enviará ao ·Set1 Delegado 
para a entregar ao respectivo aprchcnsor. 

O que c:ommunico ú V. Ex. para seu conhecimento e 
execução na purle que lhe toca, curnprindo que V. Ex. expeça 
suas ordens nesLa conformidade ao dito seu Assistente na citada 
Província; c aos Comrnandantes tias Armas c Assistentes ms 
outras, onde, em lugar de serem os referidos attestados enviados 
á V. Ex. o scrao úqucllas autoridades que os remetterão aos 
Presidentes, a fim destes ordenarem o pagamento; proceden~ 
do-se quanto ao mais do modo porque fica indicado. 

Outrosim previno á V. Ex., para ·seu conhecimento, de 
que nesta data solicito do Sr. Ministro da Fazenda haja de 
expedir suas ordens ás Thesourarias de Fazenda para estas 
determinarem ús Collcctorias e Mesas de Rendas que cumprão 
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0 que lhes for ordenado pelos mesmos Presidentes acerca do, 
ta es pagamentos. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronj"mO Francisco Coelho. 
Sr. Barão de Suruhy. 

N." '18.-IMPER!O.-l'ortaria de~- de Março de Hl58.~Urdena 
que fi.quem wm effeito as disposições das Posturas, que prohi
bem o uso da nwdeira de pinho nas ]JOrtadas, V'iganwntos1. 
1nadeiramentos, e assoalhos das edificaçocs 1wbanas. 

2.' Secçiío. llio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
imverio em 4 de Março de 1R5S. 

Sua Mage;tade o Imperador, Attendendo ao que repre
se!llou .a Illm .. Camaru Municipal, em oaicio de f!. de Fevereiro 
proxirpo findo, sobre as razões de conveniencia que occorretll 
par~ que sejão abolidas as disposições da Postura de 26 .de' 
Fevereiro dq 1856, approvada por Portaria de 6 de Março 
do .. dito anno, e do ~Ç 10 Titulo i.' da Secção 2." das de' 
U de Setembro de 1838, approvadas por Portaria de 13 
de· Abril do mesmo auno, as quaes pl'Ohibem o uso da ma c 
deira de -pinho nas portadas, vigamentoS, madeiramentos e 
;>~soq!hos das edificações urbanas; H a por bem que fiquem 
sem effeito as referidas disposições. O que pela respectiva 
Secretaria d'Eslado se communica ú mesnia lllm.a Canún\i' 
Municipal para seu conhecimento. -l\'hu quez de O linda. 
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N.' 79.- FAZENDA. -Em 5 de Março de 1858.- Sobre 

a arrecadação e entrega de huma herança de ausentes estran
geiros, estando presente a viuva meeira do casal, que era 
subdita do Jmpcrio. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente, do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara, de conformidade com o Aviso do 
Ministerio d'Estrangeiros de 3 do mez findo, ao Sr; lnspector 
da Thesouraria do Espírito Santo, para seu conhecimento, e 
para o fazer constar ao respectivo Procurador Fiscal, que em 
officio de 28 de Novembro ultimo participou á Directoria Geral 
do Contecioso ter-se opposto ao cumprimento de huma pre
cataria expedida á mesma Thesouraria pelo ,Jui• de Orphaos , , 
e ausentes da Capital da Provinda, a fim de ser entregue ao 
Agente Consular Pórtuguez a meação do casai de Antonio 
Faria de Oliveira, subdito Portuguez, que failecera abintestado, 
deixando conjuge na terra, a qual fôra arrecadada e recolhida 
á dita Thesouraria : que o procedimento do referido Procura
dor Fiscal está de acordo com as disposiç,ões do Regulamento 
de 8 de Novembro de 1851, e que, no caso de que se trata, 
estando presente, como estava, a meeira do casal, que além 
dessa qualidade tinha a de ser brazileira, devia ter sido in
deferida a requisição feita pelo Consul Portuguez ao sobre
dito Juiz de Orphilos e ausentes, para lhe serem entregues os bens 
dos herdeiros ausentes por que a unica ingerencia que com
petia a esse Agente consular era de assistir a todos os actos 
do inventario, e figurar nelles como mero representante dos 
herdeiros portuguezes ausentes. 

Thesouro Nacional em 5 de Março de 1858. -Bernardo 
lle Souza Franco, 

--
N.' 80. -Em 6 de Março de 1858.-:-- Os Administradores 

dos Correios tem direito á gratificação de que trata o 
art. 42 do Regulamento de 21 de Dezembro de 1844. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda de Pernambuco, de conformidade com o Aviso do 
l.\linisterio do Imperio de 2 do corrente, que nao se devem 
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considerar como supprimidas as gratificações que o art. 4.2 
do Regulamento de 21 de Dezembro de 1844 mandou abouar 
aos Administradores dos Correios em que vagassem os lugares 
de Fieis ; -por que comquanto não fossem ellas contempla
das na Tabella annexa á Lei n.' 939. de 26 de Setembro do 
8ono passado, todavia subsistem, visto como o art. 25 § 
t.' da mesma Lei sómente abolio as gratificações, que não 
se fundassem em disposições expressas na Lei, intelligencia 
esta já dada, em identica hypothese a respeito dos Chefes de 
Turmas da Administração do Correio da Côrte, cujas gratifi
cações marcadas no art. 22 do Regulamento de 27 de Setem
bro de 1849, tem sido conservadas, posto que não se achem 
tambem contempladas na referirla Tabella; e nestes termos 
ordena ao mesmo Sr. lnspector que abone ao Administrador 
do Correío da respectiva Província a gratificação de que trata 
o citado art. h2 ~o Regulamento de 21 de D~zcmbro de 1841~. 

Thesouro Nacional em 6 de Março de 1858. -Bernardo 
de Souza Franco. 

Bepartiçiio Geral das Ter••as Publicas. 

l'l.' 81.- Circular de 9 de Março de 1858. -Declm·ando 
que as questões de limites de sesmarias e posses particu
lares que forem confinantes com terrenos devolutas, sejão 
da alçada dos Juizes Commissarios. 

111m. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem Declarar por Decreto n.• 2.105 de 13 do cor
rente, que as questões dos limites de sesmarias e posses par
ticulares, que forem confinantes com terrenos devolutos, quer 
estás sejão sujeitas á revalidação e legitimação, quer não , 
sejão da alçada dos Juizes Commissarios, de que trata o art. 
30 do Regulamento de 30 de Janeiro de 185h, observando-se 
o processo marcado no art. 36 e seguintes do Regulamento 
citado, ficando assim alterados os arts. 19 e 60; O que com
muni co á V. Ex. para sua intel!igencia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Provinda de .... 

. 11 
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N.' 82.-FAZFNDA.~l'm-10 de Març.o de 1858.--'-" As· 
doanTcs de çualçt!(;T ralm·, Mndu f'eilas por aste'fl.dert.t-eS; 
a descendortrs, c 'ricc-'rersa, r:ão estilo s'lfy'eitas aos direitos_ 
de _Jt, por cento ~-o[;_'re as 1·espcclitas insúwações. 

Ministcrio Jos Negocias da Fazenda. Rio de .Janeiro em 
10 de Març.o de 1858. 

Para que faça constar ao Collector do Mnnicipio· de Pirahy, 
.em resposta ao officio que dirigia á V. S. em 18 de Agosto 
.ultimo, consultando se as doaç.ões no valor de 99,938;tll7M 
feitas por D. Vicloria Maria .Luiza das Neves a seus filhos e 
netos, alêm da legitima que lhes coube pelo inventario in
ter vivos, que fez de seus bens, estavãó ou nãO sujeitos aos 
,direitos de 4 por cento, visto como, tendo sido aquellas 
doaç.ões insinuadas nos termos do Assento de 27 de Julho de. 
,_1797; forao julgaclus sem o pagamento dos mesmos direitos: 
declaro ú V. S., que, em ütcc da generica ~ terminante.dis~ 
posiç.ao da 2.' parte do § 1;.3 da Tabclla annexa á Lei de 30 
de Novembro de j§l;J, não suo sujeitas nos direitos de I. por 
cento sobre a insinuação das doa~~õcs as qne forem feitas por 
ascendentes a descendentes, c vice-versa, seja qual for o valor 
das mesmas doa~·õe:o; . 

. Deos Guunle a V. S:''- Bernardo de Souza .Franco .. - Sr. 
Director Geral interino das l\cndas Pu!Jlicas. 

N. • 83.- GUERltA.- Aviso de 10 de Thlarço de 1858.
Declarando que ao Assistente do AJudante (]encral fica 
competindo exanú1wr as (olhas d<Js Officiaes e ,·elaçoes das 
praças de pret dos Guardas Nacionae.1 destacculos e pdr-
lhes o - v·islo - · 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra em 
10 de Março de J 8f>8. 

Illm. c llxm. Sr.- Sua Magestadc o Imperador M!lnda 
declarar á V. Ex. em resposta ao seu officio .de 21 de D.e
zembro proximo passado, cuhrindo copia do que lhe dirigia 
o Assistente do Ajudante General, que no mesmo AssislC!Jte 



fiêa êompétindo examinar as folhàs dós Officiaes~ e rclàçõés 
'das p1·a(às pe prct da Guarda Nacional destacada e por-lhes o 
.;.-:- ·vrsto ~pat'à Sé YCl'ífiGDf O FHgnmeilfO; }JOiS seflllt>' OS- -tcs
peétiVOS venciinCiüos abonados pelo Ministerio da Guerra,· não 
pode t()t nelles ingêrencia o Commandanle Superiol',_ nem o 
Chefe do Estado Maior da mesma Guarda: O que communico 
á V. Ex. para seu conhecimento e execução. 

·neos Gtiarde á V. Ex.~Jeronymo l'rancisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de Goj"az. 

N.'--84.=Aviso de 10 de Março de 1858.~Declarandoqill! 
· não sendo os A l(c•·es Alumnos Offieiacs do Exercito, não 

tem direito de vencer gratificação addicional e etape quando 
liceilciados. 

Rio de Janeiro. Mifiisterio dos NBgocios da Guerra ·em 
10 de Março de 1858. 

LeVei á Presença de Sua Magestadc· o Imperador o officio 
de V. S. datado de 6 de Jleverciro proximo passado, versund~ 
sobre a pretenção do Alferes Alumno do Exercito Francisco 
Dello Valente CQrdeiro, de ser abonado de gratificação addi: 
cional, e etape durante o tempo de 6 mczes de licença .de 
favor que obteve, por Aviso de 3 de Junho ultimo; lia por 
.bem o Mesmo Augusto Senhor Approvar o procedimento 
de V.. S.· não .abonando aquelles vencime11tos; visto_. que 
sendo os Alferes Alumnos Ofriciaes do Quadro do Exe-rcjto, s~ 
vencem gratilicaçao iiddieional, e etapc quando· empregadus 
em serviço dos Corpos, ou na Escola Militar e de Applicaçüo, 
o ·que communico á V. S. para se.u conhecimento. 

Deos Guarde a V. S.~Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. lnspector da Thesouraria da Província do Pará. 
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N.' 85. -Aviso de 11 de Março de 1858. -Determina em 
solução aos quesitos propostos pdo Brigadeiro lnspector do 
2. o Districto de Infantaria, as peças de fardamento que 
devem ser fornetidas ás praças do Exercito, marcando 
as épocas de taes fornecimentos, e dando outras disposições 
concernentes ao mesmo objecto. 

Rio de Janeiro. Ministerlo dos Negocios- da Guerra em 
11 de Março de 1858. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo sido ouvida a Repartição de 
Quartel Mestre General sobre os 4 primeiros quesitos propostos 
pelo Brigadeiro Inspector do 2. o district~e Infantaria, por 
occasiao da inspecção passada em o anno proximo findo ao 
2. o Batalhão da mesma arma, cujo relatorio acompanhou o 
officio de V. Ex. sob n.o 1180 de 26 de Novembro do. já 
citado anno; Ha por bem Sua Magestade o Imperador Mandar 
declarar á V. Ex., para seu conhecimento, e execução: 

Quanto ao 1. o quesito: Que os modelos sob n." 1 a 11 
juntos ao Aviso Circular de 4 de Junho de 1851 mencionão 
as peças de fardamento, que devem ser fornecidas ás praças 
em differentes épocas, e explica o modo de contar o seu ven
cimento, mas que não estando bem clara a distribuição dos 
sapatos e cothurnos alternadamente, e por quarteis, convem 
declarar-se que as praças montadas devem receber no 1. o e 
3.0 quarteis dos annos ímpares sapatos,- e no 2.' cothurnos, 
e nos annos pares no 1. o e 3.• quarteis cothurnos, e no 2. o 
sapatos, tendo lugar os vencimentos das gravatas c mantas 
nos annos pares, porque sendo extinctas as caixas do Con
selho de Administração do fardamento dos Corpos no fim do 
anuo de 1852, e as praças jusias de suas contas até a citada 
data, o 1. o vencimento teve lugar em 1854 o 2. o em 1856, 
razão porque o 1. o vencimento das ditas peças de fardamento 
para 4 annos, teve lugar em 1856, e o 1. o será em 1860. 

Relativamente ao 2. o quesito: Que os Corpos sejão for· 
necidos de peças de fardamento manufacturadas, e nunca de 
ma teria prima, salvo casos de urgencia provada, em que então 
o Governo Imperial na Côrte e os Presidentes nas Provindas 
p'oderão autorisar a entrega da materia prima para serem 
manufacturadas as peças de fardamento nos Corpos. 

Pelo que se refere ao 3. 0 quesito: que o Aviso de 10 
de Agosto de 1853 estabelecendo clara e explicitamente os 
casqs c modo de proceder-se a respeito dos artigos de arma-
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monto e mais objectos concernentes ao material do Exercito, 
que por seu máo estado se acharem inteiramente incapazes 
de seHirem, nenhuma medida ha a tomãr-se além da de 
ordenar-se que todos os artigos julgados incapazes, na fórma 
do citado Aviso, sejão immediatamente recolhidos aos Armazens 
de Guerra ou Deposito de Artigos bellicos, a fim de evitar-se 
que os mesmos objectos sejão representados em outra occasião. 

Sobre o 4.' e ultimo quesito: Que fica estabelecido como 
regra que os Corpos de 8 Companhias não possão ter de 
sobresalente em arrecadação mais de 50 armamentos e equi· 
pamentos completos~ 30 os de 4 até 6, e 15 os que tiverem 
até 3 Companhias. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Coelho. 
Sr. Barão de Suruhy. 

----
N.' 86.- Aviso de 11 de Março de 1858. -Afandando abo

nar a cada hum dos apontadores do Arsenal de Guerra 
da Côr1e, a gratificação annual de 2!>0</'IJOOO. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra .em 
l.1 de Março de 1858 . 

. lllm. e Exm. Sr. -Dignando-se Sua Magestade o Im· 
)lerador Mandar abonar a cada hum dos apontadores do Ar
senal de Guqra da Côrte a gratificação annual de 2W<))')OOO 
não tendo porém a ella direito nos dias que faltarem, ainda 
mesmo com causa justificada, sirva:se V. Ex. mandar abo· 
nar-lhes a dita gratificaçao, á vista da respectiva folha. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Bernardo de Souza franco. 
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N,o 87. --Aviso de H <l.c Mar<:.o de 18.58.::,... Concqtf,,e,r!clo 
o (ljlljrnen.to tf,e t2(J;tj) QJlnuaes corno grati(<eaç.lto a c.ada 

/!um dos Amanuctises do Arsen.al de Guer.m da Côrte .. 

Rio .de Janeiro. Thiinísterio <los Ncgocios da. Gl)crra em 
:11 de Março de 1858. 

-lllm. c Exm. Sr.- thvendo por bem Sua Magesta<le o 
lmpcrador Conceder o augmcnto de 120~ annu.a.es como 
gr:ati!icação .a cada hum dos Amanuenscs do Arsenal d.e Guerra 
:da .Côrte, CO(lstantes da relação inclusa, rogo fi V. Ex. se sirva 
mandar abonar-lhes o dito uugmento, á vista <:Ia respectiv_a 
Jolha; ·!içando V. Ex .. na intclligencia de que lhes ser.á des
contada a dita gratificação nos dius que faltarmn, ainda mesmo 
com causa juslilicada' 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo l1rancisco Coelho.
Sr. Jlernardo de Souza Fr<l!lco. 

N." 88:-Aviso de 1i de Março de 1858.-Mandando 
fi)rnecer aos recrutas do Batalhão de Engenheir.os mais 

hum bonet redondo. 

Rio de Jm)eiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
11 de Março de 1858. 

Mande V. S. fornecer aos recrutas do Batalhao de En
genheiros mais hum bonet redondo dos que se fornece aos 
dos outros Corpos, ficando esta disposição estabelecida cõmo 
regra. 

Deos Guarde a V. S.-Jcronymo Francisco Coelho.·~ 
Sr. Dirc(tor do Arsenal de Guerra da Côrte. 



( 87 ) 

N,,,,S.9 ...... Aviso de 11 de MarÇo de 1858.---lJeclamndo que 
ficão d'om em diante á disposição e escala elos Delegados 
do Chefe do Corpo de Saude os f'acultati·oos pertencentes 
aa._ mesmo Corpo, c que a Lei não concedeo quantitativo 
algum •para aluguel de casa para Secretaria dosdúos-·de· 
legados 

Rio de Janeiro: Ministerio dos Ncgocios do Guerra em 
H de Murço de 1858. 

Illm. C· Exm. Sr.-- Declaro á V.· Ex., em resposta ao 
seu officio n.' 1.877 de 10 do corrente, que os Facultativos 
pertencentes ao Corpo de Saudc do Exercito ficao d'ora em 
diante á disposição dos Delegados do Chefe do mesmo Corpo, 
onde os houver; bem como que não concedcHdo a Lei, nem 
permittindo o Governo quantitativo algum para aluguel de 
casa para Secretaria dos ditos Delegados, assim V. EL o 
faça devidamente constar . 

. Deqs Gua.rde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.-
Sr. Barão de Suruhy. 

N.' .90.-FAZENDA.- Em 12 de Março de 1858.- Os 
direitos a que são st~jeitas as mercadorias de-vem ser 

dedt~zidos do valor dellas exclt~sivamente. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
·,Thesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspcctor 
da Thesouraria de Fazenda do Paraná n.' 100 de 211· de Agosto 
ultimo, no qual recorre da resoluçüo qnc tomou, em sessão 
da Junta de 14 do mesmo mez, ácerca de uma representação 
ifUC contra o Inspectõr (la A1fandcga -du Cidade de Paranagu~ 
fizerão os negociantes Manoel Antonio Guimarães &c., C. a.; 
por exigir clle que aos ·vrcços das 1~1cturas do:-; gcnoros, que 
se apresentarão a despacho, fossem addicionadas as rlcspczas 
de carretos, fretes c outms, lhe declara _que foi acertada a 
dita rcsoluç5o, reformando a decisão daquclla Alfandega; 
por quanto, alêm de que os impostos on direi los, a que são 
snjeitas as mercadorias, devem ser deduzidos do valor de !las 
exclusivamente, sem poderem ser incluídas quucsqucr dcspezas 
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concernentes á sna arrumação ou acondicionamento e tM
jecto, a referida decisão está em manifesta opposiçiío ao dis
posto no § 3." do art. 3.• do Regulamento de 30 de Julho 
de 1850, e das Ordens do Thesouro de 2 de Julho de 1846, 
e de 3 de Fevereiro do corrente anno, que, no intuito de 
obstar a morosidade no despacho das mercadorias, que já 
tinhão pago os direitos de consumo, recommendao a realisaçâo 
delle, dando as partes um valor rasoavel á totalidade das mer
cadorias sujeitas a despacho para d' ahi deduzirem-se os direi
tos de expediente. 

Thesouro Nacional em 12 de Março de 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

N." 91.- Em 12 de Março de 1858.- A primeira parte da 
nota 141 da Tarifa não he applicavel ao vinho de 

chompagne engarrafaM. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspector da Thesou
raria de Fazenda de S. Paulo, que o mesmo Tribunal, tomando 
conhecimento do recurso interposto por Jozé Teixeira da 
Silva Braga, da decisao da mesma Thesonraria que confirmou 
a da Alfandega de Santos, pela qual forão as 165 cestas 
contendo vinho de champagne engarrafado, despachadas pelo 
recorrente, sujeitas aos direitos de 2;(1>4.00 por canada, c a 
mais 50 "/., por entender que a 1.' parte da nota 141 da 
Tarifa era applicavcl ao caso; declarou· que a citada nota 
não tem applicação ao vinho de champagne, visto como no 
art. 1.682 da Tarifa se determinao os direitos.que deve pagar 
o dito vinho que vem engarrafado. 

Thesouro Nacional em 12 de Illarço de 1858.- Bernar<lo 
de Souza Franco. 
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!i.' 92.~ Ern .12 de do ~iarço .;]c 1858. ,.c.. Dedwa que 
-incumbe aos cofres geraes o pagamento . do venctmento das 
praças da Policia Municipal do Piauhy. 

Ministerio dos Negocios da 11azenda. Rio de Janeiro 
em 12 de Março 1858. 

Illm. c Exm. Sr.~ Tendo sido presente a Sua Magestade 
0 Imperador o requerimento de Manoel Joaquim Teixeira, 
como procnrador de diversos, recorrendo do despacho, pelo 
qual lhe foi negado o pagamento da divida de exercícios findos, 
na importancia de 11:631 ;ti>070, proveniente de vencimentos 
de praças de Policia Blunieipal empregados na Província do 
piauhy, durante a rebellião de 1839 a 181.2: Houve o mesmo 
Augusto Senhor por bem Declarar, por Imperial Resolução 
de 6 do corrente sobre Consulta da Secção de Fazenda do 
Conselho <l'Estado, que pertencendo os serviços prestados 

11'a quella época pelas ditos praças á Administração Geral do 
Estado, á esta compete pagar a divida de que se trata, de
vendo o pagamento ser feito aos proprios credores, ou a seus 
procuradores devidamente constitui dos. 

Deos Guarde a V. Ex.- Bernarclo de Souza Franco.
sr: Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N.' 93. -·Em 13 de i\'Jarço de :1858.- Sobre a limitação 
dos saques pela duodecima parte em ~ada mez pa1'a o 

supprimento do deficit do exercício. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
do Espírito Santo, em resposta a seu officio n.' 154- de 19 
de Dezembro ultimo, que as ordens de distribuição dos cre
ditas, quando limitão os saques sobre o Thesouro á duodecima 
parte, em cada mez, do supprimento do deficit do exercício, 
]Je na supposição de haver facilidade nos mesmos saques pelo 
decurso do anno; e que por tanto, quando se não der esta 

12 
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circumstancia, deve a Thesouraria aproveitar os que se lhe 
olferecerem, ainda que excedão a duo.decima parte em hum 
rnez, a fim de se escusarem as remessas de dinheil'o; pelo 
Thesouro. 

Thcsouro Nacional em 13 de ~iarço de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 94.- Em 15 de Março de 1858. -Sobre a posse e 
alienação de bens pertencentes a Corporações 

de rnão rnorta. 

iVlinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
15 de iilarço de 1858. 

Em solução á consulta que a v. ~. tez a AdminiStração 
da iileza de Rendas de Mangaratiba em officio de~5 de Feve
reiro proximo passado sobre a venda judicial que pretende 
fazer o Fabriqueiro da Matriz da Freguezia de Santa Anna 
de ltacurussá de uma caza legada em testamento á padroeira 
da mesma Freguezia pelo fallecido conego Joaquim José da 
Silva Fcijó, deve V. S. declarar ao mesmo Administrador. 
q~e, conforme a antiquissimn Lei da Amortisação, se as lgrejas, 
Heligiõcs, Fabricas e mais Corporações de múo. morta h ou~ 
verão oS bens por doaçúo, te~tamento ou snccessão, somente 
se incorre no perdimento passado anuo e dia, dentro do qnal 
prazo os podem possuir, devendo aliena-los dentro delle, na 
conformidade da Ord. L. 2:' Tit. 18 §1.', Reg. de 2 de Ou, 
tubro de 1851 art. 4.9 § 2.' e outras disposições; convindo que 
no exame deste assumpto tenha muito em vista as disposições do 
Aviso de 28 de Março de 1854. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Director Gerar interino das Rendas Publicas. 
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N.' 95 . .c..OtíERRA.- Aviso de 16 de Mm•çó de i85S.-De
cla;ta como se deve (azet o desconto de que trátá (! Art. 
H3 do flegulámei1td do '1." do corrente pârá as Escolas 
Militares. 

Rio de Janeiro. Minislei'io dos Negócios da Guerra em 
16 de Março de 1858. 

Em resposta ao seu officio n.' Mi9 de 10 dô corrente 
em qne expõe cruc pela letra do al't. H3 do Regulamento 
do 1."do corrente lhe parece que aos alumnos em geral que 
antes mesmo de matriculados já tivessem hum soldo igual 
ao designado no dito artigo, ou maior, se deverá fa~er "o 
desconto da terça parte, declaro a V. S., para >eu conheci
mento c governo, que o desconto ~se refere unicamente -àos 
que receberem o beneficio do soldo de 1.' Sargento. . 

Deos Guarde a V. S.-Jcronynio Francisco Coelho.-Sr. 
Director da Escola Militar e de Applicaçao. 

--
N.' 96.- FAZENDA. -Em 19 ele Março de 1858.- Os en

carregados da venda do papel se !lado estão su;eitos aos jw·os 
de 9 por % e perdem a porcentagem das qiwntias indevi
damente ntidas em seu poder. 

Ministerio dos Negocies da Fazenda. Rio de Janeiro em 
19 de l\larço de 1858. 

Haja V. S. de declarar ao Administrador da Recebedoria, 
em resposta aos seus officios de 3 e 5 do corrente, que pro
cedeo acertadamente, mandando intimar o encarregado da 
venda elo papel sellado José Ribeiro de Carvalho para recolher 
os dinheiros publicos provenientes da referida venda retidos 
em seu poder, e deixando de abonar-lhe a porcentagem res
pectiva q1.1ando os recolheo <I Estação competente; c outrosim 
que os juros de 9 por cento a que está sujeito o mesmo 
Carvalho se elevem calcular sobre os mencionados dinheiros, e 
desde a data da intimação até a da effectiva entrega. 



( ~2 ) 

E porque nos 1\egulamentos não havia prazo marcado pm•a 
os encarregados da venda do referido papel recolherem ás 
Estações Fiscaes competentes o producto da dita venda, foi 
elle fixado nesta data na Ordem constante da copia inclusa, 
que transmitto por esta occasião a V. S. para sua intelligencia, 
e a fim de que o faça constar a quem convier. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.-Sr 
Director Geral interino das Rendas Publicas. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, reconhecendo a necessidade de determinar 
o prazo dentro do qual deve ser recolhido aos cofres publicas 
pelos encarregados da venda do papel sellado o producto da 
referida venda, a fim de que se lhes possa applicar o disposto 
no art. 4·3 da Lei n.' 514 de 28 de Outubro de 1848, que 
os sujeita aos juros de 9 por % pelas quantias indevidamente 
detidas em seu poder: ordena que os referidos encarregados 
entreguem o producto da venda do papel sellado até o dia 5 
de cada mez no cofre da Estação Fiscal do respectivo districto, 
ficando da, ahi em diante até a affcc\iva entrega sujeitos ás 
penas da Lei. 

Thesouro Nacional em 19 de Março de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 97.-FAZENDA.-Em 20 de Março de 1858.-0 Es
crivão da Collectoria lhe o legitimo substituto do 

Collector impedido. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do T1:ibuoal do The
souro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria de Minas IJ.' 82 de 5 de Novembro ultimo, no 
qual communica, que, tendo o Collcctor do municipio do De
semboque, Ignacio Jozé de Mello, abandonado a Collectoria, 
resolveo, para que não soíl'resse o scl'viço publico, nomear 
para ir tomar conta ela dita Collectoria o ·sargento do Corpo 
policial Olegario Jozé de Barros, lhe declara que, sendo . o 
Escrivao o legitimo substitu(o do Collector quando se dú vaga 
deste lugar lJOr morte, abandono, demissão ·ou suspensão, devia 
ser elle, no caso de que se trata, o encarregado da mencionada 
Collectoria; outrosim que deve quanto antes prover nesse 
lugar pessoa que rcuna os requisitos legaes. 

Thcsouro Nacional em 20 de Março de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 98. ~Aviso n. 0 6 em 20 de Março de 1858.- Ao 
Présidentc da Provincia do Pará.-Declarando qtw ao Fiscal 
da Repartição Especial das Terras Publicas da Província 
deve-se a gratificação desde o exerdcio da mesma Re
partição. 

lllm. e Exm. Sr.-Em solu\ãO á duvida do [nspector 
da Thcsouraria de Fazenda dessa Provincin, constante rlo 
seu officio n. 0 !j. de 25 de Janeiro ultimo sobre a dntn, desde 
que deve contar n gratificaç[lo do Fiscal da Ucpartiçlio 1~s
pccial düs Terras Publicas, declaro a V. Ex., para faser constar 
ao dito Inspector, que, sendo os Procuradores Fiscaos da.s 
Thcsourarias J}iseaes nato:3 das Hcparliçücs E~.pccjacs, deve-!!ie 
contnr.-lhct5 A f)rutWcaçUo dcsàe o exerci~!~) do mesma Ho~ 
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JJ~rtiç~o Especial de -Terras, reputando-se col)lo tal a dat;J, 
ôa _ppssc e exerciciQ do respectivo Delegado. O q!IO com
mumco a V. Ex. para sell coniíccill)ento e execução. 

Deos Guarde a V. Jix.-Marquez de Olinda.- Sr. Presi
dente da Provincia do Pará. 

~S 99 .. -:MAlllNUA.~Avisode22 de Março de1858.-Manda, 
.em additamento á tabella annexa ao Aviso de 17 de Dezembro 
de 1$49, ·observar ouÚa, rfesignando v.arios ~b:fecl~~, q.1Je 

.rfevem tambe"' ser fornecidos ás praçqs do Batalhão Navql. 

Rio de Janeiro. Ministeno aos 'Negocios da M;n·inha em 
2.2 de Março de 1858. 

Sua Magestade. O Imperador, Concoq!ando com as infor
mações, dadas por V. S., e pelo Contador da Marinha, sobre 
a representação, que fizera o Commandante do Batalhão Na, 
vai, Determina que, em additamento á tabe!la annexa ao Aviso 
de 17 de Dezembro de 18~·9, se observe a inclusa, assignada 
pelo Conselheiro Official Maior d'esta Secretaria d'Estado, 
designando varios objcctos, que se devem lambem fornecer 3s 
praças do mesmo !Jatalb;;o: o que communico a V. S., para 
sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. S. -José Antonio Saraiva. -Sr. Joa
quim José Ignacio. 

Tabella, a <tne se ref<twe "&vi:;;<> •i' esta tU;,ata, 
desi,;;uanolo val'i<>s o~jectos, que <levetn sm· 
forneci<ios ás tn·n~as do Batal!bão Nav.al' 
alem <los •na••catlolli na qu0 aco•nl•nnhou o 
,._vi~o de :l' de Dezembro tle :HI,a$. 

1 Canéca de folha. 
1 Colher de metal. 
1 Garfo. 
1 Faca. 
1 Prato de folha. 
1 Dito de dita travessif, para cada rancho. 
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Observação. 

Em Jogar de toalhas para as mczas, se fornecerá oleado, 
conforme o numero c dimensões das ditas mezas. 

Secretaria d'Estado dos Negocias da Marinha em 22 de 
Março de 1858.- Francisco Xavier Bomtcmpo. 

N.' 100.-Aviso n.' 18 de 23 de Março de 1858.-AoPrcsi
dentc de S. Paulo. - Explicmido a maneira, como deve 
ser entendido o Aviso Circular de 9 de Fevereiro do cor
rente anno. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. 
sob. n.' 38 de 1 O do corrente , que acompanhou copia 
do officio do Delegado Direclor Geral das Terras Publicas 
nessa Província a V. Ex. dirigido pedindo a dcsistencia da 
medida constante do Aviso Circular de 9 de Fevereiro proximo 
passado; e em resposta cumpre di ser á V. Ex. que o citado 
Aviso não contem a i ntelligcncia, que lhe deu o mesmo De
legado._ Nunca se pretendeo que as contas dos salarios dos traba
Jhadore·s, agrimensores, Inspectores Gcraes, e seus njudantes 
não fossem pagas em tempo, isto he mensal ou semanal
inentc, conforme a natureza das ue~peias, porém quiz-se 
que taes folhas .depois de pagas nas localidades não fossem 
remetlidas dircctamenle á Thesouraria, mas sim por 'in
termedio do Delegado para as examinar, e conhecer com 
tempo os erros, para que se tommn logo as providencias no
cessarias. Cumprindo-se ussim o Aviso circular, deixJo de 
apparecer as difficuldades ponderadas pelo Delegado do Dircctor 
Geral das Terras Publicas. 

· Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. --Sr. Presi
dente da Província de S. Paulo. 
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N.' 101.-FAZENDA.-Em 24· de Março de 1858.-Qual a 
disposição que deve reger nos casos em que se tratar drt 

,·e['orma dos cstat!üos do Banco do Brasil. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. JUo de Janeiro em 21> 
de illarço de 1858. 

Illm. e Ex. 81·. -Respondendo á consulta que V. Ex. me 
faz em seu officio n.' 138 de 23 do corrente, tenho a de
clarar-lhe que a disposição do art. 35 § 1.' dos Estatutos do 
Banco do llrasil, que exige o numero de 50.000 ucções, _he 
a que deve reger em todos os casos em que se tratar da refor
ma dos mesmos Estatutos, c por tanto na reunião por V. Ex. 
convocada para hoje. 

Deos Gua1·de a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Conselheiro Vice-Prnsidente do Banco do Brasil. 

N.' 102. -Em 2~. de Março de 1858.- Para os descontos 
dos vencimentos dos Empregados de Fazenda sómente 
devem ser contadas as faltas que commetlerem em dia de 
serviço; c aos Guardas Fieis da Alfandega se deve continuar 
abonar os t'encimentos que tinhão cmtes do Decrecto de 16 de 
Janeiro ultimo. 

Ministerio dos Negocias ela Fazenda. Rio de Janeiro em 21> 
ele Março de 1858. 

Commnnico a V. S. para o seu conhecimento que 
nesta data declaro á Directoria Geral da Contabilidade, que 
no calculo para os descontos dos vencimentos dos emprega
dos de Fazenda sómente devem ser contadas as faltas que 
commeLterem em dias de serviço; c que aos Guardas Fieis 
dessa Alfandega se deve continuar a abonar os vencimentos 
que tinhâo antes do Decreto n." 2.082 de 16 de Janeiro ultimo, 
pois que não houve alteração alguma nesta elassc de empre, 
gados. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.-Sr, 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte, 
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N.' 103.- Em 24 de Março de 1858.- Sobre a classifi
cação dos Guardas das Alfandegas em 1.' c 2.' classe, 
con(vrme a Tabella que acompanhou o Decreto n. 0 2.082 
de 16 de JaneiTo do corTente anno. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Bahia, em resposta ao seu officio de 23 
de Fe1•ereiro ultimo sob n." 57: f. o que a divisão dos 
actuaes Guardas da Alfandega em 1." c 2." classe, segundo a 
Tabclla que acompanhou o Decreto n. o 2.082 de 16 de Ja
neiro do corrente anno, deverá ser realisada pelo Pre
sidente da Provincia nos termos do art. 11 § 1. o do Re
gulamento de 22 de Junho de 1836; tendo-se em vista nessa 
classificação a aptidão, serviços e merecimento de cada hum: 
2.' que, sendo as mesmas as attribnições e funcções de 
todos elles, quer sejão da 1 ." classe, quer da 2.", deverá 
o serviço ser distribuido indistinctamente, com a igual
dade possivel e segundo a conveniencia do expediente, em
pregando-se h uns e outros nos destacamentos, rondas c mais 
serviços da Repartição, assim do mar, como de terra, sendo 
todavia os Guardas de 1." classe preferidos para o serviço 
de mais importancia e que exija maior confiança: 3." que 
approva a resposta que deu ao Inspector da respectiva Al
fandega relativamente ao vencimento dos Guardas que ti
verem de ser aposentados, visto competir ao Thesouro de
clarar, conforme as disposições em vigor, o vencimento Que 
deve pertencer a cada hum na razão, ou do ordenado que 
percebião, ou do que passão a perceber· e 4·.' finalmente, 
que os quatro Guardas excedentes do numero fixado na re
ferida Tabella, deverão ser considerados como addidos, abo
nando-se-lhes o mesmo ordenado da antiga Tabella de 22 
de Junho de 1836, em quanto bem servirem, ou até que, 
por vagos que occorrão no futuro em qualquer das ditas duas 
classes, possão passar a pertencer a alguma dellas. 

Thesouro Nacional em 24 de Março de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 

13 
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N.• 104.-Em 24· de Março de 1858 .. - Sobre a l'e!JOgabi
lidade ou destituição dos Presidentes e Directorcs das Socie
dades anonymas pela Asscmbléa Gcml.dos Accionistas. 

Min.isterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
24 !ie )l!arço de 1858. 

Illm. e Exm. Sr. ,..-Devolvp a V. Ex. o requerimento 
em que Joaquim Marques Rodrigues representa contra o acto 
da Assemblé.a Geral dos Accionistas do Banco do Maranhão, 
pelo qual foi destituído dos lugares de Presidente e Dircctor 
do mesmo Banco, e que veio acompanhado do officio de 
V. Ex. n.' 12 de 4. do corrente, para que V. Ex, lhe faça 
significar que não compete ao Governo tomar conhecimento do 
facto. Por esta occasião cumpre-me declarar a V. lêx., que da 
disposição do art. 295 do Codigo Commercial do Imperio nas 
palavras- administradas por mandatarios revogaveis - se 
conclue não só que he inadmissivelnas sociedades anonymas 
a perpetuidade dos Presidentes e Dircctores, como que a revo
gabilidade ou destituição h e permittida á A>sembléa Geral dos 
accionistas, quando haja para isso causa justificada- Esta dou
trina he a consagrada em diversos Codigos, e os Escriptores 
mais acreditados todos sustcntão a sua conveniencia e a exp!i
cão, como, entre outros, Block, e Gozrget & l\'ler.ger, com 
os jurisconsultos pw clles citados. E como seja da compc
tencia do Governo, segundo o art. 10 do Deereto de 10 de 
Janeiro de 184.9 e estipulaçüo dos Estatutos deste Banco, tomar 
conhecimento do modo porque suo e\les cumpridos, V. Ex. 
me informará se tem havido infracções, e quaes ellas súo, 
para se providenciar como convier. 

De os Guarde a V. Ex.~ Bernardo de Souza Franco-
Sr. Presidente da Província do Maranhão, 
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N.' !05.-FAZENDA.-Em 26 de Março de 1858.-Sobre 
a t.axa que ikvem paga1· os aparelhos de .cobre e 

suas ligas. 

Ministerio dos Nc>gocios da Fazenda. Rio de .Janeiro em 
26 de Março de 1858. 

{) Tribunal do Thesouro , indeferindo ·o recurso do j3arão 
de ~[auá, relativo ao despacho de duas barricas contendo 
aparelhos de cobre e suas ligas para o fabríco dos lampeões 
e arandelas para a illuminação a gaz, confirmou a decisão 
dessa Alfandcga sujeitando semelhantes objectos .ao pagamento 
dn taxa de 500 réis por libra, nos termos do art. !;98 
da Tarifa. O ,que communico a V. S. para o seu conhe
cimento. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandcga da Côrte. 

N! 106. -Circular em 26 de Mnrço de 1858.-A alpaca la
vrada deve ser despachada na fürma do nrt. 57 da l'arif'a. 

Bernardo de Souza I•'ranco, Presidente do Tribunal dn 
T/lesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Theson· 
rarias de Fazenda, de conformidade com a decisão dada nesta 
data A Alfnndega da Côrte, sobre recurso de Samuel Brown 
Cantor e Comp.', que a alpaca lavrada deve ser despachada na 
fórma do art. 57 .. da Tarifa, pagando os direitos de 300 reis 
par vara, visto que o citado artigo não distingue a a-lpaca la
vrada da simples. 

Thesouro Nacional em 26 de Março de 1858. -Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 107.-GUERRA--Aviso de 29 de Março de 1858.-De
terminando como se deve verificar as idades dos alumnos, 

que pretenderem matricular-se nas Escolas Militares. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra, em 
29 de l\larço de 1858. 

Pára obviar duvidas sobre a verificação das idades, quando 
os pretendentes á matricula das aulas dessa escola nu o apresen
tarem certidão de baptismo, determina S. Nl. o Imperador 
que se observe o seguinte: 

1.' O director e o lente ou o professor da aula em que 
se pretender a matricula, ó. vista da apparencia c desenvol
vimento plrysico do prc:tcnrlente, estimarão a idade, e no 
caso que evidentemente o nüo juJgem excluido, á vista das 
disposições do regulamento das oscolus do J. o do corrente 
mcz, o farão matricular condicionalmente, marcando-lhe prazo 
razoavel, conforme as circumstancias, para a apresentação da 
certidão de idade, e na falta desta, ao que for militar, se 
ildmiHirú certificado da parte dos seus assentamentos militares 
relativos á idade ao assentar praça. 

2.' Nos assentamentos da matricula se fará a declara,Jo 
da idade por estimativa, e se mencionará qual o prazo con
cedido. 

3 ' No fim do prazo o alumno que nJo apresentar o do· 
cumento, passará por nora estimativa sobre a idade, sendo 
feita tambem pelo dircctor com assistcncia de dous lentes ou 
professores, por ellc convidados, nuo fazendo parte o que 
tiver servido na primeira estimativa. No caso favoravel ao 
alumno, será considemdu a matricula definitiva, e disso far
sc-ha a competente declaraçJo; no caso contrario, sendo ou
vido o lente ou professor do anno sobre a conducta e apro
veitamento do alumno, informando tambem o director com 
o seu parecer, e sendo tudo levado ao conhecimento do go
verno, decidirá este se o nlnmno deve o ntío ser cxcluido 
por falta ou por excesso de idade. 

Jt .• v Quando, além da duvida sobre u idade, occorrer 
tambem duvida soh.Ie a nacionalidade, o director marcará 
ao pretendente prazo para a aprescntaçüo de documento, e 
terá lngar a matricula condicional, podendo ser cstn recusada 
pelo dircctoi· quando tiver dados positivos para duvidar da 
nacionalidade, ficando ao pretendente o direito de recorrer 
~o governo. l'odem ser nceito.s como dceqmentos dG naciona' 
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lidMc attestndos Jlassados por autoridades competentes, ou por 
pessoas de reconhecido credito, e que mereção fé por sua 
posição social ou elevado "mprcgo, ficando V. S. na intel
ligencia de que estas djsposições são communs ás tres escolas 
militares do exercito. 

Deos Guarde a V. S.·- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Antonio Joaquim de Souza. 

N.' 1()8.- C.UERRA.- Aviso de 30 de Março de 1858.-Re
gulctndo o tempo que devem servir os sttbsiitutos elas 

prqças de pret do Exercito. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guerra, em 
30 de l\larço de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Confor
mando-Se em parte com a Consulta da Secção de Guerra e 
~larinha do Conselho de Estado relalivamcute ao tempo que 
devem servir os sulJstitutos das praças de pret do Exercito; 
houve por bem Resolver em data de 20 do corrente que o 
substituto he somente obrigado a servir o tempo comple
mentar da praça substituída, não se lhe levando porém em 
.conta os primeiros 6 mczes contados do dia da substituitiiio, 
:por ser esse o prazo considerado preciw para hum recruta 
•completar todas as condições de idoneidade para o serviço; 
·o quecommunico a V. Ex. para seu conhecimento c execução, 
. Deos Guarde á V. 1\x.-Jeronymo Francisco Coe)ho.
'Sr. Barao d~ Suruhy. 
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N.' 100. ~FAZENDA.-Em 3f de Matçd de iS58. "-' Estd
çô!is em que se púde efféctuar o pagiimento da Dizímii 

de Chaneellaria. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunàl do 
Thezouro Nacloiwl, attendendo aos inconvenientes que iesultão 
ás partes litigantes de não se poder pagar a dizima de Chari
cellaria senão no lugar Gnde o feito correo em 1. a ln&;tancia, 
nos termos do § 4 .. " da Circular de 21 de Novembro de 1851;, 
declara que fi cão revogados os §§ 3.' e .\ .. ' d·a Circular 
citada, podendo eiTectuar:se o pagamento da dizima na fórma 
dC>s arts. 1.' e 2.' do Decreto n.' 4·13 de 4 de .Junho de 1815 
na Estação Fiscal do lugar, onde convier ás partes litigantes; 
devendo o Chefe da Estação Fiscal do lugar, em que se houver 
cifectuado o pagamento, assim communical-o ao Thesouro, se 
o averbamento tiver sido feito nas Estações Fiscaes da Côrte e 
Provinda do Hio de Janeiro, e ás Thesourarias se o tivm· sido 
nas demais Províncias, a fim de se porem as notas necessarias 
para não se exigir do vencido o referido imposto. 

Thesouro Nacional em 31 de Março de 1858. -Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 110.-FAZENDA.-Em 31 de Março de· 1858.-Quaes 
os ascendentes e descendentes que são isentos do pagamentcl 

da taxa das heranças e legados. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
31 de Março de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Deprehendendo-se da promoção do Pro
curador Fiscal da Thesouraria dessa Província nos autos do In· 
ventaria dos bens do finado Tenente José Manoel Ferreira 
Mendes, entender elle que, a vista do Alvará de 17 de Junho 
de 1809, Decreto de 8 de Março de 1854, Circular de 6 de 
Fevereiro de 1856, c Officio da Directoria Geral do Contencioso 
de 26 de Abril de 185!1, sómentc pela Legislação Geral são 
isentos do Imposto da transmissão por herança os herdeiros que 
provêm de legitimo matrimonio, c sendo inexacta a intell· 
gencia dada pelo referido Procurador Fiscal ás disposições ci· 
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tadas, cumpre-me prevenir a V. Ex., para proceder ulterior
mente como entender conveniente aos interesses da Adminis
tração Provincial, que, na conformidade das leis geraes acima 
apontadas, he certo gozarem apenas do favor dos§§ 8.• e 9. • 
do Alvará de 17 de Junho de 1809 os ascendentes e descen
dentes que na censura de Direito são herdeiros necessarios ou 
forçados, mas que não he menos certo entrarem nesse nu
mero não só os descendentes e ascendentes legitimas, como 
ainda os illegitimos, quando são immediatamente chamados 
á successão em virtude da lei. 

Deos Guarde a V. Ex. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente da Província de Matto Grosso. 

N.• 111.-GUERRA. -Aviso do 1: de Abril de 1858.
Dando pogramma para ngular os estudos das Escolas 

militares. 

Rio de Janeiro. il!inisterios dos Negocias da Guerra em 
1.• de Abril de 1858. 

Em execução do que díspõe o Art. 2M do Regulamento 
do 1. o de Março ultimo, que reorganisou as Escolas militares 
do Imperio, remetto á V. S. o incluso programma reguland~ 
o modo porque devem ]Jroseguir nos estudos das doutrinas 
dos differentes cursos os alumnos que actualmente tiverem 
approvações em alguns dos armos das Escolas anteriores. 

Deos Guarde a V. S.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Antonio Joaquim de Souza. 

No mesmo thcor á Escola de Applicação. 
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N.' 112.-FAZENDA.-Circular de 3 de Abril de 1858. ~As 
caixas de papelão para guardar violões e mbecas são asse

melhadas a 1guaes caixas de guardar chapeos. 

Bernardo de Sou•a Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de conformidade com a decisão dada. n'esta 
data á Thesouraria da Bahia na Ordem n.' 41, declara aos Srs. 
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para o fazerem 
constar aos das Alfandega., que, á vista do disposto no rirt. 
6.' das disposições preliminares da Tarifa, forão asseme
lhadas, para o pagamento dos respectivos dircitos,.as caixas 
de papelão para guardar violões e rabecas á iguaes caixas de 
guardar chapeos, ficando portanto sujeitas á taxa de noventa 
reis por libra fixada no art. 316 da mesma Tarifa. 

Thesouro Nacional em 3 de Abril de 1858.- Bernard!> 
de Souza Franco. 

N.' 113.-Em 3 Ab;·il de1858.-.Autoridade competente par!L 
nomeai' os Escrwães mtennos das Alfandegas. 

Bernardo de Souza Franco, Pt·csidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara· ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do 1\io Grande do Norte, em resposta ao sen 
officio de 8 de Fevereiro nltimo, sob n.' 21, que, attentas 
as circumstancias do caso, bem proce~eo submettendo ao co
nhecimento da presidencia da mesma província a represen
tação do lnspector da respectiva Alfandega ácerca da necessi
dade da nomeação de hum Escrivão interino para a mesma Ré
partição; porquanto erà da competencia do Presidente da Pro
víncia nomear quem servisse interinamente o dito lugar de Es
crivão, em vista do art. 24 do Regulamento de 22 de Junho 
de 1836, que está em. inteiro. vigor. 

Thesouro Nacional em 3 de Abril de .1858.-Bernardo 
de Souza Eranco. 
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N.• 114.-FAZENOA.-Em 5 de Abril de 1858.-Sobr• a 
organis(4:ao dos mappas da navegação de cabotagem. 

Bernardo de Souza Franco, l'residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao t>fficio do Sr. lnspector 
da Thesouraria do Espírito Santo n.' 41 de 13 do mez 
findo, com o qual transmittio o do Inspector da Alfandega 
da mesma Província representando sobre a difficuldade em que 
se acha para dar os mappas de navegaçao, a que he obri
gado pelo nrt. 177 § 8.' do l\egulamento de 30 de Maio 
de 1836, visto na o ter mais a seu cargo, em virtude da Cir
cular de 7 de Maio de 1852, a matricula de qne trata o capitulo 
8:' do dito Hegulamento; lhe declara que náo pode servir de 
embaraço para a organisaçao dos mappa; da navegaçáo de cabo
tagem o te\' passado para a capitania do porto a matricula das 
embarcações nacionaes, por isso que elles devem ser organisados, 
não a vista dessu matricula, mas do livro de registro da 
entrada das mesmas embarcações, que á A.lfandeg" cumpre 
e~cripturar de .conformidade com o modelo n.' 2 annexo ao 
Regulamento de 22 de Junho de 1836, não sendo lambem pro
cedente, para que deixe de ser satisfeito aquellc preceito 
regulamentar a razão allegada de falta de pe>soal, por ser de 
pouca monta o trabalho de que se trata, a\\ento o limitado 
numero de embarcações que frequentiio o porto da Victoria •. 

Thesouro Nacional em 5 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza l'ranco. 

--
N.' 115.-Em 6 de Abril de 1858.-Nas habilitações para 

percepçüo ile meio soldo llâo se admitte a fé de 
officio por publica fôrma. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal dO 
Thesouro Nacional, tendo em consideração o novo processo 
de habilitaçM de D. Senhorinha Maria de Oliveira Gaia parl 
a percepção do meio soldo que lhe compete por fallecimento 
de seu marido o Tenente Coronel Bento José Lobre Guia, 
o qual acompanhou o officio do Sr. Inspector da Thesouraria 
de S. Paulo o.' 19 de 4 do mez findo, declara ao mesmo Sr. 
Inspector, que, sendo a fé de officio apresentada huma pu
blica fórma, q-ue não pode ser aceita como o documento 
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que a lei exige nesta especie de proccssoi, á vista da expressa 
prohíbiçáo do regimento das mercê< de 19 d~ Janeiro da 
1761 no capítulo 6.'; náo he ainda possível . considerar ha
bilitada a habilitanda, devendo portanto exigir-se della a fé 
de officio original, e que preste fiança para poder continuar. 
a receber o referido meio soldo. 

Thesouro Nacional em 6 de Abril de 1858. -Bernardo 
de Souza Franco. 

N." 116.-Em 7 de Abril de 1858.-Approva o procedimen(o 
·de ter-se negado cumprimento a h uma precataria para'"'"' 
trega ·de bens de ausentes, por não ter. havido habilitw ão 
regular, nem terem sido pagos os direitos e se/lo devü,os. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officío do Sr. Inspector 
da Thesouraria de S. Paulo n.' 18 de 3 do mez findo, no 
qual dá conta de haver negado cumprimento á precatoria para 
entrega de bens de ausentes, expedida pelo Juizo de Orphãos da 
Cidade de Campinas, a favor de Joaquim Bonifacio do Amaral, 
sua mulher D. Anna Guilhermina Pompeo do Amaral e D. Th.ec 
reza Miquelina do Amaral Pompeo, em razão de I)iio ter 
havido habilitação regular nos termos do art. 35 do Hegu" 
lamento de 1.' de Maio de 1842, e de não terem sido pagos 
os direitos do § /;2 da Tabella annexa á Lei de 30 de· No
vembro de 18H e sello do art. 13 do Regulamento de 
10 de Julho de 1850; declara ao mesmo Sr. Inspector 
que procedeo regularmente, dando aos arts. 35 e 36 do ci
.tado Hegulamentoa verdadeira intelligencia, confirmada pela 
pratica invariavel dos Tribunaes de Justiça e das Estações 
Fiscacs. 

Thcsouro Nacional em 7 de Abril de 1858. -Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 1_17. -Em 8 de Abril de 1858. -Sello dos processos da 
Orphãos e de arrecadações de heranças Jacentes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Na'cional, respondendo ao ollicio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda de S. Paulo n.' 17 de 1.' do mez 
findo, acompanhado de copia da· resolução que tomou ef!1 
sessão da Junta, ácerca dos seguintes quesitos que lhe farão 
propostos pelo Juiz de Orphãos da Capital sobre a inlelli
gencia da ordem n.' 125 dirigida á mesma Thesoumria em 
19 de Dezembro ultimo: 1.' se entre os processos do Juizo de 
Orphãos a que não he éoncedido .o beneficio do art. 52 § 
1.' do 1\egulamento do sello se comprchendem os de arreca
daçao de heranças jacentes; 2.' se sendo relativa ao futuro a 
deterlllinaçao ao Collector da mesma Capital de uão continuar 
a pratica até entilo seguida de fazer extensivo aos processos 
que correm pelo dito Juizo o referido beneficio, que só per
tence áquelles em que figurao como parte a Fazenda Publica 
e a Justiça, deve entender-se que os actos praticados, antes 
dessa determinação, em processos ainda não findos estão isentos 
das consequencias da falta de pagamento do imposto: declara 
ao mesmo Sr. Inspector, quanto ao i.' quesito, que procedeo 
regularmente, entendendo qu9 · os processos de arrecadação 
1le heranças jacentes nao podem gozar do favor concedido 
pelo art. 52§ i.' do Regulamento de 10 de Julho· de 1850, 
visto que nelles não figura a Fazenda Nacional como parte, 
mas unicamente os seus Fiscaes como assistentes, nos termos 
do Regulamento de 9 de Maio de 18'•2, art. 17, cxceptuandó-se 
todavia os ·mandados passados ex-offido, para seu conveniente 
andamento, attenta a generalidade com que se exprime o 
§ !1.' do citado art. 52; e determina, quanto ao 2. o quesito, 
que se cobre o sello ·simples quando os processos a que se 
refere o Juiz de Orphãos tiverem andamento a· requerimento 
daquelles que estavão obrigados ao respectivo pagamento. 

Thesouro Nacional em 8 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. · 
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N.' 118.- I:UPElliO. -!'orlaria de 8 de Abril de 1858.-Ap· 
prova o Regulamento prorisorio do trafico e costeio da 

estradade [erro de D. Pedro 2.' 

·Sun Magestade. o Imperador lia por bem Approvar o 
Regulamento provisorio do trafego e costeio da estrada de 
ferro de D. Pedro 2.', que com esta baixa, organisado pela 
Dire'Ctoria da Companhia da mesma estrada. 

l'alacio do Rio de Janei-ro, em 8 de Abril de 1858 • 

.Ri arquez de O/inda. 

Begulame.,to l'""vi§m•i<> •I<> tu·afego e é<>sáeio 
da Cl!lt•·•ui .. de fm·•·o il.e !!11. Pe<la·o lll.' 

CAPITULO I. 

Da direcção geral. 

Art. 1.' A suprema administração, fiscalisnção c ins· 
pecçao quer dos estudos, conslrncçuo da linha, quer do tra· 
f ego,: eonserva~;Jo . e costeiO dus secç.ões .fr3n.queadus ao tran
zito. puPlico, conferidos pelos Estatutos á Directoria serão 
por ella. exercidas, tanto no que respeita ao pessoal como ao 
modo de execuçáo, por intermedio de hum dos seus membros 
na con'formidade do disposto no regimento interno; ao qual 
incumbirá achar-se .em qualquer ponto da linha que a seu 
arbítrio julgar mais conveniente. 

Art. 2.' O 1. 0 empregado e e'eeutor das .ordens da 
Diréctória, na forma· do Arligo precedente, h e o- Engenheiro 
ém Chefe da Companhia. E ns instrucções rel!ltivas ao tra· 
fago, conservação, e· costeio das secções abertas· á o tranzito 
publico serão desempenhadas pelos seguintes empregados, 
cada hum dentro da esphera de seus deveres, além dos 
mestres e officiaes de officinas, que se houverem de fundar, 
e dos trabalhadores empregados nos reparos da estrada, 

1.' Hum inspector geral do trafego que deve ter grande 
pratica do serviço de estrada de ferro. 
· 2.' Hum agente, hum ajudante e dous fieis em cada h uma 

dâs estações terminaes da Côrtc c Bc/em. 
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3.' Hum agente, hum ajudante e hum fiel em cada es
tação intermcdia. 

4.' Hum chefe de Irem, hum machinisla.e hum foguista 
para cada hum, e mais os guardas prccizos para os freios. 

5.° Feitores do serviço, guardas diurnos c noturnos dos 
pateos e da linha. 

A ordem em que vao enumerados os empregos men
cionados assignala a prcccdencia entre ellcs e o .deve~ de 
obediencia. 

Art. 4.' Além dos empregados referidos haverá na es
taçáo terminal da côrtc, hum chefe de coulabilitlade c dous 
escripturarios incumbindo-lhes a organisaçiio dos balanros 
mensaes e semeslraes da receita e despeza do trafego e cos
teio de toda a linha, os mappns cslatiscos, c toda e;criptu
ração relativa ao serviço dos tramportes, ás reparações da 
via c material, consumo e custo do combustiveJ, oleo, e 
quaesquer outros trabalhos que lhe forem ordenadcs. 

Emquanlo as necessidades do serviço não exigirem o 
contrario, os fieis das estaç.ões intcrmedias farão o serviço 
dos ajudantes dos agentes destes, sendo isentos da fiança a 
estes imposta, c sem direito a qualquer grntificaNo: oulro
sim emquunto o serviço niJo avultar e se faz compalivel ser
virá de chefe da contabilidade o guarda-livros da compa
nhia com gratificação de hum conto de réis. 

Para expedição de suas ordens e escripturaçilo apro
priada terá o engenheiro em chefe hum secretario sob. a sua 
proposta, nomeado e demiltido pela Directorin; o qual vencerá 
por anno dous contos de réis; hc de sua rigorosa obrigação 
lançar em livro designado toda a correspondencia official; c 
deve fallar e escrever as linguas ingleza e portugueza. . 

Art. 7.' O engenheiro em chefe e o inspeclor geral do 
1rUfcgo serão nomeados por contractos cspeciaes em que se es
tipulem seus vencimentos e quacs as seguranças que devão 
offerccer á Companhia. Os agentes e seus ajudantes, os 
chefes de trem e .o da contabilidade, ·os escrip!urarios e os· 
fieis serão nomeados pela Directoria: as mais occupações ne
cessarias aos trabalhos e serviços das estações, via ou trens 
serao providas pelo membro da Dircctoria em excrricio sobre. 
proposta do inspector geral. 

Art. 8." O agente na eslaçâo da côrte e o chefe de conta" 
bilidade prcstarãohuma fiança de doze contos cada hum; o agen
te na estação de Bdcm de 8 contos; os ajudantes dos agentes 
das csta,ücs da côrtc c Belcm, os e'cripturarios agentes das 
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estações intermedias, de 6 contos cada hum; os ajudantes 
do~ agentes das estaç.õcs intermedias, os fieis das terminaes 
da Córte c Bclem, os chefes de trem de 4. contos cada hum; 
os fieis das inlennedias de 3 contos cada hum. 

Art. 9.' Emqnanto os trens não passarem de Belem 
e a receita annnal não c'ceder a mil contos della se dcdusirá 
1 'I' por'/, para ser distribuído pelos empregados que direeta
m<~nte se occnpiío no trafego da linha na forma .da tabella 
aniiexa u este artigo onde igualmente se indica importan'Cia 
dos ordenados. E para este fim se multiplicaní o nume.ro dos 
empregados de cada classe que estiverilo em serviço effectivo 
no semestre pela quota respectiva e a somma dos productos 
será o divisor da· ·porcentagem para determinar o valor dás 
partes a que se refere a tabclla. 

Agente na estação da Córle ...• 
Seu ajudantes ............... . 
Agente na e>taçao de Bclem em 

quanto for o termo da linha .. . 
Seu ajudante, idem ........... . 
Agentes nas estações inlermcdias 

cada hum ............•...• 
Seus ajudantes ...............• 
Chefe de trem hum em cada hum a. 
Machinista, idem ........••••.. 
Foguistas idem considerados como 

aprendizes de machinista ..••. 
Fieis nas estações da Côrte e Be

lem, a cada hum ...........• 
Fieis nas estações intermedias . . 
Chefe de contabilidade na cstaçilo 

da Côrte ................. . 
Escriplurarios idem, a cada hum. 
Guardas diurnos c noturnos dos 

pateos e da linha ....•.....•• 

Ordenados. 

2.000~000 
1.600,1000 

1 .800)000 
1, 400,1000 

!.200sOOO 
1.000J000 
1.300,)000 
1.200,)000 

600,:000 

1. 000.,)000 
soosooo 

3.ooo.oooo 
1.200sOOO 

1~600 
por dia. 

Pore. para os 
que a tem. 

A partes. 
3 )) 

3 )) 

2 )) 

2 » 
1 )) 

3 )) 

2 )) 

1 )) 

l'ci!ores do serviço, o salario dos guardas c mais metade. 
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Me~lres e operarios das ofllcinas os salurios que se 
ajustarem. 

N. B.-Exceptuno-sc os machinistas nomeados por con• 
tracta·s épeci"nes os qnaes· serão ·mantidos. 

Art. 10. Fica entendido que alem dos vcnc.imentos dos 
empregados a companhia não os sustenta nem faz càmelles 
.m.ais despeza alguní.a .. Os ordena{los sertio .pagoS mensal~ente 
e a. porcentagem no fim de cada seme>tre Os salarios. dos 
que vencem por· dia serão pagos· semannlm~nlc. 

Art. 11. Quando o an,;mento do trafego parecer ao 
engenheiro em chefe ou ao inspector geral exigir huma 
maiór . divisao de trabalho c attribniçõe,, hum ou outro 
exporá por escripto ao membro da _Directoria em exercício 
quaes as medidas que silo aconselhadas 11elas necessidades 
do publico, e da Companhia. · 

CAPITULO lL 

lJo mspector geral do tta(cgo. 

Art.: 12. Todos os empregados creados por este regula· 
menta, á excepção dO engenheiro em chefe e seU secretario·, serão 
subordinados ao inspector geral do trafego, cujas ordens cum
prirao ou lhes sejão directamente tronsmittidas; .verbal
mente, ou por escripto, ou por inlCimedio de outros empregados 
segundo a gerarchia estabelecida. 

Art. 13. O inspeetor geral do trafego tem por uttri
buições e deveres. 

1.' Dirigir, tendo em vista quaesque ordens do membro 
da llirectoria em exercício, o serviço de todas as estações, 
officinas da companhia e trens em movimento. 

2.' Fis,ca\isar, independentemente de qualquer .outra fis
calisação que a llirectoria estabelecer, a esciiptúração .da re:; 
ceita .classificada segundo os artigos da tarifa, e da despeza, 
separando sempre a ,do combustível, a do oleo,. a dos con
certos do material, da conservação e· reparos dá estrada, e 
quaesquer outros que lhe parecerem uteis ou que forem 
prescriplos. 

3.' Fazer inventario .em livro especial dos utencilios e. 
ferramentas, e formar listas dos que levar cada chefe de tr,em; 
dos que possuir cadaguarda e dos que tiverem sido entregues 
aos feitores dos reparos, para os serviços a cargo de cada 
lmm. l)assar rcyista; quando lhe parecer convçnientc aos 
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ditos utensílios e ferramenta, devendo no caso de extravio 
por negligencia de hum empregado descontar-lhe dos veu~ 
cimentos os objectos perdidos. 

4.' Remetter ao Presidente c ao Director em exercício 
todos os sabbados huma noticia da importancia da receita 
bruta separando a parte dos viajantes do que provem de 
mercadorias, e mcnsalincnte huma noticia geral do tfafego 
extrahída das partes diarias dos agentes das estações. · 

5.' Organisar a folha geral do pagamento mensal dos 
empregados e das ferias dos trabalhadores e operarias, tendo 
recebido e verificado as folhas parciaes das estações, das 
officinas, e do pessoal dos trens, as quaes submctterá ú inspecção 
e rubrica do membro da Directoria em exercício e a despacho 
para pagamento á Dircctoria: exccptua-se a folha das ferias 
para cujo pagamento bastará a simples wbrica mencionada. 

6.' Determinar segundo as necessidades do serviço as 
horas em que se devem abrir e fechar as estações, as 
horas em que os empregados podem tomar suas refeições, 
as destinadas ao recebimento ou entrega de cargas e vendas 
dé bilhetes, e detalhar o serviço em cada hum dos seus 
ramos com approvação do Dircctor em exercício. 

7." Organisar a tabella das horas da partida dos trens 
das estações terminaes e de cada huma das intermedias. 

8. o Organisar o regimento dos signaes empregados para 
a segurança do trafego c ind.'car qual o dislinctivo de que deve 
usar cada classe de empregados. 

9.' Dar instrucções escriptas aos guardas dos pateos das 
estações, aos que manobrao as agulhas, aos dos crn?amentos 
de ruas publicas e outros, prescrevendo a cada classe ou a 
cada individuo as horas e natureza do serviço c a extcnção de 
cada districto. 

10. Marcar regras para a composição dos treilS; os numeros 
dos carros, os lugares que nelles devem occnpar respectiva
mente os empregados; e quaesquer preceitos necessarios pma 
bem regular o movimento na estrada, nos desvios, nos casos 
dà· encontro de outro trem ou de embaraço na via ou de 
perigo qualquer. 

,11. Indicar annualmente á Directoria o machinisla cuja 
l~comotiva tem áturado mais do que o ordinnrio, oLt que 
tem realisado notaveis economias de combustível ou da untura 
.dos eixos sem prejuízo do material ou da velociclaclc, para que 
Jliesseja arbitrado hum premio. 

12. Suspender qualquer empregado que em sua opiniUo 
15 
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servir' mar e propor sua demissão, se assim o julgal' n hem, 
do serviço: despedir qualquer operaria ou jot·nalciro, cuja 
conservação lhe parecer inconveniente. 

Art. 14- Ostrabalhosquepelos§§7.", 8.", 9.", e 10 do 
artigo antecedente são incumbidos ao inspector gerzl do trafego 
serão apresentados ao membro da Directoria em exerci cio a quem 
compete promover a sua devida approvavão. A suspensão 
autorisada pelo § 12 do mesmo artigo antecedente só pode 
ter lugar quando tanto ella como o facto que a motivou tenhão 
cónjnnctamente occorido em auzencia do membro da Dire
ctoria em exerci cio, o qual deve dar seu consentimento sempre 
que se achar presente, ou a suspensáo não tenha sido im
mediata ao facto. 

CAPITULO Ill. 

Art. 15. O serviço em cada estação consiste no seguinte: 
1.0 Vender bilhetes das trcs classes de viajantes lançando 

diariameute em hum livro a importancia vendida com dis
tincção de classes. 

2. o lleceber carga para expedir ás outras estações emittindo 
conhecimentos de talão, nos quacs se declare se o frete foi 
ou não -p_ago adiantado. 

3.0 Entregar a carga recebida das outras estações arreca
dando o conhecimento e o frete senão foi pago adiantado: 
no caso de extravio do conhecimento se entregará o genero 
fazendo assignar o recibo em hum livro de talão c vcrifi· 
cando-se a identidade da pessoa. 

4. o Pesar e medir as cargas, 
5. o Guardar por tempo determinado mercadorias aban

donadas ou remcttidas das outras estações, e que não tenMo 
sido reclamadas pelas pessoas que fizerão as remessas, ou 
por aquellas a quem tenhão sido dirigidas, .e objectos pe•·· 
didos pelos viajantes dentro ou fóra dos carros, e . achados 
pelos empregados, aos quaes incumbe a revista dos carros, 
ou outros. 

6. o Remetter os conhecimentos ou recibos ás estações 
d' onde procedeo a carga; 

7. o Escripturar dia por dia a receita e despcza geral 
_e peculiar de cada estação onde se derem. 

8.' Fornecer ao chefe de cada trem hum manifesto dos 
olljeetos remettidos á cada huma das outras estações. 
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9. o Enviar ao membro da Directoria em exercidO e v o ins~ 
pector geral parte diaria da receita e dcspeza e do que homerc 
occorrido de notavcl na estação ou na linha; havendo disso 
sciencia. 

10. Todos os mais trabalhos que possão ser necessarios 
para auxiliur e regulurisar o trafego da estrada de ferro. 

Art. j 6. Todos estes trabalhos estarão a cargo do Agente, 
que os repartirá entre si e o pessoal ús suas ordens debaixo da 
propria responsabilidade . 

. Art. 17. Em todas as estações haverá diariamente o 
numero de trabalhadores neccssarios para o movimento das 
cargas fixado pelo inspector geral do trafego, depois de ouvido c 

o agente. 
Art. 18. O agente he o chefe de todo o pessoal da 

estação, dos guardas empregados nos pateos, ou manobras 
das agulhas proximas, e do pessoal dos trens, em quanto pa- . 

. rados na estação. 
Art. 19· Fica ao arbitrio da pessoa que faz a rcm~ssa 

pagar ou não adiantado o frete da carga expedida .das es
tações intermedias ou terminal de Belem: toda a carga porém 
que da côrte for expedida para o interior pagará o frete 
adiantado. 

Art. 20. Nenhuma despeza se fará nas estações sem au
torisaçâo previa. Os pedidos para essas antorisações, assim 
como para fornecimento de dinheiro, ou de quaesquer objec(DS 
se farão em hum livro de talão, averbando-se em cada 
hum o recebimento do objecto pedido ou a efectividade da 
despeza autorisada. 

Art. 21. Nenhum annuncio, ou edital·alheio ao serviço 
do edifício poderá ser afixado nas salas da estação, nem admittir 
vendilhão ou pregoeiro de objecto algum, sem previa auto
risação. 

Art. 22. Nenhum agente pode admittir ou despedir do 
serviço pessoa alguma sem previa autorisaçao; excepto dispensar 
trabalhadores inuteis. 

Art. 23. As autorisações a que se referem os tres arts. 
20, 21 e 22 são do membro da Directoria em exercido. 

Art. 24. O agente deve inspeccionar diariamente o 
serviço do asseio e arranjo de todo o edificio c suas depen
dencias, dos palcos, e dos apparelhos necessarios ao trafego 
da estação. Deve zelar que ninguem cultive terrenos da Com• 
panhia sem licença, nem se u tilise particularmente de objccto 
algum a ella pertencente, os auaes todos terão a inarca 
C. D. P. li. -
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Velará que nenhum empregado receba dos particulares 
por nenhum pretexto qualquer remuneração. 

A infracçiio deste preceito será sempre causa sufficiente 
para a demissão. 

Art. 25. Cada agente remetterá diariamente ao da 
côrte a quantia arrecadada no dia, sendo portador responsavel 
o chefe de trem. Hcmetterá lambem ao membro da Direc\oria 
em exercício, e ao iuspector geral do trafego hum a parte mensal 
contendo: 

1.' Declaração da importancía dos fretes separadamente 
de viajantes. e mercadorias, adiantados. ou recebidos no ac\o 
da entrega. 

2.' Numero e importancia dos recibos ou conhecimentos 
de carga que dissolveo no decnrso do mez. 

3.' Noticia dos pedidos de objectos ou autorisações de. 
despeza. 

4·. o Dita da despeza realisaàa. 
5. o Numero dos trabalhadores que se occupárão a jornal., 

Art. 26. A escripturação de cada estação se fal'iÍ nos 
seguintes livros todos rubricados pelo l'residcnte, ou por 
quem este autorisar por despacho lançado na 1." folha. 

Livro de receita e despeza. 
Idem de entrada e sabida de mercadorias. 
Idem de talão para conhecimentos de mercadorias re-

cebidas. 
Idem idem para recibos das que se entregao. 
Idem idem para pedidos de dinheiro ou quaesquer objectos. 
Idem idem para os bilhetes de viajantes. 
Idem para a matricula das locomotivas. 
Idem idem dos vehiculos. 
Livro do ponto dos empregados. 
Art. 27. No escriptorio da estação estará sempre presente 

hum exemplar do presente regulamento, que qualquer poderá 
examinar. 

Art. 28. Todos os empregados que tem ordenado fixo 
assignarão diariamente o ponto em hum livro, e na estação 
da córte os empregados dos trens: hum dos primeiros será 
incumbido de apontar os trabalhadores c todos os que vencem 
por dia. 

Art. 29. O saldo em cofre na estação da côrte será 
todos os dias recolhido ao Banco em que a Companhia depositar 
seus fundos. 
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CAPITULO IV. 

Do pessoal dos trens. 

Art. 30. Huma hora antes da partida de qualquer trem 
deve o seu chefe apresentar-se ao Agente da Estação, depois 
de ter rerificado a presença de todo o mais pessoal do trem. 
Cabe ao Agente providenciar sobre a falta de qualquer desses 
empregados. · 

. Art. 31. Todo o pessoal do trem he subordinado ao 
seu chefe. 

Art. 32. O chefe do trem deve trazer sempre com
sigo hum exemplar dos regulamentos do serviço, e hum bom· 
relogio, que acertará todos os dias pelos das estações. Terá 
sempre no seu trem, em lugar appropriado, os utensílios, fer
ramentas e sobresaleatcs, constantes de huma lista, que for 
determinado pelo Inspector Geral do trafego. 

Art. 33. He responsavel pecnniariamentc pelo prejuízo 
causado a Companhia. 

1. 0 Por negligencia. 2. 0 Por extravio de qualquer ohjecto 
ou dinheiro. 3. o Por avarias na carga transportada prove
nientes de sua negligencia. 

Pode porém declinar da responsabilidade justificando-se 
e indicando o culpado, perante o Inspector Geral, que ouvirá 
a ambos e resolverá. Da decisão se pode appelar para Dire
ctoria. 

Art. 31L Na hora que precede á partida, todo o pes
soal se occupará em auxiliar o chefe, pelo modo por este 
prescripto, no desempenho dos seguintes cuidados. 

Examinar os freios verificnndo se hem funccionão; cuidar
na untura dos eixos, inspeccionnr os engates dos carros, ver 
se estão promptos os signaes e luzes que se tem de empregar, 
abrir as portinh,olas aos viDjantcs, manter a boa ordem na 
entrada, auxiliar as crianças, velhos e doentes; velar que 
não sejão excedidas as lotações que nos carros nüo entrem 
pessoas com bilhetes -de classe inferior, auxilio r a averiguação 
dos manifestos de carga, arrecadar as bagagens e todos os 
mais serviços que forem cssenciaes para regularisar o movi· 
mento da linha. 

Art. 35. Os trens devem achar-se compostos em frente 
da estação com a antecedencia exigida pelo Agente para a 
carga c arranjos nccessarios. 



( H8) 

Art. 36. O chefe do trem hc responsuvel pela policia 
e seguran~·-a do trem; e delibera sobre todos os casos occot·~ 
rentes,_ durante o movimento. 

Art. :1'7. O chefe do trem deve verificar pessoalmente 
antes da partida. _ 

i. o Qne nenhum carro destiundo a concerto entre na 
composição dos trens, e que todos os cngatarloS ·-estejao em 
·bom estado. 

2. o Que o numero de carros não exceda ns ordens. 
3. o Que tenha o trem o numero prcscripto de carros com 

freios devidamente collocados. 
~--o Que todo o pessoal esteja nos seus postos. 
5. 0 Que o carregamento se tenha feito devidamente, 

estando a carga pres.crvada das chuvas, c do risco ·de perda 
ou de avarias. 

Art. 38. São lambem atlribuiçõos do chefe do trem: 
1. o PresitUr a organisação do trem, segundo as ordens do 

Agente. 
2." Deliberar ácerca de qualquer carro que deve ser aban

donado, c sobre o estado de outro qualquer, que se tenha 
de addicionar ao trem. 

3. o Examinar antes dn partida de qualquer cstaç.ão ds bi~ 
lhctcs dos viajantes, pura verificar se lHlgnrúo a viagem que 
fazem. 

4-.' Transmitlir as ordens, verbaes ou por escl"ipto, do 
Inspector Geral. 

5. o .Fazer çs signacs. quo forem neccssarios, logo que 
veja a necessidade e sem esperar o apito do maquinista que 
alias tem igual obrigaçi'ío de dar signal. Nos casos de duvida, 
a respeito de qualquer perigo, deve sempre tomar-se o lado 
da segurança. 

6.' Conferir e encarregar-se dos manifestos da carga. 
7.' Velar que á noite se accendão as luzes necessarias. 
8. 0 Dar parte de qualquer negligencia ou falta dos em-

pregados do trem, e do pessoal occupado na conservação da 
linha. 

9. o Nas estações fazer remover dos desvios os carros que 
sahirem dos trens e ver que as agulhas fiquem bem collo• 
cadas para outros que se esperem. 

10. Encarregar-se das encommendas c recados dos seus 
superiores no que for relativo ao serviço da Companhia. 

Art. 39. Nenhum trem deve partir de huma estaçdo 
antes do momento :umunciado. Esta regra não sofli·erá ex~ 
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cepção de trem, de lugar, de tempo, nem de cir@umstancias 
alguma. 

Art. 110. Todas· as vezes que hum trem parar inespe
nulamentc, e se esperar outro, nessa direcç&o mandará o chefe 
bum empregado; se o não tiver disponivel irá clle proprio 
atC cricontrar o 1. o Guarda para fazer o signal de via impe
dida. Niío o encontrando ate cerca de 300 braç.as, fará elle 
mesmo o signal. 

Art. 4.1. Compete ao machinista: 
1. 0 Dirigir, e fbzcr os pequenos reparos a seu alcance 

nas locomotivas e earros de seu trem. 
2.' };xaminar e limpar por si mesmo as peças essenciaes 

do machinismo, e presidir a limpeza de todo o material. 
3.' Dar ordem para o serviço aos foguistas, por cujas 

faltas responde, se as occnltou. 
Art. 112. O foguista e os guardas freios de trem olle

decem ao macbinista e ao chefe, sem perguntarem o motivo 
das ordens que receberem. 

Arl. 43. Nenhum machinista póde abandonar a sua 
lócomotiva estando accesa, sem que se tenha dado providen
cias para a substituição. 

Art. J.<l.. Todas as vezes que hum trem chegar a estação 
do Campo, o machinista dará parte do estarlo da machina, 
declarando se urge alguma reparação, ou se está prompta 
para nova viagem. 

Art. 45. Os chefes de trem organisão a folha do seu 
pessoal, assignando elles chefes o ponto na estação, em cu,ias 
folhas serão admittirlos; he sujeita á fiscalisação do Agente 
que a rubricará. 

Os machinistas c mais empregados dos trens, quando 
por ventura deixarem estes de circu\o.r, poderão trabalhar nas 
ofiicinas, em cuja folha se lhe abonarão os dias respectivos. 

Art. ll6. O lugar de foguista, devendo considerar-se 
como aprendiz de machinista, e com aspiraÇão a accesso será 
destinado aos ovcrarios mais inlelligentes e moralisados das 
officinas. 

Art: fl.7. Todo o empregado de hum trem que não 
comparecer huma hora antes da partida será suspenso por 
3 ou mais dias, segundo a gravidade do caso. 
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CAPITULO V. 

Dos guardas dos pateos e da linha. 

Art. t.8. Cada hum destes empregados tem por dever 
percorrer o seu districto pelo menos duas vezes, h uma de dia, 
outra de noite, tendo por fim a 1." ronda examinar o estado 
da via e v. 2. a mais especialmente velar contra as infracções 
e examinar se depositao qualquer objecto na linha. 

Na ronda d,e dia examinarão com especial cuidado o estado 
das· pontes e viaductos. 

Art. lí-9. Todos os Guardas tem por dever arrecadar os 
objcctos aclwdos na estrada, e leva-los ou rcmette-los na t.a 
·occasião a huma das estaç-ões proximas. 

Art. 50. Terá cncb hum hu1_na caderneta, fornecida 
pela Companhia na· qual o supor!:;r que vfsilar a estrada 
escreverá as ordens do serviço. Entregará quando for ren ... 
dido, esta cadcmeta a seu succossor, com p. ferramenta, 
signaes, e mais objectos a S(m cargo. 

Art. 5l. A ronda diurna do Gnarda tcrú sempre lugar 
o mais proximámcnte possivcl da passagem do i. o trem e 
antes rlella. 

Art. 5:2. Hc ohrigaç&o do Guarda fazer qualquer pe
queno concerto que couber Cll}_ suas forças, como restabe
lecer os esgotos obstruidos, velar que se desenvolva a ve
gctaçUo, onde isso lhe for rccor.nmcndüdo, dosohstruir o espaço 
eutre os canis e os contra cnrris (onde os houver) c remover 
da via tudo o que possa causar embaraço á circuiaçüo. 

Se par11 ultimar os pcqcwaos repnros a seu cargo pre .. 
ci3ar do auxilio do Guarda mais visinho deverá este prestar-se 
sempre que isso não prejudicar suas proprias obrigaç.ões. 

Art. 53. Para reparos ele maior importancia dará parte 
pelo 1. o trem que passar, e fará signal de parada sempre 
que lhe parecer perigoso qualquer ponto da v_ia: devendo
sempre ter em vista esta regra, mui recornmendada aos em~ 
pregados ele todas as classes; em caso de duvida, tome-se o 
lado da segurança. 

Art. 511'. Todas as obrigações dos. guardas da via, dos 
crusamentos elas agulhas e dos pateos elas estações são su
bordinados ao pdncipal dever de se achar cada hum no posto 
que lhe tiver sido designado á passagem de qualquci; trem. 

Art. 55. 08 guardas cujos districtos começarem a menos 
de mil braças da estação serão apontados nellaapresentando-se 
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diariamente á hora marcada. Os outros ser~o incluidos nas 
ferias dos feitores das reparações. 

Art. 56. A falta de cumprimento do artigo antecedente 
importa, pela 1.' ver. suspcnsao por 7 dias, pela 2.' demissão. 

CAPITULO VI. 

Do pessoal empregado nas reparações. 

Art. 57. A reparação do material se fará nas o fficinas 
que sobre proposta do Engeneiro em chefe e decisíío da Di
rectoria forem por esta fundadas. Cada officina terá hum 
mestre e os operarios que forem precisos e ncllas haverão 
os livros necessarios em que se lancem a despeza e quali
dade dos reparos feitos, o nome das locomotivas reparadas, 
o numero ·e especie dos vehiculos concertados, os materiaes 
entrados e tudo quanto se refere a receita e despeza da mesma 
officina. Cada officina e as obrigações acima impostas estarão 
a cargo do Agente da estação mais proxima, o qual deverá 
remetter ao Director em exercicio hum balancete mensal 
da receita e dcspcza. 

Art. 58. Cada mestre rege a sua officina, e he subor
dinado ao Engenheiro em chefe, ao Inspector C.eral do tra
fego e ao Agente da estação, Uevemio o!)cdecer .de prefe
rencia em caso de discordancia de ordens, ao mnis graduado. 

Art. 59. As reparações da estrada, que não puderem 
ser feitas pelos Guardas, ficarão a cargo de hum feitor <lis
pondo do numero de trabalhadores que autorisar o Inspector 
Geral, o qnal lambem dá ordens para os trabalhos em que 
dcváo occupar·-se. 

Art. 60. O feitor dos reparos requisitará por escripto 
quando qualquer concerto exceder as força' e recursos de que 
dispõe. 

Art. 61. Pode chamar em seu auxilio os guardas da 
linha sem prejuizo dos signaes de que depende a circulação 
dos trens. 

Art. 62. Cada feitor de reparos organisa mensalmente 
a sua feria, que deve ser apresentada ao Inspector Geral e 
por este fiscalisada pelos meios que entender proprios. 

16 
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cAI'f1ur:o vu: 

Preceitos Geraes. 

Art. 63: Todas as relações entre os empregados, ma
xime perante o publico, devem ter lugar do modo mais placido 
evitando-se gritos, conversaçDes á di.;hmcia, ou em voz aJta. 

Art. 6'\.. A polidez para com os viajantes he huma 
qualidade essencial para persistir no serviço da Companhia. 
Deverão semP.re evitar-se -altercações, éritl:)ota provocadas. 

Art. 65. Nedmm empn~gado pode negociar nos trens, 
ou estações, nem transportar mercadorias por sua conta, embora 
pagando o frete. · 

Art. 66. Nas horas do serviço das estaÇões, das offi'
cinas ou dos trens nenhum se póde retirar sem autorisaçilo 
de seu chefe, e sem que esteja no lugar quem o deve sub
stituir. 

Art. 67. Todo o empregado que por sua conducta e 
por qualquer maneira comprometter o bom credito da Com
panhia. a juizo da Directoria, será demittido. 

Art. 68. Nenhum trem ordinario ou extraordinm·io pode 
partir de huma estação com intervallo de outro; menos de 
15 minutos. 

Art. 69. A excepção dos viajantes com bilhetes e dos 
empregados, ningucm pode ser admlttido n11s. trens, nem 
·demorar-se nas estações, officinas ou armazens da Compa
nhia, sem licença do empregado mais graduado della. Esta 
declaração será afixada nas portas. 

Art. 70. Os Agentes das estações, seus Ajudantes, c os 
chefes de trens, são obrigados a estudar o regulamento geral 
n.' 1.930 de 21\ de Abril de 1857, e explicar nos seus su
bordinados ;;ts obrignçõcs, que nelle se impõe a cada hum; 
e estes procurarão esclarecer-se, certos de que nenhuma falta 
pode ser justificada com a allcgação da ignorancia da lei. 

Art. 71. Todos os empregados são obrigados a vigiar 
que os moradores visinhos da linha ou quaesquer outras 
pessoas não causem prejuízo á Companhia por qualquer ma
neira, e devem participar o que observarem ao Inspector Geral 
para que dê as providencias, necessarias, ou as recJame do 
membro da Dircctoria em exercicio. 

Art. 72. Incumbe especialmente aos chefes dos trens, 
guardas, e feitor dos reparos velar que na divisa do terreno 
da Companhia não·sc abriio janellas ou portas, nem se plantem 
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nrvores que Vcnlliío a cobrir a estrada de forro, ncnl ns edi
ficações alterem o alinhamento das divisas. 

Que quacsquer predios tolerados por emquanto fóra do 
alinhamento nuo se rediflqúem, sem cnlrar nellc. 

Que ninguem obstrua os csg(Jtos, nem encarniuhe aguas 
para a estrada de ferro, nem e~labeleça servidões ou faça 
escavações prejndiciaes á estrada. 

Finalmente qu·e não seja infringido o Regulamento do 
Governo, e muito principalmente os arts. 26 e 27. 

Art. 73. Os Agentes de que trata o presente regula
mento são os Administradores de que folia o Regulamento 
do Governo de 26 de Abril de 1857. 

Art. 74-. A suspensão a que se refere o art. 13 § 12 
só pode ter lugar por 3 dias. No caso porêm de presença do 
membro da Directoria em exercido ou seu consentimento 
pode a suspensão extender-se a 15 dias. 

Art. 75. O Inspector Geral do trafego tem o direito: 
1. o De reprehender o empregado que inconer em qualquer 

falta, que a seu juiso o merecer. 
2.' De descontar ao empregado que incorrer em faltas 

por elle consideradas graves o salario do dia. 
Art. 76. Se na opinião do membro <la c Dircctoria em 

exercicio tiver inconvenientes a execu~;ão de qualquer dis
posiçã~ deste regulamento, poderá suspende-lu propondo e 
motivando á Directoria sua revogação ou reforma. 

Art. 77. Qualquer reforma, allcração, ou suspensão 
de a1guma parte do regulamento, resolvida pe1o membro da 
Directoda em exercício, não pode ser discutifla em Dircctorin, 
sem que tenha sido dada para ordem do dia na sessão ante
cedente. 

Escriptorio da Companhia da Estrada de Ferro de Jl. Pedro H. 
em i.' de Março de 1858. -ChristianoBcnedicto Ottoni, Pre
sidente.- João Baptista da l'onseca, Secretario. 
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N.' 119.-Portaria de 8 de Abril de 1858.- Approoo 0 
Regimento provisorio de signaes para a Estrada de ferro 

de D. Pedro li. 

Sua Magestade o Imperador lia por bem Approvar o Re
gimento provisorio de signaes para a Estrada de ferro de 
D. Pedro li. , que, com esla baixa, organisado pela Dire
ctoria da Companhia da mesma Estrada. 

Marquez de Olinda. 

l\llc,;i•n®!l!lÍ.® pn•ow!§®t·i® ile !>igllilaes l>IU'a a C?l· 
ltu·adaa <le fei!'B'<I> <ie Jlll, ll"e•b·<> U. 

Regras relativas ao trso do apito de vapor. 

1. 0 Hum asSobio rapiclo indica que ~o machinista esta 
prompto a fazer partir o trem: lambem exprime a ordem de 
voltar os freios, se tinhão sido apertados. 

O trem ou a machina comtudo não parte sem ordem 
do chefe do trem. 

2. o Dous assobios agndos, dados com rapidez, serão o 
signal 'f'ill'a applicar QS freios: Chefe de trem C guarda freios, 
ouviudo o signul, cumprl;-ão a melem com rigor~ e sem verdor 
tempo a procurar ver qual seja a causa, fosse ou não o 
signal inesperado. 

O mesmo signal repetiUo indica urgente c grande ne
cessidade do uso dos freios, e deve ser seguido dos maiores 
e~forços do chefe do trem c gunrda freios para aperta-los o 
rnais possivcl. 

3.0 Tres assobios agudos, dados com ·rapidez, são o signal 
de que o trerr vae andar pDra traz. He dever do chcíe do 
trem, logo que ouve este sigual, collocar-se na rctag:lrrrda 
do trem, em poSição de poder fazer signacs ao machinista. 

~·.' O mesmo signal (trcs assobios agudos e rapidos) será 
dado pelo machinista sempre que parar em lugar desusado 
na estrada, ou diminuir de velocidade a ponto de tornar 
provavel que outro trem o alcance. Nestes casos deve o chefe 
do trem ir ou mandar para o lado donde se espera outro trem 
para intimar-lhe que pare. 
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5. o Hum assobio longo e continuado eitprime que o trem 
se aproxima das curvas, ou dos cruzamentos dos caminhos 
ordinarios. 

6. o Bem que deva o machinisla ser o primeiro a descobrir 
o perigo, e dar o· alarma, o chefe- do trem c os guarda freios 
terão o cuidado de nüo affrouxar a sua vigilancia, e espe
cialmente terem promptos os freios, c applical-os em tempo, 
quando o trem deva parar, quer oução quer não o apito: 
ficando entendido que o signal para apertar os freios deve 
ser dado pelo macbinista na proximidade de todas as paradas, 
scjão ordinarias, sejão inesperadas. 

Signaes com bandeiras. 

7. 0 Bnndeira vermelha significa sempre perigo; e ao vel-a 
o trem deve parar com a maior promptidiio possivel. 

8. o Bandeira verde significa que a locornotivn pode seguir 
·cautelosamente. 

9.' Bandeira branca exprime que até onde chega o co
nhecimento do guarda, que a içou, a via está desimpedida. 

10. Huma bancteira i~ada em lmma locomotiva exprime 
que outra a vem seguindo. De noite huma lanterna verde 
significa o mesmo. 

O trem ou machina que segue deve conservar-se pelo 
menos a 15 minutos de distancia c mover-se com dobrada 
cautela. 

11. Toda a agitação encrgica de hum lenço dos braços 
de huma pessoa, ou qualquer outro será considerado pelo 
machinista como signal de perigo possivcl e procederá em 
consequencia. 

Inslrucções geraes. 

12. Todas as vezes que hum trem de lastro, ou de con· 
certo occupar qualquer parte da estrada, se collocará hum 
homem intelligente com bandeira vermelha de cada Indo da 
porção occupada pelo trem, em posição conveniente para 
:avisar os outros trens contra o perigo. 

13. Se hum tl"em parar entre duas estações, seja por 
sinistro, ou por outra causa, deve-se logo mandar para traz 
hum homem até 300 braças, ou até a estaçiio proxima , se 
não distar mais de hum quarto de legoa, com bandeira ver-
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rnelha se hc de dia, ou laotema da mesma côr sendo de 
noite, para avisar os trens que poss&o ter de seguir o })fi

meiro. Os chefes e os mais empregados do trem darão a esta 
regra particular attenção, e nunca devem preteril-a, seja ou 
não esperado outro trem. 

J 4. Todo o trem, que viajar de noite, terá na retaguarda 
duas lanternas vermelhas. 

15. Todo o pessoal empregado na estrada tem obrigação 
de d{lr noticia de qualquer impedimento, por meio de huma 
bandeira vermelha, pelo meuos a 300 braças do dito impe
dimento. 

16. Luzes brancas, verdes e vermelhas, de noite, signi
ficao o mesmv que de dia as bandeiras das mesmas côres. 

17. Da estação do Campo até a Quinta de Sua Nlages
tade o Imperador, nenhum trem correrá mais de seis milhas 
por hora. 

18. Em nenhum caso deve hum trem chegar a huma 
estação antes da hora marcada na tabel!a. 

19. A velocidade dos trens de cargas não excederá a trez. 
legoas de 3. 000 braças ou 12 milhas inglezas. 

llecommendação transitaria. 

20. Ainda que Mr. Price ríiio possa percorrer a linha com 
os seus trens se nUo em -horas previamente combinadas com o 
Engenheiro em chefe, deve com tudo haver a respeito desses 
trens o mais minucioso cuidado. Procurarão por todos os meios 
os chefes de trem e machinista informar-se de todas as cir
cumstancia~ do movimento das machinas e carros do Empre~ 
sario, c reger-se em conscquencia: nunca porém tendo qualquer 
informação por tão segura que autorise a diminuição das 
cautellas e vigilancia. 

Rio de Janeiro 11 de lVIarço de 1858. -Christiano Bene
dicto Ottoni, Presidente da Companhia. 
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N.' 120.-Aviso de 8 de Ahril de 1858.-Approva as 1'abellas 
dos preços das passagens e fretes dos Paquetes da Com

panhia Brasileira. 

Sua Magestadc o Imperador Ha por bem Approvar ns Ta
bellas dos preços das passagens e fretes dos paquetes da Com
panhia Brasileira de Paquetes Ue Vapor nas linhas do Norte 
c do Sul, organisadas pelo Gerente da mesma Companhia, que 
com esta baixâo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 8 de Abril de W58.
Marquez de Olinda. 
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LINHA DO NORTE. 

Tabellas (los Jll'eços das passagens e f1·etes 
i'iQS 

PAQUETES DA CO~WANIII1\ BRASILEIRA 
DE 

PAQUETES A V1\POR. 
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~~~ábella dos pre~os- das passagen~" nos Paquetes da ~ompanllia tia linha do Norte. 
Bio tle daneiro. llnbia. ---- Pnrahyba. ~atai. Jifnl"anhiio. !! 
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2.• O importe das passagens he pago á vista c em moeda corrente. 
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3. u o~ menores de a annos, scmlo passageiro de rú, tem passagem gr<~tis. 
L• Os menores de mais de 3 annos até 10 pagão meia pussngem. 
5.• Os maioros de 10 annos pugão a passagem por inteiro. , .. 
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6. • Os menores passagch·os do convcz, de qualquer idade, pagão a passa~em por intei1·o .• á execpç:lo dos crianças d~ peito, que tem passagem li\:rc. 
7.• Os passageiros de,·-em embarcar a bagagem nu ·vespcra do din annuncmdo p~m a salnda, c estarem a bordo me1a hora antes dn hora da parlida. 
8." O passageiro fjUO não segui!· vingcm perde metade da passagem ; c depois de encetada a viagem aquellc que ficar e~ qualquer porto onde os paquetes eslacioniio nfio ter;í direito n reclamação alguma. 
!!.• Não he permitlidn a transrcrencin de passagem de hum para outro paqucle. 



N. 2. ·· Tabella dos fretes por palmos CJJbicos e arrobas nos Paquetes da Comr,anhia. 
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1.• Não se assigna conhecimento algum por frete menor de 21)000. . 
2.• Não he preciso ordem especial da Ger~nein para embarcar qualquer obJeclo ou animal. a.• Os Paquetes podem receber toda a qualidade de mercadorins, excepto ns seguintes: polvora, aguardent~, raz, espoletas, em fim todas as malerias inl1ammaveis. 
4.• As cebolas, e outros-óbjectos que exhalem cheiro desagradavcl, devem vir em barricas ou em caixas. 

llil!ll"anbiio. 

550 l'S, 7i.i0 l'S, GOO 

!~00 , 1550 , !,50 

350 , 550 , t,oo 
21i0 3i.i0 :wo 
300 " /f00 , 350 

300 , 330 300 

250 , 300 , 250 

.......... .. ........ 200 

200 " 230 " 

"· 

, 

" 

" 
" 

!)00 rs. 

750 )) 

700 )) 

GOO » 

450 )l 

.J.OO >> 

330 

250 )) 

N 



continua aqui>

N. 3. ·· Tabella dos fretes de encommemlas até ~, ô, 112, 11almos cnbicos.-
~ 

"""""""'"~=""""'""""'="""""!·-xc•• ' 

·-~J llio de Juneiro. Dnhi11. 
§: r-~11----------r 

~-I!l@ffil.l'®~L o. o. ~ 

Hacey•i Pernn1nhneo. 

---.~-~ 1>-' -._,,_,_-;--

~.,; ~ 
:g.,; 
2 8 § 

I•m•ahylut. ~ntul. (.'en••á. Jlnrnnl1íio. 

-~- ---------- -~ ---- ~-;----.. 
§ ~ § ~ 

i; ~ 
• " i5 ~ i 

~ 
~ 

:§ 

" ~"r------ll--l--l--il--l--l--:',-·-l--l--::--l--l--::-~-l-----1--ll--l--l.---l:--:--f--•--•--·--
E 8 
<;;.a 
~s 

~ 
" 00 

~ 
~ 

E 8 
-;;:.a :s ~ 

00 

i5 
~ 

.§ ·ª :I:"â 
~o 

~ 
i5 
~ 

Ã 
~ 

~~ 
~o ª " 00 ~ 

Jl 
~ 

~ 
i5 
w 

i5 
~ 

~:5 :s ~ 

~§ 
~~ 

~ ~ 

~ § 
~~ 

2 
~ 
~ 

OI 

~ Rio de Janeiro .. 

;~Bahia ........ . 
::Pe· !faceyó .. 

De Pernambuco ... 

Da Parahyba .•......... 

'Do Natal.. ..... . 

:Do Ceará. 

2-;)000 

2~000 

2~000 

2,'}000 

2~000 

2~000 

21'}000 

21::1000 

2~500 

2~500 

~500 

35000 

3<:1000 

3~00 

&;1000 

4~000 

2~000 

2lffi00 

2.;<;000 

2i:~OOO 

~000 

21;000 

21;000 

~500 

2;:1500 

2~500 

2t\5ú0 

~500 

3;?000 

::1~000 

3;;i000 

3"000 

3t:OOO 

3tl000 

:J;;OOO 

4;?000 

4~00 

2~000 

2;)000 

2~000 

2"000 

2<';000 

2tl500 

2>i500 

2:1;500 

2~00 

2!1500 

2.1;1500 

:J:}OOO 

3;:1000 2~000 

3;:1000 2;:1000 

21':000 

3l:OOO 

3;:1000 2;';000 

3~000 i;';OOO 

311000 2:WOO 

21:1500 

2;')500 

2:;1500 

2;;500 

:41500 

21;1500 

2:5500 

3~00 

3tl000 

31}000 

3:J000 

~000 

2lKIOO 

2POOO 

~000 

2:;i000 

2;,000 

2;;ooo 

3~000 

~500 

2;:1!)00 

2;;i500 

31;1500 

3~00 

3;:1000 

3'1.1000 

2~000 

2~000 

2"!)000 

2~000 

2"'000 

~~000 

:1~0011 

2Nl00 

2:5500 

21':>500 

2t~500 

~5UO 

2,"'i500 

J;':l500 

3::;000 

:J~OOO 

3;-:000 

3;';000 

2nf.OO 

2~000 

2~000 

2~000 

z:;uoo 

2~000 

i':;()()() 

:J';70()1l 

2V00U 

2t'[)OO 

2~.')(]0 

2t-500 

2::-.'iUU 

~:?:iUU 

l~UI:O 

3;:-0UO 

3;;000 

:J:;-;000 

3~000 

3:)000 

2;;000 

2\:000 

2~000 

2;)000 

2::';ill00 

2~000 

2,ooo 

~~000 

:l;';iOUO 

3~000 

2<;lii00 

2;;'500 

:2;;51HI 

2t'500 

!i:;\000 

.'q;OOO 

:Jl)5ü0 

:J;;non 

:r::-nou 
:JVOOll 

;)~()()() 

t•,n•í•. 

u ii -~ 11 

"'"' "' " I ::... ~ .... C'l I'' 
~ :10 .... I 
-------1 

2.:,;')00 hj500 G~OOO r 
I 

~>7:.iUO .I::::uoo 5;ffiOOj' 

2:-:-ooo :J.;ooo .t~ooo 

2:::-noo 3<:noo 3'6300 I' 

:.1\;00U 3~000 3l;-500 1 

2;:-IHIO 2;;-500 3;)000 I 
:!;:;000 2::">500 3::'000 ; 

:.1;;,000 2V500 31;\000 !' i~ o lUaranllão .. 

~-Do Pará .. 2~500 .i;5500 

3~000 

31)000 

3~000 

3;';500 

3l;l500 

4~000 

5;000 

6"0000 2l>500 .l;;UOO '""'"" 

2-.-:000 

2;:1000 

2;;COO 3~000 

3b500 

t,;;~ooo 

2;5000 

2.')000 3;:1000 

3~000 

3;5000 

:)~00 

3-:'>500 2~000 

2t~5ü0 

2tFJOO 

2:5500 

:)~000 

3:;{100 

3~00 

3~000 1 

:J:-;i)UO I 
i~OUO I 

:l'"UU:l! i~5\lll 

:k\U()U 

:!:;tU/lO 

:F;•()(JO 2.:<>()0() I ...... ·i ::::::li 2:::051)() :!;;'0\J() :r~uoo ... 2~000 
I I 

..... !!!ii:IE:::IC...""" ..<'!lt..Ç.l-]i'._ .. _ 

~JOs fretes marcados para as llflcolmncmlas nuo so!Trcm deducçiio comparaliva com as di!Tcrcnça~ tJUC houver entre o nmximo marcado par.1 a medição de t'tld<~ huma, isto hc, IJllc a cncomul<.'lldtt, cuj;1 uu di<:11u excedt!r os '~ palmos cuLicfJS uJan;allo.o; Jlilt'n a J.• classe, fica com-I 
pendida 11<1 2.•, pag;mdo assim o frete correspondente a 8 palmos cubico~, c assim por diante. 

N 



~.o · Ji. - T.m~vc:·iliRa'lÉ; iiii®§ firP®tí:e§ 01~~ {UnBn>:eün~Os c 
.§oi.w.s., no&'ni_NB e .&"e.arai!:P.e; ® e.ll® ®~l_RMil~® 4%Duce~lid.o 

a'! Cd:l.<l~al R_tHH1§§~~g;®~IJ.oelD E_M~INll- &~ WitU:~, h!a~®g,;!ôil::i:Hl, 

Dinheiros a frete para qualquer porto. 

Ílle 200~ até 2. 000~000 · 
Notas 1 " 2.001:tP " 4.999~9!)9 

paga 
)) 

1 por cento. 
~ )) 

\ " 5. 000~ pura mais )) -t )) 
Ouro .............................. . 
Pnl'la .....•.....•.............•..... 
Cobro ............................. .. 
Joias e objr.ctos de valor ............ .. 

Rapé e rolos de fumo. 

2 
1.! 
' 

Libra de rapé para qualquer porto paga ..... . 
Rolo de fumo .......................... .. 

)) 

)) 

)) 

)) 

~090 
2~500 

Espaço concedido para a bagagem dos passagei1·os nos Pa
quetes da Companhia. 

Cada passageiro de ré tem 35 palmos cubicos. 
Cada dito de convez 10 ditos 
Vagarão o excedente na razão de 500 réis por palmo cu .. 

bico os passageiros de ré,- c t~oo os de convez. 
N 



N.• 10. -Tabclla elos f••ctes tle anãmacs 1~a••a 
qualqnet• pm•to. 

Gado ovelhum ......•• 
Cachorro ............. . 
Gallinhas ............ . 
Perús ................ . 
Passaras ............. . 
Animacs não especificados 

cada individuo 
)) 

cada iO.na 
)) 

gaiola 
cada iudividuo 

5$000 
10~000 
3~000 
6~000 
2~000 
3~000 

N. D. O carregador h e quem deve fornecer os alimentos, 
Exceptuão-oe os animt~cs !ero•cs o damninhos. 

:N. 



1'\'." 6. - 'I'abeUa dos ft•etes de animaes JUtra 
qualquer· pm·to. 

Gado vaccum.. . . . . . . . . . . . . . . . . . cada individuo 
Díto ovelhum cabrum, ou cm·dum. dito 
Cachorro ...................................... . 
Gailinhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cada dezena .. . 
Perús... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . )) 
Passaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cada gaiolac .. 
Animaes não especificados ...................... . 

O Carregador hc quem deve fornecer os alimentos. 
Exceptuâo-so os anirnaes. ferozes e damninhos. 

S. 

30:t)000 
5:t!OOO 

10:t!OOO 
3:t)000 
6:t)000 
2:11000 
3:t!OOO 
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LINHA DO SUl •. 

Tabellas dos preços das passagens e fl'etes 
NOS 

PAQUE'fES DA CO~IrANIIIil BRASILEIRA 
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PAQUETE§ A VAPOU,. 
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N. l. -Tabella dos preços das passagens nos Paquetes da Companhia . 
. 

Rio de Janeiro. §anta Cathas•i"'"· Bão Graau!e. Pc:n·to .t-i.legre. 

PORTOS. / -----... ~- -------~~ ~~ 

N N 
N• N 

" " ~ " > > > 
.<! " .<3 g '6 " " o o •o o ,: u ,: u ,: u ,: u 

------------ ----- ----------------------- ----------
Do l\io de Janeiro . .... . . . . . . . . . . . ......... 60~000 15:?000 110~000 30~000 135~000 40~000 

De Santa Catharina ...... 60~000 15,000 .......... . . . . . . . . . . 60~000 20~000 90Íl000 30~000 

Do I\ i o Grande ......... 110~000 30~000 60~000 20~000 .......... . . . . . . . . . . 25~000 10~000 

De Porto Alegre ...•.... 135~000 40~000 90~000 30'.?000 25~000 10~000 .......... . . . . . . . . . . 
De Montcvidéo .......... 120~000 33~000 85~000 30~000 70~000 23~000 90~000 30~000 

-~~ 

. 

Obsea~vações. 

1. (> Pode ser passageiro do convez todo o individuo livre ou escravo, que se apresentar c pedir semelhante passagem. 
2. o O importe das passagens h e pago á vista c em moeda corrente. 
3. 0 Os menores de 3 annos sendo passageiro de ré tem passagem gratis. 
4-. o Os menores de mais de tres annos até dez, pagão meia ·passagem. 

;lll!<>ntcvi•h\o. 

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

,; 
'" > 

.<! g 
"' c; 

----- -----
120~000 35V000 

85~000 30)1000 

70~000 25~000 

90~000 30~000 

. . . . . . .. . . •• o ••••••• 

5.o. Os maiores de 10 annos ptt.gão a passagem por inteiro. . 
6. o Os menores passageiros de convez de qualquer idade pagão a passagem por inteiro, á ex.ccpção das crianças dC peito, que tem passagem hvre. 
7.0 Os passageiros devem embarcar a bagagem nU vcspera do dia annunciado para a sahida, c estarem a bordo meia hora antes da hora 

da partida. 
S. o O passageiro que não seguir viagem perde metade da passagem e depois de encetada a viugCm aquclle que ficar em qualquer porto, onde 

os paquetes estacionão, não terá direito a reclamação alguma. 
9. 0 Não hc pcrmittida, a transferencia de passagem de hum para outro pnqucte. 



N. 2. --Tabella dos f•·letes por palmos cubicos e arrobas. 

J!lllio de JallS;eh•o. Saut&'d:.;.ll. 4~tad.uu~n.Ja. llio G•·an<le. Por•to -"-le~·t•e. ilfontevicléo. 
' 

PORTOS. -~--- --,~ ,..----.-..:~---......... ...- -.....____..,--------, 
~ ' 

~ 00.;, ~ 
00 ,fi .; oovl ~ .; 

~ ~ "' " " " ~ ~ "' o o c o "' 00 o o "' og "' ~ 0 "' a.;:; o s.~ "' ~ " o .§:a o E ;a 8 o =·--"' ... -.o ... -.o ... ... 
~:::! ... ~::l 

,.., 
" " h "'- ... 

" " 
... 

"""' < """ < """' < """ < """ < 

De Santa Catharina ..... . 200 rs. 300 rs. 200 )l 300 )l 250 )l 400 )) 300 )) 
)l 

Do Rio Grande.. . . . . . . . . 250 " 500 )) 200 )l 300 )) 200 )l 300 )l 250 )l -!00 )l 

De Porto Alegre. . . . . . . . . 300 J) 550 )) 250 )) <100 )) 200 )) 300 )l 3CO " 450 )l 

De Montcvidéo ........ :. 350 " G30 " 300 )) <150 )) 250 )) 400 )) 200 )) 650 )l 

OJ,serva~ões. 

1. o Não se assigna conhecimento algum por frete menm;.- de 2~000. 
2. o NU o h c preciso ordem especial da Gcrencia para eml:)arcar qualquer objecto ou animal. 
3. 0 Os papnetcs podem receber toda a qualidade de mrJrcadorias, excepto as seguintes: polvora, nguas nrdc~~tcs, I'GZ, espoletas, em fim todas 

as materias infJamaveis. 
r.._o As cebolas c outros objectos que cxhulcm cheiro dcspgradavcl devem vir em bqniciJs ou caixns. S, 

• 



N. ~.-TabeUa. dos fretes de encommendas até 4, 8, e !2 pahnos cubicos. 

Santa Catllarina. Rio Gran<le. !íll!<natewii.tléo. 

PORTOS. 

Do Rio de Janeiro .....•. 

De Santa Catharina ..... 2~000 

no ltio Grande ......... 2~500 

De l)orto Alegre ........ 3~000 

De Montcvidéo .......... 3~.'i00 

2W500 

3~000 

3~500 

4~000 

3~000 

3~500 

4~000 

·~500 

2~000 

2~000 

2~000 

2~500 

2~500 

2~500 

2~500 

3~000 

3~000 

3~000 

3~000 

3~500 

2~500 

2~000 

2~00 

2<1000 
" 

Obse•·-.·ações. 

3~000 

2~500 

3~500 

3~000 

3~000 

3~000 

3~000 3'.i500 

2~000 2~500 

2:'1000 2J500 

2!)500 3~000 

. 

4~000 3~500 4~000 ·~500 

3i)000 2~500 3~000 3~500 

3:';1000 2~000 2~500 3~000 

2~500 3:7000 3~500 

3~500 

. 

Estes fretes marcados para as cn commendns não soffrem cleduçã.o comparativa com as diffcrenças que houver entre o maximo marcado para a medição de cada h uma; 
isto hc a cncommenda, cuja medição 'exceder os 4 palmos cubicos mareados para a 1. 11 classe, fica comprchcndida na segunda, pagando portanto o frete corresponc,cntc 
a 8 palmos cubicos 1 e assim por diante, 

As cncommendas que excederem a mcdiçüo da 3.a. classe pagarüo à diffe1·cnça á razão de 300 rs. por palmo cubico. S. 



I'J,0 4. -Tab~!~<Tit tlles f~·et!EL~§ .1(1{@ d.il:aitTIE,eh•®., "jjoil.m§_., 
H"3Jilé e :U:o®f\41'~ t!!~ f~"!HHJ:il.® 9., ® 11~@ 0!?.ifiD!all(® IB®§:ll ... 

cealh!o <1U. e~'!li.S\'1 y_&~@§-ll?.~1::~m'O TID~i!l.l'&~ Bl:lll.<111 N.&.w.~·&= 

~?,Cllllll. 

Dinheiros a frete para qualquer porto. 

De 200~000 até 2.000$000 paga 1 por cento. 
De 2. 001~Pü00 )) 4-. 99U:tPU90 pDga .'~
De 5.000~000 para cima........... t 
(Juro ......... ·-· .. · ..... ·.......... á 
Prata ............... , ........... . 
Cobre ........................... . 
Joias e objcctos de valor .......... . 

" 
" 
)) 

)) 

)) 

" 
Rapé e rolos de fumo para qualquer porto. 

Libra de rapé ...................... . 
Halos de fumo ..................... .. 

90 rs. 
2):\00 )) 

Espaço concedido a cada passageiro para "'" bitgagem nos 
P1tquetes da Companhia. 

Cada passageiro de ré tem 8i) palmos cubieos. 
Dito de convez )) 10 diim; 

E pagarão o eXcedente na razão de 500 .por palmo cubico 
os passageiros de ré c· 4-0ü os de convP.z, 

§. 



IV. 5". - Ta"beüa tTos p-.ctcs ao gado ulua1· ou cavallar. 

i !--------
1 

I Do Rio de Janeiro •••••.. 
I 

i De Sant,t Cai:J;Jri:Ja ...... . llb lli<> Gc,n!e. ........ . 

j D0 Porto .\lcgre ......... . 

li De l\Iontcvitléo ........ ~-~~ 

iiUo d.:• ti)nr.mta Rio 
~Jmn•:i:·,~'- >f.5n1~;;::'H.'ina. (;.:~·madc. 

üO~GOO 

W:J~GOO 

20.j(0() 

10~0(}0 

Pcwto 
/Ut.~~~·c. 

20~0{)0 \ 

J!lon~e"" 
;:,·ihh.;o. 

70~000 

')0~000 

:l\)':)000 

: : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : . : : ~: .I 
I 



1V. 6.-Tabella dos fretes de gado 1nua1" ort cavallar. 

= l l \\ ;., 

= 
... 

j ~ ~ I = = . 
= PORTOS. = .= = ll: .. ·= i .:: -"" 

~ ... 
:) =i ~ = "" . , .. = I - . 
~ ~ = 

... ... d I .... e = ;. ·= ... ~ ... = ;., 
= - d .... ;., 
•• = ~ d d ~ d = = = • =- :. ~ ~ = 

.. .-. .. ---... ·------------ ---
:ooo r::~::ooo 

--
Do Rio de Janeiro ...... . . . . . . '. 150~000 iH:t,;OOO I 60~000 65~000 90~000 
Da Rahia .....•......... 50~000 • o o. o •• o 20;)000 25';;1000 30~000 35~000 40"000 50~000 60:tPOOO 
De )laceyó ........•.... 155~000 20)000 • o •••••• 20;000 25~000 30~000 3il'ti)000 40l)l000 50:ti'OOO 
De Pernambuco ......... 60;tii000 25jOOO 20:)000 . ....... 20111000 25~000 30}000 3;)~000 !~5:tl000 
Da Parahyba ..•......... 65:tii000 :m'i\ooo 2i)j\1000 20:;pOOO • o ••• ' •• 20:ti\OOO 25li\OOO 301;\000 40:/foOOO 
Do :"íatal ............... 70~000 35!?000 3Ô~OOO 25~000 20~000 • ....... o 20t\OOO :lO:t\000 40:/foOOO 
Do Ceará ............... 751;\000 l}0:;,\000 :35)000 :Jo;;ooo 25:;1000 200000 r ....... 20~000 30~000 
Do Maranhão .••.•...... SO:tl\000 50~000 1~0:;:1000 85~000 30~000 30~000 20;\\000 ... o • ~ ••• 20:t~OOO 
Do Pará ...•.•...•...... !)Ot~OOO 60~000 50~000 15::P000 !].0,000 40:;\\000 30~000 20~000 ......... 

I 
N. R. O carregador h c quem deve fornecer os alimentos. 

N 



N. 7. - Tabella do (1·ete (lo gado vaccunl. 

e .. 
·~ e = ~ PORTOS. ~ j 
~ '= = -= e: ·e ~ . ~ ~ ~ e 

'

I •• ~ e; ~ 

I = I = = ~ ---------~---- -------
! 

I 
e 
!:! .:: .. 

...; ':: .. 
=: , ... =: .. 
"' 

.. ..... e: ;., 

= ~ í"J "' t-')t.:j ·~ 
~ ~ >1• ~ 

----· ------------~-----

Do l\io de Janeiro .. _ ............ ' 30:;;iüGG 
1 Da Rnhia. . . . • . . . . . . . . . . 30:tl\OOO .•...... 
I lJe l\laccyó . . . . . . . . . . . . . 35~0()0 1ü?i000 

jl De Pernambuco . . . . . . . . . t,o~ooo 15;t\üüC 

31i::;J0ü0 '>O:t;iCOO 40::1000 ~3~000 45;?000 5::~.000 I Gf:;-OüO 

11 Da Parnhyba. . . . . . . . . . . . JO~OOO 20~00C 

1

',

1

' Do Natal . • . . . . . . . . . . . . . 43:tt>OOO 25~000 
Do Ceará ............... 

1 

4 5:tf000 

1
25~00(' 

Do Maranhão •••........ 

1
50~000 30~0GG 

li Do Pará. . . . .. .. . . . . • . . 60:jji000 40:tr000 

1 o~eoo u;:;coo :2o~ooe 25:::'oco S.:5:::>ncu ~~:pccc "r :--o o o 
1 C;';üüü 1 :::~:GOO 2ü:tiOCO SW:->CCG S:c:;;GGO a0:-:-000 

Kz;CGO I. . • . . . . . iü~~('üü 15~000 15:;_,CCU 

1

52(;\'CU; ;w~GOO 
::i 5~000 1 íO~'CCL . . . . . . . . 10~'COU 13:j;iOCG 2:JtOOO 
20i;;;v00 t5;;;iOCO iC\!GOO . . . . . . . . 10~000 ll:i~'OGG 2Ct'OOO 
;;:e~ceo i5:::1POt• t:.:::,~ooo to::t-coo . . . . . . . . 1o:;;cao :t5;,ooo 
20~ooo 2ctoco 2u1:or o 15~ooo 1o~eeo I· .. : .... to;;;ooo 
:35Nl00 :30;:\0(JO 2J:t,lCOO 20~000 10~000 I : 8li'OOO I' o ••••• ' 

~. B. O carregador h e quem deve fornecer os alimentos. N 



N 8.-Tabella dos fl'etes de carros grandes 
e pequenos. 

[)o Rio de Janeiro para a Bahia ........ paga 80~000 
)) )) Maceió ....... )) 100~000 
)) )) Pernambuco .. )) i20~000 
)) )) ·Maranhão .... )) HO~OOO 
)) )) Pará .....•... )) 150:Jli000 

Il. Il. Carneiro Leão. 
N 



( 129 ) 

N.' 121..-Aviso N.' 8 de 8 de Abril de 1858.-Acerca 
dos emolumentos, que devem percebe1· os peritos empre

gados pelo Jt<izo Commissario de medições 

lllm. c Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, a Quem 
foi presente o officio n.' 15 de 8 de Janeiro ultimo, em que 
V. Ex. expõe a decisão, que dera quanto aos emolumentos, que 
das partes devem perceber os peritos empregados pelo Juizo 
Commissario de medições, e bem assim o Official de Justiça 
e o Escrivão: Houve por bem Declarar que a referida de
cisão só póde ser rnnntida na parte, que respeita ao escrivão, 
mas não quanto aos arbitras, c Offidal de Justiça, pois que 
deste nenhuma menção faz o ltegulamento de 30 de Janeiro 
de 185.-1., e áquelles nào marca emolumento algum. O que 
communico a V. Ex. para sua intelligencia e ex.ecu~ão e em 
resposta ao referido officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de O linda. -Sr. Pre
sidente da Província do Pará. 

N.' 122.-~iAIUNHA.-Aviso de 9 de Abril de 1858.- illanda 
executar o Regulamento provisor,io, para o serviço de rebóque 
por Vapor nas barras da Provinc-ia de Sergipe, bem como 
a nota dos signaes peculiares ao 'mesmo set·viço. 

lU o de Janeiro.- Ministcrio dos Negocias da Marinha, 
em 9 de Abril de 1858. 

lllm.' c Exm.' Sr.-Sua Magcslade O Imperador Ha por 
bem que se execute o incluso Regulamento provisorio, para 
o serviço de rebóqne por Vapor nus barras d'cssa Proyin
cia, de conformidade com o Decreto n. 0 1.!~~7, de 14- de 
Outubro de 1854; assim como a nota, tambcm junta, a 
que se refere o Officio de V. Ex., n. 0 27, datado de 24. 
de Julho ultimo, contendo os signacs peculiares áquelle 
serviço, propostos pelo Capitão du Porto da mesma Provin
cia, independentemente dos que se mandárão- observar por 
Aviso de 1.8 de Janeiro de 1850, úcerca da p,·aticagem em 
geral: o que communico a V. Ex., para seu conhecimento, 
e cxpc(l.Jç.uo das convenientes ordens a semelhante respeito; 

17 
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de-vendo informar a esta Secretaria de Estado sobre as alte
raÇões, que a cxpcricncia de um anno , pelo menos, in
dicar como nccessarias no dito Regulamento. 

Doos Guarde a V. Ex.-José Antom·o Saraiva.-Sr. 
Presidente da Provincia de Sergipe. 

Regula•nento Jn'owism·io, 1•a••a o sea•wi1'<> de 
rebóque 1•m• Wai""' nas bara·as •Ua ll"•·<>vincha 
de Set•,;;ia•e, de conforn>Bií<ll.ade cmn " li!)em·e~<> 
n.' •. ,.&~' t!e :1.4 de o.nt .. n. .... de :fl.§5.W., que 
concedeo ln•i'\'·ile~io excbasfivo., J.»Oa~ e~loze au
no~, á A.ssociac&ão §cR•gi:a:~ense_, Irttrui~a taze!.~ 
aquelle SC!""\'iço: 

TITULO I. 

CAl'lTULO L 

Do material para o serviço de rebóque. 

Art. 1. 0 Para o serviço de rebóquc dos Navios e quaes
quer outras -Embarcações, que frequentarem as barras da Pro
vinda de Sergipe, com cspccia1idadc a da Cotinguiba, haverá 
effcctivamcnte dous Vapores de força de sessenta cavallos, con
forme o disposto na decima condição das qnc acompanhárilo 
o citado Decreto, conservando-se ambos promptos, tanto de 
combustivel, como do mais que fór nccessario, a fim de qtie 
sem a menor delonga, se prestem ás cmergencias do serviço, 
para que são destinados; podendo a Associação, alêm d' estes 
Vapores, ter, se quizcr, outros, bem como uma ou mais Cu
traias nas circumstancias de serem empregadas n'aqucllc ser
viço, como é expresso na dita eon.dição e em a nona. 

Art. 2."0 Os V a pores, de que trata o artigo antecedente, 
serão nacionnlisados brasileiros, seja qual fôr o lugar de sua 
construcção; devendo a acquisição d'ellcs ficar izenta de quaes
quer dii'eitos de transi'erencia de propriedade ou matricula, e 
observar-se ácerca das respcctivus tripolaçõcs o que determina 
a condição decima quarta. 

Art. 3. 0 Os aprestos de cada Vapor, no tocante ao ser
viço de rebóque, constarão de duas ancoras, com as suas 
competentes amarras dC ferro, proprias para soccorros, um 
ancoi·óte, um virador apropriado a este serviço, dons cabos 
(de rebóque), para dar ás Embarcações, que fôr rebocar, c 
dous escaleres salva-vidas, promptos pura o mesmo fim. 
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CA_llJTULO li, 

])o pessoal para o serviço etc 'reúdque. 

Art. !, .. o O pessoal de cada Vapor constará do um Ca
pitão ou Mestre, de um Piloto habilitado, que poderá servir 
<lO mesmo tcmpn de Contramestre, de um Pratico da barra, 
quando algum dos dous o não fôr, de dons l\'Iacllinistas, c 
de dous Foguistas, pelo menos, alêm das demais pra~as ne
ccssnrias para a sua tripolação. 

Art. O. o O pessoal empregado no serviço da C atraia ON 
Catratas, constará dos remadores, que forem de mister, de 
um Patrão, que deverá ser marinheiro de governo, de um 
Pratico da barra, e da tipo1aç.ão necessaria; podendo o l)ra
tico servir igualmcnlc de Patrão, quando não haja n'isso 
i nconrcnicoic. 

TITULO li. 

C.-\PITULO I. 

Do Capitão, Piloto, e mais praças pertencentes aos Vapores. 

Art. G. o Não poderá ser Capitão de qualquer dos Va
pores de rcbóquc, ou de <llgum outro, que pertencer á Asso
ciação, quem não fôr Cidadão Brasileiro domieiliario no Im
pcrio, com capacidade civil, para podei' contractar valida
mente, conforme o art. 496, titulo 3. o do Codigo Comrnercial. 

Art. 7.° Com as tr.ipolações das embarcações do serviço 
de rcbóque obsenar-sc-ha o mesmo, que se pratica coin as 
dos Vapores nacionacs empregados conw Paquetes, ou em 
identicos misteres; sendo, alêm d'isso, izentas do recruta
mento para tropa de linha, e do serviço da Guarda Nacional, 
para o que a Capitania do Porto respectiva verificará a iden
tidade de cada um dos individuas pertencentes <:Ís sobre
ditas- tripolações, confrontando as suas matriculas pessoaes, 
passadas, ou registradas alli, com as listas, que pela dire
ctoria da Associação lhe devem ser remettidas trimensalmente, 
contendo os nomes das praças emptegadas nos Vapores e 
Catraias da Associação, bem como se as inspecções determi
nadas pelo Governo, (a que hoje estão sujeitos lodos os Va
pores das diversas Companhias nacionaes) se fazem n'aquclles 
Vapores e Cotraias com a regularidndc e precisão recommen
dadas; devendo não só indicar as faltas que houverem, para 
serem em tempo remediadas, mas Lambem velar cscrupulo
stnncnte na integral execução das doutrinas c.onlidas em cada 
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hnma das condiç.õcs, de que trata o mencionado Decrclo, e 
no presente Regulamento; dando logo parte de qualquct· trans
gressão, qnu se note, á Presidcncia da Província, a fim de 
providenciar, como fór conveniente. 

CAPITUJ,O H. 

Das aUribuições dos indh;idtws empregados nos Vapores e 
Catraius do serviço de nbóque, e JiC1WS, 

á q11e ficão snfcitos. 

Dos Capitães dos l' apares. 

Art. 8. 0 Aos Capitães dos Vapores estarão sujeitas todas 
as praças matricnlndas nos ditos Vapores, c ~.JS das Catrai<Js 
empregadas no serviço de rebóque, pelo que, tanto hurnas, 
como outras, Qbcdccerão ás su<Js ordens, em tudo quanto 
fôr relativo áquelle serviço, podendo O~i referidos Capitães, 
quando aconteça que alguma praça perturbe a man.:ha do 
mesmo por qualquer modo, ou commctta faltas de disciplina, 
insubordino.ndo-se, ou ·praticando a bordo algum outro crime, 
prendel-a irnmediatamentc, sob sua n~sponsabilidadc, dando 
parte do occorrido ao Capitão do l)orlo, para proceder 
<~ontra o delinquentc nos termos do Regulamento das Capi
tanias dos Portos á que se refere o Decreto n." 4-4.7, de 
19 de ~]aio de 181,.6, 

,4.rt D.Q Da mesma fôrma é pcrmittido aos Côpitãcs dos 
Vapores ajustm· a gente ncccssaria para as tripolações d'estcs 
e das Catraias, assim como dcspedil-a, quando esse acto dcya 
ter lugar; não podendo ser constrangidos a ad.mittir na 
equipagem individuo algum contl•a sua vontade. Tanto no 
primeiro, como no segundo caso, receberão do Gerente da 
Associação as precisas instrucçõcs para o bom desempenho do 
EiCl'Yiço. 

Art. 10. Se na acquisição dos individuosl para tripolarem 
os Vapores ou Catraias, os Capitães dos mesmos seduzirem 
ou dcscncaminhnrem qualquer praç,a de rnarinhagcm matricu
lada em outra embarcação, serão elles punidos com a multa 
de cem mil róis por cada individuo) que se achar em tal 
caso, e obrigados a entrcgal-o, existindo a bordo dos Va
por~s ou Catraias; c, se a cmbarcaç.ão, por esta falta, deixar 
de fazer-se de véla, serão rcsponsavcis pelas estadias da demora, 
como expressamente determina o art. õOO do titulo 3." do 
Codigo Gommcrciul. 
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Art. 11. Os Capitães dos Yapores terão toda a inspccção 
c direcção sobre as ordens tendentes ao serviço dos mesmos 
de conformidade com as instrucç,ões \)articulares da Directori; 
da Associação ; e empregarão a maior actividade, zêlo e vi
gilancia na conservação e arrecadação dos sobrcsalentes, asseio 
do casco, appardho, c tudo mais concernente á segurança c 
promptidão dos Vapores. 

Art. 12. Conscrvarao sempre a bordo o ncccssario com
bustivel, de que fação uso os Vapores, para o serriço do re
bóquc, C)U ouLro qualquer, quando se derem circumstancias 
extraordinarias que o rednmern, para o que communicarão 
diariamente, por escrito, ao Gerente da Companhia todas as 
occurrcncias havidas, a 11m de tomar as providencias precisas, 
em ordem a evitar, que por qualquer omissão yenha a sofi'rcr 
o serviço publico, c mesmo os interesses da Associação. 

Art. 13. DesigoarãD, com antecedencia, as Embarcações, 
que devão ter <l preferencia na sahicla da barra, em vista do 
Passe da Presidcncia, c ordem nmncrica dos bilheles para 
o rcbóquc; que serão passados na Agencia, rleclunmdo o 
nome da Embarcação, o do Capitão, e o do Consignatario, 
a nação, a que ella pertence, sua armação, tonelagem, ca-

. lado d'agua e destino. 
Art. iA. Duas horas, pelo menos, antes de ~~omeçar o 

serviço de rebóque, farão o signal convencionado com o Ca
piUio de cada uma das Embarcaçoes, que estiverem para 
sahir, a fim de se apromptJ.rem a receber o rebóque, conforme 
o detalhe feito para esse serviço, devendo dar a preferencia, 
nas occasiõcs de preamar das marés, ás Embarcações de 
maior calado d'agua. 

Art. 15. Do mesmo modo que na sahida, darão prcfe
rcncia na entrada da barra ás Embarcações de maior calado 
d'agua e porte, quando ~om outras menores se apresentarem 
á vista, c em concurrencia para entrarem; salvo, porêm, nos 
casOs de avarias, ou de outros sinistros, em que devão pre
ferir as que os soiTrercm, ainda que scjão de menor porte. 

Art. 16. Dirigirão com acerto os Vapores de rebóquc, 
c as Embarcações que rebocarem, · indicando aos Capitães 
d'estas as manobras, que devem executar no trajecto da 
barra, para o que ouvirão o Pratico de bordo, quando elles 
mesmos o não sejão. 

Art. 17. Pela transgressão de qualquer das obrigações 
impostas n'este B.egulamento, ficarão sujeitos a indemnisar 
os prejuisos, perdas e damnos, que causarem á Associação, 
independentemente das acç,ões criminacs, a que sua malver
sação possa dar Jogar (art. 52D, titulo 3." do Codigo Com
mercial); devendo ser competentemente convencidos de taes 
faltas. 

Art. 18. rola perda do Vapor confiado ao seu com-
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mando, ou de qualquer EmbDrcação, a que derem rebóquc, 
responderão, separadamente, em processo instaurado para esse 
fim nos Tdhunaes rcspcclivos. 

SECÇ10 !I. 

Dos Pilotos, ou Contramest1'es. 

Art. 19. Aos Pilotos, ou Contramestres pertence exe
cutar as ordens, que Hws transmittircm os Capitães dos Va
pores, não só no tocaiitc ao serviço, de que forem e~pccial
menlc incumbidos, como no qLw diz respeito ao da tripolação. 
Nos impedimentos dos Capitães dos Vapores, passarão a sub
stituil-os, ficando-lhes compc.tindo, 1:pso {acto, todos os direitos, 
ohrigaç.õcs e responsabilidades inhcrenlcs áquelles. 

Art. 20. Tambem ficarão sujuitos ás penas impostas nos 
artigos 17 c 18 aos Capitães dos Vapores, sempre que os sub
stituirem. 

SECÇAO 111. 

Dos Praticas das barras. 

Art. '21. Ao-; Praticas empregados nos Vapores de re
bóque compete examinar cuidadosamente o estado da barra, 
por onde tenhão de passar, bem como as Embarcações, a 
que devão dar rchóque, a fim de communicarem aos respe
ctivos Capitães se podem, ou não proscguir, sem perigo no seu 
transito. 

Art. 22. Deverão igualmente indicar aos mesmos Capitães 
o rumo conveniente a seguir no trnjecto da barra, quer á 
entrada, quer á sahida. 

Art. 23. Os Praticas~ incumbidos de dirigir os Vapores 
de rebóque, que os fizerem encalhar, ou perder, entrarão 
em processo, instaurado pela Capitania do Porto, para serem 
julgados, conforme o Regulamento, que acompanhou o J)ecrcto 
n. o U.7, de 19 de Maio de 18M3, ficando o direito salvo ás 
partes prejudicadas, para haverem a indcmnisação em juizo 
competente. . 

Art. 2/~o. As mesmas penas, estabelecidas no artigo ante
cedente, ficüo sujeitos os Praticas, quo forem incumbidos da 
dirccção de quaesqucr Embnrcaç.Ocs, c as fizerem encalhar, 
ou perde1·. 
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. SECÇAO IV. 

Dos Machinistas. 

Art. 25 .. Aos Machinistas estará sujeito todo o pessoal 
empregado no serviço concernente ús machinas dos Vapores; 
e, alêm d'esse serviço, compete aos ditos l\Iachinistas: 

§ 1.° Conscnar as peças das machinas sempre limpas e 
azeitadas. 

§ 2. 0 Ter a bordo os apparêlhos c utcncilios necessarios, 
para fazerem de prompto qualquer concerto, de que as ma
chinns carecerem. 
~ 3. o Examinar accuradamcntc -todos os dias as caldeiras, 

fazer-lhes os reparos c concertos. de que precisarem, e designar 
o tempo, crn que devem ser limpas. 
~ 4. 0 Ter a bordo o combustivel, que fór de mister, para 

o serviço de rebóqun. 
§ 5. o Indicar· ao Gerente da Companhia, coín a devida 

antecedcncia, os concertos, que forem precisos no machinismo, 
caldeiras, c rodas, c nU o poderem ser feitos por cllcs mesmos; 
devendo representar opportunamcnte, quando os Capitães dos 
Vapores, onde estive1·em empregados, lhes não prestem tudo 
quanto necessitarem para os ditOs concertos. 

Art. 26. Pela inf'racção de qualquer das obrigações con~ 
tidas no arligo antecedente, serão os l\lacliinistas responsaveis 
á Dircctoria da Associaçao, e sujeitos a um processo instau
rado na Capitania do Porto, segundo o respectivo H.egulamcnto. 

Quando se possa provar, que tenhão cornmettido dolosa
mente thltas de seu ollicio em prcjuizo da Companhia, ou do 
serviço publico, por algum sinistro, ficarão sujeitos ás penas 
impostas aos Capitães dos Vapores no art. 17 d'estc l\egula
mento. 

SECÇJi.O V. 

Dos Patrões das Catraias. 

Art. 27. Aos Patrões das Catraias,- cujas tripolaçõcs serão 
a ellcs sujeitas, e obl'igadas a cumprir suns ordens, no que 
diz respeito ao serviço das mesmas, compete toda a inspccção 
d'aqueile serviço, alêm do seguinte: 

~ 1.' Guardar e zelar todos os objectos pertencentes ás 
Catraias, e cuidar no asseio e limpeza d'estas. 

§ 2. 0 Propôr com a nccessaria antecedcncia, aos Capi
tães dos Vapores tudo quanto fôr preciso ás Catraias, inclusive 
concertos c reparos, cnealhando-as n'essus occasiõcs, e quando 
seja mister limpai-as. 
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§ 3. 0 Prestar soccmTos aos pass~geiros c tripolações das 
Embarcações, quo naufragarem, ou estiverem nns circum
stancias d'isso. 

Art. 28. O Patrão, que fôr Pratico da barra, alCm das 
obrigações marccdc1s nos diversos paragraphos do artigo ante
cedente, terá mais as seguintes: 

§ 1." Sondar a barra todas as vezes que lhe filt• orde
nado pelos Capitãôs dos Vapores; devendo, depois do exame, 
declm·ar, pol' meio de signacs para a Atalaiu, se está, ou não 
nas circumstancias de ser navegada, transmitlindo-se d'alli 
immediatamcnte esta declaração aos Vapores. 

~ 2.0 Acompanhar os Vnpol'cs á barra, c dirigir-lhes a 
sahida, quando isso ordenarem os ditos Capitães, á requisição 
dos respectivos Praticas. 

Art. 29. l'ela !'alta de cumprimento de quuesquer das 
obl'ignções, que fi cão mencionadas, e pelos pre.)uizos, perdas e 
damnos, que accusarem, serão os Patrões das Catraias sujeitos 
ás penas estabelecidas no § 2.' do artigo 26. 

SECÇ;\0 VI. 

Das t1·ipolw;ões elas Catraias. 

Art. 30. As tripolações das Catraias serão consideradas 
como as dos Vapores de rebóque, nas immunidades conferidas 
pelo artigo 7. 0 titulo 2. 0 capitulo 3. 0 d'cste Hcgulamento, e 
obrigadas a fazer todo o trabalho que os Patrões ordenarem, 
e fór concernente ao s·~rviço da barra e rcbóquc. 

TITULO Ill. 

Das nomeações, demissões, substitw'ções e vendmentos dos in" 
diddtws empregados no serviço de reóóque. 

CAPlTULO I. 

Das nomeações. 

Art. 31. As nomeacôcs, que a Dircctol'ia da Associação 
Sergipensc, por si ou seus Delegados, tiver de fazer, deCapitao, 
l1iloto, Contramestre, Pratico, lHachinista, c mais Emnrcgados 
para as tripolaçõcs dos Vapores de rehóque e Cu traias, ~serão de 
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accôrdo com as Leis e Hegulamentos em vigô1·, c com as dis
posições contidas nos diffcrcntes artigoS do presente Regula
mento. 

Art. 32. Para as nomeações secundarias, coni'Cffi que sejão 
ouvidos os Capitã~s dos VaporeS, visto que sobre ellcs pesa pe
rante a Companhia e o publico, a immcdiata_rCsponsabilidadc 
do serviço de rcbóque. 

Art. 33. Pelas mesmas rasões fundameritadas nO artigo 
antecedente podem os Cv.pitãcs dos Vapores despedir qualquer 
praça de marinhagcrn das tripolações dos mesmos, ou das 
Catraias, de conformidade com o que se acha disposto no art. 
1,99 tiLulo 3.' do Codigo Commcrcinl. 

At·t. 31. Os Empregados do serviço de rcbóque serão con
scnados, em quanto bem desempenharem as Obrigações, para 
que forem coatractados e d'cllcs necessitar a Associa<;:Uo. 

CAPITULO li. 

D"Js demissões. 

Art. 35. Na auscncia da Dircctoria, o Administrador, o~ 
·quem suas vezes fizer, poderá dcmitlir qualquer Empregado 
da tripulação dos Vapores de rcbóque, ou Catraias, nomeando 
qumn o substitua, na forma já indicada, c dando parte áquclla 
])ireclmia, ap<mas se ache reunida, para que definitivamente 
delibere sobre a referida demissão e substituição. 

Art. 36. Os Empregados dos Vapores de rebóque (desde 
que estes sejão nacionalisados) bem corno os das Cotraias,. 
ainda mesmo contructados por tempo certo, só poderão serdes
i1Cdidos nos casos seguintes: 

§ 1.0 Por inepcia, ou inllabilidadc reconhecida para o 
seniço, em que forem empregados. 

~ 2. 0 lloi' desobediencia aos seus superiores n'aquillo em 
que lhes cstcjao subordinados. 

§ 3. o l)or má os costumes, c faltas de cumprimento de 
seus deveres. 

§ & .• 0 Por qualquer crime, que comrricttcrem. 
Art. 37. , Exonerado qualquer Empregado por algum dos 

motivos, de _que tralão os ditTcrcntes paragraphos do artigo an
terior, daní a Directoria conta d'cssc seu acto á Assembléa dos 
Accionistas na sua proxirna reunião. 

Art. 38. A pessoa dcmitlida terá o direito de recurso para 
a Dircctoria, ou mesmo pat'a os Tribunacs competentes, onde 
poderá cxhibir as provas de sua dcfczu, ou justHlca\âO da falta, 
ou fultas, de que tiver sido arguida. 

Art. 39. ·Qualqtter l~mprcgado dos referidos no artigo 35, 
que não tiver contracto por tempo certo, só poderá obter dis
Pensa do serviço trinta dias depois d'aquelle, em que llüuyer 

18 
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pedido demissão; salvo porem os casos de molcstia compro
vada, e os que, não se tendo previsto no respectivo contracto, 
possão comtudo ser attcndidos, ou tolerados pela Adminis
tração. 

Art. la.O. O Empregado, que, requerendo demissão das 
funcções do seu emprego, exonerar-se d'cllas antes do prazo 
de trinta dias, marcado no -artigo antecedente, ou antes de 
ser dispensado pela Autoridade competente, perderá o tempo 
vencido até o momento, em que tiver abandonado o serviço; 
e ficará obrigado a pagar uma multa equivalente á quantia, 
que devia perceber nos dias, que lhe faltarem, para comple
tar aquclle prazo. 

CAPITULO III. 

Das :subslit11ições. 

Art. 1,1. Os Capitães dos Vaporc; serão subslituidos, nos 
seus impedimentos, pelos Pilotos, ou Contrumcstrcs, na fôrma 
do art. 19 do presente Regulamento, c os Patrücs das Catraias 
pelos remadores da voga de bombordo das mcsmns Catraias. 

CAPI'fULO IV. 

Dos vencimentos. 

Art. 42, Os vencimentos dos indivíduos empregados nos 
Vapores de rcbóque c Catraias serão estabelecidos pela Direc
toria da Associação, c declarados nos respcctiyos contractos, no.: 
tando-se nas matriculas d'aqucllas embarcações o tempo, porque 
ellcs se obrigão a servir, os deveres que toem a desempenhar~ 
c o modo de cffcctum•-se o pagamento de taes vencimentos, 
ou soldadas rncnsacs, &c. 

TITULO IV. 

CAPITULO I. 

Dos ancoradouros, quer das Embarcações, que teem de set· re
bocadas, quer dos Vapores. 

Art. 43. Logo que qualquer Embarcação estiver despa
chada, tanto pelas 1\epartiç.ões íiscacs, como pela l,residencia 
da ProYincía, c prompta para seguir viagem, in\ ancorar·entre 
o rio << Poxim )), c o riacho << Tramnndahy graudc )). 

Art. ft.4.. Segundo os numcros, em que as F.mbarcações 
estiverem na escala para a sahida, scrilo ell-as amanadas ás 
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boias, quo a Companhia fará collocar convenientemente, ch~ 
modo que, á proporção que fôr sahindo uma, vá outra sub
stituindo-a na amarração, com a maior presteza. 

Al·t. 1&.5. O aneoradouro dos Vapores será em lugar, 
d'onde ellcs se vossão cornmunicar por signacs, com a Ata
laia, a Agencia da Companhia, c os Navios, que cstivm·cm 
para sahir. 

CA1'11TLO II. 

Dw; condições e nquúútos essenciaes para o serviço de rebóque. 

Art. t._6. Vinte c quatro horas, pelo menos. antes da mar6 
em que tiver de sahir qualquer l~mlmrcação, o seu Capitão, 
ou pessoa por ellc nutorisadn, solicitara da Agencia o bilhete 
de rchóquc, no qual se mencionarão os requisitos exarados no 
art. 13 do presente B..cgulamento, a fim de que a indcmnisação 
da taxa, polo serviço do rebóque·por entrada c sabida do porto, 
seja calculada, segundo as toneladas da arqueação, regulada 
pelas Alfandegas, c mais B.epartiçõe.s fiscaes do lmpcno. 

Art. /17. Duas horas antes, pelos menos, da maré, em 
que a Ernba!'cação tiver de receber o rcbóquc, o -respectivo Ca
pitão se dirigit'á ao do Vapor, que o houver de dar, c, apre
sentando-lhe o bilhete para a sahida, saberá d'ellc em que nu
mero está a mesmo. Embarcação na escala dos reboques; 
combinando em um signal de intclligcncia, feito no Vapor, que 
marque a sua vez, a fim Uc que prcv(mido. se aprompte para 
tomar o cabo de rebóque. 

Art. la.8. Se, dentro das vinte c quatro horas, em que 
uma l~mbarcação tiver solicitado o- rcbóquc, apresentar-se outra 
eom bilhete para esse fim, a segunda se apromptará (se puder, l 
para sahir na mesma m:aré com a primeira, ou esta espaçará 
(se lhe convier) sua sabida, para a seguinte maré; porem, 
não concordando n'isso os Capit5es tias duas Embarcações, sa
hirá, a que estiver prornpta, embora seja a unica n'cssa maré, 
que o Vapor de rebóquc tenha de deitar fóra da barra. 

Art. 49. Os _Vapores farão O serviço de rebóque diaria
mente, c sempre que seja reclamado, uma vez que pela barra 
possão sem perigo transitar as Embarcações, que a isso se pro
puzercm. Embora se ache uma só Embarcação na barra para 
cntrat•, ou sahir, o encarregado de dar o rtJbóque não a fará 
demorar alli á espera de concurrcncia. 
· A1·t. 5'). I>cla transgrc~.são de qualquer das disposições dos 

dous artigos antecedentes, set·á a Associação multada na quantia 
de cincocnta mil réis diarios, em favor do proprietario da Em-
barcação, que tiver sicto demorada, por esse motivo, tanto á 
c.utrada como á sabida. 
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Art. 51. O Capilüo da Embarcução, qur, havenclo soli
citado rcbóquc, nU o a tiver -promptn para o receber á hora, 
que lhe fôr designada, ficllrá obrigado a indemnisar a Associa~~ilo 
da import.ancia do combusthel gasto no Vap_qr de rPbóquc. c 
ainO.a rcsponsavel pelas consequcnc.ias d:t demora, uma n~z que 
se prove cumplicidade, ou dc..'icuido da sua parte.· 

Art. 52. V crificando-..sc que a transgrcss~o, de que trafa 
o art. 50, foi proveniente de dcsGuido, negligr.ncia, ou falta de 
pontualidade do Capitão de qualquer dos Vapores de rcbúque, 
ou do Machinisla, o culpado indcmnisará a Companhia das 
dcspczas do combusti\·el consumido inutilmente no Vapor, c 
a Assocüição da quantia, que esta houver pago ao Conslgna
tario dn l~mbarcação retardada á sabida, ou á entrada dn bana. 

Art. 53. Os cahos, ou espias emprrgados no rcbóque 
serão fornecidos ás embarcações pela Companhia, havendo to(Ja 
a possivel cautela a bordo das mesmas, para cYitar que se es
traguem, sob pena de ser ror c\les responsabilisado o Capitao 
da Embarcaç{to, onde isso acontecer. 

Art. 54. O serviço de rcbóque terminará, no inverno <.is 
5 horas da tardr, c no verão ás 6, quando estiver o tempo 
regular. 

Art. 55~ Os "Vapores largarão as Embarcações rc1)ocadus 
fóra dos bancos da barra, em distancia convcnientr~, com attenç.ao 
ao vento, tempo c mar, de modo que ella possa pôr-se a CH

minho, sem o menor perigo; e á entrada as conduzirão até o 
lugar das baias de amarração. 

Art. 56. Os Vapores deixarão de prestar o rebóque, se, 
a juiso do Pratico da Catraia, que fór sondar a barra, não ~e 
achar esta nas circumstancias de ser navegada. Se, po1·em, os 
Cilpitães das l~rnbarca~:ões provarem que houve peita do Prn
tico no- signal de não ter agua n barra, para que os Vapores 
n<lo désscm rebóque a um só Navio na sahida, ou entrada, 
será multada a Companhia na quantia de quinhentos mil réis; 
revertendo· esta multa em favor dos prejudicados. 

Art. 57. Se rw occaslão do rcbóque os Capitães dos Va
pores reconhecerem que não podem continuar a prestar esse 
serviço, sem perigo do perder-se os dito!? Vapores, poderão, 
prevenindo o Capitão da Embarcação, que forem rebocando, 
largar, on cortar o cabo do rebúquc para os salvar; devendo 
com tudo prestar os necessarios soccorros aos passageiros e tri
polação da Embarca•;ão, a menos que força maior não os 
obrigue ao contrario, justificando este seu procedimento pe
rante a Capitania do Porto c os TL'ibunacs competentes. 

Art. 58. O Capilão da Em_barcaç:ao, que, não pedindo 
rebóque, causar, no acto de sahir, ou entrar a barra anJ.I'ias, 
perdas, ou quaesqucr outros sinistros a algum dos Vapores de 
rehóque, ou ü Embarcação, quo este rebocar, scni rcspousavcl 
ft parle prejudicada po1; lodo o damno, que n'cslc trajecto 
lhe fizer. 
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Art. 59. Alem da lnxa dobrada, a que e3Lá sujeita a 
I~mbarcaçüo, que pedir rchóquc em occasi5o de perigo, como 
se declara no contracto approvaclo pe~o Governo Imperial, 
pagarú ella mais os pr<>juizos, perdas e damnos, que occasio
nar ao Vapor, conforme as decisões dos Tribunaes. 

Art. GO. Os Navios de Guerra, ou mercantes empregados 
em r.ommissões do Governo Geral, ou Provincial, nuo paga
rão taxa alguma por serviços que lhes forem prestados, como 
determina a condição s.a do mesmo contracto. 

Art. 6l. Quando os Vapores nfio puderem trabalhar, por 
motivo de qualquer concerto, em que se achem, scra o serviço 
da barra feito pelas Ctltraias da Companhia; ficando reduzida 
á metade a taxa cslabclccicla por cada tonelada. 

Art. (i2. As Embarcações, que il entrada, ou so. h ida da 
barra dispensilr8m o rebóquc, c pedirem sómcnie Pratico, será 
este fornecido, mediante o est.ipcndio, que. cstaya outr'ora 
marcado por tacs serviços; mas, sr~ ellas pedirem Pratico e 
C<llraia, ptlgarão metade da taxa cstabciccicla, quando o re
bóquc é feilo pelos Vapores. 

Art. 63. Bo mesmo modo pagarão a mctndc da taxa do 
1\~bóqtw por Yapor é\S pequenas Embarcações, que não pude
rem supportar a <lCÇfio do rebóqtH\ sendo g-uiadas nas entra
das c sahidns das bnrras por alguma das Catrains. 

Art. 64. As questões .sobre prcjuizos, perdas c d.amnos,. 
de que tratu este Hcgulamcnto, serão decididas pelos Tribu
nacs competentes, á vista das Leis c Hegulamentos em vigôr. 

Art. 65. A imposiçJo da multa mencionada no art. 51 
do presente Regulamento é da Dttribuição da DirecioriG.; po
dendo todavia o multado, se a julgar infundada c <ll'bitraria, 
recorrei' para as decisões dos Tribunacs respectivos. 

Art. 66. A Companhia é obrigada a ter na Agencia, a 
bordo dos Vapores, e nas Catraias a Tabclla c Hegimcnto de 
signae_s, por onde se deve regular o serviço da barra. 

Art. 67. Pelas infracções, tanto do conlracto, e dos He
gulamcntos cspeciacs, que para a sua execuç.ao o Governo 
julgar conveniente expedir, como dos negulamrntos gcraes de 
Policia e fiscalisação, c pelas faltas dr~ cump!'imento de ordens 
supcrio1·es, fica sujeita a AssociaÇ".ão Scrgipense á multa de cem 
mil réis u um conto de réis, imposta administrativa, ou di
rectamcntc pelo Governo, nu o Presidente da Provincia, com 
o recurso cstubclecido na condição 17.'" das que acompanharão 
o Decreto n.o 1.457, de u. de Outubro 18~)1(. 

Ârt. 68. Logo que seja posto em execução o presente 
Regulamento, a Associa~~âo Sergipeusc fará, -á sua custa, im
primir os exemplares prceisos, a fim de que, distribuidos con
venientemente, t.enhão d'clle sciencia as Embarcaç.õc.~, que fre
quentarem o porto; entregando um, na occasiUo da entrada 
de qulllqner E.mharca<_:.Uo, ao respectivo C~1pitão, que á sahida' 
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o deverá restituir depois de havei-o estudado em todas as suas 
partes. 

Palacio do l\io de Janeiro em 9 de Abril de 1833. 

José Antonio Saraiva. 

--oHO~O-

N.• 123.- FAZENDA. -Circular de 9 de Abril de 1858. -
Os livros de missa com capa de veludo devem ser 

despachados -ad valorem.-

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Iospectorcs das Thcsourarias 
de Fazenda, para que o fação constar aos das Alfandcgas, 
em conformidade da decisuo dada 6 Alfandega da·Côrtc sobre 
recurso de Domingos José Gomes Brandão, que os livros de 
missa eom capa de veludo cstoo comprchendidos nas dispo
sições da Circular n.' 6 de 27 de Fevereiro ultimo, e devem 
ser despachados ad valorem. 

Thesouro Nacional em 9 de Abril de 1858.- Ilernardo 
de Souza Franco. 

------
N.' 12fo.-Em 9 de Abril de 1838.-Que hum lustre de 

zinco só por assemclhação ou factura poderia ser depachado. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda do Maranhão, em resposta ao seu officio n.o 
100 de 12 de Novembro ultimo, que não procedeo regu
larmente, dando pro,'imento ao recurso interposto pela casa 
commercial da Vi uva de José Moreira da Silva & c.• da de
cisão da Alfandega, que mandou despachar ad valo rem hum 
lustre de zinco, e determinando que subsistisse o despacho 
pela maneira porque o havia processado o Feitor delle , o 
qual, por julgar o dito lustre comprehendirlo no ar\' 1.027 
da Tarifa, clas-;ifi~:ou-o nos arts. 14.3, .74,3 c 772 da mesma 
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14. 2'J,. 15. 16. 17. Lera Pratico. 

Signaes que mostt•ão o calado d'agua das Embat•ca~es. 

1 
1. Apparece embarcaçüo. 

2. Nacional. 

3. Estrangeira. 

4. Mercante. 

5. De Guerra. 

11. Corsario ou Pirata. 

12. Vapor. 

13. Vem desarvorada. 

14. Pede soccôrro. 

15. Idem Pratico da barra. 

21. Idem rebóque do Vapor. 

2. 

22. Não precisa mais de rebóque .. 

23. 

311 :~· 3- -:>. 

't)- 31. 

32. 

Está em perigo. 

Encalhou. 

Desencalhou. 

Descalou o leme. 

Calou o leme. 

33. Estã com agua abe11a. 

34.. Acha-se incendiada. 

35. Tem communicações a fazer. · 

41. Traz distinctivo de Autoridade. ,. 

\ 

42. Pergunta, se a barra permitte entrada. 

43. Idem, idem, idem sahida. 

44. Idem, se a maré está cheia. 

(Aviso de 9 de Ahlil de 1858.) 

3. 

• • 

4. 

• 

5. 
G~llmdctc lj:1ul 

.a todllS, 

45. Pergunta se a Catraia ~stá fóra da ba11·a. 

51. Chama-se a primeira Catl·aia. 

52. Idem um Pratico. 

53. Idem dous ditos. 

54. Idem o Patrlio da Catraia. 

55. Pergunta, se a maré està vazia. 

112. Chama-se o 1.' Atalaiador. 

113. Idem o 2.' idem. 

114. Idem o escaler da Capitania. 

115. Idem idem com .força armada. 

122. Idem o vigia do telegrapho. 

123. 

124. 

125. 

132. 

133. 

134. 

ldcm dous marinheiros. 

Idem a guarnição da Catrai::r:----- -

Idem o Commandantc do Vapor. 

Idem o Contramestre. 

As embarcações de soccõrro esperem. 

Chama-se o 1. o Maquinista.. 

135. Idem o 2.' idem. 

U2. Idem ô 1. o Foguista. 

143. Idem idem escaler. 

1·í4. Não precisa mais de Pratico. 

11~5. Chama-se o 2. o escalcr. 

152. Idem a lancha com a guarnição. 

153. Idem idem com ancoretes e viradores. 



154. / Pede' _rebóque- da l~fictw_. 

i05. [ Idem para largar '> rt•')ó;:;1c. 

211. Idem antennas para gumdúias. 

213. O Vapor mande rece~er carvão. 

21li-. Idem aprompte-se p,~ra serviço. 

215. A primeira Catraia p'fepare-se para dar a véla. 

221. Pede cabos e mano~l-as> 

223. Idem conserva da câtraia. 

224. A .Catraia fique fóra da barra. 

225. Idem repita os signaes. 

231. Vire no mar. 

·233. O Telegrapho repita . os signaes. 

2;~4. Dê fundo, se puder. 

( 2) 

3!~.5. 1 Ch~mão-se a 2 .. " Co.tr;.>;ia, e a lancha com guarni"~ 

I JobraCüs. 

3iH. 1 Pede-se quatro homens do Vapor. 
! 

352. I Ide_m o numero que se vai mostrar por sig_.naes Ih 

I 
Q Vapor. 

354. Id~m idem id~m idem para a C atraia. 

355. Chama-se o Commandante ~o Vapor Paquete. 

411. Idem idem do ultimo Navio· despachado. 

412. Pede Pratico da costa. 

U3. Idem rebóque da Catraia. 

415. Chama-se a 2." Catraia. 

421. O Vapor mande receber sobresalentes para o navi 

desarvorado. 

235. As embarcações que _.;estão a sahir, preparem-se. para 422. Não pretende demorar-se. 

receber o rebóque. 

241. As embarcações pequehas, que estão a sahir, sig_ão a Ca- 425. Idem dê fundo. 

traia. 431. Pede Carpinteiros. 

243. A Catraia pede soccórro. 432. Idem Calafates. 

24-4. A Atalaia repita os sign""aes. 433. Tem tropa a desembarcar. 

245. O Vapor pede soccôrró. 435. Pede ferros e amarras. 

251. Fica embarcação fóra da barra. 441. :Mostre os palmos d'agua. 

253. A embarcação, que apparece, é de desconfiança. 442. Vire no Norte. 

254. Idem, idem, pretende· demorar-se. 443, Idem no Sul. 

255. Pergunta, se o navio que pede soccôrro está vele- 445. Siga o navio da frente. 

jado. 

311. Idem, se está fundeado. 

451. As embarcações, que estão correntes~ 'sigão" -para as 

baias. 

312. O Vapor mande dar rebóque ás embarcações, que 452. Idem, idem esperem segunda orde"m. 

conduzem cârvão. 

314. Idem dê soccôrro a embarcação que o pede. 

315. A Catraia idem, idem~ idem. 

321. Apparece embarcação encalhada na barra. 

322. Pergunta, se está encaU1ado. 

324. A.pparece . embarcação encalhada na Costa do Norte. 

325. Idem .idem idem idem do Sul. 

453. Chamão-se os Capitães das embarcaçó'es, que -es~~ Cor

rentes. , 
455. 

511. 

A em~arcação despachada recebeo embarcação de "terra. _ 

A e~barcação naufragada teve .,erda total. 

512. Espére por hoje. -513. Idem para amanhã. 

514. Idem até que o tempo permitta. 

331. Chamão-s6 os Capitães dos navios, que estão amarrados 521. Chama-se o Capitão do 1.') Na:vio, que está corrente. -

nas baias. 

332. Idem idem. no ancoradouro da franquia. 

334. Idem idt:;~ D?. da quarentena. 

335. Idem idem da carga. 

341. Apparece embarcação encalhada dentro dos baixos da 

barra. 

342. Chamão-se todas as embarcaçõ_es para S"occôrro. 

344. Idem o Chefe do Porto. 
} 

522. A embarcação rebocada desprend·eo-se do rebóque. 

523. Cham~-se o Capitão do ultimo Navio, que está corrente. 

524. Idem- idem do 1.0 ~avio a seguir para a Côrte. 
' 531. Idem idem idem idem para a Bahia. 

q. -'Í'~· 

532. Idem idem iáêm idem idem Pernambuco. 

533. A Capatazia mande providenciar a respeito dos salvados. 

534. O Naviu, que não pode entrar, entregue a mala e 

a eo:rrespondeneia offieial. . 
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541. ' As embarcações da Pnticag<M prestem attenção aos( 551. A Embarcação arribada dê fundo no ancoradouro da 

signaes qa8 se vão fazer. 

!54.2. Pergunta-se, se a embarcação rebocada teve novidade. 

543. Annula-se o signal feito. 

M 1•· A Capatazia mande parte do occorrido. 

carga. 

552. As bombús não dão vencimento á agua. 

553. Idem dão vencimento. 

554. Encalhe para salvm a carga. 

O Galhardete igual a todos serve para reconhecer os signaes, c representar o n. o da bandeira, que lhe fica superiof. 
A Atalaia reconhece os signaes com a bandeira branca u meio mastro, responde affirmativamente cow o balão na vara do 
Norte, e nega com eJle na do Sul; e u todo.:; os m;üs responde pela negativa com o signal de reconhecimento a weio tópc. 
Os navios dev1~m 18zer os signaes no tópe gmnde; e ignaes reconhecimentos devem ser feitos pelo Telegraptw. 

Os signaes de Pratico são os geraes em todo o lmpcrio do llrasil. 
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Tarifa; porquanto, tratando apenas o art. 1.027 de lustres 
de vidro, e sendo de materia diversa o que fez objecto do 
recurso, só por asscmelhaçâo ou fadura poderia realisar-se 
o respectivo de>pacho, como he expresso nos arts. 6 c 7 
das disposiç.õcs preliminares da tarifa; mas nilo podendo pro
ceder o primeiro modo, por nilo se terem guardado as for
mulas estatuídas a esse respeito no § f. o do dito art. 6.", 
lw obvio que somente pelo segundo poderia rcali/}ar-se o 
despacho do referido lustre, e por conseguinte acertada foi 
a decisilo recorrida do Inspector da Alfandcga da Capital da 
mesma Provincia. 

Thesouro Nacional em 9 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 

N.o 125.-Em 9 de Abril de 1858.-0s envoltorios externo& 
de madeita não devem entra.· no peso br11to para opa-

. gamento dos direitos da rnercadoria. 

Bernardo de Souza l1ranco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio n.o 7 do Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda do Maranhilo de 28 de Ja
neiro ultimo, no qual communica ter dado provimento ao 
recurso dos negociantes Baltazar & Vinhaes, interposto da 
decisão da Alfandega da mesma Província que os sujeitou ao 
pagamento dos direitos pelo peso bruto não só dos cartões 
de papelilo contendo fitas de selim, franjas e requifes de seda, 
despachados pelos mesmos negociantes, como dos envoltorios 
externos de madeira, em que se achavão acondicionados 
aquelles cartões; mandando conseguintemente restituir o que 
demais se cobrou dos sobreditos envoltorios externos; declara 
ao mesmo Sr. Inspector que, em vista do disposto nos arts. 
755 e 8í5 da Tarifa, approva a deliberação de que dá conta, 
tanto mais procedente actualmentc, quanto o art. 3. o do De
creto n. o 2.031,. de 25 de Novembro do anno passado h e 
expresso a respeito dos cnvoltorios que devem ser excluídos 
ou incluídos na verificação do peso liquido das mercadorias; 
pelo que não devião entrar no peso bruto os envoltorios de 
madeira. 

Thesouro Nacional em 9 de Abril de 1858.-llernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 126. -Aviso de 10 de Abril de 1858.- A respeito da 
legitimação de posses pertencentes a pessoas pobres. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, Atten· 
dendo a que entre os indiviuuos, cujas posses tem ile ser 
legitimadas na conformidade do art. 2lt do Regulamento de 
30 de Janeiro, alguns são tão pobres, que não podem fazer 
as despezas, que exige_ a respectiva legitimaçâo, especialmente 
aquelles que possuem terras de mui pequena extensfw, e de 
valor tal, que não chega á importancia das ditas despczas: 
Houve por bem Hesolver, Conformando-se com o parecer da 
Secção dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado datado 
de 30 de Outubt·o de 1857. 1. o Que o Juiz Commissario, 
que tiver de proceder á medição para as legitimações das 
referidas posses, quando reconhecer que estas não excedem 
a arca de 250.000 braças quadradas; e que os respectivos 
posseiros não tem. meios para satisfazer as despezas da mc
di~üo e legitimação, deverá informar ao rresidcntc ácerca das 
circumstancias que occorrerem, e que lhe pareção favoraveis 
aos mesmos posseiros, a fim de que este, tomando em con~ 
sideração a exposição feita pelo mesmo Commissario, e pro
curando colher, pelos meios ao seu alcance·, os precisos escla
recimentos a tal respeito, decida como varecer attendivel ; 
2. o que se a decisão for conforme á opinião do Juiz Com
missario, deverá este proceder á legitinÍação por conta do 
Go.veroo, registrando porém as despczas feitas com todo este 
ohjeclo. E porque a deliberação tomada em atteoção dos pos
seiros pobres, fica dependente de resolução posterior, e cumpre 
que a Fazenda l'uhlica seja convenientemente garantida, 
Manda o Mesmo Augusto Senhor que o Juiz Commissàrio 
faça lavrar o competente termo na conformidade do exposto, 
o qual depois de assignado pelo posseiro, e por duas tes
temunhas, se ajuntará aos autos respeetivos c será julgado 
firme c ·valioso na mesma sentcmç.a, que julgar por flilda a 
legitimação, obscnando-se os demais termos prcscriptos nos 
arts. !1.9 e seguintes do Regulamento de 30 .de Janeiro de 
185'L O que communico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marqnez de O linda.- Sr. Pre
sidente da l'rovincia de .... 
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N.' B7. ~Aviso n.' 10 de 10 de Abril de 1858. -Appro
vando h"ma decisão relativa ás posses transferidas a 

seg"ndo occupante. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente á Sua Mages
tade o Imperador o officio de V. Ex. de 6 de Fevereiro 
ultimo, em que communica que em solução á eonsulta, que 
fizera o Juiz Municipal de Bragança, decidira V. Ex. que as 
posses transferidas a segundo occupante por titulo aliás le
gitimo, mas do qual só se pagara o respectivo imposto 
depois da publicaçno do Regulamento de 30 de Janeiro de 
1854, devem ser medidas na conformidade <lo art. ft.lj. do men
cionado Rcgulamenlo: Houve o Mesmo Augusto Senhorpor 
bem approvar a referida decisão por ser conforme com o qu_e. 
muito expressamente determina o art. 26 do referido He
gulamento de 30 de .Janeiro de 1854·. O que communico. a 
V. Ex. para sua intclligencia e em resposta ao referido officio. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de O linda. -Sr. Pre
sidente da Província do Pará. 

N.' 128.-·Aviso n.' il> de 10 de Abril de 1858.-Ao Pre
sidente da Provinda do Maranhão.- Declarando exten
siva a diaria por inteiro aos Agrimensores, que estiverem 
na Capital em consequencia da estação invernosa. 

Illm. e Exm. Sr .. - Declare V. Ex. ao Inspector da The
souraria de Fazenda dessa Provincia, que a disposição do 
Aviso de 12 de Novembro do anuo passado h e extensiva aos 
Agrimensores, que estiverem' na Capital retidos em conse
quencia da estação invernosa, ou por outro qualquer motivo 
independente de sua vontade, ficando deste modo respondida 
a consulta do dito Inspector de 3 do mez passado. 

Deos Guarde a V. Ex.-~Iarquez de O!inda.- Sr. Pre
sidente da Provincia do Maranhãõ. 
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N." 129. -JUSTICA. ~Aviso de 12 de Abril dé 1858. -De
clara, em solução ás duvidas propostas pelo Presidenté da 
Camara 1tfunicipal da Capital <fa Provincia de Pernam
buco, que o YereadoT só póde allegar impossibilidade pm·a 
exercer o Luga,· de ~uiz Municipal. . no impedimento dos 
respectivos Supplentes, por motivo de molestia, deixando neste 
caso de exercer a funcção de Vereador. 

3.' Secção. ~linisterio .dos Negocias da justiça. Rio de 
Janeiro em 12 de Abril de 1858. 

Illm. eExm. Sr. -Com o olllcio de V. Ex. de i O de Março 
ultimo, sob n.' 90, levei ao conhecimento de Sua Magestade 
o Imperador o do Presidente da C amara Municipal da. Capital 
dessa Província, que remetteo por copia, propondo as 
seguintes duvidas. 

1. a Se tendo passad oao Vereador immediato a Vara de 
Juiz Municipal, que lhe tinha si do transmittida pelo ultimo 
dos respectivos Supplentes, por motivo de molestia, e lambem 
por que o exercício da dita Vat·a o prejudicaria nas suas occu
pações particulares, lhe era licito continuar a desempenhar as 
funcções de Vereador, corno suppunha ser á vista do Aviso 
de 14 de Abril de 184·7, por isso que não tinha tomado posse 
daquella V ara. 

2. a Se estando impedidos ao mesmo tempo os Supplentes 
das duas Varas Municipaes, on os de hurna dellas, c os da 
Vara de Orphãos, devia hum só Vereador exercer as respectivas 
funcções; ou passar hurna das Varas ao seu irnmediato em 
votos. 

Quanto á i.' duvida, respondeo V. Ex. ao Presidente da 
Camara Municipal, que, nesta qualidade, competia-lhe sub: 
stituir ao Juiz Municipal no caso de impedimento dos respe
ctivos Supplentes, não podendo passar a Vara ao seu imrnediato 
senão por motivo legal: e a respeito da 2.' que, sendo sepa: 
rada as Varas de Orphãos e de Juizes Municipaes, cumpria guar" 
dar-se igual separação na substituição, occupando o Vereador 
mais votado a que primeiro vagasse, e o immcdiato aquella, 
sobre a qual se désse depois o mesmo facto. · 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, e Confoman
do-Se o Mesmo Augusto Senhor com o parecer por elle dado, 
Manda declarar a V. Ex. que, em these, hem decidio as duvidas 
propostas pelo Presidente da Camara Municipal da Capital 
dessa l'ro~incia; de~endo porêm accresccntar-sc, que jamois 
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J)Me ó Vereador escusar-se de exercer as timcç1\es de Juiz 
MUnitijlál, ou de Orphaôs, no caso de que se trata, por motivos 
de propria convenienda, e qlie só por molestia deve consi
derar-se legitima a allegação de impossibilidade, que torna-se 
tarllbem extensiva M e\:ei•cieio de Verendot·, fitando assim 
explicado o verdadeiro sentido do Aviso de t!í. de Abril de 1847: 
porquanto, as disposições da Lei sobre taes disposiçõ~s são 
tlbrigátm·ias, e hão estão expostas ao arbítrio, e áinda menos 
!s tonv<ihiencb.s dos Vereadores das Camaras. 

O que cômmunico a V. l:x. páta sua intelhgeilcia, e 
párà o fazer constar ao sobredito Presidéhtê da Camarà Mu
nicipál. 

Deos Guarde il V. Ex. - Fránéisêó Diogo Pereira de Vas
'eoilCellos. -Sr. Presidente da Provinciá de Pernambnco. 

N." 130.- FAZENDA.-Circular de 12 de Abril de 1858.
Corrige dous erros das alterações da Tarifa, que baixárão 
com o Decreto n." 2.139 de 27 de Março do rorrente 
anno. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'l'hesililro Nacional, declara aos 8rs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para que o fação constar aos das Alfun
degas, que nas alterações da Tarifa, que baixárão com o De
.creto n.' 2.139 de 27 de Março proximo passado, deve ler-se 
1!b n.• '36h, columna unidades, em vez de duzia, libra; e no 
n.' 870, a respeito das gravatas simples, colun:ma direitos, 
em vez de 2;tp000, 4;tpOOO. ' 

· Thesouro Nacional em 12 de Abril de 1858. -Bernardo 
d~ . &lUza Franco. 
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N .. ' 131.-Em 12 de Abril de 1858.-Providencia sobre 
huma sociedade anonyma installada sem autorisação 

do Governo, nem estatutos approvados. 

i\linisterio dos Negocies da Fazenda. Rio de Janeiro em 1.2 
de Abril de 1858. 

ll\m. e Exm. Sr.-Tenbo presente o officio de V. Ex. 
de 23 de Março l)]timo, em que me communica ter . man
dado suspender as operações da Caixa Economica iristallada 
na. Cidude do,Penedo sem autorisaçao do Governo, nem es
tatutos cdmpetentemente approvados, offerecendo-se-mc res
ponder ,que a providencia regular nestes casos h e. fazer signi
fica r que as àssociações assim installadas não tem existencia 
legal, nem ac'ção contra terceiros, e que os seus administra
dores ou' direc\ores respondem pessoal e solidariamente a ter
ceiros, que tratarem com as mesmas associações, na fórma 
dos arts. 295 c 299 do Codigo Commercial. 

Deos Guarde a V. Ex. -Bernarclo de Souza 'Franco.-Sr. 
Presidente da Provinda das Alagoas. 

N.' 132.-Em 13 de Ahril de 1858·-Não são sujeitos ao 
pagamento do dizimo os couros extrahidos nesta cidade, 

do gado vindo de Minas e S. Paulo~ 

i\linisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 13 
de Abril de 1858; 

Declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado, em 
resposta ao seu officio n.' 20 de 15 de Março proximo Jlas
sado, que deve continuar a pratica de não "cobrar-se o diZimo 
dos couros extrahidos nesta cidade do gado vindo de Minas 
e S. Paulo para o matadouro publico, visto não se acharem 
os mesmos couros comprehendidos nas disposições do Jl.egu· 
lamento de 30 de Maio de 1836.-Bernardo de Souza Franco. 
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N.' 133.-JUSTICA.-Aviso de 14 de Abril de 1858.-Ao Pre
sidente da Província do Rio Grande do Nortc.-Approva·a 
decisão dada pelo referido Presidente á consulta do Juiz 
Municipal da Cidade de S. José, a respeito do Juizo ou 
Tribunal eni que. póde sm· allegada e attendida a circum
stancia iustificativa do artigo 3.' do Codigo Criminal. 

' 3.• Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em H de Abril de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Accuso o recebimento' do officio de 
V. Ex., de 22 de Janeiro ultimo, sob n.' 179, cobrindo, por 
copia, o do Juiz Municipal da Cidade de S. José,. consultando 
em qne .Juizo ou Tribunal se póde allegar e attender a circum
stancia justificativa do art. 3.' do Codigo Criminal, visto que 
nem della se pôde conhecer na formação da culpa, segundo 
foi declarado em Aviso de 16 de Fevereiro de 185!;, nem 
tambcm no Tribunal do Jmy, em presença do Accordão da 
I\elação da Côrte, de 23 de Agosto de 1850, citado no for
mulnrio que regula a marcha dos processos criminaes; e hem 
assim a resposta que V. Ex. dera ao referido Juiz Municipal. 
Nessa resposta declarou, V. Ex. qne na formação da culpa 
rião era dado attender-se á circumstancia mencionada, nem a 
qualquer outra justificativa, conforme o citado Aviso, e os pre
ceitos do artigo 14ll· do Codigo do Processo, o qual estabelece 
que, na formação da culpa o officio do Juiz limita-se á c.o
nhecer da existencia do facto, e de quem seja o delinqucnte 
c que no julgamento do Jury não se devia igualmente propôr 
a questão em tal generalidade, não por que seja materia de 
direito, ou por que não possa o Jury conhecer da intenção 
do réo, como lhe he facultado pelo art. tS § 1.' do referido 
Cocligo, mas pela razão de que o artigo ácima citado ~xpres
samentc declarou a necessidade da inteuc.ao como elemento , 
do crime e condição essencial para a imputação, e a doutrina 
nellc estatuída acha-se reprodusida nos artigos 10 e 13 do Co
digo Criminal, em os quaes se apontão todas as hypotheses 
legitimamente comprehendidas naquella disposição generica, 
sobre a qnal seria sempre perigoso propór hum quesito em 
termos tão vagos e indeterminados: que, não obstante, não ficava 
o réo inhibido de agitar semelhante questão em cada h uma das 
hypotheses preveniuas nos artigos mencionados. -Sua Mages
tade o Imperador, a Quem foi presente o negocio, depois de 
Ouvir o Conselheiro Procurador da Corôa, Houve por bem 
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Approm 1\ dacis~o dada por V, E~. ;i consQIIa ~Q ref~rid!) 
Jui~ 1\lunicipal, O qlJa comnmni~o á V, Ex. para ~!IA int~l-
ligencia, · · 
· P~os Guarde a V. EJi, ~Fr~n~isco Piogo Pereiflui~ Vi!s
conçellos.~Sr. l'resid~nte dª Provinci~ d<i 1\iQ Gmml~ do 
Nortq. 

N,' fMc.~FAZENDA.~Em 16 de Abril de 1~5S.~Nenhumq 
p~rcentagom ou cPmmi$s/io devf ser ded!t~idq pelg · 

glillrdwe remes.sa dos rli'!lhiros de orphiios e au;e'!ltes. 

Ministerio dos Negocios !la l'il~enda. llio !le Janeiro em 
Hi ·de Mnil de 181)8. · 

f!pj~ V. S. de declarar ao Administrmlor da Mes& de 
Repdas de ~T~ngarpti~a, em ooll!cilo ;\ coQsnlta que fez em 
setl offici9 de· 8 do corrente, que nenh1Jma porc~ntagem o!! 
commiê~ão deve ser o;!eduzida pela gyar<!a e rçmessª nos di" 
nheiros \1~ QrpMo~ ~ ;mz~n~~~; por· i~so q\le a ~ntr~dª de 
!ªe~ \liq)leiro~ llilS e~l~ç!)e~ fiscáes elfePlll~'~e por !l.çpo~ito 
Pílrn ~erem d~lli enYi&(lo~ &9 'f)le$onm. · 
. Del!s G1wrde a V. S.~)lewardo de So!u~ Jlmnco.~Sr. 
Director Gera! inlerinP d.as Jlrmd~s fqhlicas. 

:N.' !35. ~Rio de Jal)e)ro e!ll íl! !)e Abril de 185!!. = 
Sobrt 11 venda çm praça d.e mer.cqdoricv; av!Jriadcv; por 

suçcesso.s do rnar. 

!l~rpardo de Souz~ J'rl!nM, l'resi<!ente <;Jo lPb1Jna! do 
Th.espnm Nacional, rç,spon<!.en~o ao officio do Sr. lnspector 
<1•1 Th.csouwria rk S;nM Catharipa Jl." 198 !le 17 lfe No, 
remllro plHmo, · ecDmpanlla<lo rio dP Insp.ectm· <h AJfaJld~ga 
<ln me§mil Provim;ia, ~m qu~ .rl.á mllt.a do pm&.el!inmnmqiJ.e 
tr~ve r~lntivamePte 'lo requorimGnto em 11ue Jo~<Í P, Bm•lgthpn, 
Cªpitão lia lmr~n aro~ricatjl\ «Fm!J.Cio r.artri~~)) pf9p~(l~p(!l M 
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Baltimore e arribada por força maior, pedio a ·venda em. 
praça. de a1gunws mercadorius carregadas Ha djta barca, 
D.ilegando acharem-se humns com avaria e outras ameaçvx-1do 
ctetcrioraçuo, lhe declara que o sobredito lnspector da Al
fandega procedeo regulnrmente indeferindo semoihante re
querimento, visto nfio ter o mencionado Capitão gumdado as 
formalidades 'PI'Cscriptas para reconhecimento da avaria por 
successos do mar nos nrts. 2.' § 1.' do Decreto n.' 590 de 
27 de Fevereiro do 1849 e 19 do de 26 de Abril de 1854; 
e cmlrosim que, quanto aos volnrnes com manteiga relacionactos 
como ameaçando dcteriorarf\o e as barricas com arroz decla
radas avariadas parcialmç~te, deveria o mesmo lnspector, 
visto tratar-se de gcneros alimentícios, proceder de confor
midade com o disposto no art. 283 do Regnlamento de 22 
de Junho de 1836, fazendo-os examinar, e quando fosse re
conhecida a deterioração, consumir pela maneira ahi deter.,. 
minadu. 

Thesouro Nacional em 21 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 136.-Em 22 de Abril de 1858.-Sobre o pagamento 
· de direitos de exportação pela avaliação da pauta 

· da semana. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspcctor 
da Thesoumria do Paraná n. • 123 de 2:1 rle Outubro ultimo, 
no qual dtÍ conta da resolução, que tomou em sessuo da 
Junta~ de mandar restituir ao negociante da Cidade de Para-. 
naguá Joaquim Amerlco Guimarães, a difl'orença de direitos. 
de exportação, que a Alfundcga exigia, de 2.225 arrobas de 
mate dcspnchar1as em 22 fte Agosto elo anno findo, em cuja 
semana a avuliaçno dn pauta 'era de lj.~500 por arroba e. 
só embarcadas na barca inglcza «Percursor,)) que as devia 
exportur, no din Sfi, do me~mo mez, quando essa avaliação 
era· de lj. ~ 800, conservando-se do dia 2.2 a 2.1~ a bordo cto 
hiato que tinha de conduzil-as para aquella harcil; lhe de
cl~ra Q.nc rncno~ regulurmente mandou fazer semelhm~te res
tituição; porque devendo, segundo o art. 170 do Uegul<J-
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mento de 30 de Maio de 1836, os generos despachados ser 
embarcados no mesmo dia em que entrarem na ponte da' 
Mesa, não em h iates somente, mas no navio que tem de ex
portal-os, como se conhece do art. 165; e cobrando-se 
os respectivos direitos conforme a avaliaçao da pauta no dia 
do embarque, art. 161 do dito Regulamento, bem procedeo 
a Alfandega exiginuo a dilferença reclamada. 

Iê porque do exposto resulta que o hiate que em 22 de 
Agosto recebeo o genero, afim de cunduzil-o para bordo da 
barca, ((Percurso r,)) irregularmente o conservou até o dia 2ft.; 
ordena ao mesmo Sr. Inspector recommende á Alfandega que 
não consinta na reproducção de semelhante abuso, lo'mando 
as medidas a seu alcance para que se observe littcralrnente 
o disposto nos arts. 164 e 165 do citado ltegulamento. 

Thcsouro Nacional em 22 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. -

N.' 137 .. -Em 23. de Abril de 1858.-As Cclsas gue vendem 
moveis, roupas, (~c. fab·t'icados em pa·iz eslra·ngúro, estão 
sujeitas ao imposto do art. 2.' § 1.' c ao especial do 
art. 11 § 2.' do Regulamento .de 15 de Junho de 184-li-. 

BernÚdo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao oiiicio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda do Maranhão de li de Março ultimo, 
sob n.' 18, no qual pede ser esclarecido- se as lojas, ar
mazcns ou sobrados de que trata o§ 1.' do art. 2.' do ltc
gulamcnto de 15 de .Junho de 18M·, além do imposto de 
vinte· por cento do aluguel da casa onde se achar o esta
belecimento, estão lambem sujeitos ao imposto especial do 
art. H §§ 2.' c 3.' do mesmo Regulamento pelo facto de 
venderem moveis, roupa ou, calçado fabricado em paiz es
trangeiro, bem como objectos de perfumarias; declara que 
nunca entrou em duvida que se devem cobrar das lojas que 
vendem moveis, roupas, &c., não só o imposto do art. 2. 0 

§ 1. ', como o espeêial do art. 11 § 2.' do citado Regula
mento, quer se exerça nellas, quer não se exerça outro ge
nero de negocio. 

Thesouro Nacional em 23 de Abril de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 138. -GUERRA.- Aviso de 23 de Abril de 1858.
Declarando que se deve suspender o pagamento de soldo 
e quaesquer vantagens aos Officiaes do Exercito nomeados 
para ifferentes Commissões que não seguiTem para seus des
tinos até 30 dias depois de nomeados. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
23 de Abril de 1858. 

Fique Vm .. na intelligencia de que aos Officiaes do 
Exercito nomeados para differcntcs Commissões, que nao 
seguirem aos destinos até 30 dias depois de nomeados, de
verá Vm. mandar suspender o pagamento do soldo c quaesquer 
vantagens que lhes competir. 

Deos Guarde a Vm.-JerollJ'mO Francisco Coelho.-Sr. 
Inspector da Pagadoria das tropas da Côrte. 

N." 139.- Aviso Circular de 24 de Abril de 1858. -Aos 
Presidentes de Províncias.- Fixando o prazo durante o 
qual deve ser tolerada a ausencia dos Agrime/lsores do ser
m'ço das medições. 

Illm. e Exm. Sr.-Convindo fixar· hum prazo, durante 
o qnal deve ser tolerada a auscncia dos Agrimensores, que 
por motivo de molestia deixarem temporariamente o serviço 
duas medições, a fim de poderem gozar o favor concedido pelo 
Aviso Circular de 12 de Novembro do anno passado: Deter
mina Sua Magestadc o Imperador em additamcnto ao men
cionado Aviso que o referido prazo seja de hum mez, fi
cando porém V. Ex. antorisado a proroga-lo por mais dons 
á vista de documento legal, que prove a gravidade e con
tinuação da molestia, e participando a esta Secretaria <!'Estado 
a deliberação que tornar a este respeito em attenção não só 
á gravidade da molestia, como tambem ·ao procedimento e 
actividade do Agrimensor no desempenho dos seus deveres. 
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e exe
cução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Pre-
sidente de Província de. . . . • 

20 
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N.' 1llO.~GUEI\RA.-Avi&o de \lG de Abril r]e 1858 . ..._De
clwando que os artigo,, p11blicados em Jornaes atacando 
ao Presidetde da Prov'Úlâa dr:~ Bah~·a não deve ser con
siderado crime J!Uranwnte militar, e deve resenwr~se qualquer 
outro procedimento correctivo aos 1'rib11naes a quem compita. 

IUrn. e Exm. Sr,~'l'enho a honra de pm.Am' <-}~ mãos 
e V. Ex. a inclusa copia da Consulta das Sessões de Guerra 
e Marinha c de Justiça do Conselho d'Estado sobre as aggressões 
cornmeltidas contra o Presidente da Proyincia da. Bahia em 
artigos pnblicr)(los em !Tornaes da Capital da mosfl:la Provin.
cia pelo Tenente Coronel do Corpo de Engenheiros lnnocencio 
Ve1loso Pedcrneiro.s, as quaes forão consultadas sobre se t:;ws 
aggrcssões devião ser consideradas crime militar, ou se o 
facto era puramente civil; cumprindo-me a este respeito com
municar a V. Ex. que Sua Magestade o Imperador Houve 
por bem Conformar-Se com o parecer do Conselheiro d'Es
tado Visconde de Albuquerque, que entende com as referidas 
secções, que o fôro da causa he civil, e que havenoo o Go
verno Imperial exonerado das Commissões em que se achava 
na dita Provincia o mesmo Tenente Coronel, que foi man
dado recoll1er á Côrte, deve reservur qualquer outro procc..,. 
dimento corrcctivo aos Tribunaes a quem compita o conhe
cimento da causa. 

Deos Guarde a V, Ex. --Jcronymo Francisco Coelho.
Sr. Marquez de Olinda. 

N.' ifi.L- Aviso de 26 de Abril de 1858. -Declarando o 
modo porque se deve fazer o _pagamento dos vencirnentos 
dos O(ficiaes e praças de pret em destacamentos no inte" 
rior das Provú~cÚls. 

Rio tle Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
26 de Abril de 1858. 

Illm. e Exm, Sr. -Participo a V. Ex. para sc11 conhe
cimento, em conformidade da requisição que fiz em Avi~o 
de 9 do corrente ao Sr. Ministro da Fazenda :íeqrea (1o pa
gamento dos Officiaes e praças de prct dos ctçst~epmentos do 
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interior da Provinda (I~ Peruarobuco manMra clp~l)ir ordens 
á respectiva T!wsoqrari~ para o)loer"ar a semelhªnte resp~it0 
q ~egr~ipte: 

L" Q!le º vençirpcpto (los Qfficiaes e praças de pret dos 
q@s!acaw<mtos qo interior da Jlrovincia sej~o pagos pelas res
p~etivas ço!lçctories d.a Fa.~enda geral nos pra~os e pela fôrma 
pmsgripta na Legislaçllo militar, a)lon.anijo-se na Tl)esouraria 
@§ nmp~ctivos Colle~tores, como diiJheiro recolhido, as q!laotias 
que assim pagQrem, · · · 

2.' Q11e, qqandp a ÇollectQ!ia geral do lugilr nUo poder 
supprir ó deslacap:mn!o, <leprecará á Prcsidencia da Província 
a ~;<pediçã9 das necessarias ordens a fim de que a Collcctoria 
Provincial seja autorisada pam sl)pprir á geral com o quQ 
faltnr paq o i11legral pagamento dos vencimento~ do desta
camento; ctevendQ tal stJpprimento ser opportunamente indcm
nis~do á TbesolJraria próvil)cial pel.a Tbesouraria da Fazenda. 

;j.' Qne, sendo as rendas de ambas as Collcctorias insuf
f)ci~ntes, dever~ fazer remessa dos fondos precisos á Col!e
cloria gera! respectiva, mas l)unca adiantamento aos Corpos 
a ql)e pertcnc.ercm os destacamentos como estava em pratica. 

Deos {}twrrle il V. Ex. ~Jeronrmo Francisco Cocjhg. ,
Sr, !3arão de Surphy, 

N." 142. ~Avisp de 26 Abril i858.~Ao Presidente da 
Província do Maranhão.~ Declara que nas Comarcas em q!!e 
!liio eg;istão institlliçãçs .de capellas com /)ens vinculados, 
e ordem <Je .juccesijo em sua administragão e gozo, não 
ha fundamento para nellas serem estabelecidos os livros 
de Tombo, de que trata o Regulamento das correições. 

1\Hnisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro 
em 26 de Abril de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetteo essa Presidencia, com offieio 
n.' 35 de 27 de Ja~Jeiro de 1855, copias dos que recebera 
dos Juizes de Direito das Comarcas da Capital, Vianna, Caxias, 
Itapieurú e Chapada, declarando que, por não existirem 
nellas bens vinculados em capellas, tinha deixado de ser creado 
o livro de tombo, de que trata o Regulamento das correi-
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çõcs, c mandado estabelecer pela Circular de 20 de Março 
de 1854, observando o juiz de Direito da Comarca de Vian'na 
que apenas existem ali livros parciaes, em que os Adminis-

- tradores de alguns gados, que os fieis dão de esmolas á 
diversas Confrarias para auxilio do Culto Divino, prestam 
annualmente contas, mas que não podia considerar esses gados 
como bens de capellas, sem que lhe fosse- isso comínunicado. 

Em Officio de 17 de Janeiro do anno proximo prcterito 
sob n.' 19, participou a mesma Presidencia que o actual 
Juiz de Direito da Comarca de Vianna instava pela decisão 
da duvida proposta pelo seu antecessor, sobre deverem ou' não 
ser considerados bens de capellas os_ gadús que os fieis dão 
de esmola á diversas Confrarias. 

Sua Magestailc o Imperador, Conformando-Se com o parecer 
do Conselheiro Procurador da Corôa que foi ouvido á tal respeito, 
Manda declarar á V. Ex. que uma vez que pelas informações 
dos respectivos Juizes de Direito constava não haver nas so
breditas Comarcas instituição alguma das que restrictamente se 
intitulão Capellas com bens vinculados, e ordem de snccessâo 
eln sua administração e gozo, era claro que faltava inteira
mente o fundamento essencial para o estabelecimento dos 
livros de Tombo, de que falla o Regulamento das corrciçõeo; 
sendo portanto desnecessario indagar-se se pódcm ou não ser 
considerados bens encapellados esses gados offerecidos pelos 
fieis, para com seu remUmento manter-se o Culto Uivino 
@S Templos e Ermidas administrailas por Confrarias, sugcitas 
por isso á prestaçuo de contas no Juizo das Capel!as. 
· O que communico á V. Ex. para sua intelligcncia e 1mra o 

fazer constar aos mencionados Juizes de Direito. 
Dcns Guarde á V. Ex. --Francisco Diogo Pereira de 

Vasconcellos.- Sr. Presidente da l'rovincia do Maranhão. 
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'Tttf;eEla, a 1_1ue se refm•e o .&viso tl'esla flalla, e qt#e por elle se manda 
ofuserva~·, em substiltd!Jüo da de n.' 2, que aeompanltoll as ll'IISit•ue.eiies 
provisorius annexus ao li viso tle 25 de Setebliln·o do unno past>Jado, tlcsi
gnundo ces J•upiies, que deveu't ser disl'l'·ilneidr~s aostnenores da Corltlpc4nltia 
de lip1•endi::es do ilt•smutl de Nlarinltu da Côi•/!e. 

Qualidades dos generos. Quantidades. Divisão das l'acões. 

Assucar branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 libra para 6. Almoço, 

Café em_ gruo ...•...........•.....•. 1 libra para 24. 

Pão ou bolacha. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 12/, para cada tim. 

Asstlcar, café, pão c manteiga. 

Mate ............................... 1 libra para q8. 

Cangica .........•... , . . . . • . . . . . . • . . . 1 alqueire para 28.0. 

Manteiga... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/8 para cada um. 

Arroz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 libra para 8. 

Feijão, ou outro qualquer legume.... . 1 alqueire para 224.1 

Farinha ............................ . 1 alqueire para 128. 

· llacalháo ou peixe.... . . • . . . . . . . . . . . . 6j, para cada um. 

Azeite doce ........................ 1 medida para 120. 

Carne verde ........................ 12/, onças para cada um. 

Dita sccca ... , :' ... .............•. , . . 6/o idem. 

Toucinho ........................... 1j, idem. 

Sal. ............................... 1 alqueitc para 2.000. 

Vin.agre .............. · ..... · · · ·• · · · 
. } 

1 Lenha ...........•................. 

) Verdt~~as ...... :.~ ................... . 

1 medida para 120. 

11/ 2 acha para cada um. 

15 réis idem. 

Gcncros variavcis. 

1. a cspecic. 

Feijão ou arroz. 
Carne verde. 
Toucinho. 

2. a especie. 

Feijão ou arroz. 
Carne secca. 
Touc.inho. 

a. a especie. 

Fcij5o ou arroz. 
Bacalh;:ío ou peixe. 

i."' especie. 

Assucm· . 
Pão. 
Mate. 
Manteiga. 

Cêa. 

2. a especie. 

Assucar. 
Cangica 

1. :'1 o supprimcnto será feito para um mez' ou 15 di-as' como fôr mais conveniente. 
·2. a Q uando, em lugar de lenha, tenha de fornecer-se carvão de pedra, dar-se-h a i libra para cada praça; ficando, porem, 

ao arbit l'io do Com mandante augmentar esta quantidade com meia libra, se assim fôr necessario. 
3.'l Nos dias em que houver cangica para a cêa, dar~se-ha somente duas oitavas de manteiga a cada praça. 
4.a. O Commandante, quando entender conveniente, poderá restringi!· a quantidade de alguns dos generos para nao 

haver desperdicio. 
5.a Se por qualquer circumstancia faltarem os generos designados, para perfazer cada uma das rações, fica ao arbitdo 

dns autoridades substituil-os por outros. 
6.a Para os pedidos dos generos variaveis, observar-se·lm em cada semana a seguinte distribuição: 

Pão ....................... 6 dias. 
l\Iatc ..................... ·. 5 >> 

Jlaculhao ou peixe.... . . . . . . 1 dia. 
Azeite doce. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1> 

Cangica .................... 2 11 Carne verde . . . . . . . . . . . . . . • IJ. )) 
Manteiga....... . . . . . . . . . . . 6 >> Di ta secca. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 )) 
Arroz ...................... 2 >J Toucinho. . . . . . . . . . . . . . • . . . 6 )) 
Feijão ..................... 5 )> 

Secretaria d'Estado dos Negocias da 1\'Iarinha Cru 26 de Abril de 1858. -f;1 l 0anc.â§CO :Xa,'iell~ BollnteDlJIU, 
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N.'H.3.-MARINHA.-Aviso de26 de Abril de 1858.-Manda 
observar nova tabella em lugar da de n.' 2, que acompa
nhou, as lnstrucções provisorias annexas ao ;iviso regu
lamentar de 25 de Setembro do a:'""· passado, designando 
as rações, que devem ser d<Strtbu1das aos menores da 
Companhia de Aprendizes do Arsenal de Marinha da 
Côrte. 

Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocíos da Marinha 
em 26 de Abril de 1858. 

Sua Magcstadc O Imperador, á vista do que V. S. expoz 
em Officío n.'. 136, de 19 do corrente, referindo-se á pro
posta !cita pelo Comrríandante da Companhia de Awendizcs 
menores d' esse Arsenal, Ha por lJem que, em lugar da ta
hella n. 0 2, que acompanhou as Instrucções provisorias 
annexas ao Aviso regulamentar de 25 de Setembro Uo anno 
passado, designando as rações, que devem ser distribuidP.c: .. 
·aos ditos menores, se observe a inclusa, assignada per 
Conselheiro Official Maior d'csta Secrctm'ia de Estado: o qúe' 
communico a V. S., para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva.- Sr. 
Antonio Lcocadio do Coutto. 
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ri. • 14.4. ~GUERRA..-Aviso de 27 de Abril de 1858.- De
clara que o Ajudante de ordens e outros Officiaés einpreqados 
no Quartel General do Commando das armas no Sul só mente 
tem direito ao abono de forragem para bestas de bagagem 
quando acompanharem o mesmo . Commandante de armas 
para qualquer ponto da campanha. 

Rio de Janeiro. iHinisterio dos Nego cios da Guerra em 
27 de Abril de 1858. 

I!lm. e Exm. Sr. -Em resposta ao sen officio n.• '!:7 
de 18 do corrente, declaro a V. Ex., para seu conhecimento 
e para o fazer constar á Thesouraria dessa Provincia , que 
á vista do que dispõe o art. 20 das Intstrucçõcs de 24 de 
Julho do anno passado, o Ajudante de Ordens c outros offi
ciaes empregados no Quarto' General do Commando das armas 
tem direito ao abono de forragem sómentc para besta de ba
gagem quando acompanharem o mesmo Commandante das 
armas em diíferentcs diggressões para diífercntes pontos da 
campanha. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho. 
Sr. Presidente da Provincia do llio Grande do Sul. 

N.' 1!!5.-FAZENDA.-Em 27 de A.bril de 1858.-Distri
buição da importancia drt m11lta imposta pelo accrescimo 
de mercadorias encontradas além da quantidade mani
festada. 

iHinisterio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
27 de Abril de 1858. · 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro, dando 
provimento ao recurso dos Amanuenses dessa Alfandega Fe
lippe Paes Sardinha e Baldoino Moniz Freire, da decisão, que 
mandou distribuir pelo Ajudante dos conferentes José Luiz 
Pinto Monteiro, metade da quantia de 3.838 ;tll276, impor
tancia da multa imposta ao Capitão da barca nacional Im
peratriz, na forma dos arts. 4.' e 6." do Decreto n.• 1.385 
de 26 de Abril de 1854· pelo accrescimo de 2.872 arrobas 



( 160 ) 

de carne e 26!; linguas seccas, encontradas, alêm da quan
tidade manifestada destes generos, a bordo da mesma barca, 
resolveo que fosse aquella quantia distribuída conforme 
dispõe o art. 3.' § unico do Regulamento de 19 de Janeiro 
de 1838 c Ordem de 9 de Maio do mesmo anuo, cuja fiel 
observancia muito lhe recommendo. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco. 
Sr .. Conselheiro lnspector da Alfandcga da Côrte. 

N.' 146.-Em 28 de Abril de 1858.-Sobre a distincção 
dos novos e velhos diTeilos que pertencem á Renda Geral 
dos qtte pe1·tenccm á •Provincial para a cobrança do imposto 
do§ 3li· da tabella da lei n.' 2!;3 de 30,de Novembro de 184·1. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Abril de 1858. 

Em resposta ao officio que a V. S. dirigia o Collector 
das Rendas Geraes de Nictheroy em 8 de Fevereiro ultimo 
n.' 6, consultando se pelos privilegias concedidos na Pro
víncia do Rio de Janeiro a diversas cmprezas se deve cobrar 
o imposto do § 3!; da Tabella unnexa á lei n.' 2!1.3 de 30 
de Novembro de 18!;1, haja V. S. de declarar ao mesmo 
Collector que para a distinção dos novos e velhos direitos 
que pertencem á Renda Geral dos que pertencem á Provincial 
se deve regular pelas Ordens n.'" 112 de 17 de Agosto, 125 
de 25 de Setembro e 167 de 3 de Dezembro, todas do 
anno de 1811-7. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. 
Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas. 

<'io,· 
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N/ 1-1-7.-Em 28 de Abril de 1858.-Impostos sobre casas 
e agentes de leilão. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Abril de 1858. 

Haja V. S. de declarar ao Administrador da Recebedoria 
do Município da Côrte, em resposta ao seu oillcio n.' 28 
de 11 de Fevereiro ultimo, que no proximo exercício, e se
guintes deverão as casns de leilão continuar- -·.a pag«;r o)n:t~ 
posto proporcional de 20 por cento sobre o valor locativo 
de que trata o art. 1. '. § 1.', alem do imposto esp.ecial do 
art. 10 do Regulamento de 15 de .Junho de 18U; e que uão 
he extensiva aos Agentes <le leilões a regra do art. 13 d9 
mesm_o--Regulamento, visto ser inhcrente ao officio o imposto 
especial. · 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Director Geral interino das Rendas l'ublicas. · · · 

N.' 148.-Em 28 de Abril de 1858. -As gratificações de em
bm·que aos Guardas das Alfandegas não forão supprimidas 
ou alteradas pela Tabella que baixou com o Decreto de 
16 de Janeiro do corrente anno. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribuna F do 
Thcsouro Nacional, respondendo ao oflicio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Parahiba de 14 do corrente, 
em que communica nilo ter mandado pagar aos. Guardas da 
Alfandega, que embarcarilo no mez de Março ultimo, a gra
tificação diaria, que pela tabella annexa ao Reg·ulamento de 
22 de Junho de 1836 tem os mesmos Guardas quando em
barcados, pela rnsão de não se achar a mesma gratificaçilo 
contemplada n~1 v1'abella que baixou com o Decreto n.' 2.082 
de 16 de Janeiro do corrente anuo, regulando o numero e 
vencimentos dos Empregados das Alfandcgas do Imperio; de
clara ao mesmo Sr. Inspeclor, que deve continuar a abonar 
as sobreditas gratificações; porquanto não forão cllas, pela 
sua natureza, supprimidas ou alteradas pelo citado Decreto. 

Thesouro Nacional em 28 Abril de 1858.- J1ernardo 
de Souza Franco. 

21 
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N.• 149.~IMPERIO .. -Aviso. de 28 de Abril de 1858.-Ap
prova o proced,mento do D.rector da Faculdade de Medicina 
da Bahtarecusando admittír a exame dous estudantes, depois 
de fechadas as matriettlas; recommenda que, sem cvidenté jus~ 
tiça, não devem os Directorcs interinos altm·ar as ordens 
e resoluções do Dircctor. 

2.• Secçilo. Rio Janeiro. Ministerio dos Ncgocios do 
Imperio, em 28 de Abril de 1858. 

Sua Magestade o Imperador, a Quem foi presente o Officio 
de V; S. de 29 de Março proximo passado, em que expõe. 
o facto de baver recusado mandar admittir a exame dalingua 
ingleza dons estudantes que o tinhão requerido em di as pos
teriores ao encerramento dos diios ·exames nessa Faculdade 
fundando-se para assim deliberar nos arts. 87 e 96 dos 1\s. 
tatutos, e na intelligencia do Aviso. de 10 de Maio de 1855, 
bem como que os ditos estudantes, tenrlo conseguirlo favo
ravel informação do 'Director interino, que substituíra a V. S. 
durante o seu impedimento por molestia, obtiverão despacho 
do Presidente da Província mandando-os arlmittir a exame, 
a cujo cumprimento V. S. se negára, por julgar illegal esse 
despacho, e contrario á letra expressa do. art. 38 dos mesmos 
Estatutos, e ao que determina o citado Aviso;' pe,lindo por 
isso que se lhe communiqne se este seu procedimento he 
conforme á Lei, e deve ser observado posteriormente: Houve 
o Mesmo Augusto Senhor por hem Mandar declarar-lhe, que 
bem resolveo V. S. não admittindo a exame os estudantes 
que se apresentárão depois de encerradas as matriculas; accres-· 
cendo a circnnstancia; de já estarem abertas as aulas; o que 
tudo he conforme com as disposições claras e terminantes 
dos arts. 80 e 87 dos Estatutos. 

Quanto porem ao direito, que tem os diretores inte
rinos, quando em exercicio, de alterar as OI'CÍcns, e resoluções~ 
do Director, não ha duvida que elles est<1'1' revestidos .dos 
mesmos poderes que os Dircctores, os quaes podem alterar 
as de seus antecessores; mas aconselha a prudencia que sem 
evidente justiça, ou transcendente utilidade, não alterem a 
márcha estabelecida para evitar amiudadas inversões do regimen 
academico, sendo de suppor que as cousas sejão repostas no 
no antigo pé em que estavão, logo que entrem em exercício os 
Directores os quaes, por sua parte, cumpre proccdão com a 
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mesma circunspecçao, quando achem qualquer objecto ém
regular andamento, 

- A respeito da Intervenção do Presidente nesta materia 
he mister notar que a ella se oppõe os Estatutos no arL 83, 

O que communico a V_ S, em resposta ao_ seu Officio, 
Ocos Guarde a V, S ,-Marquez de OJinda ,"--Sr Director 

, da Faculdade de Medicina da Bahia. 

N.' 150.-JUSTICA.-Aviso de 28 de Abril de i858.-Ao 
Presidente da Província do Ceará. -Declara, ém solução 
ás duvidas apresentadas . pelo Juiz -AJ.micipal do Termo 
de Sobral, qzte .não pode haver foro Civil na Vi/la de Santa 
Quiteria em quanto não for apurado o numero de Jurados 
de que trata o artigo 31 dd Lei de 3 de De;;embro de 181•); 
nem o Juiz Municipal e o Delegado do 1/mno de Sobral 
exercer ali autoridade. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça Rio de 
Janeiro em 28 de Abril de 1.858 . 

. lllm. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento. de Sua Magesta
de <I Imperador o Officiode V- Ex. datado de 26 do mcz proxi1po 
findo, sob' n. 0 58, cobrindo, por copia, nJ.o SÓ· o do JÚiz 
Municipal do Termo de Sobral, em o qual pedia esclareci
mentos' sobre duvidas que lhe occorriam, mas tambem o que 
V. Ex. lhe dirigio dando solução á taos dúvidas. · 

Propôz o referido Juiz: 1." se, estando installada a 
Villa de' Santa . Quiteriu, funceionando a rcspectivR Camnrt~ 
Munici})al, e nomeados os substitutos do JuiZ Municipn!, na 
fórma do artigo 18 da Lei de 3 de Dezembro de 18M, devia 
haver ali 1'ôro Civil antes de verificar-se a qunlificilção· de 
maior numerO (le Jurad~)S que o dcc!arndo no ml. 3'1 da 
Lei citada; e hem asirn .'iC, não tendo ainda sido nomeado 
Delegado de Policia pal'll aquclla Yilla, podia o do Termo 
de Sobral exercer nella autoridade: 2." se, pelo facto da 
se:rraração do- Termo do Acnraeú, para onde -lhe constava 
ter-sidO nomeado o respectivo Juiz Municipal, devia elle abs
ter--se de exercer no dito Termo loda c qualquer jurisdicção, 
inclusive a de que truta o art. 7.' do Decreto de 21í· de 
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Março 1843, apesar de não ter o Juiz nomeado tomado 
ainda posse do Lugar. 

Ao 1. • quesito respondeu V. Ex. que, enquanto não 
fosse apurado na Villa de Santa Quiteria o numero de Jurados 
de que trata o art. 31 da Lei de 3 de Dezembro de 18!>1, 
nã<i podia haver n'clla fôro Civil; c que o Delegado de Poli
cia do Termo de Sobral não devia continuar a exercer auto
ridade na dita Villa; e ao 2. • que, pela razão de estar o Termo 
de Sobral separado do de Acaracú. cessava neste toda a juris
dicção delle Juiz Municipal, inclusive a do art. 7.• do Decreto de 
2l> de Março de 18!,3; devendo portanto passar aos S,Ubstitutos 
do Acaracú todos os papeis do Termo, que tivesse em seu poder. 

E. havendo o Mesmo Augusto Senhor por bem Approvar 
a decisão dada por V. Ex. ás duvidas propostas pelo Juiz 
1\!unicipal do Termo de Sobral, assim o Manda commnnicar á 
V. Ex. para sua inte!ligeneia. 

Deus Guarde á V. Ex.- Francisco Diogo Pereira de 
Vasconcellos. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 151.-Em 29 de Abril de 1858.-~is gratificações de 
exercício dos Officiaes do Corpo Policial da Côrte não 
estão sujeitas aos direitos da Tabella de 30 de Novembro 
de 18~.1. 

1\!inistcrio dos Negocias da Fazenda, Rio de Janeiro em · 
29 de Abril de 1858. 

. Em deferimento á representaçuo do Commaudante do 
Corpo Policial da Côrte, que me foi transmitlida pelo Ministerio 
da Justiça em Aviso de 9 do corrente, declaro a V. S., para 
que o faça constar á Reccbedoria do Município, que as gra
tificações de exercício dos officiaes do dito Corpo não estão 
sujeitas aos direitos da Tabella de 30 de Novembro de 184·1, 
nos termos da Circular de 11 de Julho de 18!>2 e da Ordem 
de 21 de Agosto de 1852. ' 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco • .-... Sr; 
Director Geral interino das Rendas Publicas. 
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Re}ml'tição Cm•al das Tm•1•as Poblicas. 

N.' .152.- Aviso N.' 20 de 30 de Abril de 1858 .. - Ao Pre
sidente da Provincia do Paraná.- Mandando pagar inte
gralmente a braçagem do lnspector e Agrimenssores na 
fúrma do disposto nos Arts. 12 e 13 do Regulamento de. 8 
de 1lfaio de 1854-. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo recebido o officio de 14 do 
corrente sob n.' lr-4, em que V. Ex. expõe o parecer da The
souraria de Fazenda dessa Provincia ácerca do pagamento da 
gratificação de braçagem do Inspector de medi\'Ões e Agri
mensores encarregado da demarcação dos terrenos publicas, 
em virtude do qual foi recusado o pagamento desta grati
ficação, por entender a Thesouraria que aquelles empregados 
não tem direito a ella, senão depois de verificada a medição do 
'l'erritorio, cumpre em resposta declarar a V. Ex. que tal opinião 
h e inteiramente contraria ás disposições dos arts. 12 e J 3 
do Regulamento de 8 de Maio de 1854., os quaes mui clara 
e . terminantemente mandão que a gratificação de braçagem 
seja paga mensalmente quando, como no caso vertente, a me
dição for executada por administração. O que communico a 
V. Ex. para seu conhecimento, e a fim de expedir neste sen
tido as ordens ncccssaria~ á Thesouraria de Fazenda. 

Deos. Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Pre
sidente da Provincia do Paraná. 

N.' 153.-NAZENDA.-Circular de 30 de Abril de 1858.
A circular de 27 de Junho de 1856 não se refere aos 
recursos nos casos de multas c apprehensões de que tratão 
os Decretos n.' 177 de 18 de Janeiro de 184·2 e 1.132 de 
19 de ll'larço de 1853. 

JJernarclo de Souza Franco , Presidente do Tribunal do 
'l'hesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das 'l'hesoura
rias de Fazenda, para o devido conhecimento c execução, que 
a Circular de 27 de Junho de 1856, como de seus termos 
claramente se collige, não se refere aos recursos nos casos de 
multas c apprehcnsões de que tratão os Decretos n.'' 177 de 
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18 .de JaneiN qe 18~2 e.113~ de 19 de Março de.1853, os 
quàes, logo que interpostos forem nas RepartiÇões competentes, 
deyer&o ser por estas directamente remcttido~ -ú Instancia, que 
tiver <!c tomat· conhecimento dcl!Qs na fórma dos citados ·De
cretos,· cumprin.do que as Thesourarias, quando reenviarem ás 
mesriws Repartições os 11roccssos com as decisões que tiverem 
proferido, lhes fn('JO· jttntar os papeis c pnreceres qqe tiverem 
servido de base ás referidas dcdsõcs, ·a fim de que, se as par
tes recorrerem de novo, n~o seja retardada a solução ·da questão 
na ln$Ümcía ~tweri.or eom a cxigcncia de taeH 4ocumentos_. 
· Thesouro Nneional clll 3() de .Abril de 1858.- Bernard.o 

de Sour.a Franco. 

N.' ·15~ .. ~FAZENDA.--Em L' de Maio de 18~8.-'Declara 
irregular o pagamento de meio soldo a11tes de preen

chidas certas for>nalidades legaes. 

Bernardo de Souza l'ranco, Presidente do 'rnnunat ao 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thcsouraria de M11to Gros;o n.' 151 de 28 de Dezembro 
ultimo, que acompanhou o processo de habilitação de D. Anna 
Efigenia Xavier para a percepção do meio soldo de seu 
finado marido o Alferes refül'mado Antonio Xavier do Valle, 
lhe declara que a habilitamla ainda não póde ser julgada 
habilitada para perceber o dito meio soldo, porque não juntou 
ao referido processo certidão do Thesouro de que nada recebe 
pelos cofres publicas, nem provou que não possue officio 
ou emprego que lhe renda tanto ou mais do que o mesmo 
meio soldo. E por esta occasião adverte an Sr. JnSpeGtor qUe 
procedeo irregularmente incluindo a habilitando em folha, 
c mamhindo vagar a respectiva pensão antes de ter sido 
approvada pelo Thesouro, sem que ella houvesse prestado a 
necesSar'ia fiunça:. devendo exigir-se-lhe o cu'mprimento desta 
formalidade, sob pena de ser suspenso o. pagamento da mesma 
pcnsuo. 

Thcsouro Nacional em 1.' de Maio de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 
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. N.• 155.- Em ~· de Maio de 1858.-Sobre o premio de 
bilhetes da Alf'andega pagos antes de seu vencimento. 

Bernardo de Souza ~'ranco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, commúnica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda do Rio Grande do Norte, que o mesmo Tri
bunal indelerio o recurso, que acompanhou o seu officio 
n. o 18 de 28 de Janeiro nltimo, interposto pelos negociantes 
Viuva Theophilo, Filho 1ll Hibeiro da sua decisão, que não 
mandou fazer o abatimento proporcional do premio de meio 
por cento incluído nos dez bilhetes da Alfandega assignados 
pelos supplicantcs, pelo simples facto de terem estes pago de 
motu proprio os referidos bilhetes alguns dias antes de seu 
vencimento. 

Thesonro Nacional em 4 de Maio de 1858.-Bernardo de 
Souza Franco. 

--
N.o 156.-'-Circular de 4 de Maio de 1858.-Regula o paga• 

mente dos vencimentos dos destacamentos militares do 
interior das Provincias. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de Fazenda, de conformidade com o Aviso do Ministerio da 
Guerra do 1.' do corrente, que, no pagamento dos vencimentos 
dos destacamentos militares do interior da Província, se 
observe o seguinte: 1. o que os vencimentos dos officiaes 
e praças de prct dos sobreditos destacamentos sejão pagos 
pelas respectivas Collectorias da Fazenda geral nos prasos 
e pela fôrma prescripta na legislação militar, abonando-se na 
Thcsouraria aos respectivos Collectores, como dinheiro reco
lhido, as quantias que assim pagarem: 2. 0 que quando a Col
lectoria geral do lugar não puder supprir o destacamento, á 
Thesouraria deprecará á Presidencia da Província a expedição 
das neccssarias ordens , a fim de que a Collcctoria· provincial 
seja antorisada para supprir á geral com o que faltar para o in
tegral pagamento dos vencimentos do destacamento, devendo 
tal wpprimento ser opportunamente indemnisado á 'fhesou
raria Provincial pela Thesouraria de Fazenda: 3. o que, sendo 
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as rendas de ambas as Collectorias insufficicntes, a Thesou
raria de Fazenda. deverá fazer remessa dos fundos precisos á 
Collectoria geral respectiva, mas nunca adiantamento aos 
Corpos a que pertencerem os destacamentos. 

Thesouro Nacional em li· de Maio de 1858.- Bernardo 
·de Soúza Franco . 

. N.' 157.-Em 6 de Maio de 1858.-Sobre o despacho em se
parado das armações para chapeos de sol e das res

pectivas coberturas. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Maranhão, eni resposta ao seu officio n.' 
86 de 25 de Setembro ultimo, que bem procedeo indeferindo 
o recurso de J. B. Ovel, que pretendia despachar separada
mente 534 armações e 177 coberturas para chapéos de sol, 
segundo os direitos estabelecidos na tarifa, art. 107, para 
aquellas, e art. !;97 com referenda ao art. 1.558 para 
estas, e assim sustentando a decisão da Alfandega, que, em 
vista· do art. 1.' das disposições preliminares da tarifa e do 
disposto na nota 81 da mesma tarifa, mandou reunir as 
177. coberturas a igual numero de armações, para se co
brarem os direitos como 17·7 chapeos de sol acabados e 
lll'Oínptos, e que as 357 armações restantes . pagassem os 
direitos a que são especialmente sujeitas pelo artigo 107 
da tarifa, attentas as circumstancias do caso. 

Thesouro Nacional em 6 de Maio de 1858.-:Bernardo 
lle Souza Francq. 
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N,' 158.-IMPERIO.-Portaria de 6 de Maio de iSt\8.- .llla>tda 
observar a Tabella dos venm:ment'os dos Agentes do Correio 

de! Província do Rio de Janeiro. 

Sua Magcstadc o Imperador Ha por bem que, para exe
cução do § 4.' do art. 25 da Lei n.' 939 de 26 de Sctemb1·o 
do anno passado se observe a seguinte Tabella dos vencimentos 
dos Agentes do Correio da Provincia do Rio do J anciro. 

'i'abella dos "encimentos dos Agentes acinut 
refcri<los. 

Angra dos lteis · · · · · · · · .. · .. · · . · · · · · · · · · · · . . . . 300$000 
Campos ... · . · · · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . 300~000 
Estrella .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 300$000 
Nictheroy .. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. -300~000 
ltesende .. , .. · · · · · · • · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · . . . . . 300~000 
Petropolis ...... · · · · · · ...... · · · · · · · · · .• ·..... 300~000 
S. João da Barra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ----3QO~OOO 
S. João do Principe.......................... 300~000 

V alença ..... · · · . · . · · ... ' · · · .. · · · · · · · · · · . . . . . 300~000 
Vassouras .......... · .............• · .......... -200~000 
Nova Friburgo .............................. ~ 30@000 
Macahé ............. · .......... · · · .. · . . . . . . . 300~000 
Cantagallo .... · · ........... · · ... · · · · · · · . . . . . . 300~000 
Ignassú .... · · · · · · . • · · •.. • · · · · · · · · · · · · · · . • . . . --{JOO~OOO 
Barra Mansa...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192$000 
Itaguahy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 192~000 
Magé ............... · .......... · ·.......•... 192~000 
Parahyha do Sul. ................ ·........... 192$000 
Pirah y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192~000 
Paraty .......... · · . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 192~000 
Mangaratiha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192~000 
Cabo Frio ....................... · ........... ._.--1 {•4~000 
Barra de S. João ............................• com• '\~000 
Capivary, ...................................... ;c· ")000 
Itaborahy, . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h~~ooo 
Maricá. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . . :1,20~000 
Rio Bonito. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "12o$600-
ltio Claro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 120$000 
Saquarema.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120~000 
Santo Antonio de Sá...... . . . . .. . . .. . • . . .. . . . . 120~000 
S, Fidelis ..•......... , ..... , ... , ., . .. . • . . . . . . 120~00() 

22 
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Aos Agentes do Correio das Cidades c Villas da Provinc\a · 
, dO Rio de Janeiro fica marc<ido como yencimcnto 50 °/o do 
rendimentó das respcctiyas Agencias, nunca porem podendo 
perceber mais de 700~000 em cada hum anno, devendo entrar 
para os cofres publicas com o excedente, qmmdo hoja. 

Aos Agentes,_ que pelo producto de porccnbgcm não chc
. garcm · a fazer 300~000 fica marcado o vencimento da Tabella 
retro. 

O AdminiStrador do Correio da Côrte, tornando no fim de 
cada anno ·ns confns· das Agcilcias, e vCrifh::ando por cllas quues 
aque11cs Agentes que pela -pon::errtng1;m niio:chcgrirão i.l receber 
as quantias· .inôrcadas na Tabclla, os incluirá pela falta na folha 
que no nm do· nwz. rerncUcr ao Thesouro, a fim de poderem 
'ali ser pagos, como os mai's empregados do Correio .. 

Se o produeto da porccnüigem exceder a qm:.m,tia fixada 
na Tabella, o Agente o receberá poi·. inteiro, huma vez, que 
não exceda a 700~000, não tendo em tal caso direito a quantia 
alguma dos cofres publicas. 

Ficão subsistindo as gratificações marcadas ao Ajudante da 
Agencia do Correio de Nitheroy c ao segundo Ajudante da Agen
cia de Campos. 

Os Agentes, do Correio da mesma Provincia, que não forem 
de Cidades ou Villns, continuarão a perecber os vencimentos, 
que óra lhes e~tâo ou_ para o futuro lhes forem arbitrados. 

Se durante hum anno llumu Agencia for servida por mais 
de hum Agente, se fará a eonta proporcional ao que caçla- hum 
devia percebet, c lhe· scrú inteirado pelo Thcsouro, ·quando por 
ventura da porcentagem nãó tenha tirado o crplivalcnte. 

Fica supprimido o lugar de segundo Ajudante da Agencia 
de I'araty. 

llalacio do Rio de .Janeiro em ü de 1\laio de 1858.-Marquez 
ãe Otinãa. 
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N.• 159. -GUERRA. -Aviso de 7. de J\laio de 1858.- Re~ 
·· guliJ,~do o rnodo de proceder-se corn i<s praças que tiverem 

de ser dispensadas do serviço activo ou escusas por inca
pacidade physica. 

Rio de Janeiro. Minsterio dos Negocias da Guerra em 7 
de Maio de !858. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se, pelas instrucçõcs de 8 de 
Junho do anno passado, regulado o modo da concessão da 
baixa ás pra9as que conclui rem o tempo de serviç:o marcado 
na Lei, e convindo regular tambem os casos em que se de
verá dispensar do scrviç;o activo ou conceder baixa do serviço 
militar por incapacidade physica provada por inspccçiio de 
saude: Determina Sua Magestade o Imperador que a este 
respeito se observem as inclusas instrucções. O que 0omrnu
nico a V. Ex. para seu. conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Barão de Sriruhy. 

lnstrneções reguBan•lo o n>><><i<~> <Ue i"'<>Ce<lm•-se 
eoan as l>~'aças que t»ve•'""' <[c ~'><"' <Rií~'>R"'II· 
sudas tio §Cll~vi~QI ae&.li'i-'®, oa.ti. e&eu~am 110r in .. 
cupacidade l:9hysEeao 

Art. 1.' As praças julgadas incapazes por inspccção de 
saude, se tiverem finalisado o tempo de serviço fixado em 
Lei, terão baixa mediante ordem do Ajudante General. 

1\rt 2. o Se, não tendo concluído o tempo porque são 
obrigadas a servir, puderem ainda prestar algum serviço mo~ 
derado, a Juizo dos membros da junta <le inspccçJo de saudc, 
serão passadas para as companhias de in validos , onde as 
houver, e nilo havendo, ficarão addidas nos corpos ou com~ 
panhias a que pertencerem, at6 se lhes dar destino. 

Art .. 3.' As praças pertencentes a corpos ou companhias 
de invalidas que completarem o seu tempo de serviço, serão 
logo delle escusas por ordem do Ajudante General na Córte, 
ou dos Commandantes das armas nas províncias onde só mente 
honverem assistentes d(l Ajudante General, sob proposta destes 
pelos Presidentes das províncias. A's mesmas praças he livre 
desistirem de escusa e continuarem nos corpos e companhias 
de invalidas se assim o preferirem. 
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Art. l>.'. ·se, não tendo concluído o tempo, forem jul
gadas absolutamente incapazes de todo o serviço, terão delle 
escusa, sendo esta ordenada pelos Presidentes das Províncias 
sob proposta dos Commandantes das armas ou assistentes, nas 
Províncias de Matto Grosso, Goyaz, Piauby e Amazonas; nas 
outras, essas baixas serão dadas pelo Ministerio da Guerra sob 
informação do Ajudante General. Estas praças terão tambem 
direito de preferirem á escusa a continuação como addidas 
aos corpos ou companhias de invalidas. 

· Art. 5.' Os mappas relativos á inspecção de saude serão 
todos de modelo uniforme, dado pela repartiÇão do Ajudante 
General, contendo os nomes, filiação e idade, naturalidade, 
estado, tempo. de praça e qualidade da molestia, ou circum
stancia que produzia a impossibilidade absoluta para 'o serviço. 

Paço, em 1.' de Maio de 1858.-Jeronymo Francisco 
Coelho. 

N." 160.-FAZENDA.~Em 8 de Maio 1858.~Restabelece a 
pratica de poderem os despachos de. mercadorias ser feitos 
em nome daqttelles a qttem o •rnportador transfere a pro
priedade das mesmas. 

Ministerio dos Negocias da Fazenqa. Rio de Janeiro em 
8 de Maio de 1858. 

Fique o Sr. Iuspector interino da Alfandega da Côrte na 
intelligcncia de que deve· ser restabelecida a pratica anterior
mente admittida, fundada nos Regulamentos, em virtude da 
qual os despachos de mercadorias pódem ser feitos em nome 
daquelles a quem o importador transfere a propriedade das 
mesmas por conhcdmentos c cessões do uso· do commercio, 
ou outros titulos legaes; ficando desde já sem vigor quaesquer 
ordens que tenhão sido dadas em sentido contrario, cuja re
vogação he reclamada pela commissão da praça do commercio. 

E, outrosim, cumpre que o Sr. Inspector interino re
mettendo copia das decisões ou ordens dadas pela Inspectoria 
da Alfandega em sentido abrogatorio daquella pratica, informe 
ao mesmo tempo quaes lorão os motivos que derão canza á 
sua expedição, para que se tomem providencias tendentes a 
obviar os abuzos a que possa estar sujeita a mencionada pratica. 

Thesouro Nacional em 8 de Maio de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco, 
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N.' 161.-GUERRA.-Circular de 10 de Maio de 1858. De· 
clarando. como se hade abonar a etapa aos o(ficiaes e pes

soas .de sua familià quando viajarem por mar ou rio. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
10 de l\laio de 1858. 

Illm, e Exm. Sr.-Cumprindo explicar melhor o art. .3.' 
das Instrucções ·de 24. de Julho do anuo passado, na parte 
relativa ao abono de etapa do official que segue em serviço 
por mar ou rio com sua familia, Determina Sua Magestade 
iJ Imperador que as etapas que se abonarem nesse caso sejão 
as seguintes: 

1.' Ao official a meno.r etapa que for marcada na tabella, 
correspondente ao posto que tiver. 

2.' A mulher ou a mãi a etapa de 1 ;)DOOO. 
3.' As outras pessoas de família a de ;J'P4.00 excepto aos 

menores de dois annos de idade. O que communico a V. Ex . 
. para seu conhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Fran.cisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de ... 

N.' 162.-Circular de 10 de Maio de 1858.-Regula a exé> 
cução do Decreto n.' 2.160 do 1.' do corrente, que manda 
proceder a huma nova matricula geral de todos os escravos 
sujeitos á taxa· · 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, remettendo nos Srs. Inspectore's das The
sourarias de Fazenda, para sua intelligencia, o Decreto n.o 
2.160 do 1.' do corrente mez, que manda proceder a huma_ 
nova matricula geral de todos os escravos sujeitos á taxa anunal. 
de quatro mil réis, declara aos mesmos Srs. Inspectores, em 
cumprimento do art. 11 do citado Decreto, e para a sua ·boa 
execuç&o, que elle teve especialmente em vista uniformizar 
a ·applicaçüo pratica das disposições do Regulamento de 11 de 
Abril de 18!;2, a fim de que, 1lepois de proceder-se á referida 
matricula, se elfectue. a renovação desta na mesma época em 
todo o Imperio independente de exhibição de novas relações, 
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e se applique d' ahi em diante as disposições penaes áquelles 
qué deixarem de matricular os escravos em tempo opp01tuno, 
ficando removidas as duvidas que sobre este ponto se havião 
suscitado nas Estações Fiscacs, e assim conciliados os interesses 
da fiscalisação com a commodidade dos contribuintes. 

Os mesmos Srs. Inspectores farão constar ás Estações 
Fiscaes arrecadadoras da taxa que, antes de' serem exigidas, 
no proxií:no mez de Julho nos lugares em que po~er ser Jogo 
executado o referido tlecreto, ou em alguns dos segumtes mezes 
nos demais lugares, as relações dos escravos maiores de 12 
annos no prazo de 30 dias, na conformidade do art. 1. ', de
verá procedercse. com a maior brevidade possível á demarcação 
dos limites das cidades e villas nos termos do art. f.' do 
Decreto de 4 de Junho de 18!;5, se esta formalidade. não tiver 
·sido preenchida no anuo passado ou no corrente, jmblicando'se 
o resultado da demarcação, para que as partes interéssadas 
possão interpor os recursos Jegues. . . . 

Recebidas as relações na conformidade do art. 9.' das 
Instrucçôes de 28 ·de Abril de 1856 e art. 4:' do .Decreto 
n.' 2.160, far-se-ha immediatamente a matricula no livro que 
para esse fim deverão as Thesourarias com toda a urgencia 
remetter ás Estações Jliscacs, em cumprimento do art. 30 do 
Hegulamento de i1 de Abril de 1842. 

Conclnida a matdculn, serão as relações dos escravos en
viadas á Thesouraria de Fazenda, onde ficarão archivadas para 
serem presentes aos empregados a quem competir por occasião 
da' tomada de contas, e para qualquer outro effeito legaL 

Como a cobrança da taxa depende do lançamento, e estes 
daorganisa\ãO da matricula, eífectuar-se-ha ellà no exercício 
futuro no mez de Setembro, na conformiitade da Ordeiu n.' 
282do i.' de Dezcnibro de 1851, nos Jugarcs.em que o lan
çamento estiver feito nessa cpocha pela' nova matricula, c 
senão em quelquer dos mezes seguintes até Janeiro ou mesmo 
depois deste mez, como o pennitte para esta vez somente 
o art. 12 do Decreto n.' 2. 160, em attcnção ás distancias das lo
calidades em que riUo .será possivcr a sua proxima execUção. 

Finalmente recommenda aos Srs. Inspectores a pontual c 
immediuta observancia das presentes Instrucções, c que o 
mesmo façuõ ás Estações Fiscacs subordinadas quanto a todas as 
disposições em vigor sobre a taxa dos escravos, a .fim de que 
a respectiva ·arrecadação se realise .t:.:om a regularidade e e·xa
ctidao que exigem os interesses da Fazenda. · 

Thcsouro l'lacional em 10 de ~!aio de 185& . .,.,. BernaidO' 
(\e Souza Fn1nco.. · 
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N." 163.-IMPERIO,.-Aviso d~ 1.2 de Maio de 1858.-0rdena 
que o Director da Fan!ldade de Medicina da Gôrle, quando 
não possa ali comparecer para o exercício de suas funcções, se 
faça substituir por quem competir, vencendo este a corres
pondente gratificaÇão. 

2:• Secoao .. Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios do 
Imperio em. 12 de Maio de 18i\8. 

Em resposta .ao officio que V. S. me dirigio com data 
de 10 do corrente mez, tenho de declarar-lhe que, no caso 
por V. S. apresentado, ou em outro qualquer em que não 
seja possível ao Director comparecer no recinto da Faculdade 
para o exeréicio das respectivas funcções, deve fazer-se sub
stituir por quem competir, vencendo este a gratificação cor
respondente; pois que· de outro modo solfrení o serviço nrro 
sendo cumpridos, corno o deveni ser, os estatutos, .principal
mente quanto á disposição 13." dó art. 36. 

Deos Guarde a V. S.-Marqnez de O! inda.- Sr. Di
rector interino da Faculdade de i\!ledicin<J do Hio de Janeiro. 

N.' 164-.-IMPEniO.-Aviso de H de Maio de 1858.-Manda 
estranhar a deliberaçüo que tomou a Camara J]ilunicipal da 
Capital do J!laranhão de excluir de seu.seio a hum Véreador, e 
de suspender outro: e determina que sejão ambos reintegrados. 

1." Secção. llio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
Imperio em IA de ~Iaio de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negocias 
do Imperio do Conselho de Estado sobre o oillcio dessa Presi
dencia n.' 20 de 2 de Novembro do anno passado, e papeis 
anncxos, relativos ás deliberações que a Camara Municipal 
dessa Capital tomou de excluir de seu seio o Vereador Jose$ 
Silvestre dos H eis Gomes, por julgar incompatível a accumu
laç_ão deste cargo com o 'Uc Cirurgião do Corpo 4e Policia, 
e de responder .a outro Vereador Antonio Joaquim Moscoso 
Salgado, por não ter querido entrar no exercício do cargo 
de Juiz Municipal, que lhe competia no impedimento dos 
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substitutos do mesmo Juiz: e Sua Magestade o Imperador, 
Conformando-Se por sua immediata Resolução de 28 de Março 
do corrente anuo, com o parecer da referida Secção exarado 
em Consulta de 21 de Janeiro antecedente, Manda declarar 
aY. Ex. 

1.' Que, para se declarar incompatível a accumulação de 
cargos publicas pelo terceiro principio firmado pelo Aviso 
n.' 89 de!; de Junho de 181;7, he preciso que praticamente 
se mostre essa incompatibilidade, quando os mesmos empregos 
não forem taes que por sua natureza, ou pelas Leis que as 
regem, exijão exetcicio nos mesmos dias·, e nas mesmas, 
horas porque então he evidente que não ' podem ser accu
mti1ados; -e nesta circumstrmcia Iiâo estão· os ·empregos do 
primeiro daquelle~ Vereadores José Silvestre dos Reis Gomes. 
E quando se verifique o casei da incompatibilidade não são 
as Camaras Municipaes as competentes para resolver as de 
seus membros; mas sim ou devem esperar que o Vereador 
requeira excusa deste cargo, ou, quando não o faça, e as 
Camaras reconheção que elle não póde pela aceumulação desem
penhar satisfactoriaménte o cargo de Vereador, devem re
presentar á Presidencia, para que, esta applique o principio 
do citado Aviso, visto que he ao Governo, e aos seus De
legados nas Províncias, que compete esta attribuição. 

2.' Que, comquanto seja verdadeira a doutrina exposto á 
Camara Municipal, de não poder o Vereador Antonio Joaquim 
Moscoso Salgado excusar-se de substituir o Juiz Municipal 
na falta de outros Vereadores mais votados, e ao mesmo tempo 
continuar a exercer o seu emprego na Camara, sob funda
mento de que era Juiz de Paz, por isso que devia ellcl du
rante aquella substituição passar a outro a jurisdicção deste 
cargo; comtudo não era a Camara Municipal competente para 
determinar á sua suspensão do emprego de Vereador, mas devia 
representar á essa Presidencia, para ~hamal-o ao cumpri
mento dos seus deveres, fazendo-o responsabilisar, quando 
insistisse na recusa de substituir o Juiz Municipal. 

Cumpre portanto que Y. Ex. dando conhecimento á Ca
mara Municipal dessa Capital das decisões acima e estranhando 
as deliberações que ella tomou, faça reintegrar no cargo de 
Vereador os dois cidadãos mencionados, . procedendo-se para 
com elles da maneira que fica indicada: ficando V. Jlx. na 
intelligencia de que terem sido aquellas questões afi"eetas 
á Presidencia no tempo de hum de seus antecessores não 
impedia ao que lhe succedco no Governo que entrasse no 
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conhecimento dellas, o as resolvesse, vlsto como o antecessor 
nenhuma ikliberação tinha tomado, não se podendo interpretar 
como appro.vaçáo. dada aos actos da Camara o silencio que 
elle guardou a semelhánte respeito. 

O que communico á V. Ex. para seu conhecimento e 
execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marqucz de Olinda.-Sr. Vice
Presidente da Província do Maranhão. 

--
Beparti~ão Geral <ias 'J'm•t•as Publicas. 

N.' 165.- Circular de 18 de Maio de 1858.- Sobre a 
multa por faltlt deregistTo de terras, e da mesma cobmnça. 

Illm. e Exm. Sr.-Convem que V. Ex., antes de remetter 
á Thesouraria da Fazenda as relações, que os Vigarios devem 
apresentar dos multados por falta de registro das terras, que 
possuem, faça constar a estes que dentro de hum prazo f(\

. soavel, que V. Ex. lhes marcará, satisfação as multas, em 
que tiverem incorrido, e levem á Thesouraria de Fazenda a 
imp0rtancia respectiva, devendo V. Ex., outrosim prevenir 
desta providencia a mesma Thesouraria, com recommendação 
de que, findo o referido prazo, proceda administrativamente 
á cobrança das multas, que não tiverem sido pagas volün
tariamente. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Pre
sidente da Província de ...• 

N.' 166. -Circular de 19 de Maio de 1858.- Recommen
dando aos Presidentes que ordenem aos DiTeclores de Co
lonias militares, que não emprehendão obra alguma nova, ou 
de concerto nas mesmas Colonias militares, sem que apresen
tem a respectiva planta e orçamento. 

lllm. e Exm. Sr. -Ordene V. Ex. aos Dircctores das Co
lo.nias Militares nessa Província , que nao emprehendilo obra 
nova ou concerto algum, sem que a respectiva planta c orça· 

23 . 
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mento SCJ«O previamente sujeitos á approvação do Governo· 
Imperial, ao qual serão remettidos por intermedio da Pre
sidencia da Província, que lhes addicionará pela sua parte 
a informação conveniente. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Pre
sidente da Provincia de .•.. 

N.' 167. -FAZENDA.- Em 19 de Maio de 1858.-0 The
soureiro d' Alfandegct, embora substituido pelo seu Fiel, 
não tem direito á gratificação de que trata o Decreto de 16 
de Janeiro do corrente anno. · 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Parahyba, que, em vista do disposto no arte 
2.' do Decreto n.' 2:082 de 16 de Janeiro do corrente anuo 
e na Ordem n.' 29 de 28 de Janeiro de 1852, foi indeferido 
o requerimento, que acompanhou o seu ollicio de 14. de Abril 
ultimo sob numero 16, no qual pedia o Thesoureiro da Al
fandega da mesma Província, José Carlos de Almeida e Albu
querque, o pagamento da gratificação, de que trata o citado 
Decreto, relativamente ao mez de Março findo em que não com
pareceo na Repartição, sendo substituído pelo seu .Fiel, 
visto como o exercicio deste não faz cessar, nem enfraquece 
o dever que aquelle tem de comparecer na sua llepartição. 

Thesouro Nacional em 19 de Maio de 1858.-.Bernardo 
de Souza Franco. · 
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N.' t68.-0IPEIUO.-Aviso de 19 rle Maio de 1858.-Dee/ara 
nijo haver remoção nos cargos de Presidente e Secretário de 
·Provincia-bem como que os nomeados para taes cq,rgos estão 
suJeitos ao pagamento de emolumentos; e prescreve gual 0 do
cumertlo porque os lnspectores c[as Thesourarias devem pto
cede1' á co branca desses e:molwnentos. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias 
do Imperio em 19 de Maio de 1858. 

Ulm. e Exm. Sr.-Em solução ás duvidas propostas pelo 
Jnspector da Thesouraria de Fazenda de<Sa Província em seu 
officio n.• 22 de 15 do mcz passado; tenho de declarar á 
V. Ex._, para o fazer constar a'o mesmo [nst)ecton _t.o, (]l~e 
nãO ha remoção nos cargos de :PreSidente é Secrcta)'ios 'Ue 
Provincia, quando suo nomeados· para ser\,ir em .outras Pro
\'incias~ por isso que :nessas comrrüssõc-'8 dü-F;e sempre exonc-· 
rat;dio· de humn, e nova ·nomeação para outra: 2. 0

, guc os no:
meados estão sujeit.os ao pagamento dos ·emolumentos ·tru;to 
na parte da mercê pccuniaria qti"c lhes re~ulta, como na dÓ 
feitio•<lo Titulo, Decreto, ou Carta Imperial do provimento, 
comprohendidos por isso em huma c outru ·das hypoÜJCses 
por cHe figuradns no seu indicado oflicio, com refercncin á 
Tabella anncxa ao Decreto n." 3~éi de 30 de Março de 18Vf: 
3. 0

, que os Inspectores elas Tbesourarias de Fazenda nao podem 
proceder á cobrança dos emolumentos devidos ü esta Secretaria 
de ·Estado senão á vista da nota de taes despczas~ ruhricuda 
pélo respectivo official·maior, nos termos dos arts. 12 c· 13 
do Decreto n." éi32 de 27 ele Agosto de 184-9. 

Deos Guarde a V. Ex.-i'llarqucz de Olinda.-Sr. Presi
dente da Jlrovincia do Pará 
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N.• 169.-Aviso de 19 de Maio de 1858, -Declara que o 
Ajudante Contador da Administração do Correio da Pro
víncia do Espírito Santo preste a fiança exigida pela The
zouraria de Fazenda, por estar no exercício do cargo de 
Administmdor. 

3.' Secção. Rio de Janéiro. Ministcrio dos Negocias do 
hnperio em 19 de Maio de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de Y. Ex. de 5 
de Abril ultimo, que acompanhou o olllcio da Thesouraria da 
Província do llspirito Santo de 11 de Março antecedente, rela
tivo á fiança que exige do Ajudante Contador da respectiva 
Administração do Correio. por estar exercendo o cargo de 
Administrador; tenho de declarar a V. Ex. vara sen conheci
mento que uao obstante o Regulamento de 21 <)e Dezembro 
de 184!~ não impor tal obrigação aos Ajudantes das 'Adminis
trações do Correio, deve aquelle prestai-a conforme a regra 
estabelecida pela Repartição a cargo de V. Ex. em vista . das 
razões ponderaclas no citado officio, que incluso devolvo. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de O!inda.-...sr. Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 170.-Aviso de 20 de Maio de 1858.-0rdena qne no 
julgamento das habilitações dos candidatos ao lugar de 
Oppositor da Secção de Cirm·gia da Faculdade de jtfe
dicina deve a votação recahú· em cada escr!!tinio em hum 
só candidato. 

2.' Secçilo. Rio de Janeiro. Ministerio tlos Negocias do 
Imperio em 20 de Maio de 1858. 

Em soluçao ao ofücio dessa Dircctoria de 11 do corrente 
mez, em que se pede esclarecimento sobre a duvida que se sus
citou ácerca da maneira de votar-se no julgamento das babili· 
tações dos candidatos a hum lugar de oppositor da secção de 
Cirurgia, por entenderem alguns tentes que, sendo os candi
datos de igual merecimento, não se podia verificar a votação da 
preferencia conforme o processo marcado no ~rt. 189 do IJ.e· 
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gulamento annexo ao Decreto n.' 1764 de 14 de Maio de 
1856, pelo queforão apresentadas duas propostas para soltar 
a duvida, propostas que pela. Directoria nao forão aceitas, nem 
submettidas á approvação da Congregação, por parecer que 
violavãu o segredo que o citado Aviso exige, quando manda 
votar em escrutínio secreto, tenho de declarar á V. S. para 
fazer constar .á congregação, que sendo expressa, e bastante
mente clara a disposição do já citado art. 139 do Regulamento, 
a qual em termos bem explicitos comprehende todas as hypo, 
theses que possUo apparecer na votação de que se trata, cumpre 
que ella seja observada em toda a força de sua lettra, nao 
devendo recahir a votação em cada escrutínio senão em hum 
só candidato: Assim se deve votar. para designação do que tem 
de occupar o 1.' lugar na proposta ao Governo; e, designado 
que seja elle, se votará da mesma maneira sobre os candi
datos que devem· ser collocados em ·2.' e 3.' lugar: 

Deos Guarde a V. S.-Marquez.de Olinda.~Sr. Director 
interino da Faculdade d.e Medicina da Côrte. 

N.' 171.-FAZENDA.-Em 21 de Maio de 1858.-Sobre 
o ponto dos F·ieis dos The.soureiJ·os das 1'hesourar'iasde 2.' 

Ordem, c sobre as faltas fustificadas destes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naeional, resvondewlo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de Goyaz n.' 44· de 30 de Maio do anuo 
passado, no qual consulta i.' se o Fiel que, com approvaçüo 
da Thesouraria, substitue ao Thesoureiro nos seus impedi
mentos, deve ou não assignar o ponto; 2. o se as faltas do 
mesmo Thesoureiro, substituído por esta fórma, devem ou 
não ser levadas em conta por occasião de sua aposentadoria; 
lhe declara: quanto á i.' duvida que, embora seja de segunda 
ordem aquella Thesouraria, e por tanto nomeado pelo Thesou
reiro, no.s termos do art. 68 do Decreto de 20 de Novembro de 
1850, o sobredito Fiel; deve este assignar o ponto quando 
estiver substituindo o mesmo Thcsourciro, porque, assim o 
exige a regularidade do serviço publico; e quanto, a sügunda 
que as faltas do Thcsoureiro, justificadas na fôrma das dis
posições em vigor, devem ser incluídas no tempo. de serviço 
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J>ara ~ liquidaçiro do 9tdcnado das aposentadorias; á vista do 
art. 57 § 3,' do citado Decreto; que a tal respeito nenlülril3, 

duv.ida olferece. 
Theso.uro Nacional em 21 de Maio de 1858."-'Bernardu 

de Souza Franco, 

N.' 172•··•-Gl!EHI\A.-- Circulo r de 21 dê Maio de 1858 -Mar• 
cando a grat.-i ficaçào di! 20~T" mensaes pam os Amaiwenses 
das Secretarias dos Delegados do Cirurgião Mordo Exercito, 

Rio de ,Janeiro. Min.isterio dos Negocios da Guerra em 
21 de Maio de 1858. 

I11m. e Exm .. Sr.-Tendo havido ommissão no Réguia' 
mento para o Corpo· de Saude do Exercito que baixou com 
o Decreto n.' 1.900. de 7 Março do anno proximo passado 
na parte rclntiva n gratificação que devem vencer· os Ama
nnerises das Secretarias dos De1egaclos do Cirurgião Mór do_ 
J~xcrdto, nas Provincias, Ha por hem Sna Mugcstade o Im
perador Mândar marcar aos ditos AmanuCnscs a gratificaçno 
de 20;jjl()00 mensne,, O que comriiunico a V. Ex. para 
devidamente constar. 

llcos Guarde a V. Ex.-Jerommo Francisco Coelho
Sr. )'residente da Província de.,.· 

--6---
N.' 173.-Circnlardc 22dc Maio de 1858.-Determinando que 
a JJim•ia para os wntenciwlos seJa fixada em tres quartas 

partes do valor da ração da etapc para as praças de pret. 

Rio. de .Tanciro, lilinisterio dos Negocias da Guerra em 
22 de Maio de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.--Sua Magestade o Imperador, Atteu
dendo á excessiva carestia dos gcneroS alimenticios, e á va
riedade dos das Provindas (1o Jmperi?, Ha por bem Deter-
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minar que a diaria para sustento dos presos sentenciados, e 
excluidos dos Corpos, mas que tem. de cumprir. scnténça 
nus pTisões ·militates, assim com·o·a dos presos em geral em
pregados em serviço dos mesmos, c das Fortalezas, em cada 
l'rovincia, seja fixada em tres quartas partes do valor da 
ração de etape das praças em serviço ell'ectivo. O que com
munico a V. Ex. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jeronymo Francisco Coelho.~ 
Sr. .Presidente da Provincia de ... 

N.' 174·.-Portaria de 22 deMaio de 1858.- Declara que o 
Of!icial de Engenheiros não tem direito a perceber o soldo 

quando. servir o emprego de Presidente da Provincia. 

. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da Guerra em 
.22 de Maio de 1858. 

Manda Sua Magcstade o Imperador, por esta Secretaria 
de Estado, declarar ao Inspcctor da Thcsouraria de Fa
zenda da Provincia da- l'arahybu em re~;posta ao seu officio 
N. o lt de 5 de Março ultimo, que prohibindo muito expres ... 
samcnte a Lei de 3 de Outubro de 183/i. no artigo unde
cimo, que os Presidentes das l)rovincias accumulcm outro 
algum vencimento além dos que lhes possa competir por 
aponsentadoria, refórma, tcnç,a, pc:..;süo on jubiiaçfto, uão 
pôde por consequencia ser applicavcl a d!sposiçuo do Aviso 
Circular <le 26 Setembro de 1850 a nenhum ofncial l\nge
nheiro que exercer o cargo de Presidente ou outro qualquer 
emprego semelhante para ter direito a percepção do so!do.-
Jcronimo flrancbco Coelho. 
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N.' 175.-JUSTICA.-'-Aviso de 22 de Maio de 1858. 
Ao Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul. - Approva o Regulamento para a Praça do Com
mercio da Cidade de Porto Alegre, e sua commissiW Admi
nistrativa. 

3.' Secção. Ministerio ·dos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 22 de Maio de 1858. 

IJlm. e Exm. Sr.- Sua Magéstade o Imperador, Con
formando-Se com o •parecer do Tribunal do Cominercio da 
Capital do Imperio, e á vista da informação por V. Ex. dada em 
seu oflicio datado de 12 de Março proximo findo; Houve por 
bem Approvar o Regulamento organisado para a Praça do 
Commercio, creada na Capital dessa Província, e que incluso 
remctto á V. Ex. assignado pelo Conselheiro Official Maior 
desta Secretaria d'Estado, á fim de que lhe faça dar a de
vida execução. 

Deos Guarde. a V. Ex. -Francisco Diogo Pereira de Vas
concellos. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

Jlegulmnento at>}>l'OVa<io pelo 6\<>VCi'UO Jl:•llllpe
l'ial l""'a a F'•·a~" <lo CoRn>ne•·cio <la c;,la<ie 
tle l'í"<wâo A.le~n·e, e s .. a "'""""issão Ai<llmi
nist••ntnva, •!e "!""' faz •ncn~ã<> <> !ll.wiiso, desta 
dat•~· 

CAPITULO I. 

Disposições p,.eliminm·es. 

Art. 1." A Praça do Commercio de Porto Alegre h e a 
reuniáo de todos os Commerciantes nacionaes e estrangeiros 
Capitães e Mestres de navios, Corretores c mais pessoas em
pregadas no commercio, que satisfizerem os requisitos marcados 
neste Regulamento para admissão (Cod. Comm. T. 2 art. 32}. 

Art. 2. 0 Só por votaçiio por escnrtinio secreto da As
sembléa Geral, e sobre exposiçiio motivada da Commissão 
Administratiya, poderá ser expulso o socio admittido. 
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Art. 3. o Qualquer soei o pod~rá requerer a convocação 
da Assernbléa. Geral, .. que será chamada a reunir-se, .se nisso 
concordar a Cornrnissão Administrativa, precedendo parecer 
de h uma cornrnissão especial nomeada para conhecer da indi
cação. 

Art. 4. 0 
. Será porém indispensavelmente convocada a 

Assernbléa Geral, sempre ·que dez soei os o requererem. 
Art. 5.0 

. Os artigos precedentes constituem a base do 
presente Regulamento da Praça do Cornrnercio da Cidade de 
Porto Alegre, o qual niió poderá ser alterado, derrogado, ou 
abrogado, . senáo .por resolução da Assernbléa Geral. 

CAPITULO II. 

Objecto e fim da Praça do Commercio. 

Art. 6. 0 O objecto desta associaçao he reunir os homens 
do cornrnercio desta Gidade em hum centro que investigue 
de suas necessidades, concilie e prorn,ova os seus interesses 
tanto particulares corno geraes, regularise a prosperidade desta 
importante fonte de riqueza publica, c determine o que esta
belece o art. 33 do Cod. Comrn. T. 2). 

Art. 7. o O fim da associação h e puramente Comrncrcial, 
e não admitte discussão ou questão alguma estranha ao Corn
mercio. 

Art. ~.o Nenhuma petição, representação ou queixa sobre 
objecto eornmcrcial de interesse geral poderá ser. levada aos 
Supremos Poderes do Estado, sem ser apresentada á Com
missão Administrativa e examinada por hurna commissãü espe
cial nomeada por. e! la, e ôeseutida em Assernbléa Geral. 

Art. 9. o Não sendo nos precisos termos, a Praça do 
Cornmercio de Porto Alegre não reconhecerá como represen
taçao do corpo do commercio desta Praça. · 

CAPITULO III. 

Da Commissão Administmtiva. 

Art. 10. A Praça do Commercio he representada por 
hnrna Mesa de direcção que se denominará -Comrnissilo Ad
ministrativa,- composta de hum Presidente, hum Vice-Pre
sidente, hum Secretario, hum Thesoureiro c seis Directores 
eleitos em Assernbléa Geral por cedu!as em cscrutinio secreto, 

24-
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elegendo-se majs ncstà occasião hum 2.' Secretario, para no 
impedimento do 1 .. 0 snhstitui-lo em tudo. 

Art. 11. Esta Commissão Administrativa hc huma de
legação da :1ssociação, por via da qual- sé a-dminiStrão os 
fundos da caixa para manutenção da l'raça c se observão as 
despezas e seu regulamento: . ~ . 

Art. 12. Hum dos primeiros trabalhos da Commissiio 
Administrativa será o de formar huma tabella dos .seis Di
rectorcs de mez, vara exercer _as funqões man·adas :qo Ca
pitulo 5. 0 deste llegulamcnto, art. 22. 

Art. 13. São attril•uições da CommissãoAdministrativas: 
§ 1. o Toda a ndministração economica da associação .. 
§ 2. o Nomear os empregados c serventes qnc vencerem 

salarios. estipular-lhés os ordenados e obrigações, determi
nando o .pagamento dos mesmos, e despedi-los quando seja 
conveniente. 

§ 3. o Promover em todos os casos, ainda que sejâo de 
altribuição da Assembléa Geral, huma vez que a utilidade, 
e necessidade do commcrcio o reclame com urgencia; prover 
os casos omissos no presente Regulamento, dando conta á 
Assembléa Geral na primeira reunião. 

§ 4.' Cumprir e levar a elleito as resoluções da Asscm
llléa Geral. 
· § 5." Abrir corrcspondencia com todos os portos e praças 
nacionaes e estrangc!ras que j~lgar conveniente. 

§ 6." Fomentar ;hum periodico. commercial, para.o qual 
ministrará informações' documentos e artigos proficuos ao 
commercio em geral. 

§ 7." Procurar animar todos os ramos do .commercio pro' 
movendo associações de seguros, ou outras quacsqucr para 
empresas relativas ao angmento da navegação~ industria e agri
cultura. 

§ S. o Mandar vir: os pcriodicos, preços correntes, e mais 
noticias que julgar interessantes para informação commercial 
da !'raça do Commercio. 

§ 9." Estabelecer e alterar, como for conveniente, ore
gulamento policial· da l'raça e sallas. 

§ iO. Convocar a Assembléa Geral, por avisos na Praça 
c nos periodicos lrcs dias antes do prazo para isso marcado. 

§ 11. Receber c tomar em consideração as indicações 
levadas á \\lesa pelo Dircctor de mez, firmadas por qualquer 
dos socios, ácerca de vexameS que o commercio softfa, ou 
de medidas e providencias que convenha pedir se adoptem 



em benefiéio geral do mesmo commcrcio lprehenchidas as for
malidades marcadas nô art 9.' Cap. 2.'); diswtir em sessão 
o merito da materia, e segundo o que se vencer, exercer ou 
não·o direito de petição em nome da associa('âo, precedendo 
mais as ·{ormalidades designadas no artigo seguinte. 

lrt. 1-4·. Quundo na CornmissJo Administrativa se vencer 
que a m;Jteria da indicaçao dev.e ser levada ao conhecimento 

··da autoridade cornp~lentc, convocar-se-1m a Assembléa G-eral, 
e á eiJa Será presente o requerimento que se. julgar ê:l pro
posito fazer, A Asse.mbléa Geral, pela maioria presente, di
cidirá sobre a opportunidade, e vencendo-se pela aillrmativa 
será .o requerimento redigido pela Commissvo Administrativa 
~ssignado pelo Presidente e Secretario, c dirigido a quem 
competir. 

Art. 15. A CommissãoAdministrativa nilo poderá tornar 
a tomar em consideraç.[io qualquer matería, huma vez por 
ella, ou pela Assembléa Geral regeitada, salvo vindo assignado 
pelo menos por ·trinta dos soei os. 

· Art: 16. A Commissão Administrativa ·se reunirá no 
dia 1.' e 15 de cada mez, e sendo Domingo, ou dia Santo 
de guarda,. no seguinte, Além destas reuniões mensaes, se 
,reUni~·á mais em .que (oras mneceSsarias. 

Art. 17. A Administraçao da Commissuo Administra~ 
t_iva durará por hum armo, sua ·cleic,üo será sempre no dia 
10 de Dezembro de cada anno, e sua posse a 3 de Janeiro, 
Jlorém a primeira Commissão Administrativa terá posse no dia 
da instullação · da associação, c finda na Clltrega a que se 
seguir em ·3 de Janeiro, se pelo menos tiver servido seis 
inezes, do contrario compete-lhe funcionar mais no anno que 
se seguir. A Com missão Administrativa inteira, ou parte, pode 
Ser reelei'ta, mas não constrangida á servir. No cuso de re
cusa serão chamados os Supplentes mais votados. 

Art. 18. Na eleição da Cornmig,ão Administrativa hum 
dos membros serve de escrutador por nomeação do Presi
dente. 

CAl'ITULO IV. 

Dos Empregados eleitos. 

Art. 19. O Presidente dirige os trabalhos da Commissiío 
Administrativa e da Assembléa Geral, tem voto igual ao dos 
outrós membros, assigna as ordens e representações da Praça. 

Art. 20. O ·Secretario lavra as a c tas das sessões da 
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Commissão Administrativa, e Assembléa Geral; assigna ~empre 
com o Presidente, e expede as ordens que se dcterminão 
nas sessões. 

Art. 21. O Thesoureiro · assigna os recibos por todas as. 
parcellas da receita, e para todas as dcspczas autorisadas pela 
Commissão Administrativa, dá conta todos os mezes do estado 
da caixa, apresentando hum balancete d' ella, e findo o tempo 
de suas funcções entrega ao succcssor o livro caixa com todos 
os documentos c o saldo existente, cobrando de tudo recibo 
para sua resalva, Quando o Thesourciro tenha em seu poder 
reunida quantia que chegue á marcada pelo Iíanco para ser 
admittida em conta corrente, e não haja necessidade de ap
plicação proxima para occorrer ás despczas deverá pôr no Banco 
em conta corrente. 

CAPITULO V. 

Dos Empregados da Commissão Administrativa, Di
recto•· de li'Iez. 

Art. 22. O Dircctor de mez he hum delegado da Com
missão Administrativa, que no intervallo das sessões exerce 
as funcções seguintes: 

§ 1. • Vigiar que o Guarda Livros, Guarda c Porteiro da 
Praça cumprão com os seus deveres, e dar-lhes instrucções 
que julgar convenientes para execução das ordens da Com
missáo Administrativa, e cumprimento dos Regulamentos, 

§ 2.' Autorisar o Thcsourciro pára receber dos associados 
admittidos a quantia estabelecida neste Regulamento. 

§ 3.• Receber as indicações de que trata o art. 13 § 11, 
vindo estas assignadas pelas pessoas em cujos nomes estiverem 
feitas c apresenta-las na primeirá sessão da Commissão Admi
nistrativa. 

§ 4.' Convocar extraordinariamente a Commissão Admi
nistrativa, se algum caso imprevisto e urgente o eXigir antes 
do tempo marcado para as sessões ordinarias. 

Art. 23. Haverá hum Guarda Livros, nomeado pela 
Commissão Administrativa, ao qual compete. 

§ 1.' Todo o trabalho da escripturação da Praça sob as 
ordens e inspccção do Director do mez, c prestar'se aos mais 
serviços que dizem respeito á escripta da Praça, como seja 
informações de preços correntes, & &c., huma vez que o 
Director do mcz o ordene. 
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Art. 2!>. Haverá hum Porteiro que servirá lambem de 
Guarda da Praça, nomeado pela Commissao Administrativa, 
ao qual compete: 

§ 1.' Arrecadar as chaves da Praça e salla dos assignantes 
abrir ambas ás 9 horas da manhã e fecha-las ao· pôr do sol, 
em todos os dias que não forem Domingos, ou dias Santos 
de guarda. 

§ 2.' Conservar, tanto a Praça como a salla, com o asseio 
e arranjo determinado pela Commissão Administrativa. 

§ 3.' Fazer as cobranças se lhe fôr ordenadas pelo Thc
soureiro, sobre recibos assignados pelo mesmo, e entregar-lhe 
diariamente o importe do que fôr recebendo. 

§ 4.' Executar todas as mais ordens que lhe forem dadas 
-Pelo Birector de mez, ácerca de serviços da- Praça do Com
mercio. 

CAPITULO VI. 

Das noticias e informações Commerciaes que devem 
lwver na Pmça. 

Art. 25. Haverá na Praça. 
§ 1.' Tres registros separados, hum para entrada e sahida 

de .todos os navios e embarcações nacionnes e estrangeiras, 
e dous para os manifestos das mesmas, sendo hum para a 
importação e outro para exportação. 

§ 2.' Taboletas . para se afixarem os annuucios, com as 
seguintes classificações: · 

Avisos officiaes ao Commercio. 
Navios á carga e. para fretar. 
Leilões, vendas e arrematações. 
Partes .. de vesperas c avisos diversos. 
Todos os socios são convidaclos por conveniencia geral 

afazer avisos, no lugar proprio da Praça, dos navios que 
estiverem a carregar, e mui especialmente dos que estiverem 
proximos a sahir para qualquer porto nacional e estrangeiro, 
commünicando a transferencia quando houver. 

Art. 26. Haverá na salla dos assignantes. · 
§ 1.' Preços correntes de todas as praças tanto nacionaes 

como estrangeiras, e as noticias. das occurrencias maritimas 
que se puderem obter. 

§ 2.' Registro, por por portos, das entradas e sabidas de 
navios 9ue forem de commcrcio costeiro. 

S 3,' Re~istro dos soccios da Praça. 
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§ 4.' Tabellas das medidas rias diversas praças do rmperio, 
e lqgares do commcrcio ·do interior eomparaf]as entr~ si. · 

§ 5." As folhas commerciaes que se poderem obter. 
§ 6.' A Commissão Administrativa tratará de. comprar, 

á proporção que os meios o permittirem, huma livraria. 
commercial para a salla dos assignantes, a qual constará espe• 
cialmente de codigos, tratados e diccionarios de Commercio, 
pautas e regulamentos das Alf~ndegas, tratados sobre seguros, 
direito ma~itimo c mappas geographicos. 

Art. 27. Todos os. livros, folhas, preços correntes, &c:, 
.que pertencerem á sal\a, serão assignados pelo Guarda da' 
Praça com o letreiro -Salla dos assignantes da Praç.a do Com
mercio -,·para evitar extravios. 

Art. 28. Serão francas á todos os assignantes .da :Praça 
as informações que houvere-m no Archivo, núo será. pOrém 
permittido que alguns dos papeis, livros ou mappas scjão 
levados d'ahi para fóra. 

CAPITULO VIL 

Direitos e deveres dos Socios .. 

Art. 29. Todos os homens de negocio propriamente 
ditos (Cod. Comm. 1'. 2.) tem direito a serem aclmittidos á 
ássociação, gosurem de sCus Qenefidos, -süjeiti1rern-:se .. :ise.us 
deveres, c aceitarem -todos os cmptegos e .cornmissões, p~r-a 
que forem nomeados, poctem porém escusarem-se, provando 
graves inconvenientes. 

Art. 30. Para qualquer negoc1ante ser admittide ·socio 
será ncccssario que se apresente proposta á Com missão Admi
nistrativa, c esta decidirá por escrutinio .secreto. 

Art. 3L As propostas serão por escripto, e nellas se 
declarará não só o nome do proposto como a qualidade ,de 
negocio c sua residencia .. Serão datadase assignadas. 

Art. 32. Aceito o proposto, o Presidente enviar·lhe-ha 
huma carta de convite, com os estatutos, participando-lhe 
sua admissão. 

Art. 33. Para as dcspczas da .associação .cada socio con
tribuirá com a quantia de 16 tDOOO ·pagos na entrada, e 
20<)))000 por anno, cobrados por tl'imestre adiantados .. 

Art. 3lt'. Os socios tem .direito aos periodicos, mappás, 
folhetos, livros, noticias da casa da associação, e podem 
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apresentar visitantes de qualquer outra .praça assignando-se 
no livro respectivo. 

Art. 35. · Os correspondentes da Associaçüo ficão por 
este facto associados, sem ·contribuição alguma. 

Art. 36.. Todos os socios ficão obrigados, cada hum 
na parte que lhe toca, ao cumprimento deste regimento. 

CAPITULO VIII. 

Disposições Geraes. 

Art. 37. As actas, as deliberações tanto da Assembléa 
Geral, como da Commissão Administrativa e a matricula dos 
socios -serão lançadas em livros especiaes. 

Art. 38. Prehenchidas as formalidades do§ 11 do art. 
13 a sociedade se julgará em .estado de deliberar, qualquer 
que seja o numero dos socios reunidos, h uma hrfra depois 
da marcada para a reunião, e suas decisões Serão conside
radas, como emanadas da maioria. 

Art. 39, Este Regulamento, depois de approvado com
petenteme?.te, será mandado a imprimir, e publicado pelos 
periodicos' desta Cidade. 

Porto Alegre, 2 de Fevereiro de 1858. - Ab,cl Corrêa 
da Camara.-,- Constantino José de Barcellos. 

Conforme.- José Manoel Duarte Lima, Secretario do Go-· 
verno. 

Secretaria d'Estíido dos Negoeios da Justiva em 22 de 
Maio de 1858.-Josino do Nascimento Silva. 

N.'176.-FAZENDA.-Em 25 de Maio de1858.- O preço 
da aguardente restilada não deve entrar no calculo do da 
aguardente simples, para a fixação do imposto de con
sumo deste genero no districto do inlctior. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio Janeiro em.25 
de Maio de 1858. 

O Sr. Administrador da Recebedoria do Município da 
Côrte fique . na intelligcncia de qne, depois da c<ewção do 
Decreto n.' 2.169 do 1.' do corrente mez, no calculo do 
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preço da aguardente, _para a fixação do· imposto. de co~sumo 
desse genero no districto elo interior, uáo deve mais entrar 
o da restihida, considerando.-se assim alterád(l o §. 3. • da 
Portaria de 6 de Junho de 1842.-Bernardo de Souza Vranco. 

N.• 177c-Ern 28. de Maio de 1858.-~esoloo q,lgumas du
vidas occorridas na execução· do Decreto n• 2.082 de 

16 de Janeim do corrento anno. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do. 
Tbcsouro Nacional, respondendo ao offieio n.' M do Sr.· Ins.' 
pector da Thesouraria de Fazenda de S, Paulo de 27 de 
Abril nltimD, no qual expõe. a decisão. que deo ao Inspector 
da Alfandéga da Cidade de Santos ac~rca da consulta; que o 
mesmo lhe fizera, de varias. duvidas que occorrêrão por occasiilo 
de dar execução ao Decreto n;' 2:082, .de 16 de Janeiro 
de correnté anno, sendo à 1.' se, vigorando do •1,• de Marçó 

·em diante a tabella que baixou corrí ocjtado Decreto, visto 
que fôra este recebido, na RepartiçiT() em Fevereiro, ~evia 
a folha de pagamento pertenc~nte ao mesmo mez ser órg:misada. 
pela antiga ou pela nova tabella; a 2.•, se a dássifiçi!Ção dos· 
guardas em 1.' e 2.' classe dependia· de propostas e novas 
nomeações, ou se podião ser classificados pela . propria Alfan
dega e sómente apresentados para a competente approvação; 
a. 3.', se estando fixado o n.' de 12 guardas, sendo 4 de 
1.' classe e 8 de 2.', ficava a Alfandega inhibida de nomear 
supranumerarios quando a necessidàde do serviÇo .. assim o 
exigisse; e a A:, se os empregados, eujgs ordenados foráo 
augmentados e a favor dos quaes se concedêrão. grati· 
ficações, estão ou náo. sujeitos ao pagamento do selloe .de 
novos e velhos direitos em relação ao excesso que tiverão: 
declara ao mesmo Sr. Inspectór que approva a soluçao que 
deo as . referidas duvides. resolvendo: qnant~ á . L', qu~ 
tendo sido. o Decreto n.' 2,082 de 16 de Janeiro do cor• 
r~nte anno recebido na mesma Alfandegá no mei de· F~ve•' 
reiro, e devendo' a sua ~xec~ção cOmeçár nO-· mez: ségtiint~~ 
era claro, que os pagamemtos, que dizem respeito áql\elle 
deviáo ser feitos pela talHilla anterior, visto. que a nova só 
principiava a ter vigor do t.' de Março em diaJlte, ~ \1 pri· 
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meiro pagamento, conforme ella dispõe, só podia verificar-se 
em Abril; porquanto o contrario lhe sujeitaria o mez de Fe
vereiro contra o disposto no art. 6 do mesmo Decreto: quanto 
á 2.', que tendo sido alterada a onl.em acerca dos guardas, e 
co !locados estes em i.' e 2. • classe, era fóra de duYida 
que as classes, a que devião ficar pertencendo, dependião de 
novas propostas e nomeações, como regra geral em ca.sos de 
nomeação e accessos: quanto a 3. a que, sem embargo de ter 
sido fixado em 12 o numero dos guardas, continuava a Alfan
dega com a faculdade de nomear supranumerarios nos termos 
precisos do art. 7.' do Regulamento de 22 de Junho de 
1836, quando a necessidade do serviço assim o exigisse , 
visto ser huma providencia de conveniencia para occorrer aos 
casos estraordinarios, e não dever por isso considerar-se re
vogada pela simples alteração do estado ordinario da Hepar
tição: e quanto a 4.', que os empregados de que se trata 
estavão sujeitos ao pagamento do sello proporcional e ao dos 
direitos de 5 '/, em conformidade do art. 26 § 1.' do He
gulamento de 10 de Julho de 1850 e §li·.' da tabella annexa 
á Lei de 30 de Novembro de 18h 1, deduzindo-se as sobreditas 
taxas não só do accrescimo que tivcrão em ordenados e 
gratificações, como tambem na porcentagem, fazendo-se o 
calculo desta na fórma da ordem n.' 118 de 26 de Outubro 
de 1846. 

Thesouro Nacional em 28 de Maio de 1858.-Bernardo 
de Sou~a Franco. 

N.' 178. -Em 28 de Maio de 1858.- Quando se púde dis. 
pensar a justificação judicial da idoneidade 

dos fiadores fiscaes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector, da Thesouraria 
do Paraná, em resposta a seu officio n.' 55 de 17 do mez 
findo, que o mesmo Tribunal resolveo approvar o procedimento 
da Junta da dita Thesouraria, aceitando independentemente 
de justificação judicial, os fiadores apresentados pelo Thesou
reiro nomeado para a Alfandcga de l'aranaguá, .João Ferreira 
Corrêa; visto serem elles notoriamente abonados e possuírem 
muito mais da importaocia em que foi arbitrada a dita fiança. 

Thesonro Nacional em 28 de Mai? de 1858.-Jlcm~f\lQ 
dQ &Q\1~ª l!rmwo, 25 
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N.o 179.--GUERRA.-Aviso de 29 de Maio de 1858.- De~ 
clarando que aos Empregados da Escola Militar e de 
Applicar:lw do Exercito se det'e descontar a gratificação 
nos dias que faltarem por qualquer motivo que seja. 

Rio de Janeiro, Minieterio dos Negocios da Guerra, em 
29 de Maio de 1858. 

Em solução á duvida de que trata o officio de V. S. 
sob o n. 0 531 datado de hontcm, se os mestres da Escola 
Militar c de Applicaçfío estão sujeitos ao disposto no Aviso 
de 8 do corrente mez no que diz respeito ao desconto que 
devem sofrer por faltas que commctterem, declaro a V. S., 
para seu governo, que a todos os Empregados da Escola, que 
tiverem ao mesmo tempo ordenado c gratificação, será esta 
desuntarla nos dias de falta, qualquer que seja o motivo. 

Quanto porém ao Lente interino da Cadeira de Direito 
militar em vez da gratiiicação mensal de 200:m que lhe foi 
arbitrada, se lhe abonará, como nesta data se requisita ao Sr. 
Ministro da Fazenda o vencimento correspondente ao de Lente, 
estipulado na respectiva tabclla, e então se procederá a res
peito da gratificação segundo a regra commum. 

Ocos üuardc a V. S.--Jcronymo Francisco Coelho.-Sr 
Dircctor da Escola Militar e de Applicação do Exercito. 

N. 0 180.- Circular de t.o de .Junho de 1858.- Deter
minando que seja Temettida á RepaTlição de Quartel 
Mestre General nota da polvora consumida nas Províncias. 

Rio de Janeiro. i\linistcrio dos Negocios da Guerra em 
1. 0 de Junho de 1858. 

Il1m. e Exm. Sr. -Convindo que a Repartição da Quartel 
l\Ieslre General seja habilitada com os esclarecimentos neces-, 
sarios êÍecrcn !lo consumo de polvora nas Províncias para 
poder ministrar a semelhnnte respeito as informações que 
lhe lôrem exigidas; Determina Sua l\'Iageslade o Impenidor 
que V. Ex. expe<;.a onlcm ao Direclor do Arsenal de Guerra 
dessa Provinciu vara que rcmctta á referida Repartição notas 
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clrcumstâneiadas da polvora consumida ahi nos !res annos de
corridos de 1855 a 1857, ficando isto como regra invaiiavel 
para ser observada annualmcnte. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jeronymo Fmnc.isco Coelho.~ 
St. Presidente 'da Província de .... 

N.' 181.~JUSTICA._:._Aviso de 2 de Junho de 1858.~ 
Ao Presidente it>terino do Tribunal do Commercio da Pro
víncia da Bahia. - Declarn que nos 'thbunr.~. do Cornmerào 
deve ser ouv1:do o Procurador da Corôa, Soberania e Fa .... 
~enda iVacional nas causas em que a mesma Fazenda /()r_ 
wte'ressada. 

. 3.' Secção. i\Iinisterio dos Negocias da Justiça. Ui o de 
Janeiro em 2 de Junho de 1858. 

Levei ao conhecimento de Sua IHagcslade o Imperador 
o offi'cio do l'residente desse Tribunal do Cornmercio, datado 
de 1 t de Março do corrente armo, no qual cxpüc que, havendo 
o mesmo· Tribunal proferido áccorduo em lnlma causa entre 
partes r~rarcelino Joaquim Monteiro c Francisco Ferrei,ra de 
Castro, para que fosse ouvido o Procurador da Corôa da Helaçãô 
dessa Provincia, visto ser a Fazenda Nacional interessada nessa 
causa, aquellc 1\lagislrado á isso se recusára, com o funda
mento Je- não s~r obrigado por urligo algum de Lei á i11tervir 
em cnusa -pendente no Tribunal do Commercio; em· consc
quenchl do tfUC o referido Presidente pedia que o Governo Im-
pedal désse hmna soluçao á semelhante negocio, pondcrtwdo 
ao· mesmo tt·mpo qpe, posto nenhuma Lei e.-;1ubdeça C\prés
sameaté a audiencia elo Procurador dü Corôa nos letigios: que 
eorrem perante o Tribunal do Cornmcreio, eom ludo dar-se-hia 
notaveJ incoherencia, e até nullidade, se huma qucstuo e'm 
q:Ue a Fazenda Pnblio1 fosse interessada, e em que ella ·ti-. 
vesse. hum: representnotc na inferior i'nshmcia, tivCsse de ~er 
julgada no referido Tribunal á despeito da intcrfcmncía do 
Fi.mcdonarió encarreg'ado da clefeza de seus interesses;· e para 
corrobo'rat'' esta opinião citou as disposições do art. 763, do 
Regulamento n.' 73'7 de 25 de Novembro de 1850,_ rio se,. 
gundo periodo do att. 54 do Regulamento n.' 1.597 do 1.' 
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de 1\Jaio de 1855, na expressão «Fiscaes>>, e tambem do art. 
7! deste ultimo Regulamento; e concluio com o facto de ter 
o Tribunal do Commercio ua Capital do lmperio. em SQSSão 
de 12 de Novembro do anno proximo findo, mandado com 
vista ao Conselheiro Procurador da Corôa os autos entre partes 
Manoel José Gomes Pereira de Macedo, curador á herança 
jacente de José Antonio Pereira da Conceição, e de se não 
haver aquelle Magistrado recusado á officiar nelles. 

Sendo ouvido o Conselheiro Presidente do Tribunal do 
Commercio da Capital do Imperio ácerca do objecto, declarou 
que, embora não existisse na novíssima reforma da. Admi
nistração da .Justiça Commerciul disposição expressa ordenando 
a intervenção dos Procuradores da Corôa nas cansas pendentes 
nos Tribunaes do Commercio, em que a Fazenda Publica 
fosse interessada, huma tal disposição se subentendia impli

. citam ente em vigor nos termos do Direito, c do prccesso 
Civil, em vista do art. 913 do Codigo Commercial, art. 711·3 
do Regulamento H. 0 737 de 25 de Novembro de 1850, e 
art. 71 do Hegulamenlo n." 1.597 do 1.' de Maio de 1855. 
Além de que era expresso no Alvará de 28 de Março de 
1617, de accordo com as Ord. do Liv. 1.' Tit. 10, 13 e 
outros que, nas malerias qne tocão á Fazenda do Estado, se 
dê vista ao Procurador della nos termos em qne couber, e 
antes de se dar final despacho nellns, para que responda por 
parte -da Minha Fazenda, como lhe parecer de justiça c mais 
convier ao J\lleu serviço-: sendo que nos casos em que se 
lhe dá vista por desembargo dos Tribunaes, nos termos da 
Ord. do Liv. 1.' Tit. 12 § 2.", e Tit. 13 § 4 .. ', deve elle 
responder (Assentamento de 10 de Dezembro de 1665): não 
entrando por tanto em duvida que á esta legislação se re
porta o art. 54 do Regulamento dos Tribnnaes do Commercio 
de 2.' Instancia, quando dispõe sobre o modo da entrega dos 
feitos aos Fiscaes da Fazenda Publica, que perante os Tri
hnnaes do Commercio s6 podem ser os Procuradores da Corôa, 
ainda que não sejão membros dellcs, porque dahi só se con
clue que não sUo obrigados á assistir aos seus despachos, e 
a assignar os respectivos Accon.1ãos, como acontece em os de ... 
mais Juizos c Trihunaes, ante os quaes com tudo fallão, sem 
qne sejão lambem membros delles. 

Ouvido á final o Conselheiro Procurador da Corôa foi 
este de parecer qne pelos antigos Regimentos das Relações 
do Porto, llahia, Rio de Janeiro, e das mais que se seguirão 
foi determinado em artigos expressos que, por n~o reyo sado$ 
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no noYISSirno Regulamento das Hei ações do Imperio, estão 
em pleno vigor e pratica que os Procuradores da Corôa e 
Fazenda, creados nas mesmas Relações, seguissem em tud\1 
que fosse applicavel aos casos occorrentes, as disposições do 
Regimento do Procurador dos Feitos da Corôa e Fazenda da 
Casa da Supplicação, o que sempre foi observado; e que, 
se este Magistrado por força do seu Regimento e disposições 
que se lhe annexarão, devia ser ouvido, sob pena de nulli
dade, indistinclamente em todas as causas em que a Fa
zenda ou a Corôa podcsse ter interesse dirccto ou indirecto, 
sendo autorisado para com esse fundamento intervir em quaes
quer pleitos entre terceiros, tratados na casa ou fóra da casa, 
requerendo para este fim vista dos respectivos processos, ou 
oppondo embargos, e 0utros competentes recursos, ainda 
mesmo por virtude do beneficio da Restituição in itegrum, 
funcções estas que lhe forão amplamente confiadas, e que 
não só não tem sido dcrogadas, mas antes vigoradas, e talvez 
augmentadas pela novissima Lei de 29 de Novembro de 1841, 
e por muitos artigos da moderna legislação, era evidente que 
nas causas que em segunda Instancia se tratarem uos Tri
bunaes do Commercio não só se náo devem negar os Pro
curadores da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional das Re
lações respectivas á responderem por bem dos direitos da 
mesma Corôa, Fazenda c Soberania Nacional, dando-se-lhes 
para isso vista por Accordão, mas ainda lhes compete o dever 
de requere-la em quaesquer causas de que tenbão noticia, 
e em que entendão poderem ser prejudicados os mesmos di
reitos. 

E, Conformando-Se o Mesmo Augusto Senhor com os 
pareceres dos sobreditos Conselheiros Presidente do Tribunal 
do Commercio da Capital do Imperio e Procurador da Corôa, 
assim o Manda communicar á V. S. para sua iutelligencia, 
e para o fazer constar á esse Tribunal do Commercio. 

Deos Guarde a V. S. -Francisco Diogo Pereira deVas
concellos. -Sr. Presidente interino do Tribunal do Commercio 
da I'rovincia da Bahia. 
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N.' 182.-FAZENDA.-Em !1 de Junho ele 1858.-Com
pete ao Tlwsouro autorisar o pagamento das 

pmças reformadas 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do CearA, em re!oiposta ao seu o_fficio n. 0 28 do 
1..0 _.d.e Ma!o u1timo, e de conformidade com o:tlviso do MI~ 
nistcrio da Guerra de 22 de M<Jrço do corrente anno, qu~ 
continue o P"gamento que fez, em virt~dedo Aviso do mesmo 
Ministerio do 2~· do Feverci!'O nnterior: e de ordem do Pre .. 
sidcnte da l'rovincia, dos vencimentos que competem aos sol
dados reformados Antonio Martins Benevides e Ricardo de 
Souza da Encarnação, sem que por este facto considere .re
vogada a Circular do Thesouro de 13 de Abril de 1853, visto 
éomo ao mesmo Thesouro compete autorisar o pagamento das 
praças reformadas tanto da Marinha como do Exercito, preen
chidas as formalidades da Lei e do estilo, por pertencer se
melhante dcspeza ao Ministerio da Fazeuôa. 

Thcsouro Nacionul em 4 de Junho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 183.-JUSTICA.-A.viso de 5 de Junho de 1858.-Ao 
Ministerio dos Negocias Estrangeiros.- Declara que o in
ventario do espolio de qualquer Subdito 1Jrazileiro falle
cido em Angola ou a copia delle, que acompanha o mesmo 
espolio, deve ser pago á custa da herança. 

3.' Secção. Ministerio elos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 5 do .Junho de 1858. 

Illm. eExm. Sr.-Sollicitou V. Ex. em seu Aviso de 2!>de 
Março ultimo, os necessarios esclarecimento!', á fim de poder 
dar soluçao á seguinte duvida do nosso Consul residente na 
Provincia de An;joln. 

Que, havendo o Governador Geral daquella Província 
ordenado á Jtmtn dn Fnzom~a que, logo que fosse conduido, 
pe!n Scc(_~fw dos Ausente.:;, o inventario de qualquer subdito 
Brazilc!ro, !"C entreg:H;scm no referido Consul os bens com 
hmna copia ~O invcnt<.lf'iO "f't1go peJo JJfOducto do espoliO, 
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assim como o erão as custas, o mesmo Consul annuira á esta 
medida para não parali5ar o andamento de taes inventarios, 
como declarou ao Governador Geral, e passou á consultar so
bre este ponto ao Governo Imperial, vbto que, em confor
midade do art. 2.' do Regulamento á que se refere o Decreto 
n.' 855 de 8 de Novembro de 1851, tendo esses actos de ser 
feitos ex-offieio, parecia-lhe que o Juiz, ao entregar-lhe os bens 
do fnllecido, devia lambem acompanha-los do inventario ori
ginal ex-officio, ou, em lugar deste, de urna copia, igualmente 
ex-officio. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa foi ellc de pa
recer, com o qual Conformando-Se sua Magestadc o Impera 
dor, que não procedia a duvida do nosso Consul, antes reputava 
fundamentada em Direito a clausula de que foi acompanhada 
a ordem do Governador Geral da l'rovincia de Angola á respe
ctiva Junta de Fazenda; por quanto, no art. 2.' do citado 
Regulamento não se declarou que fossem gratuitas e dispen
sadas de todo o onus de custas e despesas as arrecadações, 
inventarias c mais diligencias ahi detcrmjnadas, dizendo-se 
apenas, que pelo respectivo Juizo se procedesse á esses actos 
ex-officio, isto he, por proprio dever, independentemente ele re
querimentos de partes, clausula esta que nunca se entendêo, 
nem podia entender-se, que envolvia a condição de serem gra
tuitos todos esses actos, penlendo os .Juizes, os Escrivacs e mais 
officiaes do Juizo os- emolumentos devidc:s r, c;. seu trabalh-::>: (fUe 

entre nÓS O mesmo se prrrtiCUVD. entrando ~,S dC3pCZôS coill_- aS 
copias dos processos sempre na lista das cu~tus, e como taes 
erão contadas e pagas á qnem de direito pertencia. 

O que tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex. 
em resposta ao seu citado .Aviso. 

Prevaleço-me da occasião para renm'ar os r.1eus protestos 
de estima e consideração á -v. Ex. á quem Deos Guarde.
Frtmcisco Diogo Pereira de VasconcellOs. -§r. Visconde de 
Maranguape. 
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N.' 18lf.-FAZENDA.-Em 7 de Junho de 1858.-Asfacas 

de ponta aparelhadas, !fie., devem ser despachadas por 
(actura nus termos do art. 7 .' das Disposições Prelimi
nares da Tarifa. 

Bernardo de Souza Frauc.o, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Rio Grande do Norte, em resposta ao seu offi. 
cio n.' 4-1 de 26 de Agosto ultimo, e para o fazer constar 
á respectiva Alfandega, que as facas de ponta aparelhadas, 
ou com cabos de metal branco ou amarello, e semelhantes, 
com bainhas do mesmo metal ou de couro, com ou sem apa
relho, não estão comprehendidas na Tarifa em vigor; devendo 
por tanto ter sido despachadas por factura as de que trata o 
referido officio, nos termos do art. 7.' das Disposições Pre
liminares da mesma Tarifa, como se pratica na Alfandega da 
Côrte. 

Thesouro Nacional em 7 de Junho ue 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 185.-GUERRA.-Circular de 7 de Junho de 1858.
Declarando que deve subsistir as disposições ácerca do 

pagamento das praças <le pret 1'e(ormadas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
7 de Junho de 1858. 

Il!m. e Exm. Sr.- Declarando o Sr. Ministro da\'a" 
zcnda, em Aviso de 4 do co!Tcnte, que a Circular do The· 
souro Nacional de 6 de Outubro do anno findo, estabele
cendo o modo porque devem ser pagas as praças dos desta
camentos do centro da Província, não alterou o disposto no 
Aviso de 13 de Abril de 1853 a respeito do pagamento dos 
vencimentos das praças reformadas do Exercito que continua 
como até agora tem sido feito, assim o communico a V. Ex. 
para seu governo. 

De os Guarde a V. Ex.- Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de ...• 
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N.' 186.-Circular de 8 de Junho de 1858.-Manàa 8118• 
pender o _pagamento_ de todos os vencimentos aos Ofliciaes 
do exere<to, quB nao segu,rem para seu destino no prazo 
determinado pelos Presidentes ou pelas autoridades militares, 

Rio de Janeiro. ~iinisterio dos Negocias da Guerra em 
8 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Expeça V. Ex. ordem á Repartição 
competente nessa Provinda, a fim de que aos Officiaes do 
Exercito que não marcharem para o seu destino, dentro do 
prazo, que por V. Ex. lhes for marcado, ou pela respectiva 
Autoridade Militar, sc.ião suspensos todos os vencimentos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de ..• , 

N.' 187.- Circular de 9 de Junho de 1858.- Recommem
dando que sejão vaccinados os recrutas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
9 de Junho de 1858. 

Constando por officio do Director do Hospital niilitar da 
Côrte, datado de 5 do corrente, ter afluido para o mesmo 
Hospital grande nume·ro de praças do Exercito affectadas de 
varíola, de~·'·'o isto sem duvida a não serem vaccinados os 
recrutas e praças, que necessituo deste preservativo, antes de 
seguirem das Províncias para Côrte, Manda Sua Magestadc o 
Imperador Recommendar a V. Ex. a exacta observancia do 
disposto nos Avisos Circulares de !~ de Maio e 23 de Dezembro 
de 1850, fazendo V. Ex. vaccinar os recrutas c praças de 
pret e lambem os presos sentenciados que a necessitarem , 
por não terem tido bexigas ou naturaes ou inoculadas, que quer 
essas praças ou recrutas tenhão ou não de sahir da Proviu· 
cia; participando V. Ex. á esta Secretaria d'Estado quando 
houver falta de púz vaccinico para ser remettido. 

Deos Guarde a V. Ex. -J.eronymo Francisco Coelho.
Sr. Presidente da Província de ...• 

26 
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N.• 1.88.- Circular de 9 de Juubo de 1858. -Deterlninando 
que a correspondencia dos Assistentes do Afudante General 
seja apnsentada aos P..esidentes para lhe pôr o visto. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
9 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-- Podendo acontecer que a deficicncia 
de pessoal da Repartição do Assistente do Ajudante General 
nessa Provinda torne _inexequivel o disposto no· art. 9. o das 
Instrucções annexas ao Aviso de U de Março do presente 
anuo, Dstcrmina Sua !VIagestade o Imperador que, a verifi
car-se o caso acima previsto, toda a eorrespondencia, que 
o referido Assistente tiver com o Quartel General do Exercito 
na Côrte, seja presente a V. Ex. em original, com a preciza 
antecedencia, para que V. Ex. pondo nella sua rubrica, possa 
fazer as convenientes observações, devendo ficar registado na 
Secretaria do Governo Provincial o extracto, tanto da sobre
dita correspondencia, como das observações que V. Ex. fizer 
nos originaes; podendo tambem faze-las em officio especial 
o que tudo declaro a V. Ex. para sua intelligencia e governo. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Jeronymo Francisco r.oelho.
Sr. Presidente da Província de .... 

N.' 189.-JUSTICA. -Aviso de 9 de Junho de 1858.-Ao 
Presidente da Província do Amazonas. -Declara que não 
he incompatível o exercício do cargo de Juiz 1lfunicipal 
Supplente com o de Delegado do Direclor Geral das Terras 
P1tblicas. 

3.' Secção. !VIinisterio dos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 9 de Junho de 1858. 

Illm. Exm. Sr.- Em seu officio n.' 55 de 27 de Abril 
deste anno·, trouxe V. Ex. ao conhecimento do Governo Im
perial, que, havendo o Delegado do Director Geral das Terras 
Publicas nessa Província consultado á Prcsidencia, se, em pre
sença do art. 87 do llegulamento de 30 de Janeiro de 185/l., 
era compatível o exercício simultaneo do dito cargo c o Juiz 
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Mu!licipal, á quem competia ·substituir no impedimento dos 
respectivos .Supplentes , por ser o Vereador da Camara Muni
cipal mais votado, V. Ex. lhe respondera, que não procedia 
a duvida proposta, por isso .que não se podia inferir daquelle 
artigo, nem de algum outro do citado Regulamento, quer da 
accumulaçâo temporaria de taes cargos, resultasse impossi
bilidade de ser cada hum delles bem servido. O que sendo 
presente á Sua :Mugcstade o Impcrudor, Houve o Mesmo Augusto 
Senhor por bom Approvar a decisão dada por v. Ex. 6 se
melhante duvida: e assim lhe communico para sua intelli" 
gencia, e para o fazer constar ao mencionado Delegado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Francisco Diogo Pereira de Vas
concellos. -Sr. Presidente da Provincia do Amazonas. 

----
l't' 190.-FAZENDA.-Em9de .Junho de 1858.-lnstruc• 

çoes para a arrecadação e fiscalisação do imposto 
do gado de consumo. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do. 
Thesouro Nacional, ordena que, na arrecadação e fiscalisação 
do imposto do gado de consumo, se observem as seguintes 
instrncções: 

Art. 1. o O Agente c o Escrivão deverão nomear, este 
hum Ajudante e aquelle hum Fiel, os quacs serão pagos á 
sua custa, e servirão sob sua responsabilidade, ficando as no~ 
meações dependentes da approvação do iVIinistro da Fazenda. 

Art. 2.' O Fiel do Agente e o Ajudante do Escrivão 
coadjuvarão o Agente e o Escrivão no serviço a seu cargo, e 
substitui-los-hüo nos seus impedimentos temporarios. Nos 
demais casos de impedimento o Agente será substituído pelo 
Escrivão, que para esse fim prestará fiança idonea perante o 
Tribunal do Thesouro Nacional, e o Escrivao por hum em· 
pregado da Agencia ou da Recebedoria que for designado 
pelo Administrador da Recebedoria. 

Art. 3. o O gado, apprehendido por extravio do imposto, 
poden\ ser arrematado antes do julgamento da apprehensiío, 
annunciando-se por editaes com o prazo Jc tres dias, c re
colhendo-se o producto a deposito, para se entregar a quem 
de direito for, depois da decisão final. O mesmo gado lambem 



( 204 ) 

poderá ser logo entregue a seus donos, depositando-se ó seu 
valor nos cofres publicas , ou prestando-se fiança ·idonea a 
contento do Administrador da Recebedoria. 

Art. 4. 0 O gado que vier pela estrada de ferro de 
D. Pedro li. não passará da Estação· do Engenho :Novo, sem 
previa pagamento do imposto: hum guarda da Agencia será 
incumbido de verificar a exactidão do despacho, certificando 
na guia por meio de Confere. 

O que vier por mar com direcção ao littoral da Cidade 
só poderá desembarcar na praia de D .. Manoel, na confor
midade do art. il> do Regulamento de 28 de Março de 1838; 
cxceptua-se o qne for transportado em barcas de vapor, o qual 
poderá desembarcar onde as barcas atracarem, sendo porem 
vedado o transito pelas ruas da Cidade sob pena de appre
hcnsão, sem previa pagamento do imposto ao vigia dolittoral 
ou na Recehedoria do Município. 

Art. 5. o A despeza com o aluguel de casas e expe
dientes da Agencia, e com o deposito de aguardente creado 
pelo art. 37 do Decreto n.o 2.169 do t.o de Maio deste anno, 
será paga pela verba do expediente da Recebedoria. 

O numero e a porcentagem dos Empregados da Agencia 
se regulará do 1. o de Jnlho proximo futuro em diante pela 
maneira seguinte: 

Agente 34. quotas.} 
Escrivão 22 " 9 ~por 0

/, da renda divididos por 120. 
8 Guardas 8 " 

Tbesouro Nacional em 9 de Junho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franeo. 

N. 0 191. -Circular em 10 de Junho de 1858.- O cabo 
de arame de ferro deve' ser considerado como cordoalha 
não classificada na Tarifa; e os có1·tes de fazenda de lã 
listrada ou pallas para ponches como c6rtes de roupa. 

Bernardo de Souza Franco, Pl'csidcnte do Tribunal do Thc
souro Nacionnl, declara aos Srs. Inspcctores das Thcsourarias 
de Fazenda, de conformidade com as decisões dadas nesta data 
á Alfandega da Côrle, que o cabo d'aramc de ferro deve ser 
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considerado no Art. 554. corno cordoalha não classificada na 
Tarifa, e sujeito por tanto ao pagamento dos direitos ad yalorr)m; 
e os córtes de fazenda de lã listrada ou palias para ponches 
na disposição final do Art. 566 da mesma Tarifa, por se con
siderarem como córtes de roupa. 

Thesouro Nacional em lO de Junho de 1858.- Bernardo 
de Souza rranco. 

N.' 192.-IMPERIO.-Aviso de 12 de Junho de 1858. -Ap
prova a intelligencia dada pela congregação dos Lentes da 
Faculdade de Direito de S. Paulo aos arts. 229 e230 do 
Regulamento complementar dos Estatutos TCspectivos sobre a 
falta de comparecimento dos estudantes dentro do 1.' quarto 
de hora das aulas. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias do 
lmperio em 12 de Junho de 1858. 

Foi ouvida a Secção dos Negocias do Imperio do Con
selho de Estado sobre o officio dirigido a V. S. pelo Lente 
Cathedratico dessa Faculdade, Dr. Jos6 Maria de A velar Brotero, 
que acompanhou o seu officio de 22 de Junho do anno 
passado; representando contra a· intclligcncia dadét pela con
gregação dos Lentes aos Arts. 229 e 230 do Regulamento 
complementar dos Estatutos das mesma Faculdade, qnc mandão 
se marque huma falta ao estudante que não responder á 
chamada Jogo que se abrir a aula, mas que cS>a falta seja 
abonada pelo Lente se o estudante comparecer dentro do pri
meiro quarto de hora, eontando-se quatro dispensas destas, seja 
·qual for o motivo, por huma falta. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se por sua 
immediata Resolução de 2 do corrente mcz com o parecer 
da dita Secção exarado em consulta de 9 de Abril ultimo 
Manda declarar a V. S. que h e approvada a intelligencia 
dada pela Congregação aos citados arts. do Regulamento com
plementar, com o fim de determinar-se a natureza daqueiJas 
dispensas, ficando entendido que o Lente he obrigado a dis
pensai a falta quando o estudante comparecer dentro do primeiro 
quarto de hora, mas que essa falta devendo seguir a na
turez~ d~s outrus, de que trata o art, 113 dos Estatutos, tem 
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o Lente o pendente arbítrio de abonal-a ou não, conforme .ô 
pezo que lhe merecerem as razões justificativas que apresent?r 
o estudante, de sorte que por quatro faltas dadas dentro do pn
meiro quarto de hora se conte huma abonada ou não, para 
~er computada no fim do .anno· ás que a lei marca, quer de 
huma quer de outra natureza, para a perda do anuo ... O que 
communico a V. S. para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. S.-Marquez de Olinda.-Sr. Director 
da Faculdade de Direito de S. Paulo. 

N.' 193.-Aviso de 12 de Junho de 1858. ~Declara que 
os meninos filhos dos colonos, que (orem estrangeiros não 
estão comprehendidos na disposição do art. 64· do Regu
lamento de 17 de Fevereiro de •1854·, pam serem obrigados 
a fi·equentarem as escolas de instrucçüo primaria. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios do 
Imperio em 12 de Junho de 1858. 

Recebi o officio dessa Inspectoria Geral de 7 de .Abril 
deste anno, bem como o do Delegado da instrucçao primaria, 
e secundaria da Ilha de Paquetá, consultando, se os menores 
filhos dos colonos devem ser obrigados a frequentar as escolas. 
Em resposta tenho de declarar a V. S., de conformidade 
com o que a este respeito ponderou a mesma Inspectoria, 
que os meninos filhos de colonos, que não fot,em Cidadãos 
BrazHeiros, não estão no caso do art. 6ft do Regulamento 
de 17 de Fevereiro de 1854, c por tanto que lhes he livre 
frequentar as escolas, se· Para cllas os enviarem voluntaria-:
mcntc seus paes c protectores. 

Ocos Guarde a V. S.--lVIarquez de Olinda.-Sr. Inspector 
Geral interino da instrucção primaria e secundaria do Mu
nicipio da Côrte. 
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N.' 194.- Aviso de U· de Junho de 1858.-Declara ao 
Presidente da Província do Espírito Santo 1.' que a excusa 
de servir o corpo de Vereador só approveita ao neleito que 
tiver servido como Vereador effectivo, e não ao Supplente ; 
2.' que pode ser Vereador o cidadão que não sabe ler e 
escrever. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego cios do 
Imperio, em 14· de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Com os officios dessa Prcsidencia n." 
75 e 76 de 3 de Dezembro do anno passado forão submet
tidas á consulta da Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado as representações da Carnara Municipal da 
Villa de Nova Almeida, e as decisões que o antecessor de 
V. Ex. proferia sobre as duvidas que a mesma Camara propoz, 
a saber: 

1.' Se tendo a Camara dispensado no actual quatricnnio 
do cargo de Vereador, para que fôra eleito, o cidadão José da 
Rocha Coutinho, como este pedira, sob fundamento de ter 
servido no quatriennio passado na qualidade de supplente 
pelo fallecimento de José Ribeiro Pinto, desde 15 de Junho 
de 1856, pode ser de novo chamado para servir naquella qua
lidade de Vereador, como pretende hum dos Membros da Camara 
contra o voto Presidente, fundando-se aquelle no Aviso de 15 
de Dezembro de 1832, e este no de 17 de 1\'larço de 1835. 

2.' Se o mesmo José da Rocha Coutinho pode ser Ve
reador, e como mais votado presidir a Camara, huma vez 
que como elle confessa, não sabe ler nem escrever, mas so
mente assigna o seu nome com difficuldade. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-se por sua 
tmmediata 1\esoluçilo de 17 de Abril ultimo com parecer da 
referida Secção, exarado em Consulta de 19 de Dezembro do 
anno passado: Manda declarar a V. Ex. que acertadas forão 
as decisões de seu antecessor, respondendo: 

1.' Que o cidadão José da Rocha Coilinho fôra il!egal
mente dispensado de servir no actual quatriennio, e que deve 
ser chamado para tomar o seu lugar na Camara, por -jsso 
que o citado Aviso de 15 de Dezembro de 1832, assim como 
os de 22 de Fevereiro e 4· de Março de 1833, explicão que 
a escusa por motivo de reeleição só aproveita ao Vereador 
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que como tal líver servido durante o quatriennio an. 
terior, e não ao supplente que no correr desse quatriennio 
servir no impedimento de algum Membro da Camara, qual
quer que seja o tempo que durar essa serventia interina; e 
o Aviso tambem citado, de 17 de Março de 1835 somente 
prohlbe, de conformidade com o disposto no art. 18 da Lei 
do 1. o de Outubro de 1828, que seja admittido, ou com
pellido a servir o cargo de Vereador o cidadão que pedia 
excusa do mesmo cargo por ter servido como Vereador no qua
triennio anterior. 

2. o Que a Lei não exclue do cargo de Vereador o ci
dadão que não sabe ler nem escrever, e que assim já foi 
declarado por. Aviso dirigido a essa Presidencia em 23 de Ou
tubro do 18M; e que por tanto deve aquelle cidadão ser 
admittido ao Jogar que lhe compete, tanto mais que no qua
triennio findo ellc jcí servia na qualidade de supplente. 

O que tudo communico a V. Ex. para seu conhecimento 
e expedição das convenientes ordens. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presi
dente da Província do Espirito Santo. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio da Camara Municipal da Cidade da Vi
ctoria de 30 de Agosto deste ml.no, em que ella dá parte 
da decisão de V. Ex. escusando !lo emprego de Vereador 
daquella Camara a Joaquim José dos Reis Bastos, pelo fun
uamento de não saber ler nem escrever: Manda o Mesmo 
Augusto Senhor declarar a V. Ex. que, não estando a falta 
de habilitação que serve de fudamento á referida decisão 
comprehendida nas disposições dos arts. 91 c 92 da Consti
tuição, nem nas cxcepções dos arts. ~·.' e 19 da Lei do 1.• 
de Outubro de 1828, que regulao o direito relativo á elegi· 
bilidade dos Vereadores e á sua escusa, he claro que muí 
de proposito, e prudentemente foi omittida. na Lei a exigencia 
dessa habilitação, para que se não desse a impossilidade de 
se. organisarem as Camaras Municipaes em alguns ou muitos 
municipios, sendo ainda de notar que a mesma Legislação 
antiga não tinha como regra geral a necessidade de saher 
ler e escrever quem houvesse de ser eleito Vereador: por 
tanto c11mpre q uç V, .Jix, rçyoga11do a mencionad~ decisão, 
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faça constar á .Camara recorrente, a fim de que seja chamado 
ao exercicio do emp.rego o Vereador dispensado. 

Deos Guarde a 'V. Ex.-Palacio do Rio de Janeiro, em 
23 de Outubro de 18M,-Candido José de Arujo Vianna.
Sr. Presidente da Provincia do Espirito Santo. 

--=os=---

N.• 195. -JUSTICA.-Aviso de f4. de Junho de 1858.
Ao Presidente da Provincia de Minas Geraes.- Declara que 
segundo he expresso no art. 20 do Regulamento n.' 120 de 
31 de Janeiro de 184·2, não compele aos Promotores Pu
blicas a requisição de força. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 14· de Junho de 1858. 

lllm. e Exm. Sr.-Remetteu-me V. Ex. com o seu ollicio 
reservado de 18 de Fevereiro ultimo, sob n." 82, copia da 
exposição do Secretario interino d'essa Provincia, e de varios 
oficios <lo Chefe de Policia, e do Promotor Publico da Co
marca da Capital, relativamente á entender aquclle que á 
este competia executar a ordem de. prisão expedida contra 
o cidadão Antonio da Costa Carvalho, e mesmo requisitar 
força para effcctuar a prisão, sendo o Promotor de opinião 
que lhe não cabião taes attribuições, em vista das razões que 
apresentou: e de Ordem de Sua Magestade o Imperad.or, á 
Quem forão presente os referidos papeis, tenho a declarar á 
V. Ex. para sua intelligencia, e para o fazer constar á essas 
Autoridades, que, segundo hc expresso no art. 20 do Re
gulamento n.' 120 de 31 de Janeiro de 184-2, não compete 
aos Promotores Publicos a requisição de força. 

De os Guarde a V. Ex.- Francisco Diogo Pereira de V as· 
concellos. -Sr. Presidente da ·Provinda de Minas Geraes. 
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N.• i96.-Aviso de 14 de Junho de 1858.-Ao Presidente 
da Província do Amasonas. -Declara que os Supplentes 
dos Juizes Municipaes não ficão inhibidos de exercer as 
funcções respectivas, por terem servido de Procuradores da 
Camara Jrlunicipal, huma vez que cleste ultimo Emprego 
tenhão sido exonerados. 

3.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 14 de Junho de 1858. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, á Cujo 
·Conhecimento levei o officio de V. Ex. de 27 de Abril ultimo, 
sob n. • 56, cobrindo, por copia, o do IL • Supplente do Juiz 
Municipal e de Orphaos da Capital dessa Província, no qual 
consultou, se, por ter acceitado e servido o lugar de Pro
curador da Camara Municipal, posteriormente á sua nomeação 
para aquel!e cargo, tinha perdido o direito á este, não 
obstante achar-se já exonerado do referido lugar de Procu
rador da Camara, Houve por bem Approvar a decisão dada 
por V. Ex. á duvida offerecida pelo mencionado 4.' Supplente 
do Juiz Municipal, quando lhe declarou, em officio de 24 do 
citado mez, que lambem enviou, por copia, que pela dou
trina consignada no Decreto n. 0 fl.29 de 9 de Agosto de 1845, 
e nos Avisos de 20 de Setembro de 18h3, de H de Abril 
de 1847, e de 25 de Abril de 18!;9, §§ 1.' e 2. ', podia 
elle desempenhar as funcções de semelhante cargo, se para 
isso fosse chamado, visto ter cessado o impedimento com a 
sua exoneração do lugar de Procurador da Camara. O que 
communico á V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex:. -Francisco Diogo Pereira deVas
concellos. -Sr. Presidente da ProviHcia do Amasonas. 

N.• 19'1. -FAZENDA. -Circular em 15 de Junho de 1858. 
Os chalys de lã com listras de seda devem ser qualificados 
no art. 4á3 da Tarifa combinado com o art. 1.558 do 
Decreto de 27 do Março ultimo e n.• 3 da nota 34. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thcsourarias de 
Fazenda, de conformidade com a decisão dada nesta data á Aifan-
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t!ega da Córte sobre recurso de Arthur Moss e C:', que tJS chalys 
tle lã com listras de seda devem ser qualificados no art. 44.3 
da Tarifa combinado com o art. 1.558 do Decreto de 27 de 
Março ultimo e n.' 3 da nota 3!; deste Decreto. 

Thesouro Nacional em 15 de Junho de 1§58. -Bernardo 
tle Souza Franc.o. 

-·-
N.' 198.-llVIPEIUO.-Aviso de 15 de Junho de 1858.-Resolve 

duvidas sobTe a incompat-ibdidade do cargo de Juiz de Paz 
e substituto do Juiz i'funiâpal, e ácerm da maneim de 
ser substituido o cidadão excluido daqrwlle caruo para 
servir este, e do anno em que elle deve servir nc?. quali
dade de Juiz de Paz. 

t.a SecçUo. lHo de .Janr.iro, Ministerio dos Ncgucios 
do Imperio, em 15 de .Junho de 1858. 

]l!rn. c Exm. Sr.-I~'oi ouvida a t\ec(~iio dos Negocios 
úo lmperio do Conselho de Estado, sobre o officio dessa presi
denda n.u 5 de 22 de ~raneiro .destr- llnno, dirigido ao i\'Ii
nisterio da Justiça, e por e~te remett.ido <Í Hcparti('flO a meu 
c.;1rg-o, _por V!·rsar sobre ma,t.eria de su<l ('.ornpelcncin, com o 
qnal a mesma Pre~idcncil:! submettc <Í apprOYi\Ç-Ho do G-oH:rno 
lmper.ial n decisão que prorerio 1.lccr<.:a da seguinte dnvi'Ua prn
posta pelo c.icludJ.o .Jo8o }1artins da Siivu:-Se tomando el\(~ 
o 1.0 lugar na li:-~ta Uos .fuizee de Paz -e_leitos p<H'<I o dhJ
tricto da serra, pelo facto de ter o n:uis votüclo .Joüo Ba
ptista da Costa acceitado c servido o lugar de substituto do 
Juiz Municipal do termo, compete-lhe servir neste anno. 
E Sua lilagestade o Imperador, Conformando-se por sua im
mediata Resoluçilo de 9 do corrente mez com o parecer da 
referida secçiío, exarado em consulta de 8 de Março ultimo 
Manda declarar a V. Ex. que decidi o bem o antecessor de 
V. Ex., resolvendo que aquelle facto importa hnma re
nuncia tacita do cargo de Juiz de Paz, como he expresso 
nos Avis9s citados pelo mesmo seu antecessor, n. 0 36,. de 8 
de Março de 18lf7 ~ 1.', e n.' 146 de 6 de Outubro. do 
'dito anno § 3. '; e ordenando que os cidadãos immediatos 
em votos tomassem na lista dos Juizes de Paz os lugares jm-
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mediatamente superiores, ficando assim collocado o cidarlão 
João Martins da Silva em 1.' lugar, e qne se juramen\assc 
o 1." Supjllente para oc.cupar o lugar de !;.' Juiz de Paz. 
Mas, sendo omissa essa decisão quanto á questão principal 
isto hc, si o cidadão collocudo no 1." lugar deve exerce; 
neste anno o cargo de Juiz de Paz: ~!anda outrosim o Mesmo 
Augusto Senhor daclarar a V. Ex., que a este não pertence 
servir neste anno, uem nos futuros, porque sendo o t.o da 
lista só no 1." anno podia servir na qualidade de proprie. 
tario, não sendo razão para que entre em cxercicio nesta 
qualidade, em o anuo vigente, o n5o ter servido no seu anno 
proprio, se he que isto se deu, o que não consta dos papeis 
enviados pela Presidencia, por quanto, segundo tem sido de
cidido pelo Governo Imperial, cada Juiz de Paz deve servir 
como proprietario sómcnte no anno que lhe compete. O que 
cotnmunico a V. Ex. para seu conhecimento e execuç~o. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda,- Rr Vice
Presidente da l'rovincia do Espiri\o Santo. 

N.' 199.-Aviso de 15 de Junho de 1858.-Declam ao 
Presidente da Província de S. Paulo que, em quanto não 
for constituída a Camara Municipal de Taubaté com Ve
readores novamente eleitos, devem servir os Vereadores do 
ttltt"rno quatriennio; e que os novos eleitores devem receber 
seus diplomas passados pela Camara composta dos y,. 
readores antigos, devendo a posse delles ter lugar logo 
depois de stta eleição, se sobre esta não haver dttvidas. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
lmperio em 15 de Junho de 1858. 

Illm. e llxm. Sr.- Sendo ouvida a Secção dos Nego
cios do Im]lerio rlo Conselho d"Estado so!Jre o officio de V. 
Ex. n.' 177 de 18 de Novembro do anno passado, em que 
communica as decisões que dera ás duvidas propostas pelo 
Vereador mais votado na eleição a que se procedera pllra~· 
Membros da Camara Municipal da Cidade de Taubaté, e qu~ 
fora julgada nulla pelo Governo Imperial, conforme commu· 
uiquei a V. Ex. em Aviso ue 2~· de Outubro do meimo ~nuo:1 
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e Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se por Sua lm
mediata Resolução de 9 do corrente mez com o parecer da 
dita Secção, exarado em consulta de 21 de Dezembro ultimo: 
Mandar declarar a V. Ex: 

1.' Que, em quanto não for constituída a-1uella Camara 
Municipal com Vereadores novamente eleitos, devem servir 
os Vereadores do quatriennio passado, conforme tem decidido 
o Governo Imperial, como se vê, d'entre outros, no Aviso 
n. 0 8 de 11 de Jcnciro de 18!;9, na ultima parte do § 3.' 
e nos de 26 de Jnlho, 2 e 30 de Agosto de 1850, incorpo
rados no appenso das decisões do Governo desse anno. 

2.' Qne, como consequencia da decisão anterior, devem 
os diplomas dos Vereadores, que forem novamente eleitos, 
ser expedidos pela Camara composta daquelles Vereadores do 
anterior quatriennio. 

3.' Que a posse dos novos Vereadores deve ter lugar logo 
depois de concluídos os trabalhos eleitoraes, salvo si occor
rcrem no seu processo irregularidades, taes, que tornem a 
mesma eleição dependente de previa approvação de V. Ex., 
ou do Governo Imperial. 

De os Garde a V. Ex. - Marquez de Olinda. -Sr. Paesi
dente da Província de S. Paulo. 

N.' 200. -Aviso de 16 de Junho de 1858. -Declara ao 
!Jinctor dct F acnldade de Direito do Recife que os Pro
fessores e ·empregados da mesma Faculdade elevem cumprir 
as ordens que der o mesmo Director no desempenho de 
suas attribnições, mnbora não estejão cllas e.xpressadas nos 
Estatutos c Regulamento complementm· dellcs; mas que 
não cabe pela omissão no cumprimento dessas ordens a 
pena de privação de vencimento, visto não estar clla de
cretada em Lei. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
Imperio em 16 de Junho de 1858. 

Forão presentes a Sua Magestadc o Imperador os officios 
tlc>sa Directol'ia de ~· e 13 de Julho do anno passado, relativos 
á qucslao suscitada entre a mesma Directoria c o Professor 
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de. Rhetorica do Collegio das Artes, Innocencio Serafico tl 11 
Assis Carvalho, por se ter este negado a satisfazer á exi. 
gencia · que lhe foi feita para remetter á Secretaria da F a. 
culrlade huma nota mensal àos estudantes que não fossem 
;;rsiduos e applicados na sua aula; e bem assim outro officio 

J\0 7 do citado mez, consultando, se pode excluir do ponto 
os Professores daquelle Collegio, que não tiverem executado 
suas ordens, a fim de não receberem seus vencimentos em 
quanto nuo as cumprirem. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua 
immediata Resolução de 27 de Março ultimo, com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho tl'Estado , 
exarado em Consulta de 29 de Dezembro do anno findo, 
Manda declarar a V. S. 

1. o Que. com quanto não se cm·ontre nos Estatutos nem 
no .Regulamento dcss11 FaculdaQ_e di~posição que obrigue o 
ProfcssQr a remctter ao Director, ou ao Secretario notas mensars 
das faltas dos a!umnos com reflexões ácerca do seu apro
veitamento, he evi(lcnte que o rrofessor núo está sómente obri
gado ú literal cxecuçiío do que dispõe a legislação vigente 
sobre o ensino: c qúe, eumprindo ao Director não. sómcntu 
fiscnlisar a cxccuçüo da legislação, mas tambem estudar os 
faclo.'' que interessem o desenvolvimento do ensino, e a melhor 
ordem dos trabalhos escolares, a fim de poder propor ao 
~~overno as· nltt~nH;õí:S, e mcdidns que cnll:nder convenientes 
Tl<\!'i.l ou extirpai' nlw:'ios, on dislruir o~ ohstaculos que se 
oppo:;L:reJn a ~:~•~.e descnvo!vlmcnto, ou finalmente para dar 
melhor dirccç.ão ao ensino, todos os Empregados das Facul-· 
dades sJ.n obrigados a satisfazer as ordens dellc emanadas, 
lcndentes a este fim. Por ianlo he manifesto que o Pro
fessor, de que se trata, deixou de satisfazer de proposito, 
c não por impossibilidade, á requisição do Director. E sendo 
certo que as ordens deste foriio expedidas em desempenho 
das funcçõcs do seu cargo, e para a boa direcção dos estudos 
o I'rofessor, que as teve em menoscabo, está sujeito ás penas 
de desobcdiencia. 

2.' Que, quanto á pena de suspensão de vencimentos dos 
I'rofessores do Collegio das Artes, não se achando ella esta. 
belecida nos Estatutos, nem no Regulamento Complementar 
das Faculdades, não pode ser de modo algum admittida. 

Deos Guarde a V. S.-Marqucz de Olinda. -Sr. Di
rector interino da Faculdade de Direito do Recife. 
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N.• 201.-Aviso de 16 de Junho de 1858. -Approva as 
decisões do Presidente da Província do Maranhão sobre 
a organisação da Junta de Qualificação da Parochia de 
Santa llita do Codó. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negociosdos 
Imperio em 16 de Junho de 1858. 

I!Jm. e Exm •. Sr. -Foi ouvida a Secção dos ]11- ;ocios 
do Imperio do Conselho d'Estado sobre a materia i!. officio 
dessa Presidencia n. • 4-7 de 30 de Dezembro do ann' nassado 
submellendo ao conhecimento do Governo Imperial as decisões 
que proferira sobre as seguintes duvidas propostas pelo Juiz 
de Paz, Presidente da Junta de Qualificação da Parochia de 
Santa Rita do Codó. 

1.• Se tendo convocado na falta de eleitores, por não 
terem· sido ainda approvados os que forão eleitos para a mesma 
Parochia, os oito cidadãos que lhe erão immediatos em votos 
na eleição de Juiz de Paz, deve, no caso de comparecerem 
estes em numero ímpar, excluir· para a formação das turmas 
o cidadão mais votado dentre elles. 

2.' Se, tendo-se ausentado da Parochia hum daquclles 8-
cidadãos, póde ser chamado a substitui-lo o que se seguir na 
ordem da votaçüo. 

E Sua lUagestade o Imperador, Conformando-Se por Sua 
immcdiala Resolução de 9 do corrente mez com o parecer 
da referida Secção, exarado em Consulta de 20 de Fevereiro 
ultimo: Manda declarar V. Ex. que forão approvadas as de
cisões que dera o antecessor de V. Ex., concebidas nos s·e
guintes termos: 

i." Que em caso nenhum he permittido excluir os cidadãos 
convocados, qualquer que seja o numero em que elles se 
apresentem, tendo o Presidente da Junta em vista que os 
quatro mais votados representão a turma dos eleitores, e os 
outros quatro a dos Supplentes; c que, sómente no caso de 
não comparecer nenhum dos cidadãos que devem compor 
h uma ou outra Turma, pôde o Presidente convidar hum• ci
dadão que tenha as qualidades de eleitor para fazer a no-
meação quecompetir á respectiva turma, conformcdeterminão· 
os arts. 2 e 1!> do Decreto n.' 1.812 de 23 de Agosto' de 
1856. 
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2.' Que,. segundo ordeua o citado art. 2.' do Decreto, deve 
o Presidente da Junta, no caso figurado ua decisão antece
dente, convocar os 8 cidadãos que lhe forem immediatos em 
votos, residentes na Parochia; e por tanto não basta a sim
ples auseucia pará que se chame o immediato a esses cidadãos, 
mas he preciso para isto que haja mudança de Parochia. 

Deos Gua,de a V. Ex. -Marquez de Oliilda. -Sr. Vice· 
Presidente da Província do Maranhão. 

N.• 202. -Aviso de 16 de Junho de 1858.- Resolve du
vidas propostas pela Junta de Qualificação de Itabaiana 
da Província ·de Sergipe sobre a presidencia da mesma 
Junta. 

L' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocies do 
Imperio em 16 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho d'Estado sobre a materia do officio de 
V. Ex .. u.' 28 de 5 de Março deste anuo; e Sua Magcstade 
o Imperador, Conformando-Se por Sua immediata Resolução 
de 9 do corrente mez ·com o parecer da dita Secção, exa
rado em Consulta de 19 de Abril ultimo: Houve por bem 
Approvar as decisões que V. Ex. deu ás duvidas propostas 
pela Junta de Qualificação da Parochia de Itabaiana, por 
occasião da condemnação em processo de responsabilidade do 
Jniz de Paz Presidente da mesma Junta, concebidas nos 
seguintes termos: 

1. • Que se a sentença condemnatoria do dito Juiz Presi
dCJote passou em julgado, ou porque houvessem decorrido os 
dia.s da Lei sem interposição do recurso, ou porque o mesmo 
Juiz desistisse formalmente dellc por cscripto, he indubitavel 
que elle ·não pó de legalmente continuar a presidir a Junta 
de Qualificação. 

2.' Que no caso figurado pertence a presidencia da Junta 
ao Jniz de Paz immediato, embora esteja elle, como se diz, 
servindo na qualidade de Eleitor. 

3.' Que verificada a falta de Membro da Junta, que se
gundo a decisão anterior passa a assumir a presidencia, cumpN 
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que a mesma Junta nomeie quem substitua a esse Membro 
com tanto que a eleição recaia em cidadão que tenha as qua
lidades de Eleitor, conforme está determinado no art. 17 do 
Decreto n. o 1.812 de 23 de Agosto de 1856. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de O!inda. -Sr. Pre
sidente da Província de Sergipe . 

. N. o 203. -Aviso de 16 de Jnnho de 1858. - Approva a 
decisão do Presidente da Província do Rio Grande do Norte, 
de deverem ser contemplados como Supplentes de Eleitores 
mais votados os cidadãos, cujos diplomas de eleitores {m·ão 
annullados pela Camm·a dos Deputados, por excederem ao 
numero que deve dar a Parochia. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Imperio em 
16 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho d'Estado sobre o officio de V. Ex. 
n. 0 15 de 17 de Fevereiro deste anno; c Sua Magestade o 
Imperador, Conformando-Se por Sua immediata Hesolução 
de 9 do corrente mez com o parecer da dita Secção, exa
rado em consulta de 27 de Março ultimo: Ha por bem Mandar 
declarar a V. Ex., que acertada foi a sua decisão dada á 
consulta que lhe fez o Juiz de Paz Presidente da Junta de 
Qualificação da Parochia de S. João por occasiüo da orga
nisação da mesma Junta, de não deverem ser convocados 
como Eleitores, mas como Supplentes, os nove cidadãos, cujos 
diplomas de Eleitores forão cassados por deliberação da Ca
mara dos Deputados, 'como excedentes do numero que po
dja dar a Parochia, visto que, se os mesmos cidadãos dei
xavão por esse facto de ser Eleitores, tornavão nas lista dos 
Supplentes os primeiros lugaés, e como tacs deviáo concorrer 
para a eleição dos membros da Junta que competia á turma 
dos Supplentes. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Rr. Pre
sidente da Província da Parahyba do Norte. 

28 
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N.' 204.- Aviso de 16 de Junho de 1858:- Approva a 
decisão· do Presidente da Provincia do Ceará de pertencer 
a resolução das duvidas suscitadas sobre a elegibilidade 
dos Membros das Juntas de Qualificação á turma dos Elei
tores que os tiverem eleito. 

:1 ' Secção. Rio de Janeiro. lllinisterio dos Negocias do 
Imperio em 16 de Junho de 1858. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho d'Estado sobre a materia do officio de 
V. Ex. n." 17 de 10 de Março-ultimo; e Sua Magestade o 
Imperador, Conformando-Se por Sua immediata Resolução de 
9 do corrente mez com o parecer da dita Secção, exarado 
em Consulta de 1 \) de Abril: Houve por bem Approvar a de
claração que V. Ex. fez ao Juiz de Paz Presidente da Junta 
de Qualificaç"o de votantes da Parochia da Granja, de não 
ter elle procedido regularmente em sujeitar á deliberação dos 
outros Membros da Junta a legalidade da eleição feita pela 
turma dos eleitores para supprir a falta de hum dos .. Membros 
da eleição da mesma turma, que ficára impossibilitado de con
tinuar nos trabalhos da Qualificaçao, e de submetter depois 
a mesma questão, de accordo com os ditos Membros da Junta, 
;_\ decisão de V. Ex. 1 por isso que, segundo a expressa dis
posição do art. 12 do Decreto n.' 1.812 de 23 de Agosto de 
1856, as questões, que se suscitarem ácerca da elegibilidade 
de qualquer cidadão para membro da Junta, são decididas 
pela pluralidade dos votos da turma que o houver eleito. 

Dcos Guade a V. Ex.- Thlarquez de Olinda.- Sr. Pre
sidente da Província do Ceará: 
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N.• 205.-Aviso de 16 de Junho de 1858.-Approva a 
Presidente da Província das Alagôas, mandando dissolver 
a Junta de Qualificação da Parochia dos Prazeres , por 
não ter sido organisada de conformidade com a Lei da 
reforma eleitoral. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 16 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocios 
do Imperio dõ Conselho d'Estado sobre a materia do officio 
de V. Ex. n.' 13 de 1." de Fevereiro deste anno, e SuaMa
gestade o Imperador, Conformando-Se por Sua immediata Ile
solu~.ao de 9 do corrente mez com o parecer da dita Secçao, 
e~arado em Con•n!ta de 27 de Março ultimo: Manda decla
rar-lhe que hem resolveo V. Ex., conforme a opinião do 
3.' Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Pa
rochia de Nossa Senhora dos Prazeres, que, não estando a 
mosma Junta organisada de conformidade com os Decretos 
n."' 842 de 23 de Agosto de 1855, e 1.812 de 23 de Agosto 
de 1856, mas nos !ermos da Lei n.' 387 de J 9 de Agosto 
de 18ti·6, como vcrifictíra aquclle Juiz quando assumio a pre
sidencia da mesma Junta por impedimento do ;Juiz que de 
principio a tinha prcsithdo, e na falta do 2. 0 Juiz de l)az, 
cumpria que fosse dissolvida a referida .r unta, e organisada 
outra segundo as regras estabelec.it.las pelos citddos Decretos 
que alterarão nesta parte a Lei lambem citada de 19 de 
Agosto de 18!;6. 

Deos Guarde a V. Ex. -Jl!Iarquez de O linda.- Sr. Pre
sidente da Província das Alagôas. 
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N.• 206.-Em 16 de Junho de 1858.-Sobreatabellare. 
!ativa â armazenagem dos generos recolhidos aos 

trapiches particulares. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 16 de Junho de 1858. 

Em additamento á Portaria de 30 de Dezembro do anuo 
passado, declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado 
que a tabella, a que a dita Portaria se refere, só he appli
cavel aos generos, que se recolherem depois do 1. • de Ja
neiro ultimo, e aos recolhidos antes quando depois dessa data 
se vencer novo prazo de demora nos Trapiches.- Bernàrdo 
de Souza Franco. 

N.• 20'1.-JUSTICA -Aviso de 1'1 Junho de 1858.-Ao Presi
dente da Provii\cia do Rio de Janeiro.- Declara, em solução 

-á duvida do Juiz Municipal do Termo de Vassouras na txe
cução da pena de açoites e de ferro ao pescoço, imposta a 
hum réo na qualidade de escravo, mas que tinha de obter a 
sM liberdade depois de compridas certas condições testamen
tarias de sw {allecido Senhor, q>te o dito Juiz deve neste caso 
seguir-se pelo disposto na Circular de 7 de Fevereiro de 1856. 

3.' Secçr.o. Ministcrio dos Nego cios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 17 de Junho de 1858. 

Illm. c Exm. Sr.-};xpôz V. Ex. no seu officio n.' ~·35 
de 15 de Dezembro do anuo proximo preterito, as duvidas que 
oecorrião ao Juiz Mnniei"pal do Termo de Vnssouras no cum~ 
primento da pena de 4.50 açoites, com obrigação de trazer 
ferro ao pescoço por espaço de hum anno, imposta pelo Jury 
daquelle Termo ao réo escravo A.mbrosio, mas que por dispo·· 
siçuo testamentaria de seu Senhor, antes de haver o dito réo 
commettido o delicto porque fôra condemnado, lhe seria dada 
a carla de liberdade, logo que fosse satisfeita a condição de 
pagar el\e com os seus servi~~os, bem como outros seus par
ceiros incluídos na mesma disposição, as dividas contrahidas 
pelo testador, e as despezas do inventario; pedindo o referido 
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Juiz Municipal ser esclarecido, se, nas circumstancias expostas 
devia o réo ser considerado escravo, c como tal solfrer a pen; 
de açoites, c se a de ferro ao pescoço devia continuar durmotc 
todo o anno, em que elle era obrigado á traze-lo, ainda quando 
se verificasse ficar livre em virtude da citada disposição testa
mentaria. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa respondeo elle 
que huma tal consulta estava exactamente comprehendida na 
Circular deste Ministerio, de 7 de Fevereiro de 1856, cum
prindo por tanto ao Juiz, por desempenho do seu dever, e 
sob sua responsabilidade, resolver o caso, e obrar como enten
desse de Direito, fazendo a divida applicação das disposições 
Legislativas, e das genuínas doutrinas da Jurisprudencia Patria, 
que constituem a invariavel bussola porque seguia o Julgador 
verdadeiramente letrado e instruido na arte de julgar, sem 
attenção á quacsquer controversias que se suscitem. 

Consultada a Secção do Justiça de Conselho d'Estado foi 
estas de parecer, que, versando as duvidas propostas sobre a 
execução de huma sentença criminal, c a applicação da pena 
imposta considerada a qualidade de livre que póde vir ú ter 
o réo, em virtude da disposição testamcntaria, era evidente 
achar-se o caso comprehendido na citada Circular de 7 de Feve
reiro de 1856, em conformidade da qual devia o Juiz proceder. 
Que convindo quando haja lacuna na legislação, adoptar-se 
huma medida geral para casos identicos, não devia entretanto 
seguir-se outra marcha senão a prescripta por aquclla Circular 
e verificar-se por informações e averiguações competentes, se 
a falta de arestos c decisões dos Tribunaes em maioria seme
lhante, torna vão o caso omisso. Que do outro modo iria o Go
verno invadir as attribuições das Justiças, ás quaes pertence 
a execução das sentenças, dando solução aos casos especiaes: 
acrescendo ter a sentença de que se trata passado em julgado, 
e tornando-se irrevogavel, c só competir ao Poder Moderador 
alterar a pena por ella imposta. 

E Havendo Sua Magestade O Imperador por bem, por Sua Im
perial R,esolução de 12 do corrente mez, Conformando-Se com o 
parecer da sobredita Secção de Justiça do Conselho d'Estado, 
assim o Manda Communicar a V. Ex. para sua intelligencia, 

. e para o fazer constar no Juiz Municipal do Termo de Vassouras. 
Deus Guarde V. Ex.-Francisco Diogo Pereira de Vascon. 

cellos.-Sr. Presidente da Província do llio de Janeiro. 
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l\i." 208. -tMPERIO.-Avisode 17 de Junho de 1858. -De
clara ao Presidente da Província do Ceará que ha exorbitan
cia nas attribuições das Assembléas Legislativas Provinciaes, 
quando ellas legislão sobre aposentadorias, e outras mercês 
pecuniarias de natureza semelhante. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocies do 
Imperio em 17 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, Con
formando-Se por Sua immediata Resolução de 9 do corrente 
mez, tomada sobre parecer da Secção dos Negocies do Imperio 
do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 23 de De
zembro do anuo passado: Manda declarar a V. Ex. em res
posta ao seu officio n.' 97 de 21 de Setembro do mesmo 
anno, pedindo approvação do acto de ter sanccionado a Re
solução d' Assembléa tegislativa dessa Província, de que envia 
copia, concedendo aposentadoria aos Officiaes do Corpo de 
Policia que estiverem em certas circumstancias, que, segundo 
tem sido resolvido constantemente de conformidade com a 
opinião do Conselho d' Estado, sendo a concessuo de aposen
tadorias, jubilações, reformas,. e outras mcrces semelhantes da 
privativa attrilmição do Podei· Legislativo, exorbiWo as As
sembléas Provinciaes sempre que dccretão taes mercês em 
favor de certos e determinados emvregados provintiaes. 

A Resoluçao que V. Ex. sancciouou não está neste caso 
ella estabelece regras geracs para serem applicadas pelo Pre
sidente da Provincia aos Oliiciaes, que estiverem comprchen
didos em suas disposições, e cnWo podem essa regras tomar 
o caracter de condições dos empregos: lUas l1e controverso , 
segundo o nosso Direito Publico, como tambem tem opinado 
o Conselho d' listado, que mesmo essa ma teria esteja na orbita 
das attribuições das Assembléas Legislativas l'rovinciaes; e por 
isso, na fórma do que se tem praticado em casos semelhantes 
vae ser a referida Resolução levada ao conhecimento da As
sembléa Geral Legislativa, da qual novamente se sollicíta hnma 

. decisão sobre este objecto. O que commnnico a V. Ex. para 
seu conhecimento e governo. 

])eos Guarde a V. llx.-Marquezdeülinda.-Sr. Pre
sidente da Província do Ceará. 
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N." 209. -JUSTICA. -Aviso de 19 de Junho de 1858. 
Ao Presidente da Província do Espírito Santo.- Declara 
que os Promotores Publicas, bem como os Procuradores 
Fiscaes, não podem ser simplesmente equiparados aos Advo
gados, em vista das Leis, que os fazem Fiscaes 'l' ellas 
no fôro e fôra do fôro. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Ja
neiro em 19 de Junho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Transmittio-me V. Ex. com o seu officio 
n.' 4-5 de 24 de Março ultimo, a resposta dada pelo Juiz de 
Ausentes do Termo da Capital dessa Provincia, á respeito do 
procedimento que tivera nos autos de inventario e arrecadação 
do espolio do fallecido Subdito Portuguez Jaime Cogmenes 
Teixeira,- mandando riscar algumas palavras escriptas nos 
mesmos autos pelo Procurador Fiscal da Thesouraria da Fa
zenda, em retribuição á outras que lhe dirigio o dito Juiz, 
por entender este que lhe erào injuriosos. 

Ouvido o Conselheiro Procurador da Cotôa, e Confor
mando-Se Sua Magestadc o Imperador com o parecer por ellc 
dado, Manda significar á V. Ex. que não só os Promotores 
Fiscaes, bem como os Promotores Publicos, não podem ser 
simplesmente equiparados aos advogados em vista das Leis, 
que os fasem Fiscaes dcllas no lôro e fóra do fôro, e por 
isso foi exorbitante o referido Juiz em seu procedimento, mas 
lambem que devia elle dirigir-se pelo que está estabelecido no 
Aviso de 10 de Dezembro de 1838: cumprindo-lhe ter pre
sente que as autoridades se devem harmonisar sempre para 
a melhor administração da Justiça. O que communico á V. Ex. 
,paw sua intelligencia, e para fazer constar ao referido Juiz. 

Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Diogo Pereira de V as
concellos -Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 
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N.' 210.-FAZENDA.- Em 23 de Junho de 1858. -Mm·ca 
provisoriamente os vencimentos dos Emrregados da j'f'fesa 

de Rendas de S. José do 1\orte. 

lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio de V. Ex. 
de 31 do mez findo, declaro a V. Ex. que fi cão approvados 
para os Empregados da Mesa de Rendas de S. José do Norte, 
creados pelo Regulamento qne baixou com o Decreto n.' 2. H7 
de 10 de Abril ultimo, os ordenados e gratificações constantes 
da tabclla junta, os quaes serão provisoriamente abonados em 
quanto na o for possivel marcar, á vista da renda arrecadada 
pela dita Mesa, os vencimentos que devem competir defini
tivamente aos mesmos Empregados: cumprindo que V. Ex. 
ordene á Thesouraria de Fazenda dessa Província que informe 
ao Thesouro em tempo competente qual a renda da referida 
Estação no primeiro semestre do exercicie de 1858-1859, 
a fim de servir de base para fixação das quotas que devem 
perceber os respectivos Empregados. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente da Província elo Rio Grande do Sul. 

'J'abella tn•ovism•ia dos Ot·deuatlos e gt•atifi
ca~ões •los ]ii]ml••·e!;'~dos •h• 111esa <le ltentllt,"l 
de S. Jio!'lé <lo Nort.,, •nandatltt obsm·va•• pot• 
Aviso tleo;ta <~ata, tU .. igido á li"l'esideucia da 
.IJ"t•ovinc[a tUo Rio Gt·amle do Sul. 

' 
El!I'REG,\DOS. ORDENADOS. GR,\T!FlCAÇÕES. 

-------------~-------------
Administrador .......... 800~000 1.600~000 

Escrivão ................ 500~000 1.000l~OOO 

Escriplurario ............ 300~000 500~000 

Porteiro ..........•..... 1,00~000 800~000 

Guarda ................. 300~000 300~000 

Rio de Janeiro em 23 de Jut1bo de 1858.- Bernardo dG 
So\l~a 'Franco. 
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N.' 211.-JUSTICA.-Aviso de26deJunho de 1858.-AoPre
sidente da Província do Maranhiio. -Declara, em solução á 
duvida proposta pelo P1·omotor Publico da Capital da dita 
Provinda, que nas causas crimes em que os Juizes tiverem de 
fUncionar com Promotores seus parentes, consanguineos, !Se., 
não se devem dar de suspeitos, sendo ao contrario excluidos 
os PTonwtores. 

3.' Secçao. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de 
Janeiro em 26 de Junho de 1858. 

Illm. eExm.· Sr.-Submetteo V. Ex. com o· seu officio n.' 
61 de15 de Dezembro ultimo, { consideracao do Governo Im
perial, por copia, o que lhe dirigia o P~omotor Publico da 

· Capital dessa Província, expondo que nao lhe parecia justifi
cavel a praxe seguida na mesma Província de dar-se o Juiz de 
suspeito nas causas crimes, quando tem de funccionar com 
Pmmotor Publico seu parente, consanguineo on afin 11té se~ 
gundo gráo, amigo intimo, &c., em virtude do art. 61 do Co
digo do Processo Criminal, combinado com o Aviso de 15 de 
Novembro de 1834·, c outros, que equiparão esse Funccionario 
Publico ás partes propriamente ditas. 

Sua Muges ta de o Imperador, á Cujo Conhecimento levei 
os citados olficios, 'fendo Ouvido o Conselheiro Procurador da 
Corôa, c Conformando-Se com o parecer por elle dado, Manda 
declarar á V. Ex. que nenhum fundamento substancialmente 
jurídico appaiece na intelligcncia do Direito regulador da ma
teria dada·pelo referido Promotor Publico; por quanto, razões de 
ordem publica muito fundadas juslificão a salutar disposição da 
Ord. Liv. 1.' Tit. 4.S. § 29, que foi sempre litleral e escru
pulosamente guardada e applicada aos Promotores c Fiscaes do 
Juizo, cumprindo que seja fielmente observada, excluindo.se, 
na o o Juiz, mas os Promotores, nos termos da mesma Ord.; con
viildo entretanto que na nomeação destes Empregados se pre
verião taes collisões, sempre contrarias á boa administração da 
Justiça. O que communico á V. Ex. para sua intelligencia. 

Deos Guarde á V. Ex. -Francisco Diogo Pereira deVas
concellos. -Sr. Presidente da Provincia do l'ilaranhão. 

29 
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N.' 212.-IMPERIO. -Portaria de 26deJunbo de 1858.~ Ap• 
prova a nova Tabelta provisoria das passagens_ e fretes -nos 

transportes da estraãa de ferro de D. Pedro II. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem que a tabella 
provisoria das passagens c fretes nos transportes da estrada 
de ferro de D. Pedro li seja substituida pela nova tabella, que 
com esta baixa, organisada pela Directoria da Compan bia da 
dita estrada. 

Palaoio do Rio de Janeiro em 26 de Junho de 1858. 
Marquez de Olinãa 

:Reforma da Tabella pt'ovisol'ia dos fretes que 
se devem eobt•a•• .. a estl'ada de fel'l'o 

de D . .l"ed••o 11. 

Pretes por pe~o. 

Art. i.' Primeira Classe.- Generos de importação (Regu
lamento de 26 de Ablil do 1857, art. 105 § 1.'). Repntão-so 
taes todos os que percorrerem a eStrada de ferro em direcção 
da Córtc para o interior, c pagarão os seguintes fretes por 
arroba (éxceptuados os qne estão classificados em outros artigos 
desta tarifa): 

l 
Engenho Novo.................. :tl45 
Cascadura...................... :tl90 

Da Côrte a...... Maxambomba ................. "· :tl160 
Queimados.. • . . .. . . . .. . • . .. . . . . :tl2@ 
Be!em ......................... :ii300 

Art. 2. o Segunda Classe.- Generos do exportação ( art. 
105 § 2 o do R\)gulamento). Entrão nesta classe todas as mer
cadorias mandadas de qualc!uer estação do interior para a Côrte: 
as quaos pagarão por arroba (com .cxcepção do art. precedente), 

Do Engenho Novo para a Córte.. . . . . . . .. . .. . . .. .. .. :t~30 
:Oe Cascadnra idem. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . :i\60 
De :Maxabomba idem.............................. :11100 
De Queimados idem ....................... · . . .. . . . :JI160 
De Belêm... . . . .. . . . . . .. . • . . . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . • ~200 

Art. 3.' Terceira classe.-Generos alimenticios (§ 3.'do 
Regulamento). São considerados taes a farinha de trigo, de 
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mandioca, e quaesquer outros que tenhlio emprego como pão 
arroz, feijão, milho, batatas e tubcrculos semelhantes, assuear, 
bacalhau, toucinho, peixes, e carnes sccGas, ou em salmoura 
e o sal. Ao sal .em snecos OM barricas· se abaterilo 4.0 por .,f,; 
todos os outros ge.ncros 2:S por o 1 o da 1.'1 ou 2. a tabc!Ia, se
gundo percorrerem huma ou outra dire(;çno. 

Art. 4 .. () As massas .indivisas, qnc L.~vere.m .. mais de 10 
arrobas de peso, ou de 200 palmos cubicos de volume, pa~ 
gatão huma taxa addicional igual á taxa ordinaria, ou maior 
até o dobro, sendo arbitrada entre estes limites, segundo as 
circumstancias. 

Art. 5. 0 Osobjecios de maior responsabilidade, como louça, 
vidros, mobilia encaixotada, e outros, pagarão 50 por 0 /o sobre 
a taxa ordinaria. As caixas de chapeos, pianos, e outros ins
trumentos de musica, pagarão' frete duplo. A. Companhia não 
hc responsavel pelas avarias, senão mostrando-se signacs exte
riores de estrago na caixa, ou envolucros, procedentes de culpa 
ou negligencia dos empregados. 

Art. 6. o Podem ser recusados, ou pagar o frete que se 
ajustar: . . 

j.o Toda a massa indivisa superior a 50 arrobas, Otl 300 
palmos ·cubicos. E IÜ_ls do interior a que exceder a 10 arrobns, 
ou a 200 pai mos cnhitos. 

2. 0 A polvora, agna raz, pbosplwros, vitriolo, c mais sub-
stancias Uc eonducção perigosa. 

Art. 7." Nenhum volume mandado isoLdameutc por qual-
quer pessoa pagará menos cic ;)00 róis, qna!quei' ciuc seja' o 
pezo, c :a distancia. 

Art. 8. 0 A pcssoll que encher por sua -cauta hüm (70S 
carros com geucros, que pugnem frete por peZo, terá direito a 
hum abatimento de 2.0 por 0 /.o· 

Art. 9.u Os objcctos comprchcndidos ·neste Capitulo tem 
direito a huma demora na estação da Côt·te até 48 horas , e 
nas do interior até cinco dias livre de annazenagcm. Por cada 
hum dia que mais se conservarem -nos armazens da Compa
nhia pagarão, até 10 dias, 20 rs. por arroba, de 10 até 30 
dias, 50 rs., 30 até 90, 100 rs. Passados os 90 dias, deve a 
Companhia proceder na fórina dos arts. 63 e 65 do regula
mento de 27 de Abril de 1857. 

No caso de venda, o producto della, dcdusido o que se 
dever á Companhiil, será rcmettido ao deposito publico. 

Art. 10. A Companhia não responde por esgoto de li
quidas, ou diminuição de pezo dos objectos conduzidos a frete, 
salvo provando-se malversação. 
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Art. 11. A !,..' e 5." classes de mercadorias mencionadas 
no Regulamento art. 105 serão sómente a ceei tos a fmte, enchendo 
hum carro, ou compartimento de carro, e pagando a lotação 
em palmos cubicos, que deve estar marcado em cada vehiculo 
destinado á taes generos. 

~ <i 
~ 

~ 

"' i5 :g 

~ 
~ 

~ ~ ~ 

= ê s ] ~ ·;;:; CQ "' x 
~ d -'"' ~ ~ 

"' u ~ e- "' 1--- ---
ti? Classe. 

Cal. ................. ~08 ~12 ~30 ~!,O ~055 
Telha c tijol!o de alve-

naria .............. ~10 ~15 ~40 ~50 ~06i\ 
Tijollos d' asphalto ..... ~15 ~25 ~60 ~80 ~105 , 

&.a Clasl!le: 

Capim, estrumes, e 
quaesquer substan-
cias de utilidade á 
lavoura, e de pouco 
valor e pezo em re-
!ação ao volume .... ~06 ~10 ~25 :tl30 ~Oq.O 

-
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6." Classe.-Lenha em achas até 4 palmos de comprimento 
e nove polegadas de grossura por milheiro. 

Do Engenho Novo para a Curte .•.......•......... 
De Cascadura idem .............•. , . , , , .......... , 
De Maxambomba idem .. , .... , ... , ; . , ............ . 
De Queimados idem .. , .... , .... , ... , . , .. , , .. , ... . 
De Belem idem .................................. . 

nooo 
1~500 
3~000 
4~000 
5~000 

A que tiver maior grossura e comprimento deve pagar re
lativ~mente, de sorte que nunca venha a pagar menos do que 
pagaria a que vae na tabcl!a designada. 

ó 
ó 5 ~ 

"" = ~ 

_g " ;;; o 

1 
~ 'ª ê = .§ s 

'" ~ ~ 

= o = "' "' "' "' O' "' 
Carvão 

---:--
~130 1 

em saccos de 3 ~30 ! :!75 meios alqueires ..... ~20 ~100 

' .· 

""""'"""'= A WSia., 

Art. 12. Os objectos comprehendidos neste, c no anterior 
capitulo devem ser retirados uo prazo de seis horas, ytão se con
tando as que decorrerem depois do por do sol ate ao nascer 
no dia seguinte. Não srmdo retirados não terão direito a recolher-se 
debaixo da coberta; e pelo tempo que se demorarem nos palcos 
a Companhia niTo será responsavel por qualquer cxtravw. 
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Art. 13. 7.• Classe.-'Madeiras. 

~ 
~ 

~ § o 
= ~ = 
3 e ~ e = ~ ., 3 

~ ~ = "" ;;;:; C' .. --- ------ --- --
Taboas de 25 pollegadas 

de secção transversal, 
ou cou\:ociras de pi
nho de jgual grossura. 

Couçoeiras de 30 polle
gadas de secr.ao trans
versal, ou i2 polle
gaQas . de largura, c 
::3 d<~ grossura ...... . 

Idem de 40 pollegadas. 
ou pransh6es até 2 
-palmns de largurfl, c 
4. pollegad-as de gros-
sura .............. . 

Pernas de serra até H
pbllegadas de secção 
transversal. ........ . 

Prumos, peinns ele l\la
cl~ado que não exce-. 
dao a 20 pollegadas 
de sccçrro transversa'!. 

Páos, cuja g~•ossura não 
exceda a 32 pollegadas 
de secção transversal, 
ou frcxaes .... ; ..... 

Idem até ft.O pollcgadas 
do seeção transversal, 
ou vigas de 10 polle
gadas em quadro ..•. , 

= 

~06 ~09 ~022 ~030 :t1040 

~08 ~13 ~033 ~0130 

~12 1)18 ~045 ~0130 ~075 

~os ~o2o ~025 ~035 

~07 ~10 :J)0213 ~035 ~045 

::P20 ~30 ~075 ~100 \$130 

1)30 :tl45 ~120 ~160 ~210 

I 

As outras madeiras de maiores dimensões terão frete con· 
vendonal, altento o pezq e difficuldadc do carrego. 

Do interior para a Côrtc terão hum abatimento . de 20 °/ 
Art. 14-. He sempre livre á Companhia recusar cargas d 

madeira, tijollos, telhas, cal c lenha por affiuencia de outras, 
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e em tQijos os casos as que excederem a 150 pollegadas qua
dradas de secção, ou 50 palmos de comprimento, as quaes ; 
se forem aceitas, pagarão o que se convencionar. 

Trens de 
1 
viajantes~ 

Art. 15. Os viajantes das 3 classes pagarão do Rio á cada 
huma das outras estações, c vice-versa, o seguinte· 

-----~ .. ~.., .. 

ESTAÇÕES. 1.' Classe. 2.' Classe. 3.' C !asse. 

-.--. ------------------------
Engenho Novo .......... ~900 ~600 ~300 

Cascadura ............ . 1~500 1~000 ~500 

Maxambomba ....•.... 3~000 2~000 1~000 

Queimados ............ 4~000 3~000 1~500 

Belem ................ 5~000 4~000 2~000 
. 

=""""""'= :· -=-=..:;.='"-'"·""" ...... _.,_,,,"-"""'-· =-- -.,;..,=""-

Art. :1.6. Os meninos de menos de JO annos, podendo , 
c querendo accommodar-se dous em cada assento , pagarão 
metade do frete. Os menores de tres, que fOrem sempre ao 
collo, terão passagem grutuita. 

_Art. 17. Nenhu,n viajante de qualquer classe pugará em 
caso algum menos do que os preços estabelecidos para o En
genho Novo, embora se estabeleção novos pontos para os tl'ens. 

Art. 18. Os bilhetes, ou passes que dão direito da ida e 
volta em todos os trens entre pontos certos, nã'o serão por 
motivo algum transferiveis. 

O que comprar qualquer destes bilhetes assignarú no verso 
e caso não seja conhecido de algum agente da Companhia, 
pode este exigir nova assignatura em sua presença para ve
rificar a identidade de pessoa. Esta üJentidade sel'á provada 
pelos que não souberem escrever á contento da Administração 
quando esta o exigir . 

.Para hum mez _o valor integral de hum a ida c vi ri da cada 
dia, . podendQ incluir-se, ou excluir-se os dias de guarda á 
vonl!lde do comprador. 

Para tres mezcso mesmo preço, com o dcsc.onto de 20 por o/' 
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Para seis mezes o mesmo preço com o desconto de 30 por 0 /
0 

Para hum anuo o mesmo preço com o desconto de 50 por .0 f0 

Art. 19. Os viajantes e todos os objectos remettidos pelo 
mesmos trens, pagarão á vista mediante a compra de bilhetes 
na estação da partida. 

Art. 20. Hum comboy estraordinario pode ser recusado 
pela Companhia, e se esta o conceder, cobrará o valor total 
da lotação com o desconto de 20 por "/, 

Art. 21. Se huma familia occupar hum carro inteiro tem 
direito ao abatimento de !Opor '/, 

Art. 22. Nos canos de 1." e 2.' classes não póde entrar 
pessoa descalça. 

Art, 23. Nenhum viajante de qualquer classe póde levar 
comsigo cães, salvo occupando hum carro inteiro, ou compar
timento de carro. 

Art. 21•. Nenhum viajante pagará frete addicional pela 
bagagem de qualquer fórma, pezo, ou tamanho; comtanto que 
a leve comsigo, ou vá por baixo de seu assento, não ·incorn
modando os outros passageiros, do que he juiz a pessoa. a cujo 
cargo estiver a policia do trem. 

Art. 25. Devem ser con<luzidos nos trens de viajantes os 
seguintes objectos: 

1.0 Os saccos vazios gratis. 
2.0 Dinheiro, joias, mctaes, c pedras preciosas, pagando meio 

por .cento ad valo rem. 
3.0 Ovos, fl'Uctas, verduras, raizes, c toda a sorle de miu~ 

dezas proprias para a alimentação, fnclusivc capoeiras de aves, 
cada volume conduzido por hum viajante de 3. a classe, pa
gando metade da taxa que paga o conductor, sem íicar á com
panhia responsabilidade alguma. 

4. o Peixe fresco do mar, ou de agoa doce, accondicionado 
em vazilha á vontade de quem remettcr, c por sua conta c 
risco. 

5. o Pequenos ''olumes de encommendas, não excedendo cada 
hum a 3 arrobas e nem a 12 palmos cubicos de volume. 

6. 0 Volumes da bagagem excedente a que acompanha o 
viajante. As tres ultimas cspccics pagarão da Côrtc para cada 
estação do interior e vice-versa o seguinte por arroba: 

Engenho novo ................................. . 
Cascadura ..................................... . 
Machambomba ................................. . 
Queimados ..........•.......................... 
Jlelem ...................................•.•.•. 

) 

M50 
~300 
~500 
~800 
1~000 

Art. 26. Os animacs vivos pagarão da côrte para o inte
l'ior, e vice-versa, o que consta da seguinte tabe!la: 
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------------------------------------------
Bois .....•........ , ..................... . 

Vitellas menores de dois annos, e bezerros .... 

Porcos ................................. .. 

Carn~iros, cabritos, veados c semelhantes .. -.. 

Leitões .................................. . 

Cavallos, bestas c jumentos. o. o. o o ~ .•. o o • o. 

Gallinhas, patos, marrecos, frangos, pombos e 
semelhantes, por duziao. o o. o o o o ••. o o o. o •• 

Pcrús, ganços, c semelhantes, por duzia. o. o. 

Frutas, verduras, raizes c toda a sorte de miu
dezas proprias para alimentação, inclusive 
ovos, cada volume até 2 arrobas o o o o .• o •••• 

;'1400 

li300 

!!200 

:ji160 

~100 

ii600 

ii120 

l$080 

~600 

l;\480 

lj300 

iii60 

1~2CO 

~180 

;';1360 

;?120 

1~500 

1~200 

~760 

~600 

1;!360 

2\11000 

1!880 

t\1300 

2~000 

1~600 

1~000 

~800 

~500 

3~200 

11600 

1~200 

~400 

2~250 

2~000 

1\11120 

1~000 

~560 

4~000 
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.Disposir;ões Geo•aes. 

Art. 29. A' excepção dos viajantes, e dos objectos remei
tidos pelos mesmos trens, todos oS fretes serão pagos na Côrte, 
a saber: os dos generos daqui expedidos para o interior, adian~ 
tados ao expedir-se o conhecimento respectivo, e os que vem 
de fóra no acto da 0ntrega. 

Art. 30. Os viajantes, c mercadorias que percorrerem qual
quer porçUo de estrada entre estaç~o e estação, pag,arâo de 
frete a dilferença entre as taxas marcadas da Córtc dos pontos 
de partida e de chegada com o augmento de tO por'/, 

Art. 31. As malas do correio e seus guardas, assim como 
quaesquer quantias de dinheiro pertencentes ao Thcsouro Na
cional sci·ão transportados gratuitamente pelos carros da Com
panhia, porêm ao cuidado, e por .conta e rise.o do Governo. 
As som mas assim rcmctlidas serão selladas em caixas. Pelo trans~ 
porte de todos os mais objectos pertencentes ao Governo pa
gará este 20 °/0 menos do que pagar o publico por objectos se .... 
me!hantes (Art. 27. do contracto). 

1\rt. 32: Os empreiteiros da 2.a secção terão gratuitas as 
passagens para si, e .seus anirnaes; e quanto ás suas cargas pa~ 
garão os preços da tabella com o abatimento de 20 por '/, 

Sala das Sessões da Directoria em 4 de Junho de 1858.
Christianno Benedicto Ottoni, Presidente.-João I Baptista da 
J:!~onseca, Secretario. 
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N.' 213.- FAZENDA.- Em i.' de Julho de 1858.- Re
solve as questoes propostas pelo JJfordomo da Casa Impe
rial se he elle o competente para receber a prestação de 
Sua Magestade A Imperatriz Viuva A Senhora Duqueza 
de Bragança, e a dotação de Sua Alteza Imperial e Real 
A Senhora Princeza D. J anuaria, e os alimentos dos Se
nnissimos Príncipes Seus Augustos Filhos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenua. Rio de Janeiro em 
1.' de Julho de 1858. 

Reme !to a V. S., para sua intelligencia e execução, a 
inclusa copia authentica do Aviso qne nesta data dirijo ao 
Exm. Mordomo da Casa Imperial, em resposta ás duas questões 
por elle propostas em seu oillcio de 15 de Março ultimo; 
a saber, h uma, se a Mordomia ua Casa Imperial era compe
tente para receber a prestação concedida pela Resolução .de 
19 de Junho de 1838 a Sua Magestade A Imperatriz Vinva 
A Senhora D. Amelia Duqueza de Bragança: e a ontra, ·se 
era a mesmá Mordomia igualmente competente para receber 
a dotação de Sua Alteza Imperial c ReaJA Senhora Princeza 
D .• lanuaria, a consignaçUo marcada no art. 3.' da Lei n.'166 
de 29 de Setembro de 184.0, e os alimentos dos Serenissimos 
Principes Seus Agustós Filhos: as quaes questões, como V. 
S. verá do sobredito Aviso, forão resolvidas, a primeira ne
gativamente, e a segunda pela affirmativa. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. 
Sr. Director Geral interino da Contabilidade. 

iVIinisterio dos Negocias da Fazenda. Hio de Janeiro em 
1.' de Jnlho de 1858. 

Illm. c Exm. Sr.-Hespondendo ao officio de V. Ex. 
de 15 de Março ultimo, no qual V. Ex. pede que, em face 
do art. Hl; da Constituição do Imperio; seja esclarecido: 
1.', se o Exm.l\!ordomo da Casa Imperial he competente para 
receber a prestação concedida pela Resolução de 19 de Junho 
de 1838 a Sua Magestade A Imperatriz Vinva A Senhora 
D. Arnclia Duqueza de Bragança, e 2. 0

, se o mesmo Func
cionario he lambem competente para receber a dotação de 
Sua Alteza Imperial e Real A Senhora Princeza D. Januaria, 
a consignação marcada no art. 3.' da Lei n.' 166 de 29 de 
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Setembro de 1840, e os alimentos dos Serenissimos Prín
cipes Seus Augustos Filhos; ou se as sobreditas sommas devem 
ser pagas no Thesouro Nacional directarnente aos Procura
dores que Sua Magestatlc a Imperatriz Viuva e Sua Alteza 
Imperial c Real hajuo de constituir para tal fim: declaro ú 
V. Ex., quanto á primeira questão, que, attendcndo á letm 
e aos fundamentos da citada llesolução de 19 de Junho de 
1838, vê-se que a somrna a que ella se refere constitue huma 
prestação annual que Sua Magestade A Imperatriz Viuva per
cebe por titulo especial de concessão, não podendo conse
guintemente considerar-se no numero daquellas prestações 
de que faz expressa menção , e sob denominação privativa, 
o art. 114 da Constituição do Imperio; sendo que da con
cessão feita pela mesma Hesolução de 19 de Junho de 1838, 
passou-se Carta Imperial pelo Ministerio do Imperio, procc
deo-sc depois nas Repartições de Fazenda ao assentamento 
nos termos regulares e do estylo corno de pensão; com quanto 
o art. 2.' § 3.' da Lei de 20 de Outubro de 1838 .a clas
sificasse convenientemente em rubrica especial, e a compre .. 
hendesse na denominação gencrica de ((Dotaçúo)>, a que se 
prendia pela identidade do fim das demais dotações men
cionadas no mesmo artigo; por tanto, por esta e por outras 
jurídicas razões, a pessoa competente para receber no The
souro Nacional a prestação annual a que tem direito Sua 
Magestade A Imperatriz Viuva A Senhora D. Arnclia Duqueza 
de Bngança, he o Procurador que a mesma Augusta Senhora 
Haja por bem Constituir com poderes bastantes para esse fim. 
Quanto á segunda questão, porém, he o EXm. Mordomo da 
Casa Imperial o competente para receber a dotação de Sua 
Alteza Imperial e Real A Senhorn D. Jannaria, hem corno 
os alimentos dos Serenissimos Príncipes Seus Augustos Filhos; 
por quanto, prescrevendo o art. 112 da Constituição do Irn
perio que- quando ns Princezas se casarem, a Assembléa lhes 
assignará o seu dote, e com a entrega delle cessarão Os ali~ 
mentos, tendo sido este dote estabelecido na supracitada Lei 
n.' 166 de 29 de Setembro de 13Ml, e havendo finalmente 
o Tratado Matrimonial de 26 de .Janeiro de 18M ratificado 
em 22 de Abril do msmo anuo se cingido no art. 3.' ás 
disposições do art. 1.' da mesma Lei n." 166, que declara 
que a dotação das Princezas, quando ,houver de realisar-se o 
seu consorcio, será paga pela tiírma porque o he o de Sua 
Magestade O Imperador; he evidente a competencia da Mor
domia da Casa Imperial para receber do Thesonro Nacional, 
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na conformidade do art. 11/l. da Constituição do Imperio, a 
dotação de que se trata; accrescendo a isto achar-se Sua 
Alteza Imperial e Real fóra do Hnperio por ausencia mera
mente temporaria com licença de Sua Magestade O Imperador, 
percebendo ainda a dotação de que trata o art. 112 da Consti
tuição, como está previsto no art. 11 do Tratado Matrimonial. 

Deos Guarde a V. Ex.-Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Paulo Barboza da Silva. 

-·~~==,.--

N.' 214.-FAZENDA.-Circular em 3 de Julho de 1858. 
As fitas, garça, ló, fumo, escomilhas de seda e outras fa
zendas semelhantes devem ser despachadas a pezo liquido. 

·Bernardo de Souza' Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Iuspectores das· Thec 
sourarias de Fazenda, de conformidade com a decisão dadá 
á Alfandega da Côrte em Portaria desta data, que as· fitas , 
garça, ló, fumo, escomilhas de seda e 'outras fazendas se~ 
melhantcs, que se achão classificadas nos arts. 755 e 826 
da Tarifa das Alfandegas, devem ser despachadas a pezo liquido 
e não a pezo bruto. 

Thesouro Nacional em 3 dii Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 215.-IMPERIO.~Em 3 de Julho do 1858.-JWandaobsel'var 
as seguintes Tabellas dos vencimentos dos Agentes do Correio 

das Províncias abaixo designadas. 

SuaMagestade o Imperador H a por bem que, para execução 
do § 4.' do ar[ 25 da Lei n.' 939 de 26 Setembro do anno 
passado; se observem as seguintes Tabellas dos vencimentos dos 
Agentes do Correio das seguintes Provincias. 

Tabella dos vencimentos ttos &,:;entes do Cot•
reio das cidades. e villas da J•rovincia da 

BaJüa. 

tlachocira ................. ......... ~ .. ~ ... ~ .. 
Joazeiro . .................................. . 
Jacobina .••..•..•.••..•....•..............•.. 
Caravellas .....•..........•...•.•.•.......... 
Rio de Contas. . . . . . . . . • . . • . . . • . . • .•.•.•.•.. 
Feira de Sant' Anna .......................... . 
Purificação ..••.....•.............•.......... 
Valença ................•.•.....•............ 
Santo Amaro ....•..........•................ 
Nazareth ........... , .......•.............•.• 
1\f'aragogipe ............... .. , . ~ .............. . 
Inhambupe ................................. . 
Santa Izabel de Paraguassú .........•.......•. 
Macaúbas .................................. . 
Caeté ...•................ , ....••............ 
llhéos •...••.....•........•.................. 
Porto Seguro ...•.............••......•.... · • 
Barra do Rio de S. Francisco ................. . 
Abbadia ........•....•..........•...•...•...• 
Camamú .......•.................•.•........ 
São José de Porto Alegre ....... , ............ . 
Belmonte .................... , ............•.. 
Canavieiras . ................................. . 
Barra do lUo de Contas ....•.................. 
Barcellos ........................... , ........ . 
Alagoinhas ................................. . 
Santa Rita ............................... , .. . 
CaJnpo Largo . ....... _ ..................... ~ . 
Nova Rainha ................................ . 
Victoria .................................... . 
Carinbanha ................................ . 

300~000 
250~000 
240~000 
192~000 
192~000 
192~000 
192~150 
11,./,~000 
14/o.~OOO 
144~000 
j./,4~500 

141·~000 
141·~000 
144~000 
141•~000 
141··~000 
144~000 
150:t~OOO 
120:t~OOO 
120:tl000 
120~000 
120:t~OOO 
120:ti000 
120:ti000 
120:tiiOOO 
120~000 
120~000 
120:ti000 
120ii000 
120:ti000 
120~000 
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Tabel!a tios vencimentos dos Agentes do COJ~
••eiio •las cidade" e wilias <la ll"rovincia 

tl.e §. Paul<>. 

Santos ...................•..............••.. 
Pindamonhangaba ........................... . 
Sorocaba ................................... . 
Sil veiras . ............ -·. . . . . . ................ . 
Taubaté .................................... . 
Guaratinguctá . ............................. . 
Ubatuta .................................... . 
Lorcna .................... ................. . 
Bananal. ............... ... , ................ . 
S. Sebastião ................................ . 
Constituição . .......... · ...................... . 
l\1oggy-mirim .. .............................. . 

~~i.~::::::::·.::::;:::::.-.·.·::.·::::::::::::::: 
Campinas .........•......................... 
lguapc .. ................. ~ . . . . . . . . . . . . . ... . 
Jacarahy .. ; ....... , ......................... . 
l\io Claro ............................ · ...... . 
Moggy das Cruzes ................... · ....... . 
Parahibuna . ................................ . 
:Bragança .....•. ... · ...................... o o •• 

Itapetirünga ................................ .. 
Franca . .... o • ••••••••••••••••••••••••••••• o o 

Ararnquára .... ............................ , .. 
Caçnp.:tva ................ · .... _ ................. ' 
S. Josi{ ........................ _ ........... .. 
Queluz ..................................... . 
S. Luiz ............................. , ...... . 
Santa Branca ... o •• ~ •••• _ ••••••• ~ •••• •.o o. o. o_._: 

Atibaia ................. · ................... .. 
Caraguatuba. o ••••••••• o.·-· •• ••••• o,.~ o, o. o •• 

\l. 1\oquc ................................... · 
·~utia o • o •••••••• ~ ••.•• o • 'c. , o , • . o , •••• -. , • -•• o •• • 

Faxina . .............. o o •• : •• o ••• : •••••••••••• 

Tatuhy ..................................... . 
Una ...................................... .. 
Jundiahy ................................... . 
Batataes .................................... · · 
Casa Branca ............................... · · 
Limeira ...... o •• o •••••••• •••••• · ••••••• · •••••• 

Porto Feliz ................................ . 
Capivary. o ••••• o •••••• .' •• .' ••••• - •· ••••• o • o • , • ; 

Pirapóra o o •••••• o •• •••••• o •••• , , • o, , , , \ .• ,,,, 

700~000 
300~000 
300~000 
300~000 
21·0~000 
240~000 
240~000 
192~000 
192~000 
192~000 
192~000 
192~000 
192~000 
.192~000 
. 300~000 
300~000 
141•~000 
144~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120$000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
12Q~OOO 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

. 120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
.·120~000 
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'.l)arnahiba ........ , ..............•........... 
llanhacrn .....................•............... 
Cananóa ......... · ...... · .•.. , ... -.•....... · .... . 
Xiririca ..................................•.. 
notucatú .....•...••...•.•....•.............. 
Cunha .•...................................... 

120~000 
120~000 
120~000 
'120~000 
120:;000 
120~000 

T•~beliR•a <l<>s wmwi,n•ent®s '~""" 1%.,:;-eNltL..,. ,,]., <Cm·
!l0eH® dl:.:2,§ eüdn.til~~ e "t'iiJa§ tl&n, §_lila~4~"\-'haciia 

11M o ~Z~:ti.JJ•n.nhã®. 

·Caxias ... -· ................................. . 
.Alcantara .....................•................ 
Viana ........•....•.......................• :,1 
Codó ...................................... , 
Coroàtá .................................... . 
narra da Corda ............................. . 
Itapicurú-mirirn .· ........................... . 
l~ozario ....••... -· ........•......•..••....... 
llrcjo ............................. , ........ . 
Icattí. . . . . . . . . . . . . . : ...................... . 
Pastos Bons ............................. , .. . 
-_l'u~·y-A.~sú .... -•............... : . .......... ·-·. 
Guunaracs ................•.................• 
t~ururupú .. · ..........•.......................... 
Vargern Grande .•.................... _ ...... . 
Chapada .................................... . 
1\iachão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Chrolina ...... -· ..............•....•...... _ .... -
S. Bento ................................... . 

300~000 
~no$ooo 
~.~0~000 
120~000 
11.4~000 
120~000 
120~000 
120~000 
140·~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120.:t~OOO· 
~20~000 
120:j~OOO 

·'l1<l-abeUa {lo~ -~reueimDlenl!o§ d.m§! ~tlgeute,'!J «lo Cor
&·t~itl~ ~las ei.!lade~ ,e 'i•E!Ia§ d.:a. Pt•o'%--incia 

olo lEspiB•iáo §nu to. 

S. Matheus ................................. . 
Barra de S. Matheus ........................ . 
ItapirnirinJ ....•........ .- .• ................... . 
Benevcntc .... -· ...................•........• ·• . 
Guar.:Jpary .........................•....•.... 
·serra ....... : . .............•.........•...•.• 
Nova 1\l1neida .... -......•........ -· ...•....... 
Santa Cruz ................................. . 
Llnharrs ......................•............ 

-31 

14ó~OOO 
120~000 
240~000 
144~000 
144$000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
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'i'abeU•-. •lo§ vencfim.,ut""' <los A;,;mnte§ do c:;.,,.m 
:s.•eio du§ cidade-s .e -wi!ia§ d!u E.~B"®~'inei& 

ti e @. Pc.J.n•<t>. 

Rio Grande ................................ .. 
Pelotas ................ .................. . 1 •• 

S. José do Norte ........................... . 
Jaguarão ....•. .............................. 
Rio Pardo .................................. . 
S. Gabriel. ................................. . 
_llagé ....... .. · .. :. · · · ·· · · · ··· · · · ·· · · · · · · · · 
.A.lcgrctc .. ................................. . 
S. Leopoldo ............................... .. 
PiratinJ.Rtffi. _. ................................ . 
Santp ~o1no . .............................. . 
'friu-rnptio ............ ...................... . 
Tacruary .................................... . 
Encruzilhada . ................................ . 
Cachoeira . .................................. , 
Caçapava ................................... . 
Cruz Alta ................................... . 
S. llorja ................................... . 
~rugu~yana . ................................. . 
Vaccarta ............... .................... . 
Sant' Anna do. Livramento .. .. ~ ............... . 
Itaqui. .................................... .. 

300-:iDOO 
300~000 
:lGOwOOO 
:100~000 
300~000 
240~000 
192~000 
150~000 
11,4$000 
120~00() 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

'il'áb"Jlia <l<>s vmaciBJmcnot®s do§ A,g-cJnte® <I!" C•w
~·~ da,!§ citl.tule.s ~ win~as da F'a.·owinc2& · 

d.o JR.lllara:ullá. 

Paranaguá ... ................................ . 
Antonina ................................... . 
Castro ... c.; .............................. .. 
Morretes ................................... . 
Guaratnba .................................. . 
S. José dos Pinhaes ........................ .. 
Princif)e ... ................................. . 
Ponta Grossa .. ............... · .............. . 
Guarapuava ..... . · .......... · ................. . 

300~000 
144~000 
141.~000 
120~000 
120~000 
120~000 
11o4;:1000 
120·~000 
120~000 
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'l'aheUa <rl<a§ weucbrm.:entu& dor.; .AiAA't''s.ílltes d<t~ C~t·
E.oci~ !l:~&&Sí ci@&:a_~t!e§ e ~·n~~a§ d.a P.!l~®'li/.finne:Ra-n. 

ll!e .PP'en·ua:m-a~tHiC©I. 

O!inda ...........................•........•. 
Goyana ......••............•...•............ 
Victoria .........•...•.....................•. 
J~onito ...•..•............................... 
Caru.1rú .......•...•....•......•....•...•.... 
G·aranl1úns .......................•........... 
Vi!la Boi la ........................... · ... ·. · 
Ouricurr .....•.. ~ ................•.......... 
Exú .....•.... , ...........•.................. 
Iguarassú ................................... . 
Pau d'A.lho ................ o·· ............... . 

~~~~~-:~i\~-~ ... ·.·.·.·.·.:·.·.::::::::~-:::::~:~::::~~:::: 
Brejo da Madre d" Dcos ..................... . 

{;f~J~~i~·~ : : : ........ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cabo ...................................... . 
Serinhacrn ..............•..•................ 
Rio Forrno3o .....•.....•....•............ · · · 
llarroirros .................................. . 
Agua Preta ........•.. ', ...............•...... 
Cabrobó ..............................•..... 
1'acaratú .................................... . 

120~000 
120~000 
120~0UO 
120~000 
j 20~00() 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

.;,J 2();)000 
'120~000 
120~000 
120~000 
no~ooo 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
1'!0~000 
120~000 
120~000 
120~000 

TafileNJ!.a Q.Jlo§ wt·~:ncã.mento.l§ dos A.~;eJJutcs «1lo C®I·
rN~i® íllm& cid.auics e wiiba§ dnl PJI•ÍOlv~ncii& 

das .tt!ag®a.§. 

Alagôas ..•............••................. · · · 
Penedo ....•.•........••.•........•..••...... 
l)orto· Calvo ..........•. ~ ................... . 
Porto das Pedras .......................... · · · 
Paç.o de Camal'agibe .....................•..... 
Pillar ...................................... . 
S. Thligucl ............••...•............•.•.• 

127~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

'l!'abe~nlll .n.,, wmwiment"'" ,J.,m Al.g·ellllte§ <1<> <G<>a'
n•®.lio <!"Rolas cR<tH&u~e§ e wii§a§ dla .JProwinci&a. 

de ®m·giíi'"'. 

l.arangeiras ................................. . 
]~stancia ................... · ................ . 
:i\Iaroi1n ......... , .•......... . : . •..•.......•• 

120~000 
120~000 
120~000 



ltabaünrn ................................... . 
Ptopriâ ............... · ..................... . 
Cnpclla .................................... . 
Rozarío ............... ~ ... _ .................. . 
Villa Nova ........................... -....... . 
I .. agarto ......•...•. ~. . . . . . • . . . . . • . . ....... ~ 
Carnpos ..................................... . 
Itabaianinha ........•..........•.....• • ... · · 
Divina Pastora ......•......•.........•..... ·. 
Porto da Folha ............................. . 
S. Christovão .....................•.........• 
:Sl tnã·o Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

120~00(! 
120~000 
120~000 
120:;)000 
120~00() 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~0CO 
120:POUG 
120~()00 

rEtdJelha !IIos ''ellld~.á1Hlll~JUt.o~ do§ -~~,;·eui.e.s t'&o C'Gilll'-""' 
»:·.e~o d.;.•s citlmlD.c~ e vil-las e:ã.n. il:»i!"®'i'i:U:3Jla 

1fto Ceai•á. 

.--\racali ... -.. .- ............................ . 
Baturltó .................................... . 
Canindé ................................... . 
Cachoeira .................................. . 
C rato ...................................... . 
firanja ........ ~ ......•....... · . ·. ·. · · · • · · · · · 
lcó ........................................ . 
lpú ........................................ . 
l .. avrás ............... · · ... · · · · · · · · • · · · · · • · · · 
Saboeiro .........•................... · · · · • · · · 
Qucixcran1obirn ...........•..•............•.. 
Sobral. .................................... . 

·S. João do Principc ........................ .. 
Viçosa •....•................•...........•... 
S. Jlernardo ................................ . 
ln1peratriz. ~ ..............•.................. 

1:20~000 
nc~ooa 
12o:;;ooo 
120~000 
go,ooo 
1Mit)•000 
120~000 
120'J)000 
120~000 
120~000 
120.~000 
192~000 
120~000 
HO~Ooo 
120~000 
120~000 

Aos Agentes do Corl'cio das cidades c villas das Provincias 
designadas nas tabellas supra ··fica marcado como vencimento 
.0incoenta por cento do rendimento das respectivas AgcncÜlS, 
nunca porOm podendo perceber mais de 700~000 em cada hum 
anno, devendo entrar para os cofres publicas com o excedente, 
lJUando o haja. · 

Aos Agentes, que pelo produclo da porcentagem não chc~ 
garem a fnzer 300~000 fica marcndo o vencimento da \abella 
relativa a cada huma das Provincias. 

Os Administradores dos Correios tomando no fim de cada 
n.nno as contas das Agencias, c verificando por ellas quaes aquellcs 
Agentes que pela porcentagem não chegá rã o a receber as quantias-
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marcadas nas tabcllas, 03 incluirão pela falta, na folha que no 
fim do mez remettcrcm ás Thesourarias, a fim de podcre:n ali 
s~r pagos corno os mais Empregados dos Correios. 

Se o producto da porcentagem exceder ás quantias fixadas 
nns tab~llas, o Agente o receberá por inteiro, huma vez que 
não exceda a 700?~000, não tendo em tal caso direito ú quantia 
<.1lguma dos cofres publicas. 

Os Agentes do Correio das pl'ovincias designadas nas dilas 
tabcl\as, que ·não forem de cidades ou villas, continu:Irflo a 
pcrGcbcr os vcncimento3 que o:·a lhes cslâo, ou para o futuro 
lhes forem arbitrados. 

Se durante hum anno h uma· Agencia for servida por rnais 
de hum Agente, se fará-a conta proporcional ao que c.nda hum 
devia pe:·ccber, e lhe sr~rá inteirado pc!a respectiva Thesourariu, 
quundo por ventura da porcentagem nao tenhu tirudo o cqui
\'alentc. 

Ificão subsistindo os seguintes Empregados: 
O Ajudante c o Praticante da _t\gencia do Correio de Santos, 

na Provincia de S. Paulo, aqudlc com a gratiflcação Ue !~OO:j~, 
e este com a de 300~000; ficando supprirnidos os 2. 0

" Ajndonlcs 
(}as Agcnci.:1s de Sorocaba e Campinas da mesma Provinda.-

Os 2. 05 Ajudontes das Agcnciàs elo Correio de Pelotas, l\io 
Pardo, lHo Gr~mdc, c o l)raticantc de3la, todos na Provincia 
de S. Pedro, rencendo o 1. 0 10 °/o do rendimcnlo da /~.genciu, 
o 2. 0 20 °/o, o 3. 0 g 0 /o e o 11-. 0 

() 
0 /o-

0 2. o Ajudante da Agencia do Correio U.e Voranaguá, na 
l)rovincia do Paraná, com o vencimento de 10 °/0 do rendimento 
da Agencia. 

O 2." Ajudante da Agencia de S. João d'El-Rci, na Pro
vincia de Minas Gcraes, com a gratificação de 240:tP000; ficando 
supprimido o 2. 0 Ajudante da Agencia da Diamantina Ua mesma 
Provincia. 

O 2. o Ajudante da Agcneia do Correio de Caxius, ·na Pro
vincia do :Maranhão, com o vencimento d315 °/o do rendimento 
da Agcnci<l. 

Palacio do llio de Janeiro em 3 de Julllo de 1838.- Marqucz 
de Olinda. 
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!\.' 2lG.- Portaria de 7 de .Julho de 1858. ·-Manda ob
serva?" as Tabellrts dos vencimentos dos Agentes de Correio 

nas Cidades e Villas das Provincias abaixo des1:gnadas. 

Sua Magcstacle o Imperador Ha por bem que, para exe
CU(;ão do .§ lt-. 0 do art. 23 da Lei n. 0 939 de 26 de Setembro 
do anno passado, se obseryem as seguintes Tabellas dos ven
cimentos dos Agentes dos Correios das seguintes Provincias. 

Tabcllla 11lo§ V®ru!.chnaent.®s \t"U<ms A~-(~nte~ 11~0 Cort•
ll~i,üo da .. s ci-lla.:;:lc.§i c win&l.§ d_tr.t Ri)J.~(Hlha.c~a 

G:lo ..-'lU:I!.S,§IUD.!lffl§. 

Ci dado de Tetle ....•............•............. 
Bella da Imperatriz .......................... . 
Maués ........................•..•..... · · · .. 
Barcellos ...............•........... ~ ........ . 

120~000 
120~000 
121:~ooo 
120~000 

'i1at-be~lla tilD.'§.I ven.:ehe:u~nts§ (!}@§ Al~·eute§ d.o ·Cot•
:&•eio e:U.t.s,§ eei-l:TI.êulef,O) e wãUa§ da D._»JP®VH!:ncii.all. 

<ie lllillatto G•"""""" 

Cidade de Matto Grosso ....•.................• 
Vílla do Diamantino ......................... . 

)> l\'Iaria .......•...•.....• · ........•.•. 
)> Paconé ............................ . 
)) Santa Anna de Parnahyba .. · .......... . 
)> ~Iiranda ............... · ............. . 

1~0~000 
120~000 
120~000 
120:í000 
120~000 
120~000 

rl1abelha. tio§ wencfi.11nento§: «i®§ A~ente§ e:Uo Colt~• 
:a:•ei® 11las eidad.(..,"§ e ''llihas d.a i»tnowãu.cia. 

do l?&an•lià. 

GurL1pá .••.•.•...•...•.......•..•.....•.. 
Sanlarcrrt ........ o •••••••• ; •••••••••••••••••• 

Can1ctá .•.•............................. o •••• 

I\'lncnpi .................... -..... o ••• o •••••••• 

Obidos ..................................... . 
l1revc:; ............ o ••• o ••••••••••••••••••••• 

]~ragança .................................... . 
\rigia, ..................................... . 
Cachoeira ...............• o ••••••••••••••••••• 

240~000 
192~000· 
14/,~000 
114~000 
11·'·~000 
1'20~000 
120~000 
120~000 
120~000 



r~lá!hena l!ü~~.t'" 
B•®íl0 eRa§ 

'\S-1~lll!.i~h:a:H'..::nto.'§ dk@§ &~·e;:;h~.e§ do ~;~;r,r .... 
ei~t~a·a:'[®r;j e ~'f~~a!§ 11Ra~ M?'R'®"'.i:I:D~i.nt 

(li0 JlD~~lHiti·R~~'. 

Parnuhyha .................•............. · •.. 
Ociras ...............•...................... 
S. Gonçalo .............................•... 
Jeronlc.rihã ................................... . 
Pararwguá .................................... . 

~:ll~~~:~l~ .......................... ::::: ~·::: ~-~::::::::::::: 
.Principc Imperial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C<1rnpo l\laior .......•......................... 
llll.t'l'ilS •••• , •.•••• o ••.••••• , , ••••• , • ,·, •••••••• 

Pcracut~uca ..... -......•....................... 
1\Iarvão .......................•............... 
União .......•...... _ .......................•. 
S. Gonçalo da Batalha ....................... . 
Pedro Segundo....... . . . . • . . . ......•..... · .. 

192;){)00 
102~000 
120;)000 
120~000 
120~000 
1'!.0~000 
120:000 
120~000 
12ü~ODO 

. 120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

'l\mfu>eliR.m cr~lft§ ''.eR~~i!!lll®ll.lit-o§ q"[®§ i&.gent{"§ d® C~Ht• ... 
n"®lio <i"H~M!) citi..s.uUl!~~ e w~llNHt:§ d . .::.h. :ffi.J.ln·o~'htcia. 

@.lia Pa:u.~€1!.-Unyba... 

1uan1anguapc .•..•..............•.....•....... 
Indüpendencia-.... ~ ....... ·-·... • . . . • . . . . . . . . 
Area ....................................... . 
Bananeiras ............•.................•.. ,. 
Alagóa Nova ......... 00 ... 00 ................ . 

Pilar ...................................... . 
Ingá ........•............................... 
Campina Grande ............................. . 
Cab·acciras ..•...........•...•................ 
S. João ..... , .............................. . 
Patos ...................................... :· 
Pornbal ................. · ................... . 
~atolé da Rocha ............................ . 
Pianco ....... : .............•.. ~ ..........•.. 
Souza ........................•....•.......... 

120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120:;)000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
.120~000 
•120~000 
'120~000 
·120~000 

1.fabe:Ua e:ios venchn1.entos t!®§ ~"-~·el'l.s.âeg; d.o CoJ•m 
1.neio ~tl.&a§ ®B<aiad.e& c viUail§ cl!a Ii"ro\\'EnRei.@ dtDl 

lffii.<> c ....... !e .~ .. ~m·ttc. 

S . .José ..................................... . 
!tnpcratriz .......................... · · · · • · · · · 
Assú ......•..•. , •..•....•................•.. 

120~000 
120~000 
120~000 
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f~oyanin\Hl. · · · · · · · · · .......... · . · . _. ......... . 
\

7iltar .. · · · · · ··· · · · · · ...... ·. · · · · ··· · · · · · · ·. · ·. 
l~xtroJnoz ..........•........ · .•............... 
s. Gonçalo ...... ' ....................•...... 
1\ngicos_ .................................... . 
l\lossonJ ........................... · ......... . 
~lUÇL\11 .•.••••.•.•.•••••••.•••••••.•.••••••••• , 
Apudi .•.................................... ·. 
Principc ... -........... ~ .... ~ ................ . 
Por lo Alógrc ..... ·. · ......................... . 
Santa ,Anna do ~I altos ............ ; ... ~ ...... . 
.\cari ..... ·. ·. ·. · ·. · ....................... . 
·r ouros .....•... • ....................•......... 

HO~OOO 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120:;)000 
1'20~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 

r_('abieB~a alo§ venc_iaauertllt®§ d®§ Jfn_gente~ tiO Uou•
~·eR® tlàf.-af§ ciihu1le19 e_ viiUat~ lll&ii- -!V~rovincia 

· <lle G<1t-3·az. 

Catl\1ao.-- .-. - · · • · · · ·. · · · · · · · · · • · · · • · · -· · ·- ·. -. 
llomnm ... · ... · · · · · ·. ·. ·. ·. ·. ·. · · · · · · ., .... . 
Cavalcante ..... ·. · . · . - .. ·. · · ·. · · · · · · •. •-· .... . 
Porto Irnpedal. ....................... o .•..... 
Arraias .... ·; ·.- · · · · •. · ·. · - · · · · · .-. · · · · .• · ...... . 
Boa 'Vista .•..... - ... · ........ · .... - ........ ;_ .. . 
Conceiçã_o ..... -............. : ............•. · ... . 
Corntn1n' .. · . · · · - · · · · . · . · ... · . · ..... · .. · ... -•... 
li'lores ...............•...............••....• 

.-}~~~~~~l.:::: :·::::::::::::: ·. ·. ·. · . .-. ·. ·. ·. ·.::: :·:::: ~: 
1\feia Ponte ....•.....•.•......••. · ••..•.•••..•• 
Natividade .•.•.•.•.. ~ •.•....••.••.•••.•.•.••.• 
'Palma •••..•.•...•.•..•... • •.•....••....•...• 
Pilar .•......................... · .....•.... , ... 
:santa Cruz ..•.....•..•......•..•. "' •. ; ••...•. 
:s. José ....•..••..••.•...•.•...•.•. ;· .•....... 
:santa Luzia ........•••.....•.....•.•.• .- •..•.•• 
-~rrahiras .....................•....•....... _ .... 

240~000 
J4q~COil 
HI,~OOO 
~4/.~000 
120~000 
120~000 
120~0GO 
1120~000 
l120~000 
120~000 
120~000 
120.~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
120~000 
12~000 
120~000 

'T .. beUa •los ventci•»<ent.>s <lo!> Ag·el!li!l'§ <i<> Ol;cw· 
n"efi® ttl~t§ cidll.&des e wBllRa~ tia Pt~tndinci&~ lle 

@~nd'.·.m ·Ca-atba .. &.·i!.n~-a-. 

'CiUadc de S. lh·;-me-isco ...•............•....... 
)) I~aguna ....... · ................ _. ... . 

Villa do Porto l~cllo ......................... . 

3001)000 
:wo~ooo 
120~000 
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Aos Agentes dos Correios das Cidades e ViHas das Pro
vincias designadas nas Tabellas s_upra Oca marcado como ven
cimento 50 °}0 do rendimento das respectivas Agencias, nunaa 
porém podendo pet'cebcr mais de 700~000 em cada hum anno, 
devendo entrar para os cofres publicas com o exceden~e quando 
o haja. 

Aos Agentes, que pelo producto da porcentagem não che
garem a fazer 300#l000, fica marcado o vencimento da tabella 
relativa a cad3. huma das Províncias. 

Os Administradores dos Correios tomando no fim de cada 
anno as contas das Agencias, e verificando por clles quaes 
aquelles Agentes que pela porcentagem não chegárão a receber 
as quantias marcadas nas tabellas, os incluirão pela falta na 
Folha que no fim do mez- reme:tterem ás Thesourarias, a fim 
de poderem ali ser pagos corno os mais empregados do Cor
reio. 

Se o producto da porcentagem exceder ás· quantias fixadas 
nas tabcllas, o Agente o receberá por inteiro, huma vez que 
não exceda a 700:ffJ000, não tendo em tal caso direito a quantia 
alguma dos cofres publicas. 

Os Agentes do Correio das Provincias designadas nas ditas 
tabellas, que não forem de Cidades ou Villas continuarão a per
ceber os vencimentos, que óra lhes estão ou para o futuro lhes 
forem arbitrados. · 

Se durante hum anno h uma Agencia for servida por mais 
de hum Agente, se fará a <.,'Qnta proporcional ao que cada hum 
devia perceber, e lhe será inteirado pela respectiva Thesou
raria quando por ventura da porcentagem não tenha tirado o 
equivalente. . -

Palacio do 1\io de Janeiro em 7 de Julho de 1858. -Marquez 
áe Olináa. 

32 
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N." 217.- FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1858.- Verbas 
a qve devent ser levados os vencimentos de Em

pregados que substituem outros. 

Berna.rdo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respo~dendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria de l'azcnda da Província do Piauhy, n. • 28 
de 27 de Março des\e anuo, em que, por oecasiilo de lhe 
requererem alguns Empregados da mesma Thesouraria, ba. 
zeados na disposição do Decreto n.' 1. 995 de 1!~ de Outubro 
ultimo, o pagamento da quinta parte, por conta da Fa
zenda Nacional, dos ordenados dos lugares que substituirão 
no decurso do anuo passado, a contar da data do referido 
Decreto; consulta: se deve mandar fazer o pagamento pela 
verba <ahesourarias)), ou se TJela «l~ventuaes», declara ao 
.me~mo Sr. Inspector que, quando hum lugar está vago, ou 
quando o proprietario não tem direito ao todo ou lÍ parte dos 
vencimentos dellc, a despeza deve ser levada á verba por 
onde se pagarião ao proprietario os ditos vencimentos, se 
porêm este, apezar de impedido, tem direito aos vencimentos 
por inteiro do seu lugar, a despeza deve ser levada á verba 
«Evcntuaes>). 

Thesouro Nacional em 7 de Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Vranco. 

N.' 218. -Em 10 de Julho de 1858.- Sobre titulas e pa-
9 Hrnenlo de divida inscripta. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria do Rio Grande do Sul n.' 287 de 21 de Abril 
ultimo, no qual pondera que achando-se inscripta no auxi
liar da divida publica da mesma Thesouraria a quantia de 
6(il ;t!>OOO em nome de Manoel José Machado, e tendo re· 
q11erido hum novo conhecimento dessa divida o Barão de 
Quarahim, o Dr. João Dias de Castro e Mamoel José de l'reitas 
Travasses, genros c herdeiros daquelle credor, por ter-se 
extraviado o conhecimento que tinhão, entra em duvida se 
lhes deve dar h uma certidão extrahida da respectiva inscripção 
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para servir de titulo da divida, por nuo ter a Thesouraria 
conhecimentos proprios, ou se, prescindindo disso, lhes póde 
passar a apolice, por assim o pedirem; e se neste caso tal 
apolicc deve ser passada aos tres herdeiros, a quem pertence 
a referida quantia, ou se deve dividi!' essa imporlancia em 
partes iguaes, por não caber h uma apolice a cadn hum, a 
fim de lhes serem pagas em dinheiro:- declara quanto á 
1.a parte, qne deve, na falta de conhecimentoproprio, pa~sar 
em substituição do perdiclo outro manuscripto observando as 
cautellas recommendadas na ordem n.' 6 de 18 de Setembro 
de 18fi.f; e, quanto ao modo de fuwr-sc o pagamento, 
que, visto o numero dos herdeiros ser tal que não cabe a 
cada hum qno_ta maior de quatroeenlos mil réis, deve ser 
cllc feito em dinheiro, embora seja o total inscripto spluvel 
em apolices, como se pratica no Th(~souro. 

'fhcsouro Nacional em to de Julho de 18;)8. -Bcmardo 
de Souza Franco. 

N.' 219.--IMPllRlO. -Aviso de 13 ue .falho de 1858. -De· 
clara ao Pre.sidente da Pro1lincia do Jt[ aranhã.o que não ha 
incompatibilidade entre o cargo de Juiz de Paz e de Cirurgião 
do Corpo de Policia, tendo a Camara Jlunic·ipal da Ca
pital exorbitado quando excluiu do cargo de Juiz de Paz 
por aquelle motivo o cidadão .José Süveslre dos Jle·is Domes, 
o qual está habilitado para presidir á Junta de Qualifi
cação da Parochia a que pertence. 

1."' SecçJo. Rio de Janeiro. IHinistcrio dos Negodos do 
lmperio em 13 ue Julho ue 1853. 

111m. c Exrn. Sr. -l;'oi ouvida a Seeção dos Negocias 
do Imperio do Conselho d'Estado sobre os ollicios des~a Pre
sidencia n.us 54 e 57 de 1 e 9 de Fevereiro deste anno, 
com os quaes submettco ú approvação do Governo lrnperial 
as decisões, 1111e proferio por occasião da dcliberaçao que a 
Camara Municipal desíia Cidade tomou, de excluir o cidadão 
José Silvestre dos Reis t~omes, da liíita dos Juizes de Paz do 
districto da Parochia da dita Citlade, sob pretexto de que 
este cargo era incompatiycl com o de Cirurgião dG Corpo 
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de Policia; pretexto que anteriormente allegára a mesma 
Camara , para lambem o excluir do cargo de Vereador, con
forme me f<li communicado em officio do antecessor de V. 
Ex. n.' 2 ds 2 de Novembro do anuo findo, a que respondi 
por Aviso de !4. de Maio ultimo. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se por Sua 
immediata Resolução àe 7 do ultimo mez com o parecer da 
dita Secção, exarado em consulta de 15 de Março proximo 
passado: Manda declarar a V. Ex. que forão approvadas as 
decisões dessa Presidencia, não. só declarando aquelle cidadão, 
om solução á consulta que elle fizera, que podia exercer o 
oargo de 2.' Juiz de Paz, visto não baver Lei que decrete a 
incompatibilidade allegada pela Camara Municipal, nem esta 
he competente para estabelece-la, tendo inteira applicação ao 
caso vertente os princípios que expnz no 1.' quesito do meu 
citado Aviso de 14 de Maio, como tambem fazendo constar 
ao 3.' Juiz de Paz do districto da Cidade, que o consultára 
sobre a exclusão resolvida pela Camara, que o mesmo ci
dadao José Silvestre dos Reis Gomes, na qualidade de 2.' Juiz 
de Paz que era do mesmo districto, em virtude daquella 
<'~cisão, podia presidir á Junta de Qualillcaçào dos volantes 
üo. Parochia da Cidade, embora pela creação da nova Parochia 
em territorio do referido districto, elle ficasse pertencendo a 
esta, vi~to que sna eleição devia prevalecer, até que se fi
zesse nova divisão de districtos de paz, e se procedesse á 
eleição geral de Juizes para elles, conforme está resolvido 
]Jelos Avisos citados por essa Presidencia, de 31 de Janeiro 
dd 1831, e n.' 110 de 10 de Agosto de 181~7. 

Posteriormente aos citados olficios de 1 e 9 de Feve
reiro recebi outro olficio da dita Presidencia datado de 13 
do mesmo mez, submettendo ao conhecimento do Governo 
Imperial a resposta, que dera ao o !fi cio da mencionada 
Camara Municipal, pedindo a con§rmação daquella sua de
liberação. Sobre este olficio lambem consultou a Secção 
do Conselho d'Estado, a qual foi de parecer qne a sua ma
teria estava comprehendida nas anteriores decisões da Pre
sidencia, cujos fiundamen.tos não forão destruidos pelas razões. 
apresentadas pela Camara. E Assim o Resolveo Sua l\lagestade 
o Imperador, por Sua immediata Resolução de 9 do citado 
mez de Junho. O que tudo communico a V. Ex. para seu 
conhecimento e governo. 

Deos Guarde a V. Ex. -l\larquez de O linda.- Sr. Vice
Presidente dil Província d~ Maranhão. 
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N.' 220.-Aviso de 15 de Julho de 1858.-Resolve du
vidas sobre eleições de Juizes de Paz do Municipio de 

ltapemirim na Provincia do Espírito Santo. 

1.' Secção. Hio de Janeiro. Th!inislerio dos Negocias do 
Imperio em 15 de Julho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção dos Nego
dos do Impcrio do Conselho d'Estado sobre o officio dessa 
Presidencia N.' 8 de 27 de Janeiro do corrente anno, relativo 
ás eleições de Juiz de Pilz, a que se mandou proceder para 
os novos districtos da Barra do Cachoeira, e Alegre, do .Mu
nicipio de Itapimirim, creadas pelu lei provincial de 13 de 
Julho do anno passado; e Sua l'!lagcstade o Imperador Ten
do-Se conformado por Sua irnrnerliata 1\esoluçao de 7 do cor
rente mez com o parecer da dita Seqi1o, exarado em consulta 
de 26 ele Março ultimo: .!I anda declarar a V. Ex: 

1. o Que certamente deve marcar-se novo dia para a eleição 
de Juizes de Paz do districto da Barra do Cachoeira, corno 
bem entendeo o seu antecessor, por não ter comparecido 
nem hum só votante no dia anteriormente designado: mas 
que tendo os seus domicílios naquelle distrieto, que foi des
membrado do <la Barra de Itabapoana, os Juizes de Paz do 
1. 0

, 2. 0 e /1.
0 annos, eleitos para todo o territorio na eleição 

geral de 1856, segundo informa seu antecessor, deve a re
ferida eleição versar sómeute sobre o Juiz de Paz para o 
3.' anno, servindo aquelles tres no districto da Barra do Ca
choeira até a eleição geral, que hade verificar-se em 1860. 

2.' Que, de conformidade e corno consequencia da decisão 
anterior, deve fazer-se nova eleição de Juizes de Paz do 
1. 0

, 2. 0 e 4. 0 annos para o antigo districto da Barra de Itaba
poana, que actualmente só tem o do 3.' anno. 

3.' Finalmente, que deve proceder-se a nova eleição de 
Juizes de ·Paz para o novo dislricto do Alegre, visto não poder 
prevalecer a que se fez em Dezembro do anno passado, na 
qual comparecerão unicamente seis votantes, menos da terça 
parte dos que se achão qualificados. 

O que tudo comrnunico a V. Ex. para seu conheci
mento, e para expedição das convenientes ordens. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de O linda.- Sr. Pre
sidente da Província do Espirito Santo. 
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N.' 221.- FAZENDA.- Em 16 de .Julho de 1858.- Os 
emolumentos dos titulas dos novos Empregados das Se
cretarias de Pol1'cia devem ser arrecadados e considerados 
como renda geral. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsoural'ia 
do Paraná, de conformidade com o Av·iso do Minisierio da 
Justiça de 9 do corrente, e em solução á duvida constante 
de seu officio n.o 115 de 5 de Outubro ultimo, ;Ícerca da 
cobrança dos emolumentos dos titulas dos novos Empregados 
das Secretarias da Policia, que taes emolumentos devem ser 
arrecadados e considerados como renda geral, á vista do que 
dispõe o art. 36 do Decreto n.o 1.7lt-6 de 16 de Abril de 
1856. 

Thesouro Nacional em 16 de Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 

ll.teJDtWtiçillo Gm•al <la§ 'l'e••••a,,. Jll'uabUeu,,;. 

N.' 222.- Aviso N.' 14. de 17 de Julho de 1858. -Deu/a
rando não haver incmnpatib-ilidade no e.r-ercicio dos cargo.'! 
de Delegado do Direclm· Geral das Terras Publ-icas c de 
Vereador da Carnara Municipal. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua :Magestade o Imperador, a Quem 
foi presente o officio de V. Ex. de 7 de Abril passado, con
sultando se havia incompatibilidade no excrc!cio dos cargos 
de Delegodo do Dir·ector Geral rias Terras Publicas, c de 
Vereador da Camura IHunicipal, Houve por bem l\'Iandar de
clarar a V. Ex. que não so dá incompatibilidade entre os re
feridos cargos, visto uão se verificarem as c.ircumstancias, que 
a estabelecem. O que communico a V. E-x. para sua intclli
gencia c governo. 

Dcos Guarde a V. Ex.-Marqnez de 0\inda.-Sr. Pre
sidente da Provincia do Amazonas. 
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N.' 223. -GUE!UlA. -Circular de 20 de Julho de 1858. 
Determinando a maneiTa por que serão abonadas as praças 
de 1wet da etape quando marcharem isoladamente em 
sermço. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
20 de Julho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Ha por 
bem Determinar que ás praças de prct do Exercito, que mar
charem isoladamente em serviço, ou com passagem de hum 
para outro Corpo se abone a etape correspondente ao tempo 
da viagem, que houverem de fazer, calculada esta a 4Iegoas 
por dia, o que se -declarará nas respectivas guias; ficando 
porêm us mesmas praças sem direito a semelhante vencimento 
nos dias em que excederem o tempo que se lhes marcar~ 
salvo em caso de moles lia. O que declaro a V. Ex. para seu 
conhecimento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Antonio Saraiva.-- Sr. Pre
sidente da Província de •... 

Re!•artR!jiiO Gerai das 'l!'e•·••as Publicas. 

N.• 224. -Aviso N.• 160 de 21 de Julho de 18S8.-A'cerca 
das terras da extincta aldêa dos lndios da Baixa Verde, 

rn>tnicipio da Villa Bella. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo-se suscitado duvidas a res
peito de meia lcgoa de terra pertencente a huma exlincta aldêa 
de Indios no lugar denominado- Baixa Verde- município 
de Vi lia Beiia, Província de Pernambuco, a que se refere o 
Aviso n.' 67 de 21 de Abril de 1857\ dirigido por este Mi
nisterio ao da Fazenda, rogo a V. Ex. se digne mandar de
clarar á Thesouraria da Fazenda da referida Província, que 
as ditas terras são Nacionaes no sentido de devolutas, para 
serem applicadas na conformidade da Lei n.' 601 de 18 de 
Setembro de 1850, e que por tanto não podem ser arreca
dadas como Proprio Nacional no sentido dos que estão ins
criptos e designados com este nome, competindo ás mesmas 
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Thesourarias sómente a administração daquclla meia lcgoa 
no· termos do Aviso de 21 de Outubro de 1S50, e devendo 
en~erder-se assim o já citado Aviso de 21 de Abril do i)nno 
passado. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda.-Sr. Ber
nardo de Souza franco. 

N.' 225.- FAZENDA.-Em 21 de Julho de 1858.-Con
verte em Meza de Rendas a Agencia da de S. Sebas
tião no porto de Caraguatatuba, Provincia de S. Paulo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
21 de Julho de 1858. 

I\\m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta a seu 
officio n.' 30 de 31 de Outubro ultimo, que fica convertida 
em Meza de Rendas a Agencia da de S. Sebastião creada no 
porto de Caraguatatuba pelo Aviso de 28 de Julho de 1856: 
devendo V. Ex. expedir á Thesouraria dessa Província as ordens 

· para tal fim necessarias .. 
lJeos Guarde a V. Ex.-Bernardo de Souza Franco. 

Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N.' 226.- Em 22 de Julho de 1858.--0 Ajudante e Con
tador do Correio, que serve interinamente o lugar vago 
de Administrador, percebe o ordenado deste integ1·almente. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
do Espírito Santo, de conformidade com o Aviso do Minis
terio do Imperio de 16 do corrente, que ao Ajudante do 
Contador do Gorreio da mesma Província, que serve inte
rinamente o lugar de Administrador, vago por morte de João 
Malaquias dos Santos Azevedo, compete o vencimento por 
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inteiro tio lugar que sm'vc, em quanto se conservar tomoscr
ventuario, na fôrma do§ 2." do Aviso n." 302 de '• de Se
tembro do anno lindo. 

Thesouro Nacional em 22 de Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 

N." 227.- Em 22 de Julho de 1858. -!Vão compele á The
souraria fiscalisr1'r os úanco:; apprm)[ldos, mas incumbe á 
Presidencia da Província noúciar ao Governo as trans
if"essóes dos respectivos cslat1!tos. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria da Bahia n." 133 de 27 de Maio ullimo, no 
qual consulta se a mesma Thesouraria á vista dos arts. 88 e 
91 dos Estatutos do Banco da Bahia, approvados pelo De
creto n.' 2.1110 de 3 de Abril do corrente anuo, tem l!lguma 
liscalisaçao a exercer sobre o dito Banco, lhe declara, de con
formidade com a ordem n.' 127 de 28 de Março de 1856, 
1." que, não sendo aquel\e estabelecimento subordinado á 
Thesouraria, a esta não compete exercer sobre clle liscalisaçilo 
alguma; 2.' que he a Presidencia a quem corre a obrigaçilo 
de informar o Ministerio da Fazenda das transgressões dos 
referidos Estatutos, que por ventura se derem, a fim de pro
ceder-se como se acha nelles determinado, ou na fórma do De
creto n." 575 tle 10 de Janeiro de 1849. 

Thesouro Nacional em 22 de .Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 
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N." 228.-l~!PERIO.-Aviso de 22 de Julho de 1858.-Decla,.a 
que não he confonne ao Acto Addicion~l a Lei Provincial da 
Bahia mandando con~iderar a Manoel Gonçalves Dormund 
como addido ao Administrador das obras publicas, pagando
se-lhe a gratificação que vencia desde a data da sua de
missão do lugar de Administrador das ditas obras. 

1.' Secçfio. llio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
Impcrio em 22,de Julho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secçao dos Negocias 
do Imperio do Conselho d'Estado sobre o officio do ante

·cessor de V. Ex. n.' 159 de 10 de Maio deste anno, sub
mettendo ao conhecimento do Governo Imperial a represen
taçfio que a Camara Municipal dessa Capital dirigio ao mesmo 
sen antecessor contra a Lei provincial n.' 665 de 31 de De
zembro !lo anno passado, de que V. Ex. enviou hum exem
plar impresso com seu officio n.' 8 de 9 de Junho ultimo, 
pela qual se ordenou que a dita Camara considerasse a Ma
noel Gonçalves Dormund, que fora demittido por ella do lugar 
de Aqministrador de suas obras, como empregado addido ao 
mesmo Administrador, vencendo a gratificação que tinha de 
600 ~ 000, a qual lhe seria abonada desde a data da sua de
missa o até aquella em que se desse execução á referida Lei. 
E Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se por Sua im
mediata Resoluçao de 17 do corrente mez com o parecer 
da dita Secçao exarado em Consulta de 20 do citado mez 
de Junho: Ha por bem Mandar declarar a V. Ex. que, sendo 
menos conforme ao Acto AdJicional a citada Lei provincial 
ou se considere ordenando a reintegração disfarçada de hum 
empregado qu.e fôra competentemente demittido, o que im

, porta nomcaçao, e por conseguinte fóra das faculdaJes do 
Poder Legislativo, ou se considere creando emprego, e desde 
Jogo designando a pessoa que deve occupa-Jo, porque, sendo 
isto huma verdadeira nomeaçao, incorre na mesma censura 
de exorbitancia de atlribuiçao, vai a mestria Lei ser levada 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa, para que 
em sua sabedoria resolva o que parecer mais acertado, nao 
se lhe dando entretanto execuçao. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Vice
Presidente da Província da Bahia. 
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N.' 229.-FAZENDA.-Em23 de Julho de 1858.-ltlanda 
pagar o ordenado de hum Empregado á vista da gitia que 
t>·ouxe embora nella se não declarasse que ficava suspenso 
o pagamento do seu vencimento. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
23 de Julho de 1858. 

Faça V. S. pagar pelo Thesouro ao Praticante da The
souraria de Goyaz Joáo Luiz da Silva Brandào o ordenado 
a que tiver direito desde o 1.' de Abril ultimo, á vista da 
guia, que apcesentou, passada pela mesma 'l'hesouraria, por 
náo haver receio de duplicata de pagamento, visto como a 
Repartição que passar guia a qualquer funccionario ni\o 
pôde mais fazer-lhe pagamento algum, nem a procurador 
por elle instituído, em quanto lhe não for restltúida a mesma 
guia com a nota dos pagamentos feitos pela Estuçao a que 
tiver sido apresentada, ou sem nota alguma se o empregado 
nada houver recebido. 
· Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco. 
Sr. Director Geral interino da Contabilidade. 

N.'230.-!MPERIO.-Aviso de 27de Julho de 1858.-Declara 
ao Presidente da Provincia de Sergipe, que a respectiva Assem
bléa Legislativa estava no seu direito annullando as eleições fei
tas em duplicata no districto eleitoral de Propriá, e que 
elle Presidente procedeo com acerto abrindo a mesma As
sembléa, não obstante a falta de Membros pelo dito districto. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do Im-
perio, em 27 de Julho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Em outro Aviso desta data dou solu
çao ao§ i.' do oficio reservado de·v. Ex. n.' 3 de 18 de 
Abril proximo passado, relativo ás incompatibilidades decre
tadas pelo artigo 1.' § 20 do Decreto da reforma eleitoral, n.' 
8!12 de 19 de Setembro de 1855. Tratando neste das mate
rias que se comprehendem nos§§ 2.' e 3.' do mesmo oflicio, 
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communico a V. Ex. que, sendo sobre ellas ouvida a Scc,ao dos 
Negocios do Imperio do Conselho d'Estado, foi esta de parecer, 
exarado em Consulta de 2"- de Maio ultimo: 

1. u Que a Asscmhléa Legislativa dessa l)rovincia usou do 
direito que lhe confere o Acto Addicional, annullancto as elei
ções feitas pelas duas turmas de eleitores do ctistricto de l'ro
priá, quer a que elegeo o Deputado á Assembléa Geral Legisla
tiva João Baptista Monteiro, quer a que votou no Tenente Coronel 
Vicente Ferreira da Costa Piragibe, cujo diploma foi annul
lado pela Camara dos Deputados; por isso que pelo artigo 6.' 
do Acto Addicional á Constituição do Imperio compete ás As
sembléas Provinciaes a veritlcação dos poderes dos seus Membros; 
·e por que, com quanto pelo artigo 121 da Lei 1\egulamentar 
das Eléições ficou decidido que ellas devem respeitar as deci
sões da Camara dos Deputados sobre a validade dos poderes 
dos l~leitores, todavia nenhuma disposiçáo constitucional, ou 
legal as torna adstrictas ás mesmas decisões da Carnara, rela
tivas ás eleições secundarias, em quanto as formalidades dos 
trabalhos dos collegios e!citoracs. 

2.' Que V. Ex. procedeo com acerto , abrindo a Assem
bléa coma falta dos seis membros do dito districto, visto que os 
dos outros formavão a maioria dos membros que a Lei exige 
para que haja sessão. 

E Sua Magcstade o Imperador, Conformando-Se por Sua 
immediata Resolução de 17 do corrente mez com o referido 
parecer, assim o Manda communicar a V. Ex. louvando-o pela 
maneira prudente e circunspecta com que se houve por occa
sião da questão suscitada na referida Assembléa na verificação 
dos poderes dos dous membros eleitos pelo districto eleitoral de 
Propriá. 

Deos Guarde a V. Ex.-~larrJuez de Olinda.-Sr. Presidente 
da Provinda de S(~rgípe. 
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N.' 231. -Aviso de 27 de Julho de 1858.- Declm·a ao 
Presidente da ProvincÍ!t de Sergipe que pertence ao Poder 
Legislativo a interpretação do § 20 do art. 1.' do De
ereto da reforma eleitoral n." 8/,2 de 19 de Setembro de 
1855; e que a Assemblia Legislativa da mesma Província 
andou acautelada cingindo-se á letm do mesmo §. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Minbterio dos Negocias do Im
perio, em 27 d Julho de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negocias do Im
perio do Conselho d'Estado sobre o omcio reservado de V. Ex. n.' 
3 de 18 de Abril deste anuo, em que me communica as diver
sas occorrencias que se derão na verificação dos poderes dos 
membros da Assernbléa Legislativa dessa Proviucia em suas 
sessões preparatorias da ultima reuniao. 

Das materias dos§§ 2.' e 3.' do mesmo oflicio trato em 
outro Aviso desta data; e quanto ao objecto do § 1.' relativo 
á eleição de hum substituto de Juiz Municipal em exercício, 
cujo diploma foi approvado pela Assembléa Legislativa dessa 
l:'rovincia, por não o julgar comprehendido na disposiçãodo art. 
L'§ 20 do D.ecreto da reforma eleitoral n.' 842 de 19 de Se
tembro de 1855, commnnico a V. Ex. que Sua Magestade o 
Imperador, Conformando-Se por Sua immediala llesolução de 
17 do corrente mez com o parecer, que a Secção dos Negocias 
do Imperio do Conselho d'Estado deu a tal respeito em con
sulta de 2!> de Maio ultimo; Houve por bem determinar que 
seja o mesmo objecto submettido ao conhecimento da Assem
bléa Geral Legislativa, a fim de ser fixada a verdadeira intelli
gencia daquella disposição, visto que não está isto na alçada 
do Governo Imperial, entendendo a dita Secção que a Assem
bléa Provincial,andou acautelada, attendendo unicamente ao 
sentido litteral da mesma disposição. 

Deos Guarde a V. Ex .. -Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Provincia de Sergipe. 
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N.' 232.-MAIUNHA.-Aviso de 27 de Julho de 1858.-Manda 
observar o Regulamento provisorio, para o Corpo de Saude dà 
Armada, na fOrma do PLano, qne baixou com o Decreto n." 
1.981, de 30 Setembro de 1857. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da 1\'Jarinha, em 
27 de Julho de 1858. 

Sua Magcslade O Imperador Ha por bem que se'executc 
o incluso Hegulamento provisorio, para o Corpo de Saudc da 
Armada, na fôrma do Plano, que baixou com o Det:reto n." 
1.981, de 30 de Setembro do armo passado; devendo V. S., 
de accordo com o Cirurgião I\Iór, informar a esta Secretaria 
d'Estado, no fim ·de seis mczes, sobre os defeitos, que pela ex
periencia se reconhecerem no mesmo ltegnlamcnto, para serem 
corrigidos: o que commnnico a V. S. para sua intelligencia, c 
expedição das convenientes ordens a tal respeito. 

Deus Guarde a V. S.-José AntonioSaraiva.-Sr. Joa<juim 
José Ignacio 

Regulamento l"'owi~>«wio , :~.•a••a o Cm•1•o de 
§aiUie <la Ar•macia, na fcirma do Pl<uno, que 
baixou cmn o Dem·eto n.' :i.®S:Il, tl"3 30 ele 
Seteml ... o o! e :ll§:í>~. 

TITULO I. 

CAPJTU! .. O I. 

Do Cirurgião Mór da Armaáa. 

Art 1. o O Cirurgião .Mór dlt Armada inspeccionará poY 
si, c, onde não estiver presente, por Delegados de sua escolha,. ap
provados pelo Governo, o serviço de saqde, tanto nos- Hospitaes,. 
cnmo a bordo dos Navios de Guerra, e em todos os logaresr onde 
houver gente de .Mar in h a reunida; fará manter a ordeúl, regula
ridade, e bom desempenho d'aqucllc serviço; e n'esse Sentido 
proporá, sempre que julgar conveniente, as medidas necessarias, 
principalmente em circumstancias cxtraordinarias. 

Art. 2. o Mantel'á a ordem e a disciplina entre os seus
subordinados, obrigando cada um ao exacto cumprimento de 
seus deveres, pondo em execução o disposto no art. 15 do 
Piano de 30 de Setembro de 1857: se porem a falta, que eom
mcttcrcnJ, merecer maior castigo do que os marcados no refe
rido Jrtigo, dará imrnediatamcntc parte ao Governo, por inter
media do Quartel GeneraL a fim de proceder--se na fórma 
das Leis. 
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Art. 3. o Dirigirá todo o serviço de saudc, nomeando os 
Cirurgiões, que a Autoridade superior requisitar, para os 
Navios da Armada, Corpos, c quaesqum outra3 commissões, 
e propondo ao Governo os que julgar mais aptos, para servi
rem nos Hospitaes, Esquadras c Divisões Navaes. Dará ins
trucções não só á bem da salubridade dos Navios, Prisões, 
Quarteis, Arsenaes e Hospitaes, como sobre o modo, ou me
thodo de fazer-se o serviço de saudc á bordo dos Navios. 

Art. l~o. 0 Executará as ordens e com missões, que lhe forem 
dadas pela Secretaria d'Estado, á qual se dirigirá, por inter
media do Quartel General, tanto para o que filr neccssario á 
marcha, ordem, disciplina e regularidade do serviço de saude 
na Côrte, ou fónl d'clla, como para a remessa dos rclatorios an
nuaes, e propostas sobre alterações dos respectivos Regula
mentos. 

Art. 5. 0 ·nará ao Governo as informa<;ões, que elle exigir, 
assim relativas a este Corpo, como ácerca de tudo quanto disser 
respeito á saude, alirnen tação, vestuario e alojamento da gente 
de Marinha. 

Art. 6. o De seis em seis mezes informará ao Governo, 
por escripto, sobre a conducta de seus subordinados, notando 
as faltas, que commetterão, c o bom desempenho das com missões, 
de que tiverem sido encarregados, e propondo, para recom
pensas hrmorificas, os que julgar d'ellas merecedores, pelos ser
viços notaveis, que tenhão prestado. 

Art. 7. 0 No mez de Janeiro de cada anno enviará ao 
Governo um relatorio circumstanciado, ácerca do serviço de 
saudc naval, propondo os melhoramentos, que reclamar este 
ramo ct•Administração da :Marinha; devendo o dito relatorio 
ser acompanhado de um mappa estatislico dos doentes tratados 
em todos os Hospitaes, e Enfermarias de Marinha no anno 
anterior. 

Art. 8.<' O Cirurgião Mór da Armada, como !>residente, e 
os dous 1. os Cirurgiões do Hospital fie Marinha da Côrte, como 
Vogaes, formarão uma Junta de Saude, que terá as seguintes 
attribuições: 

§ 1. 0 Organisar o Regulamento indicativo das rnolestias, 
que isentão do scrvico da Armada, e o Formulario, pelo qual 
devem ser feitas to dás as prcscri pções de remcdios nos Hos
pitaes, -Enfermarias e a bordo dos Navios. 

§ 2. 0 Examinar o Formularia no principio de cada anno, 
a fim de vêr, se convem ser corrigido, ou augmentado de for
mulas novas, propondo ao Governo a impressão de nova edição, 
se fór necessaria. 

§ 3.' Tratar de todas as questões de Hygiene, relativas á 
conscrvacão da saude da gente de Marinha, e examinar os diarios 
apresentãdos pelos Cirurgiões. · 

§ 4.' Pmpor ao Governo, nos casos de epidemia, ou de 
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probabilidade de apparecimento d'clla, todos os meios conve
nientes, para st~spender o seu pmgres,'io, ou evitai-a, organistw~o 
para esse fim mstrucções, que deverão ser executadas pelos 
Officiaes do Corpo, c em que os autorisará a dcsviar,-sc, soh 
sua responsabHir\ade, dos preceitos impostos, se a molestia, que 
constituir a epidemia, apresentar syrnptomas insolitos, ou fOr 
:modificada em sua naturesa c gnn•idüde pelas localidades, de 
modo imprevisto nas ditas instrucçõcs. 

§ 5. 0 Propor igualmente ao Governo o material nccessario, 
para uso dos doentes, 'c preparuçUo dos rnedicam6ntos e alimentos, 
assim como a qualidade e quantidade d'estes, para a formação 
das dietas. 

§ 6. o Jnspeccionar os Officiaes, praças do pret, e marinhngcm 
da Armada, que· para esse fim indicar o Encarregado do Quar
tel General. 

§ 7.' lnspcccionar trimensalmente a botica do Hospital do 
Marinha, inutilisando os medicamentos e drogas, que encontrar 
deteriorados. 

Art. 9. 0 Nas Estaçües Navacs tambem se formarão Juntas 
presididas pelos Chefes de Saude, e compostas d'estes, e de mais 
dous Cirmgiões, por elles propostos e approvados pelo ComM 
mandante em Chefe. Em circumstancias extraordinarias poderão 
convocar maior numero de Cirurgiões, para discutirem o objecto, 
de que se tratar, 

Art . .10. Nas Províncias, onde não houver Estação Naval, 
e existirem mais de tres Cirurgiões da Armada, a Autoridade 
militar de .Marinha formará d'elles uma Junta .de Saude, que 
será presidida pelo mais graduado, ou antigo. 

Art. 11. As Juntas de Saude das Provincias c das Esta
ções Navaes terão por attl'ibuiçõcs as que vão marcadas nos §§ 
r~. o c 6. 0 do Art. 8. 0

, com rcfercncia aos Commandantes das Esta
ções, ou aos lnspectores dos Arsenaes de Marinha das mesmas 
J1rovincias. · 

Art. 12. As actas das sessões das Juntas serão la nadas, 
na COrte pelo Secretario do' Corpo de Saudc, ou pelo Cirurgião, 
que o Cirurgião Mór designar; e nas Provincias e ]~stnçõcs Navaes 
pelo membro menos graduado, ou mais moderno das mesmas 
Juntas. 

Art. 13. Do resultado das inspccções dos Ofiiciaes c praças 
da Armada as Juntas rcmctterão um extracto circumslanciado 
:i Autoridade, que rnanUou examinai-os, c di.ls mais resoluções 
darfio conla á Autoridade superior eompctentc, IJelos tramites 
estabelecidos, a fim de se tomarem as vrovidencias, que o 
objecto reclamar. Os Presidentes d<~s Juntas, quando nao se 
conformarem com as dc~cisõcs da maioria, darão sua opinião 
reservada, em termos precisos, á An1oridadc superior, expli
cando as razões, quC'J para isso tcnhão. 

Arl. 14.. l\ Junta de Saudc ela Côrtc cr.lchrará suassessõcs 
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no Jogar, que· fôr indicado pelo Governo, e se rcumru qüando 
lür convocada. pelo- Cirurgião Mór da ·Armada, sempre que as 
necessidades do serviço o reclamarem. . 

Art. 15. No local, que fôr designado para as sessões da 
Junla, haverá, alem da mobilia, e mais objectos neccssarios 
para archiYo, uma bibliothcca, composta de obras de Anatomia:, 
Medicina, Cirurgia ~ Hygiene navaes, c de outras sciencias 
acccssorias, á escolha _do Cirurgiao l\Jór, para serem consultadas 
pelos Cirurgiões do Corpo de. Saude. O Secretario do dito Corpo 
será responsavel por todos estes objcctos, bem como pela so.a 
guarda c conservaçilo. 

CAPiTULO 11. 

Dos Cintrgiões de Esquadra c de Divisão. 

Art. 16. Os Cirurgiões de Esquadra c de Divisão, que 
forem empregados na ]~scola de Marinha, ou no Hospital de 
:Marinha da COrte, como 1. 0 Uedico, e 1.°Cirurgião, cumprirão 
rcslrictamentc os Hegularncntos, que regem aquelles Estabele
cimcutos, na parte que lhes disser respeito. 

Art. 17. Os que forem Delegados do Cirurgião Mór da 
Armada nas. Prôvincias, ou servirem de Chefes de Saude. ·das 
I~scruadras, ou Divisões Navacs, se regularão pelo que dispõem 
os arts. H c 15 do Plano de 30 de Setembro de 1857, c cum
prirão todas as ordens dos Commandantes em Chefe, e as do 
Cirurgião Mór, relativas ao serviço de saudc, quando não. con
trariarem as dos mesmos Commandantes. 

Art. 18. Velarão na exccuc.~ão d'essas ordens, assim como 
na da Lei, que rege o Corpo de Saudc,. c na do presente He
gulamcnto. 

Art. 19. Se julgarem conYenicntc ao serviço da Esquadra, 
ou Divisi1o Naval, para preservar, ou conservar a saudc das 
equipagens, dar instrucções reclamadas por cücumstancias .ex
traordinarias, como sejão .o desenvolvimento de uma epidemia 
á bordo de qualquer Navio, não deverão pol-as em execução, 
sem prévia approvação do Commandantc em CheiC. 

Art. 20. Visitarão ftcquentemcntc os Navios, de que se 
compozer a Esquadra, ou Divisão, c darão conta ao Comman
danle em Chefe das irregularidildes, que encontrare~ no ser
viço de saude, e das medidas, que tiverem tomado para filzel-as 
desapparecer. · 

Art. 21. Exigirão semanalmente dos Cirurgi(íes dos Navios 
da Esquadra , ou Dívisão uma conta do estado sanitario dos 
respe-ctivos Navios, do numcro'c ·estado dos·docntcs, das medidas 
toinádas, para conservar a saude da equipagem, e a salubri
dade:·dos Navios, e da situação dos medicamentos, viveres, be
bidas e quacsquer ell'eitos embarcudos para os doentes. 

34 
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Art. 22. Quando na Esquadra, ou Divisão houver algum 
Navio, que sirva de Hospital, proporão ao Commandante em 
Chefe um Cirurgião, para· dirigir ali o serviço, como primeiro, 
e os que forem necessarios para coadjuvai-o. 

Att. 23. Se por circumstancias extraordinarias os Cirur
.giões dos Navios apresentarem pedidos de medicamentos, ou 
quaesquer outros objcctos, para uso dos doentes, antes de sub
mcttel-os á rubrica do Com mandante em Chefe, os examinarão 
e assignarão, fazendo as observações e alterações, que julgarem 
convenientes. 

Art. 24-. De tres em tres mezcs, e ao recolherem-se de 
suas com missões, rcmctterão directamente ao Cirurgião l\:'lór um 
relatorio, não só das mOlcstias, .que tiverem reinado nos Navios 
da Esquadra, ou Divisão, c do tratamento aproveitado, mas 
ainda dos casos cirurgicos, que houverem tido loga.r durante 
aquellc tempo. Nas mesmas épocas enviarão_tambem um mappa 
eslatisticO c nominal dos doentes, conforme o modelo. em vigor. 

· Art. 2;). Terão um livro, em que notarão 0s serviços e 
faltas dos Cirurgiões, que estiverem debaixo de sua autoridade, 
c todas as alterações, que houverem na marcha do serviço de 
saudc na Esquadra, ou Divisão. No fim de cada anno, ou ao 
recolherem-se das cornmissõcs; remctterão este livro ao Cirur
giãO Mór, a fim de extrahir d'elle o que convier, para os as
sentamentos dos Cirurgiões, ou para Uar informações ao .Go-:
vcrno. 

Art. 26. Antes da partida de uma Esquadra, ou Divisão 
Naval, o Chefe de Saude respectivo visitará os Navios, de que 
ella se compozer, e inspcccionará especialmente a enfermaria de 
cada um ,- assim como o logar destinado a receber os feridos 
,durante o combate; c examinará, se os inslt·umentos, e ambu
lancias estão convenientemente arranjados, e·· são os precisos 
pata qualquer emergencia, dando logo pHte ao Commandante 
em Chefe das faltas, que encontrar, a fim d~ se tomarem as 
providencias,~que o caso exiBit'. 

Art. 27. Quando haja ordem de se preparar para com~ 
bate, fará com que os Cirurgiões de todos os Navios da Esqua" 
dra, ou Divisão tratem de arranjar o logar destinado aos doentes, 
pondo em estado de servir tudo quanto fôr necessario, para o 
4)Urativo dos !Cridos. 

-Art. 28. Durante o combate, tanto cile, como os outros 
,Cirurgiões, estarão no lugar destinado aos doentes, onde se 
conservarão, até que cesse o lOgo, e tenhão curado todos. os 
.iCi·idos~ não podendo sahir d'ali, sem .ordem expressa dores
Ilectivo Commandante. 

Art. 29. Depois do combate, e com permissão do COm
mahdantc da Esquadra, ou Divisão, o Chefe de Saude se dirigirá 
á bordo de todos os Navios, que tiverem entrado em acção, e 
visitará. os feridos, tomando· )1()\~ do seu numero e estado, e 
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inful'lnando-se dos cuidados, que lhes houverem prestado os res
pectivos Cirurgiões, fazendo de tudo um relatol'io, que entregará 
ao mesmo Commandantc, para ser transmittido ao Governo~ 

Art. 30. No caso de arribada, ou n'aquelles em que, 
achando-se estacionada a Esquadra, ou Divisão Naval, os doentes, 
ou feridos, que se devão tratar em terra, não possão ser re
cebidos nos Hospitaes do paiz, c se torne indispcnsavcl o seu 
desembarque, o Chefe de Saude, autorisado pelo Comrnandante 
em Chefe, escolherá urn local conveniente,. onde. se estabeleça 
uma enfermaria proyisoria, que se regerá, no que fôr appli
cavcl, pelos Hegulamcntos dos Hospitaes de Marinha, ou por 
inst.rucçõcs, que clle fizer, e o mesmo Commandante ap'pr"ovm\ 

Art. 31. Os Chefes de Saude, quando se acharem esta
cionadas as Esquadras, ou Divisões, a que pertencerem, no
mearão, de vinte em vinte quatro horas~ com approvação dos 
Com mandantes em Chefe, um Cirurgião, que se denominará 
-de dia-, para visitar os respectivos Navios. Se fóra da hora da 
visita apparccer qualquer accidentc grave ú bordo de algum 
d'ellcs, será immediatamcnte chamado o Cirurgião de dia, e 
avisado o Chefe de Saude. No Navio, em que estiver o dito 
Cirurgião, o Com mandante em Chefe mandará arvorar um 
signal convencionado. 

Ao Cirurgião de dia compete: 
§ 1.• Dar conta, po1· escrito, ao Chefe de Saudc do que 

occorreo no dia antecedente, a fim de que o participe ao Com
mandante em ChciC. 

§ 2." Acudir a qualquer acci.dcnle, que tenha logar á bordo 
de algum Navio. 

§ 3.0 Enviar para o Hospital os individuas, que adoecerem, 
depois da visita diaria dos Cirurgiões dos Navios, e não poderem 
ser tratados n'estcs; classificando a molestia, e notando as cir
cumstancias cxtraordinarias~ que tenhão occorrido. As· baixas 
serão por ellc assignadas, c rubricadas pelo Commandantc do 
Navio, ou por quem suas vezes fizer. 

CAPITULO lii. 

Dos 1. os e 2. os Cirurgiões. 

Art. 32. Os l)rimeiros Cirurgiões, que forem nomeados 
Chefes de Saude, serão revestidos das mesmas attribuiçõcs, .que 
estão marcadas para os. Cirurgiões de Esquadra e de Divisão. 

Art. 33. Quando empregados rios Hospitacs , se cingirão 
aos Regulamentos respectivos, na parte que lhes tocar. 

Art. ar.. O que servir no Hospital de Marinha da Côrte, como 
encarregado do serviço medico, o 1.0 Pharmaceutico, e o Al
~oxarife formarão uma commissão, que será incumbida da 
escolha dos medieamentos e drogas, que se houverem de em-
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·pregar no mesmo Hospital c nos Navios da Armada. A dcspeza 
da compra d'estcs objectos ficará pertencendo áquclle .EsLab~ 
lecimento. 

Art. 35. O 1.Q Cirurgião encarregado do serviço cirnrgico, 
alem das obrigações, que lhe compc.Lem, terá á seu cargo a 
escolha dos instrumentos cirurgicos, c a inspec<,~ão do prepara 
tivo de bandagens c apparclhos ncccssarios, assim para ser
viço do Hospital, como para o fornecimento .. das ambulancias 
dos Navios de Guerra; devendo a compra dos instrumentos sct· 
feita pelo Dircctor do Hospilal, com approviJção do Cirurgião 
Mó r. 

Art. 36. TC!'á todo o cuidado em que haja sempre cn1 
deposito, e convenientemente acondicionadas, bandagens, enro
ladas a um c dous chefes, do comprimento c largura, que 
prescreve a Arte, para terem prompta applicação no HospiLal, 
c para fornecimento das &mbulancias. 

Art. 37. Nas ambulancias, que se ·derem aos Navios de 
Guerra, havcrú as bandagens, apparelhos, instrumentos, c mais 
objectos necessarios para o curativo dos doentes; fornecendO-se 
tudO por pedidos, fcilos pelos respectivos Cirurgiões~ com a 
rubrica do Cirurgião l\Iór, que poderá restringir:· ou ampliar 
os mesmos pedidos. 

Art. 38. Ern tempo de guerra, o 1.0
· Cirurgião encarre

gado do serviço de cirurgia empregará dobrado zelo, para que 
no deposito cirurgico do Hospital haj3 supcrabundanda de np
parclhos,, bandagens, panno, fios, c mais misteres; para for
necimento dos Navios armados em guerra. 

Art. 39. Os Cirurgiões emf}l'cgados nos Corpos, c nas 
CompanhiaS de Aprendizes l\larinheiros, lerão uma pequena 
ambulancia para trcs rnczes, a qual estará depositada no res
pectivo Corpo ou Companhia. 

Art. f!.O. Tratarüo nos mcsmos·dc todas as pra<;as affectild[ls 
de molestias, que forcnJ passGgeiras, on não oll'erecercm n'isso 
inconveniente, remettcndo para o Hospital as que não possão, 
ou devão ser tratadas nos Quarteis. 

Art. 41. l<';u·ão diariamente ''isita aos doentes ás hmas, 
que forem convencionadas com os Com mandantes, aos quacs 
entregarão todos os dias uma relação das pl'a\.as que tiverem 
ido para o Hospital, c outra das que fi cão no Quartel dor,ntes, 
ou em convalescença; praticando o mesmo iüra· da hora da vi
sita, sempre que huja qualquer aecidente. 

Al't. /1.2. Cumprirão_, no que· diz respeito á cscrituraç.fío 
do rcceiluario, o que está determinado para Os Cirurgiões em
barcados; c no principio de cada mcz enviarão ao Cirurgião 
}iór uma eslatistica das molcstins tratadas no· mcz antecedente) 
organisando-a conforme o modelo em vigor. 

;\rt. !~3. Quando hnja .no Hospital doentes, que pcrtcnt;:-ão 
aos Corpos c Companhias, onde scnircm,. irão uma vez por 
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semana visilal-os, c informar-se do f'CU estado, dando parle 
aos Comumndantes do resultado de sua visita. 

Art. Mk Os Cirurgiões emprcgndos nos Corpos, eorn au
torisaçào dos Commandantcs, inspcccionarào, de oito em oito 
dias, todas as prnças de prcl; devendo as que forem enc~m
Lradas com molcstias syphiliticas ser logo remettidas para o 
Ilospilol. 

Art. 1].5. Tanto os diLos Cil'urgiõcs, como os das Compa
nhias de Aprendizes, cmprcgartlo todo o cuidado, a fim de 
que os individuas, que não ti verão bexigas, ou 10rão vacdnados 
sem provBiLo, o sejão immediatnnicnte, requisitando ao Insti
tuto vaccinico, por intermedio do Cirurgião Mór, o tluido para 
isso ncccssario. 

ArL- t,.G. Inspoccionarão dhlriamcntc a caldeira, e milis 
utcnsilios de cozinha, dando parte aos Commandautcs do esta
do, em que os acharem, para serem estanhados, quando fór 
preciso. 

Art. !,.7. Assistirão á escolha dos viveres destinados aos 
Corpos e Companhias, a que pertencerem, podendo rejeitar os 
que estiverem alterados, ou flllsificados. 

Art. fJ.S. Se observarem qualquer moleslia contJgiosa em 
alguma praça mandarão logo scpaml-a das outras, e a remet
terão para o _Hospital, fazendo esp~clal menção da dita moles
tia; c, no cJso de desenvolvimento de epidemia nos Quarteis, 
alem da parte, ·que imrnediatamcntc devem dar aos Cornrnan
danles, o cornmunicarão, com urgencia , ao Cirurgião :Mór, 
para providenciar, como julgar neccssario. 

Art. 4-!J. Os 1. o a Cirurgiões embarcados nos Navios de 
Guerra, ·collccLiva, ou isoladamente, executarão, c farüo cxecu
ial' pelos seus subordinados as ordens c Hcgulamcntos acerca 
do scrriço de saudc, c as ~'IUC lhes forem dadas pelos Comman
dantcs dos respectivos Navios. 

Art. 50. Exercerão, no que disser respeito ·ao servic;:.o 'de 
saude, uma autoridade irnmedi:Jta sobre os 2. os Cirurgiões, 
Pharmaceutico.s, c Enfermeiros; e, no caso de insubordinac;:.ão, 
ou falta de scniço, poderão prendel-os á ordem do·comman
dantc, dando logo parte a este, que, informando-se do facto, 
}Jrocedcrá na conformidade das Leis militares. Havendo ur
gencia do seniço, os O!liciaes de Saudc presos· não serão d'clle 
dispensados. 
· Art. 51. Farão a visita c o curativo diario dos doentes 

bs horas, que forem marcadas, de accordo corn os respectivos 
Commandantcs, a quem·· darão conta todas as- manhãs do ·es
tado sanitario, da equipagem, c do Navio, propondo as me
didas, que julgnrcm convenientes, para prevenir as molestias, 
ou fazer parar os progressos das que .se tiverem manifestado. 

Art. 5"2, Rcmetterão·todos os dias ao Comrnandante do 
Navio, em que se acharem embarcados, um mappa dos doen-
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tes enti'ados para a Enfermaria, dos que tiverem lido aHa, e dos 
convalescentes, que deverem ser isentos do serviço,. cmquanto 
não o puderem ihzcr; c determinarão aos 2.os Cirurgiões encar
regados das funcções de Pharmaccuticos, que assistão á receita 
dos medicamentos, etTeitos c utensilios que se fornecerem, para 
o serviço dos doentes. 

Art. 53. Os Primeiros Cirurgiões, e os Segundos, que forem 
encarregados das funcçôes d'aquclles, farão parte das cornmis
sões nomeadas, para examinar, c receber os viveres destinados 
aos Navios. Os ultimas tcrüo todas as altribuições, que estão 
marcadas para os Primeiros, e ·perceberão as gratificações c 
mais vantagens, que a estes são abonadas. 

Art. 5'1·; Quando armar-se qualquer Navio, o. Cirurgião 
para cllc nomeado inspeccionará, á medida que forem chegando 
á bordo, os marinheiros c soldados destinados á formar aguar
nição do mesmo Navio, e ihrá uma relaç~o dos que não julgar 
aptos para a viagem, indicando as rnolestias da cada um, e a 
entregará ao respectivo Commandante. 

Art. 55. Se na inspecção, a que proceder, tiver obser
vado alguma molcstia contagiosa, de qualquer natureza que 
seja, o pmticipará ao Commandante do Navio, c remettcrá logo 
para o Hospital o individuo, ou individuas a!fectados da rc!e
rida n1olcstia. 

Art. 56. Inspeccionará, ou fará inspeccionar pelos seus 
subordinados. a caldeira da equipagem, c outros utensilios de 
cozinha; tendo todo o cuidado crn que se conservem no maior 
aceio ; e, quando jul.q-tu· cónvcnientc, requisitará do Official 
lmmcdiato, que os mande estanhar. _. 

Art. 57. Durante os cxcrcicios gei·aes, os Primeiros Ci
rurgiões e seus subordinados se conservarão a bordo , para 
occorrer a qualquer accidcntc, .que possa ter logar. 

Art. 58. Sempre que se houver de applicnr qualquer 
castigo ·corporal á alguma praç.a do Navio, o Cirurgião, que 
estiver de serviço, será chamado, para assistir a ellc, e exa
minará, se o estado physico, ou pathalogico do individuo 
admitte o castigo, que terú de se lhe infligir, sem ficar 
compromcttida gravemente sua saude no presenté, ou no futuro. 

Se o castigo fôr incompativcl com o estado physico, Ou pa
thalogico do individuo, o mesmo Cirurgião cmittirá esse. juizo 
por escripto, motivando-o. 

Art. 59. Os Cirurgiões, que emittirem um- juizo ma~ 
nifestamcnte falso, em relação a castigos corporacs, serão por 
elle responsabilisados, conforme o disposto no art. 2. 0 dos de 
guerra do Itegulamento militar de 1763, ou esse juizo tenda 
a subtrahir o criminoso a um castigo compativel com o·seu 
estado, ou a que se lhe applique o castigo , de modo que
sua vida pcrigue no presente, üu no futuro. 

Art. 60. Quando se wnhu de entra•· em combutc, .os 
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i.qs Cirurgiões, e seus immediatos, observarão, pela parte 
que lhes toca, o disposto nos arts. 27 e 28 do presente Re
gulamento. 

Art. 61. Depois do combate, curados os feridos, e co} .. 
locados em seus leitos, farão d'ellcs uma relação) notando 
a natureza e gmvidade das ferida:-:, e a entregarão ao Com
mandante, devendo, quando servirem em alguma Esquadra,. 
ou Divisão Naval, dar outra relação semelhante ao respectivo 
Chefe de Saudc. 

Art. 62. O Cirurgião de qualquer Navio, logo que algum 
Uoente esteja em perigo de vida, faró. ilviso ao Capellão, para 
lhe prestar os soccorros cspiritnaes. 

Art. 63. Assim que morrer qnalquer doente, dará parte 
ao Immcdiato; ao Official de quarto, e ao Commissario, c os 
prcvinir<i da hora, em que deva ser sepultado. 

Art. 6fr-. Se julgar que as cobertas, colchões, capotes e 
outros objectos, que tenhão servido aos doentes, devão ser 
expostos ao ar e purificados, o participará ao Irnrnediato; e, 
se fór ncccssario, para a salubridade do Navio e saudc da 
equipagem, que se lancem ao mar taes objcctos·, dará parte 
ao Com mandante, a fim de' que este ordene ao Escrivão, que 
faça de tudo um -rói, que será por elle rubricado. 

Art. 65. No dia designado pelo Commandante para a 
inspccção de saude, que será feita de oito em oi lo dias, examinará 
todos os individuas da equipagem sem cxcepção, e se infOr
mará da existencia de qualquer molcstia contagiosa, seja de 
que natureza fôr. 

Art. 66. Depois da inspecção, o 1.° Cirurgião, quando 
hnja mais de um á bordo, dará conta das suas observações ao 
Commandante e ao Jmmediato. 

Art. 67. Os individuas, que estiverem affectados de mo
lestia syphilitica, serão logo rernettidos para o Hospital, se os. 
Navios, a que pertencerem, se acharem fundeados em porto, 
onde o haja; devendo, no caso contrario, ser conservados á bordo,. 
com prohibição de vir á terra. 

Art. 68. Quando houver no Hospital doentes, que pertenção· 
a qualquer Navio, o Cirurgião respec1ivo irá uma vez, por se
mana, visital-os, e informará ao Commandante a respeito do seu 
estado. 

Art. 69. Dando-se o caso de desembarque em oecasião 
de combate, um ou mais Cirurgiões acompanharão a força~ 
levando com sigo um ou mais Enfermeiros, que conduzirão· os 
instrumentos, panno, fios, e aprestos necessarios paf'd os pri
meiros curativos dos feridos. 

Art. 70. Nos Navios, em que houver mas de hum Cirur
gião, o menos graduado, ou o mais moderno terá a seu cargo 
os instrumentos cirurgicos, botica, e objectos pertencentes á 
ambulancia, c será responsavel pela sua guarda c conscr
vaçUo. 
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Art. 7L Se o Navio não tiver Pharmaeculico, o Cirurgião, 
c1ue reunir. as duas funcções, perceberá uma gratifieJçUo mensal 
de doze mit réis, pelo accrcscimo de h·abalho, o para as queb1·as 
no peso dos medicamentos. 

Art. 72. Os Scgu,ndos Cirurgiões, que accumularcm as 
funcçõcs de Pharrnaceuticos, alem do serviço profissional, serão 
encarregados de escrever as prescripções que forem feitas du
rante a visita dos doentes petas Primeiros, e com estes assignarão 
o. livro do rcccituario. Os rcmedios prcscriptos srrão prepa
rados por cllcs c distribuidos aos doentes pelos Enfermeiros 
em sua presença. 

Art. 73. Os Cirurgiões embarcados, qualquer que fôr o 
seu pósto, farão um Diario de obscrn1çõcs das molestias, de 
que tivct·cm tratado á bordo, notando especialmente as que 
oll'crccerem gravidade, ou circumstancias extraordinarias. D' este 
J)iario extrahirâo uma parte circmnstanciada, que remettcrão 
mensalmente aos Chefes de Saude, quando servirem em alguma 
Esquadra ou Divisão; ou ao recolherem-se de suas viagens, 
ainda que sejão de poueo tempo, ao Cirurgião Mór, se per
tencerem a Navios soltos. 

Art. 7!,.. N'essc Diario mencionarão a clas3e dos doentes, 
a qualidade e natureza da molcstia, bem como o tratamento 
seguido, fazendo as rellexõcs, que lhes occorrcrem, e d'clle extra 
hirào os mappas cstatisti'cos. 

Art. 75. Os Diurios feitos ,pelos Cirurgiões serão submet
tidos á Junta de Saudc formadn na Côrtc, a qual emittirú 
sobre ellcs o seu juiso, que será levado ao conhecimento do 
Governo,. declarando o merito ou demerito de cada um, a fun 
de se tomarem em consideração pam os acccssos. 

Art. 76. Os Segundos Cirurgiões desembarcados . serão 
flestacM<>s para o Hospital de Marinha da Côrtc, a fim de assis
tirem ás visitas dos primeiros Cirut·giõcs, -nwesando-uo serviço 
de dia com os segundos' do Hospital, sem que estes deiXem 
de passar a Yisita diaria das Enfermarias, de que estiverem 
encarregados. 

Arto :'77. O Prínicii·o c_ o Begundo. Cirurgi.ão do Hospital, 
encarregados do ser,·iço .cirurgiL:o, farão- ensaios de·: operações 
sobre cadiwcres durante .o. inverno, dirigirido os Segundos, que 
ali se acharem destacados, c não estiverem sufficientcmente 
adestrados em ·tacs ·oper;iÇüeS; devendo do mesmo. modo exer
citar.:..s~ na applicação de bandagens, c apparelhos em manequins 
para isso destinados. 

Art. 78. O Governo arbitrará ao i._G c ao 2. o Cirurgião; 
encarregados do servic;.o cirurgico; uma gi·.atificação rasoàvel 
:por Cíitc se.rviç,o. 
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CAPITULO IV. 

Dos Pharmaceuticos. 

_Art. 7n. Ü3 Pharmnccut.icos Clnprcgados nos Hospitacs de 
?tfannha scrflo incumbidos das obrigações, que se achuo mar
cadas nos respectivos Hegnlamentos, na pmtc que lhes tocar, 
alem do que fôr determinado pelos Facultativos. 

Art. SU. Os que servirem nos Navios de Gucna terão á 
seu cargo a composição c distribui~~ao dos remedios aos doentes, 
c~ccutando o que presercvcrcrn os Cirurgiões dos mesmos Nn
VJOs; e transcreverão diariamente em -um livro as receitas dos 
cli!o? Cirurgiões, c com cllcs .1ssig·nurão. Este livro, e as receitas 
ongmacs servirão de documentos, para as c.oulas dos Phanua
ccuticos. 

CAPITuLO Y. 

Dos E11[ermeiros. 

At't. 81. Em q.uànt.o se não orgnnisll a Companhia de .En
fermeiros, <leque trata o§ 8. 0 do art. 1. 0 do Plano de 30 de 
Setembro Ue 1857, continuarao o Enfermeiro Múr e mais Enfer
meiros a ser destinados ao scrviç.o, tanto dos Hospitacs e Enfer
marias de ?~-larinha, como dós Navios de Guerra, que tiverem 
Cirurgiõ>Js. ' 

Art. 82. Os· que forem -empregados nos HospHaes c En
fermarias serão dh•ididos em Primeiros e Segundos Enfermeiros. 

Art. -83. Da classe dos Primeiros Eufermeil:os se escolherão 
rJous, um para Enfermeiro 1\-Jó'r, c outro para seu Ajudante, 
com a graduação, aqueltc de Primeim, e este de Segundo Sar
gento. 

§ Unico. Pura sei" Enfermeiro ê preciso saber ler e escrever 
corrcctamcnte, preferindo-se os individuas, que tcnhão servido 
na Armada, no Corpo de lmperiacs :Marinheit'os, ou .no Batalhão 
Naval. Para Enfermeiro ::\lór requer-se mais o disposto no art. 
25 do Plano, que acompanha o Doerei o 11. o 1. 981 , de 30 de 
Setembro de 1Si'i7, c ser CídadJo Br<lsilciro. 

Art. 8!1-. No Hospital de .Marinha da Có:'lc, alem do nu
mero nccess~~rio de Primeiros, e Segundo-s -Enfermeiros para o 
serviço do Estabelecimento, lwverá sempre ulguns supranumc
rarios para Pratical'cm; devendo ser por ellcs substituidos os 
que forem tirudos, para cmbarcm· nos N;n'ios de Guerra, ou 
servir nos Hospitaes c Enfermarias das Provincias. 

Art. 85. Ao Director do Hospital de Marinha da Córtc 
compete a nomeação c dcmissüo dos Enfermeiros, quando não 
cumprao as obrigações, que lhes sUo impostas pelo Jlcgulamcnlo 
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dos Hospitacs, a que se refere o Decreto n. 0 1.10!~, de 3 de 
.Janeiro de 1853, podendo os Intendentes nas J>rovincias sus
pcndr.l-os, communicando-o ao Quartel General, c requisitar 
outros, pan servirem intPrinamcntc, d'cnlrc os que se acharem 
·emban.:ados nos Navios estacionados nas mesmas l'rovincias. 

Art. 8ü. A nomellÇão e demissão do l~nfcrmeiro :Mór e seu 
Ajudante compete ao Cirurgifto 1\lór da Armada, por proposta 
do J)ircctor <lo Hospital. 

Art. 87. Os vencimentos dos Enfermeiros, tanto empre
gados nos Hospitacs c Enfermarias de 1\larinha, como cmbar
·cados nos Navios de Guerra, serão os que marca a tabclla 
unncxa a este lh•gulament.o. 

Art. 83. Os Enfermeiros, que contarem vinte c cinco atmos 
de serviço ctTectivo, quer nos Hospitaes, quer embarcados em 
Navios de Guerra, terão dil'cito á reforma, percebendo, como 
ordenado, o vencimento estabelecido para os Enfermeiros de 
Hospitaes na tnbella, qne acompanha o presente Regulamento. 

CAPITULO YI. 

Dos A l1onnos Pensionistas. 

Art. 89. Os Alumnos Pensionistas estarão debaix0 da au
toridade immeàiata do Director, c subordinados aos 1.os c 2.os 
Cintrgiõcs do Hospit<_il. 

Art. 90. Alem das obrigações, que lhes forem determi
··nadas pelos Chcfl~s do sel·viço de Saude· do Hospital, auxiliarão 
os 2.os Cirurgiões no _curativo- dos doentes, e po~ escala, que 
fará o Dircctor, entrarão de dia com os ditos Cirurgiões. 

Art. 9L Durante· as ferias, farão cxercicios de anatomia 
e operações, dirigidos pelo 2. o Cirurgião, encarregado do ser
viço de cirurgia. 

·Art. 92. O mesmo Cirurgii'io terá debaixo de seu com
manUo todos os Pensionistas, indicará os cumtivos, que devem 
fazer, e será por elles auxiliado_ na confecção~das bandagens, 
apparelhos, &c., nssim para o serviço do Hospital, corno ptlra 
o fornecimento de ambulancias destinadas aos Navios de Guerra. 

Art.. 93. Os Pensionistas rtão sahirâo do Hospital , sem 
licença do Dircctor, c, durante somente as horas, que tcem de 
assistir {ls iiçõcs na Escola de Medicina, poderão conservar-se 
fóra do Estabelecimento. 

Ar L. 9!~. O Dircctor se i-nformará das horas, em que co
mcção ns aubs por clles frequentadas, e d'aqucllas que tcrminão, 
a t!m de lhes conceder o tempo tJCCL'Ssnrin, para. idJ, estada c 
yoJta. 

ArL g;). Os Alumnos Pcnsionitas ordinarios ter5o o uni
forme de Guan1as ::\-farinhas, e com -C11c ~ariío o serviço das 
Enfermarias. 
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Arl. 96. O Diredor c os 1.'" Cirurgiões nó cxerdéio de 
suas utlribuiçõcs disciplinares poderão prender qualquer -Pen
sionista no proprio Hospit<::.l por espaço de ires dias, no ma
ximo, c rcprchenclcl-os verbalmente, c 110r Otncio, ou em Ordem 
do dia do Hospital. 

O Dircctor poderá bmbem dar licença nos Pensionistas 
por quatro dias. 

Art. 97. Os Alumnos Pz'ns!onistas de Pharmacia estarão 
subordinados ao 1. o c ao 2. o Phannaeeuticos do Hospital, que 
lhes marcarao os seus serviços c obrigaçlics. 

Art. 93. Os Pensionistas extraordinarios farão semanas no 
Hospital, revcsando uns com os outros por escala orgauisada pelo 
]}ircctor, sendo obrig.JdOS 1 durante cllas, aos mesmos serviços, 
que os ordinarios, c n'essc tempo terão ração, cama c luz no 
Hospital. · 

Art. 99. l)urante ns ferias, assistirão lambem aos cxcr
cicios pralieos t:om os outros PcnsioHistas, e ajud<;1râo os tra
balhos relativos ao arranjo das ambulaneias para os Narios da 
Armada. 

Art. 100. Os Pensionistas serão nomeados pelo Gow~rno, 
precedendo informação do Cirurgião MQr da Armada, que 
tomará en'l consideração as propostas, que fizer o 1.0 Phar
mact~uuco do Hospital, a respeito dos que devem ser Prati-
cantªs de Pharmacia. · 

Art. 101. Os Alumnos Pensionistas, que tiycrcm nHío 
comportamento, c deixarem de cump1·ir as suas obriga(;õcs, 
alem dos castigos, que soffrercm, serão despedidos, perdendo 
o direito ás vantagens, que lhes dá o D;-creto n. 0 1;981, de 
30 de Setembro de 1857. 

TITULO 11. 

CAPITULO Vll. 

Art. 102. Os Officiacs do Corpo de Saudc da Al'mada 
receberão as ordcus conccrnen{es ao s·erviço, na COrte, dirc
ctamcnte do Cirurgião l\'lór, e nas Provincias, hem como nas 
Estações Navaes, dentro ou fóra db Imperio, por inlcrmedio 
dos Delegados do mesmo Cirurgião :Mór, ou dos Chefes de 
St:u1c, ·segundo os tt·amites estabelecidos pelas ordens gcracs 
da Armada. 

Art. 103. Por esses mesmos tramites o Cirmgião I\Iór 
inforrmmi ao Governo sobre todas as prclcnções dos Cirurgiilcs 
militare!) c d'a<lUelles, que pretenderem ser admittidos ao ser
viço da Armada. 
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Art. 10!1-. Na Secretaria. do Corpo de Suuctc· haverá não 
só um Livro :Mestre pa!'a _ registro dos asscnlamcnlos dos 
Officiaes do dito Corpo, mas lambem os que forem ncccssa
rios, para a regularidade c clareza da administração, sondo 
todos pedidos pelo Cirurgião i\Iór. 

Art. :105. Os instrumentos cirurgicos destinados- ao Corpo 
de Saude serão marcados com as iniciacs C. S~ A. Os Cirurgiões, 
que os receberem, ficarão por cllcs rcsponsaycis, no caso de 
extravio ou deterioração, por motivo de negligencia na guarda 
c conservação dos. mesmos. 

Art. 10ü. Os Officiaes da Arma<la de qualquer gradua
çfio, nos limites de sua autoridade disciplinar e administra
tiva, não contrariarão de nenhuma fórma a acção dos l~a
cultativos em tudo o que puder influir sobre a snudc das 
praças da mesma Armada; mas no caso de occorrerern a esse 
respeito particularidades manifestamente contrarias aos princi
pias comesinhoS da hygicnc c tratamento dos enfermos, a 
Autoridade disciplinar e administrativ<~, se conhecer que o lfa. 
cultativo as permitte, ou autorisa, dará logo parte d'ellas ao 
superior competente, para este providenciar, como convier. 

Art. 107. Os Chefes do serviço militar de saude não 
imporão a seus subaHernos, n'clle-ernpregados, systcmas ou dou
trinas medicas, nem dirigirão o. tratamento de -um ou outro 
doente em particular, quando este .se achar incluido na gc~ 
ncralidade dos que estiverem confiados aos cuidados dos ditos 
subalternos; cumprindo-lhes. somente auxiliar a estes com suas 
luzc;s c cxpcriencia. 

Art. 108. Se occorrer~ porem~ a inlcrvenção, ou a im
posição, de que tratão os dous artigos- antecedentes, c o om
dai de Saudc, com quem se der o facto, entender que n'cssa 
conjunctura fica compromcltida a \;ida, ou saudc dos en
fermos, representará ao competente chefe superior, para este 
resolver, ou levar o mesmo facto ao conhecimento do· Governo, 
se o julgar nccessario. · 

Art. 10U. Nos Navios, em que estiverem os Comman
dantcs das Esquadras ou J)ivisões, c onde sempre embarcarao 
os Chefes de Saudc, haverá um ou mais Cirurgiões, dos quacs
será uín encarregado do serviço de saudc dos ditos Navios. 

Art. 110. Os Chefes de Saude farão parte do Estado Maior 
General; reccbcrfio directarn:enic' dos Connnandantcs em Chefe 
.as ordens para o serviço, vocalmente ou por escrito; c com: 
ellcs se corrcspondcrão lambem directamcntc. 

Palacio do l\io de Janeiro, em 27 de Julho de 1858, 
Jt\ISé :\.:aato:uio f~t~u~ai~'U, 
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Tabclla dos vcncimenlus mcnsacs dos liMermeiros, mmcxos 
ao Corpo de Samlc da ,\rnmda. 

~o Hospital Nos EmlW.l'-
CL.\SSES. da Côi'\c. IIospHacs c cados. 

Enfcl'llwrias 
das 

Proviucias. 
-------------------- ------ ------ ------
Enfermeiro Mó r .•............ GG%66 

Ajudante do Enfermeiro I\Iór .. 50~000 

Primeiros Enfermeiros ..•..... 41::P6ôG 33~333 50~000 

Scgundo_s Enfcrmeims. ~ ....•. 33~333 23~000 41~666 

Enfermeiros supranumcrarios .. 25~000 

.J 

Os Enrcrmciros empregados Dos Ho&pitacs c -Enferma rim; 
terão a ração marcada no Regulamento respcclivo 7 c os cm
btu'cados a qpc se abona á bordo. 

Pa1acio do Rio de Janeiro, em 27 de Julho de 1858.-
.Jo:sé íA.ni<>R>i<> §araiH>. 
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N.' 233.-FAZCNDA.-Circular em 28 de Julho cle 1858. 
Dcclm·a qtw o Gn·emo de Portugal prohil)io nas Al['an
degas deste Reino c Ilhas a~facenles o despacho de con
sumo ás mercadorias qtuj nüo [(Jrem descriptas nos 1naniR 
(estas com todos os requisitos designados no formularia 
do Codigo Consular Portugaez. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, cornmunica aos Srs. lnspectores das Thc
~;ourarias de Fazenda, a fim de o fazerem constar ás Mésas 
de Consulado, para conhecimento dos interessados, que o 
Governo de Portugal, tendo em vista obstar a defraudação 
dos direitos da Fazenda, a que tem dado lugar a importa
ção de volumes compostos de outros mais pequenos com as 
mesmas marcas, ou sem ellas , e sobretudo a circumstancia 
de não ser declarado, como devera, no manifesto da carga 
do navio, o pezo de taes volumes, prohibio nas Allandegas 
do mesmo Reino c Ilhas adjacentes o despacho de consumo 
ás mercadorias que não forem descriptas nos referidos mani
festos com todos os requisitos designados no formulario an
ncxo ao Co digo Consular llortuguez; ordenando que em cada 
volume flc marque o competente JJCZO e se mencione no ma
nifesto sómente o pezo total dos volumes de huma mesma 
marc:o, devendo começar o effeito desta medida sessenta dias 
depois da sua publicação. . 

Thesouro Nacional em 28 de Julho de 1858.-Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 23~·.- BlPEI\10. -Portaria de 30 de Julho de 1858. 
A pprova a tabella das passagens nos paquetes de vapor 

da linha intermediaria da Córtc á Sem la Catharina. 

Sua Magestade o Imperador lia por hem Approvar a 
tahella das passagens, que se hão de cobrar á bordo dos pa
quetes de vapor da linha intermediaria desta Côrte á Pro
''incia de Santa Catharina, e que com esta baixa, organisada 
pelo respectivo empresario. 

Palacio do !Uo ele Janeiro em 30 de Julho de 1858. 
Marquez de Olinda. 
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N.' 235. --FAZENDA.-Em 30 de Julho de 1858.-Declara 
que a siza he devida embora não haja cscriptura publ-ica. 

Bcrnaedo de Souza Feanco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, responde ao ofilcio do Se. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda do Pará, n.'91 de 24· de Maio ultimo, 
que bem resolveo, declarando 40 Collector da Cidade de Ca·
metú, ·por occasião de o ter cllc consultado- se devia, ou 
r1ão, cobrar a siza da compra c venda de bens de raiz de 
maior valor que -duzentos mil réis, em vista de escriptura 
particular, não obstante o art. 11 da Lei n.' Sfi.O de 15 de 
Setembro de 1855; que deve cobrar a dita siza de compra 
e venda de bens de raiz excedentes de duzentos mil réis, 
embora feita por escriptura particular; visto qne, como dispõe 
a O•·dcm do Thesouro n.' 106 .de 30 de Outubro de 18H., 
para serem devidas as sizas dos bens de raiz, ni'io he pre
~iso que as compras, vendas c trocas dclles se fação po1· 
escripturas publicas; não competindo, na conformidade da 
Ordem n.' 138 do I.' de Outubro de t8n, aos Empregados 
Fiscaes discutir a validade do titulo de tranferencia de pro
priedade, quando as partes a clles se dirigem para o pa
.gamento da siza. 
, Thesouro Nacional em 30 de Julho de 1858.-Bcrnardo 
<le Souza Franco. 

N.' 236. -Em 31 de Julho de 1858.-Declara qnaes os ven• 
cimentos dos Ofliciaes Maiores das Sectelal"ias das Pre
sidencias de Provincia qttando exercem o lugar de Secre
tario. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
·-Thesonro Nacional, devolve ao Sr. Inspcctor da Thesouraria 
·de Goyaz, o incJugo processo, em que Bento José Pereira, 
Officinl Th1aior da Secretaria do Governo, pede pagamento do 
vencimento do lugar de. Secretario, que exerceo interinamente, 
c Ol'dena-lhe que proceda á nova liquida~~Jo da divida, abo
nando ao mesmo Olllcial Maior o ordenado por inteiro do 
Secretario no tempo em que este o não tiver percebido, c 
.a 5."' parte quando cllc, ainda que impedido, tiver direito 
110 ordenado por inteiro, cumprindo que especifique as épocas 
~l que pertencer o vencimento qne for li(rnidat.lo. Outrosim 
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ordena ao St'. Inspector que informe se, como despeza cor
rente, pagou ao omcial l\'Iaior, de quem se trata,. ordenado 
por inteiro do tempo em que só mente devera perceber a 5.' 
parte, declarando as quantias c os cxercicios a que pertencem. 

Thcsouro Nacional em 31 de Julho de 1858.- Bernardo 
de Souza Franco. 

N.' 237.-- FAZENDA.-- Em 2 de Agosto de 1858.-,- Os 
titulas de declaração de ordenado de aposentados.perlen

centes a outros 1Jlinisterios não pagão emohfmentos. 

Bernardo de Souza l'ranco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao ofllcio do Sr. lospector 
da Thesouraria de Fazenda do Ceará, n.' 38 de 24 de Maio 
ultimo, no qual, por oecasião de ma!)dUr abrir assentamento, 
e incluir em folha o Juiz de Direito aposentado José Carlos 
Pereira lbiapioa, depois de pagos, alêm dos direitos de cinco 
por cento e sello, os emolumentos do titulo de declaração 
de ordenado, induidos os dus verbas de registro,. eonsulta: 
se forão, ou não, legalmente recebidOs aquelles emolumentos, 
parecendo-lhe que ao aposentado com-petia -pngar, não eSses, 
por· não pertencer e\le ao Minislerio da l'azcnda, mas algum 
outro. pelo mesmo titulo, ou como Portal'ia expedida em lavor 
de partes, ou como remoção do vencimento de huma para 
outra folha, na conformidade da Tabella de '19 de Abril de 
184-4-, declara ao mesmo Sr. In'spector que·, a órctem.do The
souro n.' 206 de 19 de Setembro de 1853 dctennina que 
dos titulos de declaração de ordenado pa>sados pelo Ministerio 
da 'í?azenlla a favor dos Empregados dos outros l\linistcrios 
não se recebão emolumentos; e ontrosim ·que, como declara~ 
-a m·esma ordem, não havendo na mencionada Tubclla para
grapho em que se possãÓ encabeçar', não ·deve o Sr. lnspeclor 
cobrar nem mesmo a taxa de 1 ~ 000 da verba do registro 
ali estabelecida. · 

Tlresouro Nacional em 2 de· Agosto de 1858. --Bernardo 
de Souza Franco. 
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N.' 238. -Em 3 de Agosto de 18Z>8--Sobl'e o abono de 
<!jnda de custo, e ordenado a hum Juiz ,·emovido 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em vista do requerimento que acompa
nhou o officio da Presidencia da Provinda de Sergipe, n.' 35 
ele 26 de Junho ultimo, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da mesma Provincia, que a pprova a deli
beração que tomou, indeferindo o dito requerimento, no qual 
o Juiz de Direito Julio Cezar Berenguer Bittencourt pedia que 
se lhe mandasse pagar, não só a ajuda de custo a que tinha 
direito pela sua sua remoçao da Comarca de S. Matheos da 
Provincia do Espirito Santo para a da Estaucia na sobredita 
Provincia, como tarnbem os seus ordenados desrle o dia da 
remoç~ão. 

Quanto á ajuda de custo; não pela razão que allega o 
Sr. Inspector, de que a importancia da dita ajuda de custo 
devia sahir dos Cofres da Thesouraria do Espirilo Santo; visto 
que semelhante regra não se acha expressamente estabelecida 
nos arts. 10 e 25, que invocou, do Decreto n.' 687 de 26 
de Julho de 1850, mas porque, sendo a Presidencia do Espi
rito Santo a unica habilitada para avaliar as circumstancias 
em que se achava o Juiz removido, antes de partir, núo podia 
a Tilesouraria de Sergipe pagar a ajuda de custo, de que se 
trata, sem que tivesse sido fixada pela autoridade compe
tente, na fórma do citado art. 10. 

Quanto aos ordenados; porque, determinando o art. 2.' 
do Decreto n.' 560 de 28 de Junho de 1850 que o Juiz re
movido tem direito ao ordenado do novo lugar, desde a com
municação official da remoção, se a acceitu dentro de hum 
mez, nem a Thesouroria de Sergipe podia satisfazer ao pre
tendente o ordenado desde a data da remoção, nem da data 
da communicação em diante, sem que, neste uJUmo caso, a 
do Espirito Santo informasse a tal respeito. 

Thesouro Nacional em 3 de Agosto de 1858. --Bernardo 
.de Souza Franco. 

36 
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N.' 239.- Circular em 7 de Agosto de 1858.- A uvêa 
em grão deve ser qualijiatda no arl. 739 da l'an"fa 

e pagat a taxa de 90 reis por arroba . 

. Bem ardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao<; Srs. lnspcctores das Theson
:rarias de li'azenda, de conformidade com a decisão dada nesta 
dnla á A.lfandega da Côrtc sobre Fecurso de Thomaz Cockrnne, 
para o fazerem constar nas demais Alfandegas, que a avêa em 
grão deve ser qualificada no art. 739 da Tarifa e JJagar a 
taxa de 90 réis por urroba. 

Thcsomo Nacional em 7 de Agosto de 1858.- Bernardo 
de Souza l'ranco. 

N.' 2 1f0.- Em 10 de Agosto <lc 1858. -- So&m o modo de 
·oen'ficat-sc a idoneidade do.1 fiadores. 

Bernardo de Soma Fmnco, ]'residente do Tribunal do 
'l'hcsonro Nacio-nal, deelara ao Sr. lnspector dn Thesouratia 
do Paraná, em solu(.flü a duvida proposta em 8-CU oflicio 0. 0 

:J5 de 13 de ~larço u~limo sobre o modo de verificar-se a. 
idoneidade dos fiadores dos responsaveis ;i Fazcnrla Nacional, 
que n Ordem do 1." de Março de 1855 não revogou a de 
2~ de Outubro de 18:;:3 e outras que permittem a aceitação 
elos 11adores dos me:mw responsaveis independentemente de· 
justificação ju(Ecial, quando ntio for necessaria. para o pleno 
conhecimento da ~:na idoneidade; tendo simplesmente por fim 
prohibir que, djspea~ada n jnstificaçao judicial na hypothese 
figuradn, se dispensasse igualmente a justificação adminis
trati'fa; pur quanto ern todo caso o fiatlor deve provar que 
he idonco, senão judicialmente ao menos penmte a autori
dade administrativa. competente, demonstrando com docu
mentos ser possuidor de bens de raiz livres de qualquer onus, 
\::iuillcicntes para garantir a fia!lÇi1 ussim corno que não tem 
outra respo~·~sabilidatle pecuniaria para com a Fazenda. 

'fhesouro Nacional em 10 de Agooto de 185&. -Bernardo 
de Souza Franco. 
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N." 21d. -Em 10 de Agosto de 1858. -Manda admúli1" 
a despacho h uns botücs de metal com emblemas. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do TriLunal do 
Thesouro Nacional, dcc.lara ao Sr. Inspector ela Thcsouraría 
do Bio Grande do Sul, que o mesmo Trihuua\ dco provi
mento ao recurso, que acompanhou o seu o !TI cio n. o 598 
de 3 elo mcz findo, interposto pelos negociantes Pcarron & 
Sampaio da decisão da dita Thcsouraria, conf1rmat.oria da Alfan
dcga da Cidade do Hio Grande, qne mandou inutilisar trinto 
e seis dusias de botões de mcti.ll braneo e amarcllo, sob o 
fundamento de trascrem eomo emblemas o cunho de rnocdàs; 
por quanto nem a ordem n.o .~·H, de' 7 de Junho de 18!~!t, 
nem n de n.(' a65 de 20 de Novembro de 1855, em qtw o 
Sr. Inspeetor se baseou, podem ter applicaçUo ao caso de que 
se trata, c sim o Aviso expediuo o Alfandega da Côrte em 
12 de Agosto de 1857, que determinou fossem admitti<los a 
despacho botões inteiramente scmellwntc8. 

Thesouro Nacional em 10 de Agosto de 1858.- Bemardo 
de Souza franco. 

--~--

N.' 2!,2. -GUERUA. -Aviso de 11> de Agosto de 1858.
Approvando a T(!bella 'lo' f'a,.damento que se deve dist•·i

bui,. aos Alwnrws da Escola militar de Applicação. 

Rio de Janeiro. Thlinisterio dos Negocies da Guerra. em 
1!> de Agosto de 185~. 

lllm. c Exm. Sr.- Remetto a V. Ex. pam seu conhe
cimento a Tabella approvada pelo Governo Imperial, do l'ar
damento que se deve distribuir aos alumnos da Escola Mi
litar e de Applicaçilo. 

Deos Guarde a V. Ex.- Jesé Antonio Saraiva.- Sr. Barão 
de Suruhy. 
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N.' 243. -Aviso de 18 de Agosto de 1808. -Determina 
que s0ja paga, independente de ordem da Secretaria d'Es
tado a importancia da despeza que se fizer com artigos 
para o expediente dos Assistentes do Ajudante General. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Gucrrn em 
18 de Agosto de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Determinando Sua Magestade o Im
perador que V. Ex. mande pagar, independente de ordem 
desta Secretaria d'Estadn, a importanciu da despeza que fizer 
com artigos para o respectivo expediente o Assistente do A.in
dantc General do Exercito nessa Província, humn vez que o 
pedido de tacs artigos tenha sido previamente approvndo por 
V. Ex. e a conta da dcspeza esteja 1egalisnda com os docu
mentos comprobatorios: -assim o communico a V. Ex. para 
seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Antonio Saraiva.- Sr. Pre
sidente da Provi o c ia de . ... 

N.' 2/i/>. -JUSTIÇA. -Aviso de 19 de Agosto de 1858.
Ao Vice-Presidente da Provinda da Bahia.-Declara que 
nas Comarcas onde houver mais de hum .Juiz de Direito, 
a nomeação do Promotor Publico interino compete ao que 
estiver presidindo a Sessão do Jury, ou houver de pre
sidi-la. 

3.' Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de 
.Taneiro em 19 de Agosto de 1858. 

Illm. c Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de Sua Ma
gestade o Imperador os documentos que relatuo o conflicto 
que ultimamente se deu entre os Juizes de Direito da Capital 
dessa Provincia, querendo o da 1.' Vara, que lhe seja ex
clusiva a nomeação do Promotor Publico nos impedimentos 
temporarios do effectiwo, e o da 2.• Vara qne seja cumulativa 
essa attribuiçiío; e Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem 
!\!andar declarar á V. Ex., para o fazer constar aos referidos 
.luizes de Direito, que, iÍ vista da Lei de 3 de .Pezembro de 
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18't-l, hc sem duvitla cumulativa a attribuiçiio conferida aos 
Juizes de Direito, nas Comarcas oiH1c houver mais de hnm, 
para nomcDr Promolor interino, c que, para evitar connictos, 
deverá a nomca~~flO ser feiln pelo Juiz de Direito que estiver 
presidinU.o a Sessão Un .Jury, on houver presidi-la, quando 
este Tribunal n;1o esteja fmtecionando. 

Doas Guarde a V. Ex. -l~rancisco J)iogo l)ercira flc Vas
concellos. -Sr. Yicc-Pt·esidente da Provi11cia da llabia. 

N." 21,õ.- FAZENDA.-Em 20 de Agoslo de 18~1'1. -0 
.htiz -~lunicipal que tambem serre de DistTibnidor Con

tador n!lo está sujeito ao imposto de escriptorio. 

llernardo de Souza Franco, Presidente. do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, ordena ao St'. Inspcctor da Thc:-;ournrin 
de Fazenda de Pernambuco, que encerre a conta que abrio 
ao Juiz 'Municipal e de Orphflos da Cidade de Goi:Hm, oBa~ 
chul'cl Caetano Estellita Cavalc:ante Pessoa, pela impol'tancia 
do imposto de escriplorio em que foi collectado n·a Collectoria 
da mesma Cidade como Dbtribuidor c Contador do Juizo; de~ 
vendo o Sr. Tnspector cómrnunicur no respectivo Procurador 
.Fiscal e ·dos Feitos, para os fins convenientes, que fica nnul
lada a certidão de divida daquella importancia. rerneltida pnra 
o Juizo dos Feitos; visto como, servindo o referido Bacharel 
aqnelles officios na sua qualid11de de .Juiz, por não haver no 
Juizo Distribuidor e Contador nomeado, não está comprehen
dido no § 10 do art. 2. 0 do l1.egulumento n.' 361 de 15 
de Jnnho de 18!1~·. 

Thesouro Nacional em 20 de Agosto de 1858.--Bernardo 
de Souza Franco. 
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N." 2~6. -JUSTIÇA.- Aviso de 21 de Agosto de 1858. 
Ao Prc)lidente da Provineüt do l'l'Inr<mhiio. - JJeclm'a que 
não ha incumpat,ibilidade na accttHHdação no lugar de .húz 
1Uunicipal cmn o de Vereador, hnma ·Fe::: que esle srfa 
chamado á exercer aquelle emprego em, vú·luJe da Lei, e 
não po·r rwmeaçüo do Governo. 

3.' Sccçuo. i\Iinisterio dos Ncgocios da Justiça. l\io de 
Janeiro em 21 de Agosto ele 1858. 

lllm. c Exm. Sr.- Com o seu o!Ticio n.' !j.(}, de 31 
de ~hio ultimo, rcmelleo V Ex., por copia. o qt\C recebeo 
da Camara i\'Innicipul Ua Capital dessa l'ro,;ineia, represen
tando eontra o procetlimento do Presidente da mesma Ca
mara .José Vieira da Sdvn, c do Vereador immediato em votos, 
Antonio Joaquim Moscoso Salgado, em i'unccionarem como 
tae:;,_ achando-se o 1. 0 no excrcicio do l..ngar de Juiz Mu
nicipal da l.a Varn, e o 2. 0 no da 2.J. Vara; remettendo 
V. Ex:. igunlmcntc, por copia, n resposta que dera á refc
riLla Camara, fazendo-lhe vc1· que o Decreto de 9 de Agosto 
de 184.5, e o Aviso de 21 de Outuhrn do nono proximo 
passado, citados pnr ella l"'rn provar a incompatibilidade da 
accümutaçuo dos dons lugares, só se referem ao caso de ser 
o Vereador Juiz Municipal nomeado velo Governo, em que 
enVio deixa o exercicio de Vereador, não sen<lo applicavel 
á hypothcsc que .se d<Í com aquelles ·Cidadãos, que servem 
taes lugares de Juizes .Munieipaes rw qnalidade de Vereadores, 
estando por isso comprehcndidas nas disposições do Aviso 
deste Ministerio, de 3 ele Setembro elo dito aono passado, 
que declarou accumulavcl o cxcrcicio de Jniz Municipal com 
o de Vereador, quando, em cumprimento da tei he este 
chamado para servir aquel!e. 

Sendo ouvido o Conselheiro l)rorurador da Corôa, foi 
elle de parecer que a decisuo dessa Presidcncia estava em 
harmonia com a do referido Aviso de 3 de Setembro do 
anoo passado, sendo bem distioctas e doras as hypotheses 
de servir o Vereador por expressa e immediata disposição da 
Lei, ou por virtude da nomeação do Governo. E Confor
mando·Se Sua Magestade o Imperador com semelhante pa
recei·, assim o Manda communicar á V. Ez. para seu co
nhecimento, e para o fazer constar á mencionada Camara 
Municipal. 

Deos Guarde a V. Ex.- Francisco Diogo Pereira deVas
concellos.- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 
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N.' 2'>7.-FAZb:~Dc\.-Em 2!; de Agosto de 1858.- Sobre 
a siza relativa a hurn p>·edio rifíulo. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
2!:. de Agosto de 18J8. 

l~rn resposta no officio do Agente do Administrador da 
meza de Hcndas de Aogra dos Heis de 20 de Julho proximo 
pa~sado, em que consulta !'C deve ,cobrar a siza relativa a 
hum predio, que tocou por sorte a Manoel Joaquim de· Bulhões 
Dias em· hum a rifa, que clle mesmo fez, haja V. S. de de
clarar-lhe que deve proceder a semelhante respeito de con
formidade com a ordem do Thesouro n.<> t!~a de 11!- de Abril 
de 185G, c que ús autoridades competentes cahe proceder, 
conforme o declara a Ordem de 1.' Outubro de 184-7, contra 
aqucllcs que fizerem rifas prohibidas por Lei. 

lleos Guarde a V. S. -llcrnarrlo de Souza Franco. 
Sr. Conselheiro Direetor Geral das Rendas Publicas. 

N.' 2li.S.-Aviso N.' 51 de Sl\. de Agosto de 1858. -Ao 
Prcsitlente da Provinda de S. Perlro.-A' cerca da 

med1.ção dos terrenos enrcavados. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao seu officio n.' 63 de 
'" do corrente Lenho de dizer-lhe que nada ha a providenciar 
para evitar os embanwos, que diz o l~nearregado das medi':" 
ç.ões dessa Provincia, Oscar Roberto Hennig, terem opposto 
os ·posseiros c concessionarios ao transito dos agrimensores 
por serem puramente imagilwrios segundo as informações 
prestadas pelo Inspector interino das medições, e remettidas 
nesse mesmo offido. Declaro mais a V. I~x. que quando se 
derem sobras de ten·f~nos devolutas em cxtensJo não superior 
a huma legoa, encravados em terrenos particulares, e de Jj
mites irregulares, o Engenheiro se arasturá das regras geraes e 
procederá á mediçao e demarca~;üo corno mais conveniente for, 
tendo sempre {J Yista os nrts. 28 e 29 do Hegulamento de 8 
de Maio de 18:íft .. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marqucz de Olinda. -Sr. Pre
sidente da Provincia de S. Pedro. 
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N." 249: -Iilll'ERIO. --Aviso de 25 de Agosto de 1858. 
Anmdla a eleição de Vereadores e Juizes de Paz daParoc!úa 
de Missão Velha do jliunicipio de Barbalha, por não terem 
sido fe·itas as chamadas dos votantes na fürma da Lei, e te1·-se 
concluído a eleição em h uma casa particular. 

1 ;.' Secção. llio de Janeiro. Minislerio dos Negocios do 
lmpcrio em ~5 de Agosto de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvi di\ a Secção dos Negocios do 
Impcrio do Consdho d'Estado sobre os officios dessa Presi
rlcncia n."' 16 c 21 de G e 21 de Fevereiro do anno passado, 
c Uocumcntos que os acompanhárão, e sobre as informações 
que V. Ex .. prestou em officio n." 4-2 de 26 de Junho ultimo, 
i·elativnmente ás irregularidades arguidas contra a ele~ção de 
Vereadores c Juizes. de Paz, feitas em Setembro de 1856 na 

· Farochia de Missão Velha do Município da Barbalha; e Sua 
1\lagestadc _o lrnpel·ador, Conformando-se por. Sua immediata 
Itesolur.uo de 2l do corrente mez com o parecer da dita Scc('ão 
exarad~ Clll Consulta de 7: Houve por bem annumr a refe
rida clei~ao, vislo que a arguiç.ão de se ter pret~rido a for
malidade su bslancial exigida pelo art. 4-8 da Lei ltegulamentar 
das ·.aei~.ões, de f~zerem-se 3 chamndas, e a 3.a no dia im
mediato ao da 2.~. em bora· anuunciada pelo Presidente da 
Mesa Parocbial, prova-se pela falta das actas das cluimadas 
dos votantes, formalidade lambem prescripta pela dita Lei, 
e 4ue não deve ser omittida accrescendo o ter-se concluido 
a eleição em huma casa -jlarLicular, conforme se prova pelo 
termo de protesto lavrado Jlelo Tabellião, e não desmentido 
pelo Presidente da Mesa a quem se atlribue a remoção da 
urna da Igreja Matriz. · · 

O que tudo communico a V. Ex. pat·a seu conheeimento 
e para que mande proceder a nova eleição de Juizes de Paz 
na Parochia de Vianna, e bem a"im para Vereadores em todas 
as Parochias da. Villa da Barbalha, se o numero dos votantes 
daquella constituir a maioria do Município. 

Deos Guard.e a V. Ex.- Marquez de Olinda._:.__Sr. Pre· 
si dente da Pt ovincia do Ceará. 
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N.' 250.- Aviso 25 de Agosto de 1858.- Declara ao Pre
sidente da PTovincia do Mamnhão que hum Vercadot não 
está inhibido de servir, como tal, no Conselho Municipal 
de Recurso, embora ten fw intervipAo na organisação da 
Junta de Qualificação da Parochia. 

i.' Secção. Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocias do 
Impcrio em 25 de Agosto de 1858. 

"" 
Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Impcraclor, Ten

do-se conformado por Sua immediata Resolução de 18 do 
corrente mcz com o parecer da Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de5: Manda 
dcclararar-lhe, em resposta ao seu officio n.' 21 de 31 de 
Maio ultimo, que deCidia V. Ex. acertadamente, respondendo 
á consulta que lhe fez hum Vereador da Camara Munrcipal 
da Cidade de Vianna, que o Membro della João l\aymundo 
Pereira de Silva, que interviera na organisação da Junta de 
Qualificação da Purochia da mesma Cidade, não estava inhi
bido de servir no Conselho Municipal de Recurso comoVe
reador, visto que o art. 33 da Lei n.' 387 de 19 de Agosto 
de 18116 sómente prohibe que sirva no dito Conselho o indi
viduo que tenha feito parte da Junta Qualificadora do Termo, 
o que não se den com aquelle; e neste sentido são conce
bidas as decisões do Aviso citado por V. Ex. n.' 70 de 15 
de Junlw de 18h8, no§ 1.' e d'outros expedidos para exe
cução do citado Artigo da Lei. 

De os Guarde a V. Ex. - Marquez de O linda. -Sr. Vice
Presidente ela Província do Maranhão. 

37 
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N. 0 251.-Avioo de 26 de Agosto de 1858.-Approva a 
delibemção do Presidente da Prorincia de Goyaz, de não 
mandar publicar huma Resol1<ção da respectiva Assembléa 
Legishaiva, pela q.wl erão approvados diversos artigos de 
posturas ?nttm.cipars, m·sto como não preced(O proposta da 
Camara lrluniCi]Jal, segundo o art. iO § ~ .. o do Acto Ad
dit;ional. 

1.0 Secção. 1\io de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios do 
lmperio em 26 de Agosto de 1858. 

Illm. c Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção ilos Negocias 
do Imperio do Conselho d'Eslado sobre o o!licio de V. E. 
n.0 51 de 10 de Maio ultimo, que acom)lanhon os exemplares 
dos ac_tos legislativos ·dessa Provincia, promulgados no anno 
passado, foi ella de parecer que estão regulares os ditos aclos. 
E quanto á parte do mesmo offieio relativo á Hesoluçfio que 
approva diversos artigos de. posturas municipacs t)a Villa de 
Flores, entende a Secçilo que V. Ex. proccdeo bem em não man
dai-a publicar, por não constar do projeclo respectivo que tivesse 
precedido proposta da Camara Municipal, como exige o artigo 10 
§ 4. o do Acto Addicional; mas que sendo a mesma ltesolução 
offensiva da Constituição, vi,to que o he do Acto Addicional que 
faz parte della, devia V. Ex. faze l-a voltar á Assembléa, c fCJUir 
a seu respeito o p1·ocesso que se observa com as teis que o11cn
dem a Constituição, na conformidade da Consulta de 8 de No
vembro de 1 8~.5, resolvida em 1 O de Dezembro. seguinte. 

E Sua Magcstade o Imperador, Conforman<lo-sc por Sua 
immediata Hesoluçüo de 21 deste mez com aquelle parecer, 
exarado em Consulta de 16, assim o Manda communicar a 
V. Ex. c remetter-lhe lmma copia da dita Consulta de 18~5. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marqucz de O linda.- Sr. I' re
sidente da Proviucia de Goyaz. 
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N." 2:>2.-:GUERI\A.-Aviso de 21 de Agosto d,, 1858.
Det!!tmina qne os Of!iciaes (;enaraes prestem o furamento 
de sens postos perante o Ministro e Sectetario d' E.stado 
dos Negocias llrt Guerra. 

IUo de Janeiro. l\Hnistcrio dos Ncgocios da Guerra em 
21 de Agosto de 1857. 

111m. é Exm. Sr.- Sua ~bgestadc o Imperador em vista 
do que V. Ex. expõe em seu ollido soh n.' 2.930 de 25 do 
corrente, I-Ia por hem Approvnr que os Ofllciacs Generaes 
prestem jnramcnto de seus postos perante o Ministro c Se
cretario d'EstadO dos Ncgocios da Guerra, lavrando-se termo 
em livro éspecial que haverá na respectivn Secretaria d)Estado 
onde se tilrá a competente nota nas Patentes analogamente 
ao que está em pratica a respéito dos mais Olficiaes do !Oxercito. 
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento c governo, 
c em resposta ao dito officio. 

lleos Guarde a V. Ex. -José Antonio Saraiva.- Sr. Ruão 
de Surnhy. 

N.' 253.-JUSTlCA.-;~viso de 30 de Agosto de 18.)q,
An Presitlente da Provincia de Pernambuco. -Declara qlle 
nlo obstante a Imperial Resoluçüo de Consttlta de 21- de 
Abril de 18)2, devem conservar-se os direitos dos Ava
liwlore:; anteriormente providos vitaliciamente, e confirma 
a dcclam~üo feita em A viso de 3 de Dezembro de 1855 
sobre wstas jwliciaes. 

1.' Secç"o. Ministerio dos Ncgocios da Jusli\'"· Rio de 
Janeiro em 30 de Agosto de 1858. 

lllm. e Exm. Sr.- foi presente a Sua ~·!Jgc,tade o 
Imperallot· o requcl'imcnto em que Joüo dos Santos Porto, 
provido e encartado no ollicio de Avaliador de bens tle raiz 
do Termo do Hecife, nessa Provinda, se queixa por não querer 
o ;Juiz de Orphãos reconhece-lo como tal em seu Juizo, pri
vando-o do gozo do seu offido, e pede nãO .só a manutenção 
dos direitos adquiridos por sua carta, como tn.mbem que se 
declare tlever-se ao supplicante tantas vezes o sallal'io meu·-
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cudo no Regimento de custas quantas forem as partes ou 
solos aforados, embora não constituão todos mais de huma 
posse em relação do posseiro. 

E sendo ouvido a respeito o Conselheiro l.'rocurador da 
Corôa, Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, Confor
mando-Se com o seu Parecer, Mandar declarar que se devem 
guardar ao Supplieante os direitos que resultar de sua carta 
tão inteiros como nclla se contêm, sem embargo da lleso
Juç.ão da Consulta de 24. de Abril de 1852, que não pode 
referir se aquclles individuas, que, como o Supplicnnte, já 
eslavão encartados no officio de Avaliador. 

Quanto á segunda parte porêm, ntto tem lugar o que 
pretende o supplicanle, á vista do que foi declarado cm·Aviso 
de 3 de Dezembro de 1855. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Francisco Diogo Pcreirn deVas
conccllos.-Sr. Vrcsidcnte da Província de Pernambuco. 

:N.o 25~'. -·-Aviso de 31. de Ago~fo de "1858. -Ao I're::;i
denle da ProYincia do Maranhüo.-Declara que, por excepçlia 
de regra, c á grande af[luenc-ia de negocias o exigir, podem 
os Jwizc$ cspeciaes do Conmnercio chamar qualquer dos 
Escrivães do Civcl para diligencias urgentes. 

1." Secção. Minislerio dos Negocies da Justiça. l\io de 
.Janeiro em 31 de Agosto de 1858. 

Illm. e Ex. Sr.- Tendo o Bacharel Vil'ia!o Bandeira 
Duarte, Juiz de Direito Especiol do Commereio, dessa Pro
vincia, em seu ollicio de 21 do mez findo, sollicilado auto
riso.-:&o para chamar quaique1· l~scrivão do Civel, para as 
diligencias ou procedimentos que não soffrão dernoru, quando 
a accumu!ação de trabalhos não permittir que o Escrivã" 
respectivo os satisfaça, Ha Sua Magestade o Imperador por 
bem, Conformando-Se com os pareceres dos Conselheiros Presi
dente do Tribunal elo Commercio desta Côrte e do Procurador 
da Corôa, Soberania e Fazenda Nacional, Mandar llcr.larar a 
V. E" para fazer constar ao dito Juiz Especial do Commercio, 
e 11 quem mais convier, qne quando, por cxccpção Ue regrar 
a gmnde afllucncia de ncgocis dê lugar a essa accumnlaçiJo,. 
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mormente fóra do cartorio, que simuHuncnmentc não possão 
ser desen1penhndos por hnm só Escrivão, sem prejuízo do 
serviço publico ou pnrliculnr, o mesmo Juiz estü autorisado 
a chamar qualquer dos Escrivões do Civel para essas dili
gencias, porque dando-se as~im hum impuHmento, prevn
lcce, por identidnde de razno, a disposiçüo do art. 8. o da 
Lei de 11 de Outubro de 18:!7; sendo cxcusarlo accrc,ccular, 
que, no exercício deste direito, deve conciliar-se o serviço 
com os interes[es de hnm Escrivão, que l1e privativo, dan
do-se-lhe preferencia a respeito daquelles ac!os de officio, que 
forem, ou lhe parecerem mais lucrJtivos. -

Deos Guarde a V. J~x.- Francisco Dioi!;O Pereira de Vas
concellos. ~Sr. Presidente da Provinéia do Maranhão. 

-·-
N." 255.-FAZI\NllA.- Em 31 de Agosto de 1858.-Aos 

Guardas de 1." e 2." classe das A l(andegas devem-se passar 
novos titulas, os quaes estüo sujeúos ao sello correspondente 
a 1 o;<> do vencimento de hwn anno. 

Bernardo ele Souza Franco, Presidente elo Tribunal do 
'fhesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspeclor da Thesouraria de 
J.i'azenda do Paraná, em resposta ao sen olTicio n. 0 76 de 6 do 
mez lindo, que a ordem de 28 de Maio deste anno expedida 
a Tllesouraria de S. Paulo na parte relativa ao sello e novos 
direitos que devem pagar os Guardas da Alfandega de Santos, 
não lem por fim alterar a Ordem n.' 2~8 de 4. de Outubro 
de 1852, segundo a qual estüo sujeitos ao scllo correspon
dente á totalidade do vencimento de hum anno os titnlos de 
nomeação que se passarem aos referidos empregados; e que 
foi sómcnte com rcferencia aos direitos de 5 '/, que a ordem 
citada de 28 de i\laio mandou cobrar a taxa do accreseimo 
de vencimentos, em cujo sentido deverá ser executada. 

1~ por esta occasíao declara ao Sr. Inspector que tendo o 
Decrecto n.' 2.082 de 16 de Janeiro ultimo dividido em duas 
classes os Guardas das Alfaudegas, cumpre que novos tilulos 
se passem, pela fórma indicada no art. 11 § 1.' do l\egula, 
monto de 22 de Junho de 1836, aos da Alfandcga de Paranaguá, 
de aceordo com essa divisao; para o que se deverá uttender 
aos serviços e ao merito de cada hum. 

Thesouro Nacional em 31 de Agosto de 1858. -Bernardo 
de Souza Frauco. 
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N.' 256. -Aviso N.' 52 de 31 de Agosto de 1858. -Ao Pre
sidente da Pnwincia de S. Pedro.- Declarando q<<e ao Goc 
verno lmpet·ial compete marcar prazos para a medição e 
demarcação das posses c sesmarias, ~c., embora nüo esteJno 
sujeitas á legilimaçüo e t·evalidaç<!o, qtte confinarem com 
terrenos devolutas. 

111m. e Exm. Sr.- Sua Magesta<lc o Imperador a Qu••m 
foi presente a consulta constante do oficio de V. Ex. datado 
de 27 de Julho e sob. n' 59, Houve por bem Declarar que 
ao t;overno Imperial compete marcar prazos dentro dos qnaes 
se meção e demarquem as posses c scsmurias, e outras con
cessões, que confinarem com terrenos devolutos, embora não 
estcjão sujeitas a legitimação nem a revalidação. O que rom
munico a V. Ex. -para sua intelligenda c e_x:ecnç<1o, c em res
posta ao citado offido, accrcsccntando que fica V. Ex. auto c 

risado a marcar os ditos prazos. 
Dcos Guarde a V. 1\<. -Marquez de O linda. -Sr. Pre

sidente da Provincia de S. Pedro. 

--,S.-
N.' 257. -GUE!UU.-Aviso •le i.' de Setembro de 1858. 

Jflantla abolir a pratica 1!e lerem os l'iqttetes do Com
rnatulanle dct> Armas f"ard"nwnto de phanlasia. 

Rio de Janeiro. Minislcrio dos Negociós da Guerra em 
1.' de Setembro de 1858. 

lllm. e Exm. Sr.- Mamle V. Ex. abolir a pratica, nessa 
Provincia introduzida. de terem os I>iquetes a serviÇo dos res
pectivos Commandantes de Annas, fardamento de pharitasia 
como V. I~x. infvrma em seu oifido n. 0 185 de 19 do mez 
passado, devcntlo as praças, qnt! fonn:.1rem aquellcs Piquetes 
usar o fa1·damento d()s. Corpos do Exercito a que pertencerem 

Dcos Guarde a V. E'{.-José Antonio Saraiva. -Sr. Pre
sidente da Provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
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H' 2c>8.-Aviso de 1.' de Setembro de 1858.- Declarando 
que os Presidentes das provincias podem ter as nrde
nanças que julgarem precisas ás urgcncias do serviço. 

Rio de Janeiro. l'ilinislerio dos Negocias da Guerra em 
1 .' de Setembro de 1858. 

Illm. c Exrn. Sr.- Sendo de reconhecida conveniencia e 
prccisJo que os Prcsideutcs das Provindas tenhao á sua dis
po.si~~i'io as ordennn~~as de tropa de linha necessarias, não só 
para us urgencias do serviço publico, mas tambcm para res
peito e guarda de suas pessoas como primeira autoridade nas 
mesmas ProYincias; Manda Sua Magestude o Imperador declarar 
a V. E'l:., para seu conhecimento e para o fazer constar a quem 
competir, que o r2fcridos Presidentes podem ter, para aquelle 
fim, as oi;dcnanças que julgarem precisas. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Antonio Saraiva.- Sr. Barão 
de Surul1y 

N.' 259.-FAZENDA. -Em o !.' de Setembro de 1858. 
As escovas de crina com alça fieão assemelhadas ás 

escovas para· calçado e arreios. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
o 1 .' de Setembro de 1858. 

neclaro ao Sr. lnspector interino da Alfandega da Ci\rte, 
em resposta ao seu olficio n.' 181 de 18 do corrente, que 
fil'a approvada a assemelhaçuo das escovas de crina com alça 
ás escovas para calçado e arreios de que trata o art. 669 da 
Tarifa, para pagarem a !O'a de 900 réis por duzia.- Ber
nardo de Souza Franco 

Expedio-se Circular ús Thesourarias de Fazenda no mesmo 
sentido. 
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N.' 260.-Aviso n.' 18!, de 2 de Setembro de 1858. -Ao 
Ministro da Fazenda.- Sobre o pagamento de dirida de 
cxercicios findos do Bacharel Fmnásco Pereira de Souw 
Junior, Fiscal inter·inÓ d,t Repartição Especial de Terras 
Publicas na Provincia do Pará. 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso datado de25 
do mcz findo, que V. Ex. se dignou dirigirme com a infor
mação da Secção de Divida da Dircctoria da Contabilidade 
dO Thesouro Nacional, que devolvo, Ycr~ando sobre o paga
mento da divida de exercicios findos do Bacharel Francisco 
l)ereira de Souza .Junior, do tempo que servio interinamente 
o lug-ar de Fiscal da Repartição Especial das Terras Publicas 
do Pará, cumpre-me declarar a V. Ex. em solução ás questões 
ahi propostas, que o dito Bacharel deve ser pogo na razão 
de h urna gratificação igual á que vence o Fiscal effectivo, 
ficando esta resolução d'ora em diante firmada como regra 
para casos identicos. O que tenho a honra de communicar a 
V. Ex. para sen conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de OI inda. ~Sr. Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 261. -GUERRA.- Aviso de .~ de Setembro de 1858. 
Sobre a questilo de competencia de autoridade, entre o 
Commandante das Armas e o Commandante Superior da 
Guarda Nacional querendo este que lhe seja sujeita a mesma 
Guarda Nacional quando destacada. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
3 de Setembro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á Presença de Sua Magestadc o 
Imperador o officio de V. Ex. sob n.' 118 de 28de Maio ultimo, 
pedindo ser esclarecido ácerca da questão de competencia de 
autoridade suscitada entre o Commandante das Armas dessa 
Provincia, e o Com mandante Superior da Guarda Naéional, 
querendo este que continue a Gear-lhe sujeita a força da mesma 
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G.ua.-da destacada em varios pontos que, com quanto tenha 
subslituido a tropa de linha, não se acha porém addida a ella~ 
e ·aquellc o contrario, por entender que, ainda assim, lhe 
está subordinada toda a força publica da Provincia; e o Mesmo 
Augusto Senhor Manda declarar a V. Ex., para o fazer constar 
que, nos termos da tei n.' 602 de 19 de Setembro de 1850, 
a Guarda ~acionai em destacamento conserva-se sujeita, quanto 
á disciplin"a, processos e punições, as autoridades da mesma 
Guarda. 

Assim os respectivos Officiaes empregados nessa Provincia 
nos Com mandos de Fronteira, de Districtos militares e do 
Destacamento da Capital silo obrigados a executar as ordens 
que lhe dirigir o Commandante das Armas para a guarda e 
policia dos referidos pontos e para a guarnição da Capital, no 
que o Commandante Superior nénhuma ingerencia pode ter. 
E porque da boa intelligencia entre aquelles doiis chefes no 
exercício de suas attribuições depende o andamento conve
niente e proficuo desse ramo do serviço publico V. Ex. lhes 
fará sentir a indispensavel necessidade de manterem mutua 
armonia. 

Deos Gnarde a V. E<. -José Antonio Saraiva.- Sr Pre i 
sidente da Província de Multo Grosso. ' 
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N.• 2G2.-IMPEIUO.-Portaria de 3 deSelemhi'o.de 1858.-Ap
prova as Tabellas que reguJitq as_ passagens, e os (rc.tes a bordo 
dos vapores da Companhia de Navegação e Çommcrâo. do Ama~ 
sonas, nas_ i. n e 3.no tinlws. de navegação, e os pra1os de (lemora 
d?s ditos1Yapore's em cada hum dos portos de es.cala das mesmas 
linhas .. 

S~a Magestade o Imperador lia por bem, Tendo Omido os 
Presidentes das Províncias do Pará, e do Amazonas e de açcordo 
com a Direcforia da Companhia de Navegação e Commercio do 
Aniazonas1 Appro''at: as TabeUas_ por csfa ·organísadas,. e que 
J.)ai~ãO, pelas- qt).aes são regl]l~das as ·passagens, c os·_fretes a 
)lordo dos vaponis da mesma Companhia !l\1 L' c 3.' linha (!e na-

. veg:ação, e oS pr~zo,s de demo_ra dtJS ditos vapores em cada hum 
dos portoS: d~ escala das mes_mas linhas,: com- as sef!uintes .altew 
raç{íes nos fretes da 1.' linha: Pvr barrica de bolacha ao p<>rlo 
de M~náoS s~ pagar? o frete de mil e·sei.~centos réis,- e por bani! 
de <iJUinto de vinagre ao mBsmo porto o frete de dous mil c qui
n_hentos, réis·; ,de'\'endo- a Companhia· em prazo· curto construir 
JlO referido porto hum trapiche em que se recolhão os gcneros <]Ue 
tiverem de ser embarcados. · 

o Palácio do )tio de Janeiro em 3 de Setembro de .1S58. -
M11rqw.z de O/inda. 



Tabella de fretes pal'a a 1." !linha de vapm·es da Companhia de Navegação 
~o Ama~onas entre Jtlanáos e Belem. 

e Commel'cio 

I 

llretes dos portos seguintes para Belem. 

I Aw;to do ond;ro=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Borracha ...... , . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . ·. · .... · 
Cacúo ............. ,, .•........ , ................ ,., .. -~ .... . 
Café em casca .•...............................•..•.....•... 
Casta preciosa .. ,.... . .................•.................... 
Castanha ................ ,, .............. , .....•.......•. , .. 
Couros seccos .......... , ....... , ............. , .•...... , .... . 

(( ,·erdes, algados .....•................ · ......•...•. · .. . 
Cravo ............... , . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . .... . 
~stopa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................•.. 
liuarana ...............•................................•. 
)lantciga de tartaruga ...............•....••.....•• · ..... · .. . 
Piassaba em amarras.. . ................................... . 

» » rama ..................................•........ 
Pirarucú ...........................................•........ 
Puxuri ............ , ..................•.......... , ... , .•..•. 
Salsa parrilha ......................•................ , ...... . 
Tabaco ...... , ..•................................... 
l:rucú ......................... , ..•.............•....... , , • 
Volumes de mediçfw ..... , •.........•..•.............•...... 

Joia~ e dinheb•o. 

Unidade. 

----------

Pote ........... 
.-\rrobu .•.• , ........ 
Idem .......•....... 
Idem ............... 
Idem .............. 
.Alqueire .•.......... 
Hum ............... 
ldtóJn ...••••.•..•... 
Arroba ....... 
Idem .•.•...... · .... 
Idem .....••.•...... 
Pote. .... ·········· 
Poleg-ada .•.......••. 
Arroba •.. , ......... 
Idem ............... 
Idem .•.•........... 
Idem ..•......•...• 
Idem ........•...... 
Idem ........... , ... 
Palmo cubico ..•..... 

-----
'fantos ~erpJ. 

--
800 720 
500 !~O 

!JSO !~32 
5UO !~50 
600 5'dl 
700 G:lO 
-íOD 3GO 
500 1ti>IJ 
600 5'10 
!i OO !!-50 
MlO 450 
800 7:20 
320 288 
500 450 
400 3GO 
500 450 
üOO 540 
li OO MO 
(;00 5r~o 

300 270 

,,., •lloll' I übidO> i s"''"""· l1ramlm. Gurupa 

------------1---
G48 58" 52:6 47!~ 427 
405 3(j5 :rm '297 268 
~.su 351 3W 285 257 
40,) 3G5 32!) 2!)7 068 
~til\ !.38 3D i) 356 321 
.)G7 .':i li ",{j() !~14 373 
:J~-1 292 2ü:] 237 214 
!~Oi i 3(i:) 32:!) 297 268 
4:-lli 4:!!; JU:> 356 321 
!,Q.') 31•5 3:W 297 268 
405 :Jü5 3i() 297 2<38 
(i-18 ~s'~ S2!i 474 427 
260 ~:l4 211 1ü0 171 
~0.') 3fl5 329 297 268 
32,~ :!92 SW:J 237 214-
405 3Ü5 32.\) ~97 268 
!186 ·138 :J(J5 356 321 
!~Sii l~:l8 :lili) 356 321 
!jf'(i -'!-38 :295 j06 32! 
2A3 219 H1B 179 162 

_,\ninu~e!!l. 

Artefactos de prata, ouro ou pedras preciosas .•..•......•...... 
Dinheiro em ouro ou notas .••.......•....••....••..........• 

1 por ·;. Gado muar ou cawllar c.1da lmm .•................•...•.. , ••. 
j , Idem vaccum idem ... , .. •· .....•...........•.....•. , ...••.•• 

)J >> prata •.......•.•..•.......•.............•.•...• 1 , Idem ovelhum idem ... ,. J ...•.•.....••. , .•.....••..•.•.•• , .• 
)) J> cobre .......•....•..•...•••......•....•.•.. · • ••. •• 2 )) Gallinhas ou pl'rús, duziai ..•............•.......•...••....•.• 

P;~neiros com pussaros, hum .. , ....................•.•...••••• 
Eneorunaendas. Anunaes não especificados~ .......•...... , .......... , .•... , •.•. 

Volumes avulsos até 12 palmos cubicos ou 3 arrobas.. palmo cubico ~500 

Nota , , , 
" 

!.• 
2.• 
3." 
. i.. 
" . o. 
6.• 

Os volumes avulsos itue excederem a capacidade acima especificada só seião recebidos como carga, salYo os da nota 5.~ 
~-' Companhia não se responsabílisa por morte ou fuga dos animaes, os quaes serão entregues c recebidos a bordo. 
As encommendas, joias e dinheiros serJo entrcgut>s e recebidos nas estações d<t Companhia. 
EntregandO--se os volumes com os sellos do envoltorio intactos, cessa a responsabilidade da Comp::mhia . 
Sendo os chapeos de palha de bombonaçu de muito valor c facil extt·a,·io serão considerados como cncornmenda. 
Por cauçilo das cncommendas se dará hum conhecimento de talão em troca do qual serão citas entregues. 

-
Breves. 

385 
:h2 
232 
2l2 
289 
336 
193 
2!d 
~89 
2!~2 
242 
385 
154 
242 
19J 
2!r-2 
289 
'289 
289 
146 

W<"OOO 
15~000 
~OI'lO 
2~000 
1~900 
1~000 

L• Os Yapore3 não recebem objcctos inf1amaycis, como pohora, pllüsphoros, agoa-ra·L &c., á except,:tw de diminutas quantidades, mediante convenção especial e as 
cautc!<ts nece~;.~rias. 

2.• A Companhia poderá, perante a parte, fazer as ncccssarias averiguações nos volumes que transportarem Sf'US ,·apares, a fim de impedir a iDfract;ão da condição 
antecedente, quando a isso Sf'ja movida por denuncta ou suspeita. 

·- 3.• i\' este porto se entrcgarao as cargas no annazem da Companhia, correndo por conta de seus donos o risco de conduq:ão para terra. 
4.• As cargas dcvcrilo ir para bordo acompanhadas logo dos respecti\·os conhecimentos, sah-o nos portos c1n que houver Agencius, nos quaes serão ellcs entregues a estas. 
5.a Todos os volumes de,·erão trazer escripto visivelmente o numero, a marca c nome do lugar para 011de forem destinados. 
6.• !\'o calculo dos fretes, as fracções de unidades serão contadas por unidades inteiras se excederem de meias, c por meias unidades se estiverem abaixo deste limite. 
7.• Os fretes serão cobrados no acto da entrega dos conhecimentos, podendo porem serem pagos em Hclem, quando os generos trouxerem tal destino. 
S. a Nos pontos de escala serão as cargas entregues e recebidas a bordo. 
9.• As cargas que nao forem procuradas a bordo nos pontos de escala atC a hora marcada para a sabida do Vapor, serão recondruidas a este porto, por conta..; 

ri~r:o de quem pertencer, sendo o carn'gador responsa,·el pelo excesso do frete e mais despczas. 
10.• Extraviado-se quâlqucr volume, a Companhia exigirá para poder indemnisa-lo a exhibiç-ào da factura original c outros quaesqucr documentos, fazendo-se o calculo 

do preço dos generos extraviados pelo seu custo no porto do embarque. : 
11.• No caso de extravio de conhecimento, verificada o identidade da pessoa a quem forem dirigidas as cargas, a contento do respectivo empregado da Companhi : 

poderão ser el!as entregues, mediante recibo passado no conhecimento que costuma acompanhar a carg<t assignado pelo carregador. 
12.• Quem declarar f;~Jsamente o contendo de hum ou mais volumes para pagar menor frete, será obrigado a pagar frete duplo pelos objectos não manifestados: se 

antes de descobrir-~e a fraude extraviar-se algum destes volumes, só poderá reclamar os valores declarados, embora prove concludentemente que outro era 
o contendo. 

13.a Os fretes das cargas de hum para outro ponto de escala serão cobrados na raz1Io das taxas estabelecidas dos Bre\'CS para Belem, e por mais cada huma escala 
intermediaria se addicionará áquellas taxas 10 por oj.; logo porem que se augmente o trafico de cargas entre os referidos portos, se organisará tabella eipecial. 

u..~ Não se recebet·Jo gcneros a granel, salvo convenç.ã.o em contrario. 
15.a As cargas que desembarcarem para o armazem da Companhia, e que no prazo de tres dias uteis não forem retirad;~s do mesmo pagarão, de armazenagem 

indistinctamente 100 réis por arroba em cada semana. 
Escriptorio da Companhia de NavegaçJo c Commercio do Amazonas em 12 de Abril de 1858.- Barão de .iJ!auú, Presidente da Coulpanhia. 



1'abclla ele f'retes para a -1,." linha ele vapo1·es tia Companliia.,,fe Navegação e Comme•·cio 
do Amasonas enl!·e Belem e· Jlanúo•( 

1Iercadorins. inlnmes. 
F1·ctcs de llclcm para us portos seguintes 

Brorcs. Guwp:i. l~rainloJ, ~anlar~m. LOhiJo1. \'illallclla. Strpa. 

--------- --------- --------1------~---1-- ---
.\ty. 
\!'11"- .• 
\_<;uo·:\1' .••••• 
ldc•tl) •• ,,,,.,,,, 
!dt'lll. 

\.unhctc,;. 
::\;o~-ca,; •.•••••.. 
g,,,.,.i~ns. 

~leia~- burric:t~ ... 
l\lltt•iftl~. 
n~ni,S.' ....... . 
Cnh.as de H"' 
Ancorelas de ! 
RliTÍC<OS. 
ll:trri< .:•· :orn· 

t:.tt:"'''"'· 

\l<'Ílt• i\cJCC. 
ldo•tn idem. 
\;'t·ilnn;~s ••. 
Jl:u-.llloito .•. 
B.mlt.t,. 
ll.ll:tl<o,;,, 
1\.o\.idt:\.. 
ldetll de SOl]~ •• , . 
t:.d,,, tle huh:;~ o11 
ld··ttl do: pi.t::~:!•.t. 
C.tl;· tnind.o. 

: : : : : : l :I .. ::· :~·~c:~: .. I ·l it' 

.::r_"_·. ·l ::;·,'·;:;': .'. 

.jl:a::l .. • <l~ u·n,. 
J,!,·: I jd:.t·i<:. 

:,,,,, 
:' 1

·.:. : 

1:! :'_ 111::~ ~. 
.t;re ..•..... 

FJt'inha de tnJndioca .. 
Jd,•nl rlc tri;;-o ......... . 
Far.cmlas di1·cr~as ...... . 
Fa\e~iiS c ancorotcs ..... . 
l'••rr~;;-cns diYcrsas ...... . 
Ferro. . ............. . 
Follw de nandre~ .. 
FrulJS passados ......•... 
j;,,n·;tfuco. . .......... . 
\~encbt·a ..•. 
Idem ...........•... 
l.içor .... 
louça... . .... , ..... 
~l,mtei;;-a .. · • · ....•... ·. 
~la"óaS sortidas. . ...•... 
\lo!Jilia ... 
~!olhados diversos •••.... 
Pregos .•••.... 
Sab~o .........• 
S..ll .................. .. 
Tnbaco •• , •.••..•.•• • •.. 
Tinta .•.•.•..•...•..•.• 
Velas do sebo ou stcarina. 
''inagre ••.....••• · • • ·• · 
Yinho .•. , ..•....••• , .. · 

>··•·c·.l· ... 
I \. , 1 o • ~ ( • _ • , • • 

l'.otlcii"OS cncap<tdn_;, 
J)arris .. 
Hanic,Js .. 
ülixas .... 
nanicas ..•. 
C;lixas ...... . 
Barris, b<trras 0lll'lll h·n~.ol. . ... , .....•. 
Vcr~;alhõcs, ch~pas &c. 
l'anciros ou sa•:ta,; .. 
llart·icas.............. • .......... . 
Caixas, fardosou\,;>h{l~ ...•........ 
Amarrados ou a•ul>os ..•..•..... 
C:unhctes, caixões ou barris .. 
lknms, chapas, vcrgalhOes, corrcntns &c .... 
Cunhetcs •. · .......•........•..... ·:. 
Cai\as ....................... . 
Cheios ou >·azlos ........••.. • . 
flnrricaS de 4- dll'l.iO.S do bo\!jas., 
Frasqu~iras de E!: meios frascos .. 
Caixas de 12 garraíJs ........ . 
Gigos ou caíx~•- ............ . 
Durris .....••...•.....• ·. · .•.. 
Caixas ....•..... •· •... • .....•....•...•. 
Encaixotadli ou avulsaA ................ .. 
CaixOcs ...•.....•... · ••..••...••.•...•.. 
llarris ou cunhetes ..................... . 
Caixas ••..•.•.•......••..•••.•......... 
Sacco~ ......••..•.•..•••.••••.....•.... 
Ctlb:as ou em molb.o~ .................. . 

~:it;~, ~~-~~ .. ~~~~a.~_-.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.".'.".'.'::::: 
llarri:; de 5.• ......................... -.. . 
Idem idem .•.•••.••.••••••••.•...••••... 

Arro\Ja .. 
!dum •. 
[Jma ..... 
It\cm .. 
.\rroba ...... . 
Um ...... . 
Unw .. . 
Idem .... . 
Idem ..... . 
Um .. . 
,\rroba .. 
Utm .. . 
Idem ........ . 
,\rroba ..•.... 
Poleg-•1dn. 
[mn. 
.\rrobn 
Uma. 
Ülll. 
Arroba. 
l!ma. 
Arrobn ...... . 
Uma ........ . 
I.il>m ... . 
Arroba ..... . 
Idem ....... . 
Alquciro ..•.•. 
Um•1 ........ . 
P,llmo cublco. 
Arroba ...... . 
P<.~lmo cublco. 
Arroba .•..... 
ltlcm ....... . 
Idem ..... , .. 
Um •......... 
Uma ....... .. 
Idem ....... . 
Idem .. ,. 
l'almo cubico. 
Um ......... . 
Arroba .. . 
Palmo oublco. 
Idem ..•.• 
Arroba ...... , 
Idem .•...••.. 
Alqucir~ ..... . 
Arroba ...... . 
Uma .....•..• 
Arroba ..... .. 
Um ......... . 
Idem •.•.... 

218 
Wi 

t~no 
1)12 
1 '•Ü 

!158 
31:!3 
1!);) 
!l.'iS 
:lS:i 
1!lJ 
!JJS 
Ht} 
Sl!.:J 
13-\. 
:ltl5 
2',!! 

t::l!Ji 
3tn 
~S.'J 
D-58 
:185 

1~1;)0 

" 218 

'" 2ti9 
11)150 

14!G 
2!8 
208 
218 

"' 280 
2811 

1~150 
388 
885 

08 
388 
242 

" 126 
218 
2't2 
280 
2·12 
193 
R85 

1M37 
1~t.37 

2'.2 
[()2 

1-~277 

'HG 
!fi:! 

t::-0()', 
!f'l1 
21'> 

1::00G-'• 
.l:l'í 
2!.'• 

t.ota 
21'• 
2()8 
171 
1,27 
2L\S 

l'i:l:3:JO 
!di 
lo2i 

1:>0ti4 
fo27 

1;:,277 
5'• 

2'.2 
2/d 
321 

1~277 
151 
21t2 
231 
212 
2'.2 
321 
3:!1 

1;,217 
427 
427 
108 

"' 268 
108 
139 
242 
268 
321 

'" 214 
!o21 

1~596 
1~5\16 

2GR 
17\l 

1"'418 
828 
17!1 

1,")182 
.i i\. 
2:17 

Dl82 
.ra 
237 

1::01:-\2 
237 
2()7 
190 
~11 
297 

1;:-477 
~.7'• ,.,,,_ 

btt:\2 
47.'. 

1::>1Hl 
Go 

208 
2G!l 
3.'iG 

1~418 
167 
2(;8 
2:!6 
2GS 
2EJS 
3!ill 
356 

1~-\.18 
47í 
!,14 
119 
/,j.', 
297 
119 
!51 
208 
297 
356 
297 
237 
47l 

t::ma 
1'i':i773 

2!J'í 
1!.18 

1~$75 
!HD 
J!JS 

1;;313 
52ü 
~(j3 

1;:313 
5.'?6 
2G:J 

1~:113 
')I''J 
329 
211 
G:!G 
~2!) 

t::-Gi-1 
~i-:l.G 

?Hü 
i;,.' li:! 

5213 
1::;1573 

6G 

'" 2!17 
3!)3 

1~1'.75 

'"' 297 
2lH 
2!)7 
2!17 
391) 
3\l!S 

1;,575 
526 
52G 
1:12 
526 
32\l 
1:!2 
171 
297 
32\l 
395 
329 
203 

'" ft~!J69 
1~\169 

:12\l 
21\) 

1;,7~i0 
1;,021 

21!) 
1~~5S 

ilS!J. 
202 

1;,'•5S 
lilH 
2:J2 

ljí3S 
292 
,11.)5 
2:)', 
58!, 
-16::i 

1t'S:l..1 
58.\ 
:;w. 

1;;-.'l.'iS 
~·R4 

il:>íGO 
J3 

a:w 
32!1 
438 

1:;;750 
2()5 
32\l ,,, 
32.1) 
329 
438 

"' 1. 750 
!SSit 
!iS.i. 
iHI 
!S84 

"' 146 

'" "' "' r. as 
365 
~!)2 

"' 2~187 
2;:)187 

3G5 
2~3 

1;;>\l.1o4 
1;;l:Jt 

2'13 
1>:620 

ú\S 
:!24 

1';')620 
6-iS 
321, 

1~620 
32'• 
40:i 
'GO 
G'!S 
405 

2!;;'023 
1)',8 
Glo8 

1';;620 
648 

1~94/z. 
81 

365 
311!1 
loBO 

1ti9U 
227 

"' ~4!l 
365 
36!1 

"" 486 
1"!)44 

648 
G4S 
1ú2 
648 
105 
162 
211 
305 
105 

"' 405 
324 
648 

2M30 
21>430 

40;) 
270 

2:;1GO 
1:;2ü0 

270 
1;;800 

720 
360 

h;SOO 
720 
3GO 

1;;800 
360 
h 50 
21<8 
720 
lo 50 

2;-,250 
no 
720 

1~SOO 
720 

2:,160 
90 

405 
405 
!).\0 

2~160 
:l52 
405 
387 
405 
405 
540 
540 

~100 
720 
720 
160 
720 

'" 180 
234 

"' '" 540 
450 
3ú0 
720 

~700 
~2'1n_~o 

Fretes de joias, dinheiros, encommendas e animaes para qualquer porto. 

Joias c dinheiros. Animaes. 

4:;0 
300 

2;:~.100 

1~tOO 
3UO 

2;,000 
800 
.\.00 

2-:;000 
.soo 
400 

2-~000 
400 
500 
3:?:0 
800 
500 

2;:;500 
800 
800 

2;,000 
800 

2-;:>'.00 
100 
450 
450 
úOO 

2;,~00 
280 
450 
430 
450 
450 
úOO 
600 

2tlí00 
800 
800 
260 
860 
500 
200 
260 
450 
500 
600 

"" 400 
800 

~000 
3>000 

Artcfactos de prata, ouro ou pedra~ preciosas................. . . . . 1 •f. 
Dinheiro em ouro ou notas......................... .. . .. .. .. .. t » 

Gado muar ou cavaUar, cada hum ............................. 20~000 

Idem em prata ............................. J................... 1 '' 
Idem em cobw . . . • • • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . 2 )) 

Idem va~~,um, Idem ••...••.......•........•... ··;:.·· ••..•...•. 15'1)000 

~f~Wn~a~e~~~~~~r~·5:. d~1;i~·. :·.·.::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~~8~ 
Panciros, com passarros, hum.................................. 1-,ooo 

Encommendas. AnirnMs niio específicado3 ...... , . . . . . . • • . . . • . . . • • . . . • • • • . • • . . • • 1()000 

Volum~ avulso~ at6 12. palmos cubicos ou 3 arrobas, palmo cubico. 500 

1\ota t.• Os volumes avulsos que excederem 11 capacidade acima especificada só serfio recebidos con1o cnrg;L 
2.• A companhia não se rcsponsabilísa pela 1\lorlo ou fuga dos animacs, os quues serão entregues e recebidos a bordo. 
3.• As encon11nendas, joias c dinheiros ser3o tntregues c recebidas nas estarões tia Companlna. 
~-· llntrcgm1~o-sc os volumes com os scHos do cn1·oltorio i11taeto,;, cess<.~ a 'rcsp~nsabi\idade da Companhia. 
5.' Por cauçao das cncommcndas se dará hum conhecimento de talão em troca du qu(ll serão c\!as entregues. 

t • Os 'npnres nlio recebem objcctos intlamaveis, como polvora, phosphoros, agoo.-raz &c.; á e:~:ccpçilü de diminutas quantidades, mediante convenção especial 
c as cautelas neccssnrias. 

2.• A Comp~nhia podcni, perante a parte, fazer as neccssarins ayct·i~uaç.õcs nos ,-olumcs que transportarem seus Yapores, a fim de impedir ,a infmcção da 

.
'l.• _ condição :mtcccdcntc, quando a isso seja mo\·ida 110r denuncia ou suspeita. 

-'''ste porto se rcccburJo as r..nrgas no nrmazcm da Comp~nhia, correndo por conta tio seus donos o risco dn conducçno para bord_o dos Yapores. . , , 
1~.· Os carrc;:;adorcs quantlo mandarem stias C<trgas para o anuazcm rla Companhia, deverão fnzel-as ncomp~nhnr de huma su1a con!Ormo a praxe ate hoJe em 

vi;,:ot·, mencionando ncllas o Yalor dos gen•!ros, para evitar-se dulidas no caso de extr,1vio de al~;nm volume ou Yoluntcs. 
5.• 'l:odos os volumes dc1·erào trazer escripto visivelmente o numero, a marca c o nome do lugat' para onde forem destinados. _ . . . 
ü • \o calculo dos frclcs, as fracçUes de unidJdcs scr;1o contadas por unidades inteiras, se c.'l:edcrcm de meias, c por tncius untdadcs se est1Ycrcm aba1xo deste hmtte. 
7.• Os fretes scr;1o cobrados no neto da entrega dos conhecimentos. 
8 • iios pontos de cscnla scrJo as curgas entregues c rccebid:ts a bortlo. 
\l.• .\s carg;ts, q:10 nuo forem procur<.~dns a bordo nos pontos d~ escala a!C a hora marcada para a suhida do l'Upot·, scr1io reeonduzidas a este porto, por 

con\J c nsco de quem pertencer; sendo o cancgador rcsponsa,-cl pelo cxc~o do frete c mais despctus. 
10.• Extrm·iando-sc crualquer volume, a Companhia exigir<\, para poder indemnisal-o, a exhibição da ract\ll'a original c outros llUacsqucr documentos; servindo-lho 

tnmbem para decisão de Ines qucstiles os \·alorcs declarados nas guias de que trata a condição lo.-'. . 
11.' ~o cuso de c.xtra>·io do conhecimento, veritlcadu a identidade da p~ssoa a quem forctn dirigidas as caqas a contento do respech~o empregatlo da Comp;~

nhia, podcr,\0 ser el!us cntre~ue>, medwnte rectbo passado no conhcctmento flue co~luma acompanhar a o,~rg,t assignJdO pdo cuucgadm·. 
12 • Qncm declarar falsamente o contcudo de hutt"ou mmsvolumcs pura pugur menor ftete, setú obu,:;ado a pugar flcte dnplo jll'lo~ o]JJeCtos nào mamfestudos se 

antes de descoLnr-sc a ftaude cxtta>ml se al~m de~leo >Olnntes, so pode!a rcclali\,\1 os \,t!oJes dcdatados, embora plO\C concludctllenlellte que ou!to eta o cont' uo 
13.' Q, fletes das cargas de hum para outro pont~de esc<~ la sctilo cob1ados na 1azao d,ts taxa:; eslJbe!ccld<~s dJfll\1 lMia os lltcws, c por mats cada hum escala 

tntermedt:mu se addlcton,trá aqucllas taxru ito •1. logo p01crn (IU\l se augmentc o t1anco de c,11gas en!tc os rctcndos portos se orsam:;ar.l tabclla espectal. 
Escnptor10 da Compn11lua Ue Nou:gação e Com creiO do Amazonas em 12 tle A!Jul d.e 1tl<~8.-Dc•rw; de Mauc1, l'rcstdentc tia CompauhJJ, 



Tabella de fretes para a linha de vapores da Companhia de 
Amasonas enll·e IJelem e Came/JÍ. 

N aveyação e Commercio elo 

J.Uere::ulorlas. '11-'olumcs. l.'nld:ule. 'I'a-xa. 

----------------------1-------
,\ço ........... , 
AHoz •.........•. 
Assucnr .. 
ltlem ........ , •.... 
Idt•m ..... . 
Azdtc doce ...• ··········· ....... . 
hlctn idenl ... 
.\zcitonas. . .......... 
llncnll1~0 .. 
U~nlln .... 
IIJialns.. . ............. . 
Bolachu ..... 
lrlern tlc scldn .. 
Cnho de: linho ou catro .... . 
ldcm de pinssabn ....... . 
Caf6 mnido .. 
Idem p1l;hlo ... 
Cal .... . 
lchmr ......... . 
Carne sal;!ntla ............. . 
~·;·bolas e ullro~. 
1.<!1'.1 .•••• 

C:i•rveja .. . 
Cl~;í ... . 
Churn]JI). 
Ct1brc .•.................. 
Fnrinlra de n;nnliiocn ....... , ... . 

/i!~~~~~;~ Jt~-Z~s·u~::::::::: ~ ·.:: ·. ·.·. ·_- · · · · · "· · · · 
~~:~-~~~~[\~ dli~-~~;;~:~~:::::::: ::::::.:::::: ... 
~~ri:~-;,~· i;~~;~;~~~~.-::::::.-::~::::::::.-:.·: :: : : · 
Frutns p;1ssMins. . . , ........... . 
Gurruf<les: ..... . 
Genebra .... . 
lrlcm ..... . 
Licor ..............•.. , ........ . 
Lot1ea ............................... . 
Manteiga..... .. .... . .. ... . • .. . 
:\Iass 1s sofltdn~. .. . .. . .. .. .. . .. .. ... 
:\[obilia .................................. . 
.\Iolhnclos di;·ersos ....... _. . .. , ... . 
l'n•goJ ............•...•....••.•........ 
Snbllo .........••.....•....•..•. 
Snl ...................•••.•..........••...... 
Tabaco .......... , ........ , ... , .. ,.-· • · · • •• · .. 
TiniJJ ...... _ .... , ..... , _ .........•.• , ..•...•. 
~~las de sebo ou estcmina ................ • .... . 

vt~~~~~~ ·. ·. ·. ·. ·_ · .' .': : : :: : : : ::::: .' .'::: .' .' .': .': l' .': .': 
' 

Cnnhcteo .... 
::\.l<'tilS •. 

Barrieas ..... . 
:lkias bat-rie;ts 
i'ttnciros ... 
Barris de S.• ......... . 

~~:~~~;~~~~- ~~f/~~l'J1~t'r:1~: ... 
BouTis de illTo!J,1, . 
Can<~>lr;u. 
Barntas .... 
!.atas de lj. 1·L 'r;1s •.. 
Peças ..... . 
Idem ............. . 
Latas de anobn .. 
Saccns .. . 
!lanit;ts ............... . 
l'atH·_il'Os cncapMioo ..••.• 
B~rrts ................. . 
l!·'_rricas .. . 
Catxas •.•. 
lbnicas .. 

f:~:::~.'t;: i~:~~~;s· ;l;;' i~,;,:~~~·.·.·.·. 
Ycr,:;tihõl' . .;, clt.1pas, ~~:c .... . 
l'anciro3 ou sar:cu;; ..... · ..... . 
]l~rJ"ÍC<IS ............ , ... , , , , . , 
Calxo1s, ro1rdo;; ou buhus •.... · · .........• 
Arnnrnulos ou nvulsos ............... . 
Cuuhetcs, C'lixões ou barris ........................ . 
Burras, cl<upa~, 1·crgalhões, corrcutes, &c .. 
Cunhctc.~ ............•....•....••.......... 
Cni.tas ........................... . 
Cheios ou vazios ............. . 
Barrica~ de./~ rlmias d~ botijnH. . ........... , , •.....•. 
Frasqueiras de 12 meios frilsCM .... 
Caixns diJ 12 ganafas ....•.. , ...•... 
Gigos ou caixas ................. .. 
Jlarrls ...................•............•.•. , . 
Cnhns..... . . . . . . . . . • . . . . . • . . .......... . 
E!lC<lixntudn ou avuls<J .........•.... 
CJixües.............. . ........... . 
J:u~Tis ou cunhetes ... 
CU!J;D.S, •.... , . 
Saccas, ............... ·. · ......•.............. 
Cnixas ou em molhos .......... , .... . 
Lntns de 28 hbrus... .. . .. . .. .. .. .. .. , ......... 
Caixas .......... , .................... , •.. , .. , ..•....... 
Rnrris dll 5.• ....................... , ............... , .... .. 
Iliem idem .. , , : ................................ . 

Annba. 
lrlcrn. 
H uma .. 
JrieUI,. 
.\rroha .. 
Hu!u ..... . 
Hurua ...... .. 
Jrlcm ....... .. 
Idem .. 
Hum .. 
Arrolm 
!!uma. 
Idem .... 
.\rm!Ja .. 
l'olcg-.rda .. . 
H uma ..... . 
.\rroba ... . 
!I uma ... ,. 
llum., .. 
.\rroha .. . 
lluma ...... . 
,\rml.oa 
I!UIIIi\.,,,, ... , 
Libra .. . 
,\noha .... . 
Idem ...... . 
Alqueire .......... . 
Huma .......... ,. 
Pnlmo cubico,. 
Arrobu ...... , ..... . 
l'nlrno crtbico ...... . 
,\ rrobn ...•.. 
Idem ..•. 
Idem ... . 
Hum ... . 
llum11. 
Idem. 
Idem... . ... . 
P~lrno tuUko .. . 
llum ..... . 
llt·robn ..... , .. 
l'nlmo cu bico .. 
Idem ........ 
,\rrobu .. 
Idem ....... . 
Alqueire .... . 
Anohn .... . 
Hl.ima ............. . 
Anoha .•...•...•... 
Hum .............. , 
!dum ..•... , .•..... 

F id .. l'etesl e JOias, 
I 

dinheil'os, encommendas e animaes. 

.Jobs e 1llnbeh•o. 

Art~factos de prata, ouro, ou pedras prccÍo:.ns .•. , .....• , ..... . 
Dinheiro ern ouro ou notas...... · 
Idem em prnta...... . . .'.'.'.'.'.'.'i.'.".".'.'.'.'.'.".'_'.'.'.':::::::: 
Idem em tobre., ... , ................. ;. , ................... .. 

Encommendas. 

1"{, 
~ )) 

1 " 
2> 

Volumes avulsos até 12 palmos cubicos, aJ-rob~s (palmo cubico) .•. :;-500 

A.nlmaes. 

Gado munr ou cavallar, cadn huni .................. , •...... 
Idem vaccum, idem......... .. ........... . 
Idem ovelhuru, irl~rn .................................. .. 
Gnllinllas ou pcrús, drllia. . . . . . . , ............... , ... . 
l'anciros COlO p8~saros, hum... . ......•...•••....•.•.•• 
Auimne~ não cspecilicados, idenr.. . ..•...........•• 

Nol<l 1.• Os volumes. mulsos que cxc~d~)'~m a capacidade acimu espceiHcada ~ó ser~o rcer:bidos como carga. 
2.~ A companhia n~o se respons.abtltsn pda morte ou fugu rios nmrn;1c.; os quaes serão cntrc::ne~ c wccbidos a bordo. 
3.' As cncomrncndas, joias, c dinheiros ~cn1o cntrr::;ucs c recebi(!Js nas r•staçl'il'S da comp;~nhi;\. 

)! 4.• Entl'('gondo-sc os dtnhdros c joias com os sellos.do r:mo!torio intactos ces,;a a responsnbilidarle rln companhia. 
5.• l'or cnução da~ cn~ou1mcndas se dani hum conhecimento de taliio om tron do qual scr~o cllas cntrP;ucs. 

~!~O 
::>JUO 

l;":lUOD 
;";'(jl)() 

;;Jeo 
;:-.SQO 
:;300 
;-;-100 
";::tlllO 
::-:JOI) 
:::-tliO 
t-800 
::il20 
::;-150 

:;;-;)()() 
\;:100 

1~Hl0 
:;;:\r: o 
::;.:wo 
:":-HUO 
1)'.!.01) 

1;;000 
:;;.025 
;)!20 
;,120 
~25D 

1;:1000 
l:lOSO 
;:1120 
;';120 
~120 
t~120 
;':>200 
;;:120 
1~100 
:;;-:;oo 
:::-300 
:5070 
~320 
(;1:100 
:::-070 
::1070 
;';1120 
;:1200 
030Q 
i:;\2~ 
::1150 
;';1200 

g~~g 

10:;!000 
8:!000 
2~000 
2:;'000 
11':\{lQO 
f~OOO 

1.• Os vapores não rcr.cbcm objectos inflam:neis como polvor<~, phosphoros, n;uu-raz &c. ú exccpçào de diminutas quanllllmlcs, mcdiêtnlc oonvcnçiio cspccinl e as 
cautela> nccc•ss~riJS. • 

2.• A companhia poderá perante a pnrtc fCizer ns neccssuria~ nvcrigunçõcs nos l"olumes que lrJnsporl<lrcm seus l'Uporcs, a /int de impedir a infracçiio dn condição 
antcccdcnlc, 1prnndo a isso st•ju moYida por denuncia ou suspeita. 

3.• Neste porto se reccberáo c Crltre;;ar50 as r.arg,ls no armazcm da companhia, correndo 1:or conta de sem donos o risco da conducçiio parn bordo .(lOS _Yapores.-
4." Os carregadore~, qunnd.o nrandnrcm suas cargas pnr·a o arrnilzem da companhi;1, dcl"cri\o fuzel-as acomtwnhar de humil f>Uia conforme a praxe ate llOJC e1u n;;:ot·, 

mencionando nclla o l'alor dos gcneros p~ra c\·itar-sc duYidas no cc1so de extr<nio de nl;;um volume ou volumes. 
5:' Todos os volumes deYcri'io trazer escripto visil•dmcnlc :;cus numero,; c !lli!I'CitS. 
6.• No c.:~lculo dos fretes as fr~cçücs de unidudcs scl'ilo conladns por unidades inteiras, se excederem de meias, c por meias unidatlcs se estiverem abaixo deste limite, 
7.• Os freies serão cobrados no acto da entrega dos conhecimentos. 
8." As cargas serão entregues a bordo em·C\Iltc!t<í, c ns·quc nJ.o forem procuradas até a horamnrcnr\n .• rara a sahidado l·apOL'Serãoreconduzidas a este porto por 

conta c risco de quem pertencei', scnlio o çniTcgador rcsponsa\'cl pelo e~ccsso do f1·r.te c mais dcspczns. . · 
9." Extraviando-se qoulquer volume, a cl)mpnnhin ex:;;irá, para poder indenmtsal-o, a cxlubiçiio da !Uctura ori<;innle outros quaesqucr documentos; scrvmdo-lhc lambem 

para decis~o de tucs questões os valores dcdaradoo nas guins de que trata a condiçJo '•·' . •. . 
10.' No caso de c~travto do conhecimento, vcri!icndn a identidade da pessoa a quem forem d1ri;;idns ns .c~r.;ns, a contento do respcctn·o empregado dn companhia 

podHliO ser cllns entregues mcliiantc recibo pi!ssado 110 conhecimento que costuma a~ompanlrar º carga, ;1ssígnndo pelo t.:JITcgn~or. . 
11." Quem declarar fal~nmcntc o contendo de hum ou mais \"Olumes para pagar menos frete scr<i obngado a pagar frete duplo pelos o!JJcctos niio mmufestndos: se 

antes de dcscobnr-s~ a frnu~e c.xtravinr·sc algum destes volumes, só poderá rcclamnr os l'alorcs dcdar;tli<Js, embora provcconc!udcntemcnle que outro era o contcudo, 
Escriptorio da Companhm de i'\a1·cgaçào c Commcrcio do Amazonas em 12 de Abril de 1858. - Bariio ele lllcwú, l'rcsidcnte da Compantua. 



'8'ttiU'fltt dlt~ ~l't,tes Jllll'tt ti !1." fiU/UI tlt~ ·f'IIJJOI.'eS ::.flu ~}fjUlJ'IUI/Iifl 
tle zw·c::VC!JIIf"ÜIJ '-~ ()tJnuneJ•cio tlo ;~_ 11u1son:~s ent,•e 

CtultCilí e IZel.t!IJI. ·· 

.I cC'E.NjE R aS!, II"I'"D'·A""·~ 'T.· fi X~., ~~nJ..c~-~-~IH-'E:I!l - ··--~-

~~- -~~--~~-------·~----- --------- ----~~~---
Azeite.............. . .................... . 

~~~.~;~~~1:1: ~:::::: :::::::::: :: . :::: :::: :::::: :::: 
Castanha ....•...•••...••.....•.••.•••.••..•.••. 
Couros salgados ................................ . 

Pote..... . ..... . 
Arroba ........... . 
ldern .............. . 
Alqueire ........... . 
liu1n ............. . 

» seccos ....•. , . , ...... , ..... , , . , ..... _., . _ 
Cornarú .......••...... , •............... , .. , . , , . 
Peixe s~cco ................................... . 

Idem ............. ; 
:\rroba .... , ....... ·; 
Idem ............. . 

~-~~S~c~~- ~~~~~ ·. ~ ~ ·. ·. -. ~ -. ·. ·.,: ·. ·. ·.: ·. ·.::::: . :::: ::: : : Idem ............ . 
Alqueire .......... .. 

Frete~ de joias, tlinhcir~s .. encotnnll.ent~as e n.nf•nac.l!l . 

Joius e .Dinlteb·o. 

Art?f<~ctos de prat<l, ouro ou pedras prc-
ClOS<lS ••••••••••• • • • ••• •• • • •• • • • • • 

Dinheiro em ouro ou notas .... , .. , .. , 
Idem CIÍL pr<~ta ..................... . 
Idem em cobre ..................... . 

Bncouunendas. 

1 '/o 
+ )) 
i }) 
2 " 

Volumes .'l.vulsos até J2 palmos cubicos 
ou 4 arrobas, palmo eubico........ 500 

• í 1tnunnes. 
! 

Gado muar ou cava\lar, b1da hum ... 
Idem vaccum, _idem ..... : .... 
Idem ovelhum, idem .... 1 •••••••••••• 

Gal!i~1has ou pcnís, duzia~ .......... . 
Pane1ros com passaras, bum .... · ... . 
Animaes não especificados, idem ...... . 

350 
:~o o 
150 
300 
160 
120 
160 
2{10 
200 
300 

10MOO 
8~000 
2~000 
2~000 
10000 
1~000 

Nota 1.' Os volumes avulsos que excederem a capacidade acima especificada só serão recebidos 
como curg{l.. 

" 2.' 

" 3.' 

" ... 
" 5.·' 

A Companhia não se responsabilisn pela morte ou fuga dos animaes, os quaes serão 
entregues e recebidos a bordo. 

As encommendas, joias e dinheiros serão entregues e recebidos nas estações da 
Companhia. · 

Entregando-se os dinheiros c joias, com os scllos do cnvoltorio intactos, cessa a 
responsabilidade da Companhia. 

Por caução das cncommendas se dará hum conhecimento de talão em troca do qual 
serão ellas entrl'gues. 

1.• Os Vapores não recebem objectos infiamaveis como polvora, phosphoros, agoa-raz, &c., á ex:cepção 
de diminutas quantidades, mediante convenção especial c as cautelas necessarias. 

2.a A Companhia poderá, perante a parte, fazer as I~ecessarias averiguaçnes nos volumes que transportarem 
seus vapores, a fim de impedir a infracção da condição antecedente, quando a isso seja movida. 
por denuncia ou suspeita. 

3.• Neste porto se entregarão as cargas no armazcm da Companhia, correndo por conta de seus donos 
o risco de conduc~ilo para tcrrn. 

4.~ Todos os volumes dercrào tmzcr cscriplo risiYelmente seus numeras c marcas. 
5.• X o calculo dos fretes us ft•acç.ões de unidades serão contadas por unidades inteiras, se excederem de 

meias, e por meius unidades se esthcrcm abaixo deste limite. 
ü.• Os fretes poderão St'r pagos em Bclem. 
7. • As cargas serão recebidas a bordo. 
8.• Extrnriando-sc qualquer volume, a Companhia exigirá para poder idcmnisa-lo a cxhibiçiío da factura 

original c outros quaesqucr documentos, fazendo-se o calculo do preço dos generos cxtrariados 
pelo seu custo no porto do embarque. 

9.• 1'\o caso de extravio do conhecimento, verificada a identidade da pessoa a quem forem dirigidas 
as cargas, a contento do respecliYO empregado da Companhia, poderão ser cl\as ent1·egues mediante 
recibo passado no conhecimento que costuma acompanhar a carga, assignado pelo carregador. 

10.• Quem declarar f<Llsamente o wnteudo de hum ou mais volumes para pagar menos frete, serâ. 
obrigado a pagar frete duplo pelos obj(~ctos niío manifestados: se antes de dcscobt•ir-se a fraude 
extraviar-se algum destes volumes, só poderá reclama1· os valores declarados, embora prove 
concludentemente que outro era o contendo. 

tt.a Não se recebcrüo generosa granel, salvo convenção em conh'Jrio. 
12.a As cargas que desembarcarem para o unnazcm da Companhia, e que no praso de tres dias uteis 

nao forem retimdas do mesmo, pagarao de armazenagem indistinctamcntc 100 réis por arroba 
em cada semana. 

Escriptorio da Companhia de Naycgação e Commercio do A.masonas em 12 de Abril de 1858.
Barào de Mmui, Presidente da Companhin. 



Tabella de passagens pai' a a i." linha de vapores da Companhia 
e Commercio do limasonas. 

ele Navegação 

EST jJt~@ES. HliLE~lo BREYESo GURUPA'o PIUIN!U. SANTARE.llo onwoso VlLLA-BELLAo 

----------------- ----- ------------- ------------------------
Belcm ........ 0 ............... o o o " 0 ............ 20~000 30~000 ão::;ooo 50~000 60~000 75~COO 

Breves •...........••...•........... 20~000 ............ 10$000 20~000 30~000 40~000 55~000 

Gurupá ... o .... o o o ,.o .. o o o .. o o ...... 30~000 10~000 ........... ' 10~000 20~000 30~000 45~000 

Prainha.· ......................... 40~000 20~000 10~000 ............ 10!!PCOO 20~000 35~000 

Santarcrn.. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 50~000 30~000 20~000 10~000 ............ 10~000 20~000 

Obidoso o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o o o. 60~000 40;)000 30~000 20~000 10~000 .. ' ......... 15~000 

Vi!la-Bella .. o .. o o o o .... o o ..... o .. o . 75~000 55~000 45~000 3o~OOO 25~000 15~000 . . . . . . . . . . . . 
Scrpa o o o o o o o ... o . o .. o . o o o . o o o o o o o .. 90~000 70~000 60~000 50~000 40~000 30~000 15~000 

l\fanáos ............................. 100~000 80~000 70~000 60~000 50~000 40$000 25~000 

-

~~~-=r:~ ~T ..B&_~~--IE~~-

1.a Os passageiros de 2.a classe pagarão metade c os de 3. 4 a quata parte das taxas acima estabelecidas parn os de t.a classe. 
2.a Os menores de 9 annos que forem passageiros de 1.a. classe pagarão metade da passagem. 
3!._ As crianças menores de 3 annos terão passagem gratuita. 
4-.a Concede-se bagagem livre até as seguintes mcdiçõc"s: 

Aos passageiros de 1.a classe 32 palmos cubicos. 
)l ll 2. 4 )) 16 )) lJ 

)) JJ 3. a )) 8 ll » 
Quando exceder a tacs medições se cobrará 500 réis por palmo cubico. 

SERPAo !IAM' OS o 

-----------
90~000 100~000 

70~0C0 80~000 

60~000 70~000 

50~000 60~000 

40~000 50~000 o 

30~000 40~000 

15~000 25~000 

............ 10~000 

10~000 ............ 

' 

5.a Não hc pcrmitt.ido embarcar-se como b:1gagem volumes que contenhão objectos cxtranhos ao uso privativo dos passageiros. 
@." Não se dará bilhete de passagem sem qne apresentem passaporte aos passageiros que na fórma Lei não podem viajar sem elle. -Kwriptorio da Companhia 

de Navegação c Commcreio do Amazonas, crn 12 de Abril de 1858. -Barão áe Jfcmá, Presidente da Companhia. 



'lf'ubcllt# tltts esctel!iu;, tUtJI!tu~cit!JS e ~UetoM~lNiliS ~•a :11." e :E.' Unl~ra:<J ele 
vttJDoR·es tlu ()oanpunleifi •le Navegaplio e Co·DDunert,io 

qfqfl JiDNMU$dPIUP.<;. 

Di~>tm•cias. \ Dem<>N>§. 

--- -...... 
Militas. H oras. 

-·---~----------------------------------------
Bclem a Breycs ... ..................... . 146 \ 

Breves a Gurupá •. ................ , ..... 123 

Gurupá a Prainha ...................... . 116 

1.a, . • '- • • .. , • • 
Prainha a Santarcm . ................... . 89 

Santarern a Obidos ...•.................. 68 

Obidos á Villa Bclla .................... . 95 

Villa Bel!a a Serpa.. . . . . . . . . . ......... . 137 

Serpa a Manáos ....................... . 1or. 
3.' ............... Bel em a Carnctá ............................... . 

878 

90 

3 

3 

3 

10 

10 

3 

3 

72 

72 

Escriptorio da Companhia de Navegação c Commcrcio do Amasonas em 12 deAbril de 18ii8.
Bar(io ác Mauá, Presidente da Companhia. 



'l'abetla das passagens da linha intet•mediat•ia de Paquetes tle J7apm· 
até Santa Cat11at•ina. 

PORTOS DE SAlDAS. D!ST!NO. RÉ. PROA. OBSERVAÇÕES. I 

I 
I 

I ESCRAVOS. 
----- -----~--------. ---------1 

I Ubntuba ................ 28~000 16~000 10~000 

\ 
S. Sebastião ............. 30~000 18~000 11~000 
Santos ................. 32~000 20~000 12oooo 
Cananéa ..•....••..•••.. 40~000 25~000 15~000 

Do Rilo de .Janeiro a .. t lguape ................. 45~000 26~000 16~000 
Paranaguá ..••.•.•....•. 50~000 28~000 18~000 
Antonina •..•.•.•..•.•.. 55~000 30~000 20~000 
S. Francisco ............ 60~000 32~000 20~000 

I Santa Cntharina ......... 65~000 ' 31o~OOO 22~000 

.... lli •• uh.. .J 

S. Sebastião ............. 10~000 6~000 ·~000 
Santos •.....•.•..•••••. 18~000 10~000 7~000 
Cananéa .•..••...••..•.. 32~000 20~000 12~000 Por esta poderá regular lguape ................. 40~000 25~000 15~000 
Paranaguá •............. 45~0~0 26~000 16~000 

as passagens de S. Scbas-

Antonina ••.....•.....•. 50~000 30~000 18~000 
tiao para o Sul. 

I S. Francisco ............ 50~000 28~000 18~000 
I Santa Catharina ...•...•. 60~000 32~000 20~000 ' 

.... ~.... \ 
Cananéa .•..••..•••..•.. 25~000 15~000 10~000 I 
Iguape ....••..••••••... 30~000 16~000 11~000 
Paranaguá .••..•.......• 31\~000 18~000 13~000 I 
_<\ntonina .••••••..•.•.•. r.o~ooo 21~000 15~000 
S. Francisco ....••.••.•.. 41\~000 25~000 18~000 ' 

I Santa Catharina ......... 52~000 27~000 20~000 i 'As crianças menores de 

í Cananêa ...•.••••....••. 4~000 3~000 2~000 
3 annos nada pagão; de 
3 a 10 annos pagão a me-

Paranaguá ..•...•....... 14~000 8~000 5~000 tade da passagem d9 ré; De l~ua1u~ ~- .. ......... ( Antonina .•..•.......• _ •• 19~000 11~000 7~000 criadas duas terças- partes 
S. :F'rancisco •..•.•..•••• 28~000 16~000 12~000 da passagem de ré. 

I 
Santa Catharina ......... 40!11000 20~000 11\~000 

!De Cananéa a ...... .. 1 
Paranaguá ••.•••••••.••. 10~000 6t000 4~000 
Antonina ••••••••...•••• 15~000 9~000 m~ooo· 

/ S. Francisco ......• : . ... 2~000 HS~OOO 8~000 
Santa Catharina •.•••.•.. 40~000 20~000 15~000 

De Jll'a•·ana~uà a ...... { 
Antonina ...•.....• , ..... 5~000 :1~000 1~1\00 
S. Francisco .•.....•..•. 16~000 10~000 8~000 
Santa Catharina ..••••.••. . 30~000 18~000 12~000 

De _<i.ntonina a ......... j S. Francisco ........ 21~000 13~000 10~000 
Santa Catharina .•.... :: : 3Bl?OOO 21~000 14~000 

De S. Francisc®a ...... Santa Cathnrina ...•...... 18~000 12~000 10.~000 



Tabella ele passagens para a 3.' linha ele Tapores da f:1ompanllia de !WaTe
gaçao e f:1omme••cio do Amasonas. 

ESTAÇOES. Belém. f:1ametá. 

---- -----' Ré. Proa. Ré. 

Belém .........................•....•... o ••••••• o ••• . . .. . .. . . . . . 12~000 

Cametá .......•.....•..........••.•.•... 12~000 3~000 

CllB:IIED!!'Oii:.E:J!IIBIL -....r AltdiÇéi'iii:BE:~-

i.a Os menores de 9 annos que forem passageíros de ré pagarão metade da passagem. 
2.' As crianças menores de 3 annos terão passagem gratuita. 
3. a Concede-se bagagem livre até as seguintes medições: 

Aos passageiros de ré. . . . . 32 palmos cubicos. 
)) )> )> prôa... 8 » )> 

Proa. 
. 

3~000 

~ 

. 

Quando exceder a toes medições se cobrará 5ÓO réis por palmo cubico. 
r,.• Não he permittido embarcar-se como bagagem volumes que contenhão objectos extranhos ao uso 

privativo dos passageiro~. 
5.• Não se dará bilhete de passagem, sem que apresentem o corr.petente passaporte, aos passageiros 

que na forma da lei não podem viajar sem elle. 
Escriptorio da Companhia de Navegação e Commercio do Amasonas 12 deAbril de 1858· -Barão 

de Ma11á, Presidente da Companhia. 



( 299 ) 

N.• 263. ~FAZENDA. -Em 4 de Setembro de 1858.- O"i 
relogios de ouro não es"tavão sufeitos á taxa de 

10;z]) antes de Decreto n.'2.139. 

1\linisterio dos Negocios da l'azenda. Rio de Janeiro ent 
t de Setembro de 1858. 

Declaro ao Sr. Inspector interino da Alfandegada Côrte, 
que o Tribunal do Thesouro em deferimento ao recurso de 
Melly e Ralfard, interposto da decisão da mesma Alfandega, 
sujeitando os 39 relogios de ouro despachados corno ordinarios 
á taxa de 10~ do art. 1.3!16 da Tarifa, por terem sido 
reputados de patente na conferencia da sabida, resolVeu que 
o• ditos relogios não estavão sujeitos, antes da alteração do 
citado art. 1.396 pelo Decreto Íl. o 2.1:19 de 27 de Março 
ultimo, á referida taxa de tO~: visto que esta era imposta 
unicamente aos de patente ou chronornetros, qualidade que 
se não póde dar aos de que se trata. Bernardo de Souza 
Franco. 

N;• 264.-GUERRA.-Aviso de 6 de Setembro de 1858. 
Declara que ainda mesmo as partes interessadas quando 

pedirem certidões devem declarar para que fim. 

Rio. de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em· 
6 de Setembro de 1858. 

Em respost~ ao ~eu officio de ~· do corren•~ perguntando-se 
no Alferes reformado João Gonsalves de Carvu;ho, que pedio 
por certidão o theor da fe de officio do 2. o Tenente do antigo 
Corpo de Artilharia da Côrte Joaquim Bernardino de Moura 
e a outros, pode passar taes certidões, apesar de não mostrar 
o requerente expresso direito, declaro a Vm. para sen conhe
cimento e governo, que ajuda mesmo as partes interessadas 
quando tiverem de requerer essas certidões devem declarar 
para que fim. 

Deos Gnarde a Vm. -José Antonio Saraiva.- Sr. Contador 
Geral interino da Repartição da Guerra. 
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ti." 265.-FAZENDA. -Em 11 de Setembro de 1858. 
Augmonto do vencimento do Piloto da Escuna Argos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
11 de Setembro de 1858. 

Declaro ao S1·. Inspector interino da Alfandcga da Córle 
que ficão igualados os vencimentos do Piloto da Al-mada Na
cional João Antonio de .Oliveira, embarcado na Escuna Argos 
do serviço da dita Repartirão, aos que percebem os officiaes 
da mesma classe pela nova tabella anncxa ao Decreto n." 
2.110 de 20 de Fevereiro do corrente anno.- Bernardo de 
Souza Franco.. · 

N." 266.- FAZENDA.- Em 13 de Setembro de 1858. 
Não lw permittido reunir-se em hum só despacho objectos 

vindos em Navios diffcrentes. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
13 de Setembro de 1858. 

Communico ao Sr. Inspector interino da Alfandega da 
Côrte, que o Tribunal do Thesouro indeferia o recurso interposto 
por Daeniker & C." da decisão da mesma Alfandega, que lhes 
negou, em vista do art. 38 das Disposições preliminares da 
Tarifa, reunirem em hum só despacho as peças avulsas. de 
huma porção de cadeiras vindas nos navios Villa Rica e Petro·~ 
poli.<, comprehendendo as ditas peças no L' período da nota 
81 ao art. 1.0!14 para pagarem direitos na razão de objectos 
completos.- Dernado de Souza Franco. 
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N.• 267.-FAZENDA.-llm f4. de Setembro de 1858. 
Os Tlwsoureiros das Alj'andegas não teem direito á grat1fí· 
cação nos dias em que fáltarem, embora tenhão fieis pagos 
á sua custa. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do. Tribunal do 
Thcsouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Parahyba, que foi indeferido o requerimento, 
a que acompanhou o Ollicio da Presidencia da Província n.• 
36 de H. de Julho ultimo, n.o qual o Thesoureiro da Alfanc 
dega respectiva, João Carlos de Almeida e Albuquerque, pede 
que se lhe mande abonar a gratificação relativa aos dias em 
que falto11 ao 1erviço da Repartição, allegando que, tendo 
sido o mesmo serviço feito pelo Fiel, pago á sua custa, não 
pôde ser lhe applicada a disposição do art. 2. o do Decreto n.: 
2.082 de 16 de Janeiro do corrente anno, de q11e trata a 
Ordem do Thesouro n.o 16 de 19 de Maio ultimo; visto que 
nos vencimentos marcados para os Thesoureiros na tabella 
que baixou com o cita. to Decreto, independentemente dagra· 
tificação, se teve em vista o onus que lhes impõe o art. 36 
§ 6.' do Hegulamento de 22 de Junho de 1836, de terem 
hum fiel pago á sua. custa. · 

Thesouro Nacional em H de Setembro de 1858.- Ber· 
nardo de Souza Franco. 

N. o 268.- Em f4. de Setembro de 1858.- Em qumí1o o 
extincto morgado de Santa Barbara, da Bahia; não (oi' 
definitivamente encorporado aos bens nacionaes, deie :abo· 
nar-se aos empregados da Recebedoria das rendas'internas 

. da dita Provincia pela arrecadação dos respectivos 1:en· 
dimentos a commissão de 1 por cento que percebem os exa· 
cteres da Fazenda pela dos bens de orfãos e auzentes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
da Bahia, em deferimento ao requerimento dos Empregados 
da Recebedoria das rendas internas da mesma Província, que 
acompanhou o seu ollicio de 20 de Março ultimo, n.o 83, que, 
em quanto o e~tincto morgado de Santa Barbara não for dé· 
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llniti1·amenle encorporado aos Proprios nacionaes, a arreca
da~<lo dos respectivos rendimentos pela Fazenda Publica não 
pode deixar de ser considerada senão como bens vagos; de
vendo por tanto abonar-se aos supplicantes por essa arreca
daçao a commissão de 1 por '/, que percebem os exactores da 
Fazenda pela dos bens de orphãos e ausentes, visto ser esta 
ultima connexa com a dos bens vagos, nos termos do Capitulo 
1.' do Regulamento de 9 de Maio de 1842. 

Thesouro Nacional em 14 rle Setembro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.• 269.-Em 15 de Setembro de 1858.-.Sello que se deve 
exigir da emissão do Banco · Commercial c Agricola. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
15 de Setembro de 1858. 

Respondendo ao officio que Vm. dirigio-me em data do 
1." 'do corrente, tenho a declarar-lhe, que com razão o Ad
ministrador da Recebedoria do Município exige o pagamento 
do seBo da emiS<ilo do Banco Commercial e Ap;ricola segundo 
o disposto no Decreto de 6 de Setembro de 1852, que obl'iga 
os Bancos de emissão a pagarem em cada semestre a taxa 
correspondente ao total da emiS>Ilo auctorisada pelos respec
tivos estatutos. Como porem a emissão auctorisada ao Banco 
Coll)inercial e Agrícola não he sempre iglial ao seu capital 
etl'ectivo, mas limitada ao prescripto 'nO art. 15 dos seus 
Esiatutos, como ficou redigido pelo Decreto n.' 1..971 de 31 
!le Agosto de 1857; o sello que o mesmo Banco tem de pagar 
em cada semestre he o da som ma que, para garantia da emissão 
estiver depositada em apolices da divida publica e acções da 
estrada de ferro de D .. Pedro 2. ", e em metaes ou notas .do 
Thesouro. 

· Deos Guarde a Vm.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Presidente do Banco Commercial e Agrícola. 
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N.' 270.- Em 15 de Setembro de 1858.- Os Empregados 
das Alfandegus que se 1·etirão antes de findar o e:»pe

diente perdem a gratificação do dia. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente d<> Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Pará, em resposta á consulta que fez no seu 
officio n ' 82 de 12 de Maio ultimo, que, em vista da dis
posição do art. 2.' do Decreto n. • 2.082 de 16 de Janeif<> 
deste anno, nenhum direito teem os Empregados das Alfan
degas a perceberem gratificação nos dias em que se retirão 
por doentes antes de findar o expediente, por quanto o ci
tado artigo exceptúa unicamente os casos. de impedimento 
resultante de serviço gratuito, em virtude de Lei, ou ordem 
superior; e outrosím que aos que se achão com li<ren~a se 
deve descontar não só toda a gralificaçao, eómo lambem o 
ordenado c porcentagem, na proporção estabelecida pelo arL 
55 do Decreto de 20 de Novembro de 1850. 

Thesouro Nacional em 15 de Setembro de 1858. -ller• 
naraó de Souza Franco. 

N. 271.- Em 15 de Setembro 1858. -Sobre a eleição da 
DirectfJria do Banco Commercial e Agricola 

!VIinisterio dos Negocias da Fazenda, Rio de Janeiro em 
15 de Setembro de 1858. 

Declaro a VITI. em resposta á consulta que me fez em 
seu officio de 30 do mez passado, que á vista das disposi
ções dos arts. 67, 69, 70 e 75 dos Estatutos approvado~ 
Jlelo Decreto n.' 1.971 de 31 de Agosto de 1857, o Presi
dente e Vi.ce:..Presídente do Banco Commercial e Agrícola, 
como Membros da Dircctoria, . estão sujeitos á eleição trienal, 
de que trata o art. 70, ·podendo ser reeleitos successivamente; 
mas não assim dous dos Directores que a antiguidade ou a 
sorte designar para se retirarem annualmentc. Não se comple
tando porem ainda hum anno, desde que o Banco entrou em 
operações até a sua primeira reunião da Assembléa Geral or
dinaria, deve-se entender espaçadas as eleições para a seguinte 
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reunwo, na qual será igualmente suhstituiuo o Membro da 
Com missão Fiscal, que, náfórma <lo arL 75, tem de retirar-se 
annualmente. 

Deos Guarde a Vm. -Bernardo tle Souza Franco.- Sr . 
. Presidente do Banco Commercial e Agricola 

~--=-

N.• 272.-Em 15 de Setembro de 1858. Estão isentos do 
pagamento do sello fi;co os papeis. que fá pagarão o propor
ciorwl, e não estão sujeitos a segundo sello da. mesma espe
cie.os que já huma vez pagarão o sello fixo ou proporcional. 

Ministerio dos. Negocias. da Fazenda. Rio de Janeiro em 
.15 de Setembro dé·1858. · 

IIJm, eExm .. Sr . .,.-Respondendo ao officio de V. Ex. 'de 
2? do mez findo, em que éonslllfà'acetca das seguilifes da• 
VIdas propostas pelo Juiz Municipal do Termo Paracatú, 1.• 
se os ~itulos comprehendidos na 1.• .classe do art t.• do Re
gulamento d.o i. • de Julho de :1850, que se acbão sujeitos 
ao sello proporcional devem ]Jagal'· o fixo; ·quando juntados 
como documentos;. 2. • se a isençao do pagamento de dom 

,seBos em h uma mesma transacçào, de que trata o § 3. • do 
art. 15. da teide 21 de Outubro de 1843, deve entender-se 
a respeito da repetição de ambos os sc!los proporcional e fixo, 
,onde qqalquer delles: cabe-me·declarar aV. Ex. quanto .á i.' 
duvida, que a ordem n.' 157 ·de 23 de Junho de 1852 e 
oproprio I\cgulamento do sello, art. 52§ 3.•, confirmando 
a regra, de direito de que h uma mesma cauza não deve pagar 
.mais de hum imposto da mesma natureza, isentao do sello 
.f,ixo 09 papeis. que já pagárão sello proporcional; e quaato 
. a 2. ', que nilo.sc deve sujeitar acseg11ndo sello da mesma especie 
os papeis qu~ jáhuma vez pagá rã o sello fixo ou propord<:mal. 

:Dcos.Guarde a V. Ex.~Bernm·dode Souza Franco-Sr. 
· Prcsident~ da.Provincia de ~linas Geraes. · 

~ 
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N.' 273.-FAZENDA.-Em 21 de Setembro de 1858.
Sobre a admissão de hum recu,-so da apprehensão do ve
hicvlo que conduzia aguardente, e intelligencia do art. 286 
do Regulamento de 2~ de Junho de 1836. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro·em 
21 de Setembro de 1858. 

O Tribunal do Thesouro Nacional, tomando ·conheci
mento do recurso interposto por Manoel Martins da decisiio 
da Recebedoria do Município sobre a apprehensilo de huma 
carroça e animaes, que conduzião aguardente, nos termos 
dos arts. 59 § 3." e 65 do Regulamento do 1.' de Maio 
deste anuo, por ser admissivel o dito recurso, não obstante 
a disposição do art. 286 do Regulamento de 22 de Junho 
de 1836, que se refere ás mercadorias; e considerando que a 
sobredita apprehensilo teve lugar no dia 12 de Maio em que 
se publicou o citado Regulamento, deliberou dar-lhe provi
mento para o effeito de julgar insubsistente a ,nesma decisiio 
quanto aos vehiculos e animaes, attenta a disposiçM da Ord. 
U v. 1.' Tit. 2.' § 10 qne marca a epocha em que as Leis 
começao a obrigar na Côrte; e assim o communico ao Sr. 
Administrador da Recebedoria do Município para sua intel
Ugcncia e cxccuçáo.- Bernardo de Souza Franco. 

N.' 27.\..-Em 22 de Setembro de 1858.-Sobre o sello de 
as são de acções, c intelligencia do art. 13 ,da Lei de 26 

de Setembro de 1857. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda, Rio de Janeiro eni 
22 de Setembro de 1858. 

Communico ao Sr. Administrador da Recebcdoria do Mu
nicípio que o Tribunal do Thesouro, tomando conhecimenh> 
do recurso ex-officio interposto pelo mesmo Sr. Administrador, 
em officio n.' i7 de 13 de Julho ultimo, da decisão que 
}Jroferio em requerimento de Antonio José de Moura, fazendo 
revalidar com o tresdobro da taxa competente, ua fórma do 
art. 1<1- § 1! da Lei de 21 de Outubro de 1843, a declaração 

. 39 
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de 26 de Setembro do anno passado, os cripta em papel sellado 
da taxa de 160 réis, pela qual Antonio José Domingucs fer
reira cedeu ao dito Moura o excesso de preço que tivessem, 
até a som ma de Rs. 675. OOO<)i:OOO, quando vendidas fossem 
para pagamento dos Bancos tio Brasil e Rural e Hypothccario 
e d:outros credores, diversas acçõcs dadas em penhor e garantia 
aos mesmos Bancos e credores; resolveu approvar a mesma 
decisão, por isso que sendo aquellc contrato hum titulo de 
transferencia de propriedade deveria ter pago no prazo do :n'\. 
19 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, não o sello fixo, 
.mas .sim o proporcional á refc1 ida importancia, sem embargo 
de ficar dependente de ulterior liquidação o conhecimento 
.exacto do agio transferido e a responsabilidade do cedente; 
·ficando d'este m9do tambem confirmada a intelligencia que 
·deu ao art. 13 da Lei de 26 de .Setern bro de 1857 , julgando-a 
.applicavel sóinente .aos títulos e papeis sujeitos ao sello pro
porcional que n,jo tiverem pago .sello algum nos prazos esta
-belecidos~- Jlernanlo de Souza Franco. 

-~-

1~.' 275. ~·Em 24· de Setembro de 1S5l:!. -lJeclaM o 
ordenado que compete ao Continuo da Thesouraria de 
Goyaz substitttindo o Porteiro, que se achava desta
cado na Guarda Nacional, e o do Cor1'eio substituindo 
por semelhante motivo ao Continuo. 

1lernardo de Souza franco, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector da Tbe
sonraria de Goyaz, n.' 78 de 10 de Julho ultimo, no qual 
transmittindo o requerimento em que o Continuo da mesma 
Thesouraria Angelo José de Gusmão pede que se lhe mande 
abonar o ordenado do lugar de Porteiro, que substitue, por 
achar-se o proprietario destacado na Guarda Nacional, consulta 
.se no caso de ser attendida esta pretenção, deve o Correio 
perceber. lambem o ordenado do lugar de Continuo; lhede~ 
clara que, huma vez que o dito Porteiro perdeo o vencimento 
do seu emprego, á vista das ordens de 27 de Dezembro de 
1855, n.' 397 á Presidencia de S. Paulo, e de 17 de igual 
mez de 1856 n.' /;12 á referida Thesouraria, está a sua sub
stituiç.ão comprehcndida na disposição do art. 2.' do Decreto 
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n.' 1. 995 de J4. de Outubro do anno passado; cabendo por· 
tanto ao Continuo substituto o ordenado integral do mencionado· 
emprego desde a data em que começou a servir, e, pelo que 
respeita á substituiçuo do sobredito Continuo pelo Correio, se 
este accumula o crerei cio de hum e outro lugar, tem direito· 
á 5.' parte sómente do ordenado de Continuo, na lorma da 
2.' parte do art. 1.' do citado Decreto, e ao vencimento in
tegral, !-'C foi chamado outro individuo para servir de Correio, 
em quanto durar o seu impedimento. · 

E por esta occusiuo adverte ao Sr. Inspector que devia 
ter decidido estas questões, á vista do disposto nos §§ 10'; 
e 15 do art. 1.' do Decreto n.' 870 ele 22 de Novembro ·de 
1851, submettendo sua deliberaçüo ao conhecimento do The
som·o. 

ThesouwNacional em 21· de Setembro de 1858 .. -Bcr
nardo de Souza Franco. 

N.' 2/G .. -GUERR,\. -Circular de 24 de Setembro de 1858; .. 
Providenciando para que os 'recrntas não soffrüo 

p,.ivação de alimentação, e de vcstuario. 

Rio de Janeiro. lVlinislerio dos Negocias da Guerra etn>-
24· de Setembro de 1858. 

Illm. e E<m. Sr. -Sendo da maxima imporlancia evitar: 
que os recrutas, que se destinão ás fileiras do Exercito, solfrão 
privações de alimentaçüo e vestuario, Sua Magestade o Impe
rador Manda rccommendar á· V. E,. a adopçüo das medidas 
mais convenientes para obstar iJ reproducção de faltas dessa 
natureza, podendo V .. Ex., se as circumstancia o exigirem,. 
encarreg;)r· a algum negociante prestimoso,. ou á pessoa dé:~ 
sua confiança, do fornecimento das diarias devidas aos recrutas, 
quando as autoridades rccrutadoras não se acharem habilitadas 
para despender as quantias indispensaveis. O que tudo declaro 
á V. Ex. para sua intclligcncia e governo, pre\'enindo·o de 
que por Aviso desta data rogo ao Sr. Ministro da Fazenda 
haja de expedir as suas ordens ás Thcsourarias das Províncias 
para que. empenhem a maior dcligencia poSsivel no process() 
e pagamento das contas relativas ao recrutamç_nto, u fim d<> 
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que das dílllculdad.es e delongas tlesse pagamento não se 
derivem os receios que grande parte das pessoas mostra no adian
tamento .dos (iínheíros para semelhante fim. 

Deos Guarde a V. Ex.--JoséAntonio Saraiva. -Sr. Pre• 
si dente da Província de .... 

N." 2í7.-FAZENDA. -Em 25 de Setembro de1858.- Des
pacho livre de peças proprias para caldeiras !ubulares 

de rnac!ánismo a 1Japor. 

~Hnisterio dos Negoeios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
25 de Setembro de 1858. 

Verificando-se agora que os tubos de bronze, sobre que 
versa a reclamação de Micrs Irmãos & illaylor, suo peças pro
prias para caldeiras tubulal'cs de machinismo a vapor, segundo 
a informação constante do seu oílicio n.' 213 de 18 do cor
rente, mande V. S. despachar os referidos tubos livres de di
reitos, na conformidade da disposição do art. 31 da Lei n." 
939 de 26.de Setembro de 1857, combinada com a da Circular 
n. • li-5 de 25 de Novembro do mesmo anno, ficando sem 
effeito a Portaria· de 30 do mez findo na parte q•Je lhes diz 
respeito. 

Deos Guarde a V. f;.- Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Cl>rte. 

--
IN.' 278. ~E!n25 de Setembro de 1858. -As latas envor-· 

nisadas contendo. polvora devem pagar os direitos de 
1 ;;1>200 por duzia. 

. Jlilinistevio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
25 de Setembro de 1858. 

Communico á V. S. que o Tribunal do Thesouro inde
ferio o recnr1o de Rocha S0brinho & c .. ' interposto, da de· 
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cisão dessa Alfandcga elussificamh no art. 1.316 da Tarifa, 
para pagarem direitos á razão de 1 ;tll200 por duzia, as latas 
envernisadas contendo polvora qne elles pretendião despachar 
como envoltorios; pot' quanto n dceisüo recorrida foi bazeada 
na ordem do 'fhcsouro de 20 ele Abril ultimo, que mandou 
cobrar igunes direitos de mercadori:1s idenlicas. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Snuza Franêo.-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. 

N." 279. -Em 27 de Setembro de 1858. -Sobre a ·intcl
l·igencia dos arts. 90 e j/;.() § !~.' do Regulamento de 22 

de Junho de 1836. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, participa ao Se. Jnspcctor da Thesouearia 
de Fnzenda do i\'Jaranhão, em resposta ao sen officio n.Q 1 i5 
de 22 de Dezembro ultimo, que o mesmo Tribunal deu pro
vimento ao recurso interposto por Leite & Irmão, no que 
respeita á decisão da Alfondcga respectiva; confirmada pela 
dita Thesouraría, que os obrigou ao pagamento dos direitos 
de reexportação da parte do carregamento do Hiate ame
ricano Harriet Halloch, que vinha declarada no manifesto com 
destino ao Pará; devendo ser-lhes restituida a importancia 
daquelles direitos, visto que pelo art. 90 c § 4.' do art. 146 
do Regulamento de 22 de Junho de 1836 nenhum incon
veniente havendo em que as embarcações se dirijão com o 
respectivo carregamento a mais de hum porto, e sendo o 
do Pará, no presente caso, o ultimo do destino do referido 
lliate, devia aquella Alfandega ter considerado o porto da 
Província do Maranhão como de méra escala, c procedido na 
fórma da segunda parte do art. 15ft do citado Regulamento; 
c que o indeferia quanto: ao carregamento do Patacho George 
C~ Aherly; porque, não importando a declaração contida no 
manifesto:,-de hum mercado consignado aos. recorrentes,
a designação expressa do porto do destina, como exige o men
cionado art. 1h6 § 4·.', não podia semelhante manifesto ser 
recebido como regular na Alfandega do Pará; ficando por
tanto nesta parte confirmada a decisão da Alfandega que <Y 
sujeitou a despacho para reexportação. 

Thesouro Nacional em 27 de Setembro de t858. - Ber
nurdo de Souza Franco. 
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N.' 280.- Em 27 de Setembro de 1858.- Sobre a qua
lificação de huns córl" de coiletes. 

Ministcrio dos Negoeios da Fazenda. 1\io de Janeiro em 
27 de Setembro de 1858. 

Declaro á V. S. que o Tribunal do Thcsouro deu prn
Yimcnto ao recurso iQtcrposto por Binoche Debione & C." 
da decisão que os mandou pagar dir_eitos, como tecidos de N.o 1, 
dos cortes de colletes, c fazenda a que se refere o mesmo 
recurso, por quanto do exame elos mesmos cortes e fazenda 
se reconhece que sao tecidos em que a seda c o algodão entrJo 
em partes iguaes, e estão no caso de ser clnssificados em o 
N.' 2 do art. 1.558 com refer0ncia á nota ;{4., pelo que o 
Sr. Inspcctor os fMá despachar pagando li;tl> porlibra. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Conselheiro Inspector da AJ(andega da Côrle. 

N.' 281.-GUERRA.-Aviso de 29 'de Setembro de 1858. 
Dando esclarecimentos ácerca da genuina inlelligencia que 
deve clar-se á disposição do § 3.' das Instrucçues de 24· 
de Julho de 1857 relativa a transporte dos Officiaes que 
marchão em serviço, e declarando que não se deve a/tender 
ás reclamações de indemnisação pela intelligencia ante• 
•·iormenle dada ao referido § 3.' 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 
29 de Setembro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr. -Aecusando a recepção do officio. de 
V. Ex. sob n.' 157 de 24· de Julho ultimo, cobrindo o d<> 
Inspector da Thesouraria de Fazenda, datado, do dia antece
dente, em que pede esclarecimentos ácerca da genuína intel
Jigencia que deve dar á disposição do § 3.' das Instrucções 
de 2!> de Julho de 1857 relativa ao transporte para os offi
ciaes que viajão em cornrnissão do serviço, e a semelhante 
respeito: Manda Sua Magestade o Imperador declarar á V. Ex. 
para o fazer constar ao referido Inspector, que, tratando o 
!\\ l.' das citadas Instrucçõcs das vantagens devidas aos om,. 
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ciaes que marcllíio de huma para outra Província, o§ 2.' 
dus que competem aos que viv.jão na mcsrnu Provincia, e os 
§§ 3.' c 4.' dos meios para transporte, sem fazer excepçõo 
alguma; hc concludente que abrangem em suas disposi~~ões 
ambos os casos designados nos §§ 1. o c 2. o conforme decidia, 
e assim entende a Contadoria Geral da Guerra, como se v~ 
das informações inclusas por copia. Pelo que respeita á du
vida, se deve haver indemnisaçao, quando for requerida por 
aquelles que não forão attendidos favoravelmente em ras&o da 
intclligencia anteriormente daria á disposi,uo do §3.' em questilo; 
declara lambem á V. Ex. de Orden:i do Mesmo Augusto Senhor 
para o fazer sciente ao sobredito Inspector, que nenhuma 
indemnisaçuo se deve fazer por semelhante motivo. 

Dcos Guarde a V. Ex.-José Antonio Saraiva. -Sr. Pre
sidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 

----~ 

N.' 282.-Aviso de 29.deSctcmbro de 1858.-Declarando 
que se deve abonaT dúra em diante aos SecTelarios dos 
Cvrpos de 1.' e 2.' Classes vencimentos iguaes aos dos 
Secretarias dos Cmpos do Exe?"Cito. 

Ilio de Janeiro. Minis(erio dos Negocias da Guerra em 
29 de Setembro de 1858. 

Declaro á Vm. para seu governo, que a6S Secretarias 
dos Corpos do Estado Maior de J." e 2.' Classe, deve abonar, 
d'ora em diante, iguaes vencimentos aos que se abonão aos 
Secretarias dos Corpos do Exercito. 

Deos Guarde a Vm.-José Antonio Saraiva.-Sr. In
spector da Pagadoria das Tropas da Córte. 
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N.• 283. -Aviso de 29 de Setembro de 18:i8.- Decla
rando que em hum mesmo dia se não pôde contar aos 

alwmnos da Escola Central senão htona (alta. 

Rio de .Tanéiro Ministerio dos Negodos da Guerra em 
29 de Setembro de 1858. 

Em resposta ao seu offieio que em data de 24. do cor· 
rente n." 6;) V. S. dirigi o-me pedindo esclarecimento á cerca 
do modo de contarem-se as faltas aos alumnos dessa Escola, 
declaro á V. S. que em hum mesmo dia se não pócle contar 
ao alumno senão huma falta, conforme V. S. informa no seu 
citado officio. 

Deos Guarde a V. S. -José Antonio Saraiva.- Sr. Di
rector da Escola Central. 

N." 28!>.-FAZENDA.-Em 29 de Setembro de 1858.-
0 art. 13 da Lei n." 939 de 26 de Setembro de 1857 lw 
sómente applicavel ao sello proporcional, e não se pódc ex-
tender ao fixo. · 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspectm da Thesouraria 
da Provincii)do l~spirito Santo, em resposta a seu oficio n.o 
133 de 23 iie Julho ultimo, que bem resolveu a duvida que 
lhe foi proposta pelo Inspector da respectiva Alfandega ácerca 
dos casos em que devia impor a multa de 10 a 20 por "/, 
pela revalidação do sello fixo e proporcional, conforme o 
art. 13 da Lei n." 939 de 26 de Setembro de 1857 ,-entcn
<lendo qHe este artigo he sómente applicavel ao sello pro
porcional e não pódc ex tender-se ao fixo, a respeito elo qual 
se deve continuar a observar o art. 14 da Lei de 2l de 
Outubro de 184.3 na parte que lhe he relativa. 

Thesouro Nacional em 29 de Setembro de 1858.-llcr
nardo de Souza Franco. 
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"!." 285.-Eru 29 de Setembro de 1858.-As mulheres não 
podem servil· de fiadoras. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
The<ouro Nacional, devolvendo ao Sr. [cspcctor da Thcsournria 
de Fozenda do Pará a copia do termo ele fiança do The,ou
reiro da me:-ma Thesouraria Vicente Baptista de Miranda, e 
o proce~so de avoliaçfio dos bens da Fiadora, que apresentou, 
transmittidos com o seu officio n." 138 de 16 de Agosto ultimo; 
declara ao mesmo Sr. lnspector, que o Tribunal do Thesouro 
resolveo, por despacho de 27 do corrente, que não fosse accei!a 
a dita fiança; porque ex vi da Ord. Liv. !;.' Til. 61 § 9.', 
cuja doutrina foi confirmada por decisão do mesmo Tribunal 
de 17 de Setembro de 1855, e pela Ordem de 7 de Outubro 
do anno passado, não podem as mulheres ser fiadoras, ainda 
mesmo renunciando o beneficio de Velleiano. 

Thesouro Nacional em 29 de Setembro ,de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 286.-Em 2 de Outubro de 1858.-Sobre a occwmw 
ent que pOdem aproveitar ás. mercadorias su.feitas 

a despacho as alterações da Tarifa. 

Ministerio' dOs Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
2 de Outqbro de 1858. 

Declaro á V. S., que o Tribunal do Thesouro não tomou 
conhecimento do recurso de Antonio de Serpa Pinto & C.', 
ácerca da classificação das cadeiras que submetterão a despacho 
em 6 de Fevereiro ultimo; porquanto, recorrendo elles da dene
gação dessa Alfandega á reclamação que fizerão para pagar os 
respectivos direitos, não pela Tarifa que vigorava naquella data, 
mas pelo Decreto de27 de Março do corrente anuo, não apresentão 
documento algum por onde, conste tal denegação. 

E porque convenha remover as duvidas, que se têm sus
citado sobre a occasião em que podem aproveitar ás merca
dorias propostas a despacho as alterações da Tarifa "das Alfan
degas, e fixar a este respeito h uma regra invariavel; declaro 
outrosim á V. S., que h uma vez apresentada a nota de que . ~o 
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trata o art. 193 do Regulôiilenlo de 22 de Junho de 1836, 
e feita a distribuiçao, nos termos do art. 196 do mesmo He
gulamento, ficiío as mercadorias sujeitas aos direitos em vigor 
na data da distribuiçao, embora durante· o processo ulterior 
do despacho se publiquem alterações á Tarifa, 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco.~ 
Sr. Conselheiro Jnspector da Alfandega. 

N.' 287.-Circular em 2 de Outubro M 1858.-Deelara em 
q•w occasião devem as alterações da Tan[a aproveitar ás 

mcrcado>'ias propostas a despacho. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
:;ouro Nacional, de conformidade com a deci~ilo dada ne~ta 
Jata á Alfandega da Côrie, declara aos Srs. lnspcctores das The
sourarias de Fazenda, a fim de remover as duvidas que podem 
ser suscitados nas respectivas Alfandegas sollre a occasião em 
que as alterações da Tarifa dé\'em apl'ovcitar ás mernulorias 
proposlas a de."pacho, que h uma vez apresentada a nota .de que 
truta o art. 193 do llegulamen\o de 22 de Junho de 1836, 
e feita a distribuiçno, 11os t"rmos do art. 1 9G do mesmo llegu-
1arnento, flci'i.o as wcrcadorias sujeita:; aus direitos em vigor 
na data da distribuição, embora durante o processo ulterior do 
despacho >~ publiquem alterações á Tarifa: o que os mesmos 
Srs. lmpectores f<~rão constar .aos dus Alfandegas. . 

Thesouro Nacional em 2 <le Outubro de 1858. - Ber
llUrdo de Souza Franco. 
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N.' 288. -Em 2 úo Outubro de 1858.- t·encimcntos qtw 
competem aos Fiscaes útterinos da Repartição Especial 

das Terras Publicas. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal d® 
Thesonro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Par;í, que, por conta do credito do§ fko do 
art. 11 da Lei n." 668 de 11 de Setembro de 1852, pague 
ao Bacharel Francisco Pereira de Souza Junior a quantia dB 
setenta e oito mil tresentos trinta e dous réis, que venceo 
como Fiscal interino da l\epartição Especial das Terras Pu
blicas da referida Provinda, de 27 de Junho a 30 de Julho de 
de 1855, e de 31 deste a 30 de Setembro do mesmo anno, 
como substituto do proprietario, impedido por molestia; pro
vindo a difTerença entre esta quantia e D de cincocnta e dous 
mil novecentos e vinte nove réis, liquidada na Thesouraria, 
de ter ella calculado, por metade, o vencimento relativo ao 
tempo da substituição; sendo que o dito Bacharel deve ser 
pago, conforme foi dedarado pelo i\linisterio do Imperio em 
Aviso de 2 de Setembro proxirno findo, á razão de h uma 
graliücaçilo igual á que vence o fiscal elfectivo; ficando esta 
resolução firmaJ.a, d' ora em diante, corno regra para ca:bos 
identicos. 

Thesouro Nacional em 2 de Outubro de 1858. ~-Bernardo 
de Souza Franco. 

--~--

N.' 289. ~-Em 4 de Outubro de 1858.- Sobre a M>tul/i
gencia do additamento feito pelo Decreto n." 2.14 . .0 

do art. 78 dos Estatuto.s do Banco da Bahia. 

Ministerio dos Negocies da Fazenda. l\io de Janeiro em 
4 de Outubro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr. -Em solução á duvida proposta pelo 
Conselho de direcção do Banco dessa Provincia no requeri
mento que acompanhou o officio de V. Ex. de 12 de Agosto 
ultimo, sobre a intelligencia do additamento feito pelo De
creto n.• 2.140 de 3 de Abril do corrente anno ao art. 78 
dos !Matutos do nleSf>\1 Banco; declaro á V. Ex., paru que 
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o faça constar ao Supplicante, que u simples enunciação das 
palavras -transacções eUectivamente concluídas e liquidadas
que se leem no dito additamento, basta para lazer ver, que 
dos dividendos scmestraes do Banco nao podem fazer parte 
premias de letras, cujo valor nfid tenha ainda sido pago ao 
Banco, excepto nos casos de refórma, em que o premio ven~ 
cido até o dia em que ella tem lugar deve ser considerado 
como lucro de h uma transacção liquidaria até essa data, e 
por .tanto no càso de entrar no dividendo. He ne>te sentido 
que tem sido entendida e executada por outros Bancos a db
posiçâo de que se trato. 

Deos Guarde a V. Ex. -Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente da Provinda da Bahia. 

N." 290.-Em 4 de Outubro de 1858.-Custas a gue a 
Fazenda Nacional está obrigada. 

lílinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio d~ Janeiro em 
~. de Outubro de 1858. 

Illm. c Exm. Sr. -Havendo-se Dignado Sua Magestade. 
o Imperador Declarer, por Sua Immediata Resolução de 2 
do corrente, tomada sobre consulta da Secção de. Fazenda 
do Conselho d'Estado, com a qual Se Conformou, que as 
custas, a cujo pagamento a Fazenda Nacional está sujeita, nos 
termos do art. 50 da Lei n." 514 de 28 de Outubro de 18q8, 
são as de todas as demandas em que a mesma Fazenda de
cahir, qualquer que seja o Juizo em que ellas tenhâo corrido: 
assim o communico a V. Ex:. para seu conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco, 
Sr, ~'rancisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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N.• 291. -.JuSTICA.-Avioo de 5 de Ouluuro de 1S5S.
.Mandando p6r em execw;ao as Instrucçues organisadas em 
virtude do Decreto n.' 2.081 de !G de JaneiTo de 1858. 

Ttiini~tcrio âos Ne~ocios da .Justiça. Rio de Janeiro em 
5 de Outubro de 1858. 

O Governo Imperial Honre por bem Approvur os inclu~as 
Instruec;õcs, por V. S. organisadas, para o serviço das patrulhas 
do Corpo Policial da Côrte, as qúues V. S. mandará pôr em 
cxccuçüo com as alleruções feitas nos nrts. 2.' § 16 e 3.' §8 
das mesmas lnstrucçõCs, dnndo de!las coc.hecimento no Co
ronel Commandante f,cral daquclle Corpo. 

Deos Guarde a V. S. --Francisco Diogo Pereira da Vus
conceilos. --Sr. Isidro Borges Monteiro. 

fliiU§ín·~t~~®e;~ .®n'@'.fHlill~~Mh!lM Clir.EI ~·~!lntijte:E~ 1!\it;Ji n .. n~( .• 
:.!14i <I® EDem·e~" "'·' 2.®§:11 '~" j!l!jl <te ,g.,.,.,., . ., 
de ft§ID§,. lJ.<~eHall:m .caua-e!?il ~e t~e~'®~.ll:Il Il"<~I~g;'eo:· n& 
lr'®ilDJr~.m§ c Rllfi"tt!Pl.dh~Mi rH!i §ell·wiçe ®iibll!lÉr.ltarüo da 

li'"~'"'" •i.a en<!a<lle e "I'U"""'''""""' n>el" Al.wl~<> ''" 
~fiiDDÍl.§te!l•iil1~ ct~®SJ ~eg;®~iws daa ~~ut§il:içn de 3 tR~ 
®llllta>b•·<> c! e :tl.@!í>§. 

Art. i. o Haverá o numero de. 'patrulhas diurnas e no
turnas que o (hefc de Policia entender necessario, e nos lu
gares por clle indicados. 

Art. 2' As patrulhas devem: 
§ 1.• Prender as pessoas que forem encontradas comettendo 

algum crime, ou em quanto fogem perseguidos pelo clamor, 
publico. 

§ 2.' Prender as que forem encontradas com restes en· 
sanguentadas, ou com qualquer outro indicio, pelo qual rn<l.
nifestamente se conclua que comettêrõo algnm deliclo. 

§ 3. 0 r render as qnc forem encontradas com gazúas, ou 
quaesquer outros instrumentos ou apparelhos proprios para 
roubar. · 

§ /f.' Prender as que forem encontradas com armas pro
hibidus pelas pmluras da lllm. Camilra Municipal. 

§ 5. 0 Prender as que forem cncont1;adns damnificando f'S 

caminhos, cercas natiras, c qnne!'qncr cdificios c obras pu, 
blicas on parlicnlnrc:;. 
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§ 6. 0 
· Constranger os cocheiros, cll.valleiros, e quaesque:r 

conductores de vchiculos ou animae~, para que os guiem d.~ 
modo que não sejilo atropelados os viandantes, e prender 
aquelles que por imprudencia ou negligencia forem causa do 
algum sinistro nas ruas ou praças publicas. 

§ 7.' Tomar nota do numero ou do nome do proprietario 
ou conductot· dos vehiculos, cujos conductores infringirem as 
posturas l\'Iun:icipaes ou Hegulo.mentos Policiaes, fazendo sow 
mente recolher em deposito os vehiculos, que t'orem ou .,._ 
tiverem abandonados pelos mesmos conductores. 

§ 8. 0 Acudir ao lugar, em que tiver apparccido ineendio, 
mandando immediatamente hum a das praças dar parte na 
Secretaria da Policia, ou mais proxima estaçoo do Corpo de. 
Bombeiros, provirlenciando, quanto for possivel, para não pro
gredir o incendio ató que se apresente a aul.oridade com
petente. 

§ 9. 0 Acudir tambcm ao lugar, onde se csliver cometteur1o 
algum crime, ajudar á prestar soccorro a qualquer oa!cial 
de Justiça q ne soffl·er resistencia. 

§ 10. ·Prender os· desertores do exercito, armada, ou 
Corpo policial, que conhecerem, ou a respeito dos qnae• 
houverem notas com o:" respectivos signaes caracteristicos, 
remettida pelas autoridades competentes. 

§ 11. Prender os contrabandistas ou ladrões que forem 
encontrados conduzindo mercadorias passadas por alto, ou 
objectos perdidos, apprehendendo as ditas mercadorias e 
objectos. 

§ 12. Prender os criminosos, pronunciados ou con
demnados, que conhecerem ou dos quaes tivefem as notas 
e signaes caracteristicos remcttidos pelas autoridades com
petentes. 

§ 13. Communicar de prompto á autoridade do lugar 
o apparecimento de qualquer eadaver, que for encontrado. 

§ 14. Recolher ao Hospital da Miscricordia qualquer 
pes•oa, que for acommeltida de enfermidade repentina, ou 
que for achada em abandono nas ruas e praças, necessitando 
de soccorros medicos. 

§ 15. Recolher lambem ao Hospital da Misericordia qual
quer pesson, que es1ive1 ferida ou espanco da, dando imme
dintamente porte circumstanciada _á autoridade do lugar. 

§ 16. Au,iliar as prisões dos indivíduos que estiverem 
COmmettendo algum crime, OU se ncharem pronunciados Otl 
condemnados, ou finalmente aquelles conti·a quem se houver 
npedido orrlem de prisão por qualquer motivo criminoso 
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Auxiliar aos Inspectores de Quarteirão no que disser respeíta 
á prevenç-.ão dos delictos, nas prisões dos criminosos em fla
grante, dos pronunciados não afiançados, devendo, qnand" 
este auxilio for reclamndo, cingirem·se ás instrucções dos 
mesmos Inspectores, debaixo de cuja responsabilidade correm 
as diligencias. 

§ 17. Prender os que forem encontrados em estado de 
embriaguez, ou de alienaçáo mental, assim como os que es
tiverem uormindo fora de horas, por não terem domicilio, 
nas ruas, praças, adros dos templos e lugares semelhantes. 

§ 18. Prender os escravos fugidos, ou que forem en
contrados nas ruas depois das iO horas da noite sem hi
lhete dos senhores. 

Art. 3.0 He recommendado ás patrulhas~ 
§ t.o Empregar todos os meios brandos para prevenir 

desordem, apartando os rixosos 1 c n&o consentindo \'ozerias, 
ou gritarias, que perturbem o socego publico, e ameaçando-os 
com prisão, que se realisará, no caso- de se não apasiguarern. 

§ 2. 0 Ordenar aos donos e caíxeiros de qualquer taberna, 
botequim, & c., que fechem as portas logo que forem 10' 
horas da noite, dando parte das infrac<;ões, que notarem, c 
prendendo os desobedientes. 

§ 3.' Dispersar ajuntamento de escravos nas tabernas, e· 
quacsquer casas de negocio, dando parte dos donos e caixeiros 
das rn<:smas; que o consentirem~ apesar da advertencia. 

§ I..~ Encontrando aberta f&ra de horas, a porta exterior' 
de a!gurna casa1 sem haver luz no corredor, ou as janellas 
de casa terrea, prevenir o morador para fechar aquella, 
nu estaS. 

§ 5.0 Avisar, sem perda de tempo, á autoridade do lugar 
no caso de ouvir fóra de horas gritos do interior de alguma 
casa, que denctem estar-se commettem:lo algum crime, ou 
implorando-se soccorro, c bater á porta para presta-lo, ou 
prender logo o malfeitor. 

§ 6. o Hecolher ao xadr.ez da Polícia os menores, que 
andarem vagando pelas ruas, por não terem quem dclles tome 
conta, a fim de lhes dar o conveniente destino .. 

§ 7. o Hecolher á .Secretaria da Polida as crianças perdidas 
I)ata setem entregues á pessoa, em cuja companhia viverem. 

§ 8." He prohibiào ás patrulhas subir fóra do districto 
da ronda,- salvos os casos expressos em 1ei e as retJnisir.ões 
das autoridades c Inspectores de Quarteirao. · 

Neste caso, qn'em fizer a rcquisiç.n.o deverá prevenir i··rn_,. 
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meuiatamente depois o Chefe de Policia, Jos motivos CjUé. 

tornárão necessaria essa medida; e as patrulhas darüo iguaJ ... 
mente conta no Commandante Geral, informando-o á cuja 
req·ubiçao obeLiecêrJo. 

Art. l<.' He ab>olntamente prohibido ás pntrulhns: 
§ 1.' Altercar ou discutir com qualquer pessoa relativa

m·entc ao medo de desempenhar seus deveres. 
§ ·2. 0 Injuriar de qualquer maneira os presos, ou seja 

por pi.llnvrns ou ~eja por gestos, e :nuito menos maltnlta-los 
phisícnmPote, podendo sómentc em c_aso extremo; empregar 
o gráo de forç.a necessaria para contc1· os resistentes. 

Sómente poderão usar de suas armas nos seguintes casos: 
1. o, se se empregnr contra e! las violencias,. ou vias de facto; 
2. o, quand1) por outro meio na o for possivel guardar as pes
soas; que lhes são confiadas, ou destruir a re~btencia que 
lhes for oppostn. 

Art. 5. 0 Todas as pri:~ões serão feitas á ordem do Chefe 
de Policia, exceptuadas sómente as que furem feita~ il requi
sição dos Delegados e SubtJ,·Iegados, por escripto ou pessoal
mente, ou de ,fiiciaes de justiça munidos de ordem escriptn 
elas respectivas autoridades. 

Art. 6. 0 Logo que se effectuar qualquer prisão, será 
o preso conrluzido á presenr:.a da autoridade, sendo posto em 
cust .. )día no caso de ser fóra de horas, ou de ausencia da 
mesp.lU autoridade, que tomará conhecimento do caso, ·logo 
que chegue. 

Art. 7.o 
xima. 

Os presos seráo recolhidos á prisão rnuis pro" 
' 

Art. 8.' As patrulhas devem dar parte minuciosa e cir
cumstanciada de todas as prisões, que effectuarem, a:-;sim como 
das occurrencias que tiverem lugar durante a ronda. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Justiça, ern 5 de 
Outubro de 1858. -Jozino do Nascimento Silva. 
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l'l.' 292 --FAZ·ENDA.. -l'm 6 de Outubro de Hl58. -.4u~ 
gmento do!j venámentos do C01mnandante e do hfestTe 

do Cuter Vigilante. 

3lini.stCrio dtlS Negocias da Fazenda. lHo de Janeiro ~m. 
6 de Outubro de l 858. 

Jleclaro a V. S. que fic~o igualados os vencimentos do 
Piloto Commandante do Cuter V(q-ilante, Joaquim Pereira Nunes 
Franco, e do ~·Iestre José J\'laHoel Rodrigues nos marcados para 
ús Officiaes das mesmas clusses da Armada Nacional pela Ta
bella annexá ao Decreto n.' 2.110 de 20 de Fevereiro deste 
armo; c ·que o Gnardi.ao do dHo Cu ter Luiz .Francisco das Chagas 
<:onlinúa com os vencimentos que ora percebe, visto serem 
iguaes aos da '.fabella citada. 

Doos Guarde a V. S. --Bernardo de Soula Franco.- Sr, 
Conselheiro lnspe<:t{)r da Al1ilndega. 

N.' 293.-Em 6 de Outubro de 1858. -As cadeiras de 
madeira ordinarias, de ({(;rir e (echacr, deve'm, se.r dettpa~ 

chadas ad \'aforem. 

Ministerio dos r~egocios da Fazenda. Rio de Janeiro etn 
{) de Outubro de 1858. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro, tomando 
-conhechnent'O du recurso de JV!anoel Olegario Abranches,_intcr
!JOsto da dee.isão dessa Alfandega, pela qual forão compre !ren
didas us cem cadeiras de madeira, ordinarias, de obrir e fechai', 
no Mt. l . OH, da Tarifa para pagnrem a taxa de 2 ;;1>4-00 por 
arroba, resolveu que as ditas clideiras scjão despachadas a.d 
vaiarem. 

Deos t;uar·de a V, S.~ llernarrlo de Sonza Franco. -Sr\ 
Consel~eiro Juspector ela Alfanrlcga. 
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N.' 2911-.-l'm 7 de Oulubro•dc 1858.-!Yão se deve cobrar 
mais de 160 J'i!is por cada 'lnm'a (olha de papel que 

contenha mais de h'u..ma certidão. 

Mirlistcrio elos Ncgocios da Fazenda. Rio rlc Janeiro em 
7 de Outubro de 185g. 

Declnro a V. S .• em soluçào á representnç:io dn 3. n Con-
1Mloria de 27 do mcz passado, que á vista, não sl) da di~po
'ição final do pcriodo 1." do§ 2.' art. 12 datei n.' 317 de 
21 de Outubro Je 181,3, como das palavras- pm· aula meia 
folha-que se lcem no art. 35 do Decreto n.' 681 de 10 ele 
.Julho de 1850, M10 se pódc cobrar mais de 160 réi• desello 
fixo por. -cuda meia fOlha de papel que conten1w nwis de h uma 
certidão; ficando por tanto revogadas us Ordens de 29 de De
zembro de 185/i- c 15 de Setembro de 1856. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco.- Sr. 
Dircctor da Contabilidade. 

Expcdio-se Circular ás Thesomarias de Fazcndà no mesmo 
sentido. 

N.' 295.- Em 7 de Outubro de 1858.-Exp/icariio ácaca 
da quah"fica~:ão de 111r1'cadcwias contendo sedas 

e ot1lran 'llutterúuL 

1\linisterio doH Ncgocio:J da rnzcnda. l\io ·de Janeiro em 
'7 de Outubro de 1 3~8. 

Declaro a V. S. em d<:ferlmell\o á reclamação de Glette 
1\athsack & -C.a, sobre que informoH essa Amwdega em oOkio 
n. 0 312 de 2S de Setembro proximo passntlo, que estando 
disrosto no mt. 558 do Decreto n' 2.1:i\l de 27 de Março 
do corrente anno, sob o arligo~-tecidos -de seria- que sejno 
classificados em 11. 0 2 aqudles em que 9 havendo mistura de 
seda com outra matcria, entre a scUa crn pQ.rtes iguaes, rc
gul:IJUo esta igualdade o facto de ser de seda a tmma do tecido 
e de outra materia a ordidnra, ou vice-versa, como se acha 
explicado na nota 3~! no mesmo Dccr.;to; he cvi<lcntc que, 
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hnvenda tccillos em que os fios de seda, tia trama ou (la ardi
dura, scjuo mab finos e menos pcsado:3 ·qne os da ontra ma
teria e.oncurrcnle, não se verifica a igna\darle das mntcrias, 
ncces~arias para que o tecido se classifique· sob n. 0 2, e pague 
como seda na fórma do prineipio cstaheieeido no art. a. o das 
dispo~i\~Õcs preliminares do D~ereto 1!. 0 1. 91ft. de 28 de J'Jarço 
de 1H57. Pelo que fique V. S. na intclligencia de que 
quàndo o tecido se achar na~ condi~·.õc5 de dc;-;igualdalle que 
acabo de assigr~alar deve ser cla,sifiCado em n.o :3 e assim 
despachado; e nesta conformidade fa(~a V. S. despachar os 
córlcs de vestidos popelina, sobre que versa a reclama(JO dos 
referidos Glelte 1\athsak & C.', que com esta ordem lhe he 
devolvida. 

Deus Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franc-o.-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega. 

N." 29ô.~MAU!NHA.-Aviso de 7 de Otltuhro de 1R~S.
Altera o art. i 9 do Regulamento para a Praticagem da. barra, 
e 11orto da Cidade de Paranaguá na Provinda do Pr!Taná, 
mandado observar provisoriamente por Aviso de 8 de Fe
vere,iro d'este anno. 

H.io de Janeiro.-IV!inisterio dos Negocios da l1arinha em 
7 de Outubro de 1858. 

N." 3:>.-lllm. e llxm. Sr.-Sua Magestadc O Imperador, 
Conformando-Se com o parecrwdo Conselho Naval, emittido em 
Consulta n." '18, de 28 de Setembro proximo preteri to, sobre o 
que representou o Capitão do Porto da Cidade de ParanaguLÍ no 
Ollicio, que acompanhou o de V. Ex. n." f4., de 12 tle <\!aio 
ultimo/ a respeito da exiguidade dos vencimentos arbitr<Jdos aos 
Empregados da Praticagem da bana e porto da dita Cidade no 
art. 19 do respecli\'O llcgulamento, mandado observar pro~ 
visoriamente por Aviso de 8 de Fevereiro do presente anno, 
lla por bem, Alterando o referido artigo, na parte rclati\'a 
aos vencimentos fixos, e gratificações, que se observe a inclusa 
Tabella: o que cornmunico a V. Ex. para seu conhecimento 
c cxecuç.rw. 

Tlcos Guarde a V. Ex. -José Antonio Saraiva. --St' .• l're
~idcut.e du Proviw::.ia Uo Paraná. 
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Tfibeift"a ~tll.6!JS ~'~RllcinneniAlS ti. e§ Etltlftl.J."e;:t.t'U.! o·$' da:: 
P!I•Sttilcn~e;fll crHa ba11Dra e )tOrto d.a ti;id.nde de 
pa,;~a~tuitgu{..,, lilla Pt.•o-:winefu d.o- J.JJa.i•nn.aía,. n lfJ.:S:C::e
IB!C: retén•e o /à vilso d'estiut data. 

"\'t~ncbi!H~nto annl1.~1t:..uR. 11 

EMlrREC®Pl. -----~ --
Pixo. Gratifica- 1'ota!. 

çOes. 
------------- ----- -----

_____ , 
Pratico 1\:Iór •...•.•.•.••.. 300~)000 300~000 600~000 

Seis Praticos-cada um ..... 200~000 300~000 500~000 

Dous Praticantes-Idem" ... 100~000 100~000 200~000 

.Dons Patrões-idem ....... 1!.-i~ODO 276~000 1,20~000 

1 Quatorze Remadores-Idem. 120~000 \lW~OOO 360~000 

Palaeío do Rio de .Janeiro em 7 de Outubro de 1858.
«l.<m$é k.td011~iG S)~u·tiJiWU, 
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N.' 207.-FAZEND.\.-Em 9 de Outubro de 185S. ~Sobre 
a.s gratificaçües dos Empregados das A lj'andegas 

quando f'altào ao serviço. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente Uo Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Impector da Thesouraria 
de Santa Catharina, em resposta á consulta feita ern seu ofTicio 
n.o 25-4· de 16 do rnez findo, que as gratificações de excrcicio 
concedidas aos empregados da AJfan.dega só devem ser abonadns 
quando as laltas por elles dadas forem crn conseqnencia de ser
viço gratuito a que sej•o obrigados em rirtude de Lei ou ordem 
superior, nas quaes nr1o-esh1o contemplndas as que silo moti
vadas por molestia, nojo ou gala de casamento. 

Pelo que resveita {Js gratifica('õcs de exercicio que ~e 
(lbonâo aos empregados da Secretaria da Policia, nesta data 
se requesita do Ministerio da .Justica que baja de declarar se 
ellas são idenlicas ás .qu_c, na fôrma do Decreto n. 0 2.082 de 
16 de Janeiro ultimo, se abonão aos das Alfandegas; e oppor
tunamente se commnnicará ao Sr. Inspector o que sobre tal 
assurnpto ror resolvido. 

Thcsouro Nacional em 9 de Outchro de 1858.-Bcrnardo 
de Souza Franco. 

N.' 298. -Em 1 l de Outuhro de 18~8.- O augmento de 
congrua só comprehende os Pa.rodws collados ou perpctuos. 

Berrwrdo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nudonal, respondendo ao officio do Sr. Inspcctor 
da Thesouraria da Bahia n." 145 de 10 de Junho ultimo, 
lhe dgdan1, de conformidade com o Aviso do Minsterio da 
.Justiça rlc 2 do corrente, que a Lei de 26 de Setembro do 
auno passado, elevando no § :.\.' do art. 29 a 600;til000 as 
eongruus d~Js difl'erentes Vigurio~. sú fez extensivo o beneficio 
desse a!1gmcnto aos Parochos Cf)llados ou perpetnos'. 

Thcsouro Nacioual em 11 de Outubro de 1858. Ber .. 
nardo Jc Souza Franco. 
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N,' 299, -r,UERRA,- Aviso de 12 rlc Ontuhro de 1R58, 
Approvanclo o modelo do mappa conta corrente da pol

vora, 1·eceúida? despendida e ve-ndida. 

Rio de Jnneiro. l\Jinistcrio elos Negocias da Guerra em 
12 de Outubro de 18~8, 

Jllm, c E,m, Sr,- Approvanr]o,se nesta data o incluso mo
delo, por copia, da conta ele polvora apresentado pelo Chl'i'e 
da HcpartiçJo de Quartel .McstrC Gcnem1, em substituiçüo au 
de N,' 3 das Instrucçõcs de 3 de AgrHo de ~S,H, e ,<obre 
que versa n informatí.ío d.e V. Ex. em ·o!lieio n. 0 a.22:?. U.c 
9 do corrente, cumpre que V. Ex. o fuça -publicar em onlt~m 
do Dia elo Qrwrtcl Gcocrul ·do Exercito a Gm de que as Esta
ções militareS tcnhão dclle conhecimento -pan1 a confeeçao 
das contas mensaes do movimento da polvora que, tem de 
enviar áquclla Hr•ptuliçuo. 

Dcos Guarde a V. Ex.- José Antonio Saraiva.-'- Sr. Barão 
de Surub{ 



G!'ossa. l~ina. 

Deve ser sempre~ 1. o do mez serpdnte. 

Ca\·l.uxos 
embalados. 

CaPtuxos 
dcscmbalados. 

í ----------------- ------ -'----- ------------------------

"'J do l\linistcrio da Guerra .... 
"' 
el ~ Polvora consumida por conta I 
;! (~it:~endi:a.~.~-~-~~~~~~ --- --- -:--·.---------------·--------~----

~---------------------- ------ ------ ----------------
'li'otan ... 

- ii'H~fu:-exit9tiiuil®~~~~~~~--- ------~--- ------ ---1---------~-----
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(Lugar áa assignatura) 

Para a confecção do presente mappa se devem seguir as seguintes disposições: 
La Pesar toda a polvora que existir no mez anterior, segundo a sua qualidade-grossa ou fina-incluindo o peso dos 

cartuxos de Artilharia, se os houver, o que tudo .será lançado na casa sob o titulo- Polvora que ficou em arrecadação no 
mcz antecedente- bem como o numero de cartuxos de mosquetaria embalados e desembalados. 

2.a. A polvora que entrar para o estabelecimento, quer remettida Ua Córte ou de outra estação, quer comprada no lugar 
pelo estabelecimento, bem como os cartuxos neste caso, será lançada na casa sob o titulo- Polvora recebida no mez de ..• 

3.a No total se 'deve lançar a somma da quantidade da polvora que existia com a recebida. 
z,..a Todo o cartuxamc e polvora que for despendida no mez, por conta do l\iinistcrio da Guerra para fornecimento de 

Fort alezQs, Corpos, c officinas, deyc ser lançado na casa de -sahidQ-SOb o titulo- Polvora consumida por conta do Ministerio 
da Guerra. · ' 

5.a A polvom c cartuxame vendida a particulares, supprida a l\'linisterio diverso, deve ser lançada na casa sob o titulo 
- Pol v ora vendida.. 

Ü."' O total figura a· somma da polvora despendida por conta do Ministerio da Guerra com a que for vendida. 
7.a Feita do total da entrada a dedução do total da sahida, a difl'erença indica, a polvora c cartuxame que fica existindo 

e que passa em carga para o mcz seguinte. -o 

8. a A casa de observações servirá para esclarecel' os lançamentos, eomo por exemplo, hav~ndo cm'luxos de Artilharia, 
deve~sc ~cclarar o peso da respectiva polvora na competente casa, sen·undo a sua qualidade, mencwnando o numero de car.u:'o:ios 
~a .manmra seguinte-inclue-se tantas arrobas de polvora grossa ou o fina, que produsirão taotos cartuxos de tal c tal eahbrc. 
f~mbem se deve .declarar o preço da polvora q cartuxame vendido e a quem, e o modo porque se effectuou o paga me~ to. 
Não se deve cxclmr da carga a polvora c cartuxame variada e inutillisada notando-se -lal peso- acha-se e'? tal ~st.tdo. 
A p~lvora q~e existir no estabelecimento pertencente a particulares é o movimento dclla Jurantc o mcz sera menciOnado 
debaixo do tJtulo-N. B.-

d Repórtisão de Quartel Mestre General i.' de Outubro de 1853 -Antonio Nunes de Arrttia•·, Brigadeiro graduaqo, Chefe 
n Rcparhf!ao ' 0 

· 
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TI.' 300. -.HJSTIC\. -Aviso de 13 <lc Outubro de 1858 
Ao Pre~identc ~ia Provincía du Bahiu.- lJeâdi·ndo a dH
vida apresentada pel~J Jnh llfunicipal do Termo de, Ja
·cobúw, sobre o modo porque devem os L'scri.'Vües cobrar 
os wwfwrw·nlos das cerlidoes e traslados .que passüu á reque
rinwnto de '[>Urlcs. 

:3.a Sccçao. IHinisterio dos Negodos da .Juslit,:u. Rio de 
J;meiro em 13 de Outubro de 1858. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo feito chegar ;\ Augusta Pre
,sen(:a de Snn MagestnJc o Imperador. o oiTicio dessa Presi
(lencia, datado de 21 de Agosto do anno .proximo pa!<isado, 
sob 11." lfJ6, submeltcndo D decisno da Governo Inmerinl a 
duvida f1Uc l,lw foi apresentada pelo Juiz Municipal dÔ Termo 
de Jacobina dessa l)rovincin, ~obre o modo porque devem 
os Escrivães cobrar os emolumentos das certidões e trnslaUos 
quC passiio á requerirnenlo de partes, por entenderem lmiJ·s 
que não devem cllcs entregar os ditos traslndos ou certiJõcs 
~em que í'ejJo contados pelo- re!'pecliYo Contador, fundando-se 
para is:;o no Art. 1GO do Regimento de eustas, em quanto 
ou-tros :iulguo que podem receber seus emolumentos cstnndo 
-ü ·awrgcm dos traslados ou certidões a ·.itnportancia delles, 
na fónn'n do urt.. l8k do mesmo Regimento: Houve o i\'lcsmo 
Augu~to Senhor por hem, tendo Ouvido a opiniao do Con~ 
St,•lheiro -Procurador da Corôa e Soberania Nacional, com a 
qual Se Conformou, OrderHH'-me que respondesse á V. Ex., 
JliHa san intel!igencia, e para que o faça constar ao Juiz Mu~ 
nicipal do Termo de la~obina, qne, á vista da disposiçao <los 
ilrl>. HiO c 18'1· do i\cgularnento de 3 de ~farço de 1855, 
11flo pode haver razão algnrna fundada, nem ainda plausivel 
paní obrigar-se as pa!'les á pagarem contas indevidas aos 
Cn!ltadores do Juizo, a\êm da inrallive1 mora que tem dG 
solfrer no c-,::pud!entc de seus nCgocios: sendo que pela letra 
·do art. 160 obviamente se conhece que a sua disposirão re
fere-se prcelsamcntc à conta dos 1Jrocessos c actos judiciaes 
in especie, c nflo de papeis avulsos; o que se confirma 
pelo art. 18l!, qLtc ni1o inlpõe nos Escrivães e Tabeliães, a 
eondiç.flo <k rcccburcm os s1~u~ snlados depois de contndos, 
antes exprc~sauwnte os nutorisa á haYc-los logo que scjJ.o 
concluido~ os ~1dos respectivos. 

Deos Guunlc a V. Ex.- Francisco Diogo rcreirn deVas
concellos.- Sr. Prl'sidcnle dn Província dn Bahia. 
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N.' JOJ.- FAZtéNDA.- Em H de Outnbro de 1858.- O 
sal ·t:mportado deve pagar o expediente de 1 ~por 0 /u 

Ministerio dos Neg·ncios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
H de Outubro de HÍ58. 

Communico a V. S. que foi indeferido o requerimento 
em que José Romagucra & C:' pedem a re~tituição do imposto 
de i ~-por 0

/ 0 de cxpeJicntü, que pagarão pelo despacho de 
hum carregamento de sal vindO da Patagonia na Eseuna Argen
tina- Sete de J~larço-; visto que essa imposição h e expressa 
no art. 21, combinado cum o art. 20 § 6.', das disposiçóes 
preliminares da Tarifa. 

Dcos Guarde a V. S. ~Bernardo de Souza Franco 
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. 

-·--
N.' 302.-GUEllRA.-Aviso de H de Ontnbro de 18;)8. 

Declara que os Pensionúlas extranwnentr·1:os do llospüal 
militar obrigados ao desconto no vencimento dos dias que fal
tarem sem causa y"w·lificada. 

llio de Janeiro. Thlinisterio dos Negados da Guerra e.n 
H de Outubro de 1858. 

Declaro a Vm. ern respostá no seu olncio n.' 369 de 11 
do corrente, que os Pensionistas extranumerarios do Hospital 
militar devem soffrer, scmilhanlementc como o Pensionista 
de numero, disconto no vencimento que percebe pdos dias 
que faltarem sem causa justificada ao serviç.o a que silo obri
gados. 

Dcos Guarde a Vm.- .José Anto:lio Semi r a. -Sr. Dire
ctor do Hospital militar 
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N.' 303. -FAZENDA. -Em 16 de Outubro de 1858.- Os 
Parochos encommendados, quando licenciados, não 

têm direito ao terço da congrua . 
• 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio Sr. Inspector da 
Thesouraria de Santa Catharina, n. 0 62 de 5 de Março ultimo, 
no qual suscita duvida sobre a co'ngrua que compete aos Vi
gados encommendados que se acháo .com licença, e aos Sa.,. 
cerdotes que os substituem, lhe declara, de conformidade 
com o Aviso do Ministerio da Justiça de 29 do mez findo, 
que nenhum direito tem a percepção do terço da respectiva 
congrua hum Parocho encommendado quando com licença. 

Thesouro Nacional em 16 de Outubro de 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

--
N.o 304 .. - Em 18 de Outubro de 1858. -Sobre habili

tação de herdeiros, c direitos que se devem cobmr. 

Bernardo de Souza Franco , Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, .respondendo ao officio do Sr. Inspector 
da Thesouraria do Espirito Santo, n. o 80 de 15 de 1\Iaio 
ultimo, no qual participa que, tendo fallccido na Capital da 
Provincia o subdito portuguez Antonio Ferreira da Rocha, 
deixando herdeiros ausentes, mandára o Juiz entregar os 
respectivos quinhões, a vista de habilitações feitas em 
Portugal, as quaes não sujeitou ao pagamento dos direitos 
devidos; e outrosim que julgando ter havido com tal pro
cedimento, prejuiso á Fazenda Nacional, remettera os papeis 
relativos á questão ao Juiz de Direito da Comarca para fazer 
o que fosse a bem do serviço publico: lhe declara que, embora 
em alguns Juizos se. tenha entendido que para se mostrar 
qual o gráo de parentesco entre o fallecido e seus herdeiros 
em cumprimento da parte final do art. 3. o do Decreto de 8 
de Novembro de 1851, basta a apresentação de documentos 
sufficientes e devidamente Jegalisados, isto he, originaes, 
authenticos e revestidos das formalidades exigidas pelas Leis 
do respectivo paiz, legalisados pelos Consules Brasileiros, com 
a audiencia imprcscindivel dos Agentes Fiscaes comlJetcntes,. 

42 
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intellígencia esta que não he apoiada pela pratica invariavel 
dos Juizos e Tribunacs da Côrte e de outros lugares do lmperio 
em que regularmente se procede á habilitação nos termos do 
Regulamento de 9 de Maio de 1842, e mais !lisposições em 
vigor; h e todavia fóra de duvida que os herdeiros assim 
reconhecidos pela apresentação de taes documentos devem 
pagar os direitos do § 42 da tabella annexa á Lei de 30 
de Novembro de 1841, e O· sello dos quinhões hereditarios 
do Regulamento de 10 de Julho de 1850 art. 14·; cum
prindo por tonto que se promova contra qncm de direito 
for a indemnisação da l'azcnda pelos dilcitos devidos das 
habilitações de que se trata. 

Thesouro Nacional em 18 de Outubro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.o 305.-Em19 de Outubro de 1858.-Nos despachos de 
baldeação e reexpMtação de mercadorias, não svjeitas a di
nitos de consumo, não se deve exigir a caução do art. 240 
do. Regulamento de 22 de Junho de 1836. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio .de Janeiro em 
19 de Outubro de 1858. 

Respóndendo ao officio de V. S. de 29 de Setembro proximo 
passado, em que dá conta da resolução quetomára, fundando-se 
na disposição do art. 33 § 4 .. o do Regulamento de 22 de Junho 
de 1836, de não sujeitar as mercadorias estrangeiras, actual
mente isentas de direitos de comsumo, que são despachadas por 
baldeação e reexportação, á caução do art. 240 do mesmo 
Regulamento; nem ao pagamento de 1 1/2 por o/o do expe
diente; mas sómente ao dos direitos de 1 por o;, de reexportação 
e baldeação; declaro a V. S., que bem resolveu quanto á pri
meira e terceira questão: não assim quanto á segunda por
quanto, em vista da disposição do art. 98 do supracitado 
Regulamento , que se acha confirmada pela do art. 21 das 
preliminares da Tarifa em vigor, e em face dos §§ 2. o, 4. o 
e 6. 0 do art. 7. 0 da Lei de26 de Setembro de 1857, hetambem 
devido o expediente de 1 1/2 por 0 /o sempre que tenha lugar 
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o despacho pura consumo, reexportaçúo ou baldeação das mer
cadorias de que se trata. 

Deos Guarde a V. S.-Bernardo de Souza Franco.-Sr. 
Conselheiro lnspector da AHandega. 

Expedio-se Circular ás Thesourarias de Fazenda no mesmo 
sentido em 25 deste mcz. 

Ref>RI•ti~ão Gea•ai <las 'l'•1wras Publieas. 

N.• 306.-Aviso N.• 29 de 21 de Outubro de 1858. -Ao 
Presidente do Pará. -Autorisando a estabelecer ao lon,go 
da estrada, que li,ga a Província á do Maranhão, presidias 
militares. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador Atten
dendo ao que essa Presidencia representa em officio n.• 65 
de 11 do passado, relativamente á necessidade de povoar 
de alguma fórma, a nova estrada, que vae ligar essa Capital 
á Província do Maranhão, Houve por bem autorisar a V. Ex. 
a estabelecer ao longo da referida estrada e de 4 em 4legoas, pre
sidi os militares de 4. praças e 1 cabo, preferindo sempre os 
casados. A cada hum destes indivíduos nada mais se abonará 
alem dos respectivos soldos, e ctapes, que serão pagos pela 
Repartição da Guerra, se não hum lote de terras de 250 braças 
de lado ou 62,500 braças quadradas, sobre o qual adquirirá 
direito de propriedade depois de 3 annos de effectividadQ 
e cultura, unica obrigação, que se lhe impõe. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de OJinda. -Sr. Pre·· 
sidente da Província do Pará; 
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N." 301. -FAZENDA.-Em 21 de Outubro de 1858:- Sello 
de traslado de huns autos cit'eis, que ja tinhão 

seguido por appellação. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tomando em consideração o officio do Sr. 
Inspector da Thesoururia do Paraná, n.' 92 de 9 do mcz findo, 
lhe declara que bem respondeo na Portaria de 3 do mesmo 
mez, que enviou por copia, á consulta feita pelo Collector 
da Capital da Província sobre o sello que deveria exigir do 
traslado de huns autos cíveis, que já tinhão seguido por appel
lação para o Tribunal competente, segundo informara a Admi
nistraçilo do Correio; por quanto, á vista do Regulamento 
de 10 de Julho de 1850, os traslados de autos devem ser 
sellados antes da assignatura ou concerto, não se exigindo re
validação dos que forem apresentados em taes circumstancias; 
é se no caso especial de que se trata, o Escriviío respectivo 
commetteo a falta de faze; seguir a appellação sem ficar o 
traslado preparado, he a Autoridade judiciaria a competente 
para tomar conhecimento de tal falta, e a ella devem os 
empregados encarregado> da arrecadação do imposto do sello 
i·e·querer os exames necessarios para que tenha lugar a impo
sição das penas do referido Regulamento, não sendo permittido 
aos mesmos empregados npprehender e reter os papeis, a 
pretexto de revalidação, a qual he acto voluntario das partes 
como foi declarado pela Ordem n.' 20ft de 12 de Setembro 
de 1853. 

Thesouro Nacional em 21 de Outubro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 308.-Em 22 de Outubro de 1858.-0s Chefes das Se
cretarias do Tribunal do Commercio são considerados como 
responsaveis á Fazenda Nacional pelos emolumentos que 
arrecadão. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Maranhão, em resposta ao seu 
officio n.' 9!; de 28 de Agosto ultimo, que deve considerar 
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o Chefe da Secretaria do Tribunal do Commercio como hum 
Responsavel á Fazenda Nacional pelos emolumentos que arre
cadar, e por tanto com obrigação de prestar contas á mesma 
Thcsouraria; seguindo para isto as regras estabelecidas na 
Legislação em vigor. 

Thesouro :"!acionai em 22 de Outubro de 1858.-Ber
nardo de Souza Franco. 

Officiou-se no mesmo sentido ao Presiuenle do Tribunal· 
do Commercio da Côrte. 

--i>-

N.' 309. -Em 22 de Outubro ele 1858. -Dos abusos e ex
cessos, que conwtterem as Comnússões Útc1J.1nbidas de fixar 
os limites das cidades e villas, podem recorrer tanto os par
ticulares Como as Autoridades Fiscaes. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'fhcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Provinda de Pernambuco, em resposta á con
sulta que faz em seu officio n.' 118 de 6 de Setembro ultimo, 
que, dando o Decreto de 20 de Junho de 184.6 recurso na 
Côrte para o Ministerio da Fazenda, e nas Provincias para 
as Thesourarias e destas para o mesmo Ministerio, não só 
dos e<cessos, como dos abusos na· designação dos limites 
das Cidades e Villas, feita pelas Commissões de que trata o 
art. 1.' do Decreto n.• 4·09 de 4 de Junho de 1845 c art. 
1.' do Decreto n.' 411 da mesma data, e podendo interpo-lo 
tanto os particulares que se sentirem prejudicados, como os 
Administradores das Recebedorias, ou Mesas de Rendas, onde 
as houver, Collectores c Procuradores Fiscacs, que a suppo
~erem em damno dos interesses da Fazenda Nacional; assim 
deve o Sr. Inspector declara-lo ao Collcclor, a que se refere 
no sobredito ollicio, para sua intclligcncia, c a fim de que 
elle possa interpor para a Thesouraria o recurso facultado 
pela Leg·islação em vigor, sobre o qual a mesma Thcsouraria 
decidirá como entender de justiça. 

Thcsouro Nacional em 22 de Outubro de 1858.-Ber
nardo. de Souza Franco. 
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Repa••ti~iio Gm•al tias Te•••·as Publicas. 

N.o 310.- Aviso Circular de 22 de Outubro de 1858.
Determinando o luga•· onde se deve fazer o registro das 
terras possuirlas, depois de expirados os prazos marcados 
para esse fim. 

I!lm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, Con
formando-Se com o parecer da Secção dos Negocias do lm
perio do Conselho d' Estado exarado em consulta de H· de Se
tembro ultimo, Houve por bem Declarar por Sua Immediata 
Resolução de 22 do mesmo mez, que findos os prazos mar
cados pelo Regulamento de 30 de Janeiro de 1854 para o 
registro das terras possuidas deve este continuar a ser feito 
na llepartição Especial das Terras Publicas, ou na Thesouraria 
onde se acharem os respectivos livros, em seguida ao termo 
de encerramento remettendo para esse fim os Vigarios a nota, 
que deve ter ficado em seu poder, segundo o art. 101 do 
Hegulamcnto citado, c declarando o possuidor incurso nas 
multas respectivas, se já não 0 tiverem feito. E para estimular 
os possuidores de terras ao cumprimento da Lei já tão retar
dado, Houve o l\!csmo Augusto Senhor por bem Ordenar, 
que esses possuidores omissos sejão multados no 1. o anuo 
seguinte ao do ultimo prazo, em 150S réis; no 2. o em 200~ réis, 
e em cada hum dos que se seguirem ao effectivo cumpri
mento da Lei, nos mesmos 200~ réis. O que· tudo conimu
nico a V. E<. para sua intelligencia e e<ecução c em solução 
ao seu olllcio n.' 12 de [j. de Maio ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Olinda. -Sr. Pre
sidente de ..... 
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N.0 311.-(>UEitRA.-Aviso de 22 de Outubro de 1858.-De
clarando: 1. o que a apuração de que trata o art. 56 do Regu
lamento da Escola Central, terá lugar sómente em relação aos 
alwmnos, que ainda não tive~·em perdido o anno: 2. o que as 
faltas devem ser justificadas perante o Dircctor até o dia 5 
do mez seguinte: 3.' que completas as faltas que [asem perder 
o anno seja lavrada a nota no livro Tespectivo participando-se 
ao Governo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 22 
de Outubro de 1858. 

Em resposta ao officio de V. S. n. 0 68 de 20 do corrente, 
pedindo soluçao ás seguintes duvidas. 

1." Se a operação de que trata o art. 56 do Regulamento 
vigente, terá lugar sómente em relação á aquelles alumnos que 
ainda não tiverem perdido o anno até ao primeiro dia do ui
ti mo mez lectivo. 

2." Se as faltas commettidas pelos alumnos em cada mez, 
só poderão ser justificadas, perante o Director, até o dia 5 do 
mez seguinte, como se determina no art. 100 do Regula
mento a respeito do; Lentes, Professores, Opozitores , e Ad
juntos. 

3." Se no decurso do anno logo que o alumno tiver com
pletado as faltas que na fórma do Regulamento fazem perder 
o anno, se deverá lavrar no livro respectivo, participando ao 
Governo essa circumstancia, como se faria na extincta Escola, 
de conformidade com o art. 11 do seu Regulamento interno. 

Declaro a V. S. pela affirmativa para que proceda assim 
a respeito das duas ultimas duvidas, e da mesma sorte, quanto 
a primeira, se os alumnos não tiverem ainda perdido o anno. 

Deos Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva. -Sr. Di
rector da Escola Central. 
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N.' 312. -Aviso de 22de0ulubro de 1858.-Declam que 
as Portarias dos Presidentes concedendo licenças aos Offi· 
ciaes e praças do Exercito estão compre/tendidas no Aviso de 
5 de Setembro de 18\.S não se de·cem cumprir sendo apresen
tadas depois de hum mez. 

lHo de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra em 22 
de Setembro de 1858. 

lllm. c Exm. Sr.--Em resposta ao seu officio n.' 3.296 de 
20 do corrente, declaro a V. Ex. para seu conhecimento, que 
as Portarias das Presidencias concedendo as licenças que estão 
em suas altribuições aos officiaes e praças do Exercito, são 
eomprehendidas no disposto uo Aviso desta Secretaria d'Estado 
de 5 de Setembro de 1858, isto é, não devem ter execução 
quando não sejuo apresentadas no proprio prazo de lmni mez. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Antonio Saraiva.-Sr. Barão 
de Suruhy. 

N.' 313.-MARlNHA.-Aviso de 26 de Outubro de 1858. 
Manda a~tgmentar varias porcentagens ao preço das obras 
man~tfacturadas nas diversas officinas dos Arsenaes e Esta
belecimentos de Marinha do lmperio. 

Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias da Marinha em 
26 de Outubro de 1858. 

Sua Magestade O Imperador, Conformando-Se com o pa
recer do Conselho Naval, emittido em Consulta n.' 22, de 8 do 
corrente, sobre o que V. S. expoz em Ollicio n.' 273, de 2~· 
de Julho ultimo, Ha por bem que em todos os Arsenacs c Es
tabelecimentos de Marinha do lmperio se observe o seguinte: 

1. 0 Que nas guias de remessa ao Almoxarifado, ou a outros 
destinos das obras manu!acturadas nas officinas se calcule dez 
por cento sobre o valor total da matcria prima, e mão d'obra, 
a fim de cobrir as despczas geraes de administração, ferra
mentas, machinas, & c. 

2.' Que, tendo de supprir-se a particulares qualquer obra 
manulacturada nas ditas of!icinas, se addicione ao custo, em que 



( 337 ) 

tlcar, segundo o disposttl no artige 3ntecedente, mais vin-te por 
cento, para indcmnisação da dillcrença de cambio, c direitos 
<:o'rrespondentes á rnatcri-a prima. 

3:' Que, sent!O O s"pprimento a particulares somente de 
materia prima .. ; Ou de Objectos não manufactur.ados nos A-r
'Senaes, que existi,rem nos Armazens de Alarinha, se deverá 
'.;.Hldidonar ao seu -cust>O a fwfcent.agcm <.fe vinte por cento, 
para indcmnism;ao dos referidos direitos, dilferenç<> de cambio, 
.e outras despezas: o que eomm-unico a V~ S., p.ara sua in
teHigencia e exccntiio~ 

Ocos Guarde a V. S.-.losé Antonio Samiva.-Sr. !Jiogo 
Jgnado 'J'av.urCs~ 

N.' 31!!.- FAZENilA. -c Em ~8 de OutulH·o de 1858.- 0 
produclo da arrematação des oúJectossalwdos de hwn nau
fragio só podem ser entregues a q>iem se mostrar com direito 
a elles 

Ministerio dos Nc,;ocios da Fazenda. Rlo <le .Janeiro em 28 
de Outubro de 1858. 

Tllm. c Exm Sr.- Req11isitanilo-mc V. Ex. em Aviso de 
23 de Junho ultimo, sob n.• /1.9, que seja entregue· pela 'fhe
souraria Ue FazéQda da Provinda do Par~ ao Consull~ortnguez 
ali residente o producto da arrcmataçiJo dos salvados do Brigue 
da mesma nação Taru}o- .3~ o, naufragado naquclla Provincia 
no lugar denominado Caethé, conforme solicit.a a Legação de 
Sua Magestade Fidelíssima na Côrte; tenho a dedurar a V. Ex. 
que nÍio pódc ser satisfeÚa 'eSta rcquish.·ão, por isso qUe a 
entrega daquellc prodUcto, como bem entend-eo a Thesouraria, 
só deve ser feita a quem se mostrar legitimo dono dos objectos 
arl-ematados, nà fórma do art. 281 do Hegulamento de 22 
de Junho de 1836, visto a disposição do art. 301 do mesmo 
Regulilmcnto; diSposição ·que está de accordo com a do art. 
733 do Codigo Commercial, e á qual nuo se oppõe o art. 
12 do Regulamento n." 855 de 8 de Novembro de 1851, 
quando auctorisa os Agentes Consulares estrangeiros, para pra
ticar tudo quanto julgarem -convenicn{e para a salvação dos 
navios das respectivas nações, que naufragarem, e dos seus 

. lt-;J 
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pertences c carregamentos; porqunnlo essa aulorisa~fi.o h e con
ferida, snlva u intervenção das Autoridades tcrritoriaes, para 
soccorrcr os naufragas, manter a ordem, gurantir os. interesses 
tanto dos proprietarios do casco e carregamento·, como os da 

·Fazenda Nacional, para legalidade do inventario, authenti
cidadc dos objectos naufragados, se:u deposito ~1a Alfandega? 
&c; sendo cm'to que a maior garantia dos interesses communs 
da Fazenda Nacional e dos proprietarios dos referidos ohjectos 
está na entrega do sen prbduclo pelo modo prescripto no ci
tado .Regulamento de 2~ de Junho de 1836. 

Deos Guarde a V. Ex.- Bernardo de Souza Franco. 
Sr. Visconde de Maranguape. 

N.' 315. --GUERRA.·- Circular de )l\J de Outubro de 1~<>1L 
Declarando qtw deve cessar a pratic" de abonar-se aos Ci
rurgiões do corpo de saucle encarTegados de H ospitaes ott 
Enfermarias, gratificações qtte não sejão as designadas'"' 
Decreto n.' 1. \JOO de 7 de Março de 1857. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
29 de Outubro de 1858. 

Il!m. c Exrn. Sr.- Ntío deveuuu ~.>umwuur il p1atica de 
abonar-se aos Cirurgiões do CoqJO de Saude do Exercito, en
carregados de Hospitaes ou Enfermarias, vencimentos que não 
sejão os estabelecidos na Tabella annexa ao Hegulamento do 
mesmo Corpo, approvàdo por Decreto n.' 1.900 de 7 de Março 
·dn anno proximo preteri to; Deterfl)ina Sua IHagestadc o Impe
rador que V. Ex. mande, não só cessar qualquer outro abono 
que, por semelhante motivo, se esteja fazendo nessa Provinda 
corno tambem indemnisar, por meio de desconto, a Fnzencta 
Publica do que se tiver pagO ·a algum Cimrgiao. · 

Deos Guarde a E<. -José Antonio Saraiva.- Sr. Presi
·del:Jte da Prüvincia de .... 
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N.' 316.- FAZENDA.- Em 3 de Novembro de 1858.
Sobre questões de sello. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendó ás consultas feitas pelo Sr. 
lnspectur da Thesouraria de Pazent1a de Pernambuco, em seu 
officio n.' 1 1~ de 3 de Setembro ultimo, lhe declara: 1.'. 
que o art. 13 da Lei n." 939 de 26 de Setembro de 1857 
he cxelusivamente applicavcl ao sello proporcional, devendo 
continuar se a observar <:ícerca do se!lo fixo o art. 11J da Lei 
de 21 de Outubro de lSli-3, na parte que lhe he relativa; 
2.Q que aos Chef'es dilS Repartições fiscaes arrecadadoras com~ 
petc impor a multa de 10 a 20 por '/o, de que trata a refe
rida Lei n "939, como lhes parecer justo; atlcntas as circum
stancias do facto, c em qualquer rasJ.o comprehcndida entre 
os extremos -10 e 20 por 0

/ 0 -, sendo porêm mais regular 
que em taes casos se siga a doutrina do art. 63 do Codigo 
Criminal, 3.' finalmente, que na escripturação das mesmas 
multas se deve continuar a observar a pratica estabelecida, 
em virtude da qual são ellas classificadas na verba «Receita 
de Sello». 

Thesouro Nacional em 3 de Novembro de 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 317. -Em 3 de Novembro de 1858.- Competencia dos 
Chefes das Repartições de F!lzenda para a suspensão 

dos Empregados. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda de Pernambuco, em resposta ao seu officio n.' 106 
de 9 de Agosto ultimo, que a disposição do § 2." do art. 
36 do Regulamento de 30 de Maio de 1836, que dá aos 
Administradores das liccebedorias c Mesas de Rendas a facul
dade de suspender do exercício de seus empregos, por tempo 
que nfio exceda a hum rncz, aquelles de scus.empregados, 
que, sem motivo justificado, faltarem quinze dias ulcis dentro 
do .armo financeiro, acha-se implicitamente abrogada pelo 
art. 63 do Decreto n.' 736 de 20 de Novembro de 1850, 
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que concede aos Chefes SnperiDres das diversas Estações tf" 
Thesonro. e aos. lnspcctores das Thesourarias o direito de sus-
pender até o tempo de q11inze d,ias 0s respectivos empregados, 
que acharem em negligencia,. ou em falta,. disposição que o 
art. 83 do mesmo llccrelo fez extensiva aos empregados de 
todas as Ilepartiç&cs suhordinad;1s ao Ministerio d<~ Fazenda, 
~.que de fôrma ulguma repugna com o que se acha determi
nado no art. 59; por quanto a hypothese que f;tz objccto deste 
~rtigo diversifica da que he llgürada no arl. 63, resultando 
da combinação destes dous textos. que os Chefes das Estações 
Fiscacs, pelo fa-cto de hav.erem inflingido n.os seus empregad9~, 
Jlor huma ou mais v.ezcs, as penas do art. 59, não ficão ínhi
bidos d0 suspen<]el-os por tempo que não exceda a quinze 
dias nos casos de qúe !ralo o art. 63; e por iss<> bem 1\ro" 
ce<leo o Si'. Irrspeetor, f<•zenclo sent'irc' ao Admini>trarlor da 
l>ecebedoria de 1\endas lu ternas, que havia faltado aos seus 
deveres Cll\ ueixar de suspender o J>ratieanfé da ine~m'a ltcc 
partição .Juvelino Armine de Ilarios Col'reia, que dentro ilo 
a~:no financeiro pro-xit_nó. pasS.ado f:iltürü q'úàréútn e trCs dias: 
interpolladamcute, sem motivo justificado. . 

. Thcsouro Nacional em 3 de Novembro de 1858.- Iler
nardo de Souza Franco. 

'N.' 318. ~JUSTlÇA.-Aviso de 5 de Novembro de 1858.,,-
Ao Presidente da Provincia. do Mar~nhão.- Declara que· 
aos Prelados Diocesanos compete aadminislt>ação das F a
bricas das Matrizes, e a autorisação das despezas nellas 
feitas; e ao Juizo. temporal unicament<> a tomada e fis
calisaçao das ccmtas .. 

3.' Secção. Ministerio aos J~egocws da Justiça. l\i.o de· 
Janeiro em 5 de Novembro de 1858 . 

. ~llm. e Exm. Sr.- Accusa~tlo a recetlção do officio que 
V. Ex .. me dirigio çom data de 28. de Setembro ultimo, sob 
n.~ ió7, acompanhando copi,a. Íl<l que lhe remelteo o Juiz 
Mrinídpal e de Orph~os do Termo d~ Gtlimarãcs, e a respoSta 
que. ao . mcs~? J,uiz Y. I;<. deu, \'e~ h o a. sígnlficar-lhp qile 
n Go.veruo Impenal, a CUJO exame. submett1 a questão,, houv" 
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por bein conformar-se com a decisão de V. Ex·., isto he·1 cíuC, 
competindo aos Prelados Diücesanos,. nos termOs do Aviso de 
27 de Abril de 1855. a nomeação dos Fabriqueiros das Ma
trizes, he claro que á cllcs igualrnente cabe a administração 
dilS fabricas, C portantO <i autorisaçãQ dns despczas,- segundo 
as nceessidades das mesmas Matrizes; não podendo pois o 
dito Jniz Municipal oppor·se a que o Fabriquciro da Igreja 
M.atriz daquella Vi lia, em obediencia ás determinações do Dio
cesano, pague as despezas nella feitas por ordem do rc:~pcctivo 
Parocho; cabendo Wo sómenle á elle, na qu"ulidade de Juiz 
temporal, a tomada e fiscali~ação das contas, sem -a mrnor 
ingerencia no que unicamente incumbe ao Poder Espiritual. 
O que communico á V. Ex. para seu conhecimento, e para 
o fazer constar ao referido Juiz Municipal. · 

Deos Guarde a Y. Ex.-Fraucisco Diogo Pnreinl deVas
concellos. -Sr. Presidente da l'rovincia do Maranhão. 

N.' 319 -FAZENDA.- Em 6 de Novembro de 1858.
Eleva o preço da arniazenagem dos generos recolhidos nos 
·trapiches e annazens alfandegados da Cidade da Bahia. 

Bernardo de Souza Francó, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, def.,rindo ao requerimento dos proprietarios 
rerrdeiros e admiriistrarlorcs dos Trapiches e armazens alfan
degados da Capital da Província da Bahia, em que pedem seja 
elevado ó preço da armazenagem dos generos recolhidos nos 
mesmos trapiches e arrilàzens, deClara aG Sr. Inspector da · 
Thesouraria da dita Província que nesta data approvou a 
tabella junta, para por ella ser pagá a armazenagem dos 
generos ahi mencionados. 

'!'besouro Nacional em 6 de Novembro de 1858.-Ber
nard'ó' de Souza Frauco. 
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Tabella a <tue se l•e!eJ•ea <>l'tlen• n." :l.~fll <lesia 
data a:i "i'hesoui•.tu.·ia tia. Bahia da all"inaze
nage•n <l'•e llã<> .!e t>agal' Jl<>S \ta'"J1>ieloes e 
nrntazens aUàt:n~lega~ila.s &la Ci11hulc tla Bahia 
0,§ éC!II.CB.~os abaixo JIDCB.!CiODlU.l®~. 

Assucar. 

Entrada e estada por seis mezcs. . . . . . . arroba. h70 

tingagem por sabida ................ [ 

Pumo ern rolo ou fardo. 

Caixa .. 
Fecho. 
Barrica .. 
Sueco ... 

Entrada c estada... . . . . . ............... . 

Algodtlo em (ardo. 

Entrada e estada .................•. 

,)64-0 
h310 
,>120 
,)40 

A armazenagem dos outros gcneros ou merctlclorias qUe· 
se recolherem aos referidos trapiches será aquell~ em que 
se convencionarem as partes, até que se organise h Uma tabella 
geral das taxas para todos os generos; não podendo porém 
d'ora em diante os -trapicheiros exigir augmento superior _a 
25 por "lo sobre os preços que estão em uso cobrar. 

Thesouro Nacional em6 de Novembro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 
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N.' :l:W.- FAZI,:ND.\.- Em 8 de Novembro de 1858. -A 
Fazenda provincial está isenta do pagamento da siza nàs 
compras e vendas, mas não nas wlj.ud,icaçiJes dos bens de 
raiz que lhe forem feitas em execuções que promover contra 
seus devedores. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thcsomo Nacional, declara ao Sr·. Inspcctor da Thesouraria 
de Minas, em resposta ao seu officio n.' 65 de 27 de Agosto 
ultimo, que bem resolveo a duvida proposta pela 1." Secção 
da reSpectiva Cmltadoria, decidindo, de hurmonia com o pa
recer do Procurador Fiscal, que a disposicão do Decreto n.o 
776 de 6 de Setembro de 1851;, apenas isenta a Fazenda 
Provincial ào pagamento de siza nas compras e vend<Js, c 
não nas adjudicações dos bens de raiz •1ue lhe forem feitas 
em execuções por cllu promovidas contra seus devedores; 
sendo que o Decreto n.' 663 de 2'• de Dezembro de 1849 
expressamente determina que de taes adjudic«ções se deve 
siza. 

Thesouro Nacional em 8 de Novembro de 1858. - Ber
nardo de Souza I•'ranco. 

-----=-=----

N.' 321.-GUERRA.-Aviso de 8 de Novembro 1858.
Dcclarando que os Commandantes das Fortalezas estão au

lorisados para nomearem os Patrües dos escale~·es. 

Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
8 de Novembro de 1858. 

Declarando o Ajuchmte General do Exercito, em officio n. a 

3 36;) de 2 do corrente, que Se as nomeações dos I)atrões 
dos escaleres do serviço das Fortaleza~, são feitas pelos res
poclivos Commandantes , he por terem sido autorisados para. 
isso, em Aviso de~- de Março de 1853 expedido ao Cornman
dante das Armas da Côrte, assim o communico a V. S. para seu 
eonhecimcnto, c em resposta ao seu officio 11.

0 318 de 2t de 
Agosto ultimo. 

Deus Guarde a V. S. -·José Antonio Saraiva. -Sr. Di
rect.or do Arscnnl de <_;nerra da Côrte. 
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N.' 32:!. - Aviso de 8 de Novembro de .1858. -- Remellendo 
oopia das /nstrucções approMdas para occwrer aopagwnento 
.dos dest.awmentos de 1." .Linha do inwrior da l'rovincltl de 

.Goyaz. 

Rio de Janeiro. Minitltcrio dos Negocias da Guerra em 
$ de Novembro de 1858. 

llim. e Exm. Sr. -Tendo o Governo Imperial appro
vado as Instrucções appresentadas pela Contadoria • Geral. da 
Guerra, para regular c_ faéilitar os pagamentos de. vencime.ntos 
ás praças do.<~; destacanlcntos de L"" Linha do interiot' dessa 
.Provinda, temetto a V._l~x:. h uma copia das mesmas [nst.rucções 
,a fim de que V. Ex. as faça observar. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Antonio Samiva.-Sr. Pre
~idente da Província de Goyaz, 

Instruções t•a••a s~ occor•i•ct• n.o t»a~anaento dos 
v_çnchnento~ elos tlestaçunaentos de '1 .. a J ... ãnba 

tlo interior da Pa·o,cincia de Goyuz. 

1. o As praças dos destacamentos do interior da Província 
. serão pagas mensalmente pelas Colleclül'ias da Fazenda Geral 

mais proxímas ou a prazo mais curto d~e 15, on 1 O -dias, se 
for possível, abonando-se na The~ouraria dos respectivos Col· 

.)ector.cs, como dinheiro recolhido, os.documenlos de despeza, 
que ;~.ssim houverem. feito. · 

2. o Quando a Collectoria geral do lugar, por defficiencia de 
meios,_; nãor, puder occorrt1r ao pag;;tmrnto do destacamepto, 
a Presidencia aütol'if'al\Í á Collectoria pt·ovincial a snpprir á 
geral com o que falta1· para o integral pagamento, devendo 
o Cofre provincial ser opportunamente indemnisado, pela The
.gour,aria da Fazenda, das quantias que houver supprido. 

3. 0 Se não bou'\er Collectoria geral proxima ao lugar do 
~.destacamento, .mas sim Collectoria provincial, por esta se fará 
o pagamento da mesma fórma, autorisatlo pela Presidencia 
c indemnisado pelo Cofre geral. 

[f.. o No ca~o_ de que, nem a Collectoria geral, nGm a pro
vincial tcnhão fundos sufficientcs ou quando não haja ColJe. 
ctorias a distancia conveniente, a Presidencia ma-ndará em 
determinados prazos, hnm. ou mais officiaes, oil offic!aes 
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Inferiores de confiança, com os fund.os·necessurios para fazerem 
taes pagamentos; passando elles rediJo das quantias, que se lhes 
entregarem, no proprio pedido do Commandante do Corpo, 
que ellc declarará de quantas praças se compõem o destaca
mento. 

5. o Os pagamentos quer pelas Collectorias, quer por offi
ciaes ou Inferiol'es a esse fim mandados, serão feitos por 
prctes i'n~erinos_, que lhes servirão de descarga; c serão res
gatados pelo Corpo em ajuste dé contas. 

6.' A Thesouraria de Fazenda dará aos Collectores h uma 
Tabclla dos vencimentos das praças de prct, para regularem 
a conferencia dos mencionados pretcs interinos, que serão 
organisados em relações nominaes, á vista dos quaes os Col
lectores verificarüo a existencia das praças dos destacamentos, 
pagando as presentes, e notando as que houverem desertado, 
ou tiverem tido outro destino, mencionando até quando ticão 
pagas as primeiras, e a data da deserção, ou marcha das outras. 

Os officiaes ou Inferiores, qne substituírem os Collectores 
neste serviço procederão semelhantemente. 

7. o Se algum dos destacamentos for commandaclo por offi
cial, a Thesouraria da Fazenda fará saber á Collectoria proxima, 
ou ao official ou Inferior incumbido do pagamento, quaes os 
vencimentos que competem áquelle, á vista da Tabella de 1.' 
de Maio de 1858. 

8.• Os Officiaes Inferiores, que forem pagar aos destacac 
mentos levarão alêm das qmntias necessarias para pagar-lhes 
os vencimentos até a data de sua chegada, hum mez dares
pectiva etapa adiantado, ou mais se a distancia for tal quê 
difficulte as viagens a miudo. 

9. o Os erros de calculo, ou de vencimentos indevidos serão 
corregidos no acto de ajustamento de contas com o Corpo, indem
nisando-se este ou a Fazenda Nacional pelo pret geral , abo
nando-se ou deduzindo-se a importancia da differença. 

10.• Os Officiaes empregados neste serviço perceberão as 
vantagens marcadas nas Instrucç.ões de 24 de Julho de 1857; 
e aos Officiaes Inferiores, a Presidencia arbitrará huma quantia 
proporcional, para as dcspezas da viagem, que nüo exceda 'da 
metade <ilo que se a!Jonaria aos Officiaes pelo mesmo motivo. 

11.' A Thesonraria da Fazgnda dará, outrosim, as lns
trucÇões que julgar necessarias para o bom desempenho deste 
serviço. 

Contadoria (',era! da Guerra em 2 de Novembro de 1858. 
José Antonio Calazans Rodrigues. 

4/, 
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i'l.' 323. ~Em 9 de Novembro de 1858. -Não compele ás 
A lfandegas apreciar os documentos >>ecessarios para obtenção 
da carta de registro e matricula de qualquer embarcação 
como brasileira. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente. do Tl'ibunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 'fhesouraria 
do Paraná que o mesmo Tribunal deo provimento ao recurso 
transmittído com o seu officio n." 106 de 2'1· do mez findo, 
interposto por José Antonio Pereira Alves, da decisão da dita 
ThesmJraria confirmatoria da da Alfundega de Paranaguá, que 
negou consentimento para começar a carregar a barca .sueca 
«Siri», por elle arrematada em praça do Juizo do Commercio, 
c nacionalisada soP a denominilçâo de ((Hcrmancia)), pelo 
fundamento de que á sua arrematação não prccedet·ão os 
requisitos do art. 3." do Decreto n." 481 de .2/f ·de Outubro 
de 1846; por quanto, tendo sido apresentada u .carta de re" 
gistro e matricula 'da dita barca, como embarcação brasileira 
passada pelo Tribun11l do Commercio da Côrte, autoridade 
competente, nos termos do art. 4.60 do Cod1go Commercial; 
e não podem]o el!a ser o]Jtida, á vista do art. 5.' do fie
ereto citado, se não !louvessem sido satisfeitos aqqelles re
quisitos, niio podia a sobredita Alfandega recusar o referido 
consentimento, huma vez que lhe não compete apreciar os 
documentos necessarios para a obtençPo de semelhante carta. 

fleve pois o Sr, Inspector ,. visto achar-se .a barca de que 
se trata competentemente habilitada para ser admittida a 
despacho, expedir as precisas ordens para que elle se verifique. 

Thesouro Nacional em 9 de Novembro de 1858.- Ber
nardo de So\lza FraHco. 

N." 324.- Em 10 de Novembro de 1858. -A suspemiio 
administ•·ativa não priVll 0 ewpregado .de pereebe1· ime

gralmenfe ,o' seu ordenado. 

Bernardo de Souza Franco, . President.e do 'frjbunsl da 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspcctor da Thesouraria 
de Minas, em resposlá ao .seu olftcio n:" 83 de 28 do mcz 
findo, que deve mandar abonar ao Bacharel Flavio Farnesc o 
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ordenado por intüit·o con·egpon1lcnte ao tempo em que, por 
ordem da Prcsidcncia, est_eve suspenso do ex:ercicio do. cargo 
de Procurador Fiscal da mesma Thesouraria, sem que todavia 
houvesse sido pronnnciado em juizo competente; porque l1e 
contra a litteral di>posiçao da Ordem n.' 66 de 9 de Março 
de 18!1.9 a decisão que negou ao referido Bacharel os respectivos 
vencimentos pelo tempo da suspensão administmtiva. 

Thesonro Nacional em 10 de Novcmbw de 1858.-ller
nardo de Souza Franco. 

N.' 325. -Em 10 de Novembro de 1858.-São isentos da 
únposto os barcos pertencentes ao serviço e costeio dos esta

belecimentos de industria fabril e rural. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda, Rio de Janeiro em 
lO de Novembro de 1858. 

Estando isentos, na fórma do art. 28 do Regulamento 
de 15 de Junho de 18M!, do imposto de quatro mil e oito
centos réis, estabelecido pelo§ 3.' do Alvará de 20 de Outu
bro de 1812, os barcos pertencentes ao serviço c costeio 
dos estabelecimentos de industria fabril c rural, haja V. S. 
de declarar ao Coll<lctor da Mttnicipio de Itaborahy, em defe
rimento ao requerimento de José Francisco Belens de Lima, 
que o Barco que o supplicante possue para serviço de sua fa
zenda sita no mesmo Mrrnicipio foi indevidamente lançado nos 
exercicios de 1855-56 e 1856-57 para pagamento dar1uelle. 
imposto, do qual deve ser o suplicante relevado, assim como 
das respectivas multas; visto que o simples factó de tomar 
algumas vezes volumes a fretes o barco de que se trata não 
pode invalidar o favor e protecção concellidos pela Lei aos 
referidos estabelecimentos, como entendeo aquelle Collector, 
procedendo irregularmente ào mencionado lançamento. 

Deos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco. -Sr. 
Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas. 
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N.' 326. -Em 10 de Novembro de 1858.-Nas dcprccadas 
pam levantamento da taxa de heranças e legados perten
cente á Fazenda Prom'ncial não se exigem os requisitos 
dos arts. 35 e 36 do Regulamento n.• 160 de. 9 de Maio 
de 1842. 

Ministerio dos Negocias .da Fazenda. 1\io de Janeiro em 
10 de Novembro de 1858. 

lllm. eExmSr.-Declalu o '· 1:..\.., t;lll n~~~~u~w <.1 ~cu 
o,fficio n' 31 de 9 de Agosto ultimo, que estando passado 
em devida fórma a deprecada expedida para levantamento e 
entrega da quantia de /f.M5,)691, importancia da taxa de 
heranças c legados pertencente á Fazenda Provincial, prove
niente da herança de Domingos José da Costa, que fôrn reco
lhida aos cofres geraes como jacente, .não póde a Thesoura.ria 
de Fazenda negar-se a cumpril-a, por quanto da Fazenda Pro
vincial não se exigem em semelhantes deprecadas os requisitos 
dos arts. 35 e 36 do Ilegulamento n.' 160 de 9 de Maio de 
1842, não precisando habilitar-se pa•·a tal effeito a mesma 
Fazenda Provincial, que não está sujeita aos direitos de 4- por 
'lo ou ao sello proporcional sobre a importancia da referida 
taxa, que lhe compete arrecadar para seus cofres como arligo 
de receita creado em Lei. · 

Deos Guarde a V. E<.-Bcrnardo de Souza Franco.-Sr. 
Presidente da Província de Santa Catharina. 

N.' 327. -Em 11 de Novembro de 1858.--Quando hourer 
suspeita de {mudes em volumes que se exportão deve tomar-<e 
a providencia do art. 159 elo Regulamento de 30 de.Maio 
de 1836. 

Ministerio dos Negocias da Fazenaa. 1110 de Janeiro em 
11 de Novembro da 1858. 

lllm. c Exm. Sr. -Respondendo ao otncio dessa l'rcoi
dencia n.' h de 28 de Maio ultimo, acompanhado de hum 
relatorio do Vicc-Consul do Imperio em llremcn, trunsmillido 
com officio dl) Consul Geral !?fi Hamburgo, no qual são 



expostas as fraudes descobcl'tas em f'ardos de tahaeo idos tles"a 
Vrovincia, cabe-me declarar á V. Ex. que, para obviar seme
lhantes fraudes, deve tomar-se a providencia marcnda no art. 
159 do I\egulnmento de 30 de Maio de 1636, podendo os 
J~mpregados da Mesa do Consulado proceder nos preciso~ exames 
nos referidos volumes em virtude de suspeita que tinhão, ou 
lhes seja commnnicada pelo exportado!' do producto. 

llBos Guarde a V. 1\x.-Bernardo de Souza Franco.
Sr: Presidente da Província da Bahia. 

N.' 328.- Em 11 de Novembro de 1858.- Os empregados 
de fazenda niio tem direito de perceber a 5. • parte do or
denado dos lugares que interinamente servem pm· tempo 1nenor 
de 60 dias. 

Bernardo de Souza F1·anco, Presidente do Tribunal da 
Thesonro Nacional, em solução ;Í consulta feita pelo Sr. lns
pector da Thesouraria da Bahia em seu offlcio n.' 210 de 2 
do mez findo, declara-lhe que hem proccdeo neganrlo a quinta 
parte dos vencimentos do lngór de Chefe de Secção· aos pri
meiros Escripturarios da mesma Thcsonmri<i Manoel' Pereira 
de Mc>qnila c l'ompilio Manoel de Castro que scrviruo inte
rinamente esse lugar em consequcncia de molestia do pro
prietario por tempo menor de sessenta dias; ·por quanto ncl'ta 
hypothese a Fazenda Publica não he obrigada a pagar a mesma 
<luinla parte, como h c expresso no § 2.' do art. 3." do De
creto n." 1.995 de U de Outubro do anno passado, o qual 
sómentc alterou a doutrina dos arts. f.<> c 2. 0 do Decreto 
de 27 de Julho .de 181,6 quanto ao prazo das substituições 
gratuitas por molcstia, o qual foi ampliado de quarenta paro 
sessenta dias. 

Thesouro Nacional em 11 de Novembro de 1858.-Ber
IHlrdo de Souza Franco. 
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N.' 329.- r,lJJmlU.- Aviso de 11 Novembro de 1858, 
Approvando as lnstrucçües para escripturação dos livros 

de registro dos assentamentos dos cavai/os de praça. 

Rio de .Janeiro. ~Iini~terio dos Negocios da Guerra em 
11 de Novembro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo por bem Sua Magcstade o 
Imperador Approvar as Instrucções que acompanhárUo o seu 
officio n.' 3.251 de 13 Outubro ultimo, para escriptnraçiio 
dos livros .de registrÇ~ dos ot..,scntamentos dos cavallos de 
praça; assim o declaro á V. Ex. para seu conhecimento e 
execução. . · 

Deos Guarde a V. Ex.-José Antonio Saraiva. -Sr. Barão 
de Suruhy. 

Bn§ti·uceõe.s Jl'l~u·a a fóJ.-Jll'l!a e er~n·iaettn·a~ão tios 
U:vt•o.§" de a.s§éntar~nent@S tios ca"·aB.Ios de 
B_n•aça pei·teucentes aos coa:·a&os d.e ca"·al
laria, e _de aa•tilluu·ia a cavall<1t qJo exet•eito:, 
institnidos 1•elo A viso do illliniste•·io· tia 
G .. m·ra de 2<1 de Dezembt•o <le :I.Sái'ó. 

Art. 1.' Cada corpo de cavallaria, e artilharia a cavallo 
terá hum livro geral para as~entamento dos respectivos ca~ 
vallos de praça. Esse livro terá hum numero de folhas na 
razão composta do das companhias e de 25 folhas por cada 
companhia. 

Art. 2.' Cada companhia do corpo tera tarnuem o seu 
livro para assentamento dos cava\los que lhe pertencerem; e 
esse li'lro conterá o numero de folhas indicado na ultima parte 
do art. 1.' 

Art. 3.' Serão comprehendidos nos dous arts. antece
dentes os corpos mix.tos em cuja composição entrar a arma 
de cavallaria, c as companhias -isoladas desta arma. 

Art. 4.' O livro geral, e os das Companhias seriio orga• 
nisados com as mesmas dimensões estabelecidas para os Livros
Mestres dos corpos cspeciaes, e das tres armas do Exercito. 

Art. 5. 0 As duas paginas que no modelo annexo vão 
marcadas com as letras- A e B- formarão h urna folha do 
livro, a qual conterá CilSà.s para doze ass~ntamentos, dando-se 
seis a cada pogi rw. 
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Art. 6. 0 Os assentamentos serão escríptos em casas sue~ 
ccssivJs, numeradas cardinalmente, sem deixar~sc nenhuma 
de intcrvallo para qualquer fim que seja; c á proporção que 
os c.aval!os forem nssentando praça. 

Art. 7. o Começando-:-c a cscripturar o livro, os assen· 
lamentos dos cavallos seriio lançados segundo o valor dos al
garismos da marca numerica destes, principiando pelo menor 
que houver na companhia, e seguindo até ao maior. 

Art. 8.' Feito o lançamento dos cavallos existentes, o 
que entm r depois tomará a marca numerica do primeiro que 
houver sahido do estado eftCctivo, e assim successivarnente; de 
modo que só se dará nova murea numer;ca quando estiverem 
suppridas todas as que se houver perdido. 

Art. 9.' Quando voltarem ao corpo cavallos extraviados 
por fuga ou tomadia, se lhes abrirá novo assentamento no 
livro da mesma companhia a que pertencia, conservando porém 
as mesmas marcas numericas que tinhão, embora estas tenhão 
sido dadas a outros, segundo o principio estabelecido no art. 8.' 

Art. 1 O.' Os cavallos addidos terão assentamento no livro 
promiscuamente com os effectivos, e do mesmo modo que estes; 
mas emquanto servirem corno taes não se lhes dará marca 
numerica. 

Art. 11.' Os cavallos pertencentes a qualquer companhia 
que tiverem já a marca nnmcriCa, della~ não devem ser trans
feridos pora outra companhia do mesmo, nem de outro corpo. 

Art. 12.' Os assentamentos serão escripturados com toda 
lucidez e concisUo, c serão, o mais possível, adstrictos aos 
exemplos de notas especificadas no modelo, das quaes, por 
analogia, se tirarão as outras que exigirem as diversas occur
rencias não exernplificadas. 

Quartel General do Exercito na Côrte em 13 de Outubro 
de 1858.- O Tenente General Barão de Suruhy, Ajudante 
C.cneral do Exercito. 
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N.' 330.-Em 12 de Novemhro de 1858.-0 professor que 
lJ<F? falta de alumnos não exerce o magisterio tem 

direito ao respectivo vencimento. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria do Rio Grande do Sul n.' 807 de 15 de Se•. 
tcmbro ultimo, no qual consulta se o professor de Theolo
gia moral do Sominario bpiscopal díi. mesma 'Província, Padre 
Vkente Zeferino Dias Lopes, tem direito á-percepção dores
pectivo vencimento relativo ao tempo· em que nao exerceo 
o magiEtcrio por falta de alumnds, declara de conformidade .. 
com o Aviso do IHinistcr.io da Jmtiça de '" do corrente, que 
no referido Professor assiste aquel!c direito, visto como a 
faltn no magistcrio fui devida a hnmu eventualiclilde inteira• 
mente estranha á ."Ua vontade. 

Thesouro Nacional em 12 de Novembro ele 1858. -Ber
nardo de Souza Franco. 

N.' 331.-Em 13 de Novembro de 1858. -Sobre o despacho 
de sanefas de seda com borlas e g1·ega.s, !fie. 

i\Hnisterio Uos Negocias da Fnzenda. Rio de Janeiro em 
13 de Novembro de 1858. 

Commnnico á V. S. que o Tribunal do Thcsouro, to
mando conhecimento do recurso de Wallerstein iVIasset & C.', 
relativo a oito sanefas de damasco de seda com borlas e gregas 
lambem- de seda, resolveo que semelhante mercadoria seja 
despachada conforme o disposto na nota do art. 1.558 do De
creto de 27 de Março do corrente anno, cobrando-se 5.? por 
libra; quanto ós argolas das mesmas, que se proceda con.:. . 
forme o disposto no art. IJ .• ' do Decreto n.' 2.034 de 25 de 
Novembro de 1857, desprendendo-se apenas hnma on dnas 
para se calcular pelo seu pczo o direito de todas; e quanto 
ás lanças que se cobre o imposto da Tarifa que lhe he appli
cavel. 

Dcos Guarde a V. S. -Bernardo de Souza Franco, 
Sr. Conselheiro Tnspector da Alfandega. 

45 
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N.' 332.- JUSTICA. -Aviso de 13 de Novembro de 1858. 
Ao Presidente da Provinda de S. Paulo. -Declara que os 
Parochos não podem Peceber em matrimonio orphãos me
nores sem previa licença do respectivo Juiz. 

3." Secção. iVlinis!erio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 13 de Novembro de 1858. 

Illm. e Exm. Sr.-Heccbi o ofOcio de V. Ex. de 10 
de Setembro ultimo, n.o 274·, acompanhando, por copia, o 
do Juiz de Orphãos do Termo de JundiJhy, dessa Província, 
pedindo providencios contra a pratica introduzida pelos Pa
rochos ~ctas Freguezias do mesmo Termo de receberem em 
matrirnonio Orphãos menores sem o previa consentimento do 
respectivo Juiz; c, em resposta, Manda Sua Magestade o Im
perador declarar á V. Ex. que. em quonto a Assembléa Geral 
tegislaliva não der h uma providencia a respeito deste objecto 
na conformidade da Imperial l\esolução de 25 de Novembro 
do anno proximo preteri to, tomada sobre Consulta da Secçuo 
de Justiça do Conselho d'Estado, deve ser observada a Ord. 
ti v. 1.' Tit. 88, em virtude da qual torna-se indispensavel 
a licença do competente Juizo para o casamento dos OrpMos 

.. menores. O que V. Ex. fará constar aos Parochos das Fre- · 
guezias do mencionado Termo, a fim de que Dssim o cumprão. 

Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Diogo Pereira deVas
concellos. -Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

N.' 333.-FAZENDA.-Em 16 de Novembro de 1858.
Deve exigiT-se multa dos contribuintes que pagarem o imposto 
fó.-a do prazo. embora seja por elles feito o pagamento na 
Estação arrecadadora. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. l\io de Janeiro em 
16 de Novembro de 1858. 

Em resposta ao ofOcio do Collector do Municipio do l\io 
Claro de 20 de Setembro ultimo, pôde V. S. declarar-lhe, 
quanto ao 1.' ponto, que em virtude da Ordem n." 216 de 
18 de Setembro de 1852, que alterou a de n.' 245 de 14 
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de Novembro de 18~-9, deve exigir a multa dos contribuintes 
que pagarem o imposto fóra do prazo eslubelecido, embora 
seja por ellcs feito o pagamento na Estação arrecadadora; e, 
quanto ao 2.0 que huma vez que o rendimento do exercício 
de 1857-58 não excede de 10.000,)000 podem o mesmo 
Collcctor e seu Escrivão cobrar pela renda do 1. o quartel o 
que t1e menos deduzirão no 4 .. o quartel, cuja renda foi maior 
de 2. 500,)000. 

Deos Guarde a V. S.- Bernardo de Souza Franco. 
Sr. Conselheiro Direclor Geral elas Rendas Publicas. 

N.' 3M.- FAZENDA. -Em 18 de Novembro de 1858. 
Os instrumentos e ttlensis destinados á lavoura estãO 

S!y.citos á direitos de importação. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da Thesouraria 
da Provincia do Pará, em resposta ao seu officio n. 0 tlj.g 
de 11> de Setembro ultimo, que a alteração feita pelo Decreto 
n.' 1. 969 de 26 de Agosto de 1851 no art. 1.038, que foi 
reproduzida no art. iH da Lei n.' 939 de 26 de Setembro de 
1857, isentando de direitos de importação as machinas pro
prias para lavrar a terra c preparar os productos da agricul
tura, e bem assim para o serviço de quaesqucr fabricas, para 
os navios a Vapor c para as estradas de ferro,,pão compre
hendeo os instrumentos c utcnsis destinados á lavoura c sujeitos 
pelo art. 451 a pagamento de direitos, de que só depois forão 
aliviados pelo Decreto de 27 de Março do corrente anno; e 
porque não se tenha feito especial menção do art. 22 da Tarifa, 
que comprehende utemis, instrumentos e aparelhos empre .. 
gados na pt·eparação dos productos da lavoura, e dando-se para 
com elles a mesma razao que houve para se não julgar com .. 
Jll'ehendido na altemção do D"crecto de 26 de Agosto de 1857 
o art. ft:.51, deve entender-se que se acha ainda em vigor 
aquelle art. 22, e que são sujeitos aos direitos de 5 por '/, 
ad valo rem todos os objectos nelle incluidos; ficando por tanto 
approvada a decisão da mesma Thesouraria, que assim o re-. 
solvco. 

Thesouro Nacional em 18 de Novembro de 1858.-Ber
nardo de Souza Franco. 
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N.' 335. -Portaria de 18 de Novembro de 1858.- Dá 
ínstrucpões para a importo.çüo, d-istribuição e 

estabelecimento de colonos. 

Sua Magestade O Imperador Houve por bem ordenar que 
se observem as seguintes instrucções, para a importução, dis
tribuição e estabelecimento de colonos. 

Art. 1.' Aos colonos, que chegarem aoB portos do Imc 
perio com suas passngens pagas, c quizerem estabelecer-se nas 
colonfus creadas pelo Governo, comprando 1erras, serão "en
didas estas com as clnusulas seguintes : 

1." Se a venda lar feita dinheiro á vista, o preço será 
de hum real para as terras de melhor qualidade, e de meio 
real para as de qualidade inferior. 

2.' Se porém a venda for a prazo, o preço será de real 
e meio para as de melhor qualidade, e de hum real pará . 
as de qualidade interior. 

3.' Na hypothese da clansula antecedente o colono, que 
fizer os pagamentos antes dus épocas dos respectivos venci
mentos, terá o abatimento de G "/,pelo tempo, que faltnr, 
para preencher o termo do contrato. 

4-.' Na hypothese de venda a prazo, o colono não poderá 
a1ienar, ou sugcitar a o nus real de qualquer natureza que seja, 
nem as terras, nem as bem feitorias, que ficarão ambas lrypo-
thecadas para o pagamento. ' 

Fica entendido que não se comprehcndem nesta dispo~ 
sição os· caf~ de herança legitima ou testarnentaria, ou de 
legado, nos .qw1cs passnrá a propriedade para o herdeiro ou 
1egatario, mas s2mpre com o onus da hypotheca. 

5.' Os ti tu! os de venda serão passados, na córtc pelo Di
rector .Geral das Terras Publicas, e nas províncias pelos De
legados deste, com o visto e approvaçao dos Presidentes das 
nwsrnas; e serHo dados gratuitamente sem onus nenhum pe
cuniario. 

6.(l Se forem em numero de cinco ou seis as pessoas, que 
composerem as famílias dos colonos, de que se trata neste 
artigo, qne são os que formarem estabelecimentos agrícolas, 
e se elles comprarem as terras dinheiro á vista, o governo 
pagarú huma passagem, c se passarem de seis, pagará duas. 

Fica declarado que no numero de pessoas defamilia não 
se comprehendem os maiores de 50 a.nnos, nem os menores 
de 12. · 
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7." Entende-se formada a familia, quando composta de 
marido c mulher, ou de pni c filhos, ou de irmilos e irmns 
ou de tutor c pupilos. 

S.a Alêm das pa~sugens gratuitas, de qne se fnna na clausula 
6.'\ o governo pagará as dos menores de 12 annos. 

9." ~e os colonos, ch_egando a hum -porto do Brnsil, ti~ 
verem de seguir para outro porlo, a fim de se encamiuharem 
para o. lugar do cstabclet:imento, as despczas das pa~sagers 
para este segundo porto sm~o á custa do Governo. 

10. Nos lotes de terras, qnc forem vendidos, o Governo 
mundarJ. levantar hnma casa, que sirva provisoriamente, e 
prcpmar o terreno con1 dcrribameuto de mato na supcrficie 
correspondente á de hum quadrado· de 100 braras por lado, 
tJssi'm como fornecerá no nrimeiro nnno a cada familia, ou 
colono estabelecido sobre ;i, as prlmcit;as ::~ementes corres-. 
pondentcs a esta áreu, e de mais hum cuval\o on multa, hum 
boi ou vaccn, hum gallo, duas gallinhas e hum leitão, ex
pirndo o anno, cessará este favor. 

11. Os favores expn~ssntlos nos par<:~grRphos anteeedcntes, 
são asscgnrndos súmentc ás primeiras 150 familias, que come
ç.arcm a povoar lmrna colonia, das que são estabelecidas pelo 
Gorcrno. 

Fica declarado que, para Ser considerado primeiro po
voador, 0110 se exige que e~ te seJa caso do; b<1stnndo que compre 
terras e neilus forme e~tabelecimento agrícola. 

12. rara gozarem dos favores aqui concedidos, os co
lonos dcverúo trazer aUcstn.dos do;; consu!es brazileiros; dos 
qucics conste que são de bons costumes, c tem habitos de 
tmbalhos agricolns; assim como quaes são as relações dos 
membros da familia enlrc si. 

Art. 2. 0 Por espnço de tres armas, contados desta data, 
o Governo dará gzatuitamcnte passagens aos colonos, que os 
fazendeiros ou lavradores de conceito quizerem tomar para 
suas fazendas, com tanto qne a somma tota-l por anno não 
exceda á quantia de trescntos contos; obscnadas as clausulas 
seguintes: 

1. a Deverão fuzer constar á Directoria da AssociaçãO Central 
de Colonisaçilo o numero de individuas ou de familias, que 
quizercm, e a naçí1o a que deverão pertencer. 

2.a Deverão declarm· a natureza dos trabalhos, a que os 
deslinão, a.s profissões, que deverão ter, e o lugar do estabe
lecimento. 

3.' Não ser 5o facultaclos a caJa hum fazendeiro ou la-
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vrador de conceito colonos com pa&sagens pagas pelo Governo 
senão até o numero de 80, de todas as idades. 

Este numero poderá ser elevado a 100, se dentro em 
hum anno do dia, em que elle for preenchido, não apparecer 
outro fazendeiro, que igualmente os queira. 

4. a Fica declarado que para h uma e a mesma fazenda não 
se poderá exceder o numero de colonos marcado na clausula 
antecedente, sejão quantos forem seus donos, e seja qual for 
a fórma de sua administração, e a maneira de aproveitar as 
terras, ou trabalh;~ndo todos em commum, ou cada hum sobre 
si dentro da mesma fazenda. 

5. a O fazendeiro será obrigado a admitlir h uma família 
por cada seis colonos, que quizer contratar. 

A família julga-se composta nos termos do art. 1. o clau
sula 7.a 

6. • Os favores concedidos neste art. 2. 0 não são exten
sivos a companhias, emprezarios de colonia, ou particulares, 
que tenhão formario, ou houverem de formar estabelecimentos 
coloniaes com premios, emprestimos, ou quaesquer ~occurros 
pecuniarios concedidos pelo Go\'erno. 

7. a Fica inteiramente livre aos colonos celebrarem os con
tratos, que quizerem. 

Se porem os primeiros contratos, que celebrarem, forem 
de locação de serviços, não poderão ter vigor pot· mais de 
dous annos. E se forem de outra qualquer natureza, poderão 
vigorar até o espaço de cinco annos. 

8. a No fim dos prazos declarados na clausula antecedente 
os colonos poderão dispor de HÍ como bem quizerem, sem que 
para isso possão servir de embaraço quaesquer dividas, que 
elles hajão contrahido com o fazendeiro; ficando, porêm, exce
ptuadas as que procederem de fornecimento de vestuario ne· 
cessario e de sustento, no caso em quJ o fazendeiro não seja 
obrigado a fornece-lo; fazendo-se para esse fim ajuste espe
cial na occasião do contrato com o colono, mediante appro
vação da autoridade, que por Lei for estabelecida para pro
tecção dos colonos. 

9. a Se o contrato for de locação de serviços, além das 
obrigações, a que fica sujeito o fazendeiro pela clausula 15.a 
pagar-lhes-ha hum salario que não será por mez menos de 
S:J:";OOO nem mais de 127't000; excepto: 1. 0

, se o colono for 
official de officio, que neste e.aso poderá ser mais elevado, 
conforme a natureza do mesmo officio ; 2. o, se for maior 
de 1 O annos e menor de 16, que então será regulado o sa-



( 359) 

lnrio de acconlo com o· pai ou tutor, c, na falla de ambos, 
com hum tutor nomeado rJe!o Presidente da Associação Central 
de Colonisação; e com os mesmos se regularú a quantia, que 
o menor deverá receber mensalmente, depositando-se o exce
dente de modo seguro que forme hum peculio, que·· c li e ache 
quando se estabelecer sobre si. · 

1 O. O fazendeiro não poderá traspassar o contrato a outrem, 
sem consentimento expresso do colono e approvação do Pre
sidente ela Associação Central de Colonisnção, ou de seus com
missurios nas províncias, para verificarem as seguranças da 
execução do contrato. 

11. Se acontecer que o colono consinta no traspasso, c 
o que estiver disposto a recebe-lo, não queira responsabi
Jisar-sc pelas obrigações contrahidas, ou não possa offerecer 
ns scgunmças, que se exigirem, poderá to.davia ser pcrmittido 
o contrato de traspasso, se o primeiro contratante se respon~ 
sobi!isar por todas as obrigações, c com as ·mesmas garantias 
anleriorcs, constituindo-se principal re::;ponsavel como se con~ 
tinuassc a ter o colono nos trabalhos de sua lavoura. 

12. O fazendeiro fica obrigado a fazer as dcspezns de hos·
peclaria no porto, ou portos, em que os colonos c.lesembar
carem, e as do conclucç_~Jo para a fazenda; sem que exija 
rctribniÇ'üo do colono. 

13. Se o fazendeiro não tiver dado as nccessarias provi
dencias para o recebimento elos colonos no porto, ou portos 
de desembarque, as despezas serão feitas pela Associação Central 
de Colonisação, para serem por elle pagas na sua integri
dade com o juro de 6 '/, 

ih. O fazendeiro não poderá recusar as contas, que para 
o fim da clausula antecedente lhe forem apresentadas pelo 
Presidente da Associaçüo, ou seus commissarios nas provin
das; nem será ouvido em juizo sobre qualquer reclamação, 
que sobre cllas tenha de fazer, sem que primeiro deposite 
a quantia pedida. 

15. O fazendeiro deverá dar aos colonos morada gra
tuita, qualquer que seja a fôrma do contrato, com as ne
ccssarias accommodações para suas familias; assim como lhes 
dará o sustento necessario e os tratará em suas molestias. 
Lhes fornecerá os instrumentos necessarios, e porá á dispo~ 
sição dos mesmos, quando a fazenda tenha proporções para 
isso, algum terreno para suas plantações particulares no tempo, 
que lhes restar; sem que fiquem jámais com direito a esses 
terrenos, nem possão exigir pagamento de bemfeitoriüs, de
vendo lm·gn-los logo que expire o contrato. 
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16. Em compensaçiío das despczas, que se h<lo de fazer 
com os colonos, o fazendeiro terá direito aos trnbalhos destes 
pelo tempo declarado na clausula 7.' deste arligo, mediante 
o sahtrio, conforme a clausula 9. a do mesmo artigo, se o 
contrato for dessa natureza. 

17. Os fazendeiros darão segurança sufficicnte para o 
cumprimento do contrato, sendo obrigados a recébcr os co
lonos qne pedirem, e vierem por ordem ·sua; snlvo se esti
verem tocados de molestia contagiosa, ou não se acharem nas 
circumstancins indicadas no pedido. 

18. Fóra dos casos declarados na clausula antecedente, 
se os fazendeiros se recnsnrcm a recebe-los, serfto responsaveis 
por todas as despczas, que com ellcs se fizerem, as!'im de 
passngens, como Uc ontras qüacsquer que resultem da recusa. 

19. Se o colono estiver doente por mais de 15 dias se
guidos, será obrigado a servir por muis esse tempo. 

E se no decurso do armo o total dos dias, que -deixar de 
trabalhar, exceder de vinte dias, ainda que de cada vez não 
chegue a quinze, será obrigado ~a preencher esse tempo. 

A cessação voluntaria de trobalho, traz a obrigação de 
o preenCher por outro· tanto tempo de serviço, ou por -outro 
qualquer modo, que convencionarem. 

20. Ao colono, que satisfizer seus deveres pelo tempo do 
contrato, tendo dado provas de bom comportamento, se ven
derão terras nas colonias do Governo, que elle escolher, com 
as condições constantes das clausulas 1.''", 2.a, 3.a ·e 4-.a do 
art. 1. o destas in~trucçõcs. 

2!. O colono não.será obrigado a trabalhar nos domingos 
e dias santos; ficando exccptuados os tempos de colheita 
que exija trabalho nesses mesmos dias; assim como não será 
obrigado a trabalhar por dia seno o até 12 horas, ficando salvo, 
durante este espaço, o tempo necessario para descanço e 
comida. 

Fica entendido que o colono póde dispor de si fóm das 
horas de trabalho, as quaes aliás seriío sempre marcadas pelo 
fazendeiro. 

Art. 3.' Os colonos, de que trata o art. 2.', serão con
tratados e transportados por inlermedio da Associação Central 
de Colonisaçiio até o porto do Rio de Janeiro, onde qualquer 
outra provinda maritima, conforme for mais· conveniente para 
os colonos se dirigirem para o estabelecimento. 

Palacio do l\io de Janeiro, ern 18 de Novembro de 
1858.- Marqnez de Olinda. 
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N." 336.-FAZEND,L-Em 20 de Novembro ue 1858.
Verifrcando-se extravio dos bens de huma herança, o {alie
cimento da .htiz e Escrivão que procedêrão á :respectiva arre
cadação não impede que o Curador da mesma herança e 
os agentes fiscae~ competentes prorn.ovão as a.cçôes necessarias 
para a indcmnisação do damno causado pelo exu·avio. 

Rlinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Jan:eiro em 
20 de Novembro de 1858. 

II!m. c Exm. Sr.-Respondendo ao officio de V. Ex. n.' 
13 de 1 O de .Julho ultimo, no qual participa ter o Juiz de Di
reito da Comarca do Rio Paranahyba, a quem V. E<. ordenára 
que procedesse contra os funccionarios responsav-eis pelo ex:7 
travio dos bens do fallecido José de Sonsa c Silva, no caso de 
serem exactas as informações a este respeito prestadas a V. 
Ex., declarado em officio de 18 de 1\larço do corrente anno que 
não instaurou o competente processo visto serem falleciUos o 
~Iuiz e O· Escrivão que proeedt3l·ão á rcspectiya· arrecadação; 
cabe-me ponderar a V. Ex. que o facto rle que dá conta o so
bredito Juiz de Direito núo impede que o Curador da herança 
de qtw se trata c os agentes fiscaes competentes promovão as 
acçõcs necessarias para ·a indelnnisaçãD do damno causado pelo 
referido extraYio; recolhendo-se á Thesouraria de Fazenda o 
J•roducto de tal indemnisaçáo para ter opportunamentc o devido 
destino. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jlernardo de Souza Franco.-Sr. 
Presidente da T>rovincia de Goyaz. 

-ll-- ·-

N. 0 3.37. -GUERRA.- Aviso de 23 tle Novembro de !858. 
Determinando que aos Commandanles de esquadroes formando 
Corpos isolados se arbilte a gralificaçüo de exerciciv .cor
•·espondenle ao seu posw wmmandando Corpo. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em 
23 de Novembro de 1858. 

Illm. e Exm. ,Sr. -Foi pre~ente a Sua Magestade o Im
jlCrador o officio de V. lk sob n.' 197 de 3 de Setembro 

/;(i 
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uit\1110, c hem assim os que, pl)r copia, o acornpanhárâQ, 
VBrsando sobre a grutificaç(}o que de,•c perceber hum Major 
Commnndante de hum esquadrão dn Guardll Nacional em <les
tac3mento; c o Mesmo Augusto Seuhor Cunforrnando·Sc com 
a infurmn(ilo a semelhante,- -respeito díl_da pelo Aj~:danlc 
General do I~xerci!o, constante da copia jnclnsa, Ua por bem 
JJeterwinar que aos Commamlantcs de esquadrões formando 
Corpo ísolado se arbitre a gratifica(i10 de cxcrcicio corres
pondente ao ~cu posto commllndando Corpo, attcntas as razões 
produzirias pelo referido Ajudante General. O que commu
ilico a V. Ex. para seu conhecimento c governo e em res
posta ao dito seu offido. 

De os Guarde a V. Ex.~ José Antonio Saraiva.- Sr. Pre
sidente f1a Provinciit do Rio Gnmde do SnJ. 

N. 0 $.&®Ji.-Qa-c~"·t~ll G~:sae!n~aD dG ExercEto na 
<Cói.•·tc, "'"' .:ilm> <Rc ~'"'"'"'"b,.., <ic :fl~r>®. 

!IIm. c Exm. Sr.-- Devolvendo a V. E<. os pareis qnc 
acompunlníriio o Aviso do i'IHnifiterio da GGcrra dt.'J 9 do mez 
posfado, cumpre-me dizer, em \'irtudc do mesmo Aviso que 
lli1o cüntordo com nenhuma das informações dndas sobre quul 
a gra!ificnção do cxer-cicio que deve perceber hum I\li:1jor 
Commandon!e de hum Esquadr5o (la Gutllda Nacion()] em des
tacnmcnto. NJo concordo por dous motivos. H c o J .0 o fun
<larcm-l'-e cllíls em razões qu-e se apartão dos principkls de 
cquitlndc c da Jnstiça. E o 2. 0 o n8o (~starem de acconlo 
com o cspirito da tabella de vencimentos do 1.' de Maio 
deste anno. Pio quadro do no~so Exercito não ha, he verdade, 
esquadrões isolc.tdos ~ c independentes; mas lm-:-os na Guarda 
Nacional. 

Quand<> hum destes destaca para cendjn\"ar a fm~a de 
linha no serviço da guarniçào, hc, posto que provisoriamente, 
hum Corpo do Exercito, n~ f<lrma da Lei de 19 de Se!emhro 
de 1800, c enlüo o seu pessoul <leve perecber~s me>mos l'cn· 
cimentos que percebe o dos Corpos do Exercito. V. Ex. >ahc 
qnc hum esquadrão ·compõe-se de duns cou1paOhias, e de duas 
companhias compõe-se tambcm, JlüT exemplo o Corpo rlc 
ArtHkes du COrte, cuJo Commandan[e, tombem Major, per
cebe n grati-!1c:Jçfio de exercício marcada na tab€1Ia do 1. o 

de Mnio, para os Commandnntcs tk Corpos. As~im pDis nie 
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parece que seria Ue cquitlaclr~ e 1L: jusli\il que ~-ws Commnn
dantcs de Esquadrão, formando Corpo i"olatlo, e irulcpcn
deutc, se arbitrasse a gratificação de exercido correspondente 
a seu po~to commandando Corpo. Ha mais razão pnra i~so 

do que para se <1bonar a taes Commandantcs griltificaçao de 
eommando de Companhia ou de cxercicio Uc Fiscal. Se a~ 
üpiniões adv-ogando -esse abono assent~rão em razões de eco~ 
uomia dos dinheiro::~ publicas, tambcm he inquestionavcl que 
tal economia não d~vc provakcor contra os sãos princípios de 
igualdade, de cquitlade e de justi~a remuncratiYa. 

lleos Guarde a V. Ex. -l!lm. e t:xm. Sr. Conselheiro José 
Antonio Sartdva, -i'I-Iinistro c Secretario d'Est;Jdo dos Negocio!:i 
da Marinha c interinamente dos da Guerra. --0 Tcoentc Gc
~~erul Barão de Si::trnhy, Ajudante General do Exereito. 

N." :!38.-FAZENIH.-Em ZG tlc Novembro de 1858. 
Quando se pôde embargar ou penhorar as mercadorias 

existentes nas A l(andcgas O!! depositas ai f'a.ndegados. 

'\'lliniste!'io dos Ncgocios tlu Fazenda. Hio de Janeiro em 
26 de Novembro de 1858, 

1\lm. e l:xm Sr.-H.espond~w1o afJ officio de V. Ex. n." 
l 9 de il de Agosto ultimo, que acompanhou o que foi a V: 
J''· dirigido pelo J11iz Municipal da Cidade de Santos, parti
panda que, tendo expedido hnma precatoria á Alfandegu da 
mesma Cidad.c a fim de serem embat·gada~ algumas mercadorias 
pertencentes ao negociante Joaquim José Fi usa para pagamento 
do que deve a Louzada e Ba~tos, recusou o respectivo In~pcctor 
dar cumprimento a essa precataria por nii.o ser a divida da 
natureza daque\las de que trata o art. 527 do Corligo Com
mercial. cabe~ me declarar a V. Ex:. que procelleo regularmente 
o referido Inspeclor, por quanto fóra dos casos do citadn art. 
5·27, a que se rdere o urt. 520 do 1\egulamcnto n.' 7:~7 de 
25 de Novembro de 1850, e que constituem as unicas cx.cepções 
ú disposição do art. 87 do llcgulamento de 22 de .Junho de 
1836, não se pódc embargar ou penhorar as mercadorias exis~ 
tentes nus Alfandegas,, salvo para pagamento de dividas á Fcl
'enda Nacional. 

Dcos Guarde a V. E".- Bernt\nlo de Souza Franco.- Sr. 
!'residente da Provinc!a de S. l\mlo. 
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N." 339.-IMPEIHO . .....:Portaria de 28 de Novembro de 1858. 
Approva a nova Tabella das demoras qtte de,em leras barcas 
da Companhia Brazileiro de Paquetes de vapor, tanto n(}s 
portos do Norte como do S1<l. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar a 
nova Tahella das demoras que devem ter.as barcas da Com
panhia Brnzileira de Paquetes de vapor, tanto nos portos do 
Norte como do Sul, organisada pelo Gerente da mesma Corn
jJanhia, que com esta baixa. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 28 de Novembro de 1858. 
m•rqucz de Olinda. 
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'J'nbclla tla,s olcnaoras dos l"•ut.,cics da Com· 
1•anhia Dt•az>ich·a de P•u1nctes de val""' " 
«tue se t•eieu.-e a Pot•taJl•ia sa.atn•ae 

' 
,~ R'iiiílCS D:~~ -w~~@) IDJ(OJ l@'II):Rrr' J ' 1 ~-'.l.:'f~ 

Poa·tos. l•la. Volta. Ohsea•vações. 

----------- -------------
Bahia ....... 12 hJras. 12 horas. As horas são mor-
Maceió .. ... 4 )) !; " cadas de Sol a 
Pernambuco . 2~. )) 2!~ )) Sol, não sendo 
Parahyba .... 6 )) 6 )) contadas as da 
Natal.: ..... 2 )) 2 )) noite. 
Ceará ....... 6 )) 8 )) 

~'1aranhão ... 12 )) 2/, )) 

Pará ........ 24 )) 

I 

I [(!JrOIJI''Ji'O:S '='-'.1 _jiU\,~ ~~ .<S'lft ·· ~-~-=i!: 

Pm·tos. ltlu. , ... u ... Ob~elt""\'a~~ões. 

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

Santa Cath .. 12 horas. 8 horas. As horas ~ão mar-
ltio Grande .. 6 )) 8 )) cadas de Sol a 
Porto Alegre. 2lf )) Sol, não sendo 
Monlevidéo .. 30 )) contadas as da 

noite, 

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



( 366 i 

l'ondiçües do Cunlrato de 2 de Janeiro de 1855, que tem 
relação com estas Tabellas, a saber: 

9.' Nuo será pennitliJo aos puquetes da Compauhiu tJ 
demorarem-se nos diversos portos mais do qnc o prazo esti
pulado em hurna Tabella approvada pelo Governo. 

10.n Os prnzos de demora marcados na referida Tahciia 
deverão contar-se do l11omcnto em que fundearem os paquetes, 
quer seja em dia util, quer em domingo ou dia Santo; fica 
entendido que o maximo do tempo de demora nilo he obri
gatorio; devendo os governos das Provincias despachar antes 
daquelle prazo os paquetes, sempre que seja possi~el, com 
cspecialidcJde em Pemarnbuco, l'aruhyba, I\1aranhüo c Pará, 
para que possúo apro\'eitar a rnnré. 

11. a Quando occorrcr demora maior, a qual nunca terá 
lugat· por parte do Governo sem ordem por escriplo do Pre
sidente da respectiva Província uo Agente que n~lla tiver a 
Companhia, ou ao Cornmandnntc do l}aquete no impedimento 
ou fulta daquelle, a parle que oc.easionar semelhante demora 
pJgtH'á á outra a quantia de 250 ~ COO por cada prazo de 
12 horas que a hora de partida effccliva exceda ú da partida 
ordinaria, salvo se por parte da Companhia se der a demora 
e ella provar que a isso foi obrigada por forr.a maior. 

A mesma pena, c pela mesma fórmu, terá lugar relati
vamente á sahida dos Paquetes do Rio de Janeiro quando esta 
mio se realisar no dia marcado. 

Com tudo o Goven10 não flcará sujeito ü referida pena 
se a demora for cau~acla por scàiçllo, rehcllião, ou qualquer 
perturba~·v.o da ordem publica, que tiver occorrido emqunlquer 
dos portos das dUas Jinhas dependentes do mesmo Governo. 

Só se contará cada prazo de 12 horas para imposiçao da 
multa estabelecida nesta condiçilo quando o excesso -da demora 
passar de 3 horas. 

12.a A repartiçúo dos· Correios deverá ter as suas malns 
sempre promptas a tempo de não retardar a viagem dos Paquetes 
alêm da hora marcada para a sahida, e quando por culpa 
sua haja demora soffrerú a mesma repartição a multa de qne 
trata a condição antecedente. -11. H. Carneiro I.cão. 
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N.' 3>0. -FAZENDA.-I\m 2\l de Novembro de 1858. 
Sobre attribuiçoes das A.sscmbléas Ptocinciaes. 

?Hinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de .Janeiro em 
29 de Novembro de 1858. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo a Secçuo de Fazenda do Con
selho d'Estado consultado áccrca dos actos da Assembléa legis
lativa dessa Provinciu promulgados no anno proximo preterito, 
foi de parecer que se reme\te>Sem ao poder competente fJUra 
tomal-as em considernçiio: t.o, a Lei n.o 39!f. de 26 de Novembro 
no art. 3.0, que autorisa as retiradas livres dos depositas que 
a Presidcncia, por meio de contas correntes com vencimento 
de juros, mandat· fazer pmvisoriamente na Caixa filial dÓ Banco 
do Brazil que existe nu Cidade do Hio Grande, por isso que esta 
disposição h c manifestamente contraria ao art. ·i 1 n.o 4 do~ 
Estatutos do Banco do Bruzil, approvados. em virtude da Lei 
11.' G83 de 5 de .Julho de 1853, pelo Decreto n.' 1.223 de 
3 i de Agosto do mesmo anno, c nfio h c licito ás Assembléils 
Provinciaes legislar ~obre actos que tem o seu fundamento 
n'huma Lei geral relativa a objccto da compctcncia do Poder 
Geral, ú visla do que delcrmináo o Acto Addicional e o art. 
3.' da Lei n.' 105 de 12 de Maio de 18'10; e 2.", a Lei n.' 
4·03 de 18 de Dezembro no art. 2.' § 23, que designa como 
fonte de receita provincial o imposto de 200;10ü0 sobre cada 
escravo importado na Pruvincia, por ser esta disposição 1ittc
ralmentc offr~nslvu tlo art. 12 do ;\elo Addicional. E Havendo. se 
Sua i\lagestadc o Imperador Conformado com o referido pareeer 
por sut~ [mmeúitada Hosolnçfw dt~ 26 do corrente, Manda recom~ 
mcndar a V. Ex. que haja de evitar que di~posições, como as 
de que se trula, se rcptodusãu em outras Leis -ptovinciaes; 
náo devendo Y. Ex. celebrar com a Caixa filial do Banco do 
Brazi.l c:-.dstentc na Cidada do iUo Grande contracto algum, 
cujas condi\ões não estejão de perfeito accorJo com os mcn~ 
cionados Estatutos. 

Deos Gum',!c a V. Ex.-Bernardo de Souza Franco.--Sr, 
llresidcnte da Provincia d·o Rio Grande do Sul. 
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N.' 341.-Em 30 de Novembro de 1858.-- Os empregado,, 
das Secretarias de Polici<t sú tem direito á respectiw 

gratificação quando esüverem em exercicio. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Thewuro Na" 
cional, respondendo ao officio do Sr. Jnspector da Thesouraria 
de Santa Catharina n." 25!, de 16 do mez findo, na parte em 
que consulta se os empregados da Secretaria da Policia tem 
direito á grnlificnç1W de exercício nos dias que faltão ú Re
partição por motivo de molestia, licença ou serviço publico, 
lhe declara, de conformidade com o Aviso do lVlinisterio da 
.Justiça de 30 do mesmo mez, que, á vista da disposição do 
art. 26 do Regulamento de 16 de Abril de 1856, sú tem 
llircito áquclla gratificação o empregado do que estiver em 
exercido. 

Thesouro ·Nacional em 30 de Novembro de 1858.
Bernardo de Souza Franco. 

N.' 31,2.- Em 1." de Dezembro de 1858.- Os titulos 
de Delegado c Subdelegado de Policia sú estão sujeitos 

ao oello de cento e sessenta dis. 

lilinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de ,Taneiro em 
J.' de Dezembro de 1858. 

lllm. c Exm. 81·. -Respondendo ao officio de V. Ex. 
de 21~ do mez findo, no qual participa ter ordenado á Coi
Jectoria de l'iicterohy que, pelos titnlos de Delegado e Sub~ 
delegado de Policia, só cobrasse o sello de cento c sessenta 
réis, c não as taxas de dous mil réis e mil réis, corllo pra
ticava em consequencia de huma decisão da cxlincta The
souraria dessa Província, cabe, me declarar que foi approvada 
a determinação de .V. Ex., em tudo conforme ao· Aviso deste 
Ministerio n." M3 de 18 de Novembro do anno proximo pre, 
terito. 

Deos Guarde a V. Ex.-Bernardo de Souza Franco.
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N." 31.3.- Circular de 3 de Uezembro de 1858. -Impostos 
e emolumentos q>w devem pagar os Of!iciaes do 

Corpo de Saudc da Armada. 

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do 
'l'hesouro Nacional, communica, de conformidade com o Aviso 

. do Ministerio da Marinha de 17 de Novembro proximo pas
sado, aos Srs. lnspectores das Thcsourarias de Fazenda para 
a devida execução, que Sua Magestade o Imperador, Con
formando-Se com o parecer do Conselho Naval, emittido em 
Consulta n." 30 de 22 de Outubro ultimo, sobre represen
tação do Cirurgião mór da Armada, Houve por bem Declarae 
naquella data, que os Ofiiciaes do Corpo de Saudc da mesma 
Armada não cstlío sujeitos aos impostos, que cobra o The
souro pelas mercês dos empregos e officios geraes, nem aos 
emolumentos, que se recebem na Secretaria d'Estado daquelle 
Ministerio, huma vez que suas nomeações sejão para o scr
vic.~o regular e eventual, a que os destina o respectivo H.c
gulamento e se não fação por meio de Titlllo; bem como 
que devem pagar o sello fixo e os ditos emolumentos quando 
suas nomeações de exercicio se fizerem por Títulos. 

Thesomo Nacional em 3 de Dezembro de 1858.- Ber
nardo de Souza Franco. 

llepai"tição Gei"al das 'l'm•••as l!'ublieas. 

N." 341;. -Aviso N." 131 de 7 de Dezembro de 1858. -Ao 
Presidente do Espírito Santo. -A respeito de aforamentos 
feitos pela Camara 111unicipal da Villa de Nova Almeida 
de terrenos pertencentes a sesmarias de Jndios. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio de V. Ex. de 26 de Julbo passado, em 
que communica a resposta, que dera ao .Juiz Commissario da 
Villa de Nova Almeida, resolvendo duvidas por ellc propostas 
ácerca dos aforamentos feitos pela Camara Municipal da mesma, 
Villa, de terrenos pertencentes á sesmaria de lndios, Manda 
o Mesmo Augusto Senhor declarar á V. Ex.; 1." que não tendo 
sido nunca as Camaras Municipaes autorisadas a administrar 

lí-7 
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terra• de Imlios, os aforamentos, que de fac.• terras fez 4 
Camara Municipvl da V!lla de Nova Almeida, nno podem SCI' 

considerados lcgaes em nenhuma circumstancia, devendo nfio 
obstante ser respeitadas as posses obtidas por esse meio, r
recebidos os foros, aló que por medida gero! se <resolva de
finitivamente sobre este objec!o'; 2.' que he approvada a 2.' 
decisão por V. Ex. dada ao dito.Juiz, declnrando-lhe que os 
aforamentos sobreditos que só come(•arao a te1· cultura pos
tel'iormente á publicaç.:lo do Hegulamento de 30 de Janeiro 
de 1854, tambem em nenhuma cireumstancia podem ser 
:considerados como legaPs_. devendo entretanto ser respeitada'> 
as -po~ses, e recebidos o~ foros como no 1-.o caso; e :1." fi
nalmente que lambem hc approvada a terceiru.decisao, pela 
<JI!al declarou V. Ex. ao dito Juiz, que as sentenças profe
ddas pelo Juiz Mnnicipal sobre medições de taes terrenos devem 
Rer respeitadas, cumprindo por6m advertir que depois do De
ereto de 13 de Fe1•ereiro do corrente anno, a.s justiças ordi
narins não súo competentes para as metHç,ões de terras con
finantes com terrenos devuluto~, como são os -c:ornprehendidos 
nus sesmarias dos Indios, achando-se desoccupados. 

Ileos- Guarde a V. Ex.-- Marquez de O!inda. --Sr. Pre
sidente da P.rovlncia do Espi.rito Santo. 

N.' 34.5.-JIAZENDA. -'-Em 11 de Dezemlwo de 1858.-
0s lmmediatos dos vapores das Companhias de Paquetes 
a vapor Brasileiras são competentes para receberem lM
nheiros nas Thesourarias na falta dos 1'espectivos Com
m.andanles. 

Dernnrtlo de Sonz11 Franco, Presidente do Trj.bunnl do 
Lhesouro Nacional, <lechra ao Sr. Jnspcct01· da Thesoururia 
rle Fazenda do Ceará, em resposta ao seu ollicio n.o 76 de 9 
de Novembro ultimo, que, pelo art. 218 § 1.' do Regulamento 
para os vapores da . Companhia Brasileira, expedido em 1 l 

-·de Janeiro do corrente anno, incumbindo aos immeUiatos dos 
vapores da mesma Companhia substituir os Com mandantes nas 
suas f"ltas e impedimentos, pódem elles receber da Theson
raria os dinheiros pertencentes ao Estado, que tenhão de ser 
conduzidos nos referidos \'a pores, e assignar o respectivo co..:.. 
nhecimento, pela fónna determinada na Circular de 6 de 
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llevereiro Je J85!l, quando os Commandantes se acharem' 
absolutamente impedidos; não obstando a esta intelligencia 
os .arts .. 104 e 109 do cHado Regulamento, que vedao aos 
t::ommandantes delegar u. outrem o recebimento daquelles di
nheiros, visto que semelhante disposiçeo não Jlóde vigorar 
~1os casos em que houver real e efléctivo impedimento dos 
t::ommandantes, bastando, para prova de tal impedimento, 
<1ue o Agente da Companhi<l,. na resposta que der ao oiTicia 
da Thesouraria recommendando-lhe a expediçiío das ordens 
uecessarias, para que o Commandante vá receber o dinheiro 
que tem de conduzir,. dedam que vae· o immediato, por 
achar·>e impedido o t::ornmandante. 

Thesouw Nacional em 1l de Dezembro de 1858. -- Bcl:
narJo de ~ouza Fra11.co .. 

N.o 346. -FAZ!o:NDA.-Em 17 de Dezembro de 1858.
Pena em, que incorrem os Trapicheiros e Administradores 
dos armazcns de· dcpo;ito quando {'altarcm ao disposto na 
1. • parte do art. 87 do Codigo Comrnercial. 

Francisco de Salles Torres Ilomcrn, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda do Ceará,_ em resposta ao seu officio n.~ 
78 de 25 de Nov.ernbro ultimo, que a pena em que incorrem 
os Trapicheiros e Administradores dos armazens de deposito, 
de que .trata no referido ofiicio, quando taltem ao disposto 
na primeira parte do art. 87 do Codigo Commercial, he a 
que ccmmina a segunda parte do mesmo artigo; cumprindo 
portanto que, quando nao satisfaçiio áqnella disposição no 
tempo marcado, assim o faça o" Sr. Inspector saber á com
petente autoridade col)lmercial. 

Thesouro Nacional em 17 de Dezembro de 1.858. -
Francisco de Salle~ 'forre• Homem. 
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N." 3'í7. -liAZENDA.-Em 21 de Dezembro de 1858. 
Prazos para a aprcscnta.cão das iicenças. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, respondendo ao officio do Sr. 
Jnspector da Thcsouraria de Fazenda do Amazonas, n.' 4.() 
de 28 de Outubro ultimo, em que consulta, se os prazos mar
cados pela Ordem do Thesouro n.' 120 de 26 de Outubro de 
1846, para a apresentaçao das licenças dos Empregados de 
Fazenda, sao tambem applicados ás concedidas pelas Presi
dencias das Provincias, e, no caso negativo, quaes os que 
devem ser estabelecidos; declara ao mesmo Sr. InSJJector que 
deve a citada Ordem ser observada nas Thesourarias, quer 
com as !ieenças concedidas pelo Thesonro, quer com as que 
forem concedidas pelas Presidencias; ficando por6m fixado 
para estas ultimas, quando respeitem a Empregados residentes 
nas Capitaes, o prazo de hum mez, para sua aprescntaçJo e 
cumprimento. 

Thesouro Nacional em 21 de Dezembro de 1858.
llranci>co de Salles Torres Homem. 

N.' .348.- Em 22 de Dezembro de 185l:!.- O pra~o de tres 
mezes dentro do qual os despachantes de aguardente devem 
apresentar na lJlesa do Consulado certidão com que provem 
a entrada do dito gencro nos portos ou qualquer outro 
ponto da Provincia do Rio de .Janeiro, deve ser contado 
da data do despacho da mesma aguardente. 

Ministerio dos Negocias da llazenda. Rio de Janeiro em 
22 de Dezembro de 1858. 

Declaro ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado, em 
soluçiio á duvida proposta em seu officio !)." 91 de ·16 do 
corrente, que o prazo de tres mezes, déntro do qual ós des
pachantes de aguardente, que depositarem a importancia dos 
direitos de consumo e taxa municipal, ou prestarem fiança 
para satisfação destes impostos, silo obrigados a apresentar 
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na Mesa do Consulado certidão do Collcclor das Uendas Pro
vinciaes, com que- ·provem a entrada do dito genero nos 
portos ou qualquer out,ro ponto da Provincia do Rio de Ja
neiro, deve ser contado da data do Despacho da mesma aguar
dente c niio da da sabida della do Trapiche da Ordem para 
o seu destino. -Francisco de Sallcs Torres Homem. 
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