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-FAZE~D.\.-Em

4 de Janeiro de 1859..Manda n•colher ao Tllesouro as apolices c o dinheiro deixados por Calharina Victoria da Piedade,
fallecida sem testamento.. . . . . . . . • . . . . . • • . . •
-Em 5 de Janeiro de 1850.- Não he necessaria
& habilitação dos herdeiros de hum casal para se
pagar ao respectivo lestamenteiw o que ao mesmo
casal se fic<Ju a, dever. . . . . . . . . • • • . . . . • • . . • . .
-Em 7 de Janeiro de· 185-\.l.--Sobre a cobrança
daJ multas em que incorrem os possuidores de
tortas p<'>r nf\('l' fazerem as dcclarac;ões, que lhes
~tHnprP, nos prazos marcados no Regulamento de
30 de Janeiro de 185~.... .. .................
-DIPElHO.--Aviso de 10 de Janeiro de 1859.
Approva o, pogramma para o cuçso de estudos
do Imperial Collcsio de Pedro 11, organisado
pelo Conselho Director da Instrucçao primaria c
secundaria do l'\1unicipio da COrte. . . . . . . . . . . .
-Circular de 10 de Janeiro de 1859.- Aos
Presidentes de Provineia, communicando as regras
estaht·lecidas panJ: a admissão de alienados nD
Hospício de Pedto IL ....................... -FAZENIH. -Em 15 de Janeiro de 1850.Sobre Sello e direitos de 5 por"/.............
-IMPELUO.-Aviso ele 17 dc·Jancirocle1859.
Decide como se ha de fazer a substituição dos
membros da Junta de Qualificação de Volantes da
Parochia de Sauto Antonio da Córtc, que não
comparecêrão ................,. . . . . . . . • . . . . . .
- GUEIUU.- Circular ele 17 de Janeiro de 1850.
Recommendanclo a cxacta obscrvancia do art. 35
do llegulamento da Beparlição do Ajudante General
do, Exereito, sobre a transferencia das praças de pret
de huns pata outros Corpos. . . . . . • . . . . . . • . . . .
-FAZENIH.-Circulardel7·deJaneirode1859.
Manda executar o Tratado· de commcrçio e na~
vcgação entre o Impcrio c a Hepublica Oriental
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de Uruguay, promulgado pelo Decreto n.•. 2.269
de 2 de Outubro de 1858. . ........... ,'. . . ..
-Circular em 17 de Janeiro de 1859.-Recommenda a observancia do Aviso do l\Iinisterio da
Guena n.o 68 de 11 de Junho de 184-2 a respeito dos meios soldÕs ás viuvas e filhos dos
Officiaes da 2.• Linha do Exercito............
-Em 18 de Janeiro de 1859. -Nenhum prejuizo
resulta para a Fazenda Nacional de serem arrematados com as cautellas necessarias os bens de
hum espolio que se eslejão distrahindo com projuizo dos Ot·phãos, recolhendo -se o -seu producto
liquido a deposito para sm· opportunamente entregue a quem de direito mr. • . . . . . • . . • . . . . .
-Em 19 de Janeiro de 1859. -Nas fianças que
devem prestar os Exactores da Fazenda Nacional
não se póde.,prescindir da justificação administrativa ..•......•........ · .... · .. ·. · · · · · · · · • · · · ·
-JUSTIÇA.- Aviso de 19 de Janeiro de 1859.
Ao Presidente da Provincia de Minas Geracs.Declat·a que deve ser observado litteraknente o
Uegulamento J>rovincial n. o 26, relativamente aos
escravos, que, depois de certo tempo, não forem.
reclamados pot· seus senhores..................
-IMPERlO.-Aviso de :!1 de Janeiro de 1859.
Uesolve algumas duvidas propostas pelo Prcsisidente da Pl'Ovincia da Parahyba sobre as de!ibemções que a respectiva Assernblúa Legislativa
tomou de annullat· o diploma de hum .de seus
membros, e mandar pl'ocedcr á nova eleição para
supprir a falta do mesmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-FAZENDA.- Em 22 de Joneiro de 1859.Detm·mina a maneira de di-vidir o producto de
huma apprehensão feita a bordo da barcª- nacional
Imperatriz..................................
-Em 25 de Janeiro de 1859. -Os ourelos do
panno de lã devem ser incluidos na medição do
mesmo panno para pagamento dos respectivos direitos.. . . . . • . • • . . • . . . • . . . . • . • . . • . . • • . . • • . . . •
-JUSTIÇA. -Aviso de 26 de Janeiro de 185\l.
Ao Juiz de Direito da 1.• Vara da Côrte. -Declam que nos processos crimes da alçada em que
o autor appellar para hum Juiz de Direito, c o
réo pam outro, nas Comarcas que tenhão dous,
deve o Juiz que primeiro fôt• designado pam
conhecer da causa, julgar em ambos os recursos.
-FAZENnA.-Em 29 de Janeiro de 1859.Sobre os direitos a pagar pela venda em leilão do
casco de h uma embarcação incendiada. . . . • . . .
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N. o 19. -Em 1. o de Fevm·cim de 1839. -Sobro o pagamento de novos e velhos direitos dos officios de
justiça................. . . . . . • • • . . • . • . • • • • . • 47
N. o 20. -Em 1. o de I?evereiro de 1839.- Sobre a distribuição das multas a quo tem direito os empregados encarregado~ da conferencia dos manifestos.
»
N.• 21. -GUERRA.-·Aviso do 1.• de Fevereiro de 1859.
Declarando em virtude da Imperial Resolução de
22 de Janeiro deste anno tomada sobre consulta
do Conselho Supremo lVJilitat· de 22 de Janeiro
deste anno, que as praças de pret Estrangeiras
engajadas podem conservar graduações de lnferiore3 nos Corpos do Exercito como Mestre de
Musica, de ~rambores, & c. . . . . • . . . . . . . . • . . . . 4.8
N. • 22. -MAlUNHA.- Aviso de 9 de Fevereiro de 1859.
Altera o àrt. 32 do Rcgularnrnto do Corpo de
lmperiacs Mal'inheiros, a que se refere o Decreto
n.• 411 A, de 5 dP- Junho de 1845........... 49
N.• 23. -FAZENDA. -Em 10 de Fevereiro de 1859.0s Presidentes das Províncias não podem conhecer
dos r-ecursos interpostos das decisões das Thcsourai'ias em materia de apprehensõcs por descaminho ou contrabttndo.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 50
N.• 24. -·Em 19 de Fevereiro de 1859.-Niio existe
contradicção entre o art. 55 do Decreto n.• 736
de 20 de Novembro de 1850 c o § 2. • do art. 3. o
do Decreto n.• 1.995 de 14 de Outubro de 1857. 51
N. o 25. -Em 19 de Fevereiro de 1859.- Sobre o vencimento que compete ao empregado que não
comparece á Repartição, por doente, depois de
finda hnma licença.......................... 52
N. 0 26. -GUEIUL\. -Aviso de 21 de Fevereiro de 1859.
Declarando que a observação 11." da Tabella annexa
ao Decreto n. o 1.880 que refere-se a duas gratificações especiaes militares, e não veda a accumulação de VPncimentos dos Lentes, c Oppositores com os de serviço propriamente militar...
»
N. o 27. -Aviso de 25 de Fevereiro de 1859.- Determinando que os menores dos diversos Arsenacs
de Çucrra, quando adiantados em musica, e tiverem a idade de serem desligados das Companhias scjão destinados a preencher as vagas
que se verificarem nas musicas dos Corpos..... 53
N.• 28. -FAZENDA. -Em 28 de Fevereiro de 1859.:Manda cnssat· o abono de gratificuçõcs aos cmpt·cgados da Thesouraria das Alagôas pelo augmcnto
de huma hom de trabalho uo expediente diario
da 1ncsma Thesouraria •.. , ......•.•......... , 5l
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N. o 29. -Em 3 de Marco de 1859.- Sobre os vencimentos dos empregados de .Fazenda nos casos de
substituição ou falta. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • • 5'~
N. 0 30. -JUSTlÇA.-Aviso de 3 de Março de i859.Declarando que, embora tenha sido creado hunt
l\lunicipio, não IJÓde existir nclle Juizo l\lunicival
c de Orphãos smn Decreto I m per ia l. . . . . . . . . . . 55
N. o 31. -Aviso de 4 de Março de 1859.- Declara quo
não tem lugar a concessão da moratoria depois
de publicada a Sentença da abertura da falleneia. 5G
N. 0 32. -GUEHLL\..-Circula•· de 4 de l\Iarço de 1859.
Determinando que tenhão literal execução os dous
primeiros artigos das lnstrucções de 24 de Julho
de 1857 sobre o abono da ajuda de custo e bestas
de bagagem aos Officiaes que marchão em serviço.
>>
N. o 33. -l<AZENDA.- Circular de 5 de l\1nn;o de 1859.
O papelão cnvnrnizndo c de coms he nssemelhado
ao cartão do vorcellana, bristol, & c.. . . . . . . . . !i7
N o 3i. -lMP.EHlO.- Aviso de 5 de Man:o de 1859.Resolvc algumas duvidas propostas pelo Presidente
da Provincia do llarú sobre trab<Jlhos da AssPmblêa
Legislativa Provincial em sessões extraordinarias. 58
N. 0 35. -FAZENDA.-Em 7 dei\'Iarçode1859.-Que
o augmento de. vencimento que ti verão os l~m
pregados das Tlwsourarias deve ser abonado desde
a data do Decreto n. 0 2.3'1-3 de 29 de Janeiro do
corrente anno.................. . . . .. . . . .. . 59
N. o 36. - GUERHA.- Circular de 8 de Março de 18;)9.
Dá providencias para remover as delongas e difficuldades que obstão ao prompto pagamento ás
prar;as do Exercito credoras do Estado.. . . . . . .
>J·
N. o 37. -FAZENDA.- Eru 11 de :Março de 1859.- Deve
prestar fianr;a o Empregado da Secretaria do Tribunal" do Commercio encarregado da arrecadação
dos respectivos emolumentos e do pagamento das
despezas do expediente,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
N. o 38. -GUERRA.- Circula•· de 11 de Março de 1859.
Manda recommenclar a observancia da pratica estabelecida de serem pagas na Côrte as passagens
mandadas dar pelo Ministerio da Guerra nos Paquetes a Vapor. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . Gt
N. o 39. -Circular de 11 de l\Iarco de 18;)9.- Manda
a~olir a pratica seguida nas Repartições militares
de se contarem os vencimentos mensaes na razão
de 30 dias. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .
>'
N. o r. o. - ll\I PEJUO. -A viso de 11. de :\lareo de 185~).
Approva a decisão do Presidente d<; Provincia de
S. Pedro para proceder c\0 sorteio para dcsem pt\tc
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dos membros da Junln de Qn;Jlifiração de yofanlrs
da Parochia de Taquary, que obtivera o igual
numero de votos......... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
N. o 41. - GUEBRA.- Aviso de H de l\larço de 1859.Declarando que estando hum Official do Exercito á disposit;ao do :Ministerio do lmperio, fJOdia
o l'rPsidcnte emprega-lo no que julgasse conveniente ao serviço publico.. • . . . . . . . . . . • . . • . . . . 63
N. • 42. - Circular de 15 de Março de 1859.- Autorisanclo os Presidentes para mandarem remover
dos Corpos das Províncias para a Córtc as praças
))
cuja conservação ncllcs für prejudicial. . . . • • . . .
N _o !~3. - Heparlição Geral das Terras Publicas. -.A viso
de 17 de Março de 1859.- Ao Presidente da
Parahyba.- Solvendo duvidas a respeito do registro de terras possuidag,... . . . . . . . . . . . . • . . . • 6ft.
N.o 44. -FAZENDA.- Em 17 de Março de 1859.-Sobre
matricula de escravos menores de doze annos.. 65
N. o 45. -Em 18 de Março de 1859,- Substituição dos
Chefes de Secção do Thesouro Nacional.......
>>
N. 0 46. -Em 19 de 1\Iarço de 1859.-Manda que sejão
recolhidas as notas ou vales lançados na circulação por huma Casa Commercial............ . 66
N.• 47. -1:\IPERIO.-Aviso de 21 de Março de 1859.
Os Lentes das Faculdades do lmpcrio e os Professores Publicos tem direito, desde que completao
o prazo de 25 annos de serviço, ás vantagens que
lhes concedem os respectivos Estatutos vigentes,
e Regulamento de 17 de Fw.-erciro de 1854., continuando no exercício do magistcrio. .. • . . . . • • . 67
N. o 48. -JUSTIÇA.- Aviso de 22 de 1\larço de 1859..Ao Presidente da Província do Hio de Janciro.Declara que, qualquer que seja o tempo de serviço que tcnhão prestado os Afrieanos livres, não
estao os Juizes de Orphãos autorisados para d!'ddir a respeito de sua emancipação o quo compete
sómcnte ao Governo Imperial................. 68
N. o lt-9. -Aviso de 22 de Março de 1859.- Ao Presidente da Província do Paraná.- Declara que o
Juiz de Paz em exercido está dispensado do serviço da Guarda Nacional, não porém o Delegado
da Instrucç.ao Publica.. . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . . 69
N.o 50. -Hepartição Geral das Terras Publicas.-Aviso
n.o 6 de 2'1. de l\Ia1'co de 1859.-Ao Presidente
da Província de ~lii1as Geracs.- Auctorisando-o
a fazer medir terras publicas para serem expostas
á venda.................................... 70
N, 0 51. -FAZENDA. -Em 26 de l\Iarço de 1859.-Que
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a classe dos Corn~ios das Thnsonrarias de Fazrnda
foi extincla pelo Decreto n.o 2.3'~3 de 29 de Janeiro............... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .
- GUEHRA. -Circular de 26 de Março de 1859.
Recommendando que não convem empregar praças
da Guarnição das Províncias em deligencias policiaes.. . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .
- Circulm· de 28 de Murço de 1859.- Declarando que a Guarda Nacional, quando em destricamento, continúa sob o Commando de seus
respectivos OIIiciacs sujeita ú Lei de 19 de Setembro de 1850 c respectivo Regula.mento, que
ás autoridades militares compete sómente exigir
a força precisa parJ o serviço. . . . . • • . • . . . . . . .
-Repartição Geral das Terras Publicas. -A viso
de 29 de ~Iarço de 1859.- A' Camara Municipal da Côrte . .,..-Declara que o registro das terras
possuídas continuará a ser feito nu Uepnrtição
Geral das Terras Publicas... . . . . . . • • . . . . . . • . .
-MAIUNHA.--Aviso de 30 de Março de 1859.
Determina como se deve proceder na execução
dos arts. 15 c 16 do Plano, que baixou com o
Decreto n. 0 1.940 de 30 de .Tnnho de 1857... . .
-GUERRA.-Circula1· de 31 de Março de 1859.
Mandando suspender o Soldo nos Oillciaes do Exercito,. que, nomendos para qualquer Com missão, ou
removidos de huns para outros Corpos deixarem
de marchm· immediatamente...... . . • . . . • . . . . .
-FAZENDA.- Em 31 de :Março de 1859.A'êerca da percepção do porcent:Jgem pela arrecadação de renda sob titulo de exlraordinaria...
-Circular de 31 de 1\Iarç.o de 1859.- Recommenda a observnncia do disposto na 2." parte da
Ordem do Thesouro n. o 138 de 21 do Maio de
18!~9, e no art. 736 do Codigo Commercial. . . . .
-GUERRA.- Cireular de 1. o de Abril de 1859.
Declarando que não serão levadas em conta as
gratificações abonadas a Oillciaes do Exercito empregados nos serviços dos Portos. . . • . • . . . . . . . .
-IMPERIO.-Aviso de 2 de Abril de 18o9.Declara: 1. 0 Que o Dircctor da Faculdade de Direito tem direito de votar em todos os actos da
Congregação: 2. 0 Que no caso do art. 160 do Regulamento Complementar os Lentes não podem
votar livremente no 2. 0 e 3. 0 escrutinio........
-FAZENDA.-Em 4de Abril de 1859.-Sobre
anematação c entrega do producto de salvados,
c os direitos flscnes á que está sujeita a sua importancia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .
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N." 62. -ll\IPEIUO.-Aviso de 5 de Abril de 18ti9.Declara qual o t<.•rmo das ferias para us faculdades de lJircilo do Imperio..................
N " 133. -Em 5 de Abril de 18!)9.- Declara que os Directores das ·Faculdades de Direito e de Medicina
tem direito á gratificação nos impedimentos por
serviço publico gratuito c obrigatorio por Lei ,
c nos rr•ais casos especificados nos Hegulamentos
complementares dos respectivos Estatutos. . . . • .
N." 64.. -GUERIU.-Circulat· de 5 de Abril de 1859.
Determinando que os Commandantes de armas
rubri..JUem os recibos dos umciaes da 1. a Linha
do Exercito, e nas Províncias aonde não houver
Commandantes de armas, serà exercida esta attri~
buição pelos Assistentes do Ajudante General do
Exercito. . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • .
N." 65. -JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Abril de 1859.Solvendo a duvida ácercu da Competencia que
possão ter os Tribunaes do Commercio para tomarem assentos relativos á intelligencia do Codigo
do Commercio, Leis, Regulamentos e Instrucções
Commerciaes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o 66. -FAZENDA.-Em 6 de Abril de 1859.-As
cochcims em que se guardão tilburys e carros que
são empregados no serviço da praça estão sujeitas
ao imposto.................................
N. o 67. -Em 6 de Abril de 1859.- Pagamento dos vencimentos a Addidos á Repartição estranha áquella
em que são Empregados effectivos.............
N. o 68. -Em 7 de Abril de 1859.- Sobre a nomeação
de Guardas da Alfandega supranumcrarios e seus
venei mentos. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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J?azenda Nacionai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
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parte falsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N.o 72 . ...:._IMPERIO.-Em 11 de Abril de 1859.-Declara como se deve contar o prazo de dous annos
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dos Estatutos de Faculdades r! c Direito. . . . . . . .
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73. -FAZENDA.- 1~m H de Abt•il de 1859.- Sobre
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casos de substituição. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 88
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N.o 80. -FAZENDA.-Em 14 de Abril de 1859.-As
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destes, não tem direito ao respectivo monte-pio.
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))
N.• 92. -JUSTIC:\.-Aviso de 26 de Abril de 1859.Ao l\Iinisterio do Imperio.- Declara que o Chefe
de Polida da Província do Ceará procedeu irregularmente exigindo a entrega, c fazendo a leitura
de cartas dirigidas n pessoa:l suspeitas de crirninalidade; e que o Administrador do Correio deria
nr.gar-se ao cumprimento de tal cxigcncia ...... 103
N. o 93. -Aviso de 26 de Abril de 18:59.- Declarando
que as sentenças de absolvição do Jury em crimes
inafllançaveis, nào derem ser exeeutadas sern que
tenha dei,OI'l'ido o prazo que o Codigo do Processo no nrt. 310 li1ct!!ta para a interposição da
appellação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10~;
N.• 9-'1-. -GUERlL\.-Aviso de 26 de Abril de 1859.Dcterrninando em virtud~~ da Imperial Resolução
de 20 do corrente qnc os Officiacs militares Lentes
e Oppositores das Ec;colas militares, quando empregados em servi~o, pcrcebfío alóm dos seus vemcimentos o soldo por inteiro de suas patentes .. tO:i
N.•95. -Aviso de 26 de :\hril de 1830.-Declamndo
a quem se lw de nomear para servir de Auditor
quando houver falla de C:1pitücs parn servirem
d<.J Auditores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
);
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N. o 96. - Circulat· de 27 de Abril de 1859. -Eleva a

gratiijcação dos Almoxarifes das dill'erentes Fortalezas do lrnperio ...........•.......•....... 10ü
N. o 97. -MAniNHA. ~Aviso de 27 de Abril de 1859. ~
l\Janda abonar dinheiL·o aos Comrnissarios dos Navios do Estado para compra de pão e carne,
quando, por má qualidade, tenha d11 ser regeitado
o supprimento de laes generos feito pelos respectivos fornecedores .•.............•.•.•..... 107
N. • 98. -Aviso de 27 de Abril de 1859. -Determina qmt
não sejão attendirlas as reclamações dos Commissurios da Armadu para se lhes restitui•· a importancia de objectos que lhes são encontrados em
falta, por occasião da tomada de suas contas,
embora se verifique depois a sua existencia a
bordo................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>1
N. • 99. ~GUERRA. -Aviso de 29 de Abril de 1859.RtJsolvendo que fosse reg~trada huma precataria
do Poder Judiciario pura ser penhorada a gratificação addicional de hum Padre Cappellão daRepartição Ecclesiastica do Exercito. . . . . . . . . . . . . . 108
N.O 100. -FAZENDA. -Em 30 de Abril de 1859-Regula o serviço do expediente a cargo do Procurador Fiscal da Côrte e do seu Ajudante ...... 109
N. • 101. -Em 2 de Maio de 1859.- Ao 1\linisterio d<t
Fazenda compete a liquidação do vencimento de
inactividade de quaesquer empregados que forem
aposentados ou jubilados ..•.................• 111
N .• 102. - JUSTICA. -Aviso de 3 de Maio de 1859.Declarando que a incompetencia ou outra qualquer
illegalidade do Escrivão e mais Officiaes de Justiça
constitue fundamento de nullidade insanavcl. para
o que fôr com qualquer delles processado ••.... 112
N .• 103. -Aviso de 5 de Maio de 1859. -Declarando que
nem a legislação antiga, nem a moderna reconhecem no fóro crime recurso algum com a denominação de cartas tcstGmunhaveis. . . . . . . . . . . . . 113
N.• 10/t.. -:FAZENDA.-Em 6 de Maio de 1859.-Sobre
manifestos dns cargas de embarcações ....... , . .
>l
N .o 105. -Circular de 6 de Maio de 1859. - Recornmenda
a expedição de Guias aos empregados das Thesourarias quando forem removidos, commissionados, licenciados ou mudados de humas para
outras Províncias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114No 106. -GUEHP.A.-Circular de 7 de Maio de 1859.Determinando que os Directóres dos Arsenaes de
Guerra e encarregados dos armazens de artigos
bellicos se correspondão directamente com a Re})artição do Quartel l\lestre General. . . . . . . . . . . . 115
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N.• 107. -J.USTICA. -Aviso de 9 de Maio d~ 1859.Declar·a a"quem pertence a presidencia do Conselho
de revista do Município onde resida hum Oficial
Superior refornwdo, hum Tenente Coronel do
servi~·o activo, e outro honorario, porém mais antigo
no posto ...................... o............ 116
N.• 1080 -GUERHA.-Aviso de 10 de Maio de 18590Determinando o modo porque serão admittidos os
substitutos a pedido de pr·aças do Exer·cito ...•. 117
N.• 109. -Circular de 10 de Maio de 1859. -Determinando ás Thesourarias que não impugnem opagarrwnto de gratificação só pela falta de titulo,
h uma vez que conste da guia.................
»
N. • HOo -Circular de 10 de 1\taio de 18590 - Determinando que os Arsenaes de Guerm das Províncias
satisfação ás exigcncias feitas pela llepartição do
Quartel Mestre (;eneral ácerca do estado e movimento do material do Exercito .........•..... 118
No• 111. -Circular de 10 de Maio de 1859. -Determinando que só se pague á musicada Guarda Nacional
>>
quando destacar hum corpo inteiro ....•.. o. • .
N.• 1120 -FAZENDA0-Em 10 de1Vlaiode1859o-Declara que o art. 35 do Decreto no • 2o343 de 29 de
Janeiro he applicavel sórnente ás licenças concedidas depois da execução do mesmo Decreto o. . 119
N.• 1130 -Em 10 de Maio de 18590- Annulla hum afo»
ramento de terreno de Marinhas..............
No• 1Uo -JUSTICA.-Aviso de JO de Maio de 18590Declarando que a incompatibilidade entre os dous
cargos de supplente de Juiz Municipal e Presidente da Carnm·a Municipal está expressamente
estabelecida pelo Aviso de 21 de Agosto de 1858. . . 120
No• 1150 -GUERRA. -Circular de 12 de Maio de 1859.Determinando que se mencione na guia dos 0/liciaes
as ajudas de custo que lhes forem abonadas, além
disso que os Presidentes o participem á Secretaria
de Estado dos Negocios da Guerra .....•••..... 121
N. • 116. -FAZENDA.- Em 12 de Maio de 18590- Deve
cobrar-se mil réis de emolumentos pela verba do
registro dos Decretos passados pela Secretaria da
J ustica ..•. , ..
>l
No• 1170 -Circular de 12 de Maio de 1859. -Sobre as
faltas dos empregados de Fazenda excedentes a
60 dias em cadn annoo. o....... o.•......... o 122
N.• 1180 -Em 12 de Maio de 18590-Regula o processo
de liquidação do vencimento de inactividadc dos
empregados Publicoso .... o... o.. o..........•. o ))
N. • 1l9o -Em H de ~\aio de 1859.- Regula a liquio • • o • • ·• •
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dação dos 30 annos de serviço dos Emp1·egados
de Fazenda para a concessão da gratifica{:ão annua
do art. 42 do Decreto n." 2.3q.3 de 29 de Janeiro
do corrente anno ............................ 123
120. -Em 19 de l\Iaio de 18ã9. -Que o calculo da
porcentagem para o pagamento dos direitos dos
l~mprcgados da Alfandega deve ser feito na razão
de cem mil por cada quota .......... ; ....... 121J.
121. -JUSTICA.- Aviso de 19 de Maio de 1839.Declaraw:i'o que o de 28 de .Julho de 1843 só deve
ser entendido no caso de serem suspeitos os Subdelegados, Deleg·ados, Juizes 1\Iunicipaes e os resP'~clivos supplerítes destas autoridades no Termo
em que se acha o Chefe de Polida ........... 125
J22. - GUEHHA. -Aviso de 23 de Maio de 1853.Declarando que as wa~:as de pret que passao a
invalidas antes de acabado o seu tempo, e o eoneluem eomo taes não sejão engajadas, nem venção
a gratifieação de soldo dobrado, e que por passarem para invalidos não peção as vantagens ele
que já eslavão no gozo; não tendo lugar a reposição de vencimentos recebidos em boa ré. . . . . 126
123. -JUSTICA.. -Aviso de 23 de Maio de 1859.Declaranclo que não póde o Vigario Geral exercer
_
as funcçõcs de Juiz Municipal por ser incompaiivel
o exercicio de seu cargo com o de Vereador.. • 127
124. -Aviso de 24 de Maio ele 1859. -Declarando ser
caso de desobediencia o recusar-se, sem motivo
legitimo, a servir interinamente o cargo de Chefe
de Policia qualquer Juiz de Direito... . . • • . . . .
>>
125. - FAZE~DA.- Em 2'~ de Maio de 1849.- Sobre
a arrecadação de heranças .................... 128
126. -IMPElUO. -Em 2't- de Maio ele 1859. -Declara ao Presidente ela Provincia do Ceará que
não he permiltido da qualificação de votantes recurso ao Governo antes ele esgotados os que concede
a lei Regulamentar das Eleições .....•......... 129
127. -JUSTICA. -Aviso ele 25 de :Maio de 1859.DeclarandÔ que he inquestionavel a competencia
elos Escrivães ele Paz para poderem tomm· protl'stos de letras e praticar outros a ctos proprios
destes officios, nos lugares em que não ha Tabelliães; e que exercendo os Juizes Municipaes jurisclicção mercantil, nos lugares em que não ha
Juiz Especial do Commercio, á ellcs compete a
rubrica dos liVI"os dos protestos de letras...... . 1:30
128. -Aviso de 23 dr~ l\laio de 1859.-Doelarando
que por direito constituído nüo se devem custas
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aos Subdelegados e Delegados pelos actos que praticao para a anecadaçáo de heranças, porque Mio
diligencias ex-officio, e que nem tão pouco ao Depositaria Geral mterino he devida porcentagem
alguma ......•.......•...................... 131
N.o 129. -,GUERRA. -Circular de 26 de Maio de 1859.
Determinando que as Thcsourarins de Fazenda ,
participem á Secretaria de Estado dos Negocias
da Guerra o fallccimento de qualquer Official de
2. a Linha, honorario, Official ou praça de pret
reformados ................................ .
N.• 130. -Aviso de 27 de Maio de 1359.- Declanmdo
que por Imperial Hesoluçiio de 7 do corrente sobre
Consulta das Secçües de Guerra, Marinha e Justiça
do Conselho de Estado ficão decididos os conflictos
que houverão, entre o P!·esidentc da Província de
Pernambuco, e o Comrnandante das Armas ácerca
de varios objectos do servíç.o militar. . . . . . . . . . . 132
N.• 131. -IMPERIO.-Ern 27 de 1\Jaio de 1859.-Approva a decisão do Presidente do Hio de Janeiro
de pertencerem ás Camaras dos Municípios da residencia dos Eleitores as multas impostas a estes
pelos Collegios E lei toraes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 134.
N." 132. -FAZENDA.- Em 28 de Maio de 1859.- Sobre
o cumprimento de huma dcprecada, habilitação
de herdeiros c entn~ga de herança jacente. . . . 135
N." 133. -GUERRA.- Circular de 28 de Maio de 1859.Deterrninando que nenhuma praça de pret tenha
como gratificação, a titulo de voluntario, mais de
hum soldo .................................. 136
N.• 13:1.. -FAZENDA. -Em 31 de l\Iaio de 1859- Declara que a alteração dos vencimentos feita pelo
Decreto u.• 2.3'1.3 de 29 de Janeiro nada tem de
entender com o Procurador dos Feitos da Fazenda
e os demais empregados do respectivo Juizo ... 137
N." 13~. -Em 3l de Maio de 1859.-Sobre cartas de
guia c manifestos de mercadorias ...........•. 138
N." 136. - .lUSTICA. -Aviso de 31 de l\Iaio de 1859.Declarando que os de 27 de Abril de 185.5 e 15
de Janeiro de 1858 apenas concedem aos Promotores Publicas huma prefercncia nos actos da nomeação e não o direito de excluirem do cargo
de Curador os que já estão servindo por hum
provimeut{) lt~gal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
N. 0 137. -Adso de 31 de :Maio de 1859. -Deelarando
que o officio de Depositaria Geral da Cidade de
Petropolis se acha legalmente crcado pelo Decreto
Provineial n." 968 de 9 de Outubro de 1857 ... 139

XVI
PAG.

N • 138. -lMPERIO.- Ern o 1.• dil JunlÍo de 1859.Declara o lnspector dos thcatros subvencionados
competente para intervi!· em huma questào entre
hum artista do thcalro Lyrico Fl urnincnse e a
l)irectoria do mesmo theatro, e confirma a decisão
do dito lnspector declarando nulla a rescisão do
contracto celebrado com o referido artista determinada pela Directoria ....................... 14-0
N." 139. -FAZENDA.- Em 3 de Junho de 1859.- Deve
cobrar-se por cada Passapm·te e Passe fornecido
aos navios pela Secretaria de Marinha, além dos
respectivos emolumentos, a quantia de 600 réis a
titulo de indemnisação da despeza com a impressão
de taes documentos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
))
N.• 140. -JUSTIÇA.-- Aviso de 4 de Junho de 1859.J)eclarando que os Juizes de Paz em exet·cicio estão
isentos de todo o serviço da Guarda Nacional,
na conformidade do art. 16 da Lei de 19 de Setembro de 1830, não sendo applicavel aos Delegados da Instrucção Publica a disposição do § 3."
art. 24 do Decreto de 25 de Outubro do mesmo
anno.......................................
»
N." 14.1. -Aviso de 11 de Junho de 1859. -Declarando
que a multa satisfeita em dinheiro pelo réo condemnado a prisão e multa pelo Juiz de hum Termo,
pertence a Municipalidade do lugar da condemnação ...................................... 143
N." 142. -FAZENDA.- Em 15 de Junho de 1859.-Sobre
arrematação de proprios nacionaes que ameação
ruina ........•.............................. 144
N." 143. -i\IARINHA.-Aviso de 15 de Junho de 1859.
Marca o uniforme dos Ajudantes 1\lachinistas da
Armada .........•................. , . . . . . . . .
>>
N." 144. -JUSTICA.-Aviso de 16 de Junho de 1859.Declara qtw o Juiz de Paz chamado para substitui I' outro mais votado que fallecer, ou fót· escuso,
entra em exercício corno proprictario, e não corno
supplente. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
N.• H5. -GUERRA.- Aviso de 16 de Junho de 1859Determinando que os Estudantes das Escolas militares não fação set'úço nos Corpos durante a
frcquencia das mesmas escolas. . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6
N.• 146. -FAZENDA. -Em 18 de Junho de 1859.Sobre licenças concedidas pelos Presidentes de Província a empregados reintegrados ou de novo nomeados para emprego diverso. ·-· . . . . . . . . . . . . . .
>J
N. o H7. - JUSTICA.- Aviso de 20 de Junho de 1859.Declarando que dando-se de suspeito em causa
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civil e coinmcrciul todos os Juizes de Paz dos
diversos districtos de hum só Termo-, deve-se recorrer ao principio geral cstubelecido no art. G.•
das lnstrucções de 13 de Dezembro de 1852, jurumcnt;mdu a Cainara Municipal o cidadão immedialo em votos ao ~.. o Juiz de Paz do Districto
das partes que requererem a conciliação ......
US. - FAZENDA.-Ern 21 de Junho de 1859.-.Manda
passar cx-olllcio no Thesouro c rcmetter ás Thesourarias as certidões negativas para a percepção
de meio soldo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H9. -Em 21 de Juaho de 1859.- Quaes as decisões
que as Thesourarias de Fazcucla devem rcmetter
á Presideneia da Provinci<J, na fórma do art. 23
do Decrelo n." 2.3'!3 de 2fl de Janeiro do eorrente anno .............................•..•
150. -Em 2~ de Junho ele 18:>9.- Sobre despacho
livre c isenção de direitos de expediente e armazenagem das mercadorias c eíTeitos para uso c serviço
dos Chefes das mi>sõrs diplomaticas estrangein~s .•.
151. -Em 27 de Jun!lo de 185D.-Sobre o cumprimento de huma pr,~catoria da Fazenda Provineial
para levantamento de dinheiro embargado, c que
não estava escripta em fórma devida •..........
152. -En '27 de Junho de 1d5V.--As contas das
despezas feitas com o expediente das Secretarias
de Policia devem ser eonf'eridas na Secretaria que
fizer a remessa c rubricadas pelo Chefe de Policia.
153. -GUE!U\A.-Circular de 27 de Junho de 1859.
Determinando que os empregos civis das Repartições militares Sl'jào preenchidos de prefcrcncia
pot· militares reformados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
ii:i!t. -JUSTICA.-Aviso de 28 de Junho dc1859.Dcclara ser contraria á Legisla1;f10 vigente a accumulução dos cargos de Juiz de Paz c Juiz Municipal supplenle .•...................•..•....•
155. -FAZENDA.- Em 30 de Junho dc1859.-Sobrc
o asscntamen to e incorporaç.ão de propt·ios na. cionaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155. -GUERRA.- Circular elo 1." de Julho de 1859.
Declarando que nuo se deve impugnar o pagamento de gralificaçõcs legaes, só pela sirnplt~s falta
de tilulo huma vez que conste das guias dos voluntarios .......•..........................•.
157. -FAZENDA.-Em 2 de Julho de1859.-Sobre
juramento, posse c exercício dos Empregados de
Fazenda que, sendo promovidos, se achã0 Iieenciados ou doentes. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •
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N. o 158. -Em 4 de Julho de 18o9.- Poret·nlagem que
compete aos Recebedores da Rcccllcéloria de Hcndas
Geraes internas. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
:'.f o 159. -JUSTICA. -Aviso de 4 de .IH lho de 185:).Declam a· quem compete snbsLituir os Com maudantes Superiores nos seus imr.edimentos, e a quem
nssistc o úireito de prender os Olliciaes c Guardas
Naciomws que commcllcrcm faltas nu ordem do
serviço..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>>
l'\. 0 160. -FAZENDA.-- Em 5 de Julho de 1859. -Aos
Presidentes de Provincia compete dPliherar ácerca
de reclamações contenciosas adlllinislrnti ms sobro
o assumpto que não pertença ao l\Iinistcrio da
Fazenda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 156
N.• 161. -Em 5 de Julho de 18::>9.-Conlirma huma apprchensão de fardos de fumf.l falsificado .......... 157
l'i. • 1G2. - UJPEHIO. - A\"iso de 6 de J ui ho de 185!).Declara que não pôde ser aecuinnlado o exercício
dos cargos de Ycrcador c de Juiz Munidpal substituto. (jue podem sct' accumulados os cat·gos de
Juiz de Paz c Sub.-lituto do Juiz Municipal, mas
nao o exm·cicio de amlJos estes cargo·s .......•. 15S
N.• 163. -JUSTIÇA. -Aviso de 7 de .Julho de 185!).Dcclarn que, a Yista da Ord. Liv. 1." Tit. 79§t.5,
não póclc hum individuo scnir os ollici•1S de Partidor c Avaliador de hum Juizo do qual h e Escriyão
seu cunhado ..•.........•.........•......... 160
K. o 164-. -FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1ti:.iU.- Sobre
o vencimento e lrgalidade do CX<'reicio de hum
Escriplurario da Contadoria na Secretaria da respectiva Thesournria, e Yicc-versa..............
>>
N.• 165. -Circular em 8 de Julho de 185fJ.- Sobr·c algumas duvidas suscitadas <Íccrca <la intclligcncia
do art. 36 do Decreto n. o 2 3!,.3 de 29 de Janeiro
do corrente nnno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
>>
N.• 166. -JUSTICA.-Aviso de 9 do Julho de 185\.LDeclam c[ne os Em pregados Pub!ieos não privilegiados devem estar sujeitos ús regras gcracs do
processo cr·iminal, c p:>rlanttJ ser julgados peias
provas dos autos em sua anscaeia, quando accusados em crime em cpc não cabe a denuncia., 162
N. o 167. -Repartição Geral das Terras Publicas. ·-A viso
N.o 17 de 9 de Julho de 18;)9. -Ao Pr·esidcuto
de S. Paulo.-A'cerca do l'C~isti'O............
>>
N.o 168. --l?AZE~DA.-Ern 12deJulhode1859.-Sobrc
qualificação de argolas fb metal branco submettid:~s a despacho .......................•..• , 163

V.• 16'1. -l\1PEíHO.-:\vi;o de

Hd~JJnl!wdc·185!J.-
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Appruva u llecisiio dada pelo Prc~idenlc da J~ro
Yinciu do Jlio de Janeiro, elo poderem ser nccumulados os· oficios de Contador e Partidor do Geral
o Orphllos 110s cargos de Yen~ndor c Juiz de Paz.· 1(;.(
N.• fiO. -Aviso de 13 de .Julho de 183!>.-Declaraque
silo exorbitantes das allrihuiçúPi conf(lJ'idas ás
Asscmb!éas Provinciat•s as Leis da Assembléa J,cgislaliva de Goyaz que cslabclcccrn o meio executivo para a r.obranç.a dos impostos provinciacs,
e dfls dividas das Carnaras l\Iunicipacs, c ~ que
decreta a incompatib-ilidade na accurnulação dos
eargos de Prorurador da Camara Munidpal c de
Vereador· c Sr~cretario. . .. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1Gi:i
N.• J71. -llcpartiçito Geral das 'í'í'JTas Publicas. -Aviso
N.• 1S df~ H de Julho de 1859.-Ao Presidente·
de Sauta Catharina.- A'cerca da nnlumlisação dos
colono;;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1GG
N.• 172. -L\IPmUO. -Avist.l de 1i> de Julho de 1859.
J)cclarn qmws suo os objPdns comprehcndidos no
ar!. 8.• do Decreto n." J.O:~o d1~ 7 de Agosto dtt
1852, e 9.• do de 1:l de Ou!.!tbro de 1853 sob
n." 1.2'~5, que isenta de clirPilos de importaçfio
os artigos vindos do cs!rangf'iro pa:m u estrada de
"
ferro do Hceife. . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • . . • . . . . . .
173. -JUSTICA.-Aviso <lc 1;) rhJ .Julho de 1859.Dcclara que na concPssi'io das honr:Js do posto de
MaJor da (~uarda Nacional de que truta o JJecreto
de 5 de Abril de 18:~íi, comprehcndc-sc tambem
os distinctivos do mesmo posto ..... ·...•....••• 167
N.• 174. -Aviso de 18 de Julho de 1859. -I~stabclecc
o modo por que den•nt ser divididos os Oficios
ele Justiça da Citlnde de S. José- do Mipibú e da
Yilla de Goianinha, Pm vista da Lei l'rovincial
n:". t.. :i2 de 30 de Abril de J859, que os mar~da
dindir.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . • . . . . . . . . . 168
N.o 17!>. -Aviso de 19 de Julho de 1859.-Approva a
resposta que mandou dar· a Asscmbléa Pro\'incial o
I1residcnle da Província do Espírito Santo, rclathamentc a hum 11arcccr da mesma Assembléa
recommcndando ao Juiz Municipal, por intermcdio
do l 1rC'sidentc, que pozcss1J a concm·so o lugar de
Escrivão de Orphãos ·da Villa do Espirito Santo,
c declara qu<', quando \'cnh1'ío a Yagar os officios
<lc Escr·ivão de hum Tcm10 extincto, por força dos
arts 20 o 31 da LC'i de 3 de Dezembro de 1841,
devem-se considerai' tambern cxtinetos os ditos
·offidos. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • . • • • . . • • . • Hi!l
N.• 17G. -FAZENDA. -Circular em1!J d<' Julho d(• 18~9.
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Prohibe que nas Alfan<lPgas se i!cspachrm sabonetes, &e., que tragão como rotulo estampas,
represent:mdo os myslerios da Hdigião do Estado.
177. - J~rn 20 de Julho de 185U.- ()nc aos Procuradores Fiscaes competem as porcentagem de arrecadação provcnirnte de multas ejnros aeerescidos.
178. -Em 21 de .Julho de 185!J.- Nega a hum Empregado o ordenado da data em que deixou de
ter exercício, por sor rrmolido, até aquella em
que se apresentou em virtude de reintegr:.~çflo..
179. -Em 21 de Julho de 1859.- No pagamento dos
direitos de 30 por •j. do eurgo de Juiz i\Innicipal
não se leva em conta os de 5 per 0 /o pago~ antetiormcnte do emprego de Promotm· l'ubl ir:o. . . .
180. -Em 21 de .Julho de 18:.>9.-Sobreodesconto
de notas do Tiles:lliro ern sabsli~uição dé'pois de
expirar o prazo mJrcado ............•....•.••
181. -Em 23 de Julho de i8G9.-A rcm~ssa do
despacho, que d<'YC f<~zer o Jn('Slre do nuvio er11
carregamento, púde ser feita no 1." dia util se o
seguinte em que receber n cnr;:-a für feriado ..•
182. -.JUSTICA.-AYiso de 2:1 de .lulllo de 1859.Approva â dccisüo do .lniz de Orphli.os do Alegrete sobre n não entrega da legitima ú orphã
l\Iaria Jose Yieira, qtw se ca>on sem licença do
mesmo Juiz, c dPclara qne a validode ou nullicladc
d_o ~asamento deve ser julgada pelo .Juizo Eccleswsheo .........•....... , ....... ·. . . . . . . . . . . .
183. -FAZK\'DA.-l~m23 de Julho de t8:iD.-8obre
aécumulnção de vencimento,, rercep{.'ão da r,;Tat.!ficaçflo de exerci rio ou 5." parte do vencim\'nlo
nos casos de substitui1;ão dos Emprrgados de Fitzenda. . • • • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . .
181. -Em 26 de Julho de 185fJ.-As faltas justificadas dos Lentes c m<1is Empregados das Faculdades de Direito só düo direito ao ordenado c não

fiO
171

>>

17:2

1i3

174-

»

1715

á graliflcação. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . • . . . 176
N.• 185. -Circular em 26 de Julho de 18i59. -Sobre a
assemelhaçfio dos chapéos de lã ou feltro envcrniZ3dos com virolas nas abas c fitas de velludo..
>>
N." 186. -JUSTICA. -Aviso de 26 de .Julho de 1850.Declara que não ha incompatibilidade em servir o
Fiscal no mesmo Termo em que h c .Juiz

Prv~mador

Municipal hum seu primo co-irmão .......•.... 177
N." 187. -Aviso de 23 de Julho de 1839.-Dcclara que
o officio de solicitador dos fritos hc incompativel
com o emprego de Agente do Correio; que houve
incompetencia !1U nomeação de solidtadot· pot· hum
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N."

N.o

i\."

N."

N.o

N. 0

N.•

N.•

N.o

N.

0

Juiz ~iuniciJíal supriPnte c que tal nomc<1ção hc
da eompctencia do Presidente da 1\clação do Dis·
triet.n ...............•...................... 178
188. -F:\ZEl\"DA.- Em 27 de Julho di~ JS5H. -Os
Fieis dos Pagadores servem sob a responsabilidade
destes. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•.... 17!)
189. -BIPERlO.-"\viso de 2B rle .Juiho de 18i)9.Dcclara cxorbitm:te das ntlrilJui~ões conferidas ;ís
Asscm!Jiéas Legislativas Provineiaes a licença concedida pela Asscmbl{~a da Provineia do Hin (;randc
do Norte a hum cmpn•g;;ulo rh.1 sua ~ccrctaria, que
serve nos intrnallos das scssücs em J\eparlição
>>
Provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1!l0. - F:\ZEND.\..- Em :2;) tlt~ Julho c:P 1S::i\l. -Sobre
nccurnui<ll;âo do vencimentos ele apnsPntadoria,
· jnbilaçüo, rcformn, pt•nsfio, ou nomt'<!Çfío f1~ila de
rnodo nxcrpcional e Clil casos extranrdinarios ... 180
1Jl. -fiUERIL\. -A.-iso de :30 de Julllo dn 185!)Ikelarando em virtude da Imperial Hesoluç.fio de
23 do correnlo que em fa(·.e ela Lt·gi:;lnçüo vigente
lw o J11iz de Direito ol;ri,<<nrlo a servir como Auditor, sem que st•jn rnmiltifla n nomeação de
Secreta rios para os Consrl ho de Guerra... . • . • . . 182
192. - FAZE\DA.- Ern o 1." de Agosto de 1839.No intervallo decorrido drsde que se deixa hum
emprego de Fan•nda d(~ toalDr-se posse de outro
não tem o Empn·gudo direito a vencimento o que hc
com rc~sado com n nj ut!a de custo que recebe
para Yragen1 • ........................... _. . . • .
));
193. -JUSTIC:\. -Avbn do 1." de Agosto de 18iJG.
Solrc clivcrBns duvidas apn·scntada·s pelo Juiz de
Din'ito da Comarca do Cralo rclativümcnte ao
Processo Criminnl.................... • ....• 183:
1\l.l. -Aviso de 2 de Agosto de 1830.-- Declara como
se deve proceder para execução das sentenças
condemrwtorias do Jury ........•... : ......... 18G
Hl5. -B!PEHIO.-Aviso de 3 de Agosto de 185!J.
Declara que o cidadão, que ti ver concorrido para
a nomeação dos i\iernbros da Junta ele Qualificaçüo que conqwte ü turma dos Eleitores, nüo
póde tomar parte na nomeação dos Membros da
nomeação da turma elos Supplentes ........... 181
196. - FAZENlH.- Circular Wl !~de Agosto de 1859.
Os tr·apiclleiros, que tiverem obtido o alfandegamcnto elos seus trapiches, não podem transferir
a terceiros a adminislraçúo dos mesmos trapiches,
sem licença elo Thesouro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188.
191. -JUSTIÇA. -Aviso de G de Agosto de 1859.-
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Solve a duvida do Pmmolor da r:omnrca do Pombal
sobre a prisão de hum rí:o condemnado em crime
afiançavel depois de findo o tempo da condemnação, scrn embargo de ht\ver o Promotor interposto o rec11rso de appellação, por parrcer-lhe que
em presença dos nulos devera ser elle condemnado em outra pcn<J.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18!1
N • 198. -IMPElUO.- Aviso do 6 de Ago>lo de 1850.
Dá explicnçõcs ao Ministcrio dos Negocios Estrangeiros sobre a execuçiio do novo Hrgulamcnlo du
Insperção de saudc dos Portos, publicado com o
Decreto n.• 2 ..100 de 27 fie Abril do corrcntr
anno ..............•......................• 190
N • 109. -FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 18;)9.- Sobre
multas por falta de matricula de escravos ...... Hl2
N.• 200. -Bm 8 de Agosto de 185\J. -Declara nnlla a
dcdsiio sobre a qualil1cnçno das caixa-s de madeira envernizudas com córles de e~toros de lil,
por não ler sido lomadn em Juizo arbitral, em
r·onformidud:] do Decreto de 17 de Novembro do

18 1d.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1\'." 201. -JUSTI(:A.-Aviso de !l de A;roslo de 1859.-

))

Solve duvidas sobre n intelligencia do art. 173 do
de Custas ...........•............. 11)3
N.• 202. --FAZENDA. -J~m !) rk Ag·osto de JSoD.- Deve
cobrar-se o cxped iente de 1. 1- por "/o nos despüd!Os
de cnn·fio de pedra, concedidos liVI'es de direitos,
em favor da Beal Companhia de Paquetes de Southampton ................................... 19~
N.• 203. -Em O de Agosto de 1859.- Devolre á Thesouraria huma qtH'slüo pertencente ao Contencioso
Administrativo uflm de vir por inlcrmcdio dal'residenciu... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .
))
N. • 20'J.. -Em 9 de Agosto de 18i)9.- Não são applicaveis
aos casos de contrabando as disposições do § 16
do art. 11 da Lei n.o 628, c do art. f. o do Regulamento de H. de Janeiro de 18:">4, quanto ao
prazo de 50 annos, c portanto deve se proceder
a arrematação dos objectos appt'ehendidos..... 195
N.• 205. -Em 12 de Agosto de 1859.- Sobre os conflictos que occorrerem no execução das Leis devem
os Presidentes dus Provindos decidir provisoriamente e remeltcr os pupeis para a Reloção do
Histricto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 196
~~- • 206. -Em 17 de Agosto de JS;)9.- Não devem ser
admittidos pela Caixa do A mortisaç.ão emhorgos
b trunsferencia de opolices da Divida Publico... 197
1' o :107. -Il\IPERIO.-Aviso de 19 ele AgJsto de 1859.
Hegirnr~Ilt.o
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JJeclara ao Presidente du Província do Hio Graude
do Norte que a prorogaçi'io das LPis dos orçamentos prorincines só lle justificavrl, quando lta
impossibilidade lle obsla!·-se a vrlopr;,flo de noros
orçamentos, cumprindo <Ís Presidcnci<JS faz~r todos
os esforços para oLkr essa ildopt;üo, snm se cmbanH:arem com as di;Jiculdadcs que reeeicrn poder
encontrar da t·arte das As~ernbléas Provinciaes .. 198
N. o 208. -A riso de 20 de Agosto ele 18:59. -Determina
ao Presidente dn Província de I>ernamlmco que
fa<.:a apurar pela Camura Municipal elo Hio Formoso as ceclulas da eleieão dos novos Vereadores
do 1\Iunicipio de llarreir.os, c pela mesma Camara
faça dar posse a estes, vi:;ta a i mpo.-;sibil idade,
que tem lwvido da J'l'Uniiío dos antigos Vereadores do rne:inJO fllunicipio ................... 19!)
N." 200. -FAZE:'WA.-Em 20 de Agosto de 1859.-Nos
lugares em que niio lwuw~r iut<~rprelcs ou Corretores podelll os Capiliíes das :Embarcações fazer
traduzil' os Munifeslos pot quem Jiles parecer, ou
pelos Consules ..............................• 200
N" 2l0. -Em 20 de Agosto de 18:)9.- ~f anda cornpre}JCnder na PauLa senwnal do Consulado do Purú
as duas qualidades de castan!Jns nova e vellw .. 201
~o 211. -JUSTIÇA.-Avisode20deAgoslocle18.:>0~-De
eliira que dous cunlwclos podem servir os Ofl1cios de
Tabellião e Escrivão de Orpllãos no mesmo h!rmo .. 202
N.o 212. -FAZE.'W:\.- Em :w de Agw;to de 1859.- O
augmcnto de Ycneimento concedido aos Procuradores Fiscacs dils Thesourarias n:io c:omprchende
os Empregados do .r uizo dos Feitos. . . . . . . . . . .
»
N.• 213. --.JUSTICA. -Cireulur ele~~, de Agosto de 1859.
Ao Presici'cntc da Província da llu!Jia.- Declara
que d'ora em diante os Parochos deverão suLmeltcr
ao <<cumpra-se" da Prcsidcncia snas provisões .. 203
N.• 2g. -FAZENDA.- Circular em 24 de 1\gosto de
1859.-:\ disposir;iio do art. 59 elo Hegularnento ·
n. 0 2.433 de 15 de Junho do corrente nnno hc
unicamente applicaYtü no lev:mtarnento dos bens
elas heranças ou ele ausentes .....•............ 20J
N.o 215. -Em 25 de Agosto de 1859.-Sú aos Juizes
cspeciaes dos Feitos da Fazenda competem porcentagens das quantias que arrecadao.. . . • . . . .
l>
N.o 216. -GUERfiA.- Aviso de 26 ele Agosto de 1859.
Determinando que st•ja executado literalmente o
Aviso de 19 de M11rço de 18:56, pagando-se o fardamento graode ás praças de pt·et do Exercito
ftne tiverem baixa do serviço ou forem promovidas
a Onichcs. , ................................ 203
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N.o 217. -Aviso de 26 de Agosto de 18:',Q. -- Detet'mínando em virtude da Imperial ltesoluçiío de 17
do cormnte, que corriio por conta ela Fazenda
l' ubl ica os 111edicamr.ntos pre(~isos para os Oll1ciar.s
c suas familias quando furem tratados pdos Cirurgiõe.> miiilares, fóra dos Hospitnes ....•... 205
N. 0 218. -Circulur de 2() de A[~Oslo de IS:SH.-Dedarando qne não se deve pagar por conta do Ministerio da Guerra documento algum do dcspeza
que nào oslPja prevista no3 Hi'gu Luncntos e lnslrueçoes em vigor ..................••.••..•. 206
N." 219. -BIPERIO.- Portaria de 30 de Agosto de 135\).
Dá ínslrucçõcs para a fisealisnr;ão elo contracto celebrado com Anlonio Nunes ele Souza & C. • para
a limpeza da cidade.
N. 0 2~0. -JUSTlÇA.-Aviso de 30 de Agosto ele i85G.Declarando que na disposic;i"\o no arl. G8 do H.egulnmcnlo de i(} do Maio de 18Hi, estão comprcllcndidos tGmbe:n os pescadores vulgamlCntc chamados de canôus. . . . . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . 20G
No 221. - GUE!\!\A.- Circular de 31 de Agosto de 1809.
Determinando que as Prorincias remettão com a
avuliaf;fio da etape a de pão para os Hospitucs c
l~nfcrmarias.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>J
N." 222. -Circular de 31 de Agosto de 1859.-Dcclarando que em virtude da Imperial Resoluc;.ão de
27 de Julho findo, os omciaes que substituem provisoriamente os Assistentes do Ajudante General
tem opcüo entre os vencimentos que percebi"iio c
aquelles que lhes compete pela substitui<.:ão .... 210
N. 0 223. -JUSTII.A.-Aviso do 1. 0 de Setembro de 1859.
Declara qtJC a divisüo dos OfiiL~ios de Escrivi:\o c
Tabellião Publico dos Termos da Cidade de S. José
de Mipibü c da Yilla da Goianinha deve se1· feita
de conformidade com o disposto no Decreto de
::lO de Janeiro de 1834. . . . . . • • • . • • • . . . • . . • . • •
n
N." 22l. -IMPEIUO. -Aviso d~ 2 de Setembro de '1859.
Declara ao Director da Fnculdade de :r..Iedicina do
Rio de Janeiro: 1. o que aos Lentes substitutos
compete o direito de discutir, c de votar em todas
as questões submettidas á congregação, salvas as
prescripções do art. 15 do Hegulamento complementar dos Estatutos; 2. o qur, em quanto subsistir
a classe dos mesmos substitutos, as trans!"erencias
dos Lentes Cathedraticos só poderão ter lugar
dentro das respectivas Secções ...•........•... 211
N.O 225. -Aviso de 3 de Setembro de J859.- Declara
olfensivo do art. 72 da Lei do L • de Outubro de
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18~8 o art. fi.u do Decreto da Assembléa Legislativa da Pmvineia do Paranl1, n.o 51), de 7 di'
Março de 185!l, no qual se impõe a multa de
50~ aos mascates de joias, que não tirarem a respectiva licença. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 2 I :l
N.o 226. -A'I'iso de 3 de Setembro de 1859.-Declara
que forão suhmettidas ao conhecimento do Poder
Legislativo as Leis da Província de Pernambuco
de n.•• <'1.4-1, c 4152 de 2, e 21 de Junho do anno
passado, por exceder a sua materia á competencia
das Assernbléas Provinciaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
N.o 227. -FAZENDA.-Em 3 de Setembro de 1859.Estabclece os Boletins officiaes, para a publicação
mensal dos tmbalhos dos di fie rentes .Ministerios. 2l ~N.o 228. -Em 5 de Setembro de 1859.-As cadeiras de
abrir c feclwr, de assento e encosto de palhinlw, devem ser comprehendidas no art. 133 do
JJecreto de 27 de Mareo de :1858 como cadeiras de madeira ordinai·ia com assento de palhinha com braços e encosto tambem de palhinha. 215
N. 0 229. -Em 5 de Setembro de 1859. -Devem ser
despachadas por factura as lanternas para carros
de folha de tlaodrcs com guarnição de casquinha.
))
N.o 230. -Em 6 de Setembro de 1859. -A providencia
do art. 55 do Decreto n." 2.433 de 15 de Junho
do corrente anuo a respeito da arrematação das
dividas activas de difficil ::~rrecadação ou cobran~a
he sómcnte relativa á liquidação de heranças julgadas vacantes o devolutas para o Estado.. . . . . . 2 I 6
N." 231. -Em 6 de Setembro de 185-9. -O Procurador
dos Feitos da Fazenda não está inhibido de commetter ao seu Ajudante algum serviço fóra do que
lhe designárão as Instrucções de 30 de Abril ultimo.
))
N. • 232. -Repartição Geral das Terras Publicas.- Circular de 6 de Setembro de 1859.- A's Presidencias
de Província.- Resolvendo duvidas áccrca das
terras que se achão em poder dos primeiros sesrneiros ou concessionarios, sem cultura e morada
habitual, & c. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2J7
N.• 233. -JUSTIÇA. -Aviso de 9 de Setembro de 1859.
DecJm·a que os Presidentes das Províncias devem
commetter aos Chefes das diversas Reparti~ões a
attribuição de requisitar os empregados, quando
sorteados pam o Jury.. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 218
N.• 23!,.. - L ' Secção.-MARINHA. -Aviso de 9 de Setembro de 1859.- Estabelece por ensaio no Arsenal
de Marinha da Bahia huma Aula pratica de Pilo!agf'rn e dá Jnstrur~ões pelas quaes Sf' dr-ve rrger. 219
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23:S. -FAZENDA.·-Circulm· em 9 de Sctctnbro de
18:S9. -·Os Parochos devem apresentar ao <<cumpra-se>> dos Presidentes das respectivas Províncias
as suas provisões para poderem ser incluídos em
folha c receber a congrua. . . . . . . . . . . • . • • . . . • .
236. -Em 9 de Setembro de 18:S9.-Annullação de
hum processo de apprehcnsão em consequencia do
parentesco do Inspcctor com o Feitor apprehensor.
237. -Em 9 de Setembro de 1859. -A despeza com
os precatorios deve recahir sobre os devedores
embora se apresentem depois expontaneamcnte
para pagarem suas dividas; c as Collectorias não
podem receber divida actiya senão em vista de
precatarias ........................•.........
238. -Em 9 de Setembro de 1859. -Os títulos de
nomeação dos oppositorcs da Faculdade de Medicina da Côrte estão sujeito~ ao sello fixo de 10:tfl.
239. -GUERRA.- Aviso de 10 de Setcmbrode1859.
Declarando que se deve pagar as dividas de que
trata a Circular de 18 de 1\larço deste anuo, embora
pcrlenção a exercícios anteriores. . • . . . . . . . . • . .
240. -Aviso de 10 de Setembro de 1859. -Dando
, Instrucções pura o fornecimento da ma teria prima
· para a oficina de sapateiro na Ilha de Fernando
de Norbnha ...................•.............
21~1. -Portaria de 12 de Setembro de 1859. -Declarando ao Conselho Supremo Militar que não deve
mandar lavrar patente de reformado, sem que pela
Secretaria da Guerra lhe seja remettida a respectiva
fé de oficio ....•..........................•
242. -Aviso de 14 de Setembro de 1859.-Dcclarando que contimía em vigor a disposição do
Aviso de 21 de Julho de 1855 determinando que
as praças de pret que continuão a servir sem engajamento pcrccbão o soldo dobrado da 1. a praça.
21J.3. -JUSTIÇA.-Aviso de 16 de Setembro de 1859.
Declara que os caixeiros das Companhias ouSociedades anonymas, incorporadas com autorisação
do Governo Imperial, estão comprehendidos na
disposição do art. 28 do Regulamento de 25 de
Outubro de 1850................ .... .. . . . . ..
244. -FAZENDA.- Em 17 de Setembro de 1859.0s cmprestimos dos Cofres Geracs aos Provinciaes
não são pcrmittídos .......................
2!~5. -GUEUHA. -Aviso de 19 de Setembro de1859.
Declarando em virtude da Imperial Hesolução de
14 do correnlo, tomada sobre consulta do Conselho
Supremo Militar, que o Oficial reformado e actual-
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mente '•·· 0 Escripturario do Thesouro Nacional,
tem inqucstionav0l direito, a accumulação do seu
ordenado, com o soldo da reforma. • . . . . . . • . . . 2.29
N." 246. --Aviso de 20 do Setembro de 18159. -Manda
organisar duas Companhias de Pedestres destinadas
para o serviço das Comarcas de UrubLÍ e XiquiXiqui, na Província da Bahia. . . . . . . . . . . . . . . .
)J
N.o 2!~7. - FAZENDA.-Em 20 de Setembro de 1859.
A alçada dos Inspectores das Alfandcgas deve regular-se pelo valor do objecto submettido a despacho; e os vasos de porccllana contendo pomada
devem pagar os direitos do art. 1.651 da Tarifa
em separado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 230
N.o 2!~8. -Circular em 21 de Setembro de 1859. -As
flores de palha para enfeite de chapéos são assemelhadas ás flores de algodão, linho, lã e seda. 231
N.• 24.9. -GUERRA. -Circular de 22 de Setembro de
1859.- Pl'ovidenciando sobre os dest:1camentos de
1. • Linha no interior das Províncias....... .. . .
))
N.o 2150. -GUERRA.- Aviso de 24 de Setembro de 1859.
Declarando que as folhas e pret da Guarda Nacional destacada devem ser submettidos ao-vistodo Assistente do Ajudante General do Exercito .. 233
N.o 251. -FAZENDA.- Em 26 de Setembro de 1859.
Devem 5er qualificados como de seda, para pagamento dos direitos, os cadarços de seda e algodão.
v
N. • 252. -Em 26 de Setembro de 1859.- A alçada do
Inspector da Alfandcga em materia de contrabandos e tomadias não comprehende os dobros
e tres-dobros e outras quotas que seguem as mercadorias, mas sómente consiste no Yalor da fazenda
apprchendida ...............•.. : . ..•......... 23!}
N. o 253. -Em 26 de Setembro de 1859.- Sobre as guias
do romessa para o deposito de dinheiros de ausentes. 235
N.o 254. -GUEHRA. -Circular de ':W de Setembro de
1859.- Dando providencias sobre recrutamento.
)J
N. o 255. -A viso de 26 de Setembro de 1859.- De clarando a maneira por que será organisada a Escala
de promoção.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . 236
N. o 256. - IMPERIO.- .\viso de 27 de Setembro de 18:59.
Annulla a eleição de Juizes de Faz da Parochia
das Dôres do Rio Verde na Província de Goyaz,
c manda proceder á outra,. por diversas irregularidades que forão com metlidas. . . . . . . . . . . . . . . . 231
N.o 2157. -FAZENDA.-Em 27 de Setembro de 1859.Sobrc as provas que rcsultão das cartas de consciencia, c das declarações verbaes feitas depois d:1
morte do testador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23S
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i\, 0 258. --Em 28 de Setembro de 1859. -Os Offieiaes de

Justiça, que não tiverem vencimentos dos eofres
publicos, devem pagar os novos e velhos direitos
integralmente antes de se lhes passar o provirnento ....................................•. 239
N. 0 259. -Em 28 de Setembro de 1859. -Sobre a continuação das grutificações de embarque dos Guardas
das Alfandegas; e attribuições dos Presidentes
nas questões de assentamento e vencimentos dos
J!;mpregados de Fazenda, & c. . . . . . . . . . . . . . . . . 2i0
N. o 260. -Em 29 de Setembro de 1859.- Sobre a jurisdicção dos Juizes de Direito em correição a respeito
da arrematação e administração dos bens de ausentes
e heranças jacentes, subsiste em seu inteiro vigor
o art. 48 do Decreto 11. 0 834 de 2 de Outubro
de 1857 ................................... : 21~1
N , 261. - GUERB.A.- Aviso de 29 de Setembro de 1859.
Estabelecendo Conselho economico para a enfer>>
maria militar no Laboratorio do Campinho. . . .
N.o 262. -FAZENDA. -Em 30 de Setembro de 1859.Declara que a Freguezia da Taquára está sujeita
a jurisdicção civil da Presidencia da Parahyba .. 243
N." 263. -JUSTICA. -·Aviso de 30 de Setembro de 1859.
Resolvendo diversas duvidas a respeito de incompatibilidades por suspeição entre os Juizes c seus
empregados.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . •
>>
N. 0 264. -Circular do 1." de Outubro de 1859. -Aos
Presidentes de Pr0vincias.- Declara que o Regulamento n. 0 2.!~33 ele 15 de Junho ultimo não
revogou o art. 48 do Decreto n. o 834 de 2 de
Outubro de 1851, que está em inteiro vigor ... 2 115
N. 0 265. -Il\'IPERIO. -Aviso do t,o de Outubro ele 1859.
Declara que o Aviso de 6 de Julho do corrente
anno não he interpretativo, mas derogatorio do
de 8 ele Março de 1847. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
N. 0 266. -Aviso circular do 1. 0 de Outubro de 1859.Dctermina que os Presidentes das Províncias sujeitem ao conhecimento da Assembléa Geral Lclislativa, c do Governo Imperial não só a approvação que derem aos compromissos de lnnandades, e alterações que nellc se fizerem , como
tambem os Regulamentos, que expedirem para
execução das Leis.Provinciacs ...............• 21d.i
N. o 267. -Aviso circular de 3 de Outubro de 1859.Rcgularisa a remessa elos Rclatorios dos Presidentes das l' rovincias, c das Leis, Regulamentos,
c Instrucçõcs promulgadas nellas. . . . . . . . . . . . . ~!'.7
:'\o 268. -FAZENDA. -Em 3 de Outubro de 185D.0
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He incompetente o Poder Judiciario para conhecer
e decidir de maleria pertencente ao contencioso
administrativo, qual a do lançamento de impostos. 2!~8
N. 0 269. -Circular em 3 de Outubro de 1859.-Recommenda que os Guardas das Alfandegas não
sejão occupados em trabalhos extranhos a seu5
empregos. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . 249
N.o 270. -Em r,. de Outubro de 1859. -Recommenda a
cobrança dos novos c velhos direitos pela creação
de Companhias c Sociedades e confirmação de
seus Esta tu tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>>
N.o 271. -Em 4 de Outubro de 1859. -Sobre os direitos
novos e velhos devidos pela dispensa das Leis da
amortisação a corporações de mão-morta ....... 250
N. 0 272. - IMPELUO.- Aviso de 4 de Outubro de 1859.
Providencía para que as corporações de mão-morta
não continuem a fazei' acquisição de bens de raiz
sem a necessaria licença do Governo Imperial, e
sem o pagamento dos impostos devidos á Fazenda Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>J
N. • 273. -GUERRA.- Aviso de 4 de Outubro de 1859.
Determinando ao Ajudante General do Exercito
qne faça constar em Ordem do dia que tornarse-ha digna da mais severa censura, independentemente das penas da Lei, toda a praça do Exercito de quulqucr categoria, que recorrer á imI;rens~ para provocar conflictos e desrespeitar seus
Supenores .................................. 251
N. 0 274. -Aviso de r,. de Outubro de 1859.- Declarando
que os escruvos da Nação, nenhum direito tem
a pagamento de jornal ....................... 252
N.o 275. -IMPEIUO. -Aviso de 5 de Outubro de 1859.
Dedara que aos Secretarias das Fétculdadcs de
Direito não compete aposentadoria. . . . . . . . . . . .
>>
N." 276. -FAZENDA. -Em t> de Outubro de 1859.lnstrueções para a execução do Decreto n. 0 2 ..·•. 74
de 24. de Setembro ultimo.. . ............... 253
No 277. -Circular em 5 de Outubro de 1859.-Asnssoeiações bancarias só ficão sujeitns ás disposições
do Decreto 11. 0 2.490 de 30 ele Setembro deste
anno relativas ao pagamento de seus bilhetes ou
escriptos depois de findo o semestre a que conesponder o scllo que houvcr•Jm pago sobre o total
da e1nissão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25t..
N. 0 278. -GUEHHA. -Aviso de 6 de Outubro de 1859.
Declarando que se poderá prescindir ele contracto
para fornecimento de generos, quando se conhecer
que h a conluio entre os fornecedores. . . . . . . . . 251)

XXX
1',\G.

N.o 279. -JUSTIÇA.- Portaria de 6 de Outubro de 1859.
Declara aos Tribunaes do Commercio que não
devem registrar Estatutos de quaesquer Companhias e Sociedades, nem considera-las creadas,
sem que estcjão pagos os novos e velhos direitos. 255
N.o 280. -FAZENDA. -Em 6 de Outubro de 1859.Sobre a isenção concedida pelo Alvará de 17 de
Junho de 1809 aos ascendentes e descendentes
que são herdeiros forçados em relação aos que por
affinidade se considerão taes. . . . . . . . . . . . . . • . . . 256
N." 281. -Circular de 6 de Outubro de 1859. -A multa
do art. 199 do Regulamento de 22 de Junho de
1836 deverá ser imposta pelos Inspectores das
Alfandegas quando lhes forem presentes as notas
para serem distribuídas ................•..... 257
N. 0 282. -Em 7 de Outubro de 1859.- Explica a disposição do Aviso de 3 de Outubro do 1856, ácerca
da applicação da pena de commisso aos foreiros
de terrenos de marinhas, quando alíenão todo
ou parte dos prazos. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
>>
N. o 283. -Circular em 7 de Outubro de 1859.- Fica
extensiva a quaesquer Sociedade ou Companhias
que estiverem funccionando a disposição da Circular n.o 4.2 de 5 do corrrnte ................ 258
N. o 284. -Circular em 7 de Outubro de 1859.- Póde-se
admittir no pn.1zo de 30 dias, dopois do qual
deve ter execuç:ão o Decreto n. o 2.490 de 30 de
Setembro do corrente anno, ao pagamento do
sello sobre seu fundo eapital as Associações c
Companhias que não tiverem satisfeito esse imposto
.
até a presente data ...........•............. 259
N. o 285. - Circular de 7 de Outubro de 1859. -O panno
de lixa he assemellwdo ao papel da mesma qualidade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
N.• 286. -Circular em 7 de Outubro de 1859. -Substituição elas notas de 501!>000 ela 3. • estampa, papel
roxo ....................................... 260
N. 0 287. -IMPEIUO.-Aviso de 7 de O~ttubro de 1859.
Approva a decisão que deu o Presidente da Província de Santa Calharina sobre a faculdade, que
tem as Camaras Municipaes, de nomear quem
substitua os respectivos Secrclarios nas suas faltas
e impedimentos, huma vez que taes nomeações
não recaião em pessoas que occupem cargos ou
officios, cujo exercício fôr incompatível com o
do dito emprego,........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
>l
N. 0 288. -FAZENDA. -Circular em S de Outubro de
1859.- Sobre a divisão dos terrenos de .Marinhas. 262
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N. 0 289. -JUSTICA. -Aviso Cit·cular de 10 de Outubro
de 1859:- Declara o tempo em que se devem
julgar vacantes e devolutas para o Estado os bens
das heranças ....•.......................... 262
N.o 290. -FAZENDA.- Circular em 11 de Outubro de
1859.- Devem ser cscriptos em papel almaço
"'
todos os documentos que tenhão de subir ao conhecimento do Ministro da Fazenda ........... 263
N." 291. -Circulat· em 11 de· Outubro de 1859.-0s Escripturarios, Amanuenses e Guardas devem ser
revezados nos dilferentes serviços e não exclusivamente applícados a hum certo e determinado ............................. · .. · . · • ·. ·
>>
N.o 292. -MARINHA. -Aviso de 11 de Outubro de 1859.
Manda observar a tabella das ajudas de custo
dos Officiaes do Corpo da Armada e das Classes
a elle annexas, quando forem mandados da Córte
em com missão á Província de l\'latto-Grosso ..... 264.
N.o 293. -IMPElUO.-Aviso de 12 de Outubrode1859.
Declara: J. o que as Assembléas Legislativas Provinciacs são competentes sómente para estabelecerem regras para as aposentadorias, jubilações
c reformas de Ell)pregados Provinciaes, mas não
para decreta-las em favor de certos e determinados indivíduos; 2. 0 que he olfensivo da Constituição, por enlender com direitos de importação,
o imposto de to pm· 0 / 0 sobre o producto liquido
das arrematações das embarcações naufragadas, c
dos respectivos generos, o qual foi estatuído no
art. 4. o § 25 da Lei n. o /~29 da Província do Rio
Grande do Norte ............................ 266
N." 294. -Repartição Geral das Terras Publicas.- Aviso
N. 0 /~0 de 12 de Outubro de 1859.-Solve duvidas sobre a creação da Colonia Militar entre a
Constituicão c Parnahiba ..................... 267
N. 0 293. -:FAZÊNJH. -Em 12 de Outubro de 1859.o cmphyteuse resultante das concessões de marinhas se deve reger exclusivamente pelos princípios dos prazos, a respeito dos quaes não se
póde tolerar a reducção na pensão, que he apenas
huma contribuição modica, em reconhecimento
do domínio directo ......................... 268
N." 296. -Circular em 13 de Outubro de 1859.- Sobre
a execução do Tratado de commercio de 4 de
Setembro de 1857 celebrado entre o Imperio o a
Republica Oriental do Uruguay ............... 269
N.o 297. -Em 13 de Outubro de 1859. -Sobre a multa
imposta a hum Capitão de nnvio pela :\lfandega
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<lo Rio Grnnd~ dli Sul, e incompetencia do Amanuense que intimou a decisão ao mesmo Capitão. 2'70
N." 298. -JUSTIÇA.- Aviso de 13 de Outubro de 1859.
Declara que o Governo Imperial lem faculdade
de conceder passagens pura o serviço activo aos
Officiaes da Guarda Nacional, quo por motivo do
moleslia, tiverem sido transferidos para a rrserV'8
e conseguirem restabelecer-se de suas enfermidades, precedendo sempre exame da Junta Medica. 271
N.o 299. -FAZENDA. -Circular em 14 de Outubro de
1859.- Manda cessar quaesquer grati!icações que
se abonem aos empregados das Thesourarias por
serviços de natureza identica á do respectivo
emprego, com exccpção das marcadas nus TabeBas annexus ao Decreto de 29 de Jam~iro do
corrente anno c das concedidas por trabalhos
))
extraordinarios ou de commissão.. . . . . . . . . . . . .
N.o 300. -Em 15 de Outubro de 1859. -Approva u
suspensão de exercício no respectivo Emprego de
hum Praticante da Reccbedoria pronunciado em
crime de responsabilidade.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
N, o 301. -Em 15 de Outubro de 1859. -Sobre a jusn
tificação dos parentes collateraes. . . . . • . . . . . . . .
N. 0 il02. -GUERRA. -Aviso de 15 de Outubro de 1859.
Determinando que sómente os Praticantes da Contadoria Geral da Guerra possão ser admittidos ao
concurso para as vagas de 4. os Escripturarios da
mesma Contadoria. . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
N.o 303. -FAZENDA. -Circular em 17 de Outubro de
1859. -Sobre o imposto pela permissão concedida pelas autoridades Judiciaes para as partes
ou seus procuradores, não provisionados, assignarem articulados ou allegações. . • . . . . . . . . • . . . 27 fJ.
N .o 304.-"Em 17 de Outubro de 1859. -Acautela o abuso
de se admitlirem nas audiencias, c nellas residirem, procuradores não provisionados........
)l
N. 0 305. -GUEHRA.-Aviso de 17 de Outubro de 1859.
Declarando que sómentc se deve abonar a quantia
de 5:t~J500 réis para as despezas com o enterro de
praças de prct na Jlrovincia de Minas Geraes. . 275
N." 306. -IMPERIO.-Aviso circular de 17 dcOutubro
de 1859.- Providencía afim de que haja uniformidade no formato, assim das Leis, Regulamentos,
e Instrucções, promulgados nas províncias, como
dos RE'latorios dos Presidentes destas, e documentos que lhes são annexos. . . . . . . . . . . . . . . . 276
N." 307. -FAZENDA. -Circular em 1.8 de Outubro de
1859.- As eorporaçõrs de mão-wnrta que obti-
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verão dispensa <las Leis da amortisação para adquirirem bens de raiz não p()dem rntrar no gozo
desses bens sem pagarem os novos e velhos direitos ......................•............... 27G
N. o 308. -Circular de 18 de Outubro de 1859.- Quando
devem ser julgados vacantes c devolutas ao Estado
os bens das heranças ......................... 277
N.o 309. -Em 19 de Outubro de 1859. -Dá instrucçõcs
para a boa execução do Decreto n. 0 2.486 de 29
de Setembro do corrente anno................
))
N.o 310. - Repartiçuo Geral das Terras Publicas. -Aviso
N. 0 201 de 19 de Outubro de 1859. -Declara a
multa que deve pagar quem deixou de registrar
dcntm dos tres prazos do Regulamento de 30 de
Janeiro de 18M-; as terras que possue ........ 279
N. 0 311. -JUSTICA.- Aviso de 20 de Outubro dc1859.
Declara que o impPdimento do Presidente da Camara e dos mais V ercadorcs não h e causa sufficientc para estorvar o sorteio dos Jurados. . . . 280
N.o 312. -Aviso de 20 de Outubro de 1859. -Declura
que a menor, filha de pui incognito, e que tem
mlíi viva, h e Qrphã em face das Leis do Pa'z.
n
N.o 313. -FAZENDA.- Em 20 de Outubro de 185\J.Instrucções para os proccEsos relativos á questões,
interposição c expediente dos recursos em materia de sello.. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 281
N.o 31lt.. -GUERRA.-Ci1·cular de 2t de Outubro de 1859.
Declarando que nus Províncias onde não houver
Edificio Publico, seja ubonado aluguel para casa
onde funccionc a Hepartição do Assistente do Ajudante General do Exercito, cessando neste caso a
prohibição que tem os Assistentes de residir na
_
casa em que estiver a Sccrcturiu ............. 284.
N.o 315. -F.AZENDA.-Em 24 de Outubro de 185!.l..Annulla o contracto celebrado com Francisco Sabino Freitas dos Heis, arrcmatnnlc dos serviços
da Cupatazia da Alfandega da Provinda do Maranhão ..................................... 285
N. 0 316. -Em 25 de Outubro de 185\J.- O exprdicntfl
de ~ por o/o dos gcncros nacionucs, c o de 5
por o/o dos estrangeiros, não são devidos nos despachos de huns para outros portos da mesma Província ............... , ..................... 286
N." 317. -IMPERIO.-Aviso circulur de 25 de Outubro
de 1859.- Manda observar o que determinão as
Circulares de 3, c 17 do corrente mcz, relativamente ao numero de exemplares que deve ser
remcltido ú 8ecrrtariu de Estudo dos NPgocios do
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Imperio, dos Rdalorios, com que os Presidentes
e Vice- PresidenlPs das Províncias passão aos seus
successores a Administrarão destas ............ 281
::\"." 318. -Portaria de 25 de Ou"tubro de 1859.-Altera
'o Regulamento de 25 de Fevereiro ultimo, que
estabelece disposições relativas ao serviço da limpeza desta Cidade, contractado com Antonio Nunes
de Souza & C. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
1'1" 319. -l<'AZENDA.-Em 26 de Outubro de 1859.Resolve as duvidas propostas pelo Banco Commercial e Agricola sobre a execução do Decreto
n. 0 2.490 de 30 de Setembro em relnção ás notas
promissorias do mesmo Banco. . . . . . . . . . . . . . . . 289
i'\. o 3:!0. -- JUSTICA.- Aviso ele 26 de Outubro de 1859.
Ao Presidente d_a :Província rlo Amasonas, solvendo as duvidils por elle ]Wopostas : 1.• Qual
o tempo dentro do qual os Empregados de Ju,l>ti~;a devem tirar o seu Titulo. 2.• Qual a Autoridade que deve marcar esse prazo. 3. • Se findo
este fica sem ciTeito a Mercô da Serventia 'litalicia do officio conferido á taes :Empregados; e
nesta hypothesc se se póde continua~· á servi-lo
interinamente.. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
N. o 321. -A viso de 27 de Outubro de 1859. -Ao Presidente da Província do Pará.- Declara que o
direito conferido aos Bispos c Vigarios Capitulares,
para proverem interinamente as Parochias, nomeando Parochos encornmcndados, não he extensivo ás Parochias já providas vitaliciamente por
apresentação do Padroeiro ..............•..... 291
N.o 322. -FAZENDA. -Em 27 de Outubro de 1859.Sobm a fisealisaeão dos direitos devidos ao Estado
das heranças jacéntes recolhidas aos cofres publicos. 293
N.• 323. -lMPEHIO.-Portaria de 28 de Outubro de
1859. - Approva as Posturas organisadas pela
lllm. Camara Municipal á. respeito da direcção
dos vehiculos de conducção em al;:;nmas ruas
desta Cidade. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . 296
N. o 324-.- JUSTICA.- Aviso de 28 de Outubro de 1859.
Ao Ministerio da Fazenda. -Declara que os Presidentes de Províncias podem, independentemente
de prévia permissão dos Ordinarios, conceder licenças ou dispensas de rcsidencia aos Parochos. 2\)7
N. o 325. -Aviso de 29 de Outubro de 1859.- Declara
que podem se1·vir conjunctamentc o Juiz Municipal e o Promotor Publico, sendo aquelle casado
com hum a sobrinha deste.. . . . . . • . . . . • . • . . . . . 298
N. o 3:!6. -FAZENDA.- Ern 29 de Outubro de 1859.-
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Regula a cobrança do imposto do gado ua Estação
Central do Campo da Acela mação ...........• 29S
N.o 327. -Circular de 29 de Outubro de 18~9. -Sobre
as duvidas suscitadas na execução do Decreto n:
2.490 de 30 de Setembro do conentc anno, que
regula o pagamento do sello dos bilhetes c escriptos ao portador, a vista ou a prazo menor
. _ de 10 dias.. . . . ....._.•....•.•.............. 299
N. o 328. -Em 29 de Outubro de 1859.- Dá instruccües
para serem observadas nos contractos celebrâdos
peb Administração dos terrenos diamantincs da
Pfovincia da Bahia ..................•..•..•. 301
~~N.o 329. -Em 31 de Outubro de 1859. -As casas que
venderem moveis fabricados em paiz estrangeiro
estão sujeitas ao imposto, seja qual lôr a sua
quantidade e qualidade. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 30:!
N. o 330. - J USTICA. -Circular de 3 L de Outubro de 1859.
Declara giic aos Promotores Publicas he prohibido
advogar nas causas cíveis, que podem afinal tomar
o caracter crime ..............•...........•• 303
N.o 331.- FAZENDA.- Em 2 de Novembro de 1.859.0 favor do art. 35 do Decreto n. o 2.34 3 de 29
de Janeiro deste anno só aproveita ás licenças
concedidas posteriormente ao mesmo Decreto ... 304
N. o 332. -Circular em 2 de Novembro de 1859.- As
gratificações não concedidas por Lei ou Regulamento cessão, findo o anno financeiro em que
forão concedidas .........•...•........••. ". . .
)>
N.• 333. -Em 3 de Novembro de 1859.-0s §~ 35 e
36 da Tabella annexa á Lei n. o 243 de 30 de Novembro de 1841 só sa referem ás Sociedades civis
c commerciaes, cuja creação he autorisada, ou
cujos estatutos são approvados pelo Governo ... 305
N.o 33'i-. -Em 3 de Novembro de 1859.-0s Presidentes
de Províncias não podem autorisar emprestimos
dos cofres geraes aos provinciaes sem prévia ordem
do Thesouro Nacional. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .
)>
N.• 335. -IMPERIO.-Aviso de r,. de Novembro de 18:59.
Declara que a Resolução da Assembléa Legislativa de Santa Catharina n." 471 de 30 de Agosto
ultimo, estabelecendo regras para a aposentadoria
dos J~mprcgados provínciaes, he o!Tensiva do Acto
Addicional á Constituição do lmperio, por ter
sido publicada sem a sancção da Pt·esidencia ... 305
N.• 336. -Aviso de 4 de Novembro de 1859. -Approva
as decisões da Jlrcsidencia da Província de Santa
Catltarina sobre duvidas relativas á Lei Hegulamcntar das Elei1;õ~s, qnanlo ú prcsideneía da
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eleição de Vc:rct~dor~s em buma nova Parochia,
c ao complemento da qualificação por onde ella
ba de ser feita ............. ·· . . . . . . . . • . . . . . . 307
!\. 337. -l~'AZENDA.-Em 5 de Novembro de 1859.Concede á Real (:ompanhia de Navegação AngloLuso-Brasileira os mesmos favores de que goza a
Ueal Companhia 13ritannica por Portaria de 23
de Outubro de 1851. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
N. 0 338. -Circular em 7 de Novembro de 1859.-As questões que se levantarem sobre a obrigaçilo do pagamento do scllo devem ser decididas pelas Estações Fiscaes que tem á seu cargo a percepção
))
do imposto.................................
N. • 339. -Em 7 de Novembro de 1859.- Declara por
quem devem ser decididas as questões que se levantarem ácerca do pagamento do sello, a que
estão sujeitos os bilhetes dos Bancos ........... 309
N. 0 340. -Em 7 de Novembro de H!59. -os Conselheiros de Estado estão comprehendidos no § 4.. •
da Tabella annexa a Lei n. • 21~3 de 30 de Nc''embro de 184-1 para o pagamento dos direitos
de seu cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 310
N." 3H. -Em 7 de Novembro de 1859.-Dá explicações
<.tcerca do sello, a que estão sujeitos os bilhetes
dos Bancos . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
))
N.• 342. -Em 8 de Novembro de 1859. -nevem ser pilgas
pela Collectoria as dcspezas dos processos de arrematação em praça dos bens pertencentes a heranças jacentes .............................. 312
N. o 343. -Em 9 de Novembro de 1859.- No caso de
falta comprovada dos conhecimentos de talão da
decima devem os Tabelliães c Escrivães transcrever ipsis verbis as respectivas certidões passadas
pela Itecebedoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
))
N. 0 311i. -JUSTICA.-Aviso de 9 de Novembro de 1859.Declara c{ue nos Juizos em que haja Partidores
legitimamente providos , devem estes fazer a partilha nos inventarias judiciaes ..............•.. 313
N." 3!~5. -GUERRA.-Avisodc9 deNovcmbrode1859.Declarando que o Com mandante da Companhia de
Pedestres não tem direito a percepção de seus vencimentos do dia de sua nomeaçao, mas só mente
da data da publicação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
)J
;;.J.• 3'16. -Aviso de 9 deNovembrodc1859.-Dcclarando
que não se deve descontar a gratilicação aos Amanuenscs nos dias em que faltarem aos S(•Us empregos pelos serviços gratuitos da Guarda Nacional
c do Jury .•................. , ............... 31-:i
0
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N. 0 317. -Em 10 de Novembro de 181>9. -Declarando
que o Com mandante das Armas deve só mente exigir
a força precisa da Guarda Nacional em destacamento para o serviço da guarnição, e que quanto
ao estado do armamento e disciplina recahe a resp<msabilidade no Com mandante Superior da Guarda
Nacional.. . . . • • . • . . • . . . • . . . . . . . . • • • . • . . . • . • . 315
N. o 348. -Em 10 de Novembro de 185!:1.- Declarando
que hum Capellão Capitão do Corpo Ecclesiastico
do Exercito não tem direito ao Habito da Ordem
de S. Bento de Aviz ......................... 31G
N. 0 3t.-9. -Aviso de 10 de Novembro de 1859.- Declarando que hum 2.° Cirurgião do Corpo de Saudc
do Exercito que teve ordem para seguit' para a
Côrte, depois de cumpri I' a sentença á que foi
condemnado pelo Poder Judiciario, vá rcspondet·
a Conselho de Investigação na P rovincia por onde
he accusado pelo respeclívo Presidente.........
»
N. 0 3:SO. -Aviso de 10 de Novembro de 1859.-Ao Presidente da Província de S. Pedro: declara que na
gratificação de engajamento, quando os engajados
se achem nos llospitacs, c Enfermarias Militares
não se deve fazer desconto; mas sim na gratificação dos voluntarios, que entrarem para aquelles
Estabelecimentos.. . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . 3l7
N.o 351. - FAZENDA.-Em 10 de Novembro de 1859.0s Presidentes de Província tem direito de conceder aos Parochos licenças e dispensas de rrsidencia sem prévia permissão dos Ordinarios ....... 318
N. 0 352. -Em 10 de Novembro de 185!:1.-0 Thesourcit·o Geral c os Pagadores do Thesouro devem
ser substituídos em seus impedimentos pelos respectivos Escrívães ............................ 319
N. 0 853. -Em 12 de Novembro de 1859. -Nenhum direito tem os Empregados do Juizo dos Feitos da
Jcazcnda a augmento de vencimentos pelo facto do
ter elle sido concedido aos Empregados das Thesourarins de Fazenda . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
))
N." 354. -JUSTlCA.-Aviso de 1!J. de Novembro de 185H.
Declara a· quem compete detalhar o serviç.o da
Guarda Nacional em destacamento... . . . .. . . • . . . 320
· N." 355. -Aviso do 1!~ de Novembro ele 1859. -Ao
Juiz do Direito da 2." Yara da Côrte.-Solve diVrt·sas duvidas ü respeito da execução do Decreto
n." 2.138 de 6 de Julho de 1859............
>J
l'i·" 355. -F.\ZENDA.-Circular em H de Novembro
ele 1859.- Substilui(:uo das uotas de 500·/POOO
d;t 1.", 2." c 3." estampcts ..... ,,, ... , ... ,, .. 32.1
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N.• 357. -Em 18 de Novembro de 1859.-Dá explicações
sobre o scllo, a que estão sujeitos os bilhetes
dos Bancos . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ....... 322
N.• 358. -JUSTICA. -Aviso de 18 de Novembro de 1859.
Declara quo só SlJrão designados Majores para os
Corpos da Guarda Nacional, que cstejão devidamente organisudos fardados, e armados, e que
>>
prestem serviço regular .......•..... :. . . . . . . .
N. 0 359. -Portaria de 19 de Novembro de 1859.- Ao
Reverendo Bispo Conde Capellão-1\fór revogando
a Portaria de 13 de Janeiro de 182!~, c autorisando as ordenações sem depcndencia de licença
do Governo ......•...... · .......•........... 3'23
N.• 360. -Aviso de 22 de Novembro de 1859.-AoPresidente da Província do Hio Grande do Nortc.B.csolvc duvida sobre o e!Teito da sentença que
julga procedente a prescripção em crime inafiançavcl ...........•....................... · . .
>>
N.• 361. -FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 1859 .......:.
Sobre o scllo devido pela transrerem·ía das acções
do Banco ....... ·...•.•......•...........•... 32.·~
N.• 362. -Em 22 de Novembro de 1859. -Estão sujeitos
ao sello fixo do art. 35 do Regulamento de 10
de Julho de 1850 as certidões de exerci cio dos
Magistrados exigidas pelos arts. 3.• c !J..• do Decreto de 20 de Dezembro de 1830 ............. 320
N.• 363. -1\IARINHA.-Aviso de 22 de Novembro de 1859.
Manda observar o Regulamento para a praticagi:lm
do porto, ·barras e costa da 11rovincia do Ceará..
>>
N.• 364. -GUERRA.-Circularde23deNovembrode1859.
Declarando que não ha direito para descontar-se
nó\ gratificação de engajamento quantia alguma ás
praças que entrarem para os Hospitaes ou Enfermarias militares, o que póde ter lugar na gratificação de voluntario. . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 333
N.• 365. -Circular dé 23 de Novembro de 1859. -Declarando que as praças de pret voluntarias ou engajadas, promovidas a Officiaes não devem ser com·
pcllidas a restituir a parte do ptcmio de que aptos
da promoção receberão legalmente em boa fé. . .
>>
N." 366. -FAZENDA.-Circular em 23 de Novembro de
1859.-Solve duvidas sobre o modo de fixar a
gratificação que o governo está autorisado pana
conceder aos Empregados das Alfandcgas, Consulados e Rccehcdorias, que tiverem m<~is de 30
:mnos de serviço, na parle relativa ás porcen-

tagens. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s:J',.
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N.o 367. -Em 24 de Novembro de 1859.-Recommenda
que se não desembaracem os navios de emigrantes
antes de terminadas as indagações da Commissão
creada pelo art. 27 do Hegulamenlo n.• 2.168 do
1. o de Maio de 1858.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. · . . . 334
N.o 368. -Il\IPERIO. -Aviso de 2!~ de Novembro de 1859.
Ao Presidente da Província do Hio de Janeiro,
resolvendo as duvidas propostas pela Camara Municipal de Angra dos Reis sobre a convocação de
Eleitores, que transferirão seu domicilio para a
Côrte; de supplentes de Eleitor, que residem fóra
da Parochin ou 1\Junieipio, mas dentro da Província; e sobre a autoridade a quem compete fazer
o sorteio dos supplentes empatados pam ter lugar
a substituição de Eleitores ..•...••.•..•...... 335
N.o 369. -FAZENDA.-Em 26 de Novembro de 1859.Sobre o sello a que estão sujeitO$ os livros do
negociante fallido não matriculado, remcttidos
pelo Juiz Commercial para serem sellados.. . • . • 337
N. • 370. -Em 26 de Novembro de 1859.- O seU o a que
está sujeito o titulo de doação de huma escraya
passado sem declaração de quantia alguma.. . . •
»
N.• 371. -MARINHA.-Aviso de 26 de Novembro de 1859.
Determina que as contas dos encarregados dos generos da Fazenda Nacional a bordo dos navios da
Armada encerrem-se, com inventario, no fim de
cada anno financeiro . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 338
N.• 372. -JUSTIÇA. -Aviso de 26 de Novembro de 1859.
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro.Declara que ao Depositaria Publico competem os
dous por cento sobre todos os bens moveis c semoventes, comprehcndidos os escravos ......... 33!)
N.o 373. -Aviso de 26 de Novembro de 181:>9.-Ao Presidente da Província do Ceará- Declara que o
protesto por julgamento em novo Jury, interposto
antes da Lei de 3 de Dezembro de 1841, deve
ser seguido c ptoccssado em conformidade do Co·
digo do Processo Criminal sem embargo das disposições da referida Lei ...................... 3!~0
N. o 37!~. -IMPERIO.-A viso de 28 de Novembro de 1859.
Declara que a disposição do art. 20 dos Estatutos das Faculdades de Medicina comprehende os
Pharmaceuticos; Parteiras e Cirurgiões de que trata
o art. 23 dos mesmos Estatutos ...........•... 3H
N." 37o. -FAZENDA.-Em 28 de Novembro de 1859.:_
Solve duvidas occorridas na liquidação do tempo
de serviço do Inspector aposentado da Thesouraria do Amasonas, Alvaro Botelho da Cunha .. 3'.2
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N.o 37G. -Em 28 ue NoYemhro ue 18:19.- Não se tleye
cobrar de husea mais do que a quantia marcada
na Tabella de 19 de Abril de HH4 ........... 3'~3
N. 0 377. -Circular em 30 de Novembro de 1859. -Os
empregados das Alfandegas achando-se em serviço, embora fóra da propria Repartição, tem direito a todos os seus voncimentos, incluída a
respectiva gruiificaçüo.. • • . • . • . . . • . . • . • • . • • . . . 3V~
\'V 378. -l~m 30 de Novembro de 1859.-Fixa a intelligencia da ultima pnrte do art. 2. o § 2. o do
Decreto n." 2.nt~ de 24. de Setembro do corrente anuo sobre a armazcnngem de 4 por 0 /o a
que fL'ão sujeitas as mercadorias demoradas nas
))
Alfundcgas além de dous annm.... . . . . . • • . . . .
N.• 379. -JUSTICA.-Aviso Cireulnr em 30 de Novembro
de 1859 ...:..._ Aos Presidentes das Províncias, declarando qnc não existe nenhuma incompatibilidade
entre o Officio de Escrivüo do Jury, c o de Distribuidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . . . . . . • 31~5
N,O 380. ·-GUERRA.- Circular do 1.. 0 de Dt~zembro de
1859.- Declarando que o fornecimento de agua
deve ser feito d'ora em diante pelas sobras dos
ranchos dos Corpos; e detcnninando que todas as
despczas com a tropa de t.a Linha seja feita pelos
Cofres Geracs scjão ellas qnacs forem, reyogado
o Aviso de 21 de Julho de 185G.............
))
N.o 38t. - FAZENDA.-Circular em 1. 0 de Dezembro de
1859.- Fixa a intclligcncia da ultima parte do
art. 2." ~ 2. do Decreto n.• 2.474 de 24 de Setembro deste anno solwe os 4 por 0 /o a que estão
sujeitns as mercadorias demoradas nas Alfandegas
além de dous annos .......•....•.•.......... 3~6
N. o 382. - Circu lnr em 3 de Dezembro de 185\J. -As
acções do Banco do Brasil não podem ser transferidas sem prévio pagamento do sello ...•....... 3!~7
N. o 383. -Repartição Geral das Terras Publicns.- Aviso
N. 0 33 de ;) de Dezembro de 1859.-A' Prcsidencia do Rio de Janeit'o.- Declarando quaes as
posses de pessoas pobres, cuja medição deve correr
por conta dos cofres publicos. . . . . . . • . . • . . . . . .
))
N. 0 38!L -FAZENDA.-Circular em 6 de Dcz~mbro de
1859.- Hecommenda a observancia da Ordem d~
16 de Julho deste anno na liquidação do tempo
de serviço dos Emprrgados de Fnzcnda aposentados. 3't3
N.o 385. -GUERBA.-Cireular ele G de Dezembro de
1859. -Dctrrminando que estando ga!itos os medicamentos mandados para os Hospitaes e Enfrrma0
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rias militares das I1 rovincias sejão comprados nas
Provincias como anteriormente se praticava .... 3M{
\o" :1860 -FAZENDA0-Em 7 de Dezembro de 18!)90Sobre o scllo, a que estão sujeitos os bilhetes dos
Bancos .. ooo........................... o. . . . . 3!,.9
N." 387. -MAHINHA. -Aviso de 7 de Dezembro de 1859.
Declara que os Olliciaes Marinheiros da Armada
que aceitão os lugares de Patrões Móres, creados
por Lei, ou de Mestres das Officinas de velas
e apparelho dos Arsenaes, perdem os que occupão
no respectivo Quadro .................... o. . . . :1150
N" 3R8o -GUERRA0-Aviso de 7 de Dezembro de 18590
Declarando que fica elevado a 400 réis o preço
maximo das esteiras para os Corpos da Guarnição
da Côrte, sendo fornecidas pelo Conselho Administt·ativo de compras, cessando a pratica de se
entregar aos Corpos a importancia das mesmas
esteiras .. o....•..... oooo. o .... o.. o......... o )>
No" :1Rfl. -MARINHA.- Aviso de 9 de Dezembro de 18590
1\fando que aos Almoxarifes demitlidos se abone
n respectiva gratificação durante o tempo que assistirem aos invcnlarios de entrega, descontados
os dias em que, por qualquer moti\'o não trnbalharem .. o.•............. o. o..........•.••. o :J/;;1
No 3!100 -FAZENDA0-Em 9 de Dezembro de 1859.Sobre o modo de contar a antiguidade dos Empregados de Fazenda removidos de humas para
outras Thesourarias, e se nesta hypothese devem
prestar novo juramento para entrarem no exercieio
de seu ultimo emprego ....... , .... o.......... 3!)2
N " :1!H o -Circular em 9 de Dezembro de 1859.- Hecommenda o exacto cumprimento da legislaç.ão
llscal relativamente á eobranca dos seBos e direitos de 5 por /o· ........ o.' ......•......... ~03
N. o :m2. -Em 10 de Dezembro de 1851. ;_Cumpre aos
Presidentes de Provincia participm· ao Governo
Imperial a installação de qüalquer Estabelecimento
Bancario, que possa ter lugar nas Provincias res,
pectivas . . • . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . • • . • . . • • . .
No" :!93. -MARINHA.-Aviso de 13 de Dezembro de 1859.
Dá providencias para a boa conservação das drogas fornecidas ás botieas á bordo dos navios da
Armada, bem como dos instrumentos cirurgieos
;í cargo dos Cirurgiões respectivos ...•..•...... 354.
No" 39!k -Aviso de 14 do Dezembro de 1859. -Amplia
o disposto na 6. • observação da tabella mandada
PXecutar por Aviso dP 17 de DPzombro dP 184.9,
0

ü
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relativamenle ao fornecimento de peças de lhnlamento ás praças do Batalhão NavaL •.......... 355
N. 0 395. -Aviso de H de Dezembro de 1859.- Regula
a maneira JlOI' que devem ser cobradas as multas
impostas por infracção de contractos eorn a Hepartição da Marinha ..........••............. 3:S6
N. 0 396. -ll\U1ERIO. -Aviso Circular de 15 de Dezembro
de 18n9.- Providencia sobre o abuso de serem
lançados no Correio com a designação de «serviço publico>> papeis e processos administrativos
que tem por objecto interesses de partes, ..... 357
N." 397. -FAZENDA.-Em in de Dezembro de 1859.As mercadorias são sujeitas aos direitos em vigor
na data da distribuição da competente nota l;ara
despacho . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . .
>>
N. • 398. -Em 15 de Dezembro de 1859.- Não são excluídos na distribuição das multas os Escripturarios e Amanuenscs das Alfandegas, quando faltão
mais de huma semana, por motivo de serviço gratuito em virtude de Lei; e he indiil'erente contar
as faltas seguidas ou interpoladamente para preencher uquelle prnzo, quanto aos que soffrem n
exclusão. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
N." 399. -Circulnr em 15 de Dezembro de 1859.-As
facturas das mercadorias não taxadas na Tarifa
devem ser processadas em separado das notas para
o despacho, conforme os modelos annexos ...... 359
N." lt-00. - Circulnr em 15 de Dezembro de 1859.- })á
modelos para a escripturação das impugnações,
e declara que quando houver necessidade de supprimento do cofre geral das Alfundegas para o
das impugnações deve preceder requisição do Empregado encarregado dessa escripturação ao respectivo lnspector para autorisat· o supprimento. 362
N." 401. -JUSTlCA.-Avisode 16dcDczembrode1859.
Solve as 'seguintes duvidas apresentadas pelo Juiz
de Direito da Comarca do Crato; 1.•, se ha recurso
do despacho que "dcnega soltura em consequencia
de habeas-corpus; 2. •, se depois de concedido á
parte semelhante recurso, pódc ser cassado pelo
Juiz por conter injurias a sua pessoa ....•.••.. 368
N." 402. -Aviso de 16 de Dezembro de 1859.-Solve
duvidas a respeito da intelligcncia do Regimento
de custas no art. 108 con1binado com o art. 95 ... 3'6íl
N." 403. -FAZENDA.-Em 17 de Dezembro de 1859.Expediente de 5 por "/o do sal navegado por cabotagem, e de 1/2 por "/.dos generos naci~-l:.ws que
tiverem similares estran!{eiros . . . . . .
))
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N.• /t.O,J.. -MARINHA.-Aviso de19 de Dezembro de 1859.

N.•
N.•
N.•

N•

N."

N."
N.•

N.•

N ."

N.•

Determina que não subão informados pedidos para
o fornecimento extraordinario de objectos sobresalentes aos navios da Armada , sem que se haja
previamente verificado, com 'a maior exactidão,
a sua necessidade e legalidade .............• , . 370
/~05. -FAZENDA. -Em 19 de Dezembro de 1859.0rganisa a Tabella dos preços das impressões da
Typographia Nacional. ....................... 371
1~06. -JUSTIÇA.- Aviso de 20 de Dezembro de 1859.
Regula o serviço dos MNlicos da casa da Correcção. 373
lt-07. -FAZENDA. -Cit·culat· em 20 de Dezembr<) df'
1859.-Marca o prazo para o começo do desconto
mensal de 10 por "/o no valor das notas de 50:tl
da 3.• estampa, papel roxo, e de 500~ da 1.•,
2.• e 3.• estampo ........................... 37<i
4.08. ,.-Circular em 21 de D;;zcmbt'o de 1859.-Rece~m
menda que nos o;·çamcntos que tiverem de remetter ao Thcsouro fação mencionar especificadamente todas e quaesqucr (kspe:r.as, c observem o
d!sposto nos arts. 13 c H da Lei do orçamento _,.
vtgente ..........•.......................... 3'1 <:J
409. -GUERRA.- Aviso de2l de Dezembro de 1859.
Determina que as despezas com destacamentos de
1.• linha no interior das Provindas corr:io por
conta dos Cofres Geraes, em quanto o Poder Legislativo não resolver a semelhante respeito. . . . . . .
))
410. -Aviso de 21 de Dezembro de 1859. -Manda
adoptar no Exercito a ordenança para toques de
cornf'tas nos Corpos de Artilharia c Infantaria . 376
lt-11. -JUSTIÇA.-Aviso de 21 de Dezembro de 1859.
Decida que á vista da ordem n. • 139 de 30 de
Setembro de 1850, que declarou dependentes das
repartições fiscaes os ti a piches Alfandegados, deverá
o Juiz doCommercio procedet· nos termos do Decreto
n.• 512 de 16 de Abril de 184.7..............
n
412. -Aviso de 21 de Dezembro de 1859. -Declara
que dous parentes em gráo prohibido podem exercer officio de Justiça no mesmo Tet·mo, sendo de
Juizos diiTerentcs ............................ 377
1!-13. -FAZENDA.- Circular em 22 de Dezembro de
1859.- Os Escrivães das Alfandegas devem fazer
de seu proprio punho a escripturação das impugnações ..........• , . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 378
414. -GUERRA. -Aviso de 22 de Dezembro de 1859.
Determina que os papeis ~ proeessos de interesso
de particulares sejão com essa nota lançados no
Corrf'io, afim de arree<~rlar-se o re~pectivo portP.
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N.•
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N,

0

415. - J UtiTIÇA.- Aviso de 23 de Uezelllbro de 1859.
Ao President~ da Provincia de Minas Geraes.Solve a duvida proposta pelo mesmo Presidente
ácerca da legitimidade das licenças concedidas
pelos Prelados aos Parochos de suas Dioceses. . . 37!:1
'd6. -FAZENDA. -Circular de 2!~ de Dezembro de
1859.- As contas dos encarregados dos generos
da Fazenda Nacional a bordo dos navios da Armada devem ser encerradas, com inventario, no
fitn de cada anno financciro .................• 380
!d7. -i\lAHINHA.- Aviso de 2'~ de Dezembro de
1859.- Determina que a consignação para as
compras miudas, de que truta o art. 3." do Begulamenlo que baixou com o Decreto n.•2.108 de 20
de Fevereiro de 1858, seja abonada mensalmente
ao Agente comprador pela Pagadoria da Marinha. 381
HS. -IMPERIO.-Aviso de 24-de Dezembro de 185!:1.
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro sobre
os meios de evitar que seja illudida a disposição
da Lei da reforma Eleitoral, que ·prohibe que
alguns funccionarios publicos sejão eleitos Membros
das Assembléas Legislativas Provinciaes, Deputados, ·e Senadores, nos districtos onde exercerem
autoridade ou jurisdicção .................... 382
419. -FAZEND.\.-Ern 27 de Dezembro de 1859.
Manda cessar o abuso dos tratamentos indevidos. 383
420. -Circular em 27 de Dezembro de 185H.- A
gratificação do art. !d do Decreto n. • 2.343 de
29 de Janeiro deste anuo só h e devida quando o
empregado a quem ella fôr concedida estiver em
exercício e!Teclivo ............................ 38'•·
ld1. - 1!\JPERIO.- Aviso de 27 de Dezembro de 1859.
Declara que a obrigação imposta aos navios de
tirarem cartas de saude, quando reinarem epide ..
mias, não se estende aos que sahirem com des-

tino á portos estrangeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

))

N." !,.22. -FAZENDA.-Ern 28 de Dezembro de 1859.
Não deve ser incluído no peso liquido das fazendas o papelão que servir de envoltorio tís
mesmas fazendas. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
N.o 4.23. -Circular em 29 de Dezembro de 1859. -Ordena que quando não se possão obter facilmente
nas Províncias os livros nccessurios para as Thesourarias, seji'ío ellcs requisitados em tempo ao
Thesouro com as preeisas especificaçlJCS ......... 38ü
~." 'dL -GUELUlA.-Aviso de29deDrzembro de 18/W .
.\o Presidente da Provineia da Bahia, declarando
!JIIC fazendo separar as duas Companhia' do Cor pu
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da Guarniç.ão lixa, trate de organisar com ellas
o Esquadr1io de Cavallaria, m·eado na conformidade do § !h• art. 7.• da Lei n.• 1.042 de H
de Setembro ultimo conservando as Companhias
a mesma força que actualmente tem ........... 386
425. -Aviso de 29 de Dezembro de 1859.-Ao Ajudante General do Exercito, declarando que as
praças destinadas ás Colonias Militares, só serão
desligadas dos seus respectivos Corpos na vespera
da mat·cha ou embarque ................•.... 387
4.5!6. - IMPERIO. -Portaria de 29 de Dezembro de
18:59.- Dá instrucções pam regular-se o transporte
de polvora e mais objectos de conducção perigosa
nos tmns da Estrada de ferro de D. Pedro li .. 388
427. -A viso de 29 de Dezembro de 1859. -Declara
que estão comprehendidos na disposição dos arts.
98 dos Estatutos das l<'aculdades de Direito, c
133 dos das Faculdades de Medicina não só os
Lentes que não comparecerem para a votação nos
concursos, mas ainda os que, comparecendo, deixarem de votar se.m impedimento legal. ....... 389
q.28. -FAZENDA.- Circulr em 30 de Dezembro de
de 1859. -Sobre os livros de talão dos Corretores, de que trata o art. 6. • do Decreto n. • 2.490
de 30 de Setembro do corrente anno ........... 390
'~29. -Em 31 de Dezembt·o de 181>9. -A gratificação
de embarque só compete aos Guardas das Alfandegas, quando etrectivamcnte embarcados. . . . . . 391

lndit~e

dos Additamentos ás Decisões do
Governo.

N .•

1. -JUSTIÇA.- Aviso do 29 de Outubro de 1858.
Ao Presidente da Província de Sergipe.-Declam
que os Parochos Eneommendados não t<·m direito
a congrua de 600ijfl0UO, marcada no ~ 3. o do art.
29 da Lei de 26 de Setembro de 1857 ..... , . .
N. • 2. -Repartição Geral das Terras Publicas.- Circular de 8 de Janeiro de 1859.- Aos Presidentes
de Provincia.-'!)cclara que nenhuns emolumentos
devem perceber as Hepartições Especiaes de Terras,
ou Thesourarias de .Fazenda pelos re!Zistros feitos
depois de findos os prazos do art. 92 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1851.............
N. • 3. --Repartição Geral das Tenas Publicas.- Aviso
de 11 de Fevereiro de 1859.- Ao Presidente da
Provincia de Mmas Geraes.- B.esponde á consulta,
que faz o Dele~adl) do Director Geral das Terras
ácerca de duvidas relativas ao registro de tenas
possui das. . . • . . . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . • . . . • . . . .
N. • 4. -FAZENDA.- Em 27 de Abril de 1859.- 1-tegulamento. para a 1."'*() 2.• Pagado1·ias do Thesouro Nae~onal. .:;ji· ••• ;·... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
N. o 5. - M:.\LU~HA. -Aviso de 29 de Agosto de 1859.
Dá certos esclarecimentos a respeito dos vencimentos dos Machinistas da Armada.. . . . . . . . . . .
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DECISÕES DO GOVERNO
DE

N. 0 1.-FAZENDA.-Em 4 de Janeiro de 1859.-Manda
recolher ao Thesouro as apolices e o dinheiro deixados por
Catharina Victoria da P1:edade, fallecida sem testamento.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
4 de Janeiro de 1859
Em resposta á consulta feita pelo Administrador da Meza
de Rendas de S. João da Barra, em officio de 19 de Novembro
ultimo, sobre se devem ser recolhidas ao Thesouro ou postas
em praça duas apolices da divida publica e huma caderneta da
Caixa Economica deixadas por Catharina Victoria da Piedade,
que falleceo sem testamento, haj'l V. S. de declarar-lhe que
o Curador da herança, competentemente autorisado pelo respectivo Juiz de Orphãos, póde levantar da Caixa. Economica o
dinheiro pertencente ao espolio, delle deduzir as de,pezas da
arrecadação, e recolher ao Thesouro, com as apolices, o saldo
que houver.
Deos Guarde a V. S.- Francisco de Salles Torres Homem.
~r. Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas.

(2 )
N." 2. -Em 5 de Janeiro de 1859. -Não he necessaria

a habilitação dos herdeiros de hnm casal para se pagar
ao respectivo testamenteiro o que ao mesmo casal se ficou
a dever.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional,·· respondendo ao officio do Sr.
Inspector da Thesouraria do Rio Grande do Sul n. 0 1.05!~ de
27 de Novembro ultimo, no qual consulta se, para pagaN;e
ao testamenteiro de hum casal o que a este se ficou a dever,
he necessaria a habilitação dos respectivos herdeiros quando
a divida excede de 250<!DOOO, lhe declara que, para o caso
de que se trata, não he necessaria a habilitação, por isso que
os herdeiros não são os que requerem a entrega da herança,
mas sim o testamenteiro que, como consta do referido afficio,.
já provou com documentos achar-se habilitado para fazer a
cobrança da divida em questão.
Thesoro Nacional em 5 de Janeiro de 1859.- Francisco
de Salles Torres Homem.

N."' 3. -Em 7 de Janeiro· de 1859. -Sobre a cobrafiÇâ
das multas em que incorrem os possuidore s de terras por
não fazerem as declarações, que lhes cumpre, nos prasos
marcados no Regulamento de 30 de Janeiro de 1854.
Ministerio dos Ne!Socios da Fazenda. Rio de Janeiro em

7 de Janeiro de 1859.
llhn. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio de 9 de Novembro ultimo, no qual essa Presidencia expõe a duvida
em que se acha ácerca do cumprimento que deve dar ao Aviso
deste Ministerio de 26 de Outubro do anno passado, que
acompanhou relações dos indivíduos multados pelos Vigarios
das Freguezias de S. João Baptista do Vallão dos Veados e
de S. Salvador da Cidade de Campos por não terem registrado as terras que possuem nas mesmas Freguezias; fun-
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itãrulo•sê éssá duvida no facto de ter sírio extíncta péló art.
39 dó Decreto n. o 736 de 20 de Novembro de 1850
à Thesoriraria de Fazenda dessa Província, ficando cominettidos ao Thesouro Nacional os negocios que por ella corrião;
e de dispor o art. 96 do Regulamento de 30 de Janeiro
'de 1854· que devem ser communicadas aos Inspectores
das Thesourarias e cobradas executivamente como dívidas
da Fazenda Publica as multas em que incorrerem os possuidores ele terras por não haverem feito as declaraçoes, que
lhes cumpre, nos prasos marcados no dito Begulamento,cabe-me declarar a V. Ex. que, segundo o Aviso Circular du
Ministerio do Imperio de 18 de Maio de 1858, compete ás
Presidencias marcar hum praso razoavel aos multados que niíõ
registrarão as terras que possuem, para que rccolhão aos cóftes
publicos as multas que lhes forão irnpostas; por isso que
semelhante acto não he propriamente fiocal e conseguintemente da attribuição da Rcpartiçuo de Fazenda; mas sim
administrativo e da competcncia do referido lVlinisterio, a cujo
cargo está a Repartição das Terras ])uhlicas; sendo que deve
o mesmo acto ser exercido nas Províncias peios respectivos Presidentes como delegados do Governo Imperial. Se os multados
porem deixarem de satbfazer, dentro do prazo marcado pela
Presidencia, a importancia das multas em que incorrerão,
incumbe então ás Hepartições Fiscaes proceder á effectiva
cobrança, primeiramente por mera intimação extra judicial,
e, no caso da improficuidade desta, pelos meios executivos,
na fórma do citado art. 96 do Hegulamento de 30 de Janeiro de 1854.
Deos Guarde a V. Ex. - Francisco de Salles Torres
Homem. -S. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro.

N.Q 4.-~IMPEHJO .....,..Avlso ue 10 de .Taneiro de 1859.-,-Â.p·
prova o programma pam o curso de estudos do Imperial
Collegio de Pedro li, organisaclo pelo Conselho Director da
Instrucção primaria e secundaria do jlfunicipio da Côrte.
2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do
lmperio, em 10 de Janeiro de 1859.
Fica approvado o programma para o curso de estudos do
Imperial Collegio de Pedro H., organisado pelo Conselho Di-·
rector da Instrucção primaria e secundaria do Município da
Córte, que acompanhou o Oficio de V. Ex. de 3 do corrente.
Deos Guarde á V. Ex. -SI'rgio Teixeira de lVIacedo.-Sr.
lnspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do Município da Côrtc.

PJ•ogt•amtna
de I.S~e ,

~lo eu~i!il!.l!O !ll&u•a o anno leetlvo
(!;t•g~n~bmd.® .-~elo Uonselho Di~

••eetot• t~.la ~~n•sig'lll!e~!i® m_:n.•hn~u·la e secm.D..:lat•ia
do Maud.e!tj)i~!l {la í.:®i•te , segundo o plano
de estudos, e na í't~:s.·nrm do aJi•lt. 29 do Re·
gulameuto que ba.hen:m com o Deet•eto n."
~.006

de 2ti

'~e

Omdnba•o de I.S5:r'.

Internato e Exhwmtlo do imJlerial Collegio
de r{~dro Segundo.

Granuuatica; .l. . cU~n·a, Recitação e Exercicios
Ot•ilao~r·al~hieos.

L'vros
1

'

Cyrillo Dilennamlo ..-. Grammatica da Língua Porgueza.
.
.
Fr. Fr11ncisco de S. Luiz.-Synonymos.
A. M. Barker-Bibliotheca Juvenil.
Padre Antonio Vieira.-Cartas Selectas.
Padre Caldas-Poesias escolhidas.

t
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Grannnatica Latina.
Padre Antonio Pereira-A r te Latina .
. Livros. { Dr. Castro Lopes.-Novo systema para estudar a lingua latina.

Grammatica~ Leitura~

e vet•são Cacil.

Livro.-Sevi:mne.-Grammatica Franceza.

Contpreltende unicatnenie os Jn>iincipios ele•
tnentat•es, e as quatro opera~ões §obre os
IUtnteros iuteil•os.
1. Introducção.
2.
3.
4.
5.
6.

Numeração decimal.
Addicção e subtracção dos numeros inteiros.
~tultiplicação dos numeros inteiros.
Divisão dos numeros inteiros. Propriedades da divisão.
Applicações.

Sómetde a eXJllicação dos pt•ínc5pae§ ternlos
technicos~ e das divisões ~11waes tilo Globo.
1.
2.
3.

4..
5.
6.
7.

8.
9.

Geographia. Terra. Superficie, movimentos, eixo, pólos.
equador, meridiano, tropicos, circulos polares da Terra.
. Divisão da supcrficie da Terra em tenas e aguas. Ilhas,
continentes. Primeira divisão das terras. Oceano c suas
divisões.
Divisão, mares, golplios, eslrdtos da Europa.
>>
>>
>>
>>
da As ia.
>>
n
>>
>>
da Afriea.
>>
>>
>>
>>
da Amcrica Scptcntrional.
>>
>>
>>
»
da Ameriea Meridional.
>>
>>
>>
>>
da Oecania.
Região, paiz, naçilo, capital. 1;tobo, planispltcra, mappamundi. cartas geogmp!tieas, hydrographicus gerae~, particulares, chorographieas, c topoiJ:l'aphieas; escalu. Pontos
cardeaes e collateraes, horisontn visual.

Livro.- Postillas impressas do P1'u(essor.

(6)
Doutrina Cltristã.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

Symbolo dos Apostolos. 1. 0 artigo do Symbolo, existencia
· e perfeições de Dcos.
Ainda o 1. o artigo do Symbolo, mystcrio da Santissima
Trindade, crcação dos anjos e do homem. Quedl) dQ. .
homem e promessa do Messias.
2. 0 c 3. 0 artigos do Symbolo, mysterio da Incarnação.
Vida de Jesus Christo.
4. o c 5. o artigos do Symbolo, mysterio da Rcdcmpçl'lo.
Itesurreição.
6. 7. c 8. artigos do SJmbolo. Ascenção de Jesus Christo.
Juizo final, Espirito Santo.
9. o artigo do Symbolo. Igrcja. Caracteres da Igreja.
Ainda o 9.• artigo. 10 c 11 artigos do Symbolo. Communhão dos Santos. Remissão dos peccados. Rcsurreição
da carne. Novíssimos do homem.
Decalogos. 1. 0 preceito do Dccalogo. Virtudes Theologacs.
I
Ainda o 1. • vreceito. 2.• preceito do Decalogo.
3. 0 , 4.• c 5.• preceitos do Decalogo.
6.•, 7.•, 8.•, 9. 0 c 10.• preceitos do Dccalogo.
Mandamentos da Santa Madre Igreja.
Peccado em geral. Peccados capitaes. Virtudes que lhes
são oppostas.
Graça. Omção. Oração Dominical. Saudação Angelica.
Sacramentos. Baptismo. Confirmação.
Penitcncia. Contricção.
Confissão, modo de confessar-se, satisfação.
Eucharistia. Santo Sacrificio da Missa.
Communhão. Disposiç.ão para a Communbão. Modo de
Commungar.
Extrema-Uncção. Ordem. Matrimonio.
0,

0

0

Livro.-Postillas do Professor.

Explicação do Evangelho, no Internato, nos Domingos
dias Santos.

~
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SEG1JNDO

~O.

~Jatim.

Versão facn e constru~iio de periodos curtos,·
com o fim d.e ap}llicar e recordar as
·regras gt•ammaticaes.
Dr. Castro L0pes.-Epitome Historire Sacrre, Cap. t~o
a 10, de 20 a 30, de áO a 50, de 60 a 70, de
Li
80 a 90, de 100 a 110.
vros. Coruja-Manual dos Es.tu.dantes de Latim.
I Padre A;ntonio Pereira.-Novo Methodo daGrammatica
\
Latma.
.
)

Versão, themas e conversa.

l

Sevénn.e.-Grammatica Franceza.-Syntaxe ·e verbos ,
Livros.
irregulares.
·
Filon.-Nouvelles Narrations Françaises. (2.a parte).
lngle~.

CJomprehendendo gra1nmatica, leitura e versão f'acil.
Livro.-T. Robertson.-Ctwso da língua Ingleza. (l;'raducção·do
Dr. Russel.)

Continua~ão

até

Pt•otto~s.

1. Numeros primos. :Maximo commum divisor.
2. Divisibilidade dos numeros.
3. Fracções. Alterações que ex.perimenlão quando se alterão
os termos.
4. Reducção de huma fracç.ão á sua expressão mais simples.
5. Reducção de fracções ao mesmo denominador. l\lcnor denominador commum que podem ter duas ou mais
fracções.
6. Operações sobre as fracçõcs ordinarias.
7. Numeros complexos. Operações sobre as numeros complexos.
8. Fracçõcs deeimaes. Operações sobre as fracções decimaes.
9. Reducção da fracção ordinaria em fracção decimal.
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10. ·Fracções decimaes periodicas simples e mixtas. Converter
huma dizima periodica em fracção ordinaria.
11. Quadrado, e raiz quadrada dos numeros inteiros, e das
fl·acções.
12. Cubica, e raiz cubica dos numeros inteiros e das fracções.
13. Proporções por dilferença e suas propriedades.
14. Proporções por quociente e suas propriedades.
Livro. Ottoni. -Compendio de Arithmetica.
Qeogt•apltia.

.

Uontinuaçiio (Asia e Mriea.)
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Definições de Geographia physica e política. Longitudes
e latitudes.
Ilhas, penínsulas, cabos, isthmos, vertentes, cadeias e
systemas de montanhas, chapadas e altos valles, volcões,
planícies, valles, lagos, lagunas e rios; governo, religião,
população, e raças principaes da Asia, e da Africa.
Siberia e Japão.
China.
Indo-China.
lndostão.
Arabia.
Turquia d' Asia, e Paizes russos transcaucaseos.
Turquestam.
Persia, Herat, Alghanistan e Belutchistan.
Região do Nilo.
Região do S'ahara, Altas.
Africa Occidental.
Africa Austral.
Africa Oriental.

L ·vros SPostillas impressas do Professor.
1
·~Atlas de Delamarche.
Historia Sagrada.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Da creação.
Do peccado do primeiro homem.
Caim e Abel.
Corrupção geral. Diluvio.
Torre de Babel.
Voeação de Abrahão.

Ismael e lsaac.

8. Esaú e Jacob.

(9)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34..
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

Joseph no Egypto.
Moysés.
Viagem pelo deserto.
Entrada na terra de Chanaan.
Governo dos Anciões e dos Juizes.
Realeza em Israel.
Schisma Samaritaho.
Captiveiro de Babilonia.
Os Prophetas.
Volta do Captiveiro.
Os Machabeos.
Nascimento de Jesus Christo.
Baptismo e Prégação de Jesus Christo.
Paixão e Morte de Jesus Christo.
Resurreição e Ascenção de Jesus Christo.
Da Tradição e da Escriptura.
Da Igreja.
Da Trindade.
Da .Communhão dos Santos.
Da Remissão dos Peccados.
Da ResurreiÇão da carne e da vida eterna.
Dos Mandamentos da Lei de Deos.
Dos Mandamentos da Igreja.
Das Virtudes.
Dos Conselhos Evangelicos e das Bemaventuranças.
Do Culto.
Da Graça.
Da Oração.
Dos Sacramentos.
Do Baptismo.
Da Confirmação.
Da Eucharistia.
Da Penitencia.
Da Extrema-Uncção.
Da Ordem.
Do Matrimonio.
Das Festas do anno.

da Doutrina
°· l Cathecismo
nandes Pinheiro .

L'vr
1

Cr.istã pelo Conego Dr. Fer-

.Doutrina Christã.

A mesma materia do 1. • an110.

2
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TERCEmo ANNO.
Latin~.

Versão gradualmente mais diffieil, exet•cicios
gt•atnmatieaes e thentas.
/Padre Antonio Pereira.- Novo methodo da Grammatica Latina.
Lhomond. -De Viris illustribus. Do cap. 30 a 36.
Livros. Phredri I<'abu~m.-;: Ed~ção qe P~rú ~e l'a}bert ~i~. !L~ o
Fabulas 1. , 2. , 3. , 5. , 6. , 8. , 9. , H. , 12. ,
14.a, 16.", 17.•, 20.•, 23.•, 25.•, 28.•, 29.•
Coruja.- Ma'(lual dos Estudantes de Latim.

1

Composição, aperfeiçoamento do estudo .d_a
lingua.
(Sevéne.- Grammatica.- Syntaxe.
.
) Roosmalen.-:- Morceaux choisis. Da pag. 103 á 145,
Livros.! e da 21Í.2 a 282.
A. M. Barker. -Bibliotheca Juvenil. (2.• Edição). 19a
· pag. 229 até o fim da obra.
Ingle~.

Versão :mais diffieil, thmnas.
Livro.- Goldcmith.- H ystore o{ Rome: do cap. 9. o ao cap. 14,
da pag. 81 a H3. !Edição de Paris).

Continuação até o fim.
1. Regra de tres, de juros, de desconto, de companhia.
2. Progressões por differença e suas principaes propriedades.
3. Progressões por quociente c suas iJrincipaes propriedades.
4. Logarithmos. Applicação da theoria dos logarithmos .
..tflgebra.

Até Equações do 2. grão inclusive.
0

1. Emprego das Letras e dos signaes como meio de abreviação
e de generalisação do calculo; coefficientc e expoente.
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2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Termos similhantes; gráo de cada termo.
Addicção c subtracção.
Multiplicação.-Regra dos signaes.
Fracções Algebricas.
Equações. Equações identicas, numericas e litteraes. Gr~Í.Q,
das equações.
Resolução das equações do 1. o gráo a hum a ou muitas
incognitas.
Extracção da raiz quadrada das quantidades algebricas.
Resolução das equações do 2. o gráo a huma só incognita:

J..jvros . ....,.,. Ottoni.- Compendias de arithmetica e de algr,bra.
Geographia.
~J.Jtinnação
~lu~ão

f.

2.
3.
4.

5.

A·

7.

S.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2f.
~·

(EurOJla, Ameriea e Oeeania) eo~
do estudo da Geographia.

Ilhas, penínsulas, cabos, isthmos, vertentes, cadeias, e
systemas de montanhas, chapadas e altos valles, volcões,
planícies, valles, lagos, lagunas, rios, governo, religiãq,
população e raças principaes da Europa , America, e
Oceania.
Inglaterra.
Dinamarca, Suecia e Noruega.
França.
Belgica, Hollanda.
Allemanha.
Prussia.
Austria.
Suissa.
Portugal, Hespanha e Andorra.
Sardenha, Grão Ducado de Toscana.
Estado da Igreja, Reino de Napoles.
Principado de Monaco, Ducados de Parma e de Modena,
.
Republica de S. Marino.
Russia. Principados de Servia, Vala chia e Moldavia,
Monte-negro.
Turquia, Grecia, ilhas Jonicas.
Terras articas dinamarquezas, Nova Bretanha , America
russa.
Estados Unidos.
Mexico, America central, Rupublica de Panamá.
Antilhas.
Venesuela, Nova Granada, Equador, Perú.
Bolívia, Chile, Patagonia, Uruguay.
Confederação argentina, Republica de Buenos-ayres, Paraguay.
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23. Brasil, Goyanas franceza, hollandeBtl., inglesa.
24. Notasia.
25. Australia.
26. Polynesia, Terras antarcticas.
27. Noções geraes sobre o systema do Universo.
t·vr
1

SPostillas impressas do Professor.
os.tAtlas de Delamarche.
Historiu du idude 11.1ediu.

1. Prospecto do Imperio Romano na epocha da invasão. Jesus
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

U.
15.

Christo.
Os Barbaros, os Godos. Divisão do Imperio. Roma saqueada pelos Visigodos.
Estabelecimento dos barbaros nas províncias occidentaes,
Vandalos, Suevos, Ala nos, Borquinhões, Visigodos , os
Hunus. Queda do lmperio do occidente.
O oriente e os novos estados da Europa. O Imperio do
oriente desde Arcadio até Zeno.
Theodorico Rei dos Ortrogodos, os Francos. Clovis e seus
quatro filhos. Estabelecimento dos Yisigodos na Hespanha.
Estabelecimento dos Anglos-saxonios na Bretanha. Novos
princípios sociaes e políticos.
O Imperio do Oriente até Justiniano. Justiniano, guerras
e conquistas: administração c legislação de Justiniano.
Os Lombardos. Os Lombardos e os Papas. Os Francos
desde Clotario 1." at6 Dagoberto. O Imperio do Oriente
desde Tiberio 2." até Heraclio.
Os Arabes. Mahomct, Conquista do.s A.rabcs. Continuação
do Imperio do Oriente depois da invasão dos Arabes.
Os Iconoclastas.
Queda dos Visigodos. Conquista da Hespanha pelos Arabes.
Queda dos Ommiadas. Califados de Bagdad c de Cordova.
Queda dos Lombardos. Poder temporal dos Papas. Queda
dos Merovingios. Os Carlovingios. Pipino o Breve.
Carlos Magno, administra\·ão e legislação de Carlos Magno.
Decadencia dos Carlovingios.
Allemanha e Italia. Ultimos CarloTingios até Oton 1. o Imperadores da casa de Saxonia até Henrique 2."
França ultimos Carlovingios. Os Copetos até Fhelippe 1. 0
Imperadores da casa de Franconia. Contendas das Investiduras.
A Inglaterra desde a exaltação de Egberto até a conquista
dos Normandos. Conquista da Inglaterra pelos Nol'-

mandos. Conquista da Halia meridional pelos Normandos. Republicas marítimas.

16. Callfudo r! e Cordova. Origem e progn!sso dos novos estados
17.
18.

christãos na Hespanha depois da invasão dos Arabes.
Fundação do 1\eino de J)ortugal.
Apog8o e decadencia dos Arabes: continuação dos Abassidas.
lmperio do oriente, fim dos Jsaurios, dynastias Phrygia
e Macedonia.
Definição, causa e duração do Feudalismo, seus elementos
constituitivos, propriedade territorial, elementos cons~
tituitivos da soberania ligada á propriedade, elementos
constituitivos da associação geral dos possuidores de
feudo~.

19

20.

21.

23.
2~

25.
26.

Feudo. CavallaJ·ia, direitos e deveres dos Suzeranos e dos
vasalos, viela rm commum, communidades.
As cruzadas, 1.", 2.', 3.a e fJ.,a até a 8.• cruzada, considerações sobre 1.1s c uzadas. Imperio do oriente, I)S Commenos, Impf,rio latino, lmpcrio de Nicea e de Trebisonda.
Allemanha e Italia. Continuação da luta entl'e o Sacerdocio
e o Imperio. Guelfos e Gibelinos. Lotaria 2. o e Con~
rado 3. 0
Dynastia de Suabia, Frederico 1.". Henrique 6.•, Othão 4. 0
Frederico 2. o. Grande interregno. Guelfos e Gibelinos
na Lombardia e Toscana.
Napoles e Sicília. Conrado 4. o. Manfredo. Conradino.
C. de Anjou. V esperas Sicilianas. Republicas maritín.as.
Veneza, Genova e Pisa.
Primeiro e segundo período da ri validade entre a Fmnça e
Inglaten1.1. João sem terra. Magna carta. França, PhelIíppe 2. o e Luiz 8."
Inglaterra Hcmique 3. 0 , França, Luiz 9. 0 , IngiDteJTa
Eduardo 1. o e Eduardo 2, o, França de Phillfppe 3. o
até C1.1rlos 4. 0
Castella, Aragão e Portugal, Desde A!l'onso 8. o ató Fernando
3.". Aragão desde Ramiro 1. 1.1té João 3. Castella
desde Alfonso 10.• até Henrique 4."
Portug1.1l desde D. Sancho 1." aié n. Diniz. Affonso 4. 0
D. Pedro 1." c D. Fcmando o Formoso. Interrcgnos.
Dynastia de Aviz. Progressos maritimos e descobrimentos.
Progressos da civilisação na Europa até o fim do 13. o secu! o, instituições politic1.1s, letras, artes e sciencias, formação das línguas modernns, descobrimentos.
Allemanha desde Rodolpho de Habsburgo até Alberto 1."
Liga Helvetica. Casas de Luxemburgo e de Baviera.
Rulla de ouro.
Desde Sigismundo até Frederico 3." Schisma elo occidlmte.
Estados da Italia no fim do 15 seculo, Napoles e Sícilia
desde .Toanna 1. a atl~ Affonso o m1.1gnanimo.
0

27.

28.

29.
30·

0 •
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31. Eduardo 3.•,
~.

á3.

Phollipe 6." c Joi'ío o bom. Inglaterrà e
França, Guerra dos cem annos. Fim de I~duardo 3."
Ricardo 2. o, Carlos 5." c Carlos 6." Henrique 6. o Carlos
7." e Jnanna d'Arc.
Estados scandinavos. mnamarca, Suceia c Nomega. Estados
Slavos. Russia e Polonia, Bohmnia c Hungria.
Oriente. Os Gangcs-Khnidas. Os Palcologos. Os Turcro'S
Ottomanos. Queda do Impcrio do oriente.

Livro.-Compendio da Historia da Idade Media poi· João Baptista Calogcras.

.l

Cornclio Nepote. Vida de Pausanias.
·..
Cesar. Commcntarios. Uv. 6." Cap. 1. 0 a 12.
Livros. Ovidio. Sclectm Fabulm ex libris mctamorphoseon,
Edição de Pariz por Fremont. Liv. 3. 0

Ve11.•são, the11:nas
i:ívros. Blair. Class book. Janeiro c Fevereiro.

1.

Volume, área, linha, linha rccta, linha quebrada, liriha
curva:, supcrficic plana, supcrlicic curva.
Circumfcrencia , circulo, raio, diamctro, arco, sector,
segmento, tangente, secantcs.
2. Angulos. Angulos rectos, agudos, obtusos, verticalmenÍ!i
opposlos, complementares, suplementares, Os angulos
centracs são proporcionaes aos arcos comprchendidos
entre seus lados.
3. Perpendiculares c oblicas.
r... Propriedades da perpendicular abaixada do centro do circulo
. sobre huma corda.
õ. No mesmo circulo ou em círculos ip;uaes, arcos iguaes

tem cordas iguaes.
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6. Círculos tangentes e secantes.
7. Thcoria das parallelas.
8. Propriedade das parallelas no circulo.
9. Triangulos. -l)ropriedades dos trin.ngulos: theoria de sua
igualdade.
10: Medida dos angulos inscriptos.
11. Dos quadrilateros. -Propriedades do parallalelogramo,
do rectangulo, do quadrado, do losango, do trapezio:
12·. Dos polygonos convexos. -Decomposição dos polygonos
em triangulos.
1'3: Das linhas proporcionaes.
14. Figuras· similhantes.
.
.
15. Condições da similhança dos triangalos e dOs· pol'ygonoS';
16; Relação entre os pirimctros de dous polygonos semelhantes.
17. As circumferencias dos círculos são proporcionaes aus
raios.
18. Relação entre a perpendicular abaixada do verticc dÍl
angulo recto de hum triangulo rcctangulo sobre a
hypothcnusa; e os segmentos da hypothenusa, a hy•
pothenusa e os lados do angulo rccto.
19. Das linhas proporcionaes consideradas no circulo.
20. Medidas das áreas.- Medida ela área do rectangulo, do
parallclogrammo, elo triangulo, do trapezio, de hum
polygono regular, do circulo.
21. Relação dos áreas de dous polygnos semelhante e de
dous círculos de raios differentes.

SteTreo'Rneta•ia.

22. Do Plano c da linha recta.

23.
24.
25.
26.

27.
28'.

29.
30.

Duas rectas que se cortão
determinão a posição de hum plano.
Das rectas c dos planos perpendiculares e obliquos entre si.
Das rectas c planos parallelos.
Polyedros convexos. Devidir os polyedros em pyramides
triangulares.
Avaliação da superfice lateral do prisma regular, do
cylindro, da pyrarnidc regular, e do cone recto.
Esphera. Secções planas; grandes e pequenos círculos;
polos; segmentos; zonas.
Volumes. Volume do parallelipipcdo rectangulo e de
hum parallelipipedo qualquer.
Volume do prisma, do cylindro, da pyramide e· do cone,
A'rea e volume da esphcra.

Livl'o. -Ottoni. -Elementos de Geometria.
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1. Estado politico e divisões gcographicas da Europa em fins

2.

3.

4.
IS.

6.

'1.

8.

9.

1O.
11.

12.
13 ..

do seculo XV. Heinado de Luiz XI de França. Estados
Geraes de 148!~. -Inglaterra. Guerra das duas Rosas.
Henrique VII.- /1 espanlta -Isabel e Femando o Catholico.
Allemanha e Italia desde 1453 -1500. Frederico UI e
Maximiliano: Ludovico o Mouro, Veneza, Genova, os
Medieis, Roma e Napoles.-Os Turcos sob Mahomet 11
e Selim. Extcnsij:o e _poder dos Turcos em 1520. Guenas da ltalit!. Carlos VIII e Luiz XII.
Novos elementos de civilisação gÚàl: a polvora, a bus~
sola e a imprensa: Christovão Colombo e o descobrimento
da America.
Portugal desde D. João I até D. Manoel: Vasco da Gama
e os descobrimentos dos Portuguezes e Hespanhoes.
Renascimento das letras: StJculo de Lt~ão X. - Luthero c
sua doutrina. -Seitas dessidentes: Calvino, Zwinglio,
Knox e suas doutrinas. -Paizes que abraçarão a Re~
forma.
Francisco I c Carlos V e quaes as causas da sua rivalidade. Suas guerras e tratados; de Madrid, de Cambraia. Solimão II e Cerco de Vicnna.- Tunis e Argel
vencidos por Carlos V.- Tregua de Nicc: batalha de
Cerisoles. l\Iortt1 de Francisco I.
Henrique li em França.- Mauricio de Saxonia e Carlos
V na Allcmunha. Paz de Augsburgo e abdicar;.ão de
Carlos V. Philippe li na Hespanha: tratado de Clwtcau
Cambresis. Separação em dous ramos da Casa d' Austria:
extensão dos domínios e poder de Philippe 11.
O norte da Europa no fim do seculo XV. Succia e Noruega e Dinamarca. Os Stenon, Sturcs. Christiano li
e Gustavo 'Vasa. Mudanças políticas e religiosas.Inglaterra.- Henrique VIH.- Sua reforma c suas causas.
-Seu reinado. ]~duardo VI. Joanna Gray -c Maria
a Catholica.
França.- Guerras de religião nos reinados de Francisco
li, Carlos IX e Henrique 111.- Os Burbões e os Guises.
Concilio de Trento e os Papas desde Leão X até Sixlo
V.- Creacão da ordem dos J esuitas.
Isabel da fnglaterra e l\laria Stuart.- A invencível Armada.-- Florescimento da Inglaterra. -l\lortc de Isabel
-Reinado de Jayme I: Buckingham.
Portugal.- D. João III. Regcncia de D. Catharina e reinado de D. Sebastião:- o Cardeal D. Henrique.Usurpação de Philippe li. -Tyrania c perseguições religiosas d'este monarcha contra os Paizes Haixos.- União
de Utrecht. Guilherme o Taciturno. Morte de Philippe U.
11
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Franr;a.-A Liga. - 0 ephemero Carlos X.-Henrique
IV. -Sully.-Suas reformas e prujcctos.-Edieto de
l'an tos -Luiz XIII. -:\faria de Mcdicis.-Concini e de
Lumes-1\Jinisterio de IUchelieu-suas reformas c admi·
nistracão.-l\'Iorte de Luiz XIII.15. Inglatei·ra.- Carlos I c Buckingham. -Opposição parlalllentar.- O longo Parlamento -Revolução de 1648. O
Protector CI;omwell. 16. Allemanha.-Guerra dos trinta annos.-Periodo palatino:
período dinamarquez : período sueco : período francez.
Paz de Westphalia.
17. Hegencia d' Annad'Austria.- Mazarini e a Fronda. Tratado dos Pyren"eus- Suecia- Os 'Vasas. Gustavo Adolpho e Chr·istina: Carlos X e Carlos XI. Tratado de Oliva
- Dinama1·ca- desde Frederico I até Frederico lU:Importante revolução politica para a rcalesa- Decadcncia da Polonia-Fiorcscimento da Hollanda.
18. Hespanfta. -Reinados de Phi!ippc UI, Philippe IV Carlos
II. O duque de .Lerma e o conde duque de Olivurcs.Hevolução de 11 ortugal- D. João IV de Bragança.
19. Luiz XIV. - Colberto e Lonvois- Guerra contra a Hes·
panha-Tratado d' Aix-la-Chapclle-Guerra contra a I!olJanda. -Tratado de Nirnwcgen.- Revogaçãu do edicto
de Nantes-Tratado de Hyswick-Gucrra da sucessão da
Hespa11ha-Tratados de Utrecht e de Rastadt.
20. In,qlaterm.-Hestauração dos Stuart.-Reinados de Carlos
JI, Jayme 11- Revolução de 1688. -Guilherme IH de
Orange.-A rainha Anna.
21. Estado geral da Europa em 1715. Secu!o de Luiz XIV
ou progres~o das scicncias, artes c letras no seculo xvn.
Hegencia dC> Philippe de Orléaus-Luiz XV e o cardeal
Fleury.-Guerras da sucessão d' Anstria c dos sete ;umos.
Choiseul-Tratado de Paris. Perdas das colonius rrancezas. Morte de Luiz XV.
23. A Pussia desde o grande eleitor de Brandehmgo, Frederico
Guilherme.- He elevada ú cathegoria de reino com
I<'rederico I -Frederico li e Maria Thereza. SueáaCarlos XII e sua revalidado com Pedro o grande da
Uussia:-Gustavo 111.-Pedro I da Hussia: fundacão de
S. Petersbmgo e suas victorias sobre os Turcos: seus
sucessores até Catharina li. Primeira partilha da Polonia.
24. ln,qlaterra. Sobe ao throno Jorge I da casa de HanovcrGrandeza marítima da Inglaterra- Suas colonias n'esta
época-Jorge III. Sublevação elas colonias da Arnerica:
declaração da sua independencia, seu reconhecimento.
O espírito de reforma. Fernando VI, Carlos 111 e Aranda
na Hcspanh a: D. José e Pombal em l'ortugal: Carlos VI

H.
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2.6.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34..

35.

36.

~ Tanucci em Napoles: Leopoldo na Toscana: Frederico
li na Prussia: José 11 na Austria: Luiz XVI, Turgot e
Necker em Fran('a.
Progressos intcllccLuacs pcrcursores da revolução francrza.
Voltaire, Ronsseau e os Encyc!opedistas.- Estado das
sciencias, artes e letras. Geographia da Europa -Os Estados gemes de 1789.-Asscmbléa constituinte.- Assembléa Legislativa-A Convenção. Morte de Luiz XYJ.
O Terror.- O IX Themidor. --O Xlll Vindimaria.- O
Directorio. Bonaparte na ltalia.-Expcdição do Egypto.0 XVIII Brumario. O Consulado.-0 Imperio.
Geographia da Emopa em 1810.- Ui versas gumTns de
Napoleão contra a Allemanha, H(•spanha e Portugal,
Uussia e lnglnterra. -Syst<•ma continental. Campan!Ja
de França -Abdicação. - 0..; cem dias- WartclooSanta Helena-- Tratado de Vienna.
Luiz XVIII e Carlos X. -Conquista de Argel. Revolu{·ão
de Julho. Luiz Philippe- Hevnlução de 184.8.
Inglate1·ra-.lorge IV e Guilherme IV. A rainha Victoria.
Progressos dos Inglezes na I ndia.
Hespanha e Portugal.-Revo!ução de 1820. Intervenção
de Angoulême em Hesp:mha- Fernando VII.- Heg-encia de Christina- A rainha Isabel 11. n. João VI Clll
Portugal e no Brasil- Volta-D. Miguel c D. Pedro lY.
D. Maria H.
O 1'fm·te da Europa. Succia: Carlos XIII c Bemadolte.
Constitui~ões da Dinamarca em 18il4-18~8,-AHussia
sob Alexandre I e Nicolau !,-Guerras d'este contra a
Turquia (1828-29).- Absorpçuo dv Polonia e projectos
da Hussia contra a Turquia- Guerra da Crirnéa.
Hollanda e Belgica em 1815. Guilherme I. Uevolu~:ão de
1830. Separa~·ão dos dous reinos.- Confederação germanica e sua cunstiiuicão desde 1810.-Austria c Prussia
e as ullirnas tentativas revolucionarias de 184.8.
Jtalia-Succrssos da Sardenha, Roma, Napoles eToscana
desde 1815.- Hcvolueão de 18,i8. l'io lX. Carlos Alberto, lladctzky, Man{n, l\Iauini e r'ernando li de N<'poles.
Turquia e Grecia ~;Iahmnd H. As ilhas Jonias, !levoloção da Grecia;-Navarino;-sua indepcudencia. Questão
do Oriente em 18:W. ALdul l\Iedjid.
11 rogressos dos Europeus na Asia.- Suas colonias ali, na
Al'rica, na Ameri<;a e Oceania e sua importancia.
H isto ria dos Estados- Unidos, do l\1exico e America central
desde sua independencia- Presidentes dos Estados-Unid.os
desde ·washington até hoje: suas conquistas. Estado
actual de todos estes Estados.
Histeria de todos os Estados da America do Sul desde a
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sua inclcpcndencia: sua pó:;i<.:ilo gcographica: seus governos, guerras e principaes Tratados. Seu estado actual.
L".. 5frfannrl d'Etude pour la préparation au Baccalauréat
mo .. i és Lettres. Histoire des .Temps 11:/odcrnes.
Cl4®tJ'tJJfii''UP§'ia e JlllCsto'#•ia do Brasil.

1.

2.

4.

5.

H.

7.

8.

9.
JO.

H.

Consideraçües geraes sobre as viagens e descobrimentos
rios PortuguPzes: o Infante D. Henrique- Bartholomeo
DL;s.- Colombo.- n. João II de Portugal.-D. Manoel.- Vasco da Gama.
Descobrimento do Brasil: seus primeiros exploradores: a
In dia e o Brasil. -f:ausas da indiiTcrença dos Portuguezcs
pPIO descobrimento de l:abml. -Ainda n. Manoel.
O Brasil antes do seu dPseobr.imento: os indígenas, seu
caracter, mos c costumes: descripção geral da região.
D. João I !l: seu syslerna de colonisação no Brasil, capitanias hercdilarias de S. Vicente, Santo Amaro, Itarnaracü, Para!Jyha do Sul ou S. Thomé, Espírito Santo,
llhéos, Porto Seguro, c Bahia de todos os Santos: expedi!;ües desgrat:adas de Luiz de Mello, e Ayres da
Cunha: a capitania do Maranhão concedida ao historiador
João de Barros.
Cararnurú.- Francisco Pereira Coutinho: primeiras hostilidades entre os Tupinambás e os Portuguezcs: expulsão
c morte d(~ Coutinho.
Inconvenientes do systema de colonisação empregado;
chegada de Thomé de Souza, 1." governador Geral: fundaçilo da Cidade de S Salvador: organisação politica
da colonia.
lnlluencia da Rcligiiío no Brasil: estado do clero da coJonfa: i\'obrcga-- Segundo governador geral.- Duarte
da Costa.-Anehiela.-Fundaçãn do Collcgio de Pimtininga, depois S. Paulo.- Confiic'os entre os Jesuítas
c os povoadores. - 0 Bispo Sardinha: sua morte.
TrAtativas dos Francezes para se estabelecerem no Brasil:
IUo de .Janeiro: Villr'gaignon, Duclerc, c Duguay Trouin,
Maranhão: Hifan!te c La Havardiere.
l\Imn de S<i, terceiro governador geral: fundação da Cidade de S. Sebastião do Hio de Janeiro: confederação
dos indigenas contra os Portuguezes.
Divisão do Brasil em dons governos: Salcma: destruição
dos Tamoyos. - Transmigraçilo dos Tupinambás.- A
cruz c a espadn. -A calcchcse c a distribuição.- Inconvenientes da divisão do governo do Brasil: Luiz dl~
Brito nnieo governador.
D. Sebastiáo: cxpcrlição desastrosa da Africa: o cardeal
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D. Henrique: Philippc H: dom in io Hespan hol: estado
do Brasil na época em que Portugal passou para o domínio da Hespanha.
L' . 5Abreu Lima.-- Historia do Brasil.
IVI os. { p. Pompêo.- Compendio de Geographia.

1.

Quadro synoptico da divisão das sciencias naturacs.
Caracteres di:-tinctivos entre seres organicos e inorganicos;
entre animaes e vegetaes.
3. Principaes orgãos, que eotrão na composição de hum
animal: grandes funcçõcs animacs.
&. Orgãos do movimento e da sensibilidade. Sentidos.
5. Funcções de nutrição·. Descripção do apparelho digestivo
e seus annexos. Phenomenos que se passão durante a
digestão. Assimilação.
6. Circulaç.ão, apparclho circulatorio e mechanismo da circulação. Sangue, sua composição e nsos.
7. Respit·ação e seus phenomenos chimicos: Cllmo se executa
ella nas diversas classes animaes.
8. Os quatro grandes ramos animaes: seus caracteres distinctivos.
9. Classificação c caracteres dos mamíferos: exemplos de
algumas famílias de animaes indígenas.
10. O homem: sua divisão em raças, e quaes os caracteres
que completamente o separão dos outros mamíferos.
11. Classificação e caracteres das aves, reptis e peixes: exemplos tirados das especics mais vulgares.
12. Classificacão e caracteres do5 artir:ulados.
13. ClassificaÇão c caracteres dos inscctos: citar os mais importantes.
14. Classificação e caracteres dos mollnscos c radiados; exemplos tirados das especies uteis ou nocivas ao homem.
15. Comparação summaria da org~nisaç5.o e das functões animaes e vegelaes. Detiniçüo exacta do animal c do vegetal.
16. Orgãos constituintes dos vegctacs: grandes funcções vcgetaes. Cultura e germinação.
17. Raiz, tronco, !'olhas, e suas principacs modiflcações.
Seiva e enxertos.
1·8. Flor, fructo e semente. Diversas partes que os constituem. Suas modificações esseneiaes que fornecem importantes caracteres para classificação.
19. Dycotyledoneas, monocotylcdoneas, acotyledoneas ou cryptogamicas.
20. Crueiferas, 1\'falvaceas,

2.
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21.
22.

2:1.

Solnnens, Labiadns.
Palmeiras. Graminens. 1\'[usaceas.
Leguminosas. Algas. Musgos. e fetos.

Livro. -Dr. Maia.-Postillas.

\ Salustio.- !lt,IJur!lw. Do cap. 31 a 60.
)Cícero. -De amicitia. Do cap. 14 ao fim da Obra .
• IVI"OS.) •· . .
J':~i<:ão de G1Cl10~liile.~
[V ll"gdw.- E c/ ogas, 1:, 3. c 4..

I.

Gtrego.
Conl!Jn"~Es~:ude:n<il.o UJ~enalõl ~-~·annuatica e

são

ve••-

i~•cii.

)Tiurnour. ·- Grammatica grrga.
Livros. 1 Xenofonte.-Cyroredia Liv. i." cap. 1. 0 c2."
( Laucelot e Hegnicr.- Raizes gregas.
In.gle~.

ConllPO§ição, cmn•eJI•sa., apet•feicoaau.euto d.o
estudo ela lin~IGa. •
IBlair.-C/ass f:ook. :Março e Abril.
Livros. \A. l\1. Barker. nihliothcca Juvenil (2.• Edição). Da
[ Pag. 229 até o fim da obra.

Allenaiio.
G••aJUIIIJHe.tica e vet•são facil~
~Gross.- Grammatica allemà.
lVlos.{Ermeler.-Liçãrs da litterat:ztra allemã. Da pag. 15 á 4.5,

L' .
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Objccto da trigonometria. Dcfini~·ão das linhas tri!;onometricas.
2. Marcha progressiva das linhas trigonome~ricas.
3. Formulas trigonometricas. Relação entre as linhas trigonometricas de hum areo qualquer.
4. Conhecendo os senos e cosenos de dons arcos, determinar
o seno e o eoscno da somma ou da dill'ercnça dos mesmos arcos.
5. Determinar a tangente da somrna ou da dilrercnca de
dous arcos, sendo conhecidos as tangente desses· dous
arcos.
6. Const.rucção das tnl:oas trigonometricas.
7. Uso das tnboas tri:..:ouornctrieas
8. Hesolução dos triangulos redangulos.
U. Hesolução dos triangnlos obliquangulos.

1.

Livros.- Ottoni.- Comp. de Trigonometria.

12.

13.

H.
~
1 i),

16.

Piratas inglezcs: Cavenclish, e Lancaster.- Hollandezes
no Brasil: Prosperidade da da Hoilanda. tornada de S.
Salvador e sua restauração: Diogo dt> Mendonça ~Furtado:
o Bispo D. Marcos Teixeira.
Pernambuco: l\lathias de Albuquerque Capitão mór: segunda invasão dos Hollandczes: pt~rda de Olinda e do
Hecire. O Forte de S. Jorge; Vieira.- \Vandcmburg.
-Campo real de Bom Jesus.- Camarão.- Calabar:
J. • emigração dos habitantes de Pernambuco: tomada
de Porto Calvo.
I<'racos soccorros ·da Hcspanha.- Luiz de Roxas.- Bagnuolo: guerra de sortidas: Rebello. -Souto; Henrique
Dias.- Camarão: segunda emigruç.ão dos habitantes de
Pernambuco.
Mauricio de Nassau: apogéo do poder Hollandez no Brasil:
extensão de suas conquistas.- Construcções.- rerormas,
-c sabias medidas de Nassau: Arciszcwski: retirada
de Nassau: Chegada do conde da Torre ao Brasil; acções
navaes: devastarão do reconcavo.
Revolução de Portugal: D. João IV: repercução no Brasil:
conspiração de Vieira Tellcs da .Silva.- Vida! de ~~c-
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l(reiros: primeiros triumphos de Vieira: Rilrrcto de
Menezes toma o comrnando das tropas Pernamburanas:
t.• e 2." batalha dos Guararapcs: restaurnrão de l:'crnarnbuco: o Brasil inteiro no domínio de Portugal.
17. Expedição de Caldeira de Castello Branco para a descoberta e conquista do grão Pará: fundação da Cidade
deBelem: insurreiçiío dos Tupinambás: Caldeira: <:>xpedic,:iío de Bento .\laciel.
18. Deseobrimrnto dos Paulistas; estabelecimentos em Minas
Geraes, Goyaz e Mato Grosso.- Fundação da coloma
do Sacramento: sua irnportancia.
19. Administração do Marqucz de Pombnl: sua influencia
sobre o Brasil: expulsão dos .Jesuítas.
20. Cons,iiraçoes de Bekman no Maranhão, e de Tiradentes
em Min:Js.
21. Chegada do Príncipe regrntc, dopois Hei D . .João VI 110
Brasil; o Brasil, séde da rnonarchia portugueza: consequcncias desle facto. -Nova constituição política em
}Jorlugal, repercussão no Brasil: retirada d'EI-Bei: independencia.
22. Uesurno chronologico dos factos mais notaveis da historia
do Brasil da i ndependenda até hoje.
N. n. Como em- falta de liHOS cspeciaes, o pogramma
de historia moderna vai acommodado aos compendios francezes,
cumpre que ..o professor de IJistoria patria em eada huma de
suas prelecç.ões sobre as epochas do Brasil, observe aos discípulos: 1. o quaes erão os reis portuguezes nessa quadra; 2. o
quaes, os factos mais importantes de seu reinado.
L"
5Abmu Lima. -llistoria do Brasil.
IVros. ~ P. Pompêü.- Compendio de Geographia.
Phyllictl.

1.
2.
3.

Noções geraes.
Propriedaoes geraes dos corpos.
Noções sobre as~forças e os movimen[os.
4.
Gravidade- Vertical-Peso -Centro de gravidade.
5. Condições do equilíbrio dos corpos. Alavanca- Balança.
6. J.eis da queda dos corpos- Intensidade da gravidade.
7. No\:Ões sobre os liquidos: pressão desenvolvida nos líquidos pela gravidade; condiç.ões de equitibrio dos liquidos.
8. Corpos mergulhados nos líquidos: principio de Archimedes.
9. Densidades dos solidos e dos líquidos- Areometros.
10. Noções sobre o movimento dos líquidos.
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11.
12.

Propriedades dos gaws-Pressão atmosphcrica. Barometros.
Lei de .Mario\ te- Pressões dos corpos mergulhados no
ar- Aerostatos.
13. Machina pneumatica- Sifão- Bornbas.
14.. Acustica: producção c propagação elo som.
15. Calorico: ell"eittJS do ealorico : tllennometros; dilatação
dos solidos, dos liquidos e dos gazPs, mudanças de
estado; hygromelria; calorimelria; radiamcnto do calorico.
16. Luz: reflexão e refraecão da luz.
17. Magnetismo: imans na.turaes e artificiaes, imanta<;ão, leis
das acçües magnclieas.
18. Electricidade estatica: causas da eletricidade; machinas
eletricus; effeitos da eletricidade.
19. Electrieidade dynamica; experiencias de Galvani e Volta;
theoria dos mesmos; pilhas e seus effcilos.
20. No~ões sobre a meteorologia.
Livro.- Dr. J\leirellcs. -Compendio de Physica.

Repetição como no quarto anno.

LatiTtiJI.

Vet•são de autores mnai§ dit".ficeis, tlamnas.

\T. ito Livio-(Excerpta de Tlteil) Do Cap. 51 a 59 inL"
< c/usive.
· Ivros. {Virgílio.- Eneida. Cantos 8. o e 9. o
Cícero.- Catitinarias, 1. • c 4..•

l Lur(<:;mo.- Dialngo dos mu.tos. Do
dos l~•alogos.
.
1Burnoul.- Grammattca ,qrcya.
l Lancelot e Hegnier.- Raizes g1·egas.

Livros)

1/. 0

13 até o fim
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Ve:s.•são,

t~aeauas

.faceüs, conversa

.
SGross.- Grammatica allemã.
Livros. ~Schiller. -Joanna d'Arc. Actos 2. 0 e 3. 0
I lttliano.

Gt•anuuatica, vet•são, thetnas faceis.
Corticelli. - Grammatica italiana.
Verri. -No ti Romane.
Silvio. Pellico.- Dei dovere, e Mie prigioni.
Goldoni.- Commedie scelte.
Livros. Bicehierni.- Antologia poetica.
D. Capcliina.- Antologia Italiana.
Gozzi. - N ovelle.
Dante. - La dwina commedia. -5. a ed. de Brunone
\ Bianchi.

1.

2.
3.

4..
5.
6.
7.
8.

!'1.
10.
1L

12.
13.
14.
15.
16.

Divisão de Philnsophia: objccto da Logiea; sua relação
com as mais sciencias.
Das faculdades da alma: sensibilidade, entendimento,
vontade.
De nossas ideias em geral : suas diversas espccies.
Operações do entendimento: attenção, comparação.
Abstraeçi:ío, formação das idcias geraes.
Da memoria, associação dns ideias, imaginação:
no juizo e elo raciocínio.
Dos signaes, c em particular dos vocabulos; sua relação
com o pensamento.
Do meLhodo: analyse c synthesc.
Das proposições, suas cspceics, conversão c opposição.
Da definü;.fío, di visão e cl<Jssiflcaeão.
Do senso intimo, evidcncin, certeza, axiomas, demonstraeõcs.
Da observat:ão externa: dn inducção, analogia e probabilidade.
Do testemunho hnmano: regras da critica historica.
no syllo;.dsmo, su<1s cspeeics, regras e figuras.

Da argumentnçâo, suas fórmas e regras.

17. Dos sophistnns c catlsas dos erros.
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jJffetapltisiea.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

Da origem de nossas ideias; apreciação das opiniões dos
autores.
Das ideias fundamentaes do entendimento humano: da
substancia, du causa, do tempo, do espaço, do corpo. & .
Da ideia do Eu c do não-Eu: da unidade , identidade
e simplicidade do Eu.
Da sensibilidade, seus caracteres: sensações, sentimentos,
paixões.
Da actividade espontanea e reflexa : disctinção dos actos
da vontade.
Demonstração da liberdade; influencia dos motivos sobre
a vontade.
Espiritualidade da alma : sua união com o corpo.
Exposição e critica das hypothcses sobre a união da alma
com o corpo.
Da ideia de hum Ente supremo: prova mcthaphysica da
sua existencia.
Dedução da prova da cxistencia de Deos pela ideia do
Universo.
Apreciação das provas moraes da existencia de Deos.
Dos attributos mnlaphisieos de Deos.
Dos attributos moraes dü Dcos.
Da Providencia considerada relativamente á existencia do
mal physico.
Da Providencia considerada relativamente á existencia do
mal moral.
Da immortnlidade da alméc.

Livro. Barbe.- Cours elementaire de Philosophie.

Princi(bio§ de I:Ulàet©n·ic~ e Poetica, exemJ•Iificados cout a§ mellbm.•es :§lassa~eus tios auto••e§ au.tii;;orY e m~mo~lca·n®5í , CSD_leeia.D.anente
PortuglllClZC@ e IDh.•asUeil·os.

1. Definição, natureza e vantagens da Eloquencia e da Rhetorica.
2. Da invenção.
3. Da disposição.
4. Da elocução.
5. Do ornato oratorio e dos seus gráos.
6. Dos Tropos e Figuras.
7. Do estylo.
8. Regras especiaes sobre os tres generos de Eloquencia.

( 21 )
9.
10.
11.
12.
13.

Definição, origem e ulilidade da Poesia.
Do gencro Epigrammatico.
Idem l)idactico.
Idem Lyrico.
Idem Elegiaco.
H. Idem Drama ti co.
15. Idem Bucolico.
16. Do Epico.
17. Da metrificação.
18. no gosto, do bello e do sublime.
19. Da critica litteraria.
20. Juizo ácerca das escolas classica e romantica.
Livros.-Nova Rhtltorica de Le Clere.-Traducção d0 Dr. Paula
Ivienn:tPs, e Lici;õl:S elementares de P.. etica por F. Freire
de Carvalho.

1.

Limite do munclo conhecido dos antigos; -configuração
dos tres eoulinentr:s; nHnLunhus, rios, mares, grandes
re;j·iües

natUi'UPS.

2. Tradi,:.õc)S bib!iea·; sub;';) os ;l!'[mc:iros homens. Dispersão
3.

4.

5.
6.

7.

8.

dos povos ctepois elo Diiuvio. Vocação de Abram; Sara;
Agar; Ismael; lsnac; JL~cob e seus doze filhos; Joseph.
Israelitas no Egyplo. 1\Ioysés; sua missão : as dez pragas;
passagem do Mar Vermelho. Lei escripta.
Josué. Conquista da Terra da llrvmissilo Resoumo do govemo dos .T uizes; Aod: Debora e Barac; Ged-eon; Abimelech; Jephle; S:msuo; Heli; Samuel.
Os tres primeiros reis. Scísma das dez tribus. Achabe;
Josaphat; Jchu; Athalia. Tomada da Samaria.- Captiveiro de Babylonia.
Caracter physico do Valle do Egypto. Cidades principaes
das tres divisões do Egypto pelos antigos. Noções geraes
sobro a dynaslia dos Pharaóes; Mcnes; Osymandias; Mcrris.
Invasão dos Hycsos. Scsortris, flsarnrnetico ; Nechao;
Apries; Amasis. Conquista do Egypto pelos Persas. Generalidades sobre a religião, o govemo, as artes, e os
principaes monumentos do Egypto.
Nemrod e Assur. Semiramis. Sardanapalo. Babylonia; era
de Nnbonassar; Nabopolassar; Nabuchodonosor; Balthasar. Generalidades sobre a religiUo, as seiencias e artes;
ruinas de l'iinive c de C~lbylonia.
·
Phenicia; sua posiçi\o, s~~t LrHik, :mas cidades prineipaes.
Gencralidadl:S sobre o g·ovcmo, o commercio, e as colonias de Tyr.
Fundação do reino da Media por Arbaces. Dejocc$'j
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9.

10.

11.
12.

:13.

1&.
15.

16.
17.

18.

19.

2().

Arphachad; Cyaxare; Astyages. -Cyro; Cambysrs; Dat'io
1. 0 • Gen:~raiidades sobre a religião, c os monumtmtos da
Pcrsia.
Geographia physica da Gr('cla; rios; pl'iHdpacs regiões da
Grecia; golfo~> e ilhas. Gt'ucraiida<le sobre os tempos heroicos ; sobre os Pelasgios, e Hcllenos; sobre a religião
dos Gt·egos; semideuses, ileroes, oraeu!os, amphidyouias,
jogos p!iblieos, c monumentos primitivos.
Guerra de Troia ; At:hi!les, A!;·nmemnon, Ulysses, Ajax
Telamon, Ajax Oileu, Nestor, ldome!Wll, n:omedes, & c.
Homero. t;onqnista dos Dol'ios. Coionius. ldeias geraes sobre as instituieõcs polilicns da Grecia. Constituirão
de Sparta; Lil:urgo: Guerra de ~1cssenia. Athcrws; Solem.
Pisistrato e seus filhos. Archontalo de Ciistenes.
Primeira guerra medica. Expediçüo de Xcrxcs. Batalha
de Salamina. Batalha de Phttéa e de :Myculc. Cirnon. Eschylo e Herodoto.
Administração de Perieles. --,-Sophoc!es, c Elll'ipides. Phidias. Principaes monumentos. 1.", 2." e 3.• épocha da
guerra do Poloponeso. Huina de Athenas. Os trinta Lyranos. 'Som·ates; ·Platão; Hippocrutes; .Aristophanes; Thucydides.
Expedição de Cyro- o moço. Hetirac1a rks dez mil. Xenophonte. Agcsilau c o trntac!o d8 ,\n~u!(]k1ils. Pudct· de
Thebas. Epaminondas. Phili;Jpc de Macedonia e Demosthenes.
Alexandre. Arislo!es- Lysi;··o- A]W!iC's- l\esultndo das
Conquistas de Alexandre. Extensão de seu imperio.
Batalha de Ipsus.- Seleucos Nieator. Os Gauleses n' Asia.
Antiochus o Grande. Rcbellião dos i\Iadwbeos. Os trcs
primeiros Ptolomeus do Egypto. Alexandria. O musclí,
a bibliotheca. Clcopatra.
A Grecia depois da morte de Alexandre; Os Gauleses na
Grccia. Phillippc 3." c Perseu- Arato e Philopoemen.
Geographia da Halia. Posiç.üo de Homa-scus Rcis-ideias
gemes sobre suas primeiras insiitui\õ~~s.
Fundação da Hepuh!ica. - I dei as genws sobre o Senado
os Palricios e os Plebcos: ~obr~ o Consulado, a Dietadura, e os Tribunos; sob1·e os Decemviro:., e as Leis
das dose Ta boas. Fim das luetus intestinas; uniüo dt>J
duas ordens.
Caracter das primeiras guenas de Hoina; invasüo dos
Gauleses; guerra contra os Latinos; 1.", 2." e 3." <'poeha
da guerra do Samnium. Guerra de Pi!Tho. Patriotismo
~ desintcr<~sse dos Romanos dessa ópocha. ldeias geraes
sobre a organisação dos ocrcitos romanos, e sobre as
Colonias municipaes.
Carthago; seu governo, extensão de suas possessõesj an-
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21.
22.

23.
24.
9''
... G.

26.
27.

28.

29.

tigas relações de Roma e de Carthago. Primeira guerra
punica.
Segunda guerra punica. -Annibal e Scipião. Constancia
de Roma. Queda da M:acedonia. Queda do reino dos
Selucicidas. Queda de Corinlho. Queda de Cmthago.
Terceira guerra punicu; tomada de Carthago. Viriato.
Numnncia. Reducçfio do reino de Pcrgamo, e' da Galia
cisalpina em província romana.
Tribuna to de Caíus Gracchus. GuetTa de Jugurtha. Guerra
dos Cimbros e dos Teutões. Mario. Guerra social. Sylla.
Sertorio; Spartacus; l\Iithridates.
Pompeu--; Cícero-; Catilina. Cesar·; 1." triumvirato.
Consulado de Ccsar. Conquista dos Galias.
Expedição de Cmssus contt'a os Parthas. Guerra ci~il
entre Cesar c Pompen. Batalha de llharsalia, Guerra
da Africn, de Hespanhn; Hcalesa de Cesar debaixo do
nome do dictadura. Leis e projcctos de Cesar.
Segnnrlo Tt·iumvir,tto. Octavio c Antonio. Batalha de Philippos c de Aetium. Qnnda da Rcpublica.
Idnias gcraes sobre a Ol'gnnisação do governo Imperial;
sobre o s:·cn!o dt: Anguslo. Cirero; Sallnstio; Tito Livio;
Horaeio; Virgiiio. Limites e principncs divisões geographicas do Impe:-io.
Tiberio.-Guena da Gerrnuuia. Caligula. Guerra no Oriente.
Nascimento e [WO[:\rcsso do Christiunismo. O novo Testamento. Primeiras perseguições. Scneca. Lucano. Tacito- Plinio o Antigo.
Vcspasiano. :O!'Strni•}io de Jl'l'USulcm. Civilis. Tito.
miciano. 0:; D.:eio.'f: :\erva. Trnj•mn. !;urrm contra os
])aclos. Adrinnn. ;\.ntonino. ).!arco Aurdio. Estado do
Imp:':·io nn SP[.nJndo scen;o cln nc:ssa cn1. Monumentos da

no-

g-:-andP:)il ron1tUH\.

30.
31.

:)
3-··

33.
34..

Inipnrado;·;'s syrios.- Ana:-cllia :.Hilitnr. Primeira appnrit;iio dos Fnmeos. Restauração do imperio pelos Prine.ipes illyrios.
D~o~·1c-c~~auo. Ern c1os ;-!~nrt'. rPs.
Constantino. - Trinmplw elo Chrlstinnismo Concilio de
i'iicca. -- Gt·rardlia <la Igrrja.- Fundaçlio de Constantinopla. Rcorganisar,:-tio do Impcrjo.
Constando c o arianismo. Julinno e o ultimo exforço do
paganismo. Valente, c o principio da grande invasão.
Theodosio.- Partilha defi11itiva do lwpcrio.-Ultimos aonos do imperio do Occidente.

Livro.- Manuel d'études ponr In preparation au Baccalauréat
Lettres -Histoire Anclenne.

cs
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f!hlmlea.

t.
~-

3.

4.
5.
6.
t'f.

8.
9.
10.

H.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Noções geraes.
Noções elementares de nomenclatura chimica.
Oxygeno: combustão.
Azoto: ar atmospherico: acido azotico.
llydrogeneo: agua.
Carbono: acido carbonico.
Enxofre e seus principacs compostos.
Phosphoro e seus principaes compostos.
Chloro: acido chlorhydico e agua regia.
Metars rm geral, e os wais importnntrs em particular.
Ligas; noçõPs summnrias sobre ns mais usnaes.
Oxydos em gPral c os rnnis inqJOrtantes em particular.
Saes em geral, os mais usunes, e a mnneira pratica de
determinar seu genero.
Carbonatos, su lphatos, azolatos.
Potassa, soda, sal marinho, polvora.
Cal e alumina.
Ferro, zinco, estanho, cobre, chumbo, mercurio, prata,
ouro.
Siliratos, argilla , kaolillil; fnbriro de louça de barro e
vidro.
Noções de chimica organica: fermentações.

Livro: Postillas do Professor.
Pltysiea.

Repetição como no quinto anno.

(J(mlJlosição, a-upm•ílei~®lllulmdo d.o lí.'!stn.tl~, ela
UDM,'lll.&l,.

/Homcio.-Odcs. Livro 1. 12.", 22.", 2ft."
Livro
2. 0 , 3.", 6.", 7.", H."
Livro
3. 0 , s.a, 14."
I.. ivros.
Livro
!~. 0 , 4.", 5." (Editio Lipsire).
ArtP-Poetica: Toda.
Tacito.--Ann;ws. Livro 2. o (l~ditio Lipsim).
, Quichcrat.-Thesaurus pocticus.
0

,
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V et•são

11nai~

QUflEcn ~ tbeenVls,

Homero.-ll!iada. Canto 2. o Do verso q.S() a 785.
Livros.

Plutarcho. Vida de Demosthenes-§ 1. -24.
1Lancelot
e Regnier. Haizes Gregas.
0

llurnouf-Grammatica.

_

V Cl'l!lào, thenuJts, col!n'et•lija.
Livro.-Goethe:-Torquato Tasso. Actos 3. 0 e 4. 0

1.
2.
3.
4.

õ.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Dos motivos dos actos humanos.
Critica das principaes opiniões dos philosophos sobre a natureza do dever.
Demonstração da lei natural: lei positiva.
Consciencia moral, imputação.
Do merito e dcmerito: pena c premio.
Moral individual: dos deveres relativos ao espírito.
Dos deveres relativos ao corpo, c aos bens extrínsecos.
Moral social: dos deveres de beneticcncia.
Noção do direito: deveres geracs da justiça.
Dos deveres geracs na sociedade domestica c civil.
Moral religiosa: culto interno e cxteruo.

ffistot•ia

I'CSUilllida. tROiiJ i'l:ysáeillB8i§ C9DIJUU•ad.os

«la
1.

2.
3.
4.
õ.

6.

P!il.UO~O>p~~~'h«.

Utilidade da Historia da pllilosophia, sua divisão e methodo: generalidades sobre os systcmas.
Importancia da Pllilosophia grega, suas épocas: seitas
Italica, Jonica e Elcatica.
Socratcs c os Sophistas, espírito do mcthodo Socratico:
seitas Cynica, Cyrenaica, .Mcgarica, Erectriaca.
Platão e Aristotclcs: divcrgcncia entre a Academia e o
Lycêo.
Luta do Epicurismo com o Stoieismo: Scpticismo entre
os Gregos.
A Philosophia Christã c a escola pagã de Alexandria.
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i

7.

Das principaes controversias da Philosophia escolastica
em seus tres períodos.
8. Do methodo experimental inductivo de .Bacon: scnsibilismo moderno.
9. Descartes: Discurso sobre o methodo, systemas capitaes
procedidos da escola cartesianna. 1\fallebranchc, Spinosa,
Leibnitz.
O Professor fará huma exposição succinta do movimento
philosophico no 18. o scculo, c terminará esboçando as grandes
escolas actuaes.

Exereieios de cotnt»ostçuo , tanto ent 1n·osa
como em verso, analyse c••iiica ti. o§ cia§sicos portuguezes; disctn•sos , nl;u•t•ações •
deela1nações ~ bistoria d.a Utíeii.•atun•a llloJ.•tugueza, e nacional.
Em quanto não homcr hum compendio p:·oprio, o Professor fará em prelecçõcs hum curso de littcratnra antiga c
moderna, especialmente da portugueza c brasileira.
Versará o exame oral nus generalidaflrs da littcralura, c
o escripto na analysc de algumas das obras qne tiverem sido
apreciadas durante o anno.
Hl.ineralogGa e

1.
2.
3.

lJ..
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ceelogi~t.

Deffinição e fins da mirwrnlog-ia: qnans as suas divisões.
Caracteres dos seres inOI·ganieos.
Propriedades physicns e chirnicas dos mincrnes. Fôrmas
e estrncturas dos mincraes.
Cristalisação, isomorphismo, polymorphismo. Factos fr.ndamentaes da cristalographill. Tremias. Dcndritcs c Gcodes. Petrificações. -Clivagem.
Ensaios chimicos para chegar ao conlwdmcnto dos Corpos
electra-negativos, e clectro positivos.
Caracteres, jazigo c cxtracção do oum, platina c paladio.
Caracteres, jazigo c extracção da prata c rnerrnrio.
Caracteres, jazigo c extracção do cobre, ferro e chumbo.
ClassificaQão dos rnincracs: instrumentos indispcnsaveis
ao mineralogista.
Aluminides e Siderides: suas principaes cspccics.
Sulfurides e chlorides, e suas principaes especies.
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11.
12.

13.

H..

H:>.
1.6.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.

27.

Carbonidcs: caracteres, jazigo c divisão das suas numerosas espccics; citar as principacs variedades do carvão
de pt>dra.
Carbonatos: ealc:wcos: marmores: sidcrosc.
Silicic!es, enraetcrrs, jnzigo c divisüo das suas especics,
citar ns mais importantes.
Globo em geral: sua fúrma e isolamento no espaço: sua
densidade c gravitaç.ão.
Provas do calor central e sua distribuição.
Super!icie terrestre, e qual o seu aspecto. Athmosphera,
sua densidade: distribuição do cnlor solar.
Phenomenos que modificão a crOsta terrestre; terremotos;
volcõcs.
Influencia dos agentes externos sobre a superficie terrestre: acção chimiea c mceaniea das aguas, do ar c
dos fluidos i 111 pondcraveis.
Divisão dos ten·cnos: terrenos eristnllinos, metamorphicos
e de scelin;e••lo; rochHs simples e compostas; terrenos
d'allnviüo; tct·;·cuos fos~iilifcros c não fnssilliferos.
Elevar.:ões f' abaixamPntos de terrenos, e!Teitos diversos
a ellcs attribniclo~>: formação das montanhas, origem
elos valles c das envern:1s; injcer,ão dos terrenos eristailinos atmvcz c no nwio dos tr)JTenm ele sedimento:
meh)morphismo.
Tcrn•n.') jurassico: ielJÜ1Y:l~;anrw',; plwsiasaurus; ptcroda-

tylns; annnonile~, 0, belernnitcs.
Terreun parisirnsP; terreno subnpennlno ou de cavernas
d'ossos. i.\'Iastodontc. lHcgatherio.
Pront'i o cxpiicat:ão c1o diluvio: }";;~um elo globo.
Historia pliis;e:l lia terra. "\spceto cin tc:Ta qtwnelo esteve
em i'usuo igur·a; causas do resfrii.m~nuto; el'fcitos sueeessivo'i da rontínuacão do resfriamento.
·
Appan~eimculo do on.wnismo; quacs as principaes épocas
deste apnan~eimcnto. Formação da terra lavradio ou humus
Coneordaneia elos Gcnesis com os faetos geologicos; expor
os dous prineipios nccessarios a aclmittir para se fazer
esta concorelancia.
Phenomtmos 1:rolog!cos netuacs proprios para fazerem
comprelwnrler os plienomcnos antigos: formação dos sedimentos e concrecções; torn·ntPs d'agua e ele gelo,
origens thermnrs c p<:ços nrtPsinnos.

Livro.- Beudant. -.Mineralogia.- Geologia .

5
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Chianlea.

Repetição como no Sexto anno.

Alem do curso de sete annos, ha em ambos os Collegios
hum curso especial de cinco annos.
Este curso consta dos estudos dos quatro primeiros annos
do curso completo, com as mesmas ma terias especificadas
neste Programma, e segundo a mesma ordem; e alêm disso
de mais hum quinto anno, especial a saber:
QIJINTO .tlNi"O DO (JlJDSO ESPE(JJAL.

(Como no quinto anuo do Curso completo;.

(Como no quinto anno do mesmo curso).

{Como no sexto anno do mesmo curso).

JIDitu::•ctlogia e Geologia.
{Como no selimo anno do mesmo curso).

Botcnt:icu.
{Repetição como no quinto anno do curso completo).

Cltol•ogt•apltia e Histot•ia tlo Bt•asil.
(Continuação e repetição como no quinto anno do curso
completo).
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N.• 5.- IMPERIO.-Circular de 10 de Janeiro de 1859.Aos Presidentes de Província, communicanclo as regras
est abPlecidas rwra a admissão de alienados no Hospício
de Pedro li.
2. • Secção. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios do
Imperio em 10 de Janeiro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Participando o Marquez Provedor
da Santa Casa da Misericordia da Côrte, em Officio de 25
de Novembro ultimo, os graves embaraços em que se achava
a Administração do Hospício de Pedro H. com o crescido
numero de 339 alienados, que e'istem artualmente accumulados nos respectivos quartos e dormitorios, e as causas
que a isso tem dado origem, havendo apenas naquelle Estabelecimento capacidade para conter o numero de trezentos.
é propondo diversas providencias: Sua Magestade o Imperador
Houve por bem Approvar as seguintes medidas, que forão
propostas pelo mesmo Marqucz Provec1or:
1. • Não poder a Administr~r:!:~'l (:o Hospício de Pedro II.
admittir no mesmo Hospício maior numero de alienados, que
o de cento e cincoenta homens, e outras tantas mulheres;
e só, em casos especiaes, e com autorisação do Governo, poder
exceder o referido numero.
2. a Ficar suspensa a remessn de alienados das Casas de
Caridades das Províncias para o Hospício de Pedro li., em
quanto existir a actual falta de espaço para receber; não podendo em todo caso nenhuma das referidas Casas enviai-os
para serem tratados no mesmo Hospício, sem previa autorisação do Ministro do Imperio, solicitada pelo Presidente da
respectiva Província.
3.• Serem admittidos no Hospício de Pedro li., além dos
alienados agitados, os monomaníacos, os dementes que não
forem tranquillos, os man iaeos epileptieos, e todos aquelles que
manifestarem tendencia para o suieidio e homicídio: ficando
prohibida a admissão dos dementes já paralytieos, dos epileptico~
em estado de imbecilidade, dos idiotas, e dos velhos decrepitos.
4·.· Serem recolhidos em depositos especiaes dentro do
Hospício, segundo os sexos, e ali examinados pelos Facultativos, os alienados, e os suspeitos de alienação, remettidos ao
rlito Hospício pelas autoridades polieiaes, e militares do Muni..
cipio da Côrte, e Província do Rio de Janeiro, devendo os
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Facultativos, quando rcconheção que alguns estejão no caso de
permanecer fóra do Ho~pieio nssim o certificar por cscripto,
para que a Administração os reenvie, acompanhados dos respectivos certificados, íÍs mesmas autoridades que os houverem
remetlido, para dar-lhes outro destino.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e
execuçiio.
De os Guarde a V. Ex.- Sergio Teixeira de Macedo.- Sr.
Presidente da Província de ....

N. o 6.- FAZENDA.- Em i.=) de .J'nneiro de 1859.- Sobre
Sello e direitos de 5 por o/o
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, em respm•ln ao officio do Sr.
Inspector rla Thesonraría de Fazenda do Hio Grande elo Norte,
n. o 94 de 27 de Novembro do anno passado, no qual participa
que, por oecasião de requerer o Bachnrel Antonio de Brito
Souza Gayoso que se lhe abrisse assentamento, para ser pago
dos devidos vencimen!os, ju.ntanclo para esse fim como documentos o Officío do Secretario do Governo, communicanrlo-lhe
a sua nomeação de .Juiz de Direito para a Comarca da :Maioridade, e copia do da Presideneia da Provinc·ia, determinando-lhe que se apresentasse para exercer o Cargo de Chefe
de Policia, com o scllo fixo de 160 réis, resolvera que Go
petieionario nüo se poderia flbrir a~sentamento, sem que pagasse o sello proporcional de scns titnlos, qner de .Juiz de
Direito, qner de Chefe de Pnlicin, ou rcvalidasse o fixo fJlle
pagára depois da posse e e\creicio, averbando-se os direitos
novos e velhos para serem cobrados depois da expcdiç.fio dns
respectivas Cartns; rleclflra ao mesmo Sr. In~peclor que, em
casos como o de que trata, se deve estrictamente observar o
disposto na Orrlcm de 16 ele Jnneiro de 185r.., artigos li.. o
e 5. e outrosim, conheeendo do final de SPIJ citado Officio
que o Sr· Inspector permittio a simples averbaçiio dos direitos
de 5 por cetlto, por entender que aq nella Ordem consente
que, se esses direitos nfío forem logo pagos, sejão averbades;
lhe declara que as expressões do artigo 3. o - e depois de
pagos, ou averbados os direitos que forem devidos ao Es0 ,
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ta do -não têm a exlenção que lhes foi dada; 1. o,- por que
a Lei de 30 rle Novembro de i §ld aclvertencia 2. "), permittinclo que os direitos se paguem por meio de quotas
mensaes, não extendeo o prazo além de hum anno, a contar
da data em que começa o veneimento; 2. por que as palavras
- direitos averbados- devem ser entendidas de modo que
só tenha lugar a averbação a respeito das quotas não vencidas,
e não a respeito da totalidade dos direitos, quando ja houverem decorrido mezes de vencimento do ordenado, ou gratificaç·ao, a que tenha clireite> o Empregado; devendo por isso
o Sr. Inspector cobrar as quotas vencidas antes ele fazer o
pagamento.
Thesouro Nacional em 15 de Janeiro de 1859.- Francisco de Salles Torres Homme.
0 ·--

N. 0 7. -IMPERIO. -Aviso de 17 ele Janeiro ele 1859. ___.
Decide como se ha de fazer a substituição dos membros
da Junta de Qualificação de Yotantes da Paroc!da de Santo
Antonio da Côrte, que não comparecêrão.
1. a Secção. Rio rle Janeiro. l'!Jinisterio dos Negocios do
Imperio, em 17 de Janeiro de 1859.
Accuso o recebimento do officio que Vm. me dirigio
com a data de hoje, no qual, participanllo que tres dos
membros de,sa Junta, que hontem se orgauisou, deixárão
de comparecer, dous por molestías, c o terceiro sem dar
razão, consulta qual o modo porqtw se poderão preencher
as suas fnltas.
Em resposta, tenho de declarar a Ym. qnc, verificando-se provir tambem de impossibilidade a falta de comparecimento do membro, que não nllegou motivo, cumpre
que se proceda á nova elei('iio de membros da Junta, visto
como nesse caso, não estauclo em maioria os membros da
que se formou, não pôde ter lugar a disposição do art. 17
da Lei de 23 de Agosto de i8;)6.
Deos Guarde a Vm.- Sergio Teixeira de Macedo.Sr. Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da Purochia de Santo Antonio.
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N.o 8.-GUERRA.-Circulat· de 17 de Janeiro de 1859.Recommendando a exacta obser1Jancia do art. 35 do Regulamento da Repartição do Ajudante General do Exercito,
sobre a transferencia das praças de pret de huns para outras
Corpos.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

17 de Janeiro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sendo da competencia do Ajudante
General do Exercito, comforrne deterrni na o art. 35 do respectivo Regulamr.nto, ordenar as transferencias das praças de pret
de huns para outros Corpo~: recommcndo a V Ex., de Ordem
de Sua Magestade O imperador, a mais cxacta obscrvancia desta
disposição; tornando-se escusado ponderar os inconvenientes,
que á ordem, desciplina, e economia do Exercito podem resultar, se contra as recommen.lar,.!ics deste Ministerio, e sem
previo conhecimento seu, couLinuar a pratica de serem pelas
Presideneias conce:l idas f. c:'"'; '"1nntc trnnsferencias, como, se
derão ultimamente alguns casos. O que V. Ex. haverá por
muito recommendado.
Deos Guarde a V. E :c -José Maria da Silva Paranh()S.Sr. Presidente da Província de .....

N.o 9. -FA.ZENDA.- Circular de 17 rle Janeiro de 1859.Manda executar a Tmíado de commercio e navegação entre
a lmperiu e a Repttblica Oriental de Uruguay. promulgado
pelo Decreto n. o 2. 269 de 2 ele Otttnbro de 1858.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Trilmnal rlo Thesouro Nacional, remette aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda os inclusos exemplares do tratado
de Commercio e Navegaçúo entre o Impcrio e a Republica
Oriental do Urnguay, promulgado pelo Decreto n. 0 2.269 de
2 de Outubro ultimo, que começou a vigorar em 23 do mez
:findo, a fim de que tenha a devida execuçúo na parte relativa
ás Repartições fiscaes; cumpriudo que no despacho das mcr9adorias nacionaes exportadas para os portos daquella Repu-
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blica se faça especial declaração de serem de origem brasi..
leira, a qual deve ser incluída no maaifesto por occasião de
fazer-se a da quantidade e qualidade das mercadorias de cada
volume.
Thesouro Nacional em 17 de Janeiro de 1859.--,Fran~
cisco de Salles Torres Homem.

N.• 10.- Circular em 17 de Janeiro de 1859. - Recom-

menda a observancia do Aviso do Ministerio da Guerra
n. • 68 de 11 de Junho de 18!~2 a respeito dos meios soldos
ás viuvas e filhos dos U f!iciaes da 2. • Linha do Exqrett().
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri,
bunal d6l Thesouro Nacional, para evitar a reproducção dos
enganos que se tem dado em algumas Thesourarias de Fa.-.
zenda na declaração do meio soldo que compete ás viuvas
e filhos dos Officiaes da 2. • linha do Exercito, recommenda
aos Srs. Inspectores das mesmas Thesourarias a fiel observancia do Aviso do l\1inisterio da Guerra n.• 68 de U tie
Junho de 1842.
Thesouro Nacional em 17 de Janeiro de 1859. -Fran~
cisco de Salles Torres Homem:
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N.o 11. -Em 18 de Janeiro de 1859. -·· Nenhum 1n·ejuiso
Tesulta para a Fa:enda l'i'acional de serem arrematados com as cautellas 11.ecessarias os bens de hum espolio fjlte se estcjã.o d-istrahindo com pr~jm'so dos Orphãos,
recolhendo-se o sett producto ligttido a deposito para ser
oppm·tunarnente entregue a quem de direúo for.
Ministerio dos Negoeios da Fazenda. Rio de Janeiro em

18 de Janeiro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Respondendo no officio de V. Ex. de

16 de Novembro ullimo, qtte acompanhou o que foi a V. Ex.
dirigido em 12 do mez nntcrior pelo .Juiz de Orphüos em
exercício da Cidade de Igua:h', cunsultnll(to sobre o requerimento em que o Tutor dos Hllw~ ntlluraes do finado Luiz
Béranger, subdito francez, pede que sejúo arrematados os
bens que este possuiu, a íln lle ser o producto liquido recolhido a deposito para opportnn:nnente entregar-se n quem
a elle tiver direito, c:.1bc-me decl;;rar a V. Ex. que nenhum
inconveniente resulta para a Fazenda Nacional de serem nrrematados com ns cautellas necessarias, e ouvidas as parles
interessadas, os bens do espolio de que se trata, huma vez
que se estão distrahindo com prejuiso dos Orphüos.
Deos Guarde a V. Ex.- Frw,cisco de Salles Torres
Homem.- Sr. Presidente da l'rovineia de S. Paulo.

N.o 12.- Em 19 de Janeiro de 1859. -Nas fianças que
devern prestar os Etmctores dct Fazenda Nacional não se
póde prescindir da Justificação admin:istratira.

r

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro i'\acional, vendo que nenhuma garantia
offerece aos interesses da Fazenda Nacional a medida proposta
pelo Sr. Iuspector da Thesourn ria ele Fazenda da Província
do Pará em seu Ollkio n. 178 de /j. de Novembro ultimo,
de dar-se ás Camaras Munieipnes de algumas !las localidades
do interior da mesma Provinda a iueumhencia de tomar e
processar as fianças a que süo obrigados os Col lectores; recommenda ao Sr. Inspector que, quando os incliviuuos no0
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meados para exercer aquelles cargos recusarem provm· judicialmente a idoneidade das fianças, que teem de prestar, não
dispense a justificação administrativa na conformidade da
Ordem do Thesouro de 10 de Agosto do anno passado.
Thesouro Nacional em 19 de Janeiro de 1589.-Francisco
de Salles Torres Homem.

-·~

N.• 13. -JUSTICA. -Aviso de 19 de Janeiro de 1859. ~
Ao Prest:dente da Província de Minas Geraes.-Declara que
deve ser observado litteralmente o Regulamento Provincial
n.• 26, relativamente aos escravos, que, depot"s de certo
tempo, não forem reclamados por seus senhores.
3. a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 19 de Janeiro de 1859.
,
Illm. e Exm. Sr.- Expoz V. Ex. em seu Officio n. •
435 de 27 de Outubro do anno proximo preterito, que á
Cadêa da Cidade de Santa Luzia, fôra recolhida huma preta
de nome Brazida, a qual declarou ter sido vendida por Sergio
& Serafim a João Antonio de Moraes, residente na Fazenda
-Rio Grande- do Município de Cantagallo, mas que havendo
a Policia feito, em Maio do dito anno, a publicação do costume
no Correio Official dessa Província, ninguem apparecera reei a. mando-a, em consequencia do qne consultára o Juiz Municipal daquella Cidade, se a dita preta devia ser arrematada
em hasta publica, como bem do evento, segundo dispõe o
Regulamento Provincial n.• 26, ou ter qualquer outro destino;
e a respeito desta consulta pede V. Ex. que o Governo Imperial
o esclareça, si depois de expedir o Chefe de Policia dessa
J>rovincia a necessaria communica~~ão ao do Hio de Janeiro,
devia ter lugar a arrematação da sobredita preta, ou antes
· ser ella considerada livre, por isso que era sempre presu~
mivel a liberdade.
Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa sobre este
objecto, e Conformando-Se Sua l\'Iagestade o Imperador com
o parecer IlOr elle dado 1 Manda declarar a V. Et. que 1 sendo

6
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positivo e claro o citado Regulamento, cumpre guardal-o
litteralmente. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e para o fazer eon~tar ao mencionado Juiz Municipal.
Deos Guarde a V. l~x:. --José Thomaz Nabuco de
Araujo. -Sr. Presidente ela Província de Minas Geraes.

N. 0 14.- IMPE!.UO. -Aviso de 21 de Janeiro de 1859.Resolve algumas clnvidas propostas pelo Presidente da Província da Parahyba sob1·e as deliberações que a respectiva
Asse1nbléa Legislativa tomou de annullar o diploma de
hum de seus membros, e rnanda1· proceder á nova eleição
para supprir a falta do mesmo.

1.• Secção. Rio de Janeiro. iVíinisterio dos Negocios do
Imperio em 21 de Janeiro de 1859.
"' Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua Magestade o
Imperador o officio de V. Ex. datado em 8 de Outubro do
anno findo, no qual, participando:
t.o Que a Assembléa Legislativa dessa Provinda annul·
lára a eleição de hum de seus membros, o Bacharel Manoel
Tertuliano Thomaz Henriques, com o fundamento de achar-se
no exercício interino do cargo de Chefe de Policia na occasião em qne foi eleito, apoiando-se na disposição do § 2. 0
do art. t.o da Resolução de iD de Setembro de 1855;
2. Que a mesma Assembléa resolvera que para se preencher a vaga deixada pelo dito Bacharel se fizesse nova eleiç_.ão.
Pergunta V, Ex:. como deve proceder neste caso.
E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua
linmediata Resolução de 31 do mez findo com o parecer
da Secção dos Negoeios do Imperio do Conselho d'Estado,
exarado em Com:ulta de 1~ do dito mez: Houve por bem
Mandar declarar:
1. o Que tendo a Asscmbléa Provincial , annullando a
referida eleição, obrado dentro da esphera de suas faculdades constitucionacs, visto como lhe compete a veriücação
dos poderes de seus membros, c não havendo de tal de·
liberação recurso, niio compete ao Governo. Im.pe~ial oonhecer dellao
0
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2. o Quanto porém á determinação da mesma Assembléa
sobre nova eleição para preenchimento da vaga:
Que não sendo tal determinação conforme a Lei, porque,
á vista da disposiçiio do § 3. • do citado art. 1. • da Resolução de 19 de Setembro de 1855 ( applicavel a qualquer
motivo de que resulte a falta do Deputado -opção,' morte,
ou annullação de eleição-) compete ao respectivo supplente
tomar assento, e só na falta deste cumpre proceder-se á nova
eleição, não deve V. Ex. mandar que ~eja ella feita nas
circumstancias actuaes.
A Assembléa Geral, á qnal se remette o officio de V.
Ex., e o porecer da Secção dos Negodos do lmperio do Conselho d'Estado, resolvcl'iÍ como jul2:iu em sua sabedoria sobre
a questão que he de sua competencia.
O que comrnnnico a V. Ex-. para sua intelligencia.
Deos Guarde a V. Ex.-- Sergio Teixeira de Macedo.Sr. Presidente da Província da Paruhyba.

N.o 15.-FAZENDA. -Em 22 ele Janeiro de 1859 .. -Determina a maneira de dividir o producto de huma apprehensão feita a bordo da barca nacional Imperatriz.
Ministerio dos Nego cios da Fnzontla. Rio de Janeiro em
22 de Janeiro de 1859.
Communico ao Sr. Inspcclor interino da Alfandega que

a Tribunal do Thesouro, em deferimento ao recurso do Ajudante dos Conferentes Joz6 L~:iz rinto Monteiro, sobre a divisão do producto da npprcrw:'silo do accrescimo de carne e
linguas seccas encontrado a bordo dn barca nucionallmperatn'z,
resolveo quo ao recorrente podenec•, nos lnmos do art. 3 "§
unico do ilegulamcntn du i 9 de .laPeiro de 1838, h uma
parte do producto da dita nppr<Úl)n,:w :p,uôl ú que compete
aos empregados fi.UC liwr,i;l a con(crcncia uc milnífesto.Francisco de Salles Torres Homt-m,

N." 16. -Em 25 de Janeiro de íi'IS\J. ~-~ Us oureios do
panno de lã elevem ser ·incluidos na mediç,1o elo mesmo
panno para pagamento dos respcclÚJos direitos.
Mibisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em

25 de Janeiro de 1859.
Communico ao Sr. Inspector interino da Alfandega qne
o Tribunal do Thcsouro, dando provimento ao recurso interposto por G. H. Petty & C." da decisão da mesma Alfamlcga,
que além de fazer incluir os ourelas uo panno de lã, de que
trata o mesmo recurso, na medi~~ão da vara quadrada, os
sujeita a pagar mais 30 por ·;. dos respectivos uireitos, resolveo que deve continuar a pratica de incluir na medição
para os respectivos direitos as barras dos pannos, que com
este tecido tem hum fim especiai para mantilhas, capas, &c.,
não se devendo exigir por esta mercadoria outros quaesquer
direitos, por não serem as ditas orlas ou barras verdadeiramente os ourellos de que trata a 2." parte da nota 98 da
Tar~Ja.- Francisco de Salles Torres Homem.

N.• 17. -JUSTICA.. --Aviso de 26 de Janeiro de 1859.Ao Juiz deDir~ito da 1." Vara ela Côrte.-lJec/ara qne nos
processos crimes da alçada em que o autor appellar para
hurn Juiz de Direito, e o réo para outro, nas Comarcas
que tenhão dous, deve o Juiz que primeiro for designado
para conhecer dct causa, fulgar em ambos o 1'Ccttrsos.
3." Secção. Ministcrio uos Ncgoeios da Justiça. Rio de
Janeiro em 26 üe Janeiro de 1839.
Em Officio de 7 do corrente muz, e:\:poz Vm. a duvida
em que se acha, sobre qLul ths Juizes de Direito he o
competente, nas Comarcas que tem dou~, pura julgar hum
processo crime da ulçada, em o quul, sendo o réo condemnado
no graú minimo da pena, tiver o autor primeiro appelludo
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para hum (los Juizes de Direito, pelo fundamento de se querer
a pena no maximo, e nüo no mínimo, e o réo depois para
o outro .Juiz, pelo fundamento ele ser injusta a condemnação.
Que submettia esta questão á consideração e decisão do
Governo Imperial por se ter ella dado no fôro desta Côrte,
entre .Joaquim Bernardino Martins Caruncho e Egydio Carlos
Pereira, pois que, havendo o 1. o, como autor, intentado
huma acção crime da alçada por injurias verbaes contra o
2. 0 , perante o Juiz Municipal da t.a Vara, que a final o comdemnara no grilo mini mo dos arts. 273 § 3. o e 238 do Codigo
Criminal, appellara o mesmo autor por hum termo nos autos
para o Juiz de Direito da 1.• Vara, a fim de que a condemnação fosse no maximo, e réo para o da 2 a Vara, por achar
injusta a sua condemnação; e ficando o Escrivão em duvida
a qual dos dons Juizes de Direito deveria fazer a remessa
do processo, o Juiz Municipal ordenara que fosse ao da 1. a
Vara, porém ambos os Juizes recusarão recebei-o, protestando cada hum delles ser da competencia do outro.
Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa a tal respeito,
e Conformando-Se Sua Magestade o Imperador com o seu parecer, Manda declarar a Vm. que pelo facto ele haver o Juiz
Municipal ordenado por seu despacho a remessa do processo
para o Juiz de Direito da 1." Vara, devia este considerar-se
competente em ambos os recursos; por quanto, desde que
pela prioridade de hum de taes recursos foi a dita Vara designada para conhecer da camn, não era licito ndmittir outro
para Vara diversa, não pelo principio da prevenção propria~
mente tal, mas pela immediata devolução da jurisdicção para
essa t.a Vara sobre a causa, por eiTeito da interposição desse
primeiro recurso. O que communico a Vm. pai"a sua intelligencia e em solução á duvida proposta.
Deos Guarde a Vm. -José Thomaz Nabuco de Araujo,Sr. Juiz de Direito da 1.• Vara Criminal di:l Côrte,
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N. • 18. _....FAZENDA.- Em 29 de Janeiro de 1859. _..
Sobro os dú·eúos a pagar pela venda em leilão do
casco de lwma e·mbarcação incendiada.
Frandsco dn Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesoararia da Bahia que o mesmo Tribunal deo provi..
mento ao recurso interposto por Brochado & Companhia ,
consignatarios do brigue portugucz «Africano», incendiado
no porto da Capital da dita Província, da decisão da refe ..
ri da Thesouraria confirmatoria da da respectiva Alfandego, que
obrigou os recorrentes n pagar direitos de 30 por 0 /. de
L450;ttJOOO, preço porque foi arrematado em leilão o casco
Jo sobredito brigue; visto como pelo Regulamento de 30 de
1\faio de 1836 e Ordens do Thesouro n. o 98 de 30 de No.
vembro de 18lt3, n.• 35 de 23 de Janeiro de 1855 e n.•
339 de 17 de Outubro de 185G, a transacção, de que se
trata, está unicamente sujeita ao pagamento da siza de 15 por •f.;
devendo por tanto ser restituída aos recorrentes a importancia dos mencionados direitos, logo que -mostrarem ter
pago na Repartição competente a siza a que são obrigados.
E porque o Sr. lnspector em seu officio n. o 258 de 26
de Outubro do anno passado declarou haver confirmado semelhante decisão principalmente em virtude do disposto na
Ordem n. o 195 .de 27 de Julho de 18.52, lhe declara que
tal Ordem, tendo por fim explicar quaes os objectos de huma
embareaçiío estrnngeirn arrematada por innavegavel, que estavão sujeitos ao pagamento dos direitos de 30 por o;., designou
positivamente o apparelho, maçame, ferro, &c., quando não
são vendidos conjunctumente com os cascos, mas em lotes
separados, em cujo caso são considerados cumo mercadorias
importadas ou descarregadas como sobresalentes, ou ain®.a
como salvados do naufragio, e de nenhum modo compreuendeo o casco da mesma embarcação.
Thesouro Nacional em 29 de Janeiro de 1.859.- Francisco de SaBes Torres Homem.
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de Fevereiro de 1859. -Sobre o pa~

gamento de novos c 1:clhos (hrcilos dos o!fi cios de jttstiça.

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The~
S'ouraria de Santa Catharina que forão ir>dcferillos os requerimentos em que João Antonio Lopes Gondim, Francisco Xavier
de Oliveira Camara e David do Amaral e Silva, serventuarios de officios de justiç.a da mesma Província, pedem
para pagar no prazo de cinco annos os novos e velhos direitos dos lugares que exercem; vislo ser tal pretenção manifestamente contraria ao disposto no art. 7. o das Instrucções de
25 d@ .Janeiro de 1832, as quaes não forão alteradas, quanto
aos referidos officios, pela ndvertencia 2. a da Tabella annexa
á Lei de 30 de Novembro de 184.1, como se declarou ao
Ministerio da Justiça em Aviso de 7 de Dezembro do anno
findo a respeito de identica pretenção.
Thesouro Nacional em t.o de Fevereiro de 1859.Francisco de Salles Torres Homem.

N.o 20.-Em Lo de Fevereiro de 1859.- Sobre a distribuição das multas a !JlW tem direito os empregados
encarregados da conferencia dos manifestos.
Ministerio dos Negocios da l<'azenda. Rio de Janeiro em
1. o de Fevereiro de 1859.
Em resposta ao officio n. o 724, de 25 de Janeiro ultimo,
em que o Sr. Inspector interino da A!fandega da Côrte consulta sobre a extensão, que deve ter a I'ortaria de 22 do
mesmo mez e anno, declaro que a decisão do Tribunal do
Thesouro communicada pela citada Portaria, não teve por
fim, nem podia alterar a decisão elo mesmo Tribunal participada em Aviso de 27 de Abril do nnno passado a respeito
do modo pratico porque cumpria que a Alfandega procedesse,
em conformidade da Ordem de 9 de Maio de 1858, á dis~
trihuição das multas, a· que tem direito os empregados en~
carregados da conferencia dos manifestos, pois que a decisão
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citada de 22 de Janeiro ultimo fora proferida sobre o recurso interposto pelo Ajudante dos conferentes João Luiz
Pinto Monteiro, quanto á parte que lhe competia da multa
imposta ao Capitão da Barca nacional Imperatriz. -Francisco
de Salles Torres Homem.

-·g:
N.o 21.-GUERRA.-Avisode t.ode Fevereiro de 1859.Declarando em virtude da Impm·ial Resolução de 22 de
Janet'ro deste anno tomada sobre consulta do Conselho
Supremo iltilitar de 22 de Janeiro deste anno que as praças
de pret Estrangeiras engaJadas podem conservar graduações
de Inferi-Ores nos Corpos do Exercito como JY1 estre de Musica, de Tambores, &c.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
t,o de Fevereiro de 1859.

lllm. e Exm. Sr. -Subio á Presença de Sua Magestade
O Imperador o officio deV. Ex., sob n. 2.388, datado de 31
de Maio do anno findo, em que ponderando ter a Imperial
Resolução de Consulta de 20 de Setembro de 1851, conferido
a graduação de 1. o Sargento aos Cornetas-móres, Clarins
móres, Tambores-móres, e 1\Iestres de Musica, de Cornetas e
de Tambores, e a de 2. o Sargento aos Espingardeiros, Coronheiros, Artífices de fogo, Selleiros e Carpinteiros de sege ,
graduações estas de que gozão varias Estrangeiros por se acharem engajados servindo no nosso Exercito algum destes lugares,
quando a Lei de 24 de Novembro de 1830 determina que nos
Corpos do mesmo Exercito não haja Officiaes Inferiores, Cabos
d'Esquadra e Anspeçadas Estrangeiros, pede solução á duvida
em que se acha se esses indivíduos, que existem com as
referidas graduações, estão ou não comprehendidos nas disposições daquella lei, e o Mesmo Augusto Senhor, Tendo
ouvido a semelhante respeito o Conselho Supremo ~lilitar, Ha
por bem, Conformando-Se com o seu parecer, Mandar declarar, vor Sua Immediata e Imperinl Resolução de 22 de Janeiro proximo preterito, que os indivíduos de que trata o
officio de V. Ex. não devem ser comprehendido~ na~ disposições do art 10 tlq cita~a Lei; por <!ltan~o
a(ruclles não exerce111.
.
0

( !j.!) )

Posto de commando algum, e sim unicamente gozão de graduações honorificas em quanto servem nos lugares para que
forão engajados temporariamente; e isso porque a boa ordem
do serviço assim o exige, e a prohibição da referida Lei he para
que não haja praças estrangeiras effectivas nos Corpos naquellas circumstancias como Officiacs Inferiores, Cabos d'Esquadra e Anspeçadas.
Deos Guarde a V. Ex. -José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Darüo de Suruhy.

N." 22.-l\UHINHA. --Aviso de 9 de Fevereiro de 1859.Altera o art. 32 do Regulamento do Corpo de lmperiaes Mari-

nheiros, a que se refere o Decreto n." 4·11 A, de 5 de Junho
de 1845.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Marinha em
9 de Fevereiro de 1859.
Sua Magestade O Imperador, Conformando-Se, nüo só
com o que V. S. propoz em officios n.o• 1864 e 137 de
23 de Dezembro ultimo e 26 de Janeiro proximo preterito,
mas tambem com o parecer, emittido pelo Conselho Naval
em Consulta n.o 79 de 7 do sobredito mez de Janeiro, Ha
por bem que o art. 32 do Hegulamento do Corpo de Imperiaes Marinheiros, a que se refere o Decreto n. o 411 A, de
5 de Junho ue 18M), seja alterado do modo seguinte:
« Os Chefes das Estações Navacs e os Commandantes dos
Navios soltos poderão admittir, em todos os portos do Imperio, os voluntarios, que se lhes apresentarem, e os recrutas,
que julgarem idoneos, para servirem no Corpo, dando aos
mesmos a praça, que merecerem, conforme o resultado dos
exames, determinados no art. 22, aos quaes os farão submetter,
remettendo logo ao Commandante ('yeral, por intermedio do
Quartel General da Marinha, uma relação, declarando tanto
o nome, filiação, naturalidade, idade, signaes, altura, officio
e data do assentamento de praça de cada um dos mencionados voluntarios ou recrutas, como a classe a que fica pertencendo, para, á vista de tudo, abrir-se-lhe o competente
nssentamento no Ljvro Mestre; licando entendido que o temnQ

7
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de serviço de taes indivíduos, bem como o abono e duraçlio
do fardamento a vencer, e gratuito, de que trata o art. 44,
começará da data, em que a bordo se verificar a sua praça>>.
O que communico a V. S. para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. S.- Visconde de Abaethé.-Sr. Conselheiro Joaquim José Ignacio.

N.• 23. -FAZENDA.- Em 10 de Fevereiro de 1859.-

Os Presidentes das Provincia.~ não podem conhecer dos
recursos Ú1terpostos dos decisões das Thesourarias em
materia de apprehensoes por descarm'nho ou contrabando.
Ministerio dos Negoeios da Fazenda. Rio de Janeiro em
10 de Fevereiro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Tendo o Decreto n." 2.34·3 de 29
de Janeiro deste anno estabelecido quaes as Autoridades e
Tribunaes a que se póde recorrer das decisões administrativas proferidas pelas Repartições de Fazenda e pelo Tribunal
do Thesouro Nacional, previno a V. Ex. de que, na conformidade do art. 3. o § 1. o combinado com o art. 27 § 2.•
do citado Decreto, que alterou o art. 287 do Regulamento
de 22 de Junho de i 836 na parte relativa aos Presidentes
de Províncias, cesseu n aUrihuiçúo que aos mesmos Presidentes
fôra conferida de conhecerem dos recursos interpostos das
decisões das Thesourarias de Fazenda em materia de apprehensões por descnminho ou contrabando; devendo portado,
quando alguns desses recursos lhes forem presentes declarar-se
logo incompetentes para julgai-os, afim de r:1~e as partes
possão, ainda dentro do prazo legal, reclamar o que for de
justiça perante as jurisdicções competentes.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres
Homem. -Sr. Presidente rla Província de ....
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N." 24. -Em 19 de Feverc.iro de i859. -Não existe contradi cçüo entre o art . .55 do Decreto n." 736 de 20 de
Novembro de 1850 e o § 2. do art. 3. do Decreto
n. 0 1. 995 de 14 de Outubro do 1857.
0

0

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

19 da Fevereiro de 1859.

Francisco de Salles Torres Homem, Pr~sidente do Tribunal

do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. Inspeetor
da 'l'hesouraria de Goyaz n. • 138 de 11 de Novembro ultimo,

no

qual consulta se o art. 3. 0 § 2. 0 do Decreto n.o 1.995
1857 isentou os empregados de Fazenda,
DP ea~o de roolestia prolongada, da obrigação que lhes be
imposta pelo art. 55 do de 20 de Novembro de 1850, de solicitarem licença da autoridade competente; neste caso, se
o empregado, provando sua enfermidade perante o respectivo
Chefe, pode deixar de comparecer á Repartição por tempo
illimitado, como se deduz do mencionado § 2. o do art. 3. o,
lhe declara que moi entendeo o art. 55 do citado Decreto
de 20 de Novembro porque nesse art. niio se obriga os empregados doentes a solicitarem licença da autoridade competente.
Para que o empregado seja considerado doente e com
direito a seus vencimentos legues basta que justifique mensalmente sua enfermidade, dependendo sómente do Chefe da
Repartição a aceitação da justificação, que póde ser por elle
regeitada por justos motivos; não se dando por isso contradicção alguma entre o mesmo art. 55 e o § 2. o do art.
3. • do Decreto n. o 1. 995 de 14 de Outubro de 1857.Fra.ncisCQ de Salles Torres Homem.

do

14 de Outubro de
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N.• 25.-Em 19 de Fevereiro de 1859.-Sobre o ve11ci~
mento que compele ao empregado que não comparece
á Repartição, po1· doente, depois ele finda lmma licença.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
19 de Fevereiro de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tdbunal do Thesouro Nacional respondendo ao officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de l\'linns n.• 10 de 12 do mez findo,
no qual participa ter mondado descontar a quinta parte do
ordenado, do Contador da mesma Thesouraria João Baptista
Teixeira de Souzn, durante os dias decorridos de 1. • de Junho,
em que findou a licença de que gozava, até 21 de Julho
do anno passado, em que foi aposentado, nos quaes não compareceo á Repartição por molestia, lhe declara que determinando o Decreto de H de Outubro de 1857 que só depois
de sessenta dias de faltas se verifique o desconto quando o
substituto do empregado impedido o requerer não se devia
ter cffeituado o desconto de que trota o referido Officio, não
s.ó porque não decorrêrão sessenta dias da terminação da licença á aposentadoria, como porque não se tinha realisado a
condição indispensavel para que elle tenha lugar, isto he o
requerimento do empregado substituto para qne se lhe abonasse a quinta parte que pela substituição lhe competia Francisco de Salles Torres Homem.

N.• 26. -GUERRA.- Aviso de 21 de Fevereiro do 1859.Declamndo que a observação 11. • da Tabclla annexa ao
Decreto n. • 1.880 que refere-se a duas gratificações c.speciaes
militares, e não veda a accumulaçào de vencimentos dos
Lentes, e Oppositores com os de sc1·viço pro1wiamente milita1'.
Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios ela Guerra em 21
de Fevereiro de 1859.
lllm. c Exm. Sr.- Fican(lo inteirado, pelo que Vm.
informou á Contadoria da Guerra em data de 3 do corrente,
dos motivos em que se fnndou para deixar de pngm: no Cfl·
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pitao Fruncisco Carlos da Luz, Encarregado do Laboratorio
Pyrotechnico do Campinho, o vencimento que como tal
lhe compete cumulalivamente com o de Oppositor, declaro a
Vm. para seu govemo, que, posto não esteja revogada a disposição da observação unclecima da Tabella annexa ao De- ~~
ereto n. o 1. 880, todavia esta disposição nãe~ h e applicavel ao f-"
caso em que se acha o dito Olftcial, porque ella refere-se
a duas gratificações especiaes militares, e não véda a accumulação de vencimentos dos Lentes e dos Oppositores com
os de serviço propriamente militar. Por tanto deve Vm.
pagar ao referido Capitão ambos os vencimentos , isto he
o de Oppositor e o de Encarregado do Laboratorio.
Deos Guarde a Vm.-Manoel Felisardo de Souza e Mello.
Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrte.

N." 2'1.- Aviso de 25 de Fevereiro de 1859.- Determinando que os menores dos clive1·sos Arsenaes de Guerra,
quando adhmtados em rnusica, c tiverem a idade de serem
desligados elas Companhias sçjão destinados a prehenche1· as
vagas que se verificarem nas musicas dos Corpos;
Rio de Janeiro. I\'Iinisterio dos Negocios da Guerra em
25 de Fevereiro ele 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Determinando Sua Magestade o Imperador que os menores dos diversos Arsenaes de Guerra,
quando adiantados na musica e tiverem chegado il idade em
que devem ser desligados das respectivas Companhias, sejão
destinados a prehencher as vagas que se verefiquem nas musicas
dos Corpos do Exercito, com excepçúo só mente daquelles que pela
sua habilidade em qualquer arte mechanica não devão ser
tirados do Corpo ou Campanhias de Artifices pela iolta que
possão fazer aos ditos Arsenaes; assim o communico a V. Ex.
para sua intelligencia e execução.
Dcos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisarclo de Souza e
Mello.- Sr. Barão de Suruhy.
Na mesma conformidade aos r residentes das l3 rovincías du

Buhiu, Purú e 1\.:rnumbuco.
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N.• 28.-FAZENDA.-Em 28 de Fevereiro de 1859 .........
Manda cessar o abono de gratificações aos empregados
da Thesouraria da.s A lagôas pelo augmento de huma horá
de trabalho no expediente diario da mesma Thesouraria .
... ,.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
28 Fevereiro de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda das Alagôas que, em cumprimento dó
art. 43 do Decreto n.o 2.3h3 rle 29 de Janeiro proximl.t
findo, façfl cessar as gratificações que actualmente percebem
os respectiVos Empregados pelo augmento que tiverão de
huma hora de trabalho no expediente diario da mesma Thesouraria; devendo restringir-se o expediente ás horas marcadas na Lei, excepto nos casos extraordinarios de urgencia
de serviço, em que poderá ser prolongada, sem que por este
motivo seja devida aos Empregados gratificação alguma.Francisco de Salles Torres Homem.

N.o 29.-Em 3 de Março de 1859.-Sobre os vencimentos
dos empregaàos de Fazenda nos casos de
substituição ou f'alla.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

3 de Março de 1859.
Declaro a V. S., em solnção ás duvidas propostas pela
3.• Contadoria da Directoria a seu cargo, a respeito dos vencimentos dos empregados de l<'azenda nos casos de substituição
ou falta.
1. o Que os substitutos devem acumular aos vencimentos
proprios de seus emprrgos a gratifica~·[! o ou 5. a parte do
vencimento do subsWuidl:, couforrne for optado, aquella
desde que começa a Lnb~;litu:çfío, ~;e o empregado substituído
falta com licença, Oü por imp0Llimento legal, e 60 dias
depois no caso contrario; esta desde que começa a ser descontada ao mesmo substituido; com tanto que não se dê o
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excesso do vencimento, de que trata o art. 3.• do Decreto
n.• 1. 995 de 1!~ de Oulubro de 1857. Neste sentido, pois,
devem se regular os vencimentos desde o dia 29 ele Janeiro
ultimo, tendo-se em vista a recommendação feita no § 2. 0
daquelle ar liGO.
2.• Que os Directores Geraes do Thesouro não perdem
a gratificação nos dias em que trabalharem em suas casas;
os Contadores, porêm, Sub-directores, Official-Maior da Secre·
taria e Ajudante do Procurador Fiscal, sendo os Chefes immediatos das Repartições a que pertencem, e como taes os
incumbidos de fechar os pontos, estão sujeitos ao desconto
de suas gratificações nos dias em que faltarem.
Deos Guarde a V. S.- Francisco de Sajes Torres
Homem. -Sr Director Geral interino da ContabilJdade.

N." 30.- JUSTIÇA.- Aviso ele 3 de Março ele 1859. -Declarando qu.e, embora tenha sido creado hum Município, não
póde exzstir nelle Juizo Municipal e de Orphãos sem Decreto
Imperial.
2. • Secção. Ministerio dos Ncgocios da Justiça. Rio de
Janeiro, em 3 de Março de 1859.
lllm. Exm. Sr.-Sua iYiagestade o Imperador, á vista
do Officio de V. Ex. datado de 15 de Fevereiro do corrente
anno, em que declara que o Termo de Flores, para onde foi
nomeado, por Decreto de 20 de Novembro de 1858, o Bacharel Marcos Correa da Camara Tamarindo, passou a denominar-se da Villa Bella pela Lei Provincial n. • 280 de 6
de Maio de 1851, sendo elevada a Freguezia de Flores pela
Lei Provincial n.• 437 de 26 de Maio ultimo á categol'ia de
Município, onde por ora o Governo Imperial não "creou o
lugar de Juiz Municipal; Ha p0r bem Declarar a V. Ex. que,
embora tenha sido creado o lVIunicipio da Villa Bella, não
pôde existir nelle Juizo .Municipal e de Orphãos sem Decreto
Imperial, que o institua de novo, cumprindo ao Governo,
então remover para ahi o que ora existe em Flores.
Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de Araujô,
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
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N." 3L -JUSTIÇA.- Aviso de 4 de Março de 1859.Declam que não tem lugar a concessão da morato·ria depo·is
de rmbltcada a Sentença da abertHra da falencia.
A Sua Magestacle o Imperador foi presente a duvida,
suscitada nesse Tribunal, e exposta no Officio de V. Ex., datado de 18 de Fevereiro de 1856, sobre a legalidade de concessão da moratoria á hum negociante matriculado, contra
o qual havia huma Sentença de abertura de fallencia; e O
Mesmo Augusto Senhor, Considerando que o Codigo do Commercio embora não marque o prazo em que se pode usar
daquelle recurso extraordinario, comtudo he bastante explicito quando exige, para a concessão da moratoria, condições
que implicão com o estado da fallencia declarada e reconhecida por Sentença; vistos os ,arts. 898, 899, e 902 do Codigo do Commercio; e Conformando-Se com os pareceres de
V. Ex:. e dos Conselheiros Procuradores da Corôa, e Presidentes dos Tribunaes do Commercio do Rio de Janeiro e do
Maranhão: Houve por bem Declarar que não tem lugar a concessão da moratoria depois de publicada a Sentença que
declara aberta a fallencia.
Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco de Araujo.
Sr. Presidente do Tribunal do Commercio da Bahia.

N. 0 32. -GUEf\n,\. -- · :· ,.,i ile 4 de Março de 1859.-Detenninando r;ue trmlu ·· li! 'ral e.'Cecução os dous primeiros
· ' '~.
.Tnlho de 1857 solJre o abono
artigos das lns.".
da (IJ'uda de c:. :• ,·,c.;:::i; :\; !Jagagem aos Officiaes que
marchão em scn":'çc.
Rio de Janeiro. Minis:erio dos Ncgocios da Guerra em
4 de Março de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Representando a Contadoria Geral da
Guerra que não obstante a clareza com qne se achão escriptos
os dons primeiros artigos das Instrucções de 21. de Julho de
1857, tem algumas Thesourarias de Fazenda entendido qne
aos Officiaes que viajão por terra em commissão do serviço
de huma para outra Provincia devem mandar abonar, alêm
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da ajuda de custo, forragem para huma cavalgadura, e para
huma besta de bagagem, e áquelles que viajiío de hum para
outro ponto da mesma Província forragem para as mesmas
cavalgaduras, quando os primeiros não tem direito senão ás
forragens que lhes competem em razão de suas patentes, e
ós segundos simplcsmeutc a ellns paru huma besta de bagagem, expeç.a V. Ex. suas ordens para que a Thesouraria de
Fazenda dessa Provinda cumpra literalmente o que se acha
dispo~to nos dons citados artigos.
De os Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo ele Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Provincia ele ...... .

N.• 33.-FAZENDA.-Circular de 5 de Março de 1859.0 papelão envernisado e de cores he assemelhado
ao cartão de porcellana, brútol, ~c.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
1) de Março de 1859.

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Tltesour·o Naeional, declara aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda, de conformidadn com a Portaria desta
data á All'andega da Corte, para que o fação constar nas demais
Alfandegas, que o papelão envernisado e de cores he assemelhado ao cartão de porcellana, bristol, &c., taxado a 150 réis
a libra pelo art. 392 da Tarifa.- Francisco de Salles Torres
Homem.

8

(58 )
N.• 34.- IMPERIO.-Aviso de 5 de Março de 1859.-

Resolve algumas duvidas propostas pelo Presidente da Província do Pará sobre trabalhos da Assembléa Legislativa
Provincial em sessões extraordinarias.
1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio em 5 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Accuso o recebimento do Officio de
V. Ex. datado em 17 de Dezembro ultimo, e respondendo
ás perguntas que faz, tenho de declarar-lhe;
1. o Que sendo sempre as convocações extraordinarias das
Assembléas Provinciaes motivadas pela necessidade de medidas
especiaes, devem os Presidentes de Província declarar o fim
de taes convocações por occasião de as fazerem.
2. o Que nenhuma disposição de lei, ou razões, obstão a
que essas Assembléas, quando reunidas por convocações extraordinarias, qualquer que seja o fim especial destíls, discutão
ou deliberem sobre outros assumptos.
3. 0 Que a disposição do art. 15 do Aclo Addicional sobre
o modo como devem proceder as Assembléas Provinciaes,
quando he negada a sancção a algum projecto de Lei ou
Resolução, não póde deixar de ser observada em qualquer
circumstancia.
4. • Que, na hypothese de ser reenviado ao Presidente da
Província pelo modo estabelecido no citado art. 15, algum
projecto a que tenha negado sancção, he elle obrigado a
sanccional-o, e se deixar de assim praticar, compete á
Assembléa mandai-o publicar com esta declaração, como he
expresso no mesmo art. 15, e no 19.
A faculdade de dar ou negar a sancção ne> praso de dez
dias, h e applicavel só mente ao caso de ser pela 1. a vez enviado o projecto ao Presidente da Província, como claramente
se estabeleceu nos referidos artigos.
Deos Guarde a V. Ex. -Sergio Teixeira de Macedo. -Sr.
Presidente da Província do Pará.
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N.• 35.-FAZENDA.-Em 7 de Março de 1859.- Que

o augmento de vencimento que tiverã.o os Emp1·egados
das 1/!esourarias deve ser abonado desde a data do Decreto n. • 2 343 de 29 de Janeiro do corrente anno.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
7 de Março de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspe~tor da
Thesouraria de Fazenda de Pernambuco, em resposta ao
seu Officio n. • 26 de 17 de Fevereiro proximo findo, que
approva a deliberação que tomou de manJar incluir em folha
o augmento de vencimento dos Empregados da dita Thesouraria, conforme a Tabella B, annexa ao Decreto n. • 2. 3!~3
de 29 de Janeiro ultimo; devendo porém mandai-o abonar
desde a data do mesmo Decreto, como se praticou no Thesouro Nacional.
Quanto ao vencimento dos 4.. os Escripturarios extinctos,
que até então não tinhão ainda sido promovidos, deve-se-lhes
eo11tinuar a pagar o mesmo ordenado, que percebiúo até
tomarem posse dos lugares de 3. os Escriptural'ios. -Francisco de Salles Torres Homem.

--~~~----
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36.- GUERRA.- Circular de 8 de Março de 1859.-

. Da providencias

para remover as delongas e dificuldades
que obstão ao prompto pagamento ás praças do Exercüo
credoras do Estado.
Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra em

8 de Março de 1859.
Illm. c Exm. Sr. -Sendo necessario remover as delongas
e dificuldades que obstão ao prompto pagamento ás praças do
Exercito credôras do Estado por vencimentos de soldos e fardamentos não recebidos em tempo competente, Determina
Sua Magestade o Imperador que, d'ora em diante, para veri6car-se o embolço de taes dividas, V. Ex. faça observar o

seguinte:
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1. o As praças, que se julgarem credôras, mquererão previamente aos Commandautes dos Corpos a que pertencerem,
certidão do que lhe for devido.
2.• Munidas deste documento, dirigirão sua petição de
pagamento á Repartição competente, sem que para isso seja
necessario esperarem ser escusas do serviço.
3. • Nos Corpos, logo que se passar a certidão de que
acima se trata, far-se-ha a competemte nota no Livro mestre,
em ordem a não se dar duplicata de pagamento, evitando-se
que nas Escusas sejão contempladas as mesmas dividas tendo
já sido pagas ou tendo-se dellas dado documento.
·
Deos Gurade a V. Ex. - :Mnnoel Felisardo de Sousa e
Mello- Sr·. Presidente da Província de •.•.•

N.o 37.-FAZENDA.-Em 11 de Março de 1859. -Deve
prestar fiança o Empregado da Secretaria do Tribunal
do Commercio encarregado da arrecadação dos respectivos emolumentos e do pagamento das despezas do expediente.
l\1inisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

11 de Março de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Necional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, em resposta
ao seu Officio n. o 126 de 22 de Dezembro ultimo, que a
fiança, de que trata a Ordem do Thesouro, n. o 113 de 22
de Outubro do anno passado, deve ser prestada pelo empregado da Secretaria tlo Tribunal do Commercio da mesma
Província, que estiver encarregado da arrecadação e guarda
dos emolumentos, e do pagamento das despezas do expediente
da mesma Secretaria, competentemente ordenadas, sendo
necessaria, para tomada das contas que esse empregado tem
de prestar na Thesouraria, a remessa dos documentos originaes das contas por elle pagas, c bem assim a remessa
official de uma certidão extrahida do livro respectivo, da
qunl conste qnnes os emolumentos recebidos durante o período, cujas contas teem de ser tomadas.- Francisco de Salles
Torres Homem.

( 61 )
N." 38.- GUERRA. -Circular de 11 de Março de 1859.-

llfanda recommendar a observancia da pratica estabelecida
de serem pagas na Côrte as passagens mandadas dar pelo
Ministerio da Guerra nos Paquetes a Vapor.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

11 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Não convindo, a bem da Fazenda
Publica e da fiscalisação da despeza, como observa a Contadoria Geral da Guena em sua representacão datatl de 21 de
Fevereiro ultimo alterar-se a pratica até ágora seguida , de
serem pagas na Córte as passagens mandadas dar por conta
do Ministerio da Guerra, depois de verificadas as orde1,1s e os
attestados dos passageiros, ou das pessôas encarregadas do
recebimento dos recrutas e praças de pret, Manda Sua Magestade O Imperador recommendar a V. Ex. a observancia
desta pratica, e para evitar que se dê alguma duplicata de pagamento se porventura despezas desta natureza forem ahi
pagas.
Deos Guarde a V. Ex.-- Manoel Felisardo de Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Província de ....

-N.• 39.-Circular de 11 de Março de 1859.-Manda abolir

a pratica seguida nas Repm·tições militares de se contarem
os vencimentos mensaes na ra::.ão de 30 dias.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

11 de Março de 1859.
lllm. e Exm. Sr.-Determinando Sua Magestade Olmperador que fique abolida a pratica seguida nas Repartições
militares, em virtude do Aviso Circular de 14 de Julho de
1843, de se contarem os vencimentos mensaes na razão de
30 dias em todos os mezcs, seguindo-se d'ora em diante a
que se acha estabelecida pelo Thesouro Nacional de se de~
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vidirem os vencimentos conforme os dias de cada mez, assim
o communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello-Sr. Presidente da Província de ..•.
Na mesma conformidade a todas as Repartições da Guerra
na Córte.
·

N.• 40.-4lMPERIO.-Aviso de 14 de Março de 1859.App1·ova a dec1são do P1·esidente da Província de S. Pedro
pàra proceder ao sorteio para desempate dos membros da
junta de Qualificação de votantes da Pm·ochia de Taquary,
que obtúJera o igual numero de votos.
3.• Secção Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio em H de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Dando solução ao Oficio de V. Ex.
n.• 17 de 26 de Janeiro ultimo, declaro-lhe que, sendo
ouvida a Secç.ão dos Negocias do Imperio do Conselho d'Estado
sobre a questão suseitada perante a Junta de Qualificação elos
Votantes ela Parochia ele Taqnnry, por occasião da eleição
dos membros ela mesma .Junta em o citado mez de Janeiro,
foi a referida Secção rle paracer em Consulta de 21 de
Fevereiro, com a qual Sua Magcstacle o Imperador Houve
por bem Se Conformar por Sua Immediata Resolução de
5 elo corrente mez, que bem decidio V. Ex.; que devera
proceder-se ao sorteio entre os cidadões que obtiverão igual
numero de votos para membros da junta, não obstante a
opposição que houve por parte de hum eleitor, visto que
assim he tlderminaJo pela Lei, ordenando em consequencia
que se fizesse nova convocação dos eleitores com antecedencia
de 30 dias, para se fazer aquelle sorteio, e proseguir-se no
processo da qnalií1cação
Dens l~uarde a V. Ex .. - Sergio Teixeira de Macedo. -Sr.
Presidente da Proviucia de S. Pedro.
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l't. 41. -GUERRA.- Aviso
8

deU de Março de 1859.-.De•

clatando que estando hum O!ficial do Exercito á disposição
do Ministerio do lmperio, podia o Presidente emprega-lo
no que julgasse conveniente ao servíço publico.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
U de Março de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Respondendo ao seu Officio n.• 4.309
de 5 do corrente em que V. Ex. trazendo ao conhecimento
do Governo Imperial a resolução do Presidente da Província
de S. Paulo de nomear o Capitão do respectivo Corpo de
Guarnição Fixa, Manoel Geraldo do Carmo Barros, 'para exercer as funções de Delegado de Policia da Villa de Batataes,
observa não ser tal nomeação consentanea com o disposto no
art. 36 do Regulamento approvado por Decreto n. • 1. 881
de 31 de Janeiro de 1857; tenho a declarar a V. Ex. que,
tendo-se por Aviso de 2li· de Julho do anno findo, mandado
pôr o referido Capitão á disposição do Sr. Ministro do Imperio, para ser encarregado da Colonia militar que deve fundar-se entre a Cidade da Constituição e Sant' Anna da Parahyba, neste caso o Presidente podia empregai-o, como fez,
no que julgasse conveniente ao serviço publico, sem contravir. o que se acha estabelecido no citado artigo.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello-Sr Barão de Suruhy.

N.• 42.-Circular de 15 de Março de 1859.-Antorisando

os Presidentes para mandarem remover dos Corpos das
Províncias para a Côrte as praças cu.fa conservação nelles
for prejudicial.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em
15 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Ha por
bem Autorisar a V. Ex. para, em circumstaneias imprevistas
e muito imperiosas, mandar remover dos Corpos que guarnecem essa Província quaesquer praças, cuja conservaçfio
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uelles trouxer grave inconveniente ao serviço publico; ficando
porem na intclligencia de que a essas praças não dará destino especial, e sim remctterá para a Côrtc, dundo conta
ao Goveno Imperial das razões porque o fizer, para se resolver
difinitivameute como melhor convier.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza c
Mello. -Sr. Prc:ddentc da Província de .•..

N.o 43.-Aviso de 17 de Março de 1859.- Ao Presidente
da Pamhyba. - Solvendo duvidas a respeito do
regist-ro de terras possuídas .
Illm. e Exm. Sr. -Declare V. Ex. ao Delegado do Diretor
Geral das Terras Publicas em solução ás eo11sullas, que cllc
fez ao referido Dircctor Geral em officio n." 59 de !i. de
Outubro do armo passado, 1." que o Aviso Circular de 22
de Outubro ultimo prevê o modo de fazer depois de findos
os prasos do regulamento de 30 de .laneiro de 1854·, o rrgistr'o
das terras possuiclas, competindo n imposição das multas ao
Chefe da Repartição, em que se fizer esse registro; 2. o que
o possuidor de terrns, que deixou de registral-as, deve pagar
as multas correspondentes a cada praso, que deixou passar
sem satisfazer este dever: 3. que aquelle, que adquire hum
terreno, não responde pelas multas, em que havia incorrido o
seu antecessor, mas deve pagar as correspondentes aos prasos,
que se forem vencendo, em qualquer destes, que tivesse tido
lugar a acquisição.
Por esta occasião advirta V. Ex. ao dito Delegado que
as requisições e consultas devem ser feitas por intermedic
da Presidencia da Província, limitando-se a correspondencia
com o Director Geral das Terras Publicas á prestaçüo elas informações relativas ao serviço publico, que por este forem exigidas.
Deos Guarde a V. Ex. ·-Sergio Teixeira de Maeedo.Sr. l'residente da l'rovineia ela Parahyha.
0
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N."

,~4.-FAZENDA.-Em 17 de Mar«,~o de

1859. -Sobre
matricula de escravos menores de doze annos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. H.io de Janeiro em
17 de Março de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda de Sergipe, n. 0 78 de
19 de Novembro ultimo, no qual, por occasião de lhe haver
o Bacharel Norberto José Diniz Villas-Boas requerido que
mandasse incluir na matricula dos seus escravos, sujeitos á
taxa, os menores de 12 annos, que possue, consulta qual o
modo de matricular, depois do encerramento da matricula,
os menores de 12 annos, excluídos das listas apresentadas,
conforme determina a 2 • parte da Circular n." 18 de 10
de Maio elo a~tno passado, parecendo-lhe que os Regulamentos
de 11 de Abril de 1842 e /j. de Junho de 1845, a que se
refere o Decreto n." 2.160 de 1.Q de "tllaio de 1858, não
foriio por este explicitamente revogados na parte em que obriga vão a dar-se á matricula os escravos, ainda que menores;
declara ao mesmo Sr. lnspector que o cit01do Decreto só teve
em vista determinar a matricula dos escravos sujeitos á taxa;
devendo-se nella fazer os additamentos e alterações, que forem
apparecendo por occasiiio de se verificarem as condiç.ões da
idade.- Francisco de Salles Torres Homem.

N."

4.5.- Em 18 de Março de 1859. - Substituição dos
Chefes de Secção do Thesouro Nacional.

l\1inisterio dos Negocios da Fazenda. B.io de Janeiro em
18 de Março de 1859.
Declaro a V. S., para seu conhecimento e devida execução, que os Chefes de Secção deverão ser substituídos em
suas faltas ou impedimentos pelos 1. os Escriplnrarios da Directoria, e na falta destes pelos 2. os Fscripturarios; devendo
por tanto em um como em outro caso recahir a escolha do
respectivo Director Geral no empregado que for mais habil

9
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e

conhecedor do serviço da Secção qlle vae dirigir, e ficando
assim revogada d'ora em diante a Ordem de 15 de Julho
de 1852,
Deos Guarde a V. S.-Francisco de SaBes Torres
Homem.-Sr. Director Geral interino da Contabilidade.

-·N.o 46.- Em 19 de Março de 1859.- Manda que sejao
recolhidas as notas ou vales lançados na circulaçao
por uma Casa Commercial.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
19 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Respondendo á consulta, que V. Ex.
fez-me, em data de 11 do corrente ácerca das notas ou vales
de pequenos valores, lançados na circulação por urna casa
commercial da Cidade Diamantina, e de que remetteu-me V.
Ex. o que junto devolvo; tenho a declarar-lhe que não deve
V. Ex. consentir na continuação da emissão de taes titulos;
não só porque não são autorisados por disposição alguma
das nossas leis, mas tambem porque, representando elles
valores monetarios, confundem-se com a moeda legal do
paiz, e vão correndo como notas do Thesouro, segundo V.
Ex. mesmo informa.
Já na Província do Maranhão deu-se facto identico, pretendendo os emissores apoiar o seu procedimento no art. 426
do Codigo Commercial; porém V. Ex. sabe que nem este
artigo trata de semelhante especie de obrigações, a que o
Commercio chama vales, nem mesmo permitte que os titulos
ao portador ahi mencionarlos sejão á vúta; pelo que o
Governo Imperial ordenou ao Presidente da Província, que
marcasse hum prazo improrogavel para o recolhimento de
todos os que tivessem sido emittidos, e assim se fez.
Cumpre, pois, que V. Ex. expeça ordem igual, e tome
consecutivamente as providencias precisas para que no prazo
que V. Ex. houver de marcar desappareção effectivamente
da circulação nessa Província todas as notas ou vales nella
lançados pela casa commercial de Almeida Reis, &c C.•,
dando-me V. Ex. posteriormente noticia do que occorrer.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de SaBes Torres
Hotnero.- Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.
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N.• 47.- IMPERIO.- Aviso de 21 de Mnrco de 1859.- Os
Lentes das Faculdades dolmperÚJ e us Professores Publicas,
teem direito, desde que completiio o prazo de 25 armos de
serviço, ás vantagens que lhes concedem os respectivos Estatutos vigentes, e Regulamento de 17 de Fevereiro de
1854, continuando no exercício do magisterio .
.&. a Secção. Ministerio dos Negocios do Imperio, em 21
de Março de 1859.

Foi presente á Sua Mngestade o Imperador, o requerimento, em que o Conego Fidelis Alves Sigmaringa de Moraes,
Professor de Rhetorica na Faculdade de Direito da Cidade de
S. Paulo, allega que o augmento da li.. • pnrte do seu ordenado,
que lhe foi concedido, em virtude do disposto no§ t.• do
art. 31 do Regulamento approvado pelo Decreto n. o 1. 331 A
de 17 de Fevereiro de 1854, e no art. 58 do Estatutos das
Faculdades de Direito annexos ao Decreto n. o 1 . 386 de 28
de Abril do mesmo anno, lhe deve ser contado, não desde
o dia da concessão, mas sim da data da promulgação dos
citados Estatutos, visto como á esse tempo, já tinha completado o prazo de 25 annos, condição exigida pela Lei para
a percepção desta vantagem.
E O Mesmo Augusto Senhnr Considerando: 1. o Que, á
vista do disposto nos arts. 29, 31 § t.o, e 32 do citado Regulnmento, o concurso das vontades do Governo Imperial,
e do Professor Publico he condição essencial, para que este
possa continuar no magisterio depois de completado o prazo
estabelecido de 25 annos· de exerci cio: 2. • Que a vontade
do Governo p6de manifestar-se, ou tacitamente, não decretando a jubilação do professor, ou por acto expresso, e solemne,
que p6de ser expedido em qualquer tempo, sem prejuiso
do mesmo Professor, com tanto que este nuo tenha imterrompido o exercício do magisterio desde o dia em que completar o dilo praso de 25 annos: 3. o Que não sendo o Governo, e sim a Lei que concede aos Professores, no caso de
que se trata, a vantagem da 4.• parte do ordenado, o acto
de permissão do Governo pnra a continuação do exercício
no magisterio, he somente prova da existencia das condições
exigidos: E Conformnndo-Se com o parecer da Secção dos
Negocios do Impcrio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 17 de Janeiro ultimo, houve por Bem Resolver:
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1. o Que os Professores ue instrucção primaria, c secundaria,
achando-se nas condições estabelecidas no § 1. o do art. 31 do
citado 1\egulamento, teem direito ao augmento da 4. a parte
do seu ordenado, desde o dia em que se completar o prazo
de 25 annos de serviço effectivo, embora seja posterior o acto
da permissão do Governo, ou não se verificando este, se decrete em qualquer tempo a sua Jubilação.
2. • Que sendo identicas á disposição do citado § 1. o as
dos arts. 28 dos Estatutos elas Faculdades ele Direito, e 54
dos que regem os de Medecina, approvados pelos Decretos
n. os 1. 386, e 1. 387 ele 2fl. de Abril ele 1854, h e applicavel
aos Lentes elas ditas Faculdades a decisão que fica estabelecida:
3. o Que os Lentes e os Professores que já fruirem a
vantagem do augmento da 4-. • parte do ordenado, em virtude
de permissão do Gaverno para continuarem no exercício do
magisterio, teem direito ao rlito augmento, ou desde o dia
em que houverem completado o referido praso, se este
facto tiver sido posterior á publicação dos citados Decretos,
ou desde a data desta publieação, no caso de já tetem a
esse tempo os annos de serviço exigidos. O que communico a V. S. para sua intelligencia.
Deos Guarde a V. S. -Sergio Teixeira de Macedo.
Sr. Dircctor da Faculdade de Direito de S. Paulo.

N.• 48.-JUSTIÇA.-Aviso ele 22 de Março de 1859.-Ao

Presidente da Província do Rio de Janeiro. -Declara
que, qualquer que seja o tempo de serviço que tenhão prestado os Africanos livres, não estão os Juizes de Orphãos
autorisados para decidir a respeito de sua emancipação o
que compete sómente ao Governo Imperial.

h.• Secção. Ministerio elos Negocíos da Justiça. Rio de
Janeiro, 22 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio que V. Ex.
dirigio a este Ministerio, em data de 5 do corrente, transmittindo a informação exigida por Aviso de 21 de Fevereiro
ultimo, ácerca da Africana livre Ju\ieta, tenho de significar
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·a V. Ex., para seu conhecimento, que qualquer que seja o
tempo de serviço dos Africanos livres em poder dos seus
arrematantes, não estão os Juizes de Orfãos autorisados para
dicidir a respeito da sua emancipação, o que compete sómente ao Governo Imperial. Todavia não sendo mais o
Barão de Guandú concessionario dos serviços da dita Africana,
pois que fôra exonerado dessa responsabilidade, teria procedido regularmente o Juiz de ÜriJhãos do Termo de Iguassú,
se, retirando-a do poder do referido Barão, a tivesse logo
remettido ao Governo Imperial: o que deve immediatamente
cumprir-se, expedindo V. Ex. para isso as ordens necessarias.
Deos Guarde a V. Ex. -Barão de Muritiba.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N.• 49. -JUSTIÇA. -Aviso de 22 de Março de 1859.-Ao

Presidente da Provincia do Paraná. -Declara que o'Juiz
de Paz em exercicio está despensado do serviço da Guarda
Nacional; não porém o Delegado da Instrucção Publica.
4.• Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça, Rio de
Janeiro em 22 de Março de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Expoz V. Ex. em seuOfficio datado de 25
de Janeiro ultimo, que consultando o Juiz de Paz de Freguezia
de Collares dessa Província, se na qualidade de Guarda Nacional era obrigado a comparecer ás revistas de mostra,
não obstante ser mais votado, e estar servindo o cargo de
Delegado da lnstrucção Publica, respondera V. Ex. que entendia 'não dever ser chamado a serviço em quanto se achasse
no exercício de Juiz de Par., á vista da terminante disposição
dos arts. 13 e 16 da Lei de H) de Setembro de 1850, e
do § 5.• art. 24 das Instrucções de 25 de Outubro do
mesmo anno, e que a circumstancia de estar servindo o cargo
de Delegado da Instrucção Publica, não o isentava da Guarda
Nacional, parecendo comtudo que para o bom desempenho
deste lugar devião os referidos Delegados gosar da mesma
dispensa que o § 3. • art. 24 das citadas Instrucções concedeu
aos. Professores da Instrucção Primaria.
Em resposta ao
mesmo Officio, tenho de significar u V. Ex. 1 quanto ao
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primeiro cazo, que, em vista dos artigos acima citados, deve
ser dispensado do serviç.o da Guarda Nacional, conforme V.
Ex. entendeo, o Juiz ()e Paz que se acha em exercício, sem
influir a circumstancia de ser, ou não, o mais votado; e a
respeito da segunda, que está resolvido pelo silencio da Lei;
que em materia de privilegio he sempre restricta; não
podendo portanto ser applicavel aos Delegados da Instrucção
Publica a disposição do referido § 3. art. 24, até mesmo
porque não se dá identidade de razão entre aquelle lugar
e o de Professor Publico.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr Pre.sidente da Provincia do Pará.
0

Repa..tiç'ão Gm·al das Tert•as Publicas.
N. 0 50.- Aviso N. 0 6 de 24 de Março de 1859. -Ao Presidente da Província de Minas Geraes. - Auctorisando-o a
fazer medir terras publ·icas para serem expostas á venda.
111m. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, a Quem
foi presente o seu officio sob n. o 2 de li· do corrente, Houve
por bem Auctorisar a V. Ex. para nas localidades, que mais
convenientes julgar, fazer medir e demarcar as terras, q.ue lhe
forem pedidas para agricullura ou criação, contanto que. a
extensão requerida por cada individuo não seja maior
de hum quarto de legoa quadrada (arca correspondente ao
quadrado de meia legou) se o terreno for proprio para a lavoura,
e trez lego as. quadradas (are a correspondente ao rectangulo de
trez legoas de baze e hum a de altura', se os terrenos forem
campos de criar. As pessoas, que pretenderem comprar terras
publicas, devem requerel-as a V. Ex., que depois de as fazer
medir e demarcar, e de receber a respectiva planta e memorial,
remetterá tudo á Thesouraria, onde em meza e com assis...
tencia do Delegado do Director Geral das Terras Publicas se fará
o ajuste do preço correspondente á braça quadrada, não podendo
este ser menor de meio real, nem o importe da venda mener
do custo da medição, demarcação e descrip.ção. No processo
das medições o Engenheiro por V. Ex:. encarregado., se. ~afá
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tanto quanto for possível pelos Regulamentos de 30 de .Janeiro e 8 de Março de 1854~. O que communico a V. Ex.
para seu conhecimento.
Deos Guarde a V. Ex.-Sergio Teixeira de Macedo.-Sr.
Presidente da Província de Minas Geraes.
Igual Auctorisação se dêo ás Presidencias do Amazonas,
S. Paulo, Espirito Santo, Matto Grosso, Santa Catharina.

N.• 51.-FAZENDA.-Em 26 de Março de 1859.-Quc
· a classe dos Correios das Thesonrarias de Fazenda foi
extincta pelo Decreto n. • 2. 34.3 de 29 de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
26 de Março de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em vista do requerimento, que
acompanhou o Officio da Presidencia da Província do Ceará
de 28 de Fevereiro ultimo, sob n.• 10, no qual José Joaquim
de Souza Louro, Correio da Thesouraria de Fazenda da mesma
Província, pede augmento de vencimentos; declara ao Sr.
Inspector da dita Thesouraria, que a classe de Correios,
creRda pelo art. 50 do Decreto de 22 de Novembro de 1851,
foi supprimida pelo Decreto n.• 2.343 de 29 de Janeiro
do corrente anno, o qual, determinando no art. ft3 que o
numero e vencimentos dos Empregados do Thesouro e Thesourarias seja o constante das Tabellas A e B, não contemplou
nellas essa classe ;pelo que deve o Sr. lnspector considerar
os antigos Correios como serventes, e ajustar com elles o
salario de seu trabalho dia rio.- Francisco de Salles Torres
Homem.
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N. 0 52. -GUERRA.- Circular de 26 de Março do 1859.-

Recomrnendando que não convem empregar praças da
Guarnição das t>rovincias em deligencias policiaes.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

26 de Março de 1859.
Illm. e Exrn. Sr.- Sua Magestade o Imperador Manda
recommendar a V. Ex. que não convem empregar praças da
Guarnição dessa Provincia em deligencia á cargo das autoridades policiaes, salvo os casos raros c em que a segurança publica seja ameaçada, pois que de semelhante pratica resultta não só desfalque de forças aos Corpos, como
augmento de despezas aos Cofres publicos quando são chamados Guardas Nacionaes para supprirem a falta das mesmas
praças durante o tempo daquellas deligencias.
De os Guarde a V. Ex. -Manoel Fclisardo de Souza c
l\Iello.

N.• 53. -GUERRA.- Circular de 28 de Março de 1859.-De-

clarando que a Guarda Nacional quando em destacamento,
continua sob o Commando de seus 1·espectivos Officiaes sujeita
á Lei de 19 de Setembro de 1850 e respectivo Regulamento,
que as autoridades militares compete súmente e.xigir a força
precisa pam o sm·v,iço.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

28 de l\Iarço de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Convindo, para a boa ordem do
serviço, e evitar eonflictos que se pódem suscitar entre as
Autoridades militares e os Com mandantes Superiores da Guarda
Nacional a respeito da competencia de jurisdição sobre a força
da mesma Guarda que se achar em serviço de destacamento,
Ha por bem Sua Magestade o Imperador Mandar declarar a
V. Ex:. para o faser devidamente constar, que a Guarda
Nacional, quando estiver em tal serviço, continua sob o
commando de seus respectivos Officiaes sujeita ás disposições
du Lei n.• 602 <le 1~ de Setembro de 1850 e respectivo~
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Hcgulumenlos, competindo as Autoridades militares sómenle
exigir a força precisa para o serviço da guarnição e paro aquelle
que deo lugar o destacamento.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Província de .....

-Rei•at•tiçao G-et•al tlas Tera•as Publicas.
N. 5!L- Aviso de 29 de Março de 1859. -A' Camara Municipal da Côrte. -Declara que o registro das terras possuídas continuará a ser feito na Repartição Geral das
Terras Publicas.
0

Sua l\lagestade o Imperador 1\fanda Declarar á Illm.•
Camara Municipal da Corte, que findos os prasos .marcados
no Hegulamenlo de 30 de Janeiro de 1854·, deve o registro
dos terrenos possuídos continuar a fazer-se na Repartição
Geral das Terras Publicas ad instar do que para ás Províncias
dispõe o Aviso Circular de 22 de Outubro do armo passado.
Deos Guarde a V. E'L-Sergio Teixeira de 1\Iaccdo.-Sr.
Presidente da Jllm. • Camara Municipal da Corte.

N. o 55.- MARINHA. -A viso de 30 de Março de 1859. Determina como se deve proceder na cxewção dos m·ts. 15
e 16 do Plano, qtte baixon com o Decreto n.o 1. 940 de
30 de Junho de 1857.
Rio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Marinha,
30 de Março de 1859.
Sua l\Jagestade O Imperador, a quem foi presente o
Officio, que Vm. me dirigio n. • 378, de 10 de Janeiro do
corrente anuo, Determina que na execução dos arts. 15 e
16 do Plano, que baixou com o Decreto n. o 1. 94.0,. de 30 de
Junho de 1857, para a organisação do Corpo de Officiaes de
Fazenda da Armada, se observe o seguinte:
10
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i. o Pngar-se-ha nos Commissarios, etubora continncnt embarcados, o meio soldo qnc houverem <leixado nos Cofres
publicos, como cauçflo de: qunlqncr aknncc, qnc por ventura
possão ter, á medida que as suas contas forem sendo liquidadas, em vistil de documentos, com qne provem adwr-se
quites com a Fazenda Nacional, pussauus por essa Contadoria,
que deverá Jar parte no Qunrtel General do estudo da liquitlaçáo
das contas daquelles Commissarios, que estiverem em Navios
fóra da Côrte, para tambem se porem quites com a mesrii<T
Fazenda; ficando enleudirlo que só se pngará aos ditos Commissarios o meio soldo relido, como caução que corresponder
ao tempo de cada lmmu conta liquidada, c em que se mostrar
ni'io haver alcance ai nm.
2. o l~stcs pagamcgtos serão averbados no respectivo li no
•le socorros, na columnna propria do a8senlamento dos Commissarios, debaixo do competente titulo, e carregados uo
exercício, em que se cfldnnrem, embora perlcnção a algum
já fin,Jo, visto ~erem simples rcstiluição de deposito~, que,
como taes, devem ~.cr escriptmnuos, f}ncr na receita, quer
na despesa, de modo que a lollo o tempo não pareça que
se pagou ucspeza de exercício findo com prcte•·íç:ão das formalidades prescriptas na Lei.
O que communico a Ym. para suu intelligencia e excençuo na parte que lhe loca.
Deos Guarde n Vm.- Visconde ele Abact6- Sr. Contador da Marinha interino.

N. 0 56.-GUEHnA.-Circular t1e 31 de iilar~o de 1R59..M andando svspcwlcr o Soldo aos O f!iciaes do .E:xercúo, que,
nomeados para qualquer Commissüo, ou removidos de
huns para 011tros Corpos deixarem de mm·clwr immerriatamente.
~31

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
de l\larço de 1S59.

111m. e Exm. Sr. --Sna ~lagestade o Imperndor Ha por
l1em Determinar que V. EL mande suspender o pngamento
de Soldo aos Officiags do Exercito, que, nomeados para qualquer
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Commi-s5o, ou removidos de hum pGrJ. outros Corpos, não
marcharem immcdialameute JlHI'll os oeus destinos: O que
declaro a V. Ex. para seu conlwcimcnio e execuçáo.
Deus Guarde a V. Ex.- ~1anocl Felisardo de Souza e
M<?llo.- Sr. Presidente da Provineia de. . . . .
.

N.• 57.-FAZENDA.·-Em 3l de ~Jan.:o de 185\).- .4'cerca
da perce]!Ção de porcentagem pela arrecadação de
.
renda sob o titulo de- e;x:tmurdinaría.
Ministerio dos Negocios da Fnzcnda.
31 de Março de 185!).

l~io

de Janeiro em

Frandsco de Snllns Torres Homem, Presidente do Trihanal do Tile,rmro Naeional, respondendo ao Officio do Sr.
ln;;kcl<Jr :iil Thesonraria de Fazen(hl de Sergipe de 28 de
.Jan···ín• id!imo, sob n.• 13, llO qual participa ter julgado convcniw1te ,,ão perrníltir qttc os Administradores e Escrivães
das ~iesas de Rendas da E~law:ia c S. Christoviío tirem commi•s,ío a:guma pel;l arrccadaçno, que fazem, da receita da
praticagem das barras dos rios Hcal c Yasa-barriz, em quanto
não for marcada pelo Thesouro, fundando-se na Ordem de
29 rle Setembro do anno pas,ado, expedida á Thesourarja
do 1\io Grande do Sul, que mandou escripturar ali, como
renda extraordinaria pertencente á receita event11at,: uma
arrecadação identica; deelnra ao mesmo Sr. Inspector que
aos referidos Administradores c Escrivães compete,. pela
arrecadação da receita, de que trata, a mesma commissão
qua lhes é abonada pelu de qualquer outra renda, pois que
a qualidade de -extraordinaria,- sob cujo titulo se mandou
cscripturar na Thesournria do Hio Grande do Sul, não tira
aos Collectorcs o direito á respectiva commissfio, ou porcentagem.- Francisco de SalTes Torres Homem.
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N." 58. -FAZENLJA. -Circular de 81 de l\'larço de 1859.Recommenda a obsereancia do disposto na 2." parte da
Ordàn do Thesouro n." 138 de 21 de .Maio de 184!),
e noart. 736 do Codigo Commercial.
l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. Bio de Janeiro em
31 de Março de 185\l.
Francisco de Sallcs Torres Homem, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, recommcnda aos Srs. Inspeclorcs das
Thesourarias de Fazenda a obS[)l'Yancía do disposto na 2. a parlc
da Ordem do Thesouro, n." 138 de 21 de Maio de 18!,.\}, assim
como no art. 736 do Corligo Commercial, afim de aliviar-se·a
Fazenda Nacional de urna parte do onus das gratifieaç.ões c
ajudas de custo, por occasião dos salvados.- Franeisco de Salles
Torres Homem.

N." 59. -GUERRA. -Circula:· de 1." t1e Abril de 1859.-Declarando que não serão levadas em conta as gratificações
abonadas a O!ficiaes do Exercito emp1·cgados nos
serviços dos Portos.
Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Ncgocios da Guerra em

1." de Abril de 1859.
Hlm. e Exm. Sr.-Tendo-se em algumas Províncias abusivamente abonado gratificações por conta do Ministerio da
Guerra aos Officiaes empregados no serviço dos Portos; Manda
Sua Magestade o Imperador declarar a V. Ex. que, achando-se
este serviço a eargo da Ueparlição de Marinha e da Policia,
não serã levado em conta, como despeza pertencente ao referiu o
Ministerio da Guerra., qualquer vencimento que a titulo de
hum tal serviço se pagar.
·
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza c
Mello. -Sr. Presidente da Província de •....
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N.o 60.- IMPERLO.- Avi~o de 2 de Abril (\c 18;)9.Declara: 1. o Que o !Jircctor da Faculdade de Direito tem
direito de votar em todos os actus da Congregação: 2. o Que
no cazo do art. 160 do Regulamento Complementar os Lentes
não pódem votar livremente no 2. • e 3." escrutínio.
4.• Secç:1o. Rio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Negocios do
Imperio em 2 de Abril de 1859.

Foi presente a Sna 1\Iagestade o Imperador o Officio do
Director dessa Faculdade de li de Dezembro ultimo, no qual
propoz as seguintes questões: 1." Se o Dircctor da Faculdade tem direito de votar no julgamento das provas dos Candidatos aos lugares de Lentes Sub:;titutos: 2 "Se, no segundo,
c terceiro escrutínio, á Yista do disposto no art. 160 do
Hegulamento Complementar dos Estatutos vigentes das Faculdades de Direito, os Lentes pótlcm votar livremente, ou
devem restringir-se a votar em hum dos Candidatos, que
entrarem em novo escrutínio. E o Mesmo Augusto Senhor
Considerando: 1. o Que, em virtude do disposto no art. 10
dos mesmos Estatutos, não ha Congregação sem a presidencia
do Director, ou de quem suas vezes fizer: 2.• Que pelo art.
18 dos ditos Estatutos o Director vota nos actos da Congregação, competindo-lhe além disso o voto de qualidade:
3.• Que o julgamento, e eonsequente proposta do Candidato
ao lugar de Lente Substituto fazem-se em Congregação, conforme determina o art. t 53 do citado Regulamento: 4. o Que
seria mister disposição expressa, como a que tirou ao Direclor
o voto de qualidade, na hypothese do art. 162, estabelecendo
outro modo de proceder no caso de empate, para que o Director não podesse votar no caso em questão. Considerando
tambem, quanto á segunda hypothese, que a disposição do
art. 160 do mesmo Regulamento não pôde admittir outra
interpretação, além da que se deduz da letra do artigo: E
Conformando-Se com o parecer da Secção do Conselho d' Estado dos Negocios do Imperio exarado em Consulta de 26
de Janeiro ultimo, Resolve: 1. o O Director da Faculdade tem
direito de votar no julgamento, e proposta dos Candidatos
aos lugares de Lentes Substitutos. 2. o Nas hypotheses dl1
segundo, e terceiro excrutinio figuradas no art. 160 do Regulamento Complementar dos Estatutos das l<'aculdades de
Direito, de 2~. de Fevereiro de 1855, nüo se pôde votar livre. .
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mente; o voto deve rccnhir sómente sobre os cantlitlatos mais
votados. O que communico a V. S. para sua inlelligencia
c execução.
Deos Guarde a V. S. -Sergio Teixeira de Macerlo.- Sr.
Direttor interino da Faculuude de Direito do ltecife.

N.• 61.-FAZENDA.-Ein li· de Abril de 1859.-Sobre
arrematlação e entrega do prodttclo de salvados, e os
direitos fiscacs á que está suJeita a sua i111portaucia.
. 1\iinistcrio dos Negocias da

FJZC!Hln.

Rio de Janeiro em

4 de Abril de 1859.
Francisco (1e Snllcs Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thrsouro Nacional, inleira:Jo Jlelo contendo dos
Ollicios n. 0 ' G c 1O do ~r. lnspt~dor da Thcsouraria de
Fazenda da Província de Sergipe, llc Hi de Janeiro e G de
:Março de 1856, do que occoneo por occn'i:~o. da arrccadaçilo
dos salvados da Galera Oricn tal ~Iont i videa nu, naufragada em
Junho de Hl55 na enscatla ele Santa lzahel, Termo da Villa
Nova da sobredita Provincia: clec!arn ao mr~smo Sr. Iuspcclor:
f.o que bem [H·,,cedcc pr~veni:1r!o o .luiw Commercial do
inventario e an\;cadar:ui! uos snlv:.do~; de que a imporlnncia
depositado. do produ,:to da urrem ·.taçi\o nilo devia ser luvantada ~eiil deducç:.iin dos direitos fiscacs; não porém, mandando
recolher ;Í Ufauúega aquellr~ producto, na imporlanda de
h. 918-7::180, entrc~ue na rrspcetiva l\le~a de Rendas pelo
Juizo Commercial, para ser enviada á Thesouraria: 2. 0 que
se deo erro visível no calculo dos direitos feito pela respectiva
Alfandega; por quanto, devendo os a nimacs e outro objectos
arrernílla!1os pagar pela maior parte 30 por cento, e importando o producto liquido da arremntaçfío em lL 918w180,
vê-~e do Ollicio 110 Inspector da mesma Repartiçfío, de 18
de Janeiro de 1856, ser a importaneia dos direitos de
2.211w8üli., que está na razão quasi de li5 por cento, contra
o estabelecido no Dt~crcto de 12 1le Agosto de í 8li./,, que
regulava a cobrança dos direitos de consumo ao tempo da
arrematação dos salvados da Galera: 3. 0 que foi indevida a
exigencia do expediente em dobro, por isso que das merca-
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darias snjei(as a direitos de consumo nfio se nrrccndavf:n,
dr~ expediente, nem
simples, nem em dobro: lL" q1w cnmprc corrigir o erro que
~e deo, c orgnnisar novo calculo dos direitos de cada hum
dos artigos arrematadns, pelos preços qne produzirão em prnça,
dos quaes se deve deduzir, as taxas estabelecidas no sohrcrlilo
Decreto c Pauta rc,:pccLivJ; ndvertindo porém que o casco
da Galera, c o bote, que fazem parte dos ditos objectos,
estilo sujeitos aos de 15 por ,j" sobre a venda de embarcaçõe~ estrangeims que passiJo a uaeionaes, conforme a Lei
lle 15. de Novembro e de 3! de Outubro de 1851 § 11,
Ordens de 30 de Novembro de 1843, 27 dt .Tulho de 1852
e de 23 de Janeiro de 18;);); c outrosim informar o Thcsouro rlo modo porque se fizer C!'Se calculo, c de que impot·tanda fica sePdo o deposito: .5." que pr•1ecdeo rcgtll>~rmentc
recnsamlo entregar o protlucto da arrcmalll('ÜO dos ~a!vados
ao Vice-Consul da Suecia e ~orwega rw Cidade de Maroim,
como Delegado do Vice -C• !mtl da Hcpuhlica Oriental do
Urugnar na PrJvineia da Bahin; po:·qnc, aiém de ser jurlicial
o depo~ito nos termos do art. ·;33 do Cocligo Commercia!,
c só podt~r ~cr entregue per via ch rc''\llisi~ão legal do
respectivo Juizo Commercial, <:ccre!'.ce f!"ü n ::vtc;·isnçilo do
Vice-Consul Oriental da Duhia nft•J era sufncientc para fazel-o
substituir no lugar, e, aindn mesmo que houve~se Consul da
Repnblicu Oriental em Sergipe, I1ão poderiu este, sem procuração dos interessados levantar o deposito, visto como os
poderes dos Agentes Consulares, em easo de naufragio, estilo
precisameute determinados no art. 12 do Regulamento de
8 de Novembro de 1851: 6.• finalmente que deve abonar~se
ao Administrador da Mesa de Rendas da Villa Nova, pela
diligencia da arrecadação dos salvados, de que se trata, a
Commissão de 1 J!Or o!"' sendo 2/3 para elle, e 1/3 para o
Escrivão, correspondente ao producto Jiqúido recolhido á
Mesa, conforme a Ordem de 19 de Maio de 1851...;..... Francisco de Sallcs Torres Homem.
como nclnnlmuntc nilo se nrrecudJo, os
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N.• G2.-Il\IPERIO.-Aviso de 5 de Abril de 1Kí9.-De-

clara qual o termo das {crias para as Faculdades
de DiTeito do lmpcrio.
4.• Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias do
Imperio em 5 de Abril de 185H.
Expoz o Director dessa Facul1lade em seu officio de 28
de Fevereiro proximo passado a duvida que se tem suscitado
na mesma Faculdade, sobre o termo das ferias, a saber, se
para os Lentes se hiío de dar por acabadas em 3 de Fevereiro
ou em 1.• de Março; pretendendo estes que, na fórma do
art. 68 dos Estatutos, niío são obrigados aos trabalhos da
l<'aculdadc, anteriores á ultima dutn.
Entende o Governo Imperial que niío póde haver a menor
duvida ácerca do termo das ferias, á vista dos Estatutos, e
do Regulamento Complementai' das Facul1lades de Direito.
Com effeito, o Capitulo 1.• do Titulo 2.• doa ditos Estatatutos que trata do tempo dos trabalhos da Faculdade, determina claramente que estes devem principiar no dia 3 de
Fevereiro; logo nesse mesmo dia devem cessar as ferias; e
devem cessar para todo o pessoal da Faculdade, não havendo
excepção alguma em favor dos Lente~, nem se podendo deduzir semelhante excepção da circumstancia de começarem
os trabalhos pelos exames preparatorios, ainda mesmo que
não houvessem attribuições csper.iaes marcadas aos Lentes
nesse primeiro período dos trabalhos da Faculdade.
Accresce porém que, longe de niío terem elles de se
ingerir nesses trabalhos, estão mui positivamente designados
no art. 56 dos Estatutos, e 21 do respectivo Regulamento
Complementar para fazerem parte das Com missões dos mesmos
exames preparatorios, e niio póde esta obrigaç.iío correr para
huns sem que corra igualmente para todos.
O art. 68 do Capitulo 4. • do mesmo Titulo, em que
se tr,tta dos exe rei cio:,; escolares, não h e applicavel á materia. Verificar a presença dos Lentes de modo algum significa que só desde o L o de Março são os Lentes obrigados
á rezidencia; neste caso a verificação da presença tem em
vista a substituição no caso de impedimento dos Lentes.
Sendo esta a unira interpretação admissivel dos supracitados Estatutos e Hegulamenlo, assim o communico a V. S.
para sua intelligcncia.
Deos Guarde a V. S.-Sergio Teixeira de 1\iacedo.-Sr.
Dircctor interino da Faculdade de Direito do Hecifc.
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N.• 63.-Em 5 de Abril de 1859.-Declara que os Directores das Faculdades de Direito e de Medicina teem
direito á gratificação nos impedimentos por serviço publico
gratuito e obrigatorio por lei , e nos mais casos especificados nt~s Regulamentos complementares dos respectivos
Estatutos.

4.a Secção. Ministerio dos Negocios do lmperio. Rio
de Janeiro, em 5 de ~Abril de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Consultou-me V. Ex. no seu o01cio
de 21 do corrente, si o Director dessa Faculdade tem direito
á sua gmtificação nas hypotheses do art. 321 do Regulamento
complementar dos respectivos Estatutos vigentes, por quanto
pelo Aviso deste Ministerio de 12 de Maio do anno passado
fôra declarado que o mesmo Director, sempre que não possa
comparecer ·na Faculdade, deve passar a Directoria á quem
for de direito, ao qual competirá a gratificação correspondente.
Não havendo, porém, razão especial que autorize a exclusão desse funccionario da percepção de sua gratificação
nos cazos previstos no ~itado artigo; e pelo contrario não
sendo curial que os Chefes das Repartições publicas gozem
de menos vantagens que seus subordinados, o Governo Imperial Manda declarar á V. Ex. para sua intelligencia que os
Dircctores das Faculdades do Imperio teem direito á gratificac;ão dos seus lugares nas referidas hypolheses, devendo-se
entender que a disposição do Aviso de 12 de Maio do anno
passado regula unicamente os cazos ordinarios de impedimento do Directer.
Deos Guarde a V. Ex. -Sergio Teixeira de Macedo.-Sr.
Director da Faculdade de Medicina da Córte.

u
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N.o 64.-GUERRA. --Circular de 5 de Abril (le 1859. -Determinando que os Commandantes de armas rnbríguem os
recibos dos Officiaes da 1." Linha do Exercito, e nas
Províncias aonde não houver Commandantes de armas,
será exercida esta attrib1tição 1Jclos Assistentes do A;"udante
General do Exercito.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
5 de Abril de 1859.
IUm. e Exm Sr.-Sendo necessario, para evitar as irre. gularidades que se tem dado, estabelecer regra a respeito da
Autoridade a quem compete a attribuição de rubricar as
folhas e recibos de vencimentos de Officiaes e mais praças dos
Corpos de 1. a linha, e quaesquer pedidos de objectos para
o serviço militar; Detet·mina Sua Magestade o Imperador que,
nas Províncias aonde houver Commandantes de nrmas, seja,
como he praxe, exercida por elle a mencionada attribuição,
e nas outras pelo Assistente do Ajudante do Geneml do
Exercito.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello. -Sr. Presidente da Província de .....

N.• 65.-JUSTICA. -Aviso de 5 de Abril de 1859. -Sol-

vendo a duvida ácerca da Competenc·ia que possão ter os
Tribunaes elo Commercio para tomarem assentos relativos
á intelligencia elo Codigo do Commercio, Leis, Regulamentos e lnstrucções Commerciaes.
2.• Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro, em 5 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- A' Sua Magestade o Imperador foi
presente a Consulta desse Tribunal datada de 8 de Outubro
de 1857, duvidando úcerca da competencia qul'l possão ter
os Tribunaes de Commercio para tomarem assentos relativos
á intelligencia do Codigo do Commercio, Leis, Regulammüos
e Instrucções Commerciaes, p-or }Jarecer-lhe muito restricta
a disposição do art. 13 do Begulamento n.• 738 de 25 de
~ovembro

de 1850; e O Mesmo Augusto Senhor depois de

lilr ~:~uvldl} o Conselheiro Pí'ormmlor da C01:Ja, i'rcsidtmte dó
Tribunal do Commercio da Côl'tc, c a Secção de .Justiça do
Conselho d'Estado, Houve por bem Declarar á e~•se Tribunal,
por sua Immcdiata Hesoluçuo tle 2 do corrente mez , que
o art. 12 do dito Regulamento he terminante sobre a duvida proposta, quando obriga todos os Juizes e Tribunaes,
arbitros e arbitradores a regular pelos Assentos dos Tribunaes
do Commercip as sqas decisões, emquanto não forem elles
derogados e alterados por decisão do poder Legislativo; de
onde bem se evidencia a competencia dos mencionados Tribunaes.
Deos Gqarde a V. Ex. -Barão de Muritiba. -Sr. Pre..
sidente do Tribunal do Commercio de Pernambuco.

~.o

66.-FAZENDA.-Em 6 de Abril de 1859.-As cocheiras

em

que se guardão tilburys c carros qne são empregados
no serviço da praça estão S!ffcitas ao imposto.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em
6 de Abril de 1859.
Póde V. S. declarar ao Collcctor de Niclcroy, em solução

á consulta, que fez em seu Olfieio n." 54. de 23 de Novembro
do anno passado, que, á vista do art. 2. o § 8." do Regulam!lnto n.~ 361 de 15 de Junho de 184-.l-, que sujeita ao
imposto de lojas todas as cocheiras e cavalhariças que tiverem
seges ou cavallos de alugel, as cocheiras em que se guardão
tiiburys e carros, que são empregados no serviço da praça
nli.Q podem ser. isentas de tal imposto.
Deos Guarde a V. S.- Francisco de Sallcs Torres
Homem.- Sr. Director Geral interino das Hendas Publicas.

( 84 )
N. 0 67.-Em 6 de Abril de 1859.- ParJamento dos venci~
mentos a Addiclus á Repartição estranha áquella
em que silo empregados ejf'ccticos.
Ministerio dos Ncgocios da Fazcnua. Rio de Janeiro em

6 de Abril de 1859.
Francisco de SaBes Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, deferindo o requerimento, que
acompanhou o Officio da Presidencia da Provincia da Parahyba
de 16 do rnez findo, sob n. 0 H, declara ao Sr. Inspector da
Thesomaria de Fazenda da mesma Província, que não foi
regular a sua deliberação de suspender os vencimentos do
Chefe de Secção José Gonçalves de Medeiros, que ahi se acha
servindo corno addido, pela simples noticia da sua nomeação;
pois que, para ter lugar semelhante medida, seria necessario
que, depois de intimada a remoção, e marcado o praso
dentro do qual a devia effectuar, apparecesse da parte do
Supplicante recalcitração ás ordens recebidas; o que não se
deu. Cumpre portanto que o Sr. Inspector mande abonar
ao Supplicante os respectivos vencimentos desde a data em
que forão suspensos até o dia em que seguir para seu destino.
Francisco de Salles Torres Homem.

N•.0 68.-Em 7 de Abril de 1859.-Sobre a nomeação ele
Guardas da A lfanclega supranumerarios
e seus vencimentos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Río de Janeiro em
7 de Abril de 1859.
Francisco de Salles 'fones Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda de Sergipe, em resposta ao seu Officio
n. o 20 de 9 de Fevereiro ultimo, a que acompanhou a representação da Alfandega respectiva sobre a necessidade de
Guardas Supranumerarios: 1. o que o art. 7. o do Regulamento
de 22 de Julho de 1836 não foi, como suppõe o Sr. Inspector,
revogado pelo Decreto n.o 2.082 de 16 de Janeiro de 1808;

( Srí }
subsistindo portanto em inteiro vigor, não obstante achar~se
fixado o numero dos Guardas, a faculdade concedida á Alfandega de nomear suprannmerarios, quando a necessidade
do serviÇo assim o exigir, visto ser huma providencia de conveniencia para occorrer aos casos extraordinarios, e não dever
por isso considerar-se revogada pela simples alteração do estado ordinario da Repartição, conforme foi declarado á Thesouraria de S. Paulo pela Ordem de 28 de Maio ultimo:
2. 0 que nessa faculdade não se acha, nem podia achar-se
comprehendida a de conceder ordenados aos supranumerarios;
o que he da privativa e exclusiva competencia da Assembléa
Geral Legi~lativa, nem marcar-lhes outro vencimento, que
não seja huma simples gratificação pelos dias uteis sómente,
como clara e terminantemente dispõe o citado art. 7.•: 3.•
finalmente que, sendo a faculdade, que faz objecto do
mesmo artigo, huma medida de cautela, toda dependente
das circumstancias extraordinanias e excepcionaes, em que
se possa achat' o serviço da Alfandega, e não podendo o
exercício clella ser confiado senão exclusivamente ao bom
senso e juizo prudencial do Chefe daquella Repartição, não
carecem os actos emanados de semelhante faculdade, para
produzirem o devido effeito, de approvação da Thesouraria,
a quem ali;ís corre o dever de communicar ao Thesouro qualquer inconveniente que delles possa resultar.- Francisco de
Salles Torres Homem.

N. • 69. --Em 7 de Abril de 1859.- Sobre demissão e prisão

de Responsaveis alcançados para com a F azen da Nacional.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesguro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Provinciade S. Pedro, em resposta
ao seu Officio de 27 de Janeiro ultimo sob n.• 77, no qual
dá conta de haver demittido o Collector da Cidade do Rio
Grande l<'irmino José Damazio de Mattos, por achar-se alcançado na quantia de Rs. 10.134.:t,IJ372; que regularmente
procedeu demittindo o dito C.ollector, logo que pelo balanço
dado na respectiva escripturação se verificou a existencia do
alcance; reeommenda porém ao mesmo Sr. lnspec.tor que
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faça effectiva a prisão do responsavel de quem se trâta, a
qual, segundo a disposição do urt. 2. o do Decreto n. o 657
de 5 de Deze:::1hro de 184.9, o Sr. Ir.spector devera ter
requisitado antes de matca1·-lhe prazo para recolher áos cofres
nacionáes a supradita fjtinntia, e os juros devidôs na cônformidude do art. !1.3 da Lei de 28 de Outubro de 1848, como
hc expresso no urt. 5." do citado Decreto; e otiti'ósim, tttie
promova contra elle a competente execução na forilià da
legislação fiscal. -I<rancisco de Sulles Tottes Jlomem.

N.o 70.--Em 7 de Abril de 1859.-Sobre d faculdade de

emis.ção de bilhetes pagaveis ao portador.
Ministerio dos Negoeios da Fazenda; Rio de Jalieito em
7 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo levado à o alto conhecirrtêtlto
de Stià Mugestnde o Imperador, o requei'irtHihto, que acoihpai1hou o Officio da Presidencia dessa I)rovincia, h. o 78 de
28 de Agosto de 1~Fl7, c no qual a Directoria da Caixa
Commercial dessa I'roYincia pede a faculdade de emittir hi·
lhetes pagaveis no portador e ú vista até o valor de 50 ./'
do sen fundo social: tenho a communicar a V. Ex:. que o
Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o Parecer da
Secção de Fazenda do Conselho d'Estado, Houve por bem
Indeferir a pretcnção da Caixa Commercial, por ser inconveniente a concessão da faculdade por ella requerida, segundo
o que acaba de ser decidido em relação a diversas associações
de credito projectadas nesta Côrle e em . varias Províncias.
O que V. Ex. levará ao conhecimento da birecção da referida
Caixa Commercial.
Dcos Guarde u V. Ex.- Francisco de Salles Torres
Homem.- Sr. Presidente da Província da Bahia.
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N. 0 71.-GUERRA.- Circular de 9 de Alwil de 1859.-De-

termt"rwndo, qtte seja recolhido á Ru(crrnaria, ott Hospital
militar, o Official on praça, 11tte depoú de 1'ccebeT ordem
para qualqtur serviço, der parte de doente, procedendo-se
ao Conselho de investigação e ao de Guerra, por ter dado
parte falsa.
Rio de Janeiro. Mi nisterio dos Negocios da Guerra em
9 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, Ha por
bem Determinar que V. Ex. fa~a recolher á respectiva Enfermaria, ou Hospital Militar dessa Província a praça, ou Official
que, depois de receber ordem para qualquer serviço, der parte
de doente; mandando inspeccional-o de saude, e proceder a
Conselho de investigação e depois ao de Guerra contra essa
praça ou Official, caso a Junta não encontre molestia, que
possa embaraçar a Commissão, para que fôr nomeado, por ter
dado h uma parte falsa.
De os Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Província de .....

N,o 72.-IMPERIO. -Em 11 de Abril de 1859.- -Declam

como se deve contar o prazo de dous anrws marcado no art.
30 do Regulamento complementar dos Estatutos de Faculdades de Direito.

4.a Secção. Ministerio dos Negocios do Imperio. Rio
de Janeiro, em 11 de Abril de 1859.
Fica approvada a deliberaç.fío que V. S. tomou de admittir

á matricula do curso dessa Faculdade os estudantes Eloy
Victor Monteiro de Barros, e Antonio Campos Toledo, não
obstante ter V. S., conforme commuoica em oflicio de 12
de Março findo, verificado que havia mediado cerca de 8 a
10 dias mais do que o prazo de 2 annos, marcado no art.
30 do Regulamento complementar dos respectivos Estatutos
vigentes, entre o primeiro e o ultimo dos exames feitos
pelos ditos estudantes.
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O art. 30 do citado Regulamento complementar, estabelecendo o prazo de 2 annos para a validade dos exames
preparatorios exigidos para a matricula do curso das respectivas Faeuldades, não podia ter em vista que este prazo
fosse contado de dia a dia.
Assim, pois, o Governo Imperial Manda declarar á V.
S., para sna intelligencia e execução, que o prazo de 2
annos estabelecido no art. 30 do Regulamento em questão
deve ser contado de huma á outra época do exame.
Deos Guarde a V. S. -Sergio Teixeira de Macedo.- Sr.
Director da Faculdade de Direito de S. Paulo.

N.• 73.-FAZENDA.-Em 11 de Abril de 1859.-Sobre os

vencimentos que competem ao Emp1·egado nos
casos de substituição.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Taneiro em

11 de Abril de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Pndt
de 8 do mez findo, sob n. o !~4, no qual participa ter decidido
1. o que o Chefe de Secção da 'fhcsouraria, que serve no Conselho de compras do Arsenal de Marinha da dita Província,
continuasse a perceber a gratificação de 50;nJOOO por essa
Commissão, descontando-se-lhe porém, nos dias em que faltar
ao serviço da Thesouraria, por ler de funccionar no Arsenal,
a gratificação a que tem direito pelo exercício do seu emprego; 2. 0 que no calculo da 5. a parte dos vencimentos do
empregado substituído se não inclúa a gratificação concedida
pelo effectivo exercício do emprego, mas sómente o ordenado
e porcentagem: e que no caso de opção da 5. a parte do
ordenado e porcentagem, ou da gratificação do substituído,
perde o substituto a gratificação do seu Jogar; declara ao
mesmo Sr. Inspector, que approva a sua 1.• decisão, resol·
vendo a accumulação da gratificação que vence o Chefe de
Secção pela Commissão em que se acha no Arsenal de Marinha,

(
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Quanto porém a 2.a, cumpre que o Sr. lnspcclor a
faça revogar; por quanto a !:>." JH1rte, que qualquer rmpn~
gado recebe sobre o estipendio daf]nellc a quem substitue,
he contada dos vencimentos do substituído, sem excluir a
gratificação de exercício, por ser essa gratificação huma remuneração pecuniaria, que com o ordenado e porcentagem
completa o total de seu vencimento; não devendo tambem
entender-se que, no caso de opção, de que trata o art. 41
do Decreto n." 2.34-3 de 29 de Janeiro ultimo, perde o
substituto a sua gralificaçiio; mas sim, que a conserva e além
disto tem direito de fruir a do substituído, comtanto que
não resulte para aquelle vencimento superior ao deste. -Francisco de Salles Torres Homem.

-·~s---N.• 74.-Em 11 de Abril de 1859.-Quem não póde faze1"
procuração de seu punho não póde substabelecer do mesmo
modo a que lhe foi outorgada pelo constituinte.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

11 de Abril de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do Sr.
Inspector da Thesm:traria de Fazenda da Parahyba n.• 12 de
14 de Fevereiro ultimo, no qual consulta, se os indivíduos,
que niio teem privilegio para passar procurações por it~stru
mento particular, podem comtudo fazer substabelecimento
por seu punho; declara ao mesmo Sr. Inspector que, sendo
o substabelecimento de procurações o acto pelo qual o mandatario subroga na pessoa de hum terceiro os poderes, que
lhe são conferidos no mandato, reservando todavia para si
os mesmos poderes, he evidente que os que não teem por lei
aquelle privilegio niio podem fazer substabelecimento por seu
punho; o que se infere, a contrario senso, do preambulo
da Ordenação do Livro 3.• Tittilo 29, quando estabelece, que
as procurnções feitas e assignadas por alguma das pessoas,
que enumera como priv1legiadns: valhão e fação fé, como se
fossem fet"tas por Tabellião, assim em suas propn·as causas,
como nas em que for procurador.- Francisco de Salles
Torres Homem.

12
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N.o '75. -Em 12 de Abril de 1859. -Sobre vales lançados

na circulação 1wr algumas casas commcrciaes.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

12 de Abril de 1859.

Illm. e Exm. Sr.-Respondendo á consulta que V. Ex.
fez-me em data de 11 de Fevereiro ultimo ácerca das notas,
ou vales, de pequenos valores lançados em circulação, de accordo com o Chefe de Policia, por algumas casas commerciacs
dessa Província, e de que V. Ex. remetteu-me os que junto
devolvo; tenho a declarar a V. Ex., que não se póde adoptar
a medida proposta pelo mesmo Chefe de Policia, nem deve
V. Ex. consentir na continuaç.ão da emissão de toes títulos,
como foi declarado a essa Presidencia em Aviso de 9 de Fevereiro do anno passado; não só porque não são autorisados
por disposição alguma de nossas Leis; mos tambem porque,
representando elles valores monetorios, confundem-se com a
moeda legal do Paiz, c vão correndo como notas do Thesouro.
Pelo citado Aviso de 9 de Fevereiro recommenda-se a
essa Presidencia o recolhimento de todos os vales emittidos
na Província, em praso curto, tendo-se ,julgado longo o de
4· mezes que marcára; cumpre pois que V. Ex., em observancia dessa disposição, tome as providencias precisas para
que, no praso improrogavel, que houver de marcar, desappareção effectivamente da circulação nessa Província todas as
notas, ou vales, nel~a lançados pelas casas commerciaes, de
que trota o Officio do Chefe de Policio, que V. Ex. me
transmittio por copia, dando-me posteriormente noticia do
que occorrer.
Para mais facilitar a execução desta medida, nesta data
expeço as ordens necessarias para ser remetida á respectiva
Thesouraria de Fazenda, pelo primeiro Vapor, a quantia de
cincoenta contos de réis, em notas miudas e moedas de prata;
sendo de esperar que com esta providencia cessará a falta
de troco, que motivou tal emissão.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres
Homem.-Sr. Presidente da Província do Maranhão.
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N.• 76.-Em 12 de Ahril de 1859.-Sobre os Officiaes de
Justiça que devem servil' nos Jtâzos dos Feitos
da Fazenda, onde não os !ta privativos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

12 de Abril de 1859.
Francisco de SaBes Torres Homem, Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria da Província do Espírito Santo de
26 de Novembro ultimo, sob n.o 216, ao qual acompanhárão
por copias os do Procurador Fiscal da dita Thesouraria e do
Juiz de Direito da Comarca da Capital da mesma Província,
sobre a necessidade da nomeação de hum Escrivão, e de
officiaes privativos do Juizo dos Feitos, a bem dos interesses
da Fazenda Publica, lhe declara: quanto aos officiaes, que,
sêgundo o disposto na Ordem n. o 82 de 24 de Julho de 18.4-5,
nas Províncias onde não ha Juizo privativo dos Feitos da
Fazenda, devem servir para as respectivas diligencias 'OS omciaes do Juizo de Direito, sem que seja necessario nomearem-se privathos; ficando assim dispensada a despeza que
acarretaria a nomeação dos mesmos: sendo que aos Juizes Municipaes compete, na fórma do art. 51 do B.egulamento de
31 de Junho de 18ll-2, nomear os officiaes de Justiça do Termo,
qtie servem tambem perante o Juizo ele Direito, aos quaes
tocão, quando fazem qualquer diligencia no Juizo dos Feitos
da Fazenda, os salarios e hraçagens marcados na Ordem n. o
143 de 28 de Abril de 1851; cumprindo, quanto ao Escrivão,
que o mesmo Sr. Inspeetor informe se o que offieia no Juizo
dos Feitos foi designado pam esse fim pelo Governo, na forma
do art. 5.• da Lei n." 242 de 29 de Novembro de 18fl.f; se foi
nomeádo por Decreto Imperial: se está actualmente em exercicio; e, no caso negativo, quem o substitue, e porque
titulo. -Francisco de Salles Torres Homem.
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N.• 77.-GUERRA.-Avisode 13 deAbrilde 1859.-Dando
providenâas, sobre o modo de fazer-~e o castigo com
pancadas de espada áspraças do Exercito.
Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
13 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sendo conveniente estabelecer regras,
que substituão o arbítrio na applicação das pranchadas, evitando-se abusos que terão, em grande parte, origem na maneira pouco razoavel porque se tem entendido esse arbítrio,
facultado pelos nossos Codigos militares; B.esolveu Sua Magestade o Imperador o seguinte: 1. 0 D'ora em diante nenhuma
praça do Exercito será castigada com pancadas de espada
por mero arbítrio de qualquer autoridade civil ou militar: 2.
Quando qualquer praç.a delinquir por fôrma a presumir-se
que para sua correcção deva ter lugar a applicação daquelle
castigo, o Commandante do Corpo, na presenç.a da parte que
receber, e em que se mencionará a falta commettida, nomeará
Conselho peremptorio, nos termos da Provisão de 16 de Agosto
de 1821,. para julgar do facto denunciado, e decedir se tem
lugar a applicação do castigo, marcando o limite delle, que em
nenhum caso excederá ao estabelecido pelos B.egulamentos
em vigor: 3.• Reunido o Conselho procederá sumaria e verbalmente, ouvindo o accusado e testemunhas, quando as haja,
lavrando em livro proprio o termo da deliberação que tomar,
e remetterá ao Commandante do Corpo copia desse termo
para que ~e verifique o castigo, quando este tenha sido resolvido: 4. o Para os termos, de que se trata, haverá em todos
os Corpos do Exercito livro especial, que será aberto, rubricado e encerrado, na Côrte pelo Ajudante General ou seu
Deputado, e nas Províncias pelos Commandantes de Armas,
ou Assistentes do Ajudante General, onde não houver aquelles
Commandantes: 5. 0 Os Commandantes dos Corpos, logo que
houverem feito castigar alguma praça, remetterão, pelos canaes competentes, ao Ajudante General copia do termo em
virtude do qual teve lugar o cnstigo para que essa autoridade
conheça da sua jus{iça: 6. o Nas companhias fixas ou nos destncnrnentos em que se Mio encontrem os Officiaes indicados
pela rel'eridn Provisão, o Conselho se comporá de tres Officines
se os honver dn linha, e nr, cazo contrario será a praça
delinqucnte enviada ao seu Corpo on ao mais proximo, com
parte circunstanciada do facto para que se proceda ahi como
0
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fica prescripto: 7. o Em qualquer força que esteja a menos
uc trcz marchas (a quatro lcgoas para a marcha) do Corpo
respectivo não se verificarão os Conselhos peremptorios, os
quaes deverão ter. lugar nos mesmos Corpos, para o que o
Commandante da força remetterá a parte nos termos do art. 6.
Communicando a V. Ex., para sua execução, estas Imperiaes
Determinações, tenho de recommendar a V. Ex. ordene aos
Inspcctores dos Corpos a mais severa fiscalisação nos livros
de termos, em ordem a evitar-se a introducção de novos
abllsos, e mesmo não passe desapercebida a substituição da
pranchada pela chibatada que por mais de huma vez se tem
declarado ser illegal.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
. :Mello.- Sr. Barão de Suruhy.
0

N.• 78.-Circular de 13 de Abril de 1859.-Detenninando
que as peças de fardamento qtte se deverem ás praças de
pret sejão pagas pelo valor estipulado na Tabella de 31
de Janeiro de 1855.
Rio de Janeiro. 1\iinisterio dos Negocios da Guerra em
13 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Informando a Contadoria Geral da
Guerra, em data de 11 do corrente mez, não ter havido
uniformidade no ajustamento de contas de fardamento ás
praças do Exercito, regulando-se humas Thesourarias, quanto
ao valor das peças de fardamento, pela Tabella de 8 de .Janeiro
de 1848, e outras pela de 31 de Janeiro de 1855, Determina
Sua Magestade o Imperador que V. Ex. expeça Ordem á Thesom·aria de Fazenda dessa Província para que o ajustamento
de taes contas se faça calculando-se o numero de peças de
fardamento que as praças tiverem vencido durante o tempo
que servirão, descontando-se as recebidas para serem pagas
as que deixarão de receber segundo o valor marcado para
cada humana ultima Tabella em vigor, de que remetto hum
exemplar a V. Ex.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello.
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N." 79.-Circnlar de H rle Abril de 1859 .~Arbitrando
a gratíficaçu.o de 15-lt-000 nunsaes para o expediente elas
Secretarias militares na.s Províncias onde houver corpos
Fixos, e a de 10;tt;OOO mensaes para aqttellas onde exis.,.
tirem Companhias Fixas.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em
14 de Abril de 1859.

lllm. e Exm. Sr. -Dignando-Se Sua Magestade o Im..,.
perador Mandar arllitrar a gratificação de 15.Jr.000 mensaes
para as despezas com o expediente das Secretarias militares
nas Províncias onde houver Corpos Fixos ou Corpos regulares
destacados, e a de 10:ít000 para aquellas onde simplesmente
existirem Companhias Fixas, assim o Communico a V. Ex.
para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello. -Sr. Presidente da Província de ....

N.o 80.-FAZENDA.-Em H de Abril 1859.-As viuvas
dos Officiaes de 1riarinha, que se acharem divorciadas de
seus maridos ao tempo da morte destes, não teem direito
ao 1·espectivo monte-pio.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em
14 de Abril de 185\:l.
Tendo, por despacho de 30 do mez proximG passado,
decidido que as viuvas dos Officiaes de Marinha que se
achassem divorciadas de seus maridos ao tempo da mortll
destes, não teem direito ao Monte-Pio; por isso que a sentença
do Juizo Ecclesiabtico, que pronuneia a separação dos conjuges
qnoad thornm et cohabitationem, decreta tambem a divisão
dos bens, e, salva a inclissolubiliclade do vinculo, extingue
as relações e os direitos que o matrimonio tinha creado entre
os conjuges, vedando por consec{uencia ao que sobreviver que
sueceda ao fallecido, principalmente que se aproveit!:t dos
beneficios concedidos pela lei como recompensa do exacto
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preenchimento elos deveres matrimoniaes a em Clmsicleraçúo
ao fallecido: assim o communico a V. S. em solução á duvida
proposta em seu parecer de 7 de Fevereiro ultimo.
Deos Guarde a V. S. -Francisco de Salles Torres Homem.
Sr. Director da Contabilidade.

N.• 81.-Em U. de Abril de 1859.~0 Empregado respon-

sabilisado não póde exercer o seu lugar emquanto a
sentença de absolvição não passar em julgado.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
14 de Abril de 1859.
·
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu Officio n.• 22 de
21 de Outubro ultimo, no qual V. Ex., participando ter
sido julgada improcedente por sentença do Juiz de Direito
da Commarca de Cuyabá, a denuncia dada contra o Inspector
da Thesouraria de Fazenda da mesma Província Manoel José
de Araujo e o Thesomeiro Raymundo de Assis Monteiro, por
crime de peculato, solicita ao mesmo tempo }Jermissão para
fazer entrar o dito Thesoureiro no exerci cio de seu lugar, visto
não haver quem queira servir por alguns mezes tendo de
prestar fiança; cumpre-me declarar a V. Ex. que, em face
dos Avisos n.• 76 de 11 de Julho de 1842 e n.• 59 de 5
de Março de 184·9, não podem aquelles empregados ser reintegrados em seus respectivos eargos emquanto não constar
que por accordã9 da Relação passado em julgado foi confirmada
a supradita sentença.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres
Homem. -Sr. Presidente da Província de Matto Grosso.
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N.o 82.-Em 15 de Abril de 1859.-Competencia para a

arrecadação da dizima de Chancellm·ia e porcentagem
devida ao Exactor.
Ministerio dos Negocios da I~azenda. Rio de Janeiro em
15 de Abril de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Pre~idente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Sergipe,
n,o 69 de 21 de Outubro ultimo, no qual, por occasião de
ter sido informado que a quantia de !~77,Jt378, proveniente
do imposto da Dir.ima de Chancellaria, averbada na Collectoria da Villa da Divina Pastora da dita Província, fora paga
na Recebedoria de Rendas internas da Província da Bahia,
participa entrar em duvida: 1. o sobre a legalidade do recebimento, em vista do art. ~·." da Orderu n. o 215 de 21 de
Novembro de 185!~, a qual dispõe que a cobrança de tal
imposto deve ser realisada opportunamente no lugar onde o
Feito tiver corrido em t.a lnstancia: 2." sobre a competencia
da Recebedoria paro. arrecadar o dito imposto, julgando que
semelhante arrecadação devêra ter sido feita na Thesouraria
daquclla Província e não na Il.eccbedoria, para evitar-se a
duplicata da despeza com a deducção da porcentagem, nã(}
só pura os respectivos Empregados, como ninda para o Collcctor da sobredita Villa, por entender que a citada disposição
autorisa a não perder a sua porcentagem o Exactor que
averbar a dizima, huma vez que a ella teria direito, se nií&
fôra o indulto concellido ás r artes litigantes pelo Decreto n.''
230 de 22 de Outubro de 184.2; declara ao mesmo Sr.
Inspector que sua primeira duvida se acha claramente resolvida pela Circular do Thesouro de 31 de Março do anno
passado, que revogou os§§ 3. 0 e !~-.• da Ordem Circular de
21 de Novembro de 185!~, a que se refere o Sr. Inspector;
determinando que se possa effeclnar o pagamento da dizima,
segundo o disposto nos arts. 1. o e 2. • do Decreto n.• 413
de 4 de Junho de 18~·5, na Estação Fiscal do lugar, qne
convier ás partes litigantes.
Quanto á competencia da Rccebedoria para fazer a arrecadação, declara ao Sr. InS}lector que não póde elia entrar
em duvida, á vista do § 9.• do art. 76 do Regulamento de
30 de Maio de 1836; nem tambem póde dar-se a duplieata
du despeza proveniente da duplicata de porcentagcm1 a qm:
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ali udc o Sr. Jnspcctor, porque, como foi declarado pelas
Decisões do Thesouro 0. 0 135 de 6 de Fevereiro de 1839,
e n.o 90 de ;~ de Setembro de 1846, a porcentagem só
deve ser deduzida das som mas e!fecti va mente realisadas c
recolhidas aos cofres publicos; c nenhum direito a ella tem,
portanto, os Exactores, como suppõe o Sr. Inspector, pelo
simples trabalho do lançamento.-Ftancisco de Salles Torre~
Homem.

N.o 83.-GUERRA.-Circular de 15 de Abril de 1859.-Man·

dando elevar a gratificação arbitrada aos Amanuenses
dos Commandantes de Armas.
Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocias da Guerra em

15 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sendo reconhecidamente insufficientc
à gratificação arbitrada aos Amanuenses dos Commandantes

de Armas, Tem Sua l\'lagestade o Imperador Resolvido que
aos do dessa llrovincia seja abonada u mesma quantia, que
em conformidade da Tabella annexa ao Decreto o. o 1.881
de 31 de Janeiro de 1857, percebem os Amanuenses dos
Assistentes do Ajudante General nas Províncias. O que declaro
a V. Ex. para seu conhecimento e execução.
De os Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza c
Mello.- Sr. Presidente da Província de ...•

N." 84.-Circular de 15 de Abril de 1859.-lJeterminando

que se arbitre huma gratificação ao Official Subalterno
quando semullaneamente eommande mais de huma Companhia.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em

15 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Podendo acontecer que hum Official
Subalterno do Exercito commande semultaneamente mais de
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h uma Companhia, Determina Sua 1\lagestadc o Imperador
que em tal caso se lhe abone para as despezas de escriptura~iio
gratificação correspondente ao numero de Companhias em cujo
Commamlo se achar. O que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Fclisardo de Souza e
Mello. -Sr. Presidente da Província de .....

N.• 85.- Aviso de 15 de Abril de 1859. -Declarando que
aos Subalternos de Infantaria e Cavallaria commandando
mais de huma Companhia .ção applicaveú as disposições do
Aviso de 20 de Julho de 1855, e recommenda que os Afqjores
Ajudantes e Quarteis J}Jcstres, não sejão distrahidos de suas
funcções.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
15 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador a Quem
fiz presente o seu Officio n.• 35 de 26 de Fevereiro ultimo,
Ha por bem Mandar declarar a V. Ex., qne aos Subalternos
que em alguns Corpos de Infantaria e Cavallaría estacionados
nessa Provineia comman:lão mais de huma Companhia são
applicaveis as disposições do Aviso de 20 de Julho de 1855.
E poJ·que semelhante accumulação de commando não pôde
deixar de ser prejudicial á .disciplina e boa ordem do Exercito,
Manda outrosim o Mesmo Augusto Senhor Recommendar a
V. Ex. que sem urgentíssima necessidade do servi~~o publico,
não sejão os Commandantes, Majores, Ajudantes, Quarteis
Mestres, e Capitães distrahidos de suas funcções nos respectivos
Corpos e que quando se dê tal necessidade, se faça immediatnmente constar a este l\finisterio. O que tudo communico
a V. Ex. para sua intelligencia e execução.
Deos Guarde a V. Ex.-Manocl Felisardo de Souza c
Mello.- Sr. Presidente da Provincia do Hio Grande do Sul.
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N.o 86.-FAZENDA.--Em 1G de Abril de 1859.-A isencào
dos direitos de consumo não únporla a
·
dos de expediente.
Ministerio dos Negocios da Fazenua. Rio de Janeiro em
16 de Abril de 1859.
Francisco de Snlles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda de Pernambuco que o mesmo Tribunal resolveo indeferir o recurso, que acompanhou o Officio
da l'residenc:a da Provinda de 29 de Julho ultimo, sob n."
51, interpostf\ por Fielden Brothers, emprcteiros da illuminação a gaz da dita Província, da decisão da mesma Thesouraria, r.onfirmatoria da da Alfandega respectiva, que os
obrigou ao pagamento de direitos de expediente dos objcctos
que importárão para a mencionada illuminação; não só porque, na conformidade dos Regulamentos Fiscaes, os direitos
(]e expediente são de natureza diversa, e não pódem por isso
mesmo set· comprehendidos nos de consumo, ou importação.
de maneira que a cobrança e arrecadação destes deva importar a percepção daquelles, como porque, pelo disposto no
art. 98 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, e art.
2." § 1." do Decreto n." 633 de 28 de Agosto de 1849, a
cobrança dos de expediente era mandada realisar em casos
identicos, não obstante a isenção dos de consumo, decretada
por lei; achando-se a mesma disposição no art. 21 das
Preliminares da Tarifa em vigor.- Francisco de Salles Torres
Homem.

N.• 87.-Em 18 de Abril de 1859.-0s Stereometras das
Alfandega-s não podem prestar-se ao set·viço
dos particulares.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em

18 de Abril de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesoumria de Fazenda da Província de S. Pedro, que a
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disposição da Portaria junta pot· copia, expedida á Alfandega
da Côrte, prohibindo, a bem do serviço publico, que o Sterenmetra da mesma Alfandega, nessa qualidade, se preste
igualmente ao serviço dos particulares, he extensiva ao da
Alfandega da dita l'rovincia; pelo que deve o Sr. Inspector
expedir as ordens necessarias para que ella ahi seja inteiramente cumprida.-l~raneisco de Saltes Torres Homem.
Semelhantes á Bahia, Peruambuco, !\laranhão e Pará.

N. • 88.- Em 18 de Abril de 185!). - Sobre, a cobranca
de emolumentos de ordens expedidas a
·
favor de partes.
Ministerio dos

~·egocios

da Fazenda. Rio de Janeiro em

18 de Abril de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao Oflicio n. o 103
de 30 de Dezembro ultimo, no qual o Sr. Inspector da
Thesouraria da Província de Minas solicita huma decisão,
que regule de hum modo claro e positivo a cobrança dos
emolumentos de ordens a favor de partes, visto suscitarem-se
duvidas em algumas das Estações Fiscaes da mencionada Província sobre a intelligencia das disposil.:ões relativas a esta
materia: declara ao mesmo Sr. Inspector que tla fôrma da
Ordem n.• 7 de 17 de Agosto de 18H e do Decreto n.•
348 de 9 de Abril de 18li.4·, deve-se cobrar fl.;n;ooo de
emolumentos das Ordens expedidas para pagamento ás partes
fóra das Thesourarias, e não das que versarem sobre pagamentos que tenhão de realisar-se nas ditas Thesourarias, á
vista dos despachos lançados nos requerimentos; nem dos
avisos, portarias ou ordens que se expedirem por qualquer
das Estações do Thesouro, contendo a decisão de recursos
interpostos pelas 11artes; e das que tiverem por objecto o
pagamento de dividas passivas do mesmo Thesouro, pois que
súo isentas de emolumentos pela Ordem n. o 118 de Março
de 1851: sendo que a Cireular u." 7 de 27 de Fevereiro de
J838 dispõe que qunmlo os diploma~, titulos, avisos, 110rta"
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rias e mais papeis sujeitos ao pagamento de emolumentos,
pertencentes a 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 se deve
mandar cumprir taes diplomas, títulos, & c, na conformidade
da Circular de 16 de Dezembro de 1850, sem que além
do sello e respectivos direitos, se paguem os emolumentos segundo a 'fabella annexa ao referido Decreto de 19 de Abril
de 1844., explicada pela citada ordem de 22 do Março de
1851, cujo § 3. • acha-se alterado sómente na parte que
mandara indiear com antecedencia a quantia dos emolumentos
que os intessados tinhão de satisfazer no lugar da execução
dos papeis expedidos, por não o haverem feito antes da sua
expedição.- Francisco de Salles Torres Homem.

N.• 89.-GUEHIU.-Circular de 18 de Abril de 1859.-De-

terminando que se arbitre lmma gratificação especial para o
Officiat que comniandar força maior de lj.O praças.
Hio de Janeiro. l'dinisterio dos i\'egocios da Guerra em
18 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Podendo acontecer que sob o commando de hum mesmo Official se reuna hum numero maior
de praças do que o que deve ter huma Companhia; e não
sendo razoavel que os Commandantes de laes forças percebão
sómente a gratificação de 20 ;!tl 000 de commando que he ~
a marcada para o Commandante de destacamento maior de
lj.O praças, Sua Magestade o Imperador lia por bem Determinar
que a taes Commandantes se arbitrem gratificações especiaes,
partindo da de 20 ;til 000 para for~· a maior de lj.O praças, e
assim gradativa e succcssivamente na razüo, c entre dados limites, da forc;.a commandada, comtanto que nunca exceda á que
competir a hum Capitão com mandando duas Companhias. O
que communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex. -1\Ianoel Felisardo de Souza e
:Mello. -Sr Presidente da Província <le ....
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N.• 90.-Aviso de 19 de Abril de 1859.-Determinando em

virtude da Imperial Resolução de 9 do corrente que aos
Jnspectores dos Districtos militares se abone o vencimento
de forragem para hwna besta de bagagem.
Rio fie Janeiro. JUinislerio dos Negocias da Guerra em
19 de Abril de.1859.
Tllm. e Ex:m. Sr. -Communico a V. Ex. para sen conhecimento e governo que Sua IVlagestade o Imperador Houve por
bem por sua lmmediala e Imperial Resolução de 9 do corrente,
tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar, Determinar que aos Inspectore3 dos Districtos militares se abone o
vencimento de forragem para huma besta de bagagem durante
o tempo em que andarem de marcha no interior das Províncias para as inspecções; e que nesta data manda-se pagar
ao Brigadeiro Luiz Manoel de Lima e Silva, lnspector do
1. • districto de Infantaria, o que for relativo ao tempo que
esteve inspeccionando os Corpos do dito seu districto
De os Guarde a V. Ex:.- .\1anocl l"elisardo de Souza e
l\Iello.- Sr. Barão de Suruhy.

N.• 91.- FAZENDA.-Em 23 de Abril de 1859.-São sujeitas

ao pagamento de emolumentos as Provisões e Certidões
passadas na Secretaria do Conselho Supremo Militar.
Ministerio dos Negocias da l<'azenda. !tio de Janeiro em
' 12 de Abril de 1859.
Tendo-se declarado ás Thesourarias de Fazenda que não
cobrem mais os emolumentos que pelo feitio das Apostillas
e Patentes dos Officiaes do Exercito erão devidos á Secretaria
do Conselho Supremo Militar, por isso que, segundo o disposto no art. 3.• do Decreto n.• 977 de 11 de Setembro do
anno findo, forão supprimidos; mas não se achando neste
caso os que se devem pagar pelas Provisões ou Certidões
passadas na referida Secretaria, que conforme a disposição
do citado artigo devem fazer parte da renda geral: assim o
declaro ao Sr. Administrador da Itecebedoria, em confor-
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midade do Aviso do i\'Iinisterio da Guerra de 13 do corrente, afim de qne faça arrecadar na mesma Heceberloria
os competentes emolumentos por taes documentos.- Francisco de Salles Tores Homem.

N.• 92; -.TUSTICA.. - Aviso de 26 de Abril de 1859. -A o
Ministen:o do lmperio. -Declara que o Chefe de Policia
da Província do Ceará proceden irregularmente exigindo
a cnt1·ega, e fazendo a leitura de cartas dirigidas a pessoas
suspeitas de crirninalidade; e que o Administrador do Correio
devia negar-se ao cumprimento de tal exigencia.
4. • Secção. l\liniste~:io dos Negocios da Justiça. Rio
de Janeiro em 26 de Abril de 1859 .
. Illm. e Exm. Sr.- Forão presentes a Sua :Magestade o
Imperador, com o Aviso do Ministerio, ora a cargo de V.
Ex., em data de 24 de Maio do anno pr0xiino preteri to,
as copias dos dons officios do Director Geral dos Correios,
referindo o facto de haver o Chefe de Policia da Província
do Cearil mandado abrir na sua presença e ler varias cartas
para ali remettidas desta Côrte; e solicitando esclarecimentos
sobre o que devem praticar os Administradores de Correios,
quando lhes fOr exigida por qualquer Autoridade a entrega
de cartas dirigidas a pessoas suspeitas de criminalidade: E o
Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o parecer da
Secção de Justiça do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 11 de Outubro ultimo, Houve por bem Decidir que,
achando-se estabelecida no art. 179 § 27 da Constituição a
inviolabilidade do segredo das cartas, he evidente que o
mencionado Chefe de Policia procedeu irregularmente, c
infringio a terminante disposição desse artigo, praticando o
reFerido facto; e que, em tal caso, não devia o Administrador do Correio dar cumprimento a huma ordem illegal.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento.
Aproveito a occasião para renovar os meus protestos de
estima e consideração a V. Ex. a quem Deos Guarde.Barão de Muritiba.- Sr. Sergio Teixeira de Maccrlo.

( 1o~

l

N." 93.- Avi~w de 2G de Abril de 18:>9.- .Declarando

que as sentenças de absolviçiio do .Tury em crimes ina(fiançaDeis, nüo derem s~r c.rcwladas sem que tenha decorrido o pra:zo que o Codigo do Processo no art. 310 faculta
para a interposição da appellaçüo.
2.• Secção
Ministerio dos Ncgocios da .Justiça. Rio de
.Janeiro em 26 de Abril de 1859.
Tllm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador a Quem
foi presente o oiTicio de V. Ex. n." 99 de 28 de Dezembro
do anno passado, acompanhado de outro que em igual da la V.
Ex. dirigio ao .lniz de Direito da Comarca de S ..José de
Mipibú em soluç.iío á duvida suscitada pelo dito Juiz; ~e em
vista do Aviso de 5 de Setembro de 1853 era justificada
a pratica adoptada e por elle seguida de mandar-se pôr em
liberdade o réo absolvido por cr.ime inalllançavel, mesmo
antes dos oito dias qne a Lei concede ao Promotor Publico
para appellar, sempre que por este fôr declarado que não
pretende usar de tal direito; Ha por bem, tendo ouvido o
Conselheiro Procurador da Côronf Approvar a decisão tomada
e declarar a V. Ex. que as sentenças de absolvi~ão do Jury
em crimes inalllançaveis, niio devem ser exeeutadas sem que
tenha decorri rio o prazo que o Co digo do Processo no art. 31 O
faculta para interposição da appeUação, por ser essa intelligencia conforme aos Avisos de 5 de Agosto de 1853 e 5
de Setembro do mesmo anno, e ao disposto na tei n.• 261
de 3 de Dezembro de 18~·1.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr. Pre·
sidente da Província elo Rio Grande do Norte.
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N." g,J.. -GUERRA. -Aviso ue 26 de Abril ue 1859.- De~
terminando em virtude da Imperial Resoh1ção de 20 do
corrente que os Officiacs militares Lentes c Oppositores das
Escola.~ müitares, quando empregados em serviço, percebão
além dos seus vencimentos o soldo por ·inteiro de suas
patentes.
Rio de Janeiro. Ministerio uos Nego;ios da Guerra em

26 de Abril de 1859.
111m. c Exm. S1·. -Em soluçiio ao Officio de Vm., sob n."
do 1. o de Março findo, pedindo se declare se os Lentes e
Oppositores das Escolas mililares, devem accumular aos ordenados os vencimentos militares comprchendendo-se o soldo
todo, como dispõe o Aviso de 21 de Fevereiro ultimo, não
obstante o art. 101 do Hegulamenlo do t.o de Março do anno
preterito estabelecer que elles venção além dos respectivos
ordenados mais meio soldo sem restricção; Ha por bem Sua
Mageslade o Imperador Determinar por Sua Tmmediata e Imperial Resolução de 20 do corrente; tomada sobre consulta do
Conselho Supremo Militar, que os Officiaes militares, Lentes
e Oppositores das Escolas militares, qunndo empregados no
serviço de que acima se trata, deverão perceber, além dos
venaimentos que lhes competirem, o soldo por inteiro de
suas Patentes na conformidade do disposto no Aviso citado
com tanto que a Commissrío mililar não prejudique o exercício
de Lente ou Oppositor. O que communico a Vm. para seu
governo.
Deos Guarde a Vm.- Manoel Felisardo de Souza. e
Mello.- Sr Inspector da Pagado ria das Tropas da Córte.
3!~

N. o 95. -Aviso de 26 de Abril de 1859.- Declarando a
· quem se · ha de nomear para servir de Auditor quando
houver falta de Capitães para servirem de Auditores.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra, em
26 de Abril de 1859.
·
lllm. c Exm. Sr. -levei á Presença de Sua Magestade
o Imperador, o officio de V. Ex. sob n. 0 :36 de 9 de De-
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zembro do anuo findo em qne V. Ex. solicita proYidencias
para o caso de falta absoluta de Capitúes, que se prestem
a servir lle Auditor nos Conselhos de Guerra, e o Mesmo
Augusto Senhor Manda declarar á V. Ex. para seu governo
que de conformidade com o parecer do Procurador da Corôa,
e com o que ja se acha determinado em Aviso de 9 de Outubro
de 1855, expedido á Presidencia da Província do Rio Grande do
Sul para substituírem aos Auditores nos lugares aonde não
ba privativos, devem ser nomeados para os Conselhos de
Guerra de crimes capitaes e graves, os Juizes de Direito das
Comarcas, ou Ali vogados, na fórma da l)rovisão de 22 de
Outubro de 182t., Decreto n." ld8 A de 21 de Junho lle 18!~5,
e para os de deserção c crimes leves os Capitães mais idoneos dos Corpos conforme o Alvará de 18 de Fevereiro de
17.64; Ordenança de 9 de Abril de 1805 Titulo 7. 0 art. 1."
e Resolução de 17 de Junho de 1809.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Fclisardo de Souza c
Mello.- Sr. Presidente da Província do l~spirito Santo.
__,.,_____.

N.• 96.-Circular de 27 de Abril de 1859. -Eleva a grati-

ficação dos Almoxari{es das di(ferentes
Fortalezas do lmperio.
Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios da Guerra em

27 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Tendo-se nesta data approvado a proposta feita pelo Ajudante General do Exercito a respeito das
gratificações que devem perceber os Almoxarifes das diticrentes
Fortalezas do Imperio, classificadas em 1. ", 2.", e 3." ordem,
vencendo os da 1."15-ttOOO, os da 2.a 12:tt;OOO, e os da 3."
9;tt000 mensaes, assim o declaro a V. Ex. para seu conhecimento· e execução na parte que lhe toca.
Deos Guarde a V. Ex. -1\'Ianoel l<elisardo de Souza c
Mello.- Sr. Presidente da Provincia de ....
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N." 97.-MAIUNHA.-Aviso Je 27 Je Abril de 1859.-Manda

abonar diuheiro aos Commissarios dos Ncwios do Estado
para compra de pão e carne, quando, por má qualidade,
tenha de ser t·egeitado o supprirnento de taes generos feito
Jlelos respectivos fornecedores.
2.n Seeção. Ilio d<) .lant~iro. Ministerio dos Negocias da
J\Inrinha em 72 de Abril de 1U0D.

Convindo habilitar os Commissarios dos navios do Estado
com os meios neccssarios para a compra de pão c carne, quando,
por sua má qualidade, tenha de ser rcgcitado o supprimento
de tacs gcncros feito pelos respectivos fornecedores, Determina
Sua 1\fagcstadc o Imperador qur, a eontar do 1. 0 de Julho
futuro se allOne pela Pagadoria de 1\Iarinha, por meio da verba
-Material-, a quantia de cem mil réis aos llrigues c navios
menores, c a de duzentos mil réis ás Corvetas c embarcações
de maior porte.
Deos Guarde a Vrn.- Visconde de Abaclé. -Sr. Contador
da 1\Iarinha interino.

N.o 98. -Aviso de 27 de Abril de 1859.- Determina que
não sejão atlendidas as 1·eclamações elos Cornrnissarios
da Armada Jlara se lhes restituir a importancia de objectos
que lhes são encontrados em falta, por occasião da tomada
de suas contas, embora se verifique depois a sua existenâa
a bordo.
2.a Secção. Hio de Janeiro. Minislcrio dos Ncgocios da
Marinha, 27 de Abril de 185!).
Sendo frequentes, com prejuízo da fiscalisaçuo da Fazenda
Publica, as reclamações de Commissarios da Armada, Q\im de
se lhes restituir a importancin, com que cntrão para os .cofres,
de objectos que, por occ3sião da tomada de suas contas, lhes
são encontrados em fultn, logo que a sua existencia he verificada a bordo, quando é cerlo que os referidos Commissarios
assistem aos respectivos invcntnrios e os assignão: Ha Sua Magestade o Imper11dor por })em Determinar que d'ora em diante
não scjão atlcndidas reclamações de semelhante natureza: o que
lcommunieo a Vm. para sua intclligcncia c execução na parte
que lhe toca.
·
Deos Guarde a Vm.- Visconde de Abaclé. --Sr. Con; tador de Marinha interino.
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~19.-CUEHlU.-Aviso tle 29 de ,\bril de 18;)!).--liesolvcnrlo IJilC fosse rl'gistrwla /wma prcwtoria do Podl'r
.Judiciaria para. ser penhorada a yratificaçiio wldicio11af
de hum Padre Capdlüo da Bepartiçilo Ecclcsiastica do

N."

Exct·cito.
Ministerio dos Negocios da Guerra. llio de Janeiro, em
29 de Abril de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -TerHlo o Juiz Municipal da 3.• Vara
da Côrte Bacharel José Caetuno dos Santos expedido directamente a este Ministerio precatoria afim de penhorar-se a gratificação addicional ao soldo do Padre Joaquim Luiz de
Almeida Fortuna, Cappellão Alferes do Exercito, a scrvi~o na
Fortaleza de Santa Cruz, conforme o requerimento de Antonio Candido Daniel que allcgara ser credor daquelle Capelliio
Alferes: submette semelhante procedimento ao Alto conhecimento de Sua Magestade o Imperador. E O Mesmo Augusto
Senhor, Conformando-Se in'.eiramente com o parecer do
Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania, e Fazenda Nacional, a quem Mandou ouvir, Houve por bem Resolver que
o referido precatorio fosse in limine regeitado por patentemente contrario á mais expressa lcgislaç.ão, sempre oLservada
no Foro, sem exemplo em contrario; por quanto os vencimentos do qualquer natureza pagos pelo Thesouro a quaesqucr
empregados, foráo em todos os tempos, considerndos alimentos;
e a sua ptmhora seria, além de opposta ás Leis, contraria ao
proprio direito natural. Communicando pois a V. Ex. esta
Imperial llesolução, inclusas remetto não só a precatoria, mas
tambem copia do parecer do Conselheiro Procurador da Corôa
Soberania c Fazenda Nacional; para que de tudo inteirado
possa V. Ex.. expedir pela Hepartiç.ão a seu cargo as ordens,
que a este respeito julgue necessario.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Fclisardo de Sousa c
.Mello.-Sr. Barão de Mmitibu.
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N." 100.- F\ZF:'lllA. ---Em 30 de Abril de 183~. -Regula
o serviro do e.x:p1~ilicnlc a cargo do

Procurador
Fiscul da Curte c do seu AJudante.

Ministcrio dos ~cgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
30 de Abril de 1859.
Franeisco de Salles Torres Homem, Presidente do Trihunal do Thesouro Nacional, attcndcndo ú necessidade urgente
de regular o serviço do expediente a cargo do Procurador da
Fazenda da Côrte c do seu Ajudante, dividindo convenientemente entre os referidos empregados o trabalho que lhes
incumbe tanto no .Juizo dos Feitos da Côrlc, como nos demais
Juizos, ordena que provisoriamente se observem as Instrucções seguintes :
Art 1. o O Procurador da Fazcnrla da Corte c Província dn
Rio de Janeiro c o seu Ajmlantc officiarão cumulativamente
nu Juizo dos Feitos da Fazenda e nos demais Juizos, pela
maneira determinada nas presentes Instrucções.
Art. 2. o As contas correntes, certidões a quaesquer outros
títulos de divida activa uo Estado, serão distribuídos na Di.rectoria Geral do Contencioso do Thesouro Nacional entre o
Procura1lor c seu Ajudante, de modo que o numero e a
importancia dos Títulos remeltidos ao Procurador em cada semestre seja igual, quanto possível, ao dos que o forem ao
setl Ajudante.
Art. 3. As causas cíveis, quer ordinarias quer summarias,
em que a Fazenda Nacional fôr por qualquer modo interessada, c em que houverem seus procuradores de intervir como
autores, réos, assistentes ou oppoentes na fórma da Legislação vigente; as de que trata o art. 2.", §§ 2. 3.", 4," e
5." das Instrucç.ões de 12 de Janeiro de 18la2; c quaesquer
outros processos contenciosos ou ex-officio que se promoverem
no Juizo dos Feitos, não sendo de natureza executiva em
consequencia dos títulos mencionados no art. 2. o, serão distribuídos entre o Procurador da Fazenda e o seu Ajudante
pelo Juiz dos Feitos.
§ Unico. Nas causas a que se refere o art. t.o § J .• das
citadas Instrucçõcs officiarú exclusivamente o Procurador da
JFazenda, salvo o caso de legitimo impedimento.
·
Art !Í. 0 O Escrivão do Juizo dos Feitos no principio de
cada mez remctterú ú Directoria Geral do Contencioso, por
intormedio do Juiz dos Feito~, uma relação dos processos de
0
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ualnrcza nilo C\ecrtlíva, que tiverem sido dislríbuítlos ao Pro·
curatlor da Fazenda, e outra dos qne holllcrem sido no seu
Ajutlanlc, no mcz nntccetl<'n(c, contclldo o nome dos autores
c réos, naturczn do proce~so, seu ohjedo, dnta da tlistrílmi(·âo,
c quaesquer outras declarações tpiC enlenrlcr comcnicntes.
Art. 5. Nilo obstante n di,posi~.11o dos artigos antecedentes, poderá o l\linisicrio da Fazenda c:ommellcr cxlraordinariamcnlc a qualquer dos referidos cmpr·cgados os processos
que se tiverem de instaurar 110 Juizo dos Feitos, assim
participando-se ao .Iuiz dos Feitos, para este fazer as averbações neccssarias 110 seu protocolo de distribuição.
Art. 6. O Procurador da Fazenda c seu Ajudante continuariio n intervir c officiar nos demais Juizos quando lhes
competir na conformiundc das Leis e H.egulamcnlos em rigor,
devendo o Proc:urador da Fazenda intervir c ofnciar nus
Juizos da 1. a Yara, provedorió!S de capcllas C rcsirJnos, de
defuntos c ausentes, c do eommcrcio, c o seu Ajudante nos
da 2.a c 3.a varas c de orphiios.
Art. 7. A correspondcneia da Directoria Geral do Contencioso com o Procurador da Fazenda c seu Ajndante se
fará directari:lente com cada um delles, c da mesma fórrna
os ditos empregados requisitarão á Directoria Geral as providencias c esclarecimentos nccessarios para o desempenho
de suas obrigat,:õcs, c lhe representarão as duvidas que occorrerem, c dependerem tlc ulterior rcsoluçiio.
Art. 8. o O Ajudante do Procur:Jdot' da Fazenda remetterá á Directoria Geral d~ Contencioso, no principio de
ca'la semestre, os mappas dos processos a seu cnrgo pendentes no Juizo dos Feitos no semestre anterior, com as
declarações exigidas nos modelos expedidos pela mesma Directoria .geral.
Art. 9. 0 Nos cnsos de legitimo impedimento, nem o
Procurador da Fazenda, nem o seu Ajudante terúo por esse
motivo direito a augmento de vencimento; mas aquelle dos
ditos empregados que substituir o impedido perceberá as
porcentngens dns quantias que por suas diligencias forem
arrecadadas, provenientes dos processos em que officiar em
consequencia do impedimento, ainda que este cesse antes
da entrada effectiva dos dinheiros para os cofres publicas,
ou posteriormente officie nos ditos processos o empregado
que tiver estado impedido.
Art. 10. A Directoria Geral do Contencioso c o Juizo
dos Feitos proccderiio á dístribuiçúo das causas actualmente
0
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pemleutes 110 Juizo dos Feitos pelo modo q11c mais conveniente fOr, oi.Jservanrfo-se a distiuq,íio dos arts. 2. o c 3. • quanto
á na tnreza dos processos.
Art. 11. Um dos Solicitadores do Juizo dos Feitos servirá perante o Procnrador da Fazenda, c o outro perante o
seu Ajudante, conforme a designa{"üo que fizer a Directoria Geral do Contencioso, e os respectivos protocolos seri'ío
abertos, rubricados c encerrados por um dos empregados da
Dircctoria Geral do Contencioso para esse fim commissionado pelo respectivo Direclor.
Art. 12. Nilo otJstnntc as disposições das presentes Instrucções, fka rccommendada ao Procurador da Fazenda e ao
seu Ajudante a participuç:üo reciproca de qtwesquer esclarecimentos ou documentos que possüo concorrer para o regular andamento dos processos á cargo de cada um delles,
ou para a promoçüo, dcfcza c fiscalisação dos interesses da
Fazenda Nacional, tanto no Juizo dos Feitos, como nos outros
Juizos.-Franâsco de Salles Torres Homem.

-·N.• 101.-Em 2 de :Maio de 1859. -Ao .Dfinisterio da
Fazenda compete a lt'quidaçàe do vencimento de 1·nactividade de quaesquer empregados que forem aposentados
ou Jubilados.
1\Hnisterio dos Negocias da Fazenda. nio de Janeiro, em
2 de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.---,Competindo exclusivamente ao• Ministerio da Fazenda a liquidação do vencimento de inactividade
de quaesquer empregados que forem aposentados ou jubilados, como determiná o os arts. 1. o § 1. •, 21 § 5. • e 46
§ 4.• do Decreto de 29 de Janeiro ultimo, rogo a V. E.x.
se sirva ordenar que nos Decretos que se houver de expedir
pelo Ministerio a seu cargo concedendo aposentadorias ou
jubilações não se inclua mais declaração alguma sobre o
vencimento respectivo, por quanto tem elle de ser marcado
a vista dos títulos, em processo regular, e com os recursos
facultados na legislação em vigor.
Deos Guarde a V. Ex. -Francisco de Salles Torres
Homem.- Sr. Sergio Teixeira de Macedo.
ldenlicos aos outros Ministerios.
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N.o 102.-.TUSTJÇA.-Aviso tle :3 de Maio de 1859.-Declarando que a incmnpctencia ou Olllra qualquer illegalidadt~
do Escrivão e mais U f1iciaes de .Justiça COIISlil!w fim !lamento de nu/1idade insanavel para o que fi1r com qualquer
delles processado.
2. 3 Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Bio
de Janeiro em 3 de Maio de 1859.
Illm. eExm. Sr.-Foi presente a Sua Ma~stndc o Imperador o Offieio de V. Ex. da lodo de 13 de Novembro do
anno passado, acompanhado de outro do Chefe de Policia de
12 do mesmo mcz, em que representava que, achando-~c
quasi sempre impedido, ou por molestia ou por ordem dos
Juizes, os Escrivães que fnnccionão nos proeessos policiaes
e criminaes que correm pela Policia, c nlio sendo nlt"·m disto
conveniente que os Chefes de Policia estejão sob a dcpendenr.ia
de Magistrados que lhe são inferiores; julga da maior necessidade que o Aviso de 12 de Maio de 1 S56 seja extensivo
aos casos ordinarios, competindo aos ditos Chefes disígnnr
hum amanuense j)ara escrever em taes processos, c bem assim
a faculdade de ter Officiaes de Justiça espcciacs: O Mesmo
Augusto Senhor tendo ouvido o Conselheiro Procurador da
Córoa Ha por bem Declarar, que a competcncia ou outra
qualquer illegalidade do Escrivão e mais Otllciaes de Justiça
constitue fundamento de nullidadc imanavel para o que fór
com qualquer dellcs processado, e que qualquer utilidade que
haja na medida proposta só deve emanar do Poder Competente. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia
e para fazer constar ao referido Chefe de Policia.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr. Presidente da Província de Espírito Santo.

( H3)
N.• 103. -Aviso de S de Maio do 1S!í!1. --D1!riarando que

nem a lPgúlaçiío antiga, 11Pm a morlf'rna rPconltecem no
f'ôro crÚnP rPcw·so alr;wn com a dtmominaçao dP cartas
testmnunhavds.
2.n Secçiio. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
.Janeiro, em 5 de Maio de 185D.

Illm. e Ex:m. Sr. -A Sua Magestnrle o Imperador foi
presente o officio de V. Ex:. datado de 2 de Junho do anno
proximo passado em que e~~põe V. Ex. a consulta do D~
semhargador Procurador da Corôa dessa Província, perguntando, se depois da promulgaçiio do Cocligo do Processo são
admissíveis as cartas testemnnlwveis nos crimes de responsabilidade; E o Mesmo Augusto Senhor, depois de ter ouvido
o Conselheiro Procurador da Con1a, Manda Tleelarar a V. ]~x.
qne nem a legislaçfio an!ign, rwm n moderna, 1Í visltl do que
se deduz da Ord. L.o 1.o T. 80 e L." 3." T. 7r. e art. 292 do
Codigo do Processo Criminal; reconhecem no l'ôro Crime recurso algnm com semelhante denominGr,fio.
Deos Guarde a V. Ex.-Bnrfío de iVIuritiba.-Sr. Presidente da Província do Maranhão.

N.• 10li·.-EAZENDA. -Em ti de Maio de 1859.- Sobre
manifestos das cargas de embarcações.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro, em
6 de Maio de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em vista do nfficio do Sr. Inspector dl'. Thesouraria de Fazenda do Cear;Í, n. o 115 de 5 de
Fevereiro ultimo, a que acompanhnrfío copias do officio da
Alfandega respectiva c do qrw em resposta lhe dirigira o
Sr. Inspector, resolvendo I. o qne se o art. ~n do Decreto
de 26 de Abril de 18!)4. nnrln mais fá do que substituir as
cartas de guia pelos manifestos organisados pelas Mezas de
Consulado, segue-se que, ficando sem vigor a legislaçfío anterior, conUoúu a obrigaçiío imposta aos Mestres ou Com ...
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manllnntcs de Vapores de prnrnrnr <~ receber os ditos manifestos, em vista da '''gllliila pari e dos arts. 2." e 8." do ])e.
ereto de 16 de Outubro de 18:)0, que até lhes impõe multa
quando as não apresentem, e qne portanto nenhum dever
corre ás Mezas rle Consulado de remr!ter, ex-ofllcio, os manifestos das cargas das embnrcnções, eujos Mestres ou Com·
mandantes deixarem por negligencia de os procurar: 2. o que,
no caso de serem recebidos os manifestos legacs, mesmo fórn
de tempo, devem ser despaehadas ns mercndorios nelles
comprehendidas, que ainda se acharem na Alfandega, pagando
unicamente o e'\pcdiente, por nflo parecer justo sujeita-las
a direitos de consumo por falta de manifesto, quando existe
na Repartição; advertindo por nltimo que a apresentação dos
manifestos pela maneira figurada nflo autorisa a resti tuiç.üo
uos direitos de consumo das mercadorias anteriormente depachadas, embora se verifique acharem-se nelles incluirias;
por serem taes restituições da competencia do Thesouros,
em vista•da Circular de 2{ de Novembro de 1856; declara
ao mesmo Sr. Inspector que fica approvada a sua decisão;
visto ser ella conforme com o disposto nos arts. 1. 0 , 2. 0 e
8." do Decreto 11. 710 de 16 de Ontubro de 1850, e arts. 2.'
e 3. • do Decreto n. o 2. 355 de 1() de Fevereiro do corrente
anno.- Frnncisco de Salles Torres Homem.
0

N.o 105.-Circular de 6 de ~1aio de 18;)9. -Recommenda
a expedição de Guias aos empregados das Thesourarias
quando forem 1'CllW1Yidos, commissionados, licenciados ou
mudados de !nonas para oulms Provincias.
Ministerio dos NPgocios da Fawnda. Hio de Janeiro em
6 de Maio de 1R:>9.

Francisco d~ SaBes Torres Homem, Presidente do Tribunal
do Thesonro Nacional, ordc11a aos Srs. Jnspectores das Thesourarias de Fazenda que aos Empregados das respectivas ThPIIOurarias, quando {()rem removidos, eommissionados, licenciados
ou mudados de humas para outras Províncias, fação passar, ,
afim de se poupar a expedição de Oillcios e ordens pam pagamentos, guias nas quaes se declare o nome c emprego dos
f'unccionarios de que tratal'ern as ditas gl1ias, até quu_ndo vão
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pagos de seus vencinwntos, e se sntisflzcrão os dirPitos dPvidos,
ou quanto ficfío devendo, e a qnola que pap;iío mr:nsnllllf'llln
para indemnisaçfío ela Fazenda Nacional.- Francisco de Salks
Torres Homem.

N.• 10G.-GUERRA.-Circular de 7 do Maio de 1859.Determinando que os Directores dos Arsenaes de Guerrrt e
encarre.gados dos armazens de artigos bellicos se cmTespondão
directameute com a Repartição de Quartel jJ1estre General.
Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

7 de Maio de 1859.
Illm. c E~m. Sr.- Representando o Brigadeiro Graduad•,
Chefe da llepartição de Quartel Mestre General em OIIieio
n. • 154- de 3 do corrente ser eonvcniente para o bom andamento do serviço:
1." Que os Directores dos Arsennes de Gncrra e Encarregados dos Depositos de Artigos bellieos se corresponclão dircctamente com aquella Repartição, fiando, nas ópocas eslabollecidas, conta dos trabalhos das OIIicinas, <ln earga e descnrg;t
dos mesmos l~stabelecimcntos c de tndo qunnlo diz respeito
ao fardamento c mais objectos concernentes ao material do
E~ercito.

2. Que os mesmos Dircctores enviem, no principio de
cada semestre, á referida Repartição hum orçamento da materia prima nccessaria pnra a confecção do fardamento que
provavelmente deverá ser fornecido durante o mesmo semestre.
Determina Sua Magestaclc o Imperador que, nesta conformidade, V. Ex. expeça as convenientes ordens á competente
Autoridade afim de que satisfaça ao qnc lhe cumpre de
sua parte.
.
Deos Guarde a V. E"{. -Manoel Fclisardo de Souza e
Mello.- St· Presidente da Provincia de .• , ,
0

( f

w)

~J,"

101.-.TUSTTCA.- Aviso de 9 de Maio de 1859. -De~
clara a quem JÍ.crtcnce a ]Jresidencia do Consrdlw de 1·evista
do ilfunicipio onde resida hwn Official Superior reformado,
hum Tenente Coronel do serviço activo, c outro lwnorario.
porém mais antigo no posto.
Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em

9 de Maio de 1859.
111m. e Exm. Sr. -Accuso recebido o officio de V. Ex.
datado do 1. o de Abril ultimo e sob n. o 180, em que con~
sulta: 1.• se, havendo no Município de Barbacena dessa Província hum Official reformado da Guarda Nacional de Patente
Superior ao mais graduado do serviço activo, deve ou não
de prcferencia ser chamarlo para presidir o Conselho de Revista do mesmo Município; 2. o, se hum Major Com mandante
de :Esquadrão avulso, com honras de Tenente Coronel , e
mais antigo nessa graduação, que hum Tenente Coronel de
Patente, deve ou não ser preferido á este para o referido
Conselho. Em resposta ao mesmo officio, tenho de declarar
a V. Ex. para seu conhecimento, e em solução ás duvidas
propostas, que, quanto á primeirn, se acha resolvida pelo
artigo 43 do Decreto de 25 de Outubro de 1850, no qtial
se determina que o official efl'ectivo mais graduado do Município, presida ao Conselho de Hevista, não devendo entender-se pela palavra- effectivo- a effectividade no posto, mas
sim no serviço, e a respeito da segundn, que á vista da Resolução de 18 de Fevereiro de 1834·, o Major graduado em
Tenente Coronel, não deve jamais ter precedencia , nem
commandar a hum Tenente Coronel de Patente, por isso
que a este compete o exercício do posto, e áquelle as honras

dille.
Deos Guarde a V. Ex. -·Barão de Mnritiba. -St·. Pr~
sidente da Provincia de Minas Geraes.
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N.• 108.-GUEHRA.-Avi~o de 10 de 1\Iaio de J859.Deterrnúwndo o modo porque serão admiuidos os substitutos a pedido de praças do Exenito.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
10 de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-T,endo subido á Presença de Sua
Magestade o Imperador o O'tTicio de V. Ex. sob n.• lL 27 q. de 2
de Março ultimo, pedindo esclarecimentos ácerca das pnu;:as
que, tendo ultimado o seu tempo de serviço e ainda niio lhes
cabendo obter baixa do serviço, pretendiio offereeer quem os
substitua, Havendo por hem O TIIesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o parecer do Conselho Supremo Militar, Determinar, por Sua lmmediata e Imperial Resolução de 23 de
Abril findo, que as praças de que acima se trata, poderão apresentar como substitutos indivíduos, que achando-se nas circunstancias legaes, tenhão já bem servido e completado o seu tempo
no Exercito; devendo servir até que possa locar a baixa ao que
vai substituir; depois do que poderão tnes substitutos engajar-se para continuar no serviço; ohservhndo-se porém o
disposto no§ 3.•, art. 26 do Regulamento n.• 2.171 do 1.•
de Maio de 1858. O que communico a V. Ex. para seu
conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello.-Sr. Barão de Suruhy.

N.• 109. -Circular de 10 de Maio de 1859. -Delermi~
nando ás 11wsourarias que não hlpugnrm o pagmnento de·
gr~t·ificação sú pela falta de titulo, lwma ve.:; que conste rh

gwa.
Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em
10 de 1\faio de 1859.
!Handa Sua .Magcstade o Imperador por esta Secretaria
de Estado declarar ao Inspcctor da Thesouraria de Fazenda da
Província de. . . que nu o deve impugnar o pagamento de
gratificações legaes, só pelo simples facto da falta de titulo,
huma vez que o direito a taes vantagens conste das guias qne
acompanharem os voluntarios. -l\Ianocl Felisardo de So117il
§ Mellq.
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N.o 110.-Circular de 10 de Maio de 1859. -Determi~
nando que os Arsenaes de Guerra das Províncias satis~
fação ás exigencias (citas pela Repartição de Quartel
AI estre General ácerca do estado e movimento do material
do Exercito.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
1O de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Expeça V. Ex. ordens para que o
Arsenal de Guerra dessa Província satisfaça a todas as exigencias que lhe forem feitas pela Repartição de Quartel Mestre
General sobre esclarecimentos relativos ao estado e movimento
do material do Exercito existente no dito Estabelecimento.
Deos Guar.Ge a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Província de .••.

N.o 111.-Circular de 10 de Maio de 1859.-Determinando que só se pague á rnusica da Guarda Nacional
quando destacar hum corpo inteiro
Rio de Janeiro. M~nisterio dos Negocios da Guerra em
10 de Maio de 1859.
Illm. e Exm: Sr.- Convindo regular o pagamento ás
bandas de musica dos Corpos da Guarda Nacional chamados
a serviço de destacamento, lia por bem Sua Magestade o
Imperador Determinar que só se pague á musica de taes
Corpos quando destacar hum Corpo inteiro. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello. -Sr. Presidente da l)rovincia de ..••..
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N.• 112.- FAZENDA.- Em 10 de lHaio de 1859;-Declara que o art. 35 do Decreto n. • 2. 3!~3 de 29 de J(mwiro
he applt'cavel sómentc ás licenças concedidas depois da execução do mesmo Decreto.
Minislerio dos Negocios

d~

l'azenda. Ilio de Janeiro

ciP

10 de 1\'Iaio de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda do Maranhão, em resposta ao seu
Officio n.• 33 de 23 de Março ultimo, que a disposição do
art. 35 do Decreto n." 2.343 de 29 de 'Janeiro do corrente
anno he applicavel sómente ás licenças que forem ou tiverem
sido concedidas depois da execuc~ão do mesmo Decreto e não
ás que o forão antes, tenhão ou não sido gozadas pelos que
as obtiverão. ·-Francisco de Salles Torres Homem.

N." 113.-Em 10 de Maio de 1859.-Annulla hum aforamento de terreno de lJtlarinhds.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
10 de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo a Secção de Fazenda do
Conselho de Estado consultado sobre a reclamação que acompa,nhou o officio da Presidencia dessa Província de 17 de
Setembro de 1856, sob n. • 7, do Coronel Antonio Pedroso
de Albuquerque contra a concessão feita á Irmandade de S.
l)edro Gonçalves Telmo, por Imperial Hesoluçiío de Consulta
de 30 de Maio de 1850, de hum terreno de marinhas na
capital da mesma Província, fui de purecer que a dita reclamação devia ser indeferida, e continuar em vigor a ordem,
do Thewuro de 6 de Junho do referido auno de 1850, por
isso que pertencendo evidentemente a ma teria das preferencias
nas concessões de marinlws ao Conteeioso administrativo, só
como embargos oppostos á citada Resolução Imperial , nos
termos do art. 47 do llegimento Provisorio do Conselho
de Estado de 5 de Fevereiro de 18-i2, poderia a reclamaçao

( 120)
ser admitfídn, provnndo-sc, o que se não fez, que facs
embargos se aclwvão dentro das dausulas expressas no mencionado mt. 4.'1 §§ 1 .o c 2. o e no art. 48 daquelle Regimento: e qnc. quando mesmo tstivcssc ella no caso de ser
tomada em considcraçflo, os motivos em que o reclamante
a firma não são de natnrcza a destruir a solidez dos fundamcutos da ordem do Thcsouro supracitada, já porque ha
mais de 150 annos cstú aquclla Irmandade de JlOSSe das marinhas de que se tratn, o que mo,{ra que a posterior concessão feita ao 1celnmnntc foi ob c subreplicia, já porque
não cumprio clle ns condições da dita concessão. E Havendo-se
Sua .!Uage§tade o Imperador, por Immcrliata Hcsoluçflo de
J 5 do mez })assado, Conformado com este parecer, assim o
communico a V. Ex. para os fins convenientes.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de Sallcs Torres
.Homem.-Sr. :Presidente da Província da Bahia.

N. 0 1U.-JUSTif:A.-Aviso de 10 de Maio de 1859.-Declarando que a ''incompatiúih'dade entre os dous cargos dP
supplenle de Jw'z JUuniàpal e Presidente dct Camara JJfum'cipal está expressamente estabelecida pelo A viso de 21
de Agosto de 1858.
2.a Secçfío. Minislcrio dos Negocios da Just.içn. nio de
.Janeiro em 10 !le l\Iaio de 18;:}9.
Illm. c Exm. Sr. -Sua i\Iagc~iade o Imperador, a Quem
foi presente o Offido de 28 de Agosto ultimo, em que V.
Ex. consulta EC r<>de ser nomeado snpplcntc de .Jui:l Municipal
o Presidente da Cnmnra da Cidade do Hio Grande, .losé Luiz
Mesquita; Conf'ormanrln-se r:om o parecer do Conselheiro
Procurador tln Corôa, lllanrla lleclnrnr a V. Ex-. qne a in ..
eompatibilidade entre es:;es dons cargos c~lá cxprcssamentil
~::stabelccirla pelo Aviso <]() 21 <]() Agosto de 18:>8.
Oeos Guarde a V. Ex.- Barfío de lHuriliba. -·Sr. Prcf'idenle da Provinda do ltio Grande do Sul.
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N.o 115. -GUERHA.-Circular de 12 de Maio de 1859.Deterrninando que se mencione na guia dos Of!iciaes as
aJudas de custo que lhes forem abonadas, além disso que os
Presidentes o participem á Secretaria de Estado dos Negocias
da Guerra.
Rio de Janeiro. l\'Iinistcrio dos Negocias da Guerl'a em
12 de Maio de 18.59.
Illm. e Exm. Sr.-Determinando Sua l\'Iagestade o
Impemdor que, quando V. Ex. mandar abonar qualquer
ajuda de custo a algum Oficial do Exercito, porque tenha
de desempenhar alguma commissão do serviço, V. Ex., além
de fazer mencionar na guia desse Oficial a importancia da ajuda
de custo, e o fim para que foi abonada, dirija tambem a
esta Secretaria de Estado a competente participação, assim o
communico a V. Ex. para seu conhecimento c governo.
De os Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello.-Sr. Presidente da Província de.....
·

N.• H6.-FAZENDA.-Em 12 de Maio de 1859.-Deve
cobrar-se mil réis de emolumentos pela verba do regútro
dos Decretos passados pela Secretaria da Justiça.
Ministcrio dos Negocias da Fazenda. 1\io de Janeiro, em

12 de Maio de 1859.
IJim. c Exm. Sr.-Sendo hoje renrla do Thesouro como
V. Ex. sabe, os emolumentos que outr'orn se arrecadavão
nas dill'crentes Secretarias de Estado, c competindo por isso
ao Minislerio da Fazenda fiscalisar a arrecadação da mesma
renda, foi-me representado pela Directoria Geral da Contabilidade que nenhum motivo plansivel ha para que se deixe
de arrecadur mil réis pela verba de registro dos Decmtos qne
forem passados na Secretaria ua Justiça; por quanto h e esta
a pratica seguida com os da Secretaria da Fazenda, onde rege
a Tabella de 19 de Abril de 18'M·, cujas expressões nesta
parte são identicas ás da tabella de emolumentos da Repar·
tição da ,rustiça. E como me parecesse que á vista do ~rt.

.

fq
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21 elo Regulamento de 5 de Fevereiro ultimo a parte da
tabella de emolumentos a que se refere esta representação
deve ser entendida como tem sido a da Secretaria da Fazenda,
assim o resolvi, por despacho de 10 do corrente e tenho a
honra de o communicar a V. Ex., para seu conhecimento.
Deos Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres
Homem. -Sr. Barão de l\furitiba.

N. 0 117.- Circular de 12 de Maio de 1859.- Sobre as
faltas dos empregados de Fazenda excedentes a 60

·

·

dias em cada anno.

1\Iinislerio dos Negocios ela Fazenda. Hio de Janeiro em

12 de l\laio de 1859.
Francisco de Sallcs Torres Homem, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspecfores das Thesourarias de Fazenda, que, não podendo o art. 38 do Decreto
n.o 2.3fJ.3 de 29 de Janeiro ullirno ter ctl'eito rctroactivo, deve
applicar-se a sua disposição üs faltas excedentes a 60 dias em
cada anno, por motivo de lllolestia que se verificar depois da
publicação do referido Decreto. -Francisco de Salles Torres
Homem,

N.o 118. -Em 12 de lHaio de 1859. -Regula o processo
de liquidação do vencimento de inactividadc
dos empregados publicas.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, emquanto não se expede Regimento
para a boa execução do art. 46 do Decreto n. o 2. 3á3 de 29
de Janeiro ultimo, e a bem da regularidade do processo de
liquidação do vencimento de inactividade dos Empregados Publicos, ordena que, apresentada, na Côrte á Directoria Geral
da Contabilidade do Thesouro, e nas Provincias ás respectivas
Thesourarias de l<'azenda, a petição do Empregado inactivo, inltruida com os documentos necessarios e examinada pelas Secçõl3~
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c Contadoria a quem incumbr taes negocios, sejão as partes
interessadas, precedendo despaelw do Director Geral na Côrte
c dos Inspectores das Thesourarias nas Províncias, notificada,
para deduzirem por escripto o que fôr a bem de seu direito
por si ou por seus procuradores, dentro do prazo de 15 dias,
subindo depois o processo ao Director Geral ou ao Inspector
da Thesouraria, para emittir o seu parecer c dar ao mesmo
processo o destino devido, conforme as disposições em vigor,
devendo flOI' esta occasião observar-se o seguinte:
1. o As notificações serilo feitas nos termos de Direito pelos
Officiacs inferiores da Administração qu.e passarão as respectivas
certidões, afim de se ajuntarem ao processo para os elfeitos
legaes.
2.• O processo nilo poderá ser entregue ás partes ou aos
procuradores, sendo-lhes porém facultado examinai-os nas Repartições, e tirar copia de quaesquer documentos ou infqrmações
que nelles existirem.
3.• O prazo de 15 dias poderá ser razoavelmente prorogado
á requerimento das partes ou seus procuradores, segundo as
distancias dos lugares e as circumstancias cspeciaes do caso.
4.• Serão ouvidos os Procuradores Fiscaes a final, na fórma
da Lei, na Côrte antes de ser o negocio submcttido á deliberação do Ministro ela Fazenda, conforme os arts. 3. o § 4. • do
Uecreto de 20 de Novembro de 1850 e 5. o § th o do Decreto de
29 de Janeiro ullimo, c nas Províncias antes da liquidação provisoria, na conformidade do art. 21 § 5. o elo cilaclo Decreto de
29 de Janeiro.
Estas mesmas regras serão observadas a respeito das habilitações para meio soldo e monte pio.
Rio de Janeiro em 12 de Maio de 185\J.- Fmudsco de
Salles Torres Homem.

--N.• 119.- Em 14 de 1\'Iaio de 1859. - Bguula a liquidação dos 30 annos de serviço dos Empregados de Fazenda para a concessão da gratificação annua do art. 4-2
do Decreto n.o 2.3lt3 de :.19 de Janeiro do corrente anno.
:Ministerio do.> Pgocios da Faze!Hila. Rio de Janeim em 14
de Maio de 185!).
Em solução ás duvidas que occorrem sobre o art. !~2 do
Decreto n.• 2.343 de 2!) de Janeio ultimo, declaro á V. S•• par':~..
,sua intelligencia e execução;

{ J24, )
1. 0 que na liquidação dos 30 annos de serviço dos Empregados de Fazenda, para concessão da grnlifica<;.ão annua do
citado artigo, cumpre seguir-se o processo estabelecido para a
liquidação do vencimento dos empregados inactivos, a respeito
do tempo de serviço.
2. o que a gratificação será calculaua sobre o veneimcnlo
do lugar que o empregado estiver exercendo, embora nao
tenhão decorrido trrs annos de etrectivo exercício, porque a regra
do art. 57 § 3. 0 do Decreto de 20 de Novembro de 1830
he sómente applicavel ao caso de aposentadoria.
3. 0 que o abono da gratificação deverá principiar, não da
data em que se completarem os 30 annos de serviço, mas
da execução do Decreto Imperial, que a tiver concedido,
porque a disposição do art. 112 he facultativa.
Deos Guarde a V. S.-Francisco de Salles Torres Homem.
-Sr. Direclor Geral interino da Contabilidade.

N.o 120.-Em 19 <le Maio de 1859.- Que o calculo da
poTcentagem para o pagamento dos direitos dos Emzmgados da Al(andega deve ser feito na razão de cem mil
por cada quota.
lHinisterio dos Negocias da Fazenda. Hio de .Janeiro em
19 de l\faio de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesonro Nacional, em resposta ao offiicio do Sr.
Inspector da Thcsonraria da Fazenda da Provincia de Santa
Catharina de 9 de ;rullw ultimo, n. 195, no qual expondo a
duvida em que se acha ácerca do modo de cobrar os direitos
a que estão sujeitos os empregados da respectiva Alfandega
pelo augmento que tiverão nos seus vencimentos, consulta
se taes direitos, relativamente <.Í porcentagem, devem ser
pagos calculando-se esta a cem mil réis por quota na fôrma
da ordem n. o 118 de 26 de Outubro rle 18li.(i, que se mandou
observar no final da de n. 177 de 28 de :Maio do anno pnssl.ldo; ou se na razão do calculo, feilo pela supradita Thcsouraria, de cada hum a quota na importancia de 32. 720;
declara ao mesmo Sr. Jnspector que o calculo da porcen·
tagem para o pagamento dos referidos direitos deve ser feilo
de conformidade com o disposto nas ordens citadas de 21)
de Outubro de 1846 e 28 tle Maio de 1858.-Francisco dA
·
fSpUes Torres Hornem 1
0

0

N.O 121.-JUSTICA.- Avim de 19 de Maio de 1859. -DeQ
L claranrlo que o "de 28 <le Julho de HH3 sá deve ser entmdido no caso de serem SltSJ>e~:tos os Subdelegados, Delegados, .Juizes Mwnicipaes e os respecrivos supplentes destas
autoridades no Termo em que se acha o Chefe de Policia.

2.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 19 de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador a Quem
foi presente o Officio que em data de 25 de Janeiro do cor·
rente anno dirigio a V. Ex. o Chefe de Policia dessa Província,
consultando, se tendo-lhe sido conclusos dous processos crimes,
instaurados, hum pela Delegacia de Policia da Cidade do Rio
Grande e outro pelo Subdelegado do Districto de Mostardas;
o primeiro por se terem dado de suspeitos o Delegado
e seus supplentes, os Juizes Municipaes e seus supplentes e
os Vereadores da Camara Municipal; c o segundo porque além
' dessas autoridades tambem se derão de suspeitos o Subdelegado c seus supplentes, deve clle tomar conhecimento dos
mesmos, proseguindo na formação da culpa em obediencia
ao Aviso n. 0 46 de 28 de Julho de 181.3, ou se com
elfeito estando esse Aviso em antinomia com as doutrinas dos
arts. 160 § 3.• e 257 do Codigo do Processo Criminal e 59, 60
e 26~· do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842,
e Aviso de 20 de Agosto de 1851, qual a jurisprudencia que
lhe cumpre seguir, por lhe parecer indeclinavel a necessidade
de ir ao lugar ou districto da culpa, visto que só ahi póde
como Juiz processante colher com mais segurança informações
exactas no descobrimento da verdade: Manda o Mesmo Augusto Senhor Declarar a V. Ex. para fazer constar ao referido
Chefe de Policia que o Aviso citado de 28 de Julho de 1843
só deve ser entendido no caso de serem suspeitos os Subdelegados, Delegados, Juizes Municipaes e os respectivos supplentes destas autoridades, no Termo em que se acha o Chefe
de Policia, o que porém não succede no caso vertente em que
os processos devem ser remittidos ao Delegado e Subdelegado
do Termo mais visinho.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Mnritiba, -St·. Pre~
sidente da Província do Rio Grande do Sul.
0
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N. 0 122.-GUERRA.-Aviso de 23 de Maio de 1859.Declarando que as praras dr prl't que JJassüo a invalidm
antes de acabado o seu tempo, e o concluem como taes n1io
sejüo engaJadas, nem vc11.çüo a gratificação de .soldo do·
brado, e que por passarem para ·invalidos nüo peçüo as
vantagens de qtte Já estavão no gozo; não tendo lugar a
reposição de twtcimentos recebidos em boa fé.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
23 de Maio de 185~).
Illm. e Exm. Sr.- Conformando-me com a informação de
V. Ex. exarada em seu Officio sob n.o Ji.. 705 de 25 de Abril
11ltimo, ao qual acompanhou a representação que lhe dirigio
o seu assistente na Província de Santa Calharina contra exigencia da respectiva Thesouraria lle Fazenda, não só quanto
a eliminação nos prcts aa Companhia de Invalidos da mesma
Província do abono de gratificação igual ao soldo feitos <Ís
tlitas praças, como sobre o desconto a algumas do que jiÍ
receberão da dita gratificaçiío, lhe declaro, para seu conheci
mento, e para o fazer devidamente constar, que as praças que
passão a invalidas, antes de concluírem o tempo marcado nt~
Lei, e como taes o concluem, não só não devem ser admittidas
a engajamento, mas lambem não tem direito á gratificação
igual ao soldo desde que concluem aquelle tempo, por isso
que na fôrma das Ordens em vigor, devem ter baixa, logo que
a sollicitem, sendo obvio que a gratificação igual ao soldo
mandada abonar por Aviso de 21 de Julho de 1855 ~s
praças que acabão seu tempo de serviço, e continuiío a servir
sem engajamento he para compensar o serviço activo que ellas
continuao a prestar até lhes competir baixa por sua antiguidade, e quanrlo poderem ser substituídas, não devendo ser
comprehendidas nesta medida as praças invalidas.
Outrosim declaro a V. Ex. que as praças do Exercito,
pelo simples facto de passarem a invalidas, não devem perder
o direito ás vantagens que na occasião perceberem, pela razão
de serem voluntarias ou engajadas, mas sim sómente áquellas
·que pertencerem pelo motivo de terem continuado sem en·
gajamento; e que não tem lugar a reposição dos veneimentos
que em boa fé receberão as praças em questão.
Deos Guarde a V. Ex. -Munoel l<'~lisardo de Souza e
Mello.-Sr. Barão de Suruhy.
'-
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N.o 123"-.TUSTTCA.-Aviso de 23 de Maio de 1859.-·Declarando que 11iÚJ pôde o V1'gario Gcml exercer as f'uncções
de Juü, fflúnicipal por ser incompativel o exerciào de seu
cargo com o de Vereador.
2." Secçiio. Ministerio dos Negocios da Justiça. fiio tle
Janeiro em 23 de Maio de 1859.

111m. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador a Quem
foi presente a copia do officio que em data de 10 de
Novembro do anno passado dirigio a V. Ex. o Vigario Geral
do Bispado de Marianna, consultando se o exerci cio de Provisor
e Vigario Geral o inhibia de assumir a vara de Juiz Municipal
como Vereadot· da Camara Municipal daquella Cidade: Ha
por bem, tendo ouvido o Consultor dos Negocios da Justiça,
Approvar a decisão por V. Ex. tomada, de que em vista
dos Avisos de 26 de Abril de de 18!~9 e 9 de Julho. de
1850, não póde ~ referido Vigario Geral exercer as funcções:
de Juiz Municipal por ser incompatível o exercício de sen;
cargo com o de Vereador.
Deos Guarde a V. Ex._:Barão de Muritiba.-St·. Pre....
sidente da Província de Minas Geraes.

12~·.-Aviso de 24 de Maio de 1859.-Declat•ando ser
caso de desobPdiencia o recusar-se, sem. mott'vo le,qitimo, a
servir interinamente o cargo de Chef'e de PoNcia qualquer
Juiz de Direito.

N.o

2. a Secçiio. lVIinisterio dos Ncgocios da Justiça. Rio
de ,Janeiro, em 2~· de Maio de t 85f).
Illm. e Exm. St·. -Sendo presente a Sua Magestade o
Imperador a representação que, em 9 de Abril do corrente
anno, dirigio a este Ministerio a Presidencia dessa Província,
ácerca do procedimento do Juiz de Direito da Comarca de
Castro, que, sendo chamado para exercer o cargo do Chefe
de Policia, negára-se a isso pretextando incommodos de
saude, continuando porém a exercer a Vara de Direito: Manda
o Mesmo Augusto Senhor Declarar a V. Ex. que advirta ao

l'eferldo .luh~ rle Direito, fazenrlo~lhe comtar que semelhanhl
recusa sem motivo legitimo h c caso de desobediencin.
Dcos Guarde a V. Ex.-Rnriío de Mnritiba.- Sr. Presidente da Pmvincia do I'nraniÍ.

-N.• 125.- FAZENDA.- Em 2!~ de Maio de 1859. -Sobre
a arrecadação de heranças.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal
po Thesonro Nacional, tendo presentes as duvidas suscitadas na
execução do Aviso do I\'Iinisterio da Fuzenda n." 180 de 13 <lc
Julho de 1849, que exige a habilitação no Juizo de Ausentes, para
que os filhos simplesmente naturacs reconhecidos por escriptura
publica entrem na posse dos bens das heranças de seus pais,
fallecidos ab instestados, e considerando que taes filhos são chamados immedialamente á successão pelas Leis do Imperio, que
nos termos da Resolução da Assembléa Geral Legislativa n.'
463 de 2 de Setembro de 18!~7 a escriptma publica, e o testamento são a prova legal da flliação natural, que já por Aviso
do mesmo Min~sterio de 31 de Agosto de 1847 se impedia a
arrecadação dos bens do Cirurgião-l\Iôr Sotero Joaquim do Bom
Jesus, em favor de seus filhos naturaes, reconhecidos á pia
baptismal, que tinhão vivido em companhia delle e se achavão
presentes no termo, por llws caber o índisputavel direito de
pesse, que conferia o Alvará de 9 de Novembro de 17M; e finalmente que os filhos simplesmente naturaes são isentos do
imposto sobre a transmissão das heranças por titulo successivo
ou testamentario, na fórma do Alvará de 17 de Junho de 1809,
Decreto 11. 0 1.343 de 8 de li'Tarc:o de 18M e Circular n. 0 68
de G de Fevereiro de 1856; declara que os Juizes de Orphãos,
como de Ausentes, devem ordenar, e os Agentes da Fazenda
l'ublica promover a arrecadação das heranças, se houver legitimo fundamento para contestar-se o reconhecimento dos filhos
naturaes, cessando a mesma arrecadação, sem deducção de
porcentagens, se elles justificarem o sru direito certo e indis·
putavel á herança, mas prosrguindo-se nos termos ulteriores
della para serem os bens entregues a quem de direito fôr, n
vista da habilitação, se não fôr coneludente a justificação, de
que não ha recurso, entendido assim o primeiro dos citados
Avisos.
Rio de Janeiro em 24 de i\Iaio de 18()9, ~Francisco de
Salles Torres Homem.

(
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,\.' l:W. -HIPERTO.-Em 24 de Maio de 1859.-Declara

ao Presidente da Provincia do Ceará que não he permút1.do
da qualificaç~iio de t'olantes 1·ecurso ao Governo antes de esgotados os que concede a lú Jlcgularnentm· das Eleições.

uo

3. • Secç.ão. Rio de Joneiro. l\linísterio dos Negocios
Impcrio, em 2'1- de Maio de 1859.

IHm. c E~m. Sr.-Foi presente a Suà Magestade o
Imperador a representaçiio datada de 27 de Maio do anno
proximo passado, na qual varias habitantes da Parochia de
Acatacú dessa Província, queixando-se de terem sido illegalmentc incluídos n<t lista geral da qualificação e della excluídos
muitos indivíduos., sem attcnçiio ás reclamações feitas á Junta
Qualiiicadora, c ao Conselho Municipal de Recurso, dizem
que não recorrerão á lleln1;:úo do Distri!llo) como faculta a
Lei, porque já esse Tribunal negára provimento a hum recurso semelhante interposto em 1856.
E o mesmo Augusto Senhor, de tudo inteirado, Houve
por bem declarar:
.
Que, tendo a Lei de 19 de Agosto de 1846 regulado
todo o processo da quolificaçiio, estabelecendo ao mesmo
tempo os recursos de que podem lançar mão os cidadãos
otfendidos pelas decisões da Junta Qualiticadora ou Conselho
l\'Iunicipal de Recurso, he irregular a interposição de qualquer
recurso extraordinario, sem que os reclomantes ou denunciantes tenhão primeiramente esgotado todos os meios que
lhes faculta a dita Lei;· e que portanto nada ha que deferir
á dita representação.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e
para fazer constor aos recorrentes.
Deos Guordc a V. Ex.- Sergio Teixeira de Macedo.Sr. Presidente da Província do Ceará.
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N." 127. -JUSTI\:A. _:ÀYiso de 25 de 1\Jaio de 1859.- Deda.ran:do qw~ he inqt~eslionavel a competencia dos Escrivães
de Pa:. 1Jara 1Joderem tomar protestos de letras e pratica·r
outro.~ ac"los propn'os. destes olfvcios, nos lugares em que
11ào ha )'abelliães; e que exercendo os Juizes Mum:cipaes
jtwisdicção mercantil, nos lugm·es em que nii& ha Juiz
Especial do Commercio, á elles compete a rubn'ca dos livros
dos protestos de letras.

2. • Secção. Mínisterio dos- Nego do~ da
Janei-ro em 25 de Maio ele H!59.

Jns~iça.

Rio de

Illm. c Exm. Sr.-· Sull MagestaàC' o Imperador a Quem
foi- presente o otlkio de V. Ex. datado de 29' de Sl~tembm
do anno passado, expondo a este Mi nisteritl" as seguintes·
dnvida~ suscitadas peto Escrivão do Jniz de Paz da' Pcrvuaç&o
de Ulinga; 1.• se os l<:~.crivii:es de Paz, nos l'ugares em que
ni'io ha Tabelliães podem tomar protestos de letras e praticar
outms actos proprios destes officios; 2.•., no caso a!Jirmalivo,
quem deve rubricar os livros para taes actos necessarios:
Manda o Mcdmo Augusto Senhor Declarar a V. l~x., tendo
ouvido- o Consultor dos Negocios da Justiça, que he inqucstiona·vel a ~ompetencia de taes frmccionarios para es referidos
actoo, em vista da Lei de 3 de Outubro de 1;830;, e generalidade do art. 4-05 do Codigo Commercial'; e q'lle exercendo·
os Juizes· J\'Iunicipaes jurisdicção mcrcanm, nos lugares em
que ni'io ha· Juiz especial do Commerdo, á elles compele
a: rubrica dos livros dos protestos de let:ras.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão rle .Muritiba.-Sr. Pre~
:sidente da Pro\•i.ncia. d.o llitl Grande do Norte~
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N." 128. -Aviso de 25 de i\Inio de t~.)fl.- Declal'flnr!o que
110r direito catJSlituido uiio .~c daem cus/as aos Subdeleflados e Delegados pelo.~ actos que praticãn para a alTeradação de heranças, porque são diligencias ex-o{ficio, e
qtttJ nem tão pouco ao Depositaria Geral int.erino he devida
porcentagem alguma.
,. -

2.• Secção. !Hinislcrio dos Negocios da Justiça. Rio
de Janeiro em 25 de Maio de 1839.
111m. c Exm. Sr.-Sna Magcstatlc o Imperador a Quem
foi presente o officio de V. Ex. tlatatlo de 19 de Fevereiro
do corrente anno, expondo as duvidas suscitadas pelo .Juiz
de Orphão.s do Termo de S. Francisco, ;\ respeito das custas
devidas aos Subdelegados e Delegados pelos actos praticados
em execução do art. U. do Regulamento de 9 de 1\Iaio de
18~2, nas arrecadações dos bens de ausentes; e bem assim
se ao Deposita rio Geral interino h e devida alguma porcentagem:
Ha por bem o Mesmo Augusto Senhor 1\:landur Declarai' a
V. Ex., tendo ouvido o f:onsultor dos Negocios da .Justiça,
qne por direito constituído não se devem custas á estes
funccionarios pelos actos que pralic;io para arrecadaçao .de
heranças, porque siil) diligencias ex-officio.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de 1\lnritiba.-Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N. • 129. -<--;.UERRA. -Circular de 2li de Maio tle 1859.-Determinando que as Thesonrarias de Fazenda, participem
áSecretm·ia d'Estado dos Negocias da Guerra o fallecimento
de qualquer O{ficial de 2. a Linha' honorario, O{ficial Olt
praça de pret reformados.
Rio de Janeiro. Ministerio dos .:"íegocios da Guerra em
.26 de 1\faio de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Convindo, n bem tln rcgularidede da
escriptnração da dc~pcza do :\lini~lcrio di1 1;nerra que a Thcsouraria de Fazenrla dessa l'rovinl'.ia Jogo qtw t~nha ~riencia
do fallecimento de qualqncr Ufficial da e~tineta 2.' Linha.
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Jwnorarío com soldo, c OJlicial, ou praça de pret reformado,,
do Exercito, o fil<;il constar ü esta Secretaria de Estado; dt:
Ordem de Sua ~l;rgesladc o lmperador assim o declaro a V.
Ex. para expedição das neccssarias ordens.
Deos Guarde a V. Ex. -1\Ianocl Felisard.o de Sou~a c
Mello,- Sr .. J'residentc da ProvÍI,J.cia de ....

:~30. ~Aviso de 27 de l\Iaio de 18-39. --Declarando que
por Imperial Resoluçü.o de 7 do corrente sobre Con.snlta
das Secções de Guerra, Marinha e Jnsliç(t do Consellw
de Estado ficão decididos os confrictos que lwut·enio, entre
.o Presidente da Provincia de Pernambuco, e o Commandanle das Arma~ ácerca de varias obJectos do serviço mi-

N.o

litat·.

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negodos da Guerra em
27 de !Vlaio de 1859
Illm. c Exm. Sr. -A' Augusta Presença de Sna l\Iagestadc
o Imperador subirão os officios Confidenciaes dessa l'rcsideneia
sob n.o 3 e 5, ambos de 20 de Março do armo passado,
versando sobre os conflictos que houverão entre a mesma
Presidenci-a, e o ex-Comandante das Armas {lessa Provinciil,
a saber:
t.o A respeito da informação que se cxigio daquella Antoridade militar ácerca de providencias para que no Forte
do Páo Amarello não só fossem recebidos todos os presos que
para ali se remettessem, como para que no mesmo Forte se
aquartelasse hum destacamento de Guardas Nacionacs para
auxiliar o Subdelegado da Freguczia de !Haranguape nas
deligencias Policiaes.
2. Relativamente á requisiç.ão do Juiz 1\Iunicipal de
Serinhaem sobre a entrega de hum Otncial da Guarda Nacional,
que estava preso na Fortaleza de Tamnndaré.
3.o Finalmente ácerca de informações que a mesma Presideneia exigio do dito ex-Comtfnclantc das Armas a respeito
de obras que ordenou se fizessem no qnartel da Guarda N.a-,
eional l!m serviço de deslaoomento,
0
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E O Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o
parct:cr das Sec':ões de Guerra e Marinha c de Justiça do
Cousellw de Estado, Houve por bem, por Sua Immediula e
Imperial Resolu~·.ao de 7 do corrente, Mandar declarar a V. Ex.,
para seu conhecimento:
Quanto ao 1. u conflicto: qne dos papeis que lhe forão
prc~entes, c as ditas Set:çües do Conselho de Estado, uao
consta que o tivesse havido; mas que se ás Autoridades policiaes
fôr concedida a faculdade de mettcrem nas Fortalezas preso~
civis c destacamento~ da Guarda Nacional, c portanto de in~
tcrvirem, ainda que indirectamentc, no seu rcgimcn e ordem,
impossível será manter em Estabelecimentos militares tiio
importantes como são as Fortalezas, aqnelle rigor de disciplina
e ordem, sem o qual niio pódem prestat' aquella utillidade
qne a sua instituição exige; podendo comludo haver casos
cxtraordinarios e urgentes nos quaes seja indispcnsavcl recolher
temporariamente alguns presos civis em Fortalezas; medida
esta, em taes casos, que deve depender da dist:rcta appreciação
de Autoridade Superior, c não de Autoridades secundarias,
como slio as Policiaes.
Helativamentc ao 2. o conflicto: que o não houve, rc~
duzindo-sc a questão ao ponto seguinte: Pretender o ex~Com~
mandante das Armas que o dito Juiz Municipal de Serinhacnl
lhe requisitasse previamente tanto a prisão como a soltura
de hum Tenente da Guarda Nacional, que se achava preso no
referido Furte de Tamandaré, sobre o que Manda o Mesmo
Augusto Senhor signilicar a V. Ex. que, para serem recolhidos
presos ás Fortalezas ou quarteis indivíduos não militares, mas
que estão no gozo de honras c privilegias militares, on para
serem soltos, sendo a prisão ou a soltura ordenada por Au~
toridadc civil, não he necessaria requisição previa ou com~
municação da mesma Autoridade ao Commandanle das Armas,
bastando que se dirija ao do l<'ortc ou quartel, a quem compete
communiear logo áquelle não só a prisão como a soltura, bem
como quaesqucr duvidas que lhe occorrão a semelhante respeito; não tendo, no caso sujeito, o Commandantc das Armas
a jurisdicção para embaraçar a prisão ou soltura, nem appli-·
cação, ao mesmo caso, o § 6. 0 do Alvará de 21 de Outubro
de 1763, nem o Aviw de 22 de Setembro de 1855, porque aqnelle Alvará trata dos criminosos presos por mililares,
e dos militares presos por Autoridades civis, c nem podia
ter á vista a Guarda Nacional, porque esta Institui\,"ão não
existia então, c o Aviso citado refere-se a Olliciaes do Excreilo,
e 11ão aos da Guardu Nacional.
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Pelo que respeita ao terceiro c ullimo eonflicto: f!liC h1~
a maneira pela qnal o dito cx-Commandanlc
das Armas se csf!uivon a dar ao Prcsi!lenle de~sa L'rovincia
o sen parecer e informaçiio ~ohrc huma obra de natureza
militar por f!Uanto os Commanrlantes das Armas silo subordinados ao!-i Presidentes rias Províncias, excepto nos ncgocios
pertencentes á disciplina e governo interno e ecor.omico da~
forças, como rlispõe a Lei de 20 de Outubro de 1823,
e as Provisões do Conselho Supremo l\Iilitar de 17 de Novembro rlc 182;), 11 e 27 de l\Iaio de 1829; tanto f!He o
§ 3 1lo llegulamento approvado pel? Decreto n.• 29a de 8 de
Maio de 18'~3 ordena f!HC os Commandantes das Armas
deem conta aos Presidentes dns Províncias dns obrn de fortificações; e se por vcntnra aquella Antori1ladc militar fôra
indevidnmentc privmln da ingercncia c inspccç<io que devia ter
nas obras militares dessn Província cumpria lhe representar
competentemente; não o eximindo essa circumstancia de dar
iÍ mesma Presiucueia o parecer c informações que lhe fossem
exigidas.
Ocos f'ruarde a V. Ex. -Jlanocl Fcli~anlo rlc Sonza c
Mello.- Sr. Presidente da l'rovincia de Pernambuco.
ã~jnstificavcl

N." 131.-niPEIHO.-Em 27 de Mnio de 1859.-Approoa a
decisão do Presúlentt: do Rio de Janàro, de pertencerem ás
Camara,, dos Jt!nnicipios da residencia dos Elátores as

multas impostaS' a estes pelos Collegt"os Eleitoraes.
3.• Secção. llin de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio em 27 de Maio de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á Sna Magestade o lm"
pera dor o OIJicio dessa Presidencia n." 46 de 25 do cor"
rente, cobrindo a copia do que a V. Ex. dirigio em 26 de
Março ultimo á Camnra ~Iunicipal da villn ele S. Franeisco
Xavier de ltaguahy; perguntando-lhe qual das duas ~~nnieipa
lidades era a competente para proceder a cobrança das multas
impostas pelos Collegios Eleitoraes: se a da Cabeça do Di'tricto onde se reunem os ditos Collegios, ou a do Termo, em
que resid~Jm os Eleitores multados; ao que V. Ex. rcspoudeo:
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(Jue a expressa disposição do <JI't. 127 rla Lei de Hí'
Je Agosto de 18 H> determina que as nmltas decretadas por
e:;tu Lei fa~·üo parte ua renda Municipal do Termo em qut~
residir a pc,soa multada; c que este principi·o he applicavel
t't Cama r a, &cerca da t:obtanea das multas impostas pe'lo Collegio Eleitoral da Cabet,;a do Dfstrit:Lo; competindo-lhe sómente·
a colmm(·a das que se referirem aos Eleitore's residentes no·
seu Munidpio; c não a das que fo·rem impostas aos que,
pertencemlo aO' mesmo IHstrictn Eleitoral, n~srdirem comtud()
em Munieipin diverso.
E Havendo o Mesmo Augusto Senhor approvarlo esta
dec.isfio: assim o C\•mrnutd·co a V. El. para sua rnleiligencia
e para fazt•r constar á refL~rida Camat·a.
Deos Guarde a V. Ex.-Sergjo Teixeira de 1\la.redo.&r. Pt'esideute da l'ruvineia do Hio de .laile'ÍW.

N.• 132.-FAZENDA.-Em 28 de Mai•o d'e t859.-Sobre
o cumprimento de huma deprecada, habHitação de
herdeiros e entrega de herança jacente.
l\Hnisterio· dos Negocios da Fazenda. 11io de Janeivo em
28 de Mai•(} de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio n.• 59
do Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da Provinda das
Alagons, de 4 de Abril proximo lindo, no qual consulta: 1.• ~e
foi, ou nfio regular o procedimento da dita Thesouraria, negctndo eU'mprimento iÍ' deprecada do Juizo deO'rplli'íos: e Ausentes'
do termo da Cidade tle Penedo pa'l'a o levantamento da quantia
de 2l9·ID755 a favor do H.evereudo tuiz Laurind6 Paes e
Lima, habilitado, corno unico parente mais proximo, á curadoria e suceessão 1wovisoi•ía dessa importancia de' herança,
que tocou ao irmão do mesmo Heverendo, JoãB Evangelista>
das Chagas, ausente ha mais de dez annos, sem ascendentes
nem descendentes, na qualidade de neto d'e Manoel tuiz das
Chagas, e fôra recolhida aos· cofres publicos pelo sobreditG·
J·uizo, eomo herança .iar~ente; c 2." se mandando o Uegula -,
IHento de 9 de l\Ia.io de 1.842) eom diversas decisões do 'l'he-
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sonro, fazer imrnediala nrrecadação tlos bens tlc ansenlr~s,
tlcstes arrematar logo os moreis e semoventes, c recolher sem
demora o produelo aos cofres da Fazenda, púde-~c, ou deve-se,
como no caso sujeito, permiUir e admitlir huma lwbilitaçiio
á curadoria c snccessão provisoria de herança para o ctTeilo
do levantamento de qualquer somma dessa origem; declara
ao mesmo Sr. Inspector, quanto ao primeiro ponto !le sua
consulta, que bem proccdco em negar cumprimento á deprecada, de que trata; jil por não ter assistido o Agente Fiscal
ao processo da habilitação, na fúrrna do nrt. 32 do Hcgulamento de 9 de Maio de 184.2; já porque nuo nppellou o Juiz
ex-officio da sentcnçn, por ser o valor da herança superior
á alçada que hoje tem pelo art. 7.• do Decreto de 30 de Novembro de 1853; accresccndo, alem disto, que o herdeiro não
pngou os 4 por •;. de direitos da habilitação, aos quacs
sujeito, não só porque hc nessa qualidnclc que lhe he deferida
a curadoria e immissão provisoria na posse da herança, passados dez annos sem sahcr-se noticias do ausente, como porque he do expediente dos .Juizos e Tribunacs que se cobrão
estes e outros direitos. Quanto ao segundo ponto declara
ao Sr. Inspector que deve-se entregar o producto da herança
de ausente, recolhido nos cofres do Thesouro e Thesourarias,
a herdeiros que se tenhão habilitado, passndos dez nnnos
do desapparecimento do ausente, sem haver dcllc a menor
noticia; pois a Ordenação do Livro 1. o Titulo 62 § 38 o
pcrmilte, huma vez que clles satisfação as condi~~ões legues.
-Francisco de Salles Torres Homem.

N. o 133.-GUERRA.-Circular de 28 de Maio de 1859.- De·
tcnninando que nenhuma praça de prettenha como gratificação, a titulo de volunlario, maú de hum soldo.
Rio de Janeiro. l\'linisterio dos Ncgocios da Guerra em
28 de Maio de 1859.
111m. c Exm. Sr.-Sua Magcstndc o Impcrndor, Houve
por bem, por Sna Imperial Rcsolnçuo de 23 do corrente,
Determinar que nenhuma praça de pret tenha como grntificação, a titulo de voluntario, mais de hum soluo, llorisso que
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o art. 2. o da Lei n o 903 de S de Agosto de 1857, concellc
nos volnnlarios que assentarem pra<,:a no Exercito, a gratifica<,:úo
dinria igual ao soldo ou ao meio soldo da 1. • pra<,:a, confórmc tiverem, ou niio servido no Exercito, o tempo marcado
na Lei. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento
e governo.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza e
Mello.- Sr. Presidente da Provi ncia de ...•
~e--·-·--·

N.• JM.. - FAZENDA.- Em 31 de Maio de 1859.-De·clara qne a alteração dos '!Jencimentos feita pelo Decreto
n. • 2. ;)lj.3 de 29 de Janeiro nada tem de entender com o
Procurador dos Feitos da Fazenda e os damais empregados
do respectivo Juizo.
Minislerio dos Negoci(i}s da Fazenda. Rio de Janeiro em
31 de Maio de 1859.
J'rancisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio do Sr.
Jnspector da Thesonraria de Fnzcnda da Província do Maranhrio
de 6 de Abril ullimo, sob n.o 38, no qual consulta, se o
Solicitador da Fazenda da mesma Província, tem direito á
percepçao de duzentos mil réis annuaes, metade do augmento
concerlid<> ao respectivo Procurador Fiscal pelo Decreto n. •
2.343 de 29 de Janeiro do corrente anno; declara ao mesmo
Sr. Inspector que a alteração dos vencimentos dos Empregados
das Thesourarias de i<azenda, feita pelo citado Decreto, nada
tem de entender com o Procurador Fiscal, na qualidade de
Procurador dos Feitos da Fazenda, e bem assim com os demais
Empregados do dito Juizo, por ser esse serviço de natureza
diversa do das Thesourarias, c como tal regulada a 3Ua retritmição pela Lei especial de sua creação, conforme o de ela rou
a Ordem n. • 26 de 24- de Janeiro de 1852, contirmada pela
de 16 de Junho do mesmo anno sob n.• 151; nenhum direito
tendo portanto á percep<,:ão de mais duzentos mil réis o
Solicitador, de que trata. -llrancisco de Salles Tc>rres Homem.

1.8
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13;).-Em :31 de Maio de 185!),- Sobre cartas
guia e mrmi[(~stos de mercadorias.

d1~

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio tle Jmwiro, em

3 I de Maio de

18;)~1.

Francisco de Salles Tones Homem, Presidente do Trihünnl do Thesonro Nacional, iÍ vista das div<Tsns rcclamaçõc~
a respeito das cartas de guia c manifestos de mercadorias
despachadas na l\lesa do Consulado da Côrte para o porto da
eidndc de Santos, na Provineia de S. Paulo, que forão regei ta das pelo Inspcctor da Alfandega da· mesma cidade por
Í1ão terem sido obseryadas as disposições do art. 31 I do
Hegnlamento de 22 de Junho de 183G, declara ao Sr. Inspector da Thesonraria da dita Provincia, para que o fa~~a
c:onstar áquelle Inspcctor, que deve dar despacho de consumo
üs referidas mercauorias pelns notas do despacho, qnc lhe
apresentarem as partes, as qnacs deverão conter todas as
dec.larações exigidas no art. 193 do mesmo Hegulamento;
cujas disposições lhe eumpre observar a esse respeito em
virtude do disposto no art. 117 do Hegulamcnto de 30 de
Maio do mesmo armo, c art. 11 do Decreto n." 710 de 1G
1le Outubro de 1850, imponuo as multas cominadas naqnelle
Hegulamento no cnso de qualquer contmvenção de suas determirwçõcs; e cobrnndo das mercadorias que em sua quanliuade
c qualidade conferirem com as ditas notas e cnrlas de Gnia
e Manifestos, que os acompanhárâo, o expediente de 5 por
determinado no nrt. 22 da Lei de 18 de Setembro de
18!~5; cumprindo outro sim fazer sentir ao Inspector da Alfandega qne não póde merecer a approvação do Thesouro a
maneira inconveniente c irregular porque procedeo com as
mesmas cartas de Guia, commenlando-as e entregando-as i.Ís
partes, quando as devia fazer archivar na H.epartição, e,
dando conta do seu procedimento á Thesouraria, aguan.lur
della 011 do Thesouro as providencias que o caso pedisse.
-Franeisro de S:ille.-; Tnrrc~; Honwm.
0
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N.• 13G.-JUSTICA.-Aviso de :H (le l\Tnio de 1859.-Dcdarando que os' de 27 rle Abril dr: 1 H55 c 15 dr: JIIHeiro
de 18:)8 ap!'nas concedem aos Promotun•s Publicos !ttmut

1Jre(erencia nos aclos da 110meução e não o direito de excluirem, do cargo ele Curador os que Já estão serviudo por
hum provimento legal.
2.• Seeçiio. i\linislerio dos Negocios da Justiç.a. 1\ío
de Janeiro em 31 de Maio de 1859.
111m. e Exm. Sr. -Sendo presente 1Í Sua Mageslade o
Imperador o oflicio de V. E'{. datado de H) de Fcvereir9
do corrente anno acompanhando a copia do requerimento
que ft essa Presidencia dirigio o Jlromotor Publico da Comarca
1le Santo Amaro pedindo ser nomeado Curador Geral dos
Orphãos no Termo do mesmo nome, por lhe ~er esse cargo
devido em vista rios Avisos de 27 de Abril de 1855 e 15
de .Janeiro de 1859, e hem assim a informação dada sobre
a mesma pretenção pelo .Juiz de Orphãos respeelivo, e parecer
do Presidente da llelação do Districlo: lia por bem o Mesmo
Augusto Senhor l\Iandar Dedurar a V. Ex. , tendo ouvido o
Consullor dos Negocios da .Justiça, que os Avisos citados apenas
concedem aos Promotores Publicos huma preferencia nos actos
de nomeação, e não o direito de excluírem do cargo de
Curador os que já estão servindo por hum provimento legaL
· Oeos Guarde a V. Ex. -Barão de l.Uuritiba. -Sr. !)residente da Província da Bahia.

N.• 137.-Avisode 31 dçMaio de 18:)9.-Declarando que
o o,fficio de Depositaria Geral da Chlade de Pctropolis
se acha legalmente creado pelo Decreto Provincial n. • !.l68
de 9 de Outubro de 1857.
2.a Secção. Ministerio dos Negoc.ios da Justiça. Rio
de Janeiro em 31 de Maio de 1859.
lllm. c Exm. Sr.-Sua Mageslade o Imperador a cuja
presença snbio o oilicio de V. Ex. sob n." Hl2, de '17 dcsl<\
mez, cumultando se teud(J o Decreto l'ruvincial H." !JG8 de

( IW )
9 de Outubro de 1857 crcado o ollicio de IJeposilario l'u!Jiíco
em todas as Cidades e Villas dessa l'rovincia, e~lc oflil:io >•~
acha legalmente creado em Pctropolis, povonção que foi
elevada a categoria de Cidade pela Lei n." 961 de 29 de
Setembro do dito anno, porque, embora essa Lei seja anterior
áquelle Decreto, todavia ainda não estavão preenchidas as
formalidades indispensaveis para q11e a referida Cidade llcasse
constituída quando foi promulgtHio o sobredito Decreto; e O
Mesmo Augusto Senhor Munda Declarar a V. Ex. que aquclle
officio se acha legalmente crearlo na mencionada Cidade,
porque a Assembléa quando promulgou o referido Decreto
quiz dotar as Cidades c Yillas dessa Província com o otlicio
de Depositaria, não só as que existilio, como tambem as que
de novo se creassem e que por conseguinte V. Ex. póde tomar
em consideração os requerimentos que forem apresentudos
solicitando o sobredito o!Ticio.
Deos Guarde a V. Ex.-llarão de l\Iuritiba.-Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro.

N. 138.-I.l\JPEIUO.-Ern f. o de Junho de 1859. -Declara
o lnspector dos theatros subvencionados competente para
·intervir em huma questiío entre hum art·ista do theatro Lyrico
Fluminense e a Directoria do mesmo theatro, e confirma a
decisão do dito lnspector declarando nu/la a rescisão do contracto celebrado com o referido artista determinada pela
Directoria.
0

4. a Secção. Rio de Jaaeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperiu em o 1. o de Junho de 1859.
Forão presentes ao Governo Imperial os requerimentos
em que Vm. não só solicitou huma decisão ácerca da competencia do Inspector dos theatros subvencionados para julgar
as questões suscitadas entre os artistas da Empreza Lyrica
Fluminense c a respectiva Administração sobre a ex:ecn(.'8o
e rescisão de seus eontracto~, ma5 tamhem l'Cl'OI'I'f~ll da deris:la
Juda pelo dito ln•,pedor a rt~~peito da qnestilo movi1la pPio
!Pnor Carlo~ Bale~[ra C:1lli f'ontra a mesma Adrninislrat:iio.
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E o mesmo (~ovemo ha por bem decl11rar que, com-prehei:dendo-se a hypothe~e a que \'m. se refere na di_;l'osi~-ao do arL 5." do Derreto IJ. 1.:308 de 30 de Dezembro
de 1853, eompetentemeute interveio o lnspector dos theatros
subvencionados; visto como a questão versava sobre a execução do contructo celebrado entre o dito artista Balleslra
Gulli, e a di rectoria da referida Em preza.
Como Vm. reconhece em seu requerimento, o Inspcetor
dos theatro~, na decisão de taes questões, procede como hum
Juiz arbitro , cuja autoridade firma-se na uceitação de sua
competencia pelas partes litigantes: ora no cuso aclual verificou-se esta circumstancia, tanto da parte do referido tt·nor,
pelo facto de haver recorrido ao mencionado Impector, como
da parte da Administração da Emprcza Lyrica, desde que
aceitou a subvenção concedida pelo Estado, por meio de
loterias.
Quanto á decisão recorrida, o mesmo Governo, eomiderando que he exorbitante de todos os princípios de direito
que hurna das partes contractantcs, constituindo-~e Juiz em
cansa propria, decida quaesquer que,tões suscitadas, a respeito da execnç~iio do respeetivo contracto, e que não forfio
provados os factos allegados contra o dito tenor pela Il:rectoria
do Theatro Lyrico, ha por hem, confirmando a decisão do
Inspector dos Theatros subveneionados, declarar nulla a rescisiio do contracto celebrado pela referida Directoria eom o
tenor Ballestra Galli, para o que não estava ella autorisada,
sem em Largo do disposto no art. 1O do seu Regimento interno, o qual eoncedendo-lhe o direito de exigir nos caws
espeeifieados no mesmo artigo ou a multa corresponde11te a
hum nJcz de ordenado, ou a reseisão do eontracto, de nenhuma sorte pcrrnittio que quaesquer destas penas fossem
impostas por sua propria autoridade.
O que communico a Vm. para sua intelligencia c direq~ão. -Sr. Gerente do Theatro Lyrico Flullliuense.
0
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N." 13().-FAZE\lH.-Em ;) de Junho de í8i)9.-Deve
cobrar-se por cada Passaporte e Passe (r!i·necido aos

navios pela Secretaria de Marilllw, além dos 1·esp1'cticos
emolume11tos, a quantia de ()0() réis a titulo de illdemnisação da despeza com a impressão de tacs documentos.
lHinisterio dos Negocias da Fazenda.
em 3 de Junho de 1859.

H.io de Janeiro

Declaro ao Sr. Administrador da Rcr-cbedoria em conformidade do Aviso do Mini,terio da Marinha lle U de Abril
ultimo, que por cada Passaporte e Passe fornecido aos navios
pela Secretaria do mesmo Aíinisterio deve cobrar-se, além dos
respectivos emolumentos, a quantia de seiscentos réis, a
titulo de indemnisaçuo da despeza com a impressuo de iaes
docnmcntos, conforme era pratica 11a referida Secre1aria
antes da sua ultima reorgauisação.- Fraudsco de Sul!es Torres
Homem.

N." 1'10.-JUSTICA.-Aviso de lj. de .Junho de 18;]9.--

JJeclarando que ~s .Juizes de l'az em exercício estão úentos
de todo o serviço da fiuarda Nacional, na confonm:dade
do art. 16 da Lei de 19 de Sl'lernbro de 1S50, nilo sendo
applt.cavel aos Delegados da Instruccüo PuMica a disposição do § 0." a/'t. 2ft do Decreto de 25 de Outubro c[o
mesmo anno.
Ministerio dos Negocios da Justiça.

Hio de Janeiro em

4 de Junho de 1859.
111m. c Exm. Sr. - Expôz V. EL em seu officio datado
de 25 de Janeiro ultimo, que consultando o .Juiz de Paz da
Freguezia de Collares dessa Província, se na qualidade de
Guarda Nacional, era obrigado a comparecer ús revistas de
mostra, nfío (Jbstante ser o mnis votado e estar servindo o
cargo de Delegado rla Instnlc<:ão Publica, respondera V. Ex.
que entendia Hão dever s0r chamado a serviço, em quanto
~e ncha:-;~.e no exercício de .J11iz rk Puz tÍ vista da terminante
di~po~i1;úo dus arb. r3 e JG da Lei de 19 de ~clcml!ro de

(

n:~

l

:1850, c do § 5. o nrl. 2~. rlns InslnJcç·ões de 25 de Outubro
do mesmo anno, e que a circumstuneia de estar servindo o
cargo de Delegado da Instrucção Publica não o isentava da
t:uarda Nnciomtl, parecendo com tudo, que para o bom desempenho deste lugar de' eriiio os referidos Delegados gozar
da mesma dispensa, que o § 3. o art. 24. das citadas Instrucções c0ncedco nos Professores de instr11cção primaria.
Ern respo>ta ao mesmo officio, tenho de significar a V. Ex.
(jllilnlo ao primeiro caso, que em vista dos artigos acima
citados, d(m~ ser di~pcnsado do serviço da Guarda Nacional,
couforme V. Ex. entendeo, o Juiz de Paz que se achar em
exercicio, sem influir a circumstancia de ser ou não o mais
votado; e a respeito do segundo, que estú resolvido pelo
silencio da Lei, que em materia de privilegias he sempre
restrietiva, não podendo por tanto ser applicavel aos delegados da Instrncçíio Publica a disposição do referido § 3.
art. 2'~, até me,mo por que não se dá identidade de razão,
entre aquelle lugar, e o de Pr:Jfessor Publico.
De os Guarde a V. Ex.- Barão de Muritiba.- Sr· Pre•
si dente da l'r0vincia do PafêÍ.
0

N. o H1. --Aviso de 11 de Junho de 1809. -Declarando que
a multa satisfeita em dinheiro pelo réo condemnado a
prisão e multa pelo Jm'z de lwm Termo, pertence a ~lu
nicipalidade do lugar da condemnação.
2." Secçiío. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro, em 11 de Junho de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sua l\1agestadc o Imperador a Quem
foi presente a copia do officio que á essa Presidencia dirigio
a Camara Municipal de Paranaguá, consultando se a multa
satisfeita em dinheiro pelo réo que condcmnado á prisão e
multa pelo Jury de hum Termo, cumprio a pena na cadêa
de outro Termo, pertence a Municipalidade do lugar ela condemnaçilo ou iÍ do cumprimento da pena: Ha por bem, tendo
ouvido o Consultor dos Negoe;ios da Jusli~·a, Mandar Declarar
a V. Ex. para fazer constar íÍ Camara consultante que semelhante multa perlenc:c a M11nieipalidade do lugar da condemna!:[io.
Dcos Guarde a V. Ex.- Barão de Mnriliba. -Sr. Presidente da l'rm incia rlo l'aranú.

( 1.v;. )
N." 14·2. -FAZENOA.-Em Ví de Junho de 1H.í0.--Solm·
arremalaçilo de proprios nacionaes que ameaçào ruína.
l\Jinistcrio dos Negocias da Fazenda. Jlio de .Janeiro em
15 de Junho de J859.
Fnmcisco de Salles Torres Homem, Presidente do TriLunal do Thesouro Nacional, vindo no conhecimento, pelo
orficio da Camara Municipal da Cidade Diamantina, que acompanhou por copia o o!licio da Presidencia da Província de Minas
(;eraes, de 6 de Novembro ultimo sob n." 29, de que se aclüin
em estado de ruina dous predios pertr-ncentes a Fazenda
Nacional, naquella Cidatle, os qnaes servirão antigamente de
hospital c residencia dos feitores da extincta Administração de
diamantes; declara ao Sr. Inspector da Tesouraria de Fazenda
da mesma Província, que, se esses prerlios estão comprehendidos no art. 4.2 do Decreto n." la65 de 17 de Agosto
rle 18'1-6, já os devia ter feito arrematar; cumprindo informar
no Thesouro se elles se achão, ou não, comprehendidos no
citado artigo, para que, no caso negativo, se possa pedir no
11oder legislativo a competente autorisação.
E outrosim ordena ao Sr. lnspector, que informe qual
a naturesa e extensão das terras do morro de Gaspar Soares,
de que trata o parecer do Procurador Fiscal da dita Thesomnria; e bem assim porque titulo as adquirio a Fazenda
Nacional, afim de resolver-se sobre ellas o que mais conveniente fôr.- Francisco de Salles Torres Homem.

N." 143.-l\lARINIL\.-Aviso de 15 de Junho de 1859. --·
Marca o uniforme dos AJudantes Jllachinistas da A1'mada.

3.a Secção. Rio de Janeiro_ Ministerio dos Negocios
da l\Iarinha em 15 de Junho de 1859.
Sua 1\Iage~tade O Imperador, Conformando-Se com o
que V. S. propôz em Officio n. o 788, de 3 do corrente, Ha
por bem que os Ajudantes l\1achinistas, de que trata o Heguh1··
mento annexo ao Decreto n." 1. 9~·5, de 11 de Julho de
1857, usem do unilimne marcado para o5 [j.. "' Mnch ini::!a~

( 1fl.5 }

Plano, que l•aixon com o Derreto n. o 1. 829, Je !, de
Outubro de 1S5fi; lliíO devendo porém os de 2." e 3. n cla~se
trazer emblema algum na gola: o que commnnico a V. S.
para seu conhecimento, c cxpediçiío das convenientes ordens
a semelhante respeito.
Deos (;uarde a V. S.- Visconde de Abaeté.-Sr. Conselheiro Joaquim José Ignacio.
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N. o 1M~.- .JUSTlCA.. -Aviso de 16 de .Tunho de t 859. -Declara que o Juiz de Pa-:. chamado para substituir outro
mais votado qnc {allccer, ou ji)r cxcuso, entra em exercício
como proprictario, c não como supplcnte.
2. • Secção. i\linisterio dos Negocios da Justiça. Rio de
Jor.eiro em 16 de Junho de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Sua i\lagestade o Imperador a Quem
foi presente a ollicio de V. Ex. com data de tO de de Março
ultimo, sobre a duvida proposta pelo terceiro Juiz de Paz do
districto da Villa do Pillar, o qual tendo em l\Iaio do anno
passado entrado em exercício pela escusa do segundo eleito,
pretende-se com direito a servir durante o corrente anno;
Manda Declarar a V. Ex. que bem resolveo essa Presidencia,
quando decidi o á vista do art. 6. o das Instrncções de 13 de
Dezembro de 1832, e art. 4·. o da Lei de 15 de Outubro de
1827, explicada pelo Aviso n. 2'~ de 12 de Janeiro de 1856,
que o Juiz de Paz chamado para substituir outro mais votado que fallecer, ou fôr escuso, entra em exercício como
proprietario, e não como supplente, não obstando a essa
intelligencia os Avisos de u. de Março de 1835 e 5 de
Maio de 184·0 que lratão de impedimentos temperarias.
Deos Guarde a V. ~~x. ~Barão de Muritiba;- Sr. Presidente da Província da Parahyba.
0
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( 1Hi)
N.• HG.-C[JERUA.-Aviso de iG de .Tnnho tle 1S:>fl.·--·

Determinando que os Estudantes das Escolas mifitorn;
11iio fação .-·crviço nos Cmpos durallle a {1·cqueucia das
mesmas escolas.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em

16 de Junho de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Determinando Sua Magestade o Imperador que fique estabelecido corno regra não ser permittido
aos Estudantes das Escolas militares fazer serviço nos Corpos
durante a frequencia das mesmas escolas; assim o comn1llnico a V. Ex. para seu conherjmento e execução.
Deos Guarde a V. Ex. -Manoel Felisardo de Souza c
1\'lello.

N.• 146.-FAZENDA.-Em 18 de Junho de 1859.-Sobre
licenças concedidas pelos Presidentes de Provincia a empregados reintregados ott de novo nomeados para emprego
diverso.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Hio de Janeiro em

18 de Junho de 1859.
l<'rancisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri·
bunal do Thesouro Nacional, respondendo á consulla qnc
faz o Sr. lnspector da Thesouraria de I<azenda da Província
do Espírito Santo em seu officio n.• 217 de 7 de Dezembro
ultimo lhe declara que a disposição do art. 2. • do Decreto
n.• 247 de 15 de Novembro de 1852 he applicavel tanto ao
empl'egado que, sendo demittido, he depois reintegrado, como
ao que he nomeado para emprego diverso do que senia, se
não houver ainda decorrido hum anno do termo da ultima
licença concedida pela Presidencia da Provincincia; visto que
o supracitado artigo nenhuma distincção estabelece a respeito
da condição dos empregados publicas durante o intervallo
do anno a que se refere.- Francisco de Salles Torres Homem.

( 117 )
N." J'17. -.TUSTIC.\.--Aviso de 20 de Junho de 1839.-Dec/arando que 1Úmrlo-se de suspeito em. causa úvil e cotnmercial todos os Jni;:,es de Paz dos diocrsos d.istrictos de
hum sú Termo, deve-se recorrer ao principio geral estabelecido no art. 6." das lnslrucçiJes de :l3 de Dezembro de
185'2, y'uramenlando a Camam Municipal o cidadão únmedütto em votos ao !L o .Tuiz de Paz do Districlo das partes
que rcquereretn a conciliação.
2.• Sec~ão. Ministerio dos Negocias da Justiça. ltio de
Janeiro em 20 de Junho de 1859.
lllm c Exm. Sr.- Sendo presente a Sua l\Iagcstaue o
Imperador o officio (]Ue á Y. Ex. dirigio o .Juiz de Direito
tia Comarca do Hio Formoso, consnllanclo, se dando-se de
suspeito, em causa civil ou commercial todos os Juizes de Paz
dos diversos tli~lrictos de hum só Termo, póde ser intentada
a concilia~iio no districto mais visinho de Termo diverso; Ha
por bem o Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Consultor
dos Negocios da Justiça, Approvar o parecer que sobre a
mesma questão deu o Presidente da H.ela~.iio dessa Província,
declarando (]tle se deve recorrer ao principio geral estabelecido no art. 6." das Instruc~ões de '13 de Dezembr0 de
1832, juramentando a Camara l\Iunicipal o cidadão jmmediato em votos ao quarto .Juiz de Paz do districto das partes
que se pretendem conciliar.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritib11.. -Sr. Presidente da Provinc1u de Pernambuco.

N" 14.8.- FAZENDA. -Em 21 de .Junho de 1859. -l/anda

1mssar· ex-officio no Thesonro e 1·emetter ás Thesourarias
as Gerlidões negativas para a percepçilo de meio soldo.
Minisll!rio dos Negocios da Fazenda.
21 de .T unho de 185!:>.

Rio de Janeiro em

Francisco de Sallcs Torres Homem, Presidente do Tribunal
do Tllesouro ~acionai, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, que, afim de abreviar o mais possível a
c(mclusiio do~ proccsoos de meio soldo, resolveu quo d'oru em

( 148 )
diante sejao passadas cx-officio pela Tcrc('ira Conlarlori;t f111
Thcsouro Nacional, c rcmcttidas üs Thrsonrarias com os titnlns
de meio soldo, scntprc que não poderem s<'r solicitad;l~ prLI'i
partes, e estas residin~m fóra da Capital, as cn!idfif'~ flll' onde
conste que os pensionistas desta classe não pen:c!Jein do~ rofrp,;
publicos pensão alguma, a titulo d(l monte-pio ou rrnumera<Jio
de serviços, cujo rendimento exceda ou iguale ao:~ meios soldos;
cumprindo que aos mesmos pensionistas sn não nbra o l'!'spcctivo assentamento, sem que lcnhão pagos os cmolumrnlos e
selfo de tacs eertidões.- Francisco du Salles Torre:; llomeuL

--eN. o 148.- Em 2t de Junho de 1859.- Quaes as decis<ics que
as T/wsourarias de Fa:;enda devem remeller á Presidcncia
du Província, na fürma do art. 23 do Decreto n.o 2.34.;)
de 29 de Janeiro do corrente cumo.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em
21 de Junho de

1859.

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao offieio do Sr.
Jnspcctor da Thesouraria de Fazenda da Província do Piauhy,
de 15 de 1\Jarç~o ultimo, sob n.o 35, no qual consulta se
nas detisi)es das Thesourarias de Fazenda que devem ser
transmittidas ás Presidcncias das Provindas, na fórm<~ do
art. 23 do Decreto n. 2.31~3 de 29 de Janeiro do corrente
anno, estão comprehendidas as que versarem sobre negocios
ou o!Jjeclos de despeza, cujo pagamento j<Í tiver sido antorisado pelas mesmas Presidencias, parecendo-lhe que o
referido artigo não faz limitnção algumn; declara ao mcsll!o
Sr. lnspector que não devem ser transmitlidas aos Presidente:~
das Provincias, como entende, t-odas as decisões proferida!'
pelas Thesourarias, porque não foi esse o fim do art. 23 do
citado Decreto, o qunl teve em vista estabelecer hum
systema regular da distribuição da justiça que compete <Ís
Autoridades adminislralivns, facultando porém hum meio
legitimo para defcza dos interesses dn Fazenda, que por ventura sejão compromellidos nas decisões favoraveis ás partes,
qunndo autorisa os Procuradores l'iscaes para recorrerem da~
delibcraçücs dos Presidentes, H'm que por islo fi(piCm as
0

Thcsonrarias inhibidas de dar conta ao Thesouro das referidas
decisões, quando as julgarem contrarias <Í lei, como será de
sua rigorosa obrigação, se tal recurso não fOr interposto no
prazo marcado no art. 4.5 do Regimento n." 124· de 5 de
Fe~·ereit·o de 18'i·2, devendo portanto remetter-se ás Prcsidencias das Provincins sómente as decisões proferidas sobre
reclnmações de particulares que versnrem sobre objcctos
contenciosos: bto he, que não tratando de simples interesses,
aos quacs hc licito á Administração attenrler ou de~attendcr
corno fór conveniente, se apoiarem, pelo contral'io, n'um
direito, c tenderem a exigir da mesma Admidistração o
cumprimento de huma obrigação legal. -Francisco de Sallcs
Torres Homem.

N." 150.-Em 22 de Junho de 1859.-Sobre despacho livre

e isençiio de direitns de expediente e armazenagem das
mercadorias e effeitos pam uso e serviço dos Chefes
das missões d1jJlomaticas estrangeiras.
Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
22 de Junho de 1859.
Fnwcisco de Talles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, em vbta do ofTicio da Alfnndega
da cidnde de Paranaguá de 21 de Abril deste anno, que
participa ter concluido a entrega da hagngem do Almirilnte
Blanco ao seu Agente Antonio t1ereim da Costa, Consul do
Chili, o qual recusara annuir no despacho da dita AHandega
na pnrle em que exigira o pagamento de direitos de expediente c armazenagem na importancia de 521·:ti:'250, prestando-se todavia a assignar termo de responsabilirlade da
mencionada quantia até ulterior decisão do Governo Imperial;
declara ao Sr. Inspector da Thrsouraria de Fazenda da
Província do Parnná, para faze-lo constar á sobredita Alfandega, que não pôde ter lugar a exigencia, que fez, dos referidos direitos, visto ter sido julgada pela ordem de 12 de
Março ultimo, insubsistente c nulla a apprchensão daf)uella
bagagem; sendo que, pela conformidade do art. 1 J do
Capitulo 5." das di~po~i~·õcs preliminares da Tarifa em vigor

( t 30 )
ns mcrcntlorias c e!l't·ilos para uso c scni~·o (los elH:I'cs dil'
missões diplomalicns estrnngeirns, qnc residirem nesta Ct\r((',
ou transitarem, nfio só tecm dcspru ho liHe, mas são lnm!H'IIl
isentas dos direitos de expediente c armazenagem.- Francisco de Sallcs T0rrcs Homem.

N. 0 151.-Em 27 de .Junho de 1859.-Sobrc o cumprimento de hum a precato ria da Fazendct Prm,incial, para
levantamento de dinhei1·o embargado, e que não estura
escnjJta em forma dcvúla.
Minislerio dos Negocias da Fazenda. Hio de Janeiro em
27 de Junho de1859.
Illm. e Exm. Sr.- Rcspon(lendo ao officio que V. Ex.
tlirigio-me em data de 27 de l\laio ultimo, acompanhado tlo
parecer, por copia, do Procurador Fiscal da respectiva Fazenda
rrovincial, acerca do Aviso deste Tllinislerio de 1.• de Juni!O
do anno passado, que participou ter sido negatlo o cumprimento da Precatoria expedida a favor Lia Fazenda Provin('a\
para pagamento da decima dos bens deixados pelo fallecitlo
Commenda.lor José Antonio dos Guimarües, núo só por nflo
ter sido passado segundo os estylos estabelecidos, como porqu~, estando o c~polio do dito Commendador embargado por
José Gonçalves da Silva, que se diz credor, nilo se púdc
conhecer ainda qunes os bens líquidos, de que hc devida a
dccima; lenho a Lledarar a V. Ex. que, nilo obstante ns
rnzões allegadns no parecer do di lo Procurador Fiscal, nfio
púde ser cumprida a mesmn Precaloria; L" porque, diz cllu
«<rdenará V. E:r.,JJ quando aliàs devera usar dos termos de·
prccativos; 2.• porque a Ordenaçúo do Livro 4.. • Titulo 9ü
§ 22, cilada no mesmo parecer, quando falia de embargos,
relere-se aos recursos interpo:-tos das sentenças, c nüo a'J
embargo, ou arresto, de que se trata; 3.• principalmente
porque núo pôde o Thcsonro Nacional tomar sob sna respmlsabilidade e mandar levantar dinheiros, que estão embargados
por despacho da Auloridadc J nL1icial, despacho que sú por
essa Autoridadc púde ser revogado ou tledurado de nenhum
cfl'eito.
Ucos (;uunle a V. Ex.- Francisro de Salles Torre'
Homem. -Sr. l'rcsidenle lla Província do li. io rle Jarwiru.

( 151 )
N.' L)2. -l~m 27 de .fnnho de 1859.-As contas das dl's~

JlC;;;as feitas com o exped-iente das Secretarias de Policia
devem ser co11{eridas na Secretaria que fi"Zcr ~ 1'emcssa e
1'ltbricadas pelo Clw{c de Policia.
MinisLerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

27 de Junho de 1859.
Illm. c Exm. Sr. -Respondendo ao offieio de V. Ex.,
de 26 de Maio Qllimo, sob n.o 129, a que acompanhou,

por copia, o officio do Chore de Policia dessa Província,
pedindo solução a algumas duvidas que se lcem suscitado
por parte da Thcsouraria de Fazenda respectiva, acerca das
formalidades ele que devem ser revestidas as contas das despczas feitas com o expediente da Secretaria de Policia para
poder ler lugar o pagamento; tenho a declarar a V. Ex., que
a~ contas que tiverem de ser pagas pelas Thesourarias tle
Fazenua !.levem ser conferidas na Secretaria que fizer a
remessa, c rubricadas pelo Chefe de Policia, como se pratica
na Corte, em observancia das Insctrucções de 10 de Dezembro
de 1851.
Deos Guarde a V. E·c -Francisco ele Sallcs Torres
Homem. -Sr. Presidente da Província do Hio Grande do Norte.

N.' 153.-GUEilRA.. -Circular de 27 de Junho de 1859.Determinando que os empregos civis das Repartições militares seJiío preenchidos de pre(erencia per militare~ reformados.
Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ncg.ocios da Guerra em

27 de Junho de 1859.

t

lllm. e Exm. Sr. -SetHlo conveniente ao serviço que
os empregados civis das Repartições mil!tares sejão p-reenchidos de prefercncia por militares reformados ou por individuas qnc Lcnhão servido bem no Exercito, Determina Sua
Magestade o Imperador que, se proceda nesta conformidade
!orlas as vezes que houver nccessillade de prover-se algum
lugar vago ou novamente creado. O qne communico a V.
Ex. para sen governo.
Ocos Gnanle a V. Ex. -Jlanocl Felisanlo de Sonza e
Jlello. -··Sr. Presideule lia l'royincia de .. ,

( 152 )
:N.• 154.--.lUSTlf.A.-Aviso de 28 tle ;r unho tle 18tl9.-- Jk
clara ser conlrctria á Legislação vigente a accumulaçãu

dos carsos de Juiz de Paz e Juiz lllunicipal supplente.
2.• Secç11o. l\linisterio dos Negocios da Justit:a.
de Janeiro em 28 de Junho de 1859.

Rio

Illm. e Exm. Sr. -Sua l\lagestade o Imperador, a Quem
foi presente a solução dada por V. Ex. á consulla do Jui2
:Municipal de Santarem, declarando ser contra a I..egisla(~ão
vigente a aceumulação dos cargos de Juiz de Paz c Juiz Mn·
nicipal supplente, Conformamlo-se com o parecer do Consultor dos Negocios da Justiça, lia por bem Approvar scme·
lhante solução.
Deos Guarde a V. Ex. -Barão de l\luritiba. -Sr. Pre·
sidente da Provincia do Pará.

N.• 155.-FAZENDA.-Em 30 de Junho de 1859.- Sobre
assentamento e incorporação de proprios naciollacs.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro cr.
30 de Junho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri·
bunal do Thesouro Nacional, respondenuo ao officio n." f!.6
uo Sr. lnspector da Thcsouraria de Fazenda da Provincia tio
Paraná, de 29 de Abril ultimo, no qual, participando ter-se
verificado a comprar por cscriptura publica da Ilha das Cobras
em Paranaguá pela quantia de 1:500 ~000, consulta se pro·
cedeu regularmente mandando abrir logo o assentamento c
incorporar essa Ilha aos Proprios Nacionaes, ou se cumpria
aguardar ordens ulteriores para esse fim; declara ao mesmo
Sr. Inspector que na verba relativa a dncorporação,>> a qnc
se refere o modelo 12 e art. 48 das lnstrucções de 26 tlc
Abril de 1832, se deve mencionar as ordens que forem ex·
pedidas pura a acquisição do Proprio, não só pelos :Ministcrios
como por outras Autoridades, e os despachos proferidos no
processo de incorporação real no Juizo dos Feitos, a que deve
fazer proceder quanto ao Proprio Nacional, de que trata;
afim de que fique constando o motivo da acquisit:.ão, c a
legitimidade da incorporação. -l'nmcisco de Salles 'folTl!S
Homem.

( 1t!3 )
N." 1M.-GUERRA.-Circular do 1.• de Jnlho de 1859.~

Declarando que não se de·ve inpugnat• o pagamento de
gratificações legaes, só pela simzJles falta de 1'üu_lo huma vez
que conste das guias dos voluntan·os.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
o t.• de Julho de 1859.
1\fanda Sua Magestade o Imperador por esta Secretaria
de Estado, declarar ao Insp eclor do 'fhesoumria. de Fazenda
da Província do Paraná que não deve impugnar o pagamento
de gratificações legaes, a que tem direito, segundo a Lei n ..•
981 de 15 de Setembro de 1858, os indivi<luos que assentão
praça voluntariamente, só pela simples falta de titulo, huma
vez que o direito a taes vantagens conste das guias que
acompanharem os voluntarios.
Manoel Felisanlo de Souza e Mello.- Sr. Inspector d 11
Thesouraria da Fazenda da Pwvincia de ••••

N.• 157. -FAZENOA.-Em 2 de .Julho de 1859.-Sobre
ittramenlo, pos.~e e exercido dos Empregados de Fazenda
que, .~e11do promovidos, .~e achão licenciades ou doentes.
l\1ini!!terio <los Negocios da Fazen<la. Rio de Janeiro,
d~ 1859.

2 de Julho

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri•
bunal do Thesouro Nacional, tendo em vista os officios do
Rr. lnspector da Thesonrarili de Fazenda do Rio Grande do
Sul de t4 e 16 <le Abril ultimo sob n."• 178, 179 e 186,
em que parlkipa as decisões que deu sobre as duvi<las
pmpostas pela respectiva Contadoria relatimmente aos vencimentos dos .& •tls ]~scripturarios da mesma Thesouraria Manoel
da Silva Bueno c João Vicente de Oliveira Guimarães, que
forüo promovidos á 3.••Escripturarios, succedendo que quando
chegarão os Decretos de suas nomeações se achava o t. 0 doente
e o 2. • no gozo de h uma licenç.a de 20 dias concedida pelo
Governo da Provincia; pelo que, não podendo aquelle comparecer on Repartição, prestou juramento do set1 novo empregQ
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por procurado!', e este apresentou-se, e depois de prestar o
juramento, continuou a gozar a licença, declara ao mesmo
Sr. lnspector que não procedeu com acerto decidindo: t.o
que o 4. o Escripturario Manoel da Silva Bueno tinha direito
ao vencimento de 3. 0 Escripturario pelo simples facto de ser
verdadeira a parte de doente, com que estava, e legitima a
posse tomada em virtude de procuração; por quanto, não
havendo elle entrado em exercício effectivo do Emprego de
3. o Escripturario, não lhe era dev1do o respectivo vencimento
em face da terminante disposição do art. 5. 0 do Decreto n."
1.073 de 30 de Novembro de 1852, mas sómente hum
vencimento igual ao de 4. 0 Escripturario que exercia anteriormente, visto o impedimento legal de molestia que o
impossibilitava de trabalhar, cumprindo portanto que faça
restituir aos cofres da Thesouraria o excesso de vencimento,
que se pagou; e 2. o decidindo que o outro 4. o Escripturario
João Vicente de Oliveira Guimarães não tinha direito a vencimento algum durante o tempo decorrido do dia em que
compareceu para prestar pessoalmente o juramento do emprego
de 3. 0 Escripturario até que, finda a licença que gozava, se
apresentou para o serviço, pela razão de considerar interrompida a mesma licença pelo acto do juramento e posse e
conseguintemente que as faltas posteriores não erão mais
justificaveis; por isso que o simples acto do juramento e posse
não podia intenomper a licença de que gozava o sobredito
empregado, sendo aliás necessario para isso que elle em
seguida trabalhasse effectivamente na Repartição ou por qualquer modo exercesse as funcções do seu novo emprego; cumprindo ainda que o mesmo Sr. Inspector mande pagar ao
referido Oliveira Guimarães, na fórma da Lei, o ordenado
que lhe pertencia na qualidade de 4. o Escripturario durante
a licença que lhe concedeu o Governo da Província.- Fran·
cisco de Salles Torres Homem.
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N.• 158.- Em 4 de Julho de 1859. -Porcentagem que

compete aos Recebl'dnre•; da Recebedoria de
Rendos Grn11~s inte1·nas.
~-

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
de Julho de 1859.

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em resposta ao officio n. 0 58
do Sr. Inspeclor da Thesouraria de Fazenda da Província
de Pernambuco, de 16 de Abril ultimo, no qual consulta
sobre a porcentagem que deverá caber aos Recebedores que
~rrecadarem no domicilio dos Contribuintes os impostos nacionaes, não sujeitos á multa, por falta de pagamento no
devido tempo, parecendo-lhe que nada se acha estabelecido
a este respeito pelas Instrucções de 16 de Fevereiro deste
anno, mandadas observar pelo Decreto n.• 2.354 da mesma
data; decl,tra ao Sr. Inspector, que na conformidade do ért.
1.• das citadas Instrucções, combinado com o disposto no
art. 4.• do Decreto n.• 2.059 tle 19 de Dezembro de 1857,
cumpria-lhe marcar a porcentagem, de que trata, calculada
dentro dos limites estabelecidos no dito art. 4. •, submettendo
a :ma deliberação á approvação do Thesouro.
E outrosim declara ao Sr. Inspector, que tendo sido
fixada, por Portaria de 18 de Junho do anno passado, am
3 por "lo a Commissão dos Recebedores da Recebedoria do
Município da Côrte por semelhante serviço, fica marcada igual
commisslío para os Recebedores da dessa Provincia.-Francisco de Salles Torres Homem.

N.• 159. -JUSTICA.. -Aviso de 4 de Julho de 1859.-Declara a quem c·~mpete substúuir os Commandantes Supe-

riores nos seus impedimentos, e a quem assiste o direito
de prender os Ofliciaes e Guardas Nacionaes que commet..
terem faltas na ordem do serviço.

Ministerio dos Negocios da .Justiça. Rio de Janeiro em
4 de Julho de 1859.
111m. e Exm. Sr.- Accnso recebido o officio de V. Ex.
datado de 24 de Março ultimo, acompanhando o do Chefe
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do Estado Mnior do Commando Superior da Gnnrdn Nac:ionnl
da Capital des~a ProVÍileia de 1O do me".mo mc1., em que
consulta; 1.• se estando o Comma[l(lantc Superior em dl'eetívo
excrcicio, mas niío potlenclo por qnnlqner molivo Commandar
parada, poderá nomear para esse fim o Chel'e do l~stado i\Iaior,
ou se deve designar o Tenente Coronel Commandanle do
Corpo, que fOr mais anligo: 2." se o Chefe do Estado Maior,
póde prender ;i sua ordem os Officiaes qne commetterem
qualquer falta das qne à elle cumpre fiscalisar. I~m resposta
ao mesmo officio tenho de declarar a V. Ex. para seu conhecimento que as referidas duvidas se aehiío resolvidas pelo
mt. 6. • do Regulamento de G !le Abril de 185!,, explicado
j)e)o Aviso de 11 . de Setembro rlc 18;)5 iÍ respei lo da competencia do Chefe do Estado i\Iaíor, embora mais moderno:
ou apenas graduado para a suhsfiluiç.iío tlo Commantlnnle
Superior, e pelo art. g!j, da Lei de 19 de Setembro de 18GO,
flllC só dá o direito rle prender aos Cowmandanles sobre os
Officiaes e praças sujeitas ao seu Commando.
Deos Guarde a V. Ex. -Bariío de Mnriliba. -Sr. Presillente da Jlrovincia do Parft.

~·-..

N. 1GO.-FAZENDA.-Fm !'í de .Tnlho de 1859.-Ao.ç
PTesidentes dr Prm•úwia compete (hlil!crrtr áceTca de nclamaçües contenciosas adminútrativas sof,rr! o assumpto
que não pertença ao Jllinisterio da Fazenda.
Ministerio dos Negoeios da Fazenda.

Rio de .Janeiro em

5 de Julho de 1859.
Francisco de ·sanes Torres Homem, Presidente do Trílmrwl do Thesouro Nacional, respondendo ao officio n.• 131
(htle 9 de Maio ullimo em que o Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Bahia trata da reclamação do Vigario Collado
da Freguezia do Caeté ao pngamento da congrua que por direito julga pertencer-lhe, contestando a deducçiío da 3.• parte
da mesma eongma em favor do Vigario Encommendado da
referida Freguezia, c sendo hnma redamarfío contencio~a
administrativa sobre assumpto que nüo pertence no Mini.terio da Fazenda, ord~na ao tnesmo Sr. Inspector 1 quedecida
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provisoriamente a questilo nos termos do art. 23 cnr~ 5. o
do Decreto n. • 2. 34.3 de 29 de Janeiro ultimo, remettendo-a
ao Presidente da Província para deliberar definitivamente
o que fôr de justiça nos termos do art. 4.5 do Regulamento
n.• 124 de 5 de Fevereiro de 18!,2, e assim decidida deverá
dar vista de todos os papeis relntivos á questão ao Procu~
rador Fiscal para o fim indicado no citado art. 23, ficando
na intelligencia de que se entender que a decisão do Pre""
~idente da Província he contraria aos interesses da Fazenda,
pelo facto do Procurador Fiscal nõo interpôr o recurso no
prazo legal, pão se deve julgar por isso inhll)ido de dat'
conta ao The~m1ro do !ltlQ houver o.eçorrido,.,..,... t'mnci~co

do Síl!I©:J 'fom.JK Homem,

N.ij

161. ~Em 5 de Julho de 1859.- Confii'IM huma appr~·
hensão de fardos ele fumo falsificado.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio dB Janeiro em
5 de Julho de 1859.
Francisco de Sullcs Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thcsonro Nacional, participa no Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que o mesmo
Tribunal resolveu indeferir o recurso interposto por Antonio
de Oliveira Alves c outros da clcci,;úo da mesma Thcsouraria
confirmaloria lia ~la Mesa do Consulado da dita Província, que
mandou opprehcniler 53 fardos com fumo em folha, vendidos
pelos rccorrcHtes a Biebcr c C." c Nicnláo Hcnriqne Wilt,
os quaes prdendido exporta--Jus para Europa, visto ter-se
reconhecido a fabificaçilo do dito fumo; ficando portanto confir)llada a clecisüo reconida. -Francisco de Salles Torres Homem.
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do 1859.-De·
clara que não pôde ser acctmwlado o e.rercicio dos cargo·s de
Vereador e de Jwiz Municipal substituto. Que podem ser
accumulados os cargos de Juiz de Paz e Substituto do Juiz
]funicipal, mas não o exercício de ambos estes cargos.

N. 0 162.-IMPERIO.-Aviso de 6 de Julho

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio, em 6 de Julho de 181)!).
Illm. e .Exm. Sr. -Foi ouvida a Secção dos Negocios do
lmperio do Conselho de Estado sobre o officio dessa Presidencia
n.• 6 de 19 do Maio do 1857, com o qual submetteu á approvação do Governo Imperial as soluções que deu ás seguintes
questões, formuladas por occasião da consulta que fez á mesma
Presidencia o cidadão Antonio Joaquim lVIoscoso Salgado, Juiz
de Paz do 3. o Districto c Vereador da Camara Municipal dessa
Capital.
1.• Se o Vereador que serve de Juiz Municipal, não como
supplente, mas l)Or virtude da disposição final do art. 1!) da
Lei de 3 de Dezembro de 1141, deixa o exercício de Vereador.
2. • Se o Vereador que Jw tambcm hum dos Juizes de l\1Z
do seu Districto, assumindo nas circumstancias mencionadas o
exercicio de Juiz Municipal, perde o lugar de .Juiz de Paz. por
entender-se tê-lo renunciado.
E Sua l\'Iagestade o Imperador, Tendo-se Conformado por
sua immediata Resolução de 2 de Abril ultimo com o parecer
da referida Secção, exarado em eonsulta de 21 de Fevereiro
antecedente: Manda declarar a V. Ex.
1. • Que pelo Decreto n. o 429 de 9 de Agosto de 1845 es!á
decidido, que ha incompatibilidade na accumulação do exercício dos cargos de Vereador e .Juiz :Municipal, devendo o Vereador que tiver de servir este cargo ser substituído na Camara
pelo seu immediato em votos, o qual deixará de servir, logo
que cesse o impedimento do mesmo Vereador.
Assim, pois, no caso em questão, tendo o Vereador em virtude do disposto no final do art. 19 da Lei de 3 de Dezembro
de 18U de assumir a vara de Juiz Municipal, deve, em quanto
estiver no exercício deste cargo deixar o de Vereador, no qual
será substituído pelo seu irnmediato em votos, voltando porém
ao exercício de Vereador, desde que se apresentar o Juiz Municipal ou o seu substituto quatricnnal a tomar conta da vara.
Neste sentido tem sido dadas varias decisões, que devem
continuar a ser observadas, em quanto não forem revogadas.
2, 0 Pelo Aviso n.• 36 de ~ de Março de 1847 § 1.• se declarou que ha incompatibilidacl!· na accumulação dos cargos
de Juiz de Paz e Substituto ;t lu.ií: .\[unidpa1, de sorte que
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o cidadão, já nomeado para um dellcs, que tacita ou cxpres~
sarnento aceitar a nomeação do outro, d<~sdl'l que exerça este,
renuncia aquelle, ou deye presumir-se que o renunciou.
Este principio tem sido conlirmado por varios Avisos. Sendo
porém reconsiderada a materia pela rel'erida Secção do Conselho de Estado, he esta de parecer, conformando-se .çom as
razões que expende essa Prcsidencia no oflicio, i\ que respopdo,
que o exercício obrigatorio, em hurna substituição transitoria
do cargo de Juiz Municipal pelo Vereador qne he Juiz de Paz,
não pôde certamente importar a renuncia deste cargo; apenas
exclue o seu exercício, que deve passar a quem competiY,
em quanto durar o outro.
E Sua Magestade o Imperador, Havendo por bem Revogar
a decisão 1.a do citado Aviso n.o 36 de 8 de Março de 1847:
Manda declarar â V. Ex. que não ha ineompatibilidade na
aecumulação dos cargos de Juiz de Paz c substituto do Juiz Muni:..
cipal, quer na hypothesc do final do citado arl. 19 da J.ei de 3 de
Dezembro de 181~1, que tn1tn da substituição pelos Yereadores,
quer da 1." pal'tc do mesmo artigo, que trnta dos substitutos quatriennaes nomeados pelo G1 vemo ou pelos Presidentes das l'ro,.
vincias.
Nesta conformidade dev~ ficar entendido que o Juiz de
Paz, que fôr nomeado substituto do Juiz :Municipal, ou que
fôr chamado a servir este cargo na f[tllllidade de Vereador,
conserva o seu luf!;ar, e nl'lle será snhslituido, em quanto estiver
no exerci cio de J ui;~, .Municipal, o q nal deixará, logp que se
<lpresentc o Juiz proprietario, si estiver servindo como substituto quatriennal, on logo qnc se apresente este substitutD, se
estiver servit:üo como Vereador.
Esta decisão, que está de harmonia com a do citado })eereto n. 0 129 de!) de Agosto de 1845, c de varios Avisos sobre
a accumulação de cargos publicos, tende a restringir o principio das incompatibilidades, com proveito do serviço publico.,
por isso que este será de menos difficil expedição, principafmente nos lugares pouco populosos, se menor fôr o numero de
incompatibilidades.
O que tudo com muni co a V. Ex. para seu conhecimentó
e execução.
Deos Guarde a V. Ex.- Sergio Teixeira de Macedo.__.
Sr. Vice-Presidento da Província do Maranhão.

r tso ,
N. 0 163.-JUSTICA. -Aviso de 7 de Julho de 18.59.Declara que, a ~Jista da Ord. Liv. 1. o Tit. 79 § 45, não
póde huni ú1dividuo servir os o!fieios de Partidor e A t:aliador de hum Juizo do qual he Escrit·ao sen cunhado.
Ministerio dos Negocios da

7 de Julho de 1859. ·

Ju~tiç~.

Rio de Janeiro em

lllm. e Exm. Sr . ....,., Não podendo :Firmino Julio de Moraes
Carneiro, á vista da expressa di~posição da Ord. Li v. 1.v
Tit. 79 § 45, servir os officios de Partidor e Avaliador do
Jui~o de Orp}lãos da Cidilde de Angra dos Reis! do qué!l he
;E~crivão !l~ll Cll!1h!ldo; M11odª S11a ~fllg()st!ld.fl o llllperf!dur
qntJ V, Ex. ordt.Jrw 110 Juiz do Orphao~ rc~pr.ctlv9, qm1 filç!l

re~SHI' stmHllhtmto obuso 1 e tlHO uo Juiz do Dír·oíto du ConHti'Ct\
extranhõ nllõ tô·lô ot'uutollúdo cotno lhu cumpria.
DMs Gu11rd~ a V. Ex.'""'""Dnrao do 1\'Iul'ltiba.--sr. Vra•
J~ldente da ProYinc:lu do lUo de Janeiro,

........N. 11

18!.-PAZENDA.-Em 7 de Julho de 1S59.-Sobre o
'Vencimento e legalidade do exercício de hum Escn'pturario
da Contadoria na Secretaria da respectiva Thesouraria ,
e vice·versa.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

7 de Julho de 1859.

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri·
bunal do Thesouro Nacional, em resposta ao officio n. o 41
do Sr. Inspector da Thesouraria de fazenda da Provincia
de Sergipe de 6 de Maio ultimo, no qual participa ter mandado pagar ao Segundo Escripturario da dita Thesouraria,
Eliziario Prudencio da Lapa Pinto, a gratificação, ou 5. • parte
dos vencimentos do lugar de Official da respectiva Secretaria,
que se acha exercendo, por ter o proprietario passado a
:o;ervir na Segunda Contadoria para melhor andamento do
serviço publico, considerando como huma verdadeira subslituiçlio a troca de serviço desses empregados; declara ao
mesmo Sr. Inspector que, não póde dar-se neste caso, a
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substituição, como julga, pois que os Emprega!los, de qne
trata, não pertencem a classes diflerentes; sendo que nus
Thesourarias de Fazenda formão huma só classe os Empregados das diversas categorias até Chefes de Secção, e estes
huma outra Classe, depois da qual se segue a dos Contadores
e por ultimo a dos Inspectores; pelo que cumpre ao Sr. Inspector fazer revogar a sua decisão, attenta a disposição do
~rt. 3. do Decreto 0. 1. 995 de 14 de Outubro de 1857,
explicado pelo art. 41 do Decreto n.o 2. 3!~3 de 29 de Ja~
!1Ciro deste anno, na fórma do parecer, que remetteu por
copia do Procurador Fiscal da mesma Thesouraria, o qual,
porém não podia considerar illegal a troca do §erviço dos men.ciona{lo~ Empregadog, como con~ídcrou 1 visto que, além de se
0

0

nao oppôr ct~~a tnwn á dl§posi~~;lo algnmn do Lei, t1cnrrio com
ollo sntl~foltrt8 nlgnm1ts n@cü~ílh!ado~flü ~el'Vltt) lnthllí\O, qtm
tlõ out1·o modo o nno torH.Io sido."""'" Fraucl:Jco ue Sullcs 'l'on~8

HtJmam,

N. 0 165.-~Clrêülàr e1n 8 de Julho de 1859 ...... Sobre algwrtas
duvidas suscitadas ácerca da intelligencia do art. 36 do
Decreto n. 0 2. 34.3 de 29 de .Janeiro do corrente anno.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. nio de Janeiro em
8 de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores dus
Thesourarias de Fazenda, em solu~~ão ás duvidas suscitadas ;t
ácerca da intelligenciu do art. 36 do Decreto n.o 2.34·3 de
29 de· Janeiro deste anno, qne u dispo~ição do citado artigo
não he applicavcl aos Empregados que naquclla época estivessem no gozo de quaesquer vencimentos de aposentadoria,
nem aos jubilados, reformados e pensionistas, não se devendo
daqui concluir que os Empregados de Fazenda aposentados,
que se achassem no exercício de lugares do mesmo Minbterio
ao tempo da publicação do referido Decreto, não possão gozar
do favor concedido no artigo já mencionado, por isso que
hum dos seus fins foi beneficiar os ditos Empregados, que
nesta parte se aehavão em peiorcs condi~ões que os do<;
outros Ministerios.- Frand::oco de Salles Torres Homem.

2l
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N.o 166.-JUSTH:A.-Aviso de 9 de Julho de 1859.Declara qtw oi Empregados Publicas não pr·ivilegiados
devem estar sujeitos ás regras geraes do processo criminal,
e portanto ser Julgados pelas pro!las dos autos em sua
ausencia, quando accusados em crime em que não cabe a
denuncia.
2.• Secção. lVIinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 9 de Julho de 1859.
Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 15 de
Março ultimo que acompanhou a consulta que a V. Ex. dirigio o Juiz de Direito da Comarca de Caeteté, afim de saber,
se pelo art. 233 do Codigo do Processo Criminal, os Empregados Publicos núo privilegiados, em crimes de responsabilidade, podiúo ser julgados á revelia; cumpre-me declarar a
V. Ex. que Sua Mngestadc o Imperador, Conformandq-Se com
o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa, Houve por
bem decidir que os referidos Empregados, não gozando de
privilegio algum, visto como o Regulamento n." 120, nrts.
396 a 405, nenhum lhes confere, nem o Decreto de 8 de
Outubro de 18143 os c0mprehende, devem estar sujeitos a~
regras geraes do pr19cesso criminal, c portanto ser julgados
pelos provas dos autos em sua auscncia, quando accusados
em crimes em que niio cabe a denuncia.
Deos Guarde a V. Ex.- Barão de l\Iuritiba.- Sr. JJresidente da Província da Bahia.

fte}lal•tiç'âo Get•al tias Tet•t•as Publicas.
N." 167. -Aviso N. 17 de 9 de Julho de 1859.- Ao Presidente de S. Paulo. -A' cerca elo registro.
0

Illm. e Exm. Sr.-Declare V. Ex. ao Delegado do
nirector Geral das Terras Publicas nessa Província em solução
á duvida constante da Consulta, que essa Presidencia me
transmittio com officio n.o 155 de 26 de Novembro do
anno passado, que as declarações de posses de terras para o
registro, que os Vigarios devem remetter á Repartição Es·
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pecial das Terras Publicas para alli serem registradas, são as
que lhes ti verem sido apresentadas depois de findos os tres
prazos marcados no Regulamento de 30 de Janeiro de 185li·,
e não as que elles tiverem recebido dentro dos mesmos prazos,
e que por conseguinte houverem elles proprios lançado no
livro do registro, pois que estas devem conservar-se no archivo das Parochias, segundo dispõe o art. 107 do citado
Regulamento, como tudo bem entendeu o referido Delegado.
Deos Guarde a V. Ex.-Sergio Teixeira de Macedo.-Sr. Presidente de S. Paulo.

----·N.o 198,-FAZENDA.- Em 12 de Julho de 1859. -Sobre
qualificação de argolas de metal branco subrnettidas
a despacho.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio ele Janeiro em
12 de Julho de 1859.
Communico a V. S. que o Tribunal do The:.ouro dando
provimento ao recurso de Perry Shaw & Hawkcs da qualificação dada ás argolas de metal branco por ellcs submettidas a despacho, resolveu que as mesmas argolas estão
sujeitas á taxa do art. 708 da Tarifa, e não ü do art. 1. 2!i5,
por não poderem ::o:er applicadas ás portas de carros, carroagens,
&c., c terem differentc destino.
Deos Guarde a V. S. - Francisco de Salles Torres
Homem. -Sr. Inspector da Alfandega da Côrte.

( iG'f. )
N.o 169.-IMPEIUO.-Aviso de J~ de .Julho de 1859.-.Ap·
tJroua a tlrcistw dada pelo Presidente da Pruvincia do Riu de
Janeiro, de poderem ser accronulado.s os of!icios de Contador

e Partidor do Geral e Orphãos aos cargos de Vereador c
de Jm':; de Paz.
3." Secçilo. Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
lmperio çm 12 de Julho de 1859.

Illm. c

E~m.

Sr.- Forão presentes a Sua

Jmporudor o officlo do V.

E~.

Magt~stmlo

o

LJq 22 do Junho ultimo, o
pnpGiil qtw o l.leom}HHJhurno~ !'Olnlivo~ 1\ dnvidu pmpo~ta pelei

Camm·11 Municipal ílo Cabo F1·io, <kon·.n tia lneompntillilillndc:
Jos óllicios de Contado!' o Purlitlo1· do Gerttl o OrphJos, con1
os de Vereador e Juiz de f'uz.
E Inteirado o Mesmo Augusto Senhor da soluono que
V. Ex:. deu á dita duviua, lia por bem Approva~la, visto
que não havendo Lei que decrete a incompatibilidade na
acctimulaç.ü.o doqnelles Cargos, e não se dando nem repugnancia entre as suas funcções, nem impossibilidade de serem
ellcs exercidos jurttamente, não hu razão para que uão
possão ser accumulados pela mesma pesson.
O que communico a V. Ex. para sua inte!ligencia, e
para fazer constar á referida Camara Municipal.
Deos Guarde a V. Ex. -Sergio Teixeira de Mucedo. -Sr.
Presidente da :Provincia do lHo de Janeiro.
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?Lo 170. -Aviw do 13 de .Julho tle 18:>9.-Declara que
siío P.Torbilantcs das allribuiçut's conferidas ás Assembléas
Prrmi'llciae.ç a.~ Leis da AssembUa Legislativa de Goyaz
que estabelecem o meio executivo para a cobrançct dos
impostos provinciaes, e das dividas das Camaras Muniçipaes, e a que decreta a Ú1c01npat·ibdirlade na accwmnlação
dos cargos de Procurador da Camam j~[unicipal e de
rereador e Secretario.

3.• Sec~~iío. Hio de Janeiro. lvrinislel'io dos Negocioii do
Imperio em 13 de .Julho de 18;':)9.
Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secçiío dos Negocios
do Imperio elo Comelho de Estado sobre os Actos da Assembléa Legislativa flessa Província, pmmulgados na sessão
Ordinaria do anno proximo passado.
E Sua Mageslade o Imperador, Conformando-Se por Sua
immediata Resolução de G do corrente mez com o parecer
da dita Secçiío exarado em consulta de 3 de .Junho ultimo,
na pül' bem declarar:
1." Que süo exorbitantes das attribuições conferidas ás
Assembléas Provinciaes pelo Acto Addicional os arts. 7. 0 da
Lei 11. 0 18 de 23 de Agosto, e 2G da Lei n.o 2.~ de 2 de
Setembro, que estabelecem o meio executh·o para a cobrança
dos impostos pmvinciacs c rlas dividas das Cnmnrns.
2." Qne tambem excede <Ís referidas attrilmições a disposição do art. 34. da citaria Lei n. o 25 que decreta a
incompatibilidade entre os cargos de Procurador da Camara
~lunicipal, e de Vereador c Secretario.
A sccçfio entende que Jüio compete 1Ís Assembléas
Provinciaes decretar incompatibilidades que tem relação com
disposição de Leis Geraes, nem ellas devem intrometter-se
em ohjectos rcgularlos pelas ditas Leis, sobre os quaes não
podem legislar. Se a Assembltla de Goyaz tere por fim reconhecer hum a incompatibilidade jiÍ declamda por Lei (Decreto
n.• 371 de 20 de Setembro dJ 18/j.:),) e por varias decisões
do Governo Imperial, snper!1no foi pelo menos esse acto, que
:-nada veio, nem podia, accrescentar.
•
: · O que commuaico a V. Ex. para sua inlelligencia.
·,
Deos Guarde a V. Ex.-Sergio!Teixeira de ~lacedo.~Sr,
fresidente da Proviucia de Goyaz,
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Repat•íiçtio Ce••al tlas Tei'I'aS Publicas.
N.• 171.-Aviso N.• 15 de 14 de Julho de 1859. -Ao
Presidente de Santa Catharina.- A' cerca da

·naturalisação dos colonos.
lllm. e Exm. Sr.-Em resposta uo oilicio n.• 13 de 26
de Fevereiro ultimo, em que V. Ex. consulta se para naturalisação dos colonos, que chegarem uo Imperio depois da
data do Decreto n.• 808 A de 23 de Junho de 1855, basta
que estes fação perante os Juizes de Paz as respectivas declarações, tenho de dizer que aos que estiverem residindo no
Brasil ha mais de dous annos póde V. Ex. mandar expedir
gratuitamente suas cartas de naturalisação nos termos do
art. 17 da Lei n.• 601 de 18 de Setembro de 1850, e quanto
aos outros, que não tendo ainda este prazo de residencia,
desejarem obter a mesma graça, e della forem dignos, remetia
V. Ex. ao Governo Imperial h uma lista de seus nomes afim
deste os naturalisar, usando da attribuição, que lhe confere
o final do art. 3. • do citado Decreto.
Deos Guarde a V. Ex.-Sergio Teixeira de Macedo.Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N.• 172.-IMPERIO.-Aviso de 15 de Julho de 1859.-Declara quaes são os objectos comprehendidos no art. 8." do Decreto n.• 1.030 de 7 de Agosto de 1852, e 9.• do de 13 de
Outubro de 1853 sob n.• 1. 2!~5, que isenta de dú·eitos de

importação os artigos vindos do estrangeiro para a estrada
de {e1·ro do Recife.
7.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio do11 Negocios
do lmperio em 15 de .Tulho de 1859.
Illm. c Exl'tl. Sr.-Dando solução ao officio de V. Ex.
n. • 152 de 4 de Junho ultimo relativo ás duvidas, que se
tem suscitado sobre a intelligencia do art. 8. • do Decreto
n.• 1.030 de 7 de Agosto de 1852, e 9.• do de 13 de
Outubro de 1853 sob n." 1.2&5, que ampliou o prazo mar·
cado Haquelle para a isenção de direitos por materias impor•
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tadas para a estrada de ferro dessa Provinda; declaro a V.
Ex. que em virtude do disposto nos referidos artigos são
isentos de direitos de importação durante o tempo marcado
para a conclusão das obras da dita estrada, c mais dez annos além
deste prazo, os trilhos, machinas, instrumentos, carros, locomotivas, e mais objectos vindos do estrangeiro com destino
á construcção, reconstrucção, accrescimos, reparos, melhoramentos, e custeio da referida estrada.
Nesta conformidade dirijo Aviso ao Ministcrio da Fazenda.
Deos Guarde a V. Ex.-Sergio Teixeira de Macedo.-Sr.
Vice-Presidente da Província de Pernambuco.

N. 0 173:- JUSTICA. -Aviso de 15 de .Julho de 1859.Declara que na ·concessão das honras do posto de ltlqjo1·
da Guarda Nacional de que trata o Decreto de 5 de Abril
de 1856, cornpreltende-se lambem os distinctivos do mesmo
posto.
Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em
51 de Julho de 1859.
111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao oflicio de V. Ex.
datado de 18 de Fevereiro ultimo, em que consulta se o
· Capitão da 1. a Companhia do 16. o Batalhão de Infantaria da
Guarda Nacional dessa Província, Tristão Cardoso Nunes, que
·por Decreto de 24 de Setembro do anno proximo passado,
foi designado para exercer o lugar de Major do referido Batalhão, deve usar dos distinctivos correspondentes áquelle
posto, tenho de declarar a V. Ex. para seu conhecimento,
que na concessão das honras inherentes ao posto de Major,
de que trata o Decreto de 5 de Abril de 1856, estão ligados tambem os distinctivos daquelle posto.
Deos Guade a V. Ex.-Barão de Muritiba. -Sr. Pre~
sidente da Província de Minas Geraes.

~/ 174.. ~AYiso

<lc 18 de .Tulho rle H~:S9.~ E.çtabrlecc
o modo por que drvrm ser diPididos os Officios de Justiç-a da Cidade de S. Jo.w: do 1lripifní e da Villa do
üoianinha, em 'l)ista da Lei Provincial n. • 452 de. 30 de
Abril de 1859, que os manda dividir.

2. ~ Secção. Ministcrio dos Negocios da Justiça. Rio de
.TaneirJ em 18 de Julho de 1859.

111m. e Exm. Sr. -Não tendo a Lei Provincial n. 8 452
de 30 de Abril ultimo estabelecido o modo da divislio dos
Oliicios de Escrivão e Tabelliáo l'ublico dos Termos da Cidade
de S .•José de l\lipibú e da Villn de Goianinha rlessa Provi ncia, consulta V. Ex em offieio de 15 de Junho proximo
findo, se deYem os respectivos serventuarios servir cumulativamente os ditos oflieios, ou ~c, de éonformidade com o
qne dispõe o Decreto de 30 de Jsneiro de 1831}, deve hum
servir de Tabcllião do Publico .Tuditial e Notas e Escrivão dc)s
Orphãos e dos Hesiduos e Cnpella~, c o outro de Tabellião do
Publico .Judicial e Notas e Eserivão das Execuções Cíveis e
Crím9S: em resposta declaro a V. Ex. que Sua l\1agestade o
Imperador, a Quem foi presente esta con~!llta Houve por
bem, Conformando-Se eom o parecer do Consultor dos Nego cios da .Tmti<,:a, lkeitlir qne a J'eferiutl divisão deve ser
feita de conformidade rom o citado Decreto de 30 de Janeiro
de 1831~; visto eomo, a Imperial Hesolução de Consulto,
datada de 17 ele .faneiro de 18t)6, reconhecendo que a designação especial do numero elos Officios de Justiça he attrihnição das Assembli~as l'rm inciaes, e que portanto, quanrlo
ellas usarem deste direito, devem suas decisões ser respei·
ta1las, reconhece tnmbem qnc, quando ellas o tiverem omit·
tido, claro he qne dei,ão subsistir o Decreto uc 30 de .Janeiro
de 1834, que ent<io deriva sna forç.a da vontade presumida
da Assembléa Provincial; sendo qnc, no caso presente ainda
maiO!' força deriva esle Dcereto do art. 2." da citada tei
hovincial n. o lj.;)2 de iW de Abril ultimo, na parte em que
dispõe que os respectivos scrvcntnarios of{iciaráo como fôr
determinado pelo Governo.
Deos Guanle a V. 1~~.-Barão ue Muritiba.-Sr. l're..
sidente da Província do 1\io Grunde do Norte.

:l. 17G.-Aviso de 19 de .ínlho de 1Rí9.-Approva a
n•sposta que mandou dar ú Assemblla Provincial o Prl'side/1/e da l'roJSincia do Hspirito Santo, n•latit•mJu•ntr• rt
hwn Parecer da rnesma Assl'rnbléa recommendando ao Juiz
1lfunic1]Jal, pm· intennedio rlo Presidente, que pozesse a
concnrso o lugar de Escrinl.o de Orplúios da Villa do
Espirito Santo, e declara ljlle, quando venhilo a vagar os
officios de Escr·ivilo de hum Termo exlinclo, pm· força dos
arls. 20 e :H da Lei de 3 de Dezembro de UH t , derem-Si~
considerm· lambem extinctos os ditos officios.
0

2.' Secç-r:o. !Hinisterio dos Negocios da .Justiça. Rio de
Janeiro em 19 de .Julho de l S3H.
Tllm. c Exm. Sr.-·Tenho presente os officios de V. Ex.
datados de 17 c 18 de .Junho proximo 11ndo: no 1." dirigido
ao Sr. Ministro do Impcrio, submettc V. Ex. ao conhecimento do Governo Imperial a rop:a do Parecer da Asscmbléa
Legislativa dessa Provinda, rccommenrlando ao .ruiz Municipal do Termo da Capital, por intcrmedio de V. Ex., que
marHlc pôr n concur~o o officio de Escrivão de Orphãos c
annexos da Vi lia do Espírito Santo, qúc anteriormente havia
sido provido, e que, por força do ~:rt. 482 elo Rcgnlnmento
de 31 de .Janeiro de 18 '12, teve ~c passar para a cabeça do
Termo; c bem assim a «:opia da resposta que V. Ex. mandou
dar á mesma A~semh!t\a, dcclarnndo que, pelo dever de respeitar c fazer respeitar o dogma constitucional da separação
dos poderes, nfto porlia mandar cumprir a recommendação
consignada no citado parecer, por conter elle hum excesso.
das attribnições conferidas as Asscmbléas Provinciaes pela Lei
de sua creação, enlre as quacs não se conta a de ordenar n
agentes elo porler jndieiario: c no 2." dirigido a este Ministeria pede V. Ex. huma decis:io «lo Governo Imperial, que
firme a vcnla«lcira interpretação <lo art. lj.82 do citado Hcgulnmcnto de 31 de Janeiro de 18'12, afim de saber-se, se
os officios de .Justiça de Termos extinctos em virtude dos
arts. 20 c 31 da Lei ele 3 de D~wmbro de 1841, ficão
tambem extinctos apenas vagos. Em resposta cumpre-me declarar a V. Ex. que Sua i\Iagesta:lc O Imperador a Quem
foruo presentes os ditos ofl1cios, Houve por bem Approvar a
resposta qnc V. Ex. mamlon «lar a Asscmbléa Provincial:
visto eon;o, hc principio corrente, jú c~onsngr~do pelo Aviso
u." 4.2 uo 1." de Março de JS:38, qnc lacs AssemiJléas não
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teem attribuições executivas: o contrario importaria a eonfusll.o dos poderes e anarcbia administrativa. Quanto a consulta
de que trata mais especialmente o segundo dos citados officios,
Houve tambem Sua Magestade O Imperador por bem Decidir
que são proeedentes as razões por V. Ex. ex pendidas nos
ditos officios, quando entende que !levem-se conside1 ar cx1inctos, logo que por qualquer causa veuhão a vagar, os
officios de Escrivao do Tenno que, por força dos arh!. 20
e 31 da tei de 3 de Dezembro de 1841, perdeu o fôro civel;
por quauto se semelhante Termo fica sem direito a Juizes
supplentes e a Escrivães; se aquelles desde logo desapparecem;
e se estes só por força c em respeito ao 1•ncarte na serventia vitalícia he que passão para a cabeça do Termo, claro
he que, quando por qualquer causa tambem elles desapparecem, extinguem-se os respectivos officios, porque nem a
causa publica, nem o interesse das partes exige a sua permanencia: c se por ventura hum tal Termo readqnirir ns
condições necessarias para ter fôro civel, nada obsta que
a Assembléa Provincial de novo crée semelhantes officios,
seguindo-se entao o provimen~o.
Deos Guarde a V. Ex.-Bar!lo de Mnritiba.-Sr. l'residente da Província do Espírito Santo.

N. 0 176.-FAZENDA.-Circular em 19 de Julho de 1859.Prohibe que nas Alfandegas .~e despachem sabonetes. ![c., que
tragão como rotulo estampas, representando os mysterios
da Religião do Estado.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em

19 de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, tornando em consideraçfio a
representação do Exm. Bispo Diocesano de Pernambuco, ordena
aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, que rccommendem aos das Alfandegas que não admittão a despacho,
sabonetes ou outros quaesquer objectos proprios de toucador,
que tragão como rotulo estampas representando os mysterios
da Religii'ío do Estado. -- Franci~co de Salles Torres flomcm.
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IV 177.-- Em 20 de .J11llw de 183~).- Que aos Procuradores Fiscrws compelem as porce11tayens de 11/Tecadaçào provenic11le de multas e juros accrescidos.
Minislerio dos Ncgocios da Fazenda. Hio de Juaeiro em
20 de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesonro Nacional, declara ao Sr. [nspector da
Thesouraria de }'azcnda da Província de Stngipe, para sua
intelligencia c devida cxecut;ilo, que aos Procuradores Fiscues
competem as porcentngens das quantias arrecadadas por
diligencias sua:•, provenientes das multas impostas aos devedores c contribuintes e juros accrescido~. visto ser gcnerica
a disposit;ão do art. 16 § 3." da Lei de 2f) de Novembro
de 184-l; n:io obstando quanto ás multas, a Ordem n. 0 10 de
9 de J<1neiro de 1857, poh que se refere ás porcentagens
das Heparlit;õcs arrec1vladorus.- Francisco de Salles Torres
.Homem.

N.O 118.-Em 21 de Julho de 18;)9.-Nega a hum EmJlregculo o ordenado da data em que deixou de ter exercício,
por ser removido, até aquella em qtt3 se apresentou em
virtude de reÚ!tegraçlw.
1\linisterio do5 Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em
2l de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazen.Ja da Província do Paraná, que foi indeferido o requerimento, que acompanhou o seu officio
n." 18 de 8 de Fcven~iro ultimo, no qual o 2. Escripturario
da mesma Hcpartição Candido José Pereira, recorre da decisão
tla Thesouraria por lhe ter negado o ordenado, desde o dia
em que nhi deixou de ter cxereicio, por ter sido rcmovi.Jo
para a Thesonraria das Alagôas, até ao dia em que de novo
se aprcRcntou, por ter sido reintegrado no dito lugar; não
só porque nas ajudas de custo abonadas aos Empregados de
0
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Fazenda se eomprehende o ordenado dmanle o inlervnli11
decorrido de hum lugar a outro, como tamben1 porqnc
equivalendo a reínlegra!,'ãO do Supplirante a huma nov«
nomeaçüo, he daro, que não teria direito ao vencimento,
que ora requer, se em vez de voltar paril o Pamn<Í fosse
exercer o seu emprego nas Alagôas.- Francisco de Salles
Torres Homem.

N.• 179.-Em :21 de .Julho de 185D.-1Yo pagamento dos

rl'ireitos de 30 por ·;. do cargo de lu i::. .~1 WIÍcipal não se
leva em conta os de 5 por "lo pagos anteriormente do emprego de Promotor Publico . .
Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. I\io de Janeiro em
21 de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Tbesouro Nacional, declara ao Sr. Impectt•r tla
Thesouraria de Fazenda da Província de Sergipe, em resposta
ao seu officio n.? 28 de 30 de Março ultimo, que não foi
regular a sua dc~isão, mandando levar em conta no Bacharel
Francisco Joaquim da Silva, no pagamento dos direitos de
80 por •;. do cargo de Juiz Municipal, que occupa os 1le
5 por "/o que tinha rago anteriormente como Promotor l'nblico, sob o fundamento de que o art. 15 da Lei n." 77~
de 6 de Setembro de 185!~ clara e terminantemente manda
attcnder os direitos pagos: por quanto este artigo só tratn dos
direitos de 5 por "/o, c no caso em questão o imposto he
diflcrente, assim corno o suo c:.trc si as classes dos dons
empregos de Promotor c Juiz Municipal; do que resulta que
nem mesmo se dá a hypothesc <lc promoção a que se refere
a advertencia 3. a da Tabella de 30 de Novembro de 18H
para que podessem subsistir a dccis'ão do Sr. Inspcctor c a
doutrina da Portaria de 28 de .Julho de 1853, cilatla pelo
Procurador Fisral no seu parecer anncxo no suprameneionado
ofiicioo- Fra!lcbco de Sallcs Torres Homem.
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i'l.'' 1BO.-Em 21 tle .Julho de 18~)9.--Sobre o dcscoulo de
uolas do Thcsouro em substiLHiçao depois de
expirar o 1wa:,o marcado.

l\linislerio dos ~egocios da Fazenda. B.io de Janeiro em
21 de Julho de 1859.
l~ranósco de Salle~ Torres Homem, Jlresidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda de Matto-Grosso, em resposta ao seu
officio n. • 21 de 28 de Janeiro ultimo, que approva a sua
resolução, mandando: 1.• que fossem recebidas na Thesouraria, sem dosconlo algum, as 60 notas de 20-77000 papel
amarello, da 3.• Estampa, que se estúo substituindo, e lhe
forão dn·ectamente remettidas pelo Juizo Municipal e de
Orphãos da Yilla do Diamantino, por ter o respectivo CoiJcctor recu,;ado recebe-las no dia 28 de Dezembro do anno
passado, em que lhe forão apresentadas, quando não tinha
ainda expiraLlo o prazo marcado 11nra a substituição; sendo
qne o Co\lector as devia ter recebido, visto como o pagamento
feito pelos particulares com tacs notas ate o termo do }Jrazo he
valido, e conseguinlemcnte não J10uem ser os Collectores
responsaveis pelo desconto destle esse termo até que as notas
entrão nas Thesourarias ou no Thesouro, salvo se excederem
do prazo que lhe~ tiver sido marcado para recolherem os
tlinheiros publicos: 2.• q1~c a nota de 20<7I:COO da 2." serie
n.• 17.~)8(3 que fer. parte da remessa, fosse subslituic!a com
o desconto da lei, cabendo a quem deixou de apresenta-Ia
no prazo competente a obrigação de indemnisar o cofre dos
orphão~, onde foi encontrada: e 3.• finalmente que a nota
outr'ora do valor de 50:17'000, papel encarnado, tambent remetlida na mesma occasião, fosse devolvida ao referido Juizo,
para exigir de quem deixou de apresenta-la no devido tempo,
a indemnisação do seu valor.- Francisco de Salles Torres
Homem.

(
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N.• 18!.-Em :n de .Julho d~ ts.-,9.-A remcsw do d,'spacho, que deve fitzer o 1ncstre do ilavio em carregmnento;
pôde ser fi:itrt no 1." dia util se o sr•guinte em que recebl'J'
a carga {ilr feriado.
2J

Ministerio dos Negocins da Fazenda. Rio de .Janeiro em
Julho de 1859.

d~

Communico ao Sr. Administrador da Mcza do

ConsulaJ,~

ela Côrtc, qnc o Tribunal do Thesouro, dan(]O provimento

ao récurso de Pder l{•anaack, Capitão do Brigue Mecklemburguez Wilhelmine, resolveu que elle seja alliviado da n1ulta
f!IIC lhe foi imposta por nrio ter levado no prnzo competente
á Barca de Yigia o despacho que fez de 500 snccns com cafi•;
ficando porem na intdliger1cia de que, se o dia ~eguinte ao de
q:Ie trata o art. 1()5 do Hcgulamento de 30 de .Maio de
1836 fôr feriado, a remessa do despacho podt~rá cffectuar-se
no 1.• dia util dcpoiJ dos feriados,-Fnrncisco de Salles
Torres Homem.

-·N.• 182.-JCSTlÇA.-.hiso ele 23 de Ju·:Iw d1~ 1859.Approva a decisão do Juiz de Orphãos do A legrele .~obre
a nao entrega da legitima â orp!tã JJlaria José l'iet'ra,
que se casou sem licença do mesmo Juiz, e declara que a
validade ou nnllidade do casamento de·ve ser Julgada pelo
Juizo Ecclesiastico.
2! Secç<'io. Alinislerio dos Negocíos tla Justiça. Uio de
Janeiro em 2:J de Julho uc 1859.
Illm. c Exm. Sr. -Manda Sua Magcstade o Impcratlor,
em resposta ao seu olllcio 11. o 19.) de 11 de .Junho ui limo,
declarar a V. EL: 1. cjue Ha por bem Approvar, por ser
conforme iÍs disposi~~ões da Ord. Li v. L" Tit. 88 § 19 c do
;\viso !1. 70 de 18 de Julho de 1816 a decisão do .Juiz
de Orphãos do Alegrete sobre a não entrega da legitima
iÍ orphfi Maria .Jose Vieira, em quanto fór menor, visto ter-se
ella casado sem licença do mesmo .}t)iz; 2.• que só ao Juizo
Ecele~instico compele tomar conhecimento da validade ou
nu!Jidadc do casamento.
Deos Guarde a V. Ex. ---Barão de i\Juritiha.-Sr. Pre~iucnte da Prol'incia de S. !'edro do Sul.
0
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TV 183.- FAZENDA.- Em 25 de Julho de 1859. -Sobre
accwnulação de renciuwntos, percepçrio da gratificação de
exerci cio on 5. • JHLrle do re111:imenlo nos casos de substituição dos Empregados de Fazmda.
Minisferio dos Negocios da Fnzendn. Rio de .faneiro em
25 de Julho de 1859.

Francisco rle Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesonro Nncional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, em respo~ta
1is consultas que fez em seu officio n. • fi.O de 9 de Abril
ultimo: 1.• que os Empregados de Fazendo, nos casos de
substituição, accumulilo aos vencimentos proprios de ~cus
empregos a gralifica(."ilo ou quinta p<irle dos vencimentos do
substituído, -conforme a opção que tiverem feito nos termos
do art. ld do Uecreto de 29 de Janeiro do corrente armo,
segundo já foi dDcididu no Thesouro por despacho de 2 de
Março sub,eqnente; 2.• que, como lambem ja foi decidido
por despacho de 12 de Abril proximo passado, quando o
substituto do Chefe Superior, ou empregado mais graduado,
perceber a gratificação ou quinta parte dos vencimentos deste,
tem todos os outros ~nbstitutos, que se lhe seguirem em virtude
dessa primeira substituição, direito a serem pagos á custa da
Fazenda ria gratincaç·ao ou quinta parte dos vencimentos dos
substituídos; 3. o que, o abono da gratifica~ão, em qnalquer
caso, começa da data em que tem lugar a substituição, como
acaba de ser resolvido por despncho desta data, e o da quinta
parte do vencimento, no de molestia, sessenta dias depois,
ou quando he requerido, nos termos do § 2. o do art. 3.•
do Decreto de 14 de Outubro de 1857, ficando entendido
nesW. ultima hypothese que o substituto que se achar no
gozo da grntificação do sustiluido, antes do referido prazo,
não está iuhibido de fazer a opção, quando tiver direito a
ella, com tanto que só perceba a quota proporcional dessa
gratifica{~ão; 4. • finalmente que, não estando revogada a disposição do citado § do Decreto de 14· de Outubro, pois que
o art. 41 do de 29 de .Janeiro não a nlterou senão quanto
á opção que permitlio, deve o substituído peruer depois de
sessenta dias a quota proporcional do seu ordenado á favor
do substituto, se esle a requerc1·.- Francisco de Salles Torres
Homem.

( 1íG )
N.o 18li·.- Em 2G tll~ .fnlho tle 18:í\). -·As {'alias jHslifiaulrts
dos Lentes c mais Rmprer;ados das Faw/darli'S de Direito
sú düu direito ao onlcnwlo e 11il.o lÍ gmtiftát.çilo.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Hio de .lanciro
26 de Julho de 1859.
Francisco de Snlles Torres Homem, Prcsídcn lc do Tribunal do Thcsouro Nacional ordena ao Sr. lnspcctor da Thesonruria de Fazenda da Provineia de S. Paulo, de conformidade
com o Aviso do Ministerio do [mpcrio de 18 <lo corrente
mez, que faça recolher á mesma Thcsouraria a import.ancia
das gratificações que pagou aos tentes c mais Empregados
da Faculdade de Direito dessa Provincin, relativas aos dias
em que dcrfio fultns juslicn<las; · visto como, em virtndc do
disposto no art. 95 dos Estatutos em vigor, e 2'1-3 do respectivo Regulamento complementar, a falta justificada sómenle
dá direito ao onlenado e nunca á gratificação.- Francisco
de Sa\lcs Torres Homem.

N. 185.-f:ircnlar em 2G <lc .Julho de 18:)0. -Sobre a
assemelhaçü.o dos chapú>s de l1i. ou fidtro I?H1Jerni:ados
com virolas nas abas e filas de veludo.
0

Ministcrio <los Ncgocios ria Fazr·nda. Rio de Janeiro em
26 de Julho de 185~).
Franci~co de Sallcs Torres Homem, Presidente <lo Tribunal do Thcsouro National, dcelara aos Srs. Inspcctorcs rias
Thcsonrarias de Fazcndn, de conformidade com o Aviso nesta
data expedido á Alfandcga da C6rtc, para qoe o fação constar
aos <las Alfandcgas, para o devido conhecimento c cxecuçiío,
que os chapéos de lfi ou feltro, envernizados, com vi rolas
nas abas e fitas de veludo, ficfio assemelhados aos de sola
envernizados, para marinheiros, afim de pagarem os direitos
de 4·20 reis do art. 4-~8 da Tarifa.- Franci,to de Salles
Torres Homem. ·
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N.• 1.86.-JUSTICA.-Aviso de 26 de Julho de 1859.-

Declara que nã·o ha incompatibilidade em servir o Procurador Fiscal no mesmo Termo em que he Ju,iz Municipal hum seu primo co-it·mão.
2. 8 Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 26 de Julho de 185~.

lllm. e Exm. Sr. -Em officio de 25 de Abril ultimo,
. a que acompanhou copia do que a V. Ex. dirigio o Juiz Municipal do Termo da Capital, participando não poder servir
com o actual Procurador Fiscal da Thesonraria de Fazenda,
o Bacharel Jeronymo José de Campos Curado Flemy, por
ser seu primo co-irmão, e que por isso, em vista do Avi~o
n.• 266 de 3 de Dezembro de 1853, tem de jurar snspeiçiío
em todas as causas em que tiver de intervir o dito Procurador Fiscal; consulta V. Ex., se a disposiçflo do citado Aviso
comprehende tambem, como parece resultar da generalidade
da expressão -empregado publieo -, o Proeurador Fiscal
para que não possa com eU e servir o Juiz Municipal e de
. Orphãos, . quando seja .seu parente dentro dos gráos prohibidos. Sua Magestade o Imperador, a Qnem foi presente o
dito officio, Conformando-se com o parecer ,}o Consultor dos
Ncgocios da Justiça, Manda declarar a V. Ex. que o citado
Aviso n.o 266 de 3 de Dezembro de 1853 não hc applieavel
a questão presente, por isso qne dellc e da Consulta que o
m()tivou só se conclue qne o .Juiz não deve servir com
empregados do seu .rnizo, que forem seus parentes dentro
: dos g1·áos prohibidos; intelligencia esta que ainda mais clara
. se torna, á vista da interpretaçiio dada pela Imperial Re. ~olução de Consulta de 27 de Maio de 185!f. ao § 1,.5 da.
Ord. Liv. t.o Tit. 79 e do Aviso de 27 de Junho do mesmo
. anno. Assim pois, não sendo o Procurador Fiseal empregado do .Juizo Munieipal, não ha incompatibilidade em servir
elle no mesmo Termo, onde he ;Juiz Mnnieipal hum seu
primo co-irmão. Verdade he que, se alguma '1ez tiver elle
de requerer e omciar como advogado da Fazenda Nacional,
em causas que corrão pelo Juizo Municipal e em que a Fazenda Nacional seja parte e tenha interesse directo, dar-se-ha
então a suspeiçiio para o julgador; estes casos porém, não
são tão frequentes que reclamem huma medida especial, ou
que exijão a remoção de algum dos dous empregados.
Deos Guarde n V. Ex.- Barão de Muritiba. -Sr. Pre~~dente da Província de Goyaz~
23
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N.o 187.-Aviso de 26 de Julho de 1859.-Declara que
o officio de solicitador dos feitos he incompatível com o

emprego de Agente do Correio; que houve incompetencia
na nomeação de solicitador por hum Juiz Municipal supplente e que tal nfnneação he da competenâa d@ Presidente
da Relação do Districto.
2.a Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de
Janeiro em 26 de .Tulho de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Sendo presente a Sua Magestade o
Imperador o officio de 21 de Maio ultimo, em que V. Ex.
submette á decisão do Governo Imperial o que lhe foi dirigido pelo Juiz Municipal supplente do Termo de Iguape,
consultando se hum Agente do Correio póde ou não exercer
o officio de sollicitador de causas para que foi por elle nomeado; Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, Conformando-Se com parecer do Consultor dos Negocias da Justiça,
Decidir que o dito officio de solicitador h eincompativel com
o emprego de Agente do Correio, visto que, pelo art. 45
do Regulamento de 21 de Dezembro de 18!~4, estes empregados fazem em tudo as vezes dos Administradores, e tendo por
consequencia occupadas as horas do dia, não podem exercer
as funcções daquelle officio. Manda outrosim O Mesmo Augusto
Senhor Declarar a V. Ex. que deu-se incompetencia na nomeação de sollicitador dos feitos pelo referido Juiz Municipal
Supplente; por quanto tal nomeação, segundo o Regula·
mento citado e Avisos de 29 de Agosto de 1850 e 10 de
Março de 1851, he da competencia do Presidente da Rela·
ção do Districto.
Deos Guarde a V. Ex. -Barão de Muritiba.-Sr. Pre·
sidente da Província de S. Paulo.
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N.g 188.- FAZENDA.- Em 27 de Julho de de 1859.- Os
Fieis dosPagadores servem sob a responsabilidade destes.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro,

27 de Julho de 1859.
. Conformando-me com o parecer cxpendido em sua representação de 25 do corrente: deeloro a V. S. que .á vista
do art. 19 do Decreto n. • 2.3ll.3 de 29 de .Janeiro ultimo,
não se pôde deixar de entender que ós l~ieis devem servir
dehaixó da responsabilidade dos respectivos Pagadores, os
qúaes poderão exigi'r delles as seguranças e fianças que lhes
parecer necessarias; sendo que os mesmos PagadOres em face
do citado art. 19, não estão inhibidos de propôr pessoas
idoneas r1ara seus respectivos Fieis, embora a designação.destes
seja huma attribuição do Ministerio da Fazenda.
,
Deos Guarde a V. S.- Francisco de Snlles Torres Homem.
Sr. Conselheiro Director Geral do Contencioso.

-1<'N.• 189.-IMPERIO.-Aviso de 29 de Julho de 1859.-1leclara exorbitante das attribuiçües conferidas ás Assembléas
Legislativas P1·ovinciaes a Hcença concedida pela Assembléa
da Província do Rio Grande do Norte a hum empt·egado da
1 sua Secretaria, que serve nos intervallos das sessões em
Repartição Provincial.
3. a Secção. Rio de Janeiro. JVIinisterio dos Negocios do
Imp-erio em 29 de Julho de 1859.
Illm. e Exm. Sr. --Foi presente a Sua Magestade o
Imperador o officio de V. Ex. n.• 147 de 8 de Junho proximo
findo, em que submette á consideração do Governo Imperial
as duvidas que lhe occorrem na execução da Portaria de 20
de Abril ultimo da Assembléa Legislativa dessa Província,
concedendo seis mezes de licença com vencimento do respeétivo ordenado ao 2. • Official da Secretaria da mesina As·
sémbléa Antonio Francisco Arêas.
E o Mesmo Augusto Senhor de tudo Inteirado Ha por
bem Declarar:
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Que pela Imperial Resolução de 9 de Fevereiro de 1856,
tomada sobre Consulta da Secção dos Negocios do Impcrio
flo Conselho de Estado, de 31 de Dezembro de 1855, relativa
ás Leis da Província de l\linas Geraes promulgadas no mesmo
anno, não pôde o Governo Imperial deixar de considerar
aquella licença como uma exorbitancia das attribuições conferidas ás Assembléas Provinciaes ; porque a faculdade de
conceder licenças a Empregados publicos compete ao Poder
Executivo; ao Legislativo sómente pertence a concessão do
vencimento das licenças.
Com quanto caiba nas attribuições das Assembléas Provinciaes conceder licenças com todos os vencimentos aos
Empregados internos creados para o expediente da Casa, não
podem ellas no exercido deste direito fazer concessões tacs
que a licença comprehenda o período, em que esses Empregados tt:Jem de servir nas Repartições publicas; e nesta posição
se acha o referido Antonio Francisco Arêas, que não pórlc
ser considerado unicamente como Empregado interno da dita
Assembléa; pois que a l.ei provincial n. o 386 de 18 de
Agosto do anno passado impondo-lhe a condição de ser empregado pela Presidencia em q uaesquer Repartições provinciaes,
logo que tiver concluído os trabalhos da Secretaria, a que
pertence, sujeitou-o ao principio estabelecido pela supracitada
Consulta de 31 de Dezembro de 1845.
Deos Guarde a V. Ex. -Sergio Teixeiro de Macedo. -Sr.
Rresidente da Província do Rio Grande do Norte.

N.o 190.- FAZENDA.- Em 29 de .Tolho de 18!.>9. -Sobre
acrumulação de vencimentos de aposentadoria, jubilação,
1·e(orma, pen.~ão, ou nomeação feúa de modo excepcional
e em casos extraordinarios.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro,
29 de Julho de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, · Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional ordena ao Sr. Inspector da Thcsouraria de Fazenda de Matto Grosso, em deferimento ao
requerimento que acompanhou o officio da Presidl;!ncia da
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Província, n. o 11 de 26 de Maio ultimo, que pague a Floriano
de Souza Neves, Empregado de Fazenda aposentado, o orde·
nado de sua aposentadoria desde a data em que foi suspenso pela dita Thesouraria, fundando-se na disposição do
art. 36 do Decreto n. o 2. 3!~3 de 29 de Janeiro do corrente
anno; visto que, conforme foi declarado em Aviso de 5 do
corrente, a Directoria Geral da Contabilidade do Thesouro
Nacional, a disposição do citado artigo não he applicavel aos
Empregados que naquella época estivessem no goso de quaesquer vencimentos de aposentadoria, nem aos jubilados, reformados e pensionistas; não se devendo daqui concluir que
os Empregados de Fazenda aposentados, que se .achassem
no exercício de lugares do mesmo Ministerio, ao tempo da
publicação do referido Decreto, não possão gozar do favor
concedido no mencionado artigo, por isso que hum dos seus
fins foi benefieiar os ditos Empregados. E outrosim ordena
ao Sr. Inspector que pague ao supplicante o ordenado do lugar
de Thesoureiro da dita Thcsouraria, que exerce interinamente
por nomeação da Presidencia da Província, nos termos do
art. 69 do Derreto n.o 736 de 20 de Novembro de 1850, não
obstante o art. 7." do Decreto n.• 1. 995 de 14 de Outubro
de 1857, visto como o disposto nesse artigo não póde ter
applicação aos Empregados nomeados e providos de modo
excepcional, em caso cxtraordinario, c nos termos de huma
disposição especial, como se dá no caso do supplicante; de·
vendo escripturar-sc esta despeza pela verba- Evcntuaesse o proprictario do lugar, o qual se acha suspenso, tiver
de receber o respectivo ordenado. - Francisco de Salles Torres
Homem.
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:N.• 19.1. -GUERRA.- Aviso

de 30 de Julho de 1859.-

Declarando em virtnde da lmpeTial Resolução de 25 do
corrente qtte em f'ace da Legislaçcw vigente lw o Juiz de
Direito obrigado a servir como Auditor, sem que seja permittida a nomeação de Secretarias para os Conselho de
Guerra.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

;10 de· Julho de 1859.

Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, a Quem
foi presente o seu officio sob n. • 47 de 9 de Março Ultimo,
çobrindo o que lhe dirigira o Juiz de Direito da Comarca de
Caçapava negando-se a exercer as funcções de Auditor de
Guerra em quanto a esse lugar estiver ligado o subalterno
de Secretario; Houve por bem, Declarar por Sua Immediata
e Imperial Resolução de 25 do corrente, tomada sobre ton·
sulta do Conselho Supremo Militar, que, em face da Legislação vigente he o Juiz de Direito obrigado a servir como
Auditor, sem que seja permittida a nomeação de Secretarias
para os Conselhos de Guerra. O que communico a V. Ex.
para seu governo, e para que o faça constar ao mesmo
Juiz de Direito.
Deos Guarde a V. Ex.- Manoel Felisardo de Souza e
Mello. -Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

N.• 1\)'2.-FAZENDA. -Em o i." de Agoslo de 1859.- Nu

intervallo decorrido desde que se deixa hum empreyu
de Fazenda até tomar-se posse de ontro não tern o Empregado dú·eito a vePcúnento o que !te compensado com
a qjtula de custo qae recebe para viagem.
Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Hío de Janeiro em o
1. • de Agosto de 1859.
Francisco de Saiies Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, respondendo ao ofiicio do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda de Matto-Grosso, n.'
46 de 26 de .Março ultimo, no qual participa ter permit-
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tido ao 1. o Escripturario da dita 'fhesouraria , Antonio
Honorio Ferreira, restituir, pela 5. a parte do que fôr mensalmente percebendo, os vencimentos que indevidamente lhe
forão. pagos, na importancia,.... de 513.',ID328, correspondente
ao tempo decorrido do 1.• de Julho do anno passado, em
que deixou de perceber na Côrte, até 21 de Fevereiro deste
anno, em que apresentou-se na Thesouraria par11 entrar no
ex!)rcicio do sobredito Emprego, para o qual fôra nomeado
por Decreto de 26 de Junho de 1858; declara ao mesmo
Sr. Inspector que resultando da combinação dos arts. 61
e 62 do Decreto n.o 736 de 20 de Novembro de 1850, não
haver direito a vencimento algum no intervallo decorrido
desde a sabida de hum emprego até a entrada n' outro;
falta de vencimento, a que se attende quando se marca as
ajudas de custo, deve o dito 1. • Escripturario restituir os
vencimentos illegalmente recebidos, não por meio do desconto da 5. a parte dos seus vencimentos mensaes, como o permittio o Sr. Inspector, mas sim integralmente, visto ser da exclusiva competencia do Governo a applicação do disposto
na Circular de 23 de Setembro de 1~51. -Francisco de
Salles Torres Homem.

N.• 193.-JUSTIÇA. -Aviso do 1.• de Agosto de 1859.Solve diversas du·vidas apresentadas pelo Juiz de Direito
da Comarca do Grato relati'vamente ao Processo Criminal.
2." Secç:üo. Ministcrio dos Negocios ela Justiça. Rio de
.Janeiro em t.o de Agosto de 185\J .
. 111m. c Ex:m. Sr.- Foi presente a Sua Magestacle O Imperador o officio de V. Ex. datado de 11 de Setembro do
anno passado a que acompanhilrüo copias do que a V. Ex.
dirigio o Juiz de Direito da Comarca do Crato c da resposta
que V. Ex. deu a este Magistrado. Da primeira tlas referidas copias vê-se que o mesmo Juiz de Direito, dando conta
a V. Ex. das decisões por elle tomadas no Jury do Termo
do Crato, consultou sobre as seguintes cluvidas: t.• se não
tratando o Formulurio do lançamento das partes, devem
ser estas lançadas, desde que não comparecerão a chamada
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geral, que segundo o art. 349 do Regulamento n. 0 120 s~
faz no dia da abertura da sessão judiciaria, ou sómente
quando faltem á chamada no dia do julgamento: 2." se no
caso de lançamento do autor por não comparecer a chamada
geral dá-se recurso, proseguindo a accusação por parte da
Justiça: 3. a se o réo de crime afiançavel que não prestou
fiança nem estava preso no dia da abertura da sessão ju~
diciaria, tendo o seu nome incluído no edital da convocação,
e succedendo ser preso antes do dia designado para o res~
pectivo julgamento, deve ou não ser admittido a defender-se :
4.a se as lilisposições do art. 61 do Codigo do Processo e
247 do P,egulamento n. o 120 são applicaveis aos Jurados
para o fim de se julgarem impedidos para entrar no conselho, independente de recusações das partes: 5. a se, sendo
sorteado hum filho do primo de alguma das partes ou viceversa, está elle impedido de entrar no julgamento em virtude
da attingcncia que existe do 3. o para o 2. o gráo de parentesco, I)U se apesar de tal parentesco póde fazer parte do
Conselho: 6.a se, apesar da decisão contida na 2.a parte do
Aviso de 31 de Julho de 185lJ, quando estiverem a fnnccionar em huma sessão judiciaria !i.S jurados, e succeder que
em hum ou mais dias faltem alguns por impedidos, abrindo-se a sessão com mais de 36 c esgotando-se a urna em
virtude das recusações c impedimentos, deve-se recorrer á
urna supplementar para preencher o numero de 48 jurados
presentes, ou adiar a causa para outra sessão, como dispõe
o citado Aviso; c no 1. o caso, se deve tornar-se pcnnancnte a sessão até que cheguem os jurados novamente sorteados, ou ficar o julgamento para o outro dia; e nesta ultima
hypothcsc se devem servir os Juizes já sorteados ou proceder-se a novo sorteio. Da segunda copia consta que V. Ex.
respondeu: sobre a 1 .a duvida, que attenta a doutrina dos
arts. 220 e 221 do Codigo do Processo combinados com o
art. 349 do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842, o comparecimento do autor só he obrigatorio no dia do julgamento,
e que portanto o referido Juiz não decidio bem quando o
Jançou da accusação por não ter comparecido a chamada
geral: sobre a 2. a que bem havia resolvido o mesmo Juiz
negando o recurso, visto como não se podendo conceder rc·
cm·sGs se não nos casos expressos em lei, não podia dar-se
o de que se trata, desde que na legislação em vigor não
se encontra semelhante hypotlwsc : sobre a 3. a que tambem
ôra bem resolvida pelo referido Juiz, admittindo o réo a
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derender-se, por isso qne não ha Lei que o prohiba e antes
he de direito natural a concessão de semelhante faculdade:
sobre a 4. • que sendo os jurados tambem Juizes são-lhes
inteiramente aplicaveis as disposições dos arts. 61 do Codigo
do Processo e 247 do citado Regulamento: sobre a 5. a que
não decidio bem o mesmo Juiz considerando o filho de hum
primo do réo impedido de entrar no julgamento para que
foi sorteado; por quanto achando-se os filhos do primo de
algumas das partes em 3. o gráo de parentesco para com
ellas, e não fallando a Lei da attingencia a que elle Juiz se
rafere, não podem elles estar comprehendidos nas disposições
dos artigos ha pouco citados: sobre a 6. a finalmente, em
sua primeira parte, que bem decidio o dito Juiz indeferindo
o requerimento em que o réo pedia que, visto só estarem
na casa 42 jurados, se recorresse a urna supplementm· para
completar o numero 4.8, por quanto só se deve recorrer
a esta urna na impossibilidade absoluta de continuar a
sessão judiciaria, e não na impossibilidade relativa a cada
causa, como se declara no Aviso n. o 146 de 31 de Julho
de 1854.: ficando com esta resposta prejudicada a 2. • parte
da mesma Consulta. Sua Magestade O Imperador tendo ouvido
sobre este objecto o Consultor dos Negocios da Justiça, e
Conformando-se com o seu parecer, Manda em resposta declarar a V. Ex. : Quanto a 1. a duvida, que não foi bem
decidida por V. Ex., visto Gomo o autor ho obrigado a
comparecer sob pena de lançamento, não só a chamada geral,
como tambem á especial no dia do julgamento, sendo que
no t. • caso o seu comparecimento torna-se necessario afim
não só de estabelecer a competencia da reunião do Jury
para julgamento, como tambem de regularisar-se os trabalhos, visto que póde o autor apresentat· escusa que adie
o processo, e no 2. o caso a mesma necessidade se deriva das
obrigações, que a Lei impõe ao accusador não só no processo
do Jury como em qualquer outro processo. Quanto a 2. a que
tambem não foi bem resolvida por V. Ex., por quanto o recurso de que se trata não se póde negar á vista dos arts.
281 e 285 do Codigo do Processo, 71 da Lei de 3 de Dezembro de 184.1 e 438 §§ 9. 0 e 10 do Regulamento n.• 120
de 31 de Janeiro de 1842, que o permittem das decisões
do Juiz de Direito sobre questões incidentes relativas á organisação do processo. Quanto a 3.• que foi bem decidida por
V. Ex., porque não havendo I.ei que prohiba que nos casos
nella figurados o réo seja admittido a deffilnder-se, he rua-

M

( 186 )
nifesto que semelhante faculdade lhe devia ser concedida,
tanto mais quanto não se póde preterir a defeza que he
de direito natural, além de que he essa a intelligencia que
se deduz do art. 314 do Regulamento já dtado. Quanto
a 4.a que foi igualmente bem resolvida por V. Ex., ~ nem
a suspeição dos jurados admittidos em taes casos prejq~ica a
recusação peremptoria de que trata o art. 275 do Codigo do
Processo e art. 357 do Regulamento de 31 de Janeiro de
1842. Quanto a s.a que tambem foi bem decidida por v.
Ex. tanto mais que he para esses e outros casos em que
não ha perfeita suspeição, que a Lei concedeu a recusação
não motivada. Quanto a 6.a finalmenie que tambem acertada foi a decisão de V. Ex.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr. Presidente da Província do Ceará.

N.• 194. -Aviso de 2 de Agosto de 1859. -Declara como
se deve procedm· pam execução das sentenças
condemnator-ias do Jury.
2. a Secção. 1\iinisterio dos Negocios da Justiça.
de Janeiro em 2 de Agosto de 1859.

Rio

Illm. e Exm. Sr. -Sua Mageslade o Imperador a Quem
foi presente o oflicio de V. Ex. datado de 1Ode Março ultimo
acompanhando o que a V. Ex. dirigio o Juiz de Direito 1la
Comarca do Assú, expondo as duvidas suscitadas pelo Juiz
Municipal do Termo tamhem do Assú, ácerca da execução
das sentenças condcmnatorias proferidas pelo .Jury, c a solução a ellas dada: Manda declarar a V. Ex., tendo ouvido
o Consultor dos Negocios da Justiça, que uesde que a sentença condcmnatoria proferida pelo .Jury passa em julgado,
o Escrivão immediatamentc deve fazer o processo concluso
ao Juiz de Direito, que mandará por seu despacho remctter
ao Juiz Municipal a competente ordem, por elle assignada,
para ser cumprida a sentença, devendo este Juizo ao recebe-la mandar autou-la para proceder nos termos do art. 407
do Regulamento n.• 120, ou n.• 595 de 18 de Março de
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1850; e outrosim que V. Ex. faça advertir o Promotor Publico
por não haver cumprido o seu dever promovendo a execução
das sentenças crimes.
· · Deos Guarde a V. Ex.- Barão de Muritiba. -Sr. Pre~
~idente da Província do Rio Grande do Norte.

N.•

195.-IMPERIO. -Aviso de 3 de Agosto de 1859. -,-De~
clara que o cidadão, que tiver concm·rido para a nomeação dos
Membros da Junta de Qualificação que compete á turma dos
Eleitores, não póde tomar parte na nomeação dos Membros
da nomeação da turma dos Supplentes.

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio, em 3 de Agosto de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Tendo levado á presença de Sua Magestade o Imperador o officio de V. Ex. n.• 79 de 19 de
Julho proximo findo, que acompanha a copia do que lhe
dirigira o .Juiz de Paz do Districto da Parochia de Nossa Senhora de Nazareth do Município de S. João d'El-Rei, consultando a opinião de V. Ex. sobre os seguintes quesitos:
1." Se na falta de Supplentes de Eleitores para formação
da Junta de Qualificação póde ser convidado hum Eleitor como
5. o votado na eleição de Juizes de Paz, não Qbstante já ter
elle concorrido para a eleição dos dons primeiros Membros
da mesma Junta.
2." Se deixando de comparecer os Eleitores, póde um dos
Supplentes de Eleitor, que fôr ao mesmo tempo immediato
em votos a Juiz de Paz Presidente, ser convidado, na fórma
do art. S. o do Decreto n. 0 1.812 de 23 de Agosto de 1856,
para nomear os dons primeiros Membros da Junta, e concorrer depois para a eleição dos outros dous Membros, que
faltarem, c que tlevem ser eleitos pelos Supplentes de Eleitores.
O Mesmo Augusto Senhor Houve por hem declarar que
V. Ex. procedeu com acerto respondendo: Quanto ao 1. •
quesito, que duda a hypothese de hum dos Eleitores da Parochia ser ao mesmo tempo o 5. o votado na eleição de Juizes
de Paz, c de nao comparecer nenhum dos Supplentes de
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Eleitor, caso em que se deve pôr em execução o disposto nc
art. 10 do Decreto n.o 1.812 de23 de Agosto de 1856, deve-se
recorrer ao 6. o votado na dita eleição de Juizes de Paz,
porque, sendo Eleitor o 5. 0 votado, e tendo como tal de con·
correr para a eleição dos dons primeiros Membros da Junta,
deve-se julgar impedido para exercer ao mesmo tempo funcções
de Supplente, visto que pela Lei de 19 de Agosto de 184.6
são estas inteiramente incompatíveis com as de Eleitor.
E pelo que respeita ao 2. o quesito, que dada a hypothese
de não comparecerem Eleitores, caso em que se deve pôr
em execução o disposto no art. 8. 0 do citado Decreto, e de
ter o Presidente da Junta de convidar o seu immediato em
votos na eleição de Juizes de Paz, que venha a ser hum dos
Supplentes de Eleitor, como tal ja convidado para a formação
da Junta, deve este, passando a supprir a falta de Eleitores,
considerar-se impedido para funccionar como Supplente de
Eleitor. não se chamando porém outro em seu lugar, á vista
do t]UC dispõe o art. 5. da L~i regulamentar de 19 de
Agosto de 181.6, explicada pelo Aviso n.o 362 de 31 de
Outubro de 1856.
·
O que communico a V. }~x. para seu conhecimento c
para o fazer constar ao referido Juiz de Paz.
Deos Guarde a V. Ex. -Sergio Teixeira de Macedo.-·
Sr. Vice-Presidente da Província de Minas Geraes.
0

N. 196.-FAZENDA.-Circular em 4 de Agosto de 1859.0s trapicheiros, que tiverem obtido o alfandegamenlo dos
0

setts trapiches, não podem transferir a ter·ceiros a administração dos mesmos trapiches, sem licença do Thesouro.

Ministerio dos Nege1cios da Fazenda.
em 4 de Agosto de 1859.

Rio de Janeiro

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri·
bunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de l<'azenda, para a devida intelligencia e execução, que os trapicheiros, que tiverem obtido o alfamlegamento dos seus trapiches, não poderão transferir a terceiros
a administração dos mesmos trapiches, por meio de arrcn·
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damentos ou qnaesquer outros contl'Uctos, sem preceder li~
cença do Thesouro, visto que as concessões para alfandegamento
são necessariamente pessoaes: devendo os Inspectores das
Alfandegas prohibir as descargas de generos para os estabelecimentos, que se acharem no caso previsto, até que os
respectivos administradores apresentem a referida Iicença.Francisco de Salles Torres Homem.

-N.• 197.- JUSTIÇA. -Aviso de 6 de Agosto de 1859.Solve a duvida do Promotor da Comarca do Pombal sobre
a prisão de hum réo condemnado em cn'me afiançavel depois
de findo o tempo da condemnação, sem embargo de haver
o Promotor interposto o recurso de appellação, por pareéer-lhe que em presença dos autos devera ser elle .condernnado em outra pena.
2. a Secção. l\finisterio dos Negocios da Justiça.
de Janeiro em 6 de Agosto de 1859.

Rio

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magestade O Imperador a Quem
foi presente o ollicio de V. Ex. datado do t.• de Julho
ultimo sob n.• 105 expondo a solução dada á seguinte duvida proposta pelo Promotor Publico da Comarca do Pombal:
se hum réo preso e condemnado pelo Jnry a hum mez de
prisiio, como incurso no art. 201 do Codigo Criminal, deve
ser posto em liberdade logo que tenha concluído o tempo
da rondemnação sem embargo de haver o Promotor interposto o recurso de appellação, por parecer-lhe que o réo devera
ter sido condemnado, em presença dos autos, nas penas do
art. 206 em que fôra pronunciado, ou se em face do art.
4.58 do Regulamento n. • 120 de 31 de .Janeiro de 1842
deve continuar preso até a ultima decisão, visto como, sendo
o crime afiançavel, deixara de prestar fiança, Manda declarar a V. J~x., tendo ouvido o Consultor dos Ncgocios da
Justiça, que bem decidio V. Ex., quando respondeu que
devendo em geral subsistir os ell'eitos da pronuncia desde
que a sentença fôr appellada, sofl't·e todavia semelhante principio as exccpções estabelecidas nos §§ 1. • e 2. • dos arts.
458 e 459 do Hegulamento n. • 120 de 31 de Janeiro de 1842;,
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e posto que a especie sujeita não se ache expressamente
incluída naquellas disposições, he certo que não póde deixar
de ser-lhe applicavel o que dispõe o § 1. o do art. 4.58 em
quanto manda que á pena de prisão simples imposta ao réo se
dê execução sem embargo da appellação interposta; ficando por
isso simplicitamente disposto que, cumprida a pena, deve o
réo ser posto em liberdade; accrescendo em apoio desta
doutrina que, dispondo o art. q.59 que á sentença absolutoria se dê execução, sem embargo da appellaçiio interposta
com as unicas cxccpçõcs previstas nos §§ 1. o c 2. ", deve
concluir-se por maioria de razão o principio de ser o réo
posto em liberdade desde que houver cumprido huma pena
qualquer, embora menor do que aquella que por força da
appellação interposta possa vir a ser-lhe imposta. Outrosim Manda o Mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex. que,
parecendo induzir-se do officio do Promotor Publico, embora
não explicito, que elle appellára por não ter o Juiz attendido ás provas dos autos; he manifesta a incompetencia de
semelhante appellação, porque a vista do art. 78 da Lei
de 3 de Dezembro, art. ft50 do Regulamento n. o 120 e
art. 301 do Codigo do Processo, lhe he prohibido appellar
em taes cases, nos quaes só póde haver a appellação exofficio interposta pelo Juiz de Direito na fórma do art. 449
§ 1. o do citado Regulamento e art. 79 § 1. o da Lei de
~ de Dezembro, não devendo o Promotor sollicitar se quer
do Juiz de Direito semelhante procedimento.
Deos Guarde a V. Ex. -Barão de Muritiba. ~Sr. Presidente da Província da Parahyba.

N.o 198.-IMPERIO.-Aviso de 6 de Agosto de 1859.-Dá
explicações ao Ministerio dos Negocias Estrangeiros sobre
a execução do novo Regulamento da lnspecção de saude dos
Portos, publicado com o Decreto n.o 2.409 de 27 de Abril
do corrente anno.

s.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
lmperio em 6 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm Sr. -Em resposta ao Aviso de V. Ex. datado
de 26 do mez findo, e acompanhado da copia de huma Nota
do Encarregado de Negocios de Sua Magestade Britannica,
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tenho a honra de dizer a V. Ex:. para o communicar a
este Agente diplornatico:
t,o Que a execução do novo regulamento da inspecção
de saude dos portos não estava dependente, como elle suppôz
da approvação do Poder Legislativo em todas as suas disposições, mas só naquellas que excedem as attribuições do
Poder Executivo, como se v~ da clausula limitativa na parte
que della carece:
2. 0 Que da leitura do art. 44 do regulamento se deprehendé que não podia ser intenção do Governo ap'plicar todas
as suâs disposições a navios, cujos Capitães não podesseín
ter delle conhecimento antes da sua partida do pónto, d'onde
vem.
3. 0 Que algumas das objecções que faz o Sr. Encarregado
de Negocios são appli'caveis a todos os regulamentos sanitarios
conhecidos, e tendem á refutar de huma maneira absoluta
a convtmiencia de taes regulamentos, quaesquer que sejão
a moderação e brandura de suas disposições.
4. o Que a carta de saude para sahir do porto, fóra do
caso da 2.a parte do art. 37 do regulamento, isto he, quando
não reina epidemia, não he obrigatoria, como o não tem sido
até hoje; e nesta conformidade tem sido entendida e executada
a visita da Policia, de que trata o art. 43 do mesmo Regulamento.
5.° Finalmente que conformando-se com as regras esta!Jelecidas pela prudencia dos governos de paizes civilisados
e commerciantes contra a eventualidade da importação de
molestias pestilenciaes, não he o proposito do Governo Imperialimpór ao commercio restricções, demoras, ou despezas
desnecessarias; e por isso não duvidará modificar quaesquer
disposições do Regulamento, que a experiencia mostrar que
trazem estes inconvenientes.
Deos Guarde a V. Ex:.-Sergio Teixeira de Macedo. -Sr.
José Maria da Silva Paranhos.
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N.• 199.-FAZENDA. -Em 8 de Agosto de 1859. -Sobre
multas por falta de matricula de escravos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
8 de Agosto de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Th.esouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, em
resposta ao seu officio n. o 34 de 7 de Fevereiro ultimo,
que approva a sua resolução, mandando cobrar multa dos
indivíduos que não derão á matricula os seus escravos; por
quanto, embora irregularmente fossem transportados toes
escravos independentemente das relações, de que trata o art.
9. o das Instrucções de 28 de Abril de 1856, para a nova
matricula, e por esta fórma lançados, e paga a taxa respectiva, estão elles comprehendidos no art. 1.• do Decreto
n." 2.160 do 1. • de Maio do anno passado.- Francisco
de Salles Torres Homem.

-N.o 200.-Em 8 de Agosto de 1859.-Declaranulla a decisiio sobre a qualificação das caixa.ç de madeira enverm'zadas ·com córtes de estofos de lã, por! não ter sido
tomada em .Juizo arbitral, em con[ornn'dade do Decreto
de 17 de Novembro de 1844.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
8 de Agosto de 1859.

Commnnico a V. S. que o Tribunal do Thesouro declarou nulla a deeisiio, de que interpozerfio recmso para o
mesmo Tribunal tampe Vianna & C.", sobre a qualificaçi'io das
caixas de madeira envernizadas contendo quinhentos córtes
de estofos de W, por não ter si<lo aquella decisno tornada
em .Juizo arbitral em conformidade do Dect·eto de 17 de
Novembro de 18411<; por quanto, he da essencia deste Juizo
a intcrven<;i:io dos arbitros do commercio, os quaes não podem
ser escolhidos pelas partes senão d'entre os que houverem
sido designados nos termos dos arts. 9. o e 10 do mesmo
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Decreto, tanto que se as partes os não nomc1io devolve-se
o conhecimento da questão ao Inspector da Alfandega, com
audiencia necessaria de quatro Feitores por força do art.
5." Devolvo por tanto a V. S. o referido recurso para que
faça proceder a nova qualificação na f/11·ma do mencionado
Decreto.
Deos Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Inspector da Alfandega da Côrte.

N.• 201. -JUSTICA. -Aviso de 9 de Agosto de 1859. _.....
Solve duvidas· sobre a intdligencia do m·t. 173 do
Regúnento de Cttstas.
2. a Secção 1\'Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 9 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Mage~tade O
Imperador o officio dessa Presidencia sob n. • 264,. datado de
12 de Novembro do anno passado, cobrindo copia de outro
elll que a Carriara Municipal da Villa de S. lcopoldo representa, que tendo feito proceder judicialmente á avaliação
1los terrenos situados dentro dos seus limites urbanos, afim
de se cobrarem os respectivos fóros, contou-se a cada hum
avaliador quatro mil réis por quadra de terreno, quando no
regimento respectivo não ha preço marcado para esse serviço, porque o art. 173 só trata de posses c bemfeitorias
de predios rusticos em cujo caso se não achão aquelles terrenos situados dentro da Villa: E O Mesmo Augusto Senhor,
tendo ouvido a Secção de Justiça do Conselho de Estado,
Manda declarar a V. Ex. que a hypothese sujeita está litteralmente comprehenclida no art. 173 do citado Regimento,
por quanto o acljectivo- rustico- ali empregado só se refere
a predios e não a posses ; devendo porém a Camara Municipal usar do recurso que lhe faculta o art. 181 do mesmo
Regimento, visto como não he o Govemo competente pura.
decidit· da conta.
Deos Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr. Pl'e~
sidente da Provinda de S. Pedro do Sul.

25

N.• 202.-F'AZENDA.-Em 9 de Agosto de 1859.-Dete
cobrar-se o c:cpedicnle de 1 '/, por "lo nos despachos
de carvi1o de pedra, co11cedidos livres de direitos, em
favor da Real Companhia de Paquetes de Southampton.
1\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
9 de Agosto de 1859.
Communico a V. S. para a devida intelligencia que
foi indeferido o requerimento em que a Real Companhia de
Paquetes de Southampton, reclamando contra a pratica seguida nessa Alfandega de cobrar-se o expediente de 1 '/, •;.
I}OS despachos de carvão de pedra, pedia que á taes despachos
se concedesse isenção ampla e plena sem onus ou encargo;
visto que os arts. 6. • e 21 das disposiç.ões preliminares da Tarifa sujeitão a esses direitos as mercadorias e objectos cuja
importat;ão livre tenha sido ou fôr por Lei ou contracto concedida a alguma pessoa ou Companhia nacional ou estrangeira; e o Decreto n.• 2.072 de 9 de Janeiro de 1858, que
isentou de direitos de importação o carvão de pedra que
aquella · Companhia fizesse importar para consumo de seus
Vapores, não declarou incluídos nessa isenção os direitos de
expediente.
Deos Guarde a V. S.-Francisco de Salles Torres Homem.Sr. lnspector da Alfandega da Côrte.

N. 0 203.-Em 9 de Agosto de 1859.- Devolve á Thesouran·a huma questão pertencente ao Contcnct"oso Administrativo afim de vir por intennedt"o da Presidencia.
1\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
9 de Agosto de 1859.
Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, remette ao Sr. lnspector da
Thesouraria de Fazenda do Espírito Santo o incluso requerimento c mais papeis relativos á pretençiio do Bacharel Benigno Tavares de Oliveira a ser pago do que diz ter vencido
desde 17 de Fevereiro deste armo, em que deixou o ex:er-
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cicio de Juiz ?!Iunicipal de S. Mai.hcus, até 21 de Mm'CO
ultimo, em que começou a funccionar em igual lugar na
Cidade da Victor ia: afim de que o Sr. Inspcctor os transmitta.
á Presidencia da Província na fórma do art. 23 do Decret(;
n.• 2.343 de 29 de Janeiro do corrente anuo; visto per·
tencer o objecto desta pi'etcnção ao Contenciow Administrativo, achando-se por isso comprehendido no citado
artigo.- Francisco de Salles Torres Homem.

N.• 204. -Em 9 de Agosto de 1859. -Não são applicaveis aos casos de contrabando as crisposições do § 16 do
art. 11 da Lei n. o 628, e do art. 1. o do Regulamento
de u. de Janeiro de 185!~, quanto ao prazo de 5;Q annos,
e JJOI' tanto deve se proceder a arrematação dos objeclos
apprehendidos.

9 de

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de .Janeiro em
A~osto de 18:)9.

Francisco de Salles Tonos Homem, Presidente do Tripunal do Thosouro Nacional, em resposta ao officio 11. 123
~o Sr. Inspector da Thesonraria de Fazenda da Província
~o Espírito Santo de 15 de Jnlho do anno passarlo, no qual
consulto, que acção cumpre intentar sobro os ohjectos de
ouro, na importnncia de lj.:)J ;Jil120, apprchcndidos judicialmente por contrabando ao negociante Maxímino Gomes da
Silva, e de que tomou conhecimento o .Juiz iiiunicipal, os
quaes ainda não forão arrematados por folta de lançadores
ópezar de haverem decorrido qnasi dons annos e meio; declara ao mesmo Sr. Inspector, que, 111io sendo applicavel
aos casos de contrabando a disposição do § 1G do art. 11
da Lei 11. 0 628 de 11 de Setembro ele 1851, edoart.t.o
do Regulamento 11. U. de Jli. de Janeiro de 185li·, quanto
~o prazo de cinco :mnos marcado para o deposito dos objectos
de ouro e prata nos cofres pnhlicos, deve a dita Thesoumria
por intermedio do respectivo Procmador Fisco!, requerer ao
Juiz da execnç.ão que, para facilitar a arrcmnta~~ão, monde
pôr em hasta publica, divididos em peqnonos lotes, os etfeitos
apprehendi(los, repetinrl!Hc as praças com intervallo razoavel,
0

0
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conforme o recommcnda a Ordem n. o 101 de 9 de Julho
de 18li·7; c, quando mesmo assim não appareção lançadores,
requerer que se proceda u huma segunda avaliação, sendo
.afinal recolhido aos cofres respectivos o protlucto liquido da
arrematnção, depois de deduzidas as custas judiciaes.- Francisco de Salles Torres Homem.

N. o 205. -Em 12 de Agosto de 1859.- Sobre os confl·iclos que occorrerem na execução das Leú devem os
J'res1:denles das Províncias decidir provisoriamente c rcmel/er
os papeis para a Relação do Districto.
l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
12 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao officio de V. Ex.
n o 21 de 9 de Junho ultimo, no qual participa que, tendo
sido arrecadados pelo Juizo de Ausentes do Termo da Capital dessa
Porvincia os bens pertencentes a herança do infestado Manoel
do Nascimento Bueno,_ julgados vacantes e pertencentes á
Fazenda Nacional na fôrma do art. 33 do Regulamento de 9
de Maio de J 84·2, por não terem appareci~o no prazo legal
interessados a habilitar-se como legítimos successores e her·
deiros dos ditos bens, apresentára-se posteriormemte á de·
volução Joaquim José Luiz de Souza requerendo , com o
fim de promover a cobrança de huma quantia, de que diz
ser-lhe devedora essa herança, a citação do respectivo Curador e do Procurador Fiscal da Thesouraria de Fazenda
perante o Juizo de Ausentes, o qual julgando-se incompetente,
mandou que o supplicante requeresse ao Juizo competente,
que entendia ser o dos Feitos da Fazenda, por já terem sido
a esta devolvidos os bens; mas que, tendo por essa occasião
obtido igual despacho huma oulra petição dirigida ao sobre·
dito Juizo por João Baptista de Souza, que pretende habilitar-se herde~·o do mencionado Bueno, e requerendo elle ao
Juizo dos Feitos da Fazenda, declarou-se este tombem incompetente, por entender qne ao Juizo de Orphãos c Ausentes
h e que competia conhecer dessa habilitação; tenho a dcclarur
ú V. Ex. que, constitninrlo o presente caso hum conflicto nc·
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gativo entre Autoridades Judiciac~, cumpria a essa Prcsidcncia,
na fórma do art. 8. § H da Lei de 3 de Outubro de
1834, decidir provisoriamente esse confliclo como entendesse
de direito, remettendo logo os papeis a B.elação do Districto,
nos termos, do art. 61 do Regulamento das H.elações do Im~
perio de 3 de Janeiro de 1833, para decisão definitiva, conforme o art. 9. o § 9. o desse H.egulamento, c art. 2. o §
6. 0 da Lei de 22 de Setembro de 1828, c não enviar os papeis ao Governo Imperial sem decisão alguma.
Deos Guarde á V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferruz. Sr. Presidente da Província de Goyaz.
0

-N. 0 206.-Em 17 de Agosto de 1859.-Não det>em ser
admittidos pela Caixa da Amort·isação embargos á transferencia de apolices da Divida Publica. ·
Ministerio dos Negodos da Fazenda. Rio de Janeiro crn
17 de Agosto de 1859.
Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador a
questão suscitada na Caixa da Amortisação sobre os embargos de
João Victor Gouthier postos á transferencia para o nome de Manoel José dos Santos, das Apolices que por herança do Marechal
de Campo Antonio José Rodrigues couberão á sua filha D.
Maria do Carmo, mulher do dito Santos, Houve o I\lesmo
Augusto Sonhor por bem Declarar, por sua lmmcdiala e Imperial Resolução de 17 do corrente toma!la sobre Consulta da
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, de 11 de Abril
ultimo, que á vista da generalidade em que se acha concebido
o art. 36 da Lei de 15 de Novembro de 1827, qne fnndon
a Divida Publica, não devem ser admittidos pcia mesma Caixa
embargos de semelhante natureza, em quanto outra cousa
não f'ôr resolvida pelo Poder Legislativo. O que communico
a V. S. para sua intelligcncia c devida execução.
Deos Guarde a V. S. -Angelo IVIoniz da Silva l<'erraz.Sr. Inspector Geral interino da Caixa da A.mortisação.
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N. 0 207.-IIVIl)ERIO.-Avisode 19 de Agosto de 1859.-De·
clara ao Presidente da Província do Rio Grande do Norte
que a prorogação das Leis dos orçamentos provinciaes só é
justificavel, qua11do ha impossiln"lidade de obstar-se a adopção
de novos orçamentos, cumprindo ás Presidencias fazer todos
os esforços pam obter essa adopção, sem se embaraçarem
com as difficuldades que receiem poder encontrar da parte
das Assembléas Provinciaes

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios do
Imperio, em 19 de Agosto de J859.
lllm. e Exm. Sr. -Foi ouvida a Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho d'Estado sobre o officio de V. Ex. n.•
14-0 de 28 de l\faio deste anno, dando conta das razões
por que deixou de sanccionar o projecto de Lei da Assembléa
Legislativa dessa Província, que orçou a receita e fixou a
despeza para o futuro anno financeiro provincial.
Segundo pensa a Secção no parecer, de que envio h uma
copia, a prorogaçEio das Leis dos orçamentos provinciaes, au·
torisada por varias Resoluções Imperiaes, he justificavel só mente
por necessidade urgente, que nfío tenha o menor vislumbre
de arbítrio ou espontaneidade dos Presidentes de Província,
primeiros fiscaes da execução das Leis. O anno financeiro
dessa Província, observa a SecçEio, andando igual passo com
o anno civil, havia , entre a recusa da sancção de V. Ex.
c o principio do anno financeiro, o intervallo de mais de 7
mezes, tempo de sobra para hnma convocação extraordinaria
da Assembléa, que V. Ex. devia determinar para submetter
as razões, que o moverão a nfío sanccionar o referido projecto
de Lei, sem se embaraçar com a difficuldade ou impossibilidade
da reunião da AssemLléa que V. Ex. receiava; por quarito os
Presidentes de Provinda devem cumprir os seus deveres,
deixanr!o que as Assembléas Provinciaes procedno, como lhes
convier, afim de evitar que recaia sobre elles a responsabilidade,
neste caso, da ocr-urrencia excepcional e irregular de continuar a vigorar huma tei uo exercício, para o qual não
foi feita.
E Sua 1\lagestade o Imperador, Conformando-Se por Sua
immediata Resolução de 17 do corrente mez com o parecer
da referida Sccçfío, c;xarado em Cfmsulta de 17 de Julho
ultimo, Ha por hem que V. Ex., kndo em consiclera~,"ãO o que fica
expendido, expeça as ordcus uece!:lsarias, para que sem demora
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seja convocada extraordinariamente a Assembléa Provincial,
afim de discutir as razões da denegaç·úo da sanc~fio ao sobredito projecto de Lei, devendo o orçamento do corrente anno
vigorar no futuro, somente no caso de impossibilidade da
reuníão da mesma Assemhléa.-0 que communico o V. Ex.
para seu conhecimentó e execução.
· DeosGuarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.-Sr.
Fresidénte da Província do Rio Grande do Norte.

N.• 208. -Aviso de 20 de Agosto de 1859. -Determina ao
Presidente da Província de Pernamb1tco que faça apurar
pela Camara J"Jilunicipal do Rio Formozo as cedttlas dct
eleição dos novos Vereadores do lllunicipio de Barreiros, e
pela mesma Camara faça dar posse a estes, vista a impossibilidade, que tem havido da 1·eunião dos antigos
Vereadores do mesmo Município.
3. a Secção. Rio de Janeiro. lllinisterio dos Negocias do
Imperio em 20 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secçiio dos Negocias do
Imperio do Conselho. d'Estado sobre os oJTicios de V. Ex. n. •
253 de 23 do Dezembro do anno pa~~:.wdo, c n.• 71 de 16
de Março ultimo relativos ú impossibilidade que tem havido
para a apuração da elei~ão de Vereadores da Vil! a de Barreiros,
pela pertinacia dos Vereadores do l\lunicipio, que servirão
anteriormente ao anuo de 1853, quando a sMe do !il unieipio
era na extineta Villa de Agua Preta, em reunir-se em Camara,
não obstante as providencias que teem sido dadas por essa
Presidencia em diversas cpochas, resultando desta falta de
reunião o não ter fnnccionado a Camara eleita para o quatriennio de 1853 a 1856, nem a eleita em 1856 para o
corrente quntriennio.
E Sua Mageslade o Imperador, Conformant~o-Se por Sua
immediata Resolução de 17 do corrente mcz com o parecer
da dita Sec~ão, ex<1rat1o em Consnlla de 19 de ;rulho proximo passado, Manda declarar a V. Ex. que, vista a impossibilidade de obter-se a reuniuo dos Vereadores do referido
Município, deve V. Ex. expedir as orden~ convenientes pará
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que a apuração dos votos se faça pela Camara Municipal do
Rio Formoso, que é o Município mais proximo, e d'onde
foi desmembrado o territorio de Barreiros, conforme indica
em seu parecer o Presidente da B.elação dessa Província,
consultado pelo antecessor de V. Ex.; e para que a mesma
Camara dê posse aos novos Vereadores, se a sua eleiçlio fôr
válida, o que não está ainda verificado, segundo se informa
no primeiro dos citados officios.
E porque não deve ficar impune a falta, que teem commettido os antigos Vereadores remissos, o Mesmo Augusto
Senhor Ha por muito recommendado a V. Ex. que faça
effectivas a responsabilidade e a multa determinadas pelo
antecessor de V. Ex. contra elles. O que tudo communico a
V. Ex. para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Vice-Presidente da Província de Pernambuco.

N.• 209. -FAZENDA. -Em 20 de Agosto de 1859. -Nos
lugares em que não houver Interpretes ou Corretot·es podem os Capitães das Embarcaçoes fazer traduzir os Jlanif'estos por quem lhes parecer, ou pelos Consules.
Ministerio dos Negocios da Fazend.a. Rio de Janeiro em
20 de Agosto de 1859.
Angelo Moniz da Silra Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provinda do MaranhJo, em resposta ao seu officio
n.• 50 de 9 de Maio ultimo, a que acompanhou, por copia
a representação da Alfandcga t'espcctiva ácerca da falta de
authenticidade das traducções dos manifestos c outros documentos apresentadas na dita Alfandega pelos Mestres das
.Embarcações estrangeiras e pelas partes, visto não haver na
praça da mesma Província corretores nem Interpretes, que
ninguem tendo o direito de intervir como Interprete ouTra·
ductor nos lugares onde não ha Interprete ou corretor, hc livre
ao C1.1pitão dirigir-se a quem lhe parecer, ou aos Consules;
podendo porém a Alfandega, no caso de ser a traducção destituída de authcnticidade, contestar a sua cxactidão e deixar
de guiar·se por ella, independentemente das regras estabelecidas
na legislação em vigor. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
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N. 0 210.-Em 20 de Agosto de 1859. -Manda comprehenclcr
na Pauta semanal do Consulado do Paní as duas
qualidades de castanhas nova e velha.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em

20 de Agosto de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, respondendo ao officio n. o 78 do Sr!
lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Paní,
de 21 de Maio ultimo, em que participa ter decidido, por
occasião de ser apresentada a despacho para exportação pelos
negociantes Miguel José Raio & c.a huma porção de castanhas do Paiz, que se procedesse á cobrança dos direitos pela
fórma disposta no art. 126 do Regulamento de 30 de 1\Jaio
de 1836, attenta a disposição do Decreto n. o 2. 250- de 15
de Setembro de 1858: declara ao mesmo Sr. Inspector que,
&endo inteiramente differentes os valores no mercado entre a
castanha verde ou nova e a velha, não JlOdem ser equiparadas
quanto ao pagamento dos direitos; e hem assim que, sendo
irregular a continuaç.ão do arbítrio, algumas vezes tomado pelo
Consulado da dita Província, de classificar a castanha velha
como avariada para ter deducção no pagamento dos direitos,
quando tal avaria se não dá ; e não podendo adoplar-se o
termo medio entre os dons valores, confOl'me decidio o Sr.
lnspector em vista do art. 126 do citado Regulamento de 3ü
de Maio de 1836, por ser prejudicial aos interesses da Fazenda Nacional, deve o mesmo Sr. Inspector fazer compre~
hender na Pauta do Consulado as duas qualidades de Castanhas ; não obstando a esta deliberação a circumstaneia allegnda
de se exportar menor quantidade da velha do que da nova,
por isso que em nada modifica a dcsigualdnde 1los preços
a que se deve attender para rcgulnr a percepção dos direitos;
nem a de poder ser huma confundida com a outra; vislo que
aos Feitores cumpredifferença-las nos dcspachos.-Angelo Mouiz
da Silva Ferraz.

2G
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N. 0 211.-JUSTIÇA.-Aviso de 20 de Agosto de 1859.Declara que dous cunhados podem servi?· os O!fieios de Ta- · ·
bellião e Escrivrio de 01]Jhilos no mesmo Termo ..

2. • Secção. iHinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 20 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr.--· Em resposta ao officio n.o 241 dessa
Presidencia, datado de 28 de Junho do corrente anno, àcompanhando copia do officio do Juiz de Direito da Comarca
de lnhambupe, em que consulta se dous cunhados podem
exercer conjunctamente no mesmo fôro os Officios de Tabellião do Publico Judicial e Notas e de Escrivão de Orphãos,
commucico a V. Ex. que Sua :Magestade o Imperador, a Quem
foi presente a referida questão, Houve por bem Decidir, de
conformidade com a doutrina da Resolução de Consulta do
Conselho de Estado de 27 de Maio de 1854 que podem os
supraditos Empregados exercer os respectivos Officios, porquanto a Ord. Lo. t.o Tit. 79 § 45, prohibindo que parentes em diversos gráos apontados sirvão conjunctamente
difTerentes Officios, refere-se só ao mesmo Juizo, e não a
mesma Cidade, Villa ou Conselho.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Presidente da Província da Bahia.

N.

212.--FAZENDA.-Em 23 de Agosto de 1859.-0
rmgrnrmto de vencimento concedido aos Procttmdores Fiscaes
das Thesourarias não comprelwnde os Empregados do Juizo
dos Feitos.
0

:Ministerio <los Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
23 de Agosto 'de 1839.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do tribunal
do Thcsonro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazcn(la do Rio Grande do Norte, que foi indeferido
o requerimento, que acompanhou o officio da Presidencia
da Província, n. 0 120 de 28 de Abril ultimo, no qual Luiz
Florentino Pereira do Lago, Solicitador dos Feitos da Fazenda
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da dita Província, pede augmento de vencimentos, visto que,
conforme foi declarado pela Ordem do Thesouro de 31 de
Maio deste anuo, o augmento concedido ao Procurador Fiscal
da mesma Thesounuia, de que trata o Sr. Inspector na
informação que deu a respeito desta pretenção, não entende
com elle na qualidade de Procurador dos Feitos da Fazenda,
nem com os demais Empregados do dito Juizo, por ser esse
serviço de natureza diversa do das Thesourarins e, como tal,
regulada a sua retribuição pela Lei especial de sua creação,
çonforme já o havia tambem declarado a Ordem n. o 26 de
24 de Janeiro de 1852, confirmada pela de 16 de Junho
do mesmo anno, sob n.o 151.-AngeloMonizdaSilvaFerraz.

-~==o c.~---

N.o 213.-JUSTIÇA.-Circular de 24· de Agosto de 1859.-Ao
Presidente da Província da Bahia. -Declara que d'ora em

diante os Parochos deverão submetter ao <<cumpra-se » da
Presidencia sttas provisões.
3.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro, em 2! de Agosto de 1859.
Illrn. e Exm. Sr.-Tendo o Presidente da Província do
Rio de Janeiro representado em officio de 31 de Maio ultimo,
que os Parochos das Freguezias da mesma Província estão no
costume de entrar em exercieio, sem que submettão suas
provisões ao «cumpra-se)) da Presidencia, resultando disso
ficar a Autoridade na ignorancia das Igrejas providas e por
prover, quando aliás nenhuma razão especial justifica semelhante pratica, visto serem os Pnrochos Empregados Pnblicos,
e como taes sugeitos á Autoridade administrativa; Houve Sua
Magestade o Imperador por bem Decidir que d' ora em diante
os Parochos deverão submetter ao «cumpra-se)) da Presidencia
as resp.ectivas provisões, sob pena de não serem incluídos
na folha do pagamento, em quanto o não fizerem. Para este
fim solicito nesta data do lVIinistcrio da Fazenda a expedição
das convenientes ordens. O que commnnico a V. Ex. para
sua intelligencia, e fazer comtar aos Parochos dessa Província.
Deos Guarde a V. Ex. --João Lustosa da Cunha Paranaguá. -Sr. Presidente du Provincia da Bahia,
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N.o 2ili-. -FAZENDA.-Circular em 24· de Agosto de 1859.
A dis1wsição do art. 59 do Regulamento n. o 2.!,33 de
15 de Junho do corrente anno he unicamente applicavel
ao levantamento dos bens das heranças ott de ausentes.
l\1inisterio dos Negocios da Fazenda.. Rio de Janeiro em
24· de Agosto de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazendo, que a disposição do art. 59 do Regulamento ll. 2.433 de 15 de Junho do corrente anno he
u.nicamente applicavel ao levantamento dos bens das heranças,
ou de ausentes, c que portanto não se pôde ex tender aos
credores dos mesmos bens, para o pagamento de cujos creditas e titulas vigora a legislação anterior, como declara o
art. 60 do referido Regulamento, c antes se aehava expresso
na ordem n.o 30 de 2!~ de Fevereiro de 184.8; pelo que,
devem aquellcs credores apresental' precatorio, na fôrma do
eslylo, c não simples oflicio do Juiz, embora o valor da divida não exceda de dous contos de réis. -Angelo l\ioniz da
Silva Ferraz.
0

----

N.o 215.-Em 25 de Agosto de 1859. -Sú aosJttizes eszlc.,
ciaes dos Feitos da Fazenda competem porcentagens
das quantias que aJYecadão.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
25 de Agosto de 1859.
Angelo i\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria
11G Fazenda de Sergipe , qne foi indeferido o requerimento,
qne acompanhou o officio da Presidencia da Província, n.'
GS de '12 de .Julho ultimo, no qual o Bacharel Gonçalo da
Silva Port::~, Juiz de Direito da Capital da dita Província pede
pagamento das porcentagens das quantias arrecadadas por diligencias do ;Juizo dos Feitos rla Fazenda; visto que, não sendo
ellc .Juiz especial dos mesmos l<eitos, não se acha por isso
comprehendido no art. 5. das Instrucções de 28 de Abril de
185!:- Angelo !Honiz da Silva Ferraz.
0
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N." 216.-GUERRA.-Aviso de 2G de Agosto de 1850.Determinando que s~ja executado l-iteralml'nte o Aviso de
19 de Março de 1856, pagando-se o {ardrtnwnto grande
âs pmças de pret do Exercito que tiverem baixa do serviço
ou forern promovidas a Officiaes.

Rio de Janeiro. •Ministerio dos Negocios da Guerra, em
26 de ;'.gosto de 1859.
JJ'

Illm. e Exm. Sr. -Havendo por bem Sua Magestade o
Imperador por Sua Immediata e Imperial Resolução de 17
do corrente, tomada sobre consulta do Conselho Supremo l\Ji.
litar Determinar que sejão literalmente executadas as disposições do Aviso de 19 de Março de 1856, pagando-se ás
praças de pret do Exercito que tiverem baixa, ou forem promovidas a Officiaes as peças de fardamento grande que se
lhes deverem, por ser hum vencimento a que as mesmas
praças tem incontestavel direito; assim o declaro a V. Ex.
para que o faça constar á Thesouraria de Fazenda dessa
Província.
Deos Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província da Bahia.

N.o 217. -Aviso de 2G de Agosto de 1859. -Determinando
em virtude da Imperial Resolução de 17 do corrente, que
carrão por conta da Fazenda Pttblt'ca os medicamentos
precisos para os Of!iciaes e .suas famílias quando fm·em
tratados pelo Cirurgiões mil?'tares, (úm dos Ilospitaes.

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guena, em
26 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador a Qncm
foi presente o seu officio sob n. o 1O1 e data de 30 de Maio
nltimó, cobrindo copia dos qne lhe dirigiriio o Commandante das Armas c o Delegado do Cirurgião l\16r do Exercito
nessa Província, Ilguvc por bem por Sua Immediata c Imperial Resolução de 17 do corrente, tomada sobre consulta
do. Conselho. Supremo Militar Determinar, qne corrUo por

conta da Fazenda Publica os r11edicmnentos precisos para
que os Cirurgiões militares possfio tratar em suas molestias
fóra dos Hospitaes os Officiaes do Exercito, suas mulheres
c filhos, que com elles morarem nos Quartcis e acampamentos; c assim tambcm aquelles, que, tendo direito a
casas no Quartel, morarem fóm delle•por não have-las ahi
para sua residencia e de sua família legitima; (bem como
os Empregados da administração, suas familias, e ,1'Jdas as
mais pessoas a quem o Estado prestnr tratnmento gratuito).
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e expedição das convenientes ordens a respeito.
Deos Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

N. o 218. -Circular de 29 de Agosto de 1859.- Declarando que não se deve pagar por conta do llfinisterio
da Guerra documento algum de despeza que não esteja
prevista nos Regulamentos e lnstrucções em vigor.
Rio de .Tanciro. Ministerio dos Negocias da Guerra, em
29 de Agosto de 1859.
Manda Suu :Magcstade o Imperador por esta Secretaria
de Estado declarar ao Inspector da Thesouraria de Fazenda
da Província do Amazonas, paru seu governo, que, a bem
da regularidade do serviço e de evitar-se abonos de vencimentos indevidos, como pondera a Contadoria Geral da
Guerra em sua representação datada de 18 do corrente, não
deve pagar por conta deste :Ministcrio, documento algum de
despeza que não esteja prevista nos Regulamentos e Instrucções
em vigor.- Sebastião do Rego Barros.
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N. 0 219.-IMPERIO.-Portaria de 30 de Agosto de 1859.~

Dá instrucções para a fiscalisação do conlracto celebrado com
Antonio Nunes de Souw & C.a para a limpeza da
cidade.
Sua Magestade o Imperador Ha por bem Determinar que
par(l: .a fiscalisação do contracto para a limpeza da cidade se
observem as seguintes Instrucções:
Art. 1. o A fiscalisação do contracto celebrado com
Antonio Nunes de Souza & C.• para a limpeza das ruas,
praças, e praias, do Municipio da Côrtc fica d' ora em diante
á cargo:
~ 1. o Do Chefe de Policia do Município da Corte, como
Inspector geral que a exercerá por meio das autoridades
Policiaes, Inspectores de Quarteirão, e mais agentes, que
lhe são subordinados.
~ 2.
Da Illm.a Camara Municipal~ que a promoverá por
meio de seus Fiscaes, Guardas e agentes.
Art. 2. Verificada e reconhecida por qualquer meio a
infracção de alguma condição do referido contracto, qualquer
autoridade policial, Inspeetor de Quarteirão, ou agente policial,
no respectivo districto ou quarteirão, e bem assim os Fiscaes,
Guardas e quaesquer outros agentes da Camara Municipal,
nos lugares em que exercem suas funcçõcs lavrarão, ou
mandarão lavrar o competente auto de infracção, que assignarão com duas testemunhas.
Este auto em que se e~pecificarão minuciosamente a
natureza da infracção, o lugar em que foi dada e todas as
circumstancias de que estiver revestida, será remcttido dentro do
prazo de 24 horas ao Chefe de Policia, que por si, ou por
algum de seus Delegados procederá a todas as diligencias
necessarias para o conhecimento da verdade, c julgamento
da infracção, ouvido o Empresario da limpeza, na fórma da
condição 18. a do referido contracto, c art. 8. o das Instrucçõcs
de 25 de Fevereiro do corrente anno, sendo todavia de sua
privativa attribuição a decisão final.
·
Art. 3. o Das decisões do Chefe de Policia haverá recurso
para o Ministerio do lmperio.
~ 1. o Em todos casos, em que na fórma do referido
contracto póde ter lugar a rescisão.
~ 2.
Quando a multa imposta execeder de trinta mil róis.
Em todos os mais casos, as decisões do Chefe de Policia
por delegação especial e permanente serão definitivas, na
fórma da condição 19.a do referido contracto.
0

0

0
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Art. I, .. o Compete ao Chefe de Policia:

§ 1." O exerci cio das atlribuições marcadas pelo art. 3. o
das Insfrncções de 25 de Fevereiro deste anno.
§ 2. o Expedir ás autoridades, e agentes que lhe silo
subordinados as Instrucçõcs nccessarias para a boa fiscalisa~~lio
r! e accordo com as disposições dos arts. 4. o c 8. o das referidas
lnstrucções de 25 de Fevereiro do corrente anno.
Art. 5. 0 Os Fiscaes, Guardas, e agentes da 111m.•
Camara Municipal darão semanariamentc conta á mesma
Camara das infracções, que tiverem verificado, e esta poderá
representar ao Governo o que julgar conveniente para o
exacto cumprimento do contracto, ou communicar ao Chefe
de Policia os abusos de que tiver conhecimento, e importem
infracçúo do contracto, para este proceder como fôr· de
direito.
Art. 6. o As di:lposições do art. 4. o § 2. 0 das presentes
Instrucçõcs ficõo extensivas aos Fiscaes, Guardas e agentes
da Jllm." Cama ra i\Iunicipal.
Art. 7. o A importancia das multas será entregue ou
distribuída com a maior igualdade pelos Empregados~ que
verificarem as infracções, com deducçi.io de vinte por cento,
que serúo applicadns as despezas de qualquer Estabelecimento
pio, que o Governo disignar.
Havendo denunciante, a este compete hum terço da
referida importancia salva a deducçi.io de vinte por cento na
ft'mna qnc neste artigo se dispõe.
Art. 8. o Escreverúo no processo das infracções os Escri·
vi'ics ou em pregados, que sel'virem ante ás autoridades policiacs,
os qnaes terão direito de haver da parte conJemnada os
salarios que na fól'ma da Lei lhes competir.
Palacio do Rio de Janeiro, em 30 de Agosto 1859.-

A ngclo JUoniz da Silva Ferraz,
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N • 220.- JUSTIÇA. -Aviso de 30 de Agosto de 1859.Declarando que na disposição do art. 68 do Regulamento de 19 de 111aio de 18fl.G , estão comprehendidos
tambem os pescadores vulgarmente chamados de cantlas.
Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de .Janeiro, em
3 de Agosto de 1859.
· lllm. Exm. Sr. -Em resposta. ao officio de V. Ex. datado
de 20 de Maio ultimo, sob n.• 63, acompanhando o do
Conselho de Revisão da Guarda Nacional da Freguezia do Es~
pirito Santo dessa Província, em que consulta: se os pescadores vulgarmente chamados de canôas, em cuja pescaria niío
se demorão oito horas por dia, devem ser eliminados do
serviço activo daquella Guarda; parecendo ao mesmo Con·
selho, que semelhante isenção só dere comprehender os pescadores do alto mar; tenho de dcelarar a V. Ex., para seu
conhecimento e para fazer constar uo referido Conselho, que
o art. 68 do Regulamento de 19 de Maio de 184.6 mnnda
eliminar do serviço da Guarda Nacional todos os indivíduos
.empregados na vida do mar, sem distincçiío de serem ou não
pescadores do alto mar.
Deos Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Paranaguá. - Sr, Presidente da Província do Espírito Santo.

-sN. 0 221.-GUERRA.-Circular de 31 de Agosto de 1859.
Determinando que as Províncias remettão com a aval-iação
da etape a ele pão pam os Ilospitaes e Enfermarias.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra, em
31 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Representando a Contadoria Geral
da Guerra que em algumas Províncias não se addiciona á
avaliação da etape para os Hospitaes e Enfermarias militllres
o custo de meia libra de pãe alvo, como determina o art. 6. o
do llegulamento de \7 de Fevereiro de 1832, expeça V. Ex.
27
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as nccessarias ordens pura que nessa Provincia se observe
rcstrictamcnle o disposto no mencionado artigo.
Dcos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província de ...

N." 222.- Circular de 31 de Agosto de 1859.- Declarando
que em virtude da Imperial Resolução de 27 de Julho. findo,

os Officiaes que substituem provisoriamente os Assistentes
do Ajudante General tem opção entre os vencimentos que
percebião e aquelles que lhes compete pela substituição.
Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Negocios da Guerra, em
31 de Agosto de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Houve
por bem Mandar declarar, por Sua Imperial Resolução de
27 de Julho findo, o seguinte:
Os Officiacs que provisoriamente substituem os Assis·
tentes do Ajudante General do Exercito, tem opção, entre
os vencimentos que antes percebião, e aquelles que lhes com·
petirem pela substituição. O que communico a V. Ex. para
o fazer constar á Thcsouraria de Fazenda dessa Provinda.
Deos Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província de ...

N." 223. -JUSTICA. -Aviso do L" de Setembro de 1859.-

Declara que a 'divisão dos Officios de Escrivão e Tab.ellião
Publico dos Termos da Cidade de S. José de hlipibú
e da Vil/a da Goianinha deve ser feita de conformidade
com o disposto no Decreto de 30 de Janeiro de 1834.
2. • Secçüo. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 1." de Setembro de 1859.
Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio n.o 298
de 23 de .Julho ultimo, tenho a dizer que o Aviso deste Minis·
terio de 18 do mesmo mez c anno, combinando a disposição
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do Decreto de 30 de Janeiro de 18:H. eorn a <lo mt. 2." tb
Lei Provincial n. 0 lj.52 de 30 de Ahril deste anno, decidio
que a divisão dos Officios de Escrivão e Tnbellião l'ublieo
dos Termos da Cidade de S. José de Mipibú e da Villa de
Goianninha deve ser feita de conformidaçle com o citado Decreto.
Deos Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Para~
naguá. -Sr. Presidente da Província do Hio Grande do Norte.

N. 0 224. -IMPERIO. -Aviso de 2 de Setembro de 1859.-

Declara ao Director da Faculdade de Medicina do JNo
de Janeiro: t.o que aos Lentes substiltttos compele o direito
de discutir, e ele votar em todas as queslUcs submetúdas á·
congregação, salvas as prescripçües do art. 15 do Regulamento complementar dos Estatutos; 2. o que, em quanto
subsistir a classe dos mesmos substilttlos, as transferencias
dos Lentes Cathedraticos sú poderão ter lugar dentro das
respectivas Secções.

4-.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias
do Imperio em 2 de Setembro de 1859.
Foi ouvida a Secção dos Negocias do Imperio do Conselho
de Estado sobre a questão submetlida por essa Directoria, em
officio de 19 de Março ultimo, á uecisão do Governo Impe~
ria!; se os Lentes substitutos podem tomar parte nas ueliberações da Faculdade, relativas ú troca de cntlciras entre os
Cuthedraticos; c Sua Magestade o Imperador, Confonnando~Se
por Sua Immediata B.esolução de 2li· de Agosto ultimo com
o parecer da dita Secção, exarado em Consulta de 8 de Junho
antecedente, e Attenclendo: 1. o que o art. !L o (]os Estatutos
dispõe expressamente que a congregação se compõe de todos
os Lentes, ou sejão Cathedratieos ou substitutos, c até dos
oppositores que se acharem em exerci cio de cndcira; 2. o que,
huma vez membros da congregação' el!cs tum uircito ele
discutir e de votar em todas ns questões; 3. que nesta
regra só ha huma excepçfio, expressa no mesmo artigo, a
qual he relativa aos oppositores, quando se trata de provi~
mento de cadeiras ou substituiçi)es; e 'í·." final mente que
0
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se nrío póde invocar, neste caso, a omissão dos Estatutos
á vista desta disposição relativa aos oppositores: Manda Declarar que aos Lentes substitutos compete o direito de
discutir e de v0tar em todas as questões submettidas á congregação, salvas as prescripções do art. 155 do Regulamento complementar dos mesmos Estatutos.
Outrosim, considerando O Mesmo Augusto Senhor que
a transferencia dos Lentes para as cadeiras vagas de secções
diversas daquellas, á que pertencem, offende os direitos
dos substitutos, conferidos pelo art. 57 das mencionados
Estatutos ; e que convem aos interesses do ensino que os Substitutos tenhão certeza de que seus direitos não serão perturbados, áfim de que possão com mais ardor e esmero dedicar-se uo estudo das ma terias de suas secções: Manda tambem
Declarar que, em quanto subsistir a classe dos substitutos,
as transferencias dos Lentes Cathcdraticos só poderão ter lugar
dentro das respectivas secções. O que communico á V. S.
para sua intelligencia, e da congregação dessa Faculdade.
Deos Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Director interino da Faculdade de Medicina da Côrte.

N. 0 225.-Aviso de 3 de Setembro de 1859.-Declara
offensivo do art. 72 da Lei do 1. 0 de Outubro de 1828 o
m·t. 6." do Decreto da Assembléa Legislativa da Provincia do Paraná, n." 55, de 7 de Março de 1859, no
qual se impõe a multa de 50:tf) aos mascates de joias,
qtte não tirarem a respectiva licença.
3." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios
do lmperio em 3 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sendo ouvida a Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estado sobre as Leis dessa Pro·
vincia, promulgadas no corrente anno, foi a mesma de parecer,
exarado em Consulta de 13 de Agosto ultimo, que o art. 6. •
do Decreto n. o 55 de 7 de Março he oflensivo da Lei geral
do 1." de Outubro de 1828, por impô r aos mascates de joias,
que não tirarem licença, a multa de 50 ;til réis, quando pelo
art. 72 daquella Lei a primeira multa não deve exceder á
307/)000, .. podendo nas reincidencias ser elevada á 60.J7;000.
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E Tendo Sua Magestade o Imperador, por Sua Immediata Resolução de 24 do citado mez de Agosto, determi~
nado que seja o referido D~creto levado ao conhecimenlo
do Poder Legislativo, nesta data o envio á Camara d.os Deputados com huma cópia da dita Consulta. O que commu~
nico á V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Presidente da Província do Paraná.

N.• 226.-Aviso de 3 de Setembro de 1859. -Declara qtw
farão submettidas ao conhecimento do Poder Legislatiw
as Leis da Província de Pen~ambuco de n. os 4&1, e !~52
de 2, e 21 de Jnnho do anno passado, por exceder a sua
materia á competencia das Assernbléas Provinciaes.
3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nogocios
do Imperio em 3 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção dos Negocios
do Imperio do Conselho de Estudo sobre as Leis d'essa Pro~
vincia, promulgadas no anno passado, foi a mesma de parecer
exarado em Consulta de 8 de Novembro do dito anuo: Lo
que os art5. 1.•, 2.•, e 3.• do Titulo 9." das posturas decre~
tadas pela Lei n. o !~4.1 de 2 de Junho, rclati yos á soccorros
medicinaes e pharmftceuticos, só podcn ser admittidos como
auxiliares do Decreto de 29 de Setembro de 1851, que regula
o exerci cio da medidna; 2. • que o imposto ele 54.0 réis por
folha corrida sem ser para impetração ele graça, crcado pelo
§ 16 do art. 37 da Lei n.• 4·52 de 21 de Junho, entende
com a Lei geral sobre a administração da justiça, c por isso
excede ás attribuiçõcs conferidas úc: Assembléas Legislativas
Provinciaes na fórma do Acto Addicional á Constituição do
Imperio.
E Determinando Sua l\Iagestade o Imperador que seja
esta Lei submettida ao conhecimento do l'oder Legisiativo,
nesta data a rcmetto á Camara dos Deputados com huma
copia do referido parecer na parte que ú ella se roferc.
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O que communico á V. Ex. para seu conhecimento c
governo, chamnm1o a sua attenção para o que fica escripto
úccrca dos artigos das posturas decretadas pela Lei n.o ft!d.
Dcos Gnanlc a V. Ex.- Angelo Illoniz da Silva Ferraz.Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 0 227.- FAZENDA.- Em 3 de Setembro de 1859.--Es·

labelece os Boletins officiaes, para a publicação rnensal
dos trabalhos dos diffcrentcs Ministerios.
lHinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
3 de Setembro de 1859.
Convindo no serviço publico colleccionar, por ordem
chronologica, em hum volume impresso mensalmente e aca·
bado até o dia j 2 do mez seguinte, o expediente das diffe·
rentes Secretarias de Estado, que se publica no Jornal do
Commercio: hajão Vms. de tomar a si esse trabalho, servin·
do-se da composição do Jornal, e remettendo a cada huma
das Secretarias de Estado até o dia 12 de cada mez ....
exemplares da pnblicaçfto do expediente do mez anterior. A
conta da somma despendida com a compaginação, papel, ti·
ragem, e brochura deve ser transmittida ao Thesouro para
o seu pagamento, conforme a sua proposta de 23 de Agosto
do corrente anno, ficando entendido que todos os exemplares
que se tirarem pertencerão exclus;ivamrnte ao Estado, serilo
destinados ao uso das Repartições Publicas, e não poderão
ser distribuídos por particulares ou expostos á venda.
Dcos Guarde a Vms. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.-Srs. Editores do Jornal do Commercio.
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N.• 228.- Em 5 de Setembro de 185!>.- As cadeiras de

abrir e fechar, de assento e encosto de palhiulw, devem
ser comprehendidas no art. 133 do Decreto de ':D de
Março de 1858 como cadeiras de madeira onlinaria com
assento de palhinha com braços e encosto lambem de palh,in!ta,
Ministerio dos Negocios da Fazenda. B.io de Janeiro em
5 de Novembro de 1859.
Communico a V. S. que não foi approvada a assem c~
Jhação das cadeiras de abrir e fechar, de assento e encosto
de palhinha submettidas a despacho por Manoel O!egario de
Abranches, de que trata a sua informação de 19 de Agosto
próximo passado n.• 133, ás de balanço mencionadas no art.
308 da Tarifa, por que devem ser comprehendidas no mesmo
artigo do Decreto de 27 de l\I;uço de 185~ como cadeiras
de madeira ordinaria com assento de palhinha, com braços,
e tendo encosto de palhinha.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Inspector da Alfandega da Côrte.
-~=~e~---

N.• 229.-Em 5 de Setembro de 1859.-Devem ser

des~

pachadas por factura as lanternas para carros de folha
de flandres com guarnição de casqn,inha.
Ministeri0 dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
5 de Setembro de 1859.
Tendo o Tribunal do Thesouro resolvido que sejão dcs~
pachadas por factura as lanternas para carros de folha de
flandres com guarnição de casquinha, de que tratão os recurs.os
de B. Lansac e Roke & Irmãos interpostos da .decisão que
sujeitava as mesmas lanternas ao pagamenta da taxa de 900 réis
por libra do ai't. !Wl~ da Tarifa como sendo de casquinha
ordinaria lisa e simples: assim o communico a V. S. para
sua intelligencia e execução, cumprindo que dê conhecimento
desta: decisão á commissão incumbida da revisão da mesma
Tarifa.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Inspector da Alfundcga da Côrte.
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N.• 230. -Em G ue Sclemhro de 1859.-A pt<ovidenciado
art. 55 do Decreto n.• 2.4.33 de 15 de Junho do corrente
anno a 1·espcito da arrematação das dividas activas de
difficü arrecadação ou cobrança he súmente relativa á liquidaçao de heranças iulgadas vacantes e devolutas para
o Estado.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

6 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao
seu officio de 22 de Julho ultimo, que combinados os arts.
51 e 55 do novíssimo Regulamento para a arrecadação dos
bens de defuntos e ausef!.tei, que baixou com o Decreto n.•
2.-&33 de 15 de Junho do corrente anno, resulta que a providencia do citado art. 55 a respeito da arrematação das
dividas activas que forem de difficil liquidação ou cobrança
he sómente relativa á liquidação de heranças julgadas va·
cantes e devolutas para o Estado.
De os Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Juiz de Orphãos da Côrtc.

N.• 231. --Em 6 de Setembro de 1859.-0 Procurador
dos Feitos da Fa~enda não está inhibido de commetter ao
seu Aiudante algum serviço fóra do que lhe designárão as
Instrucções de 30 de Aún'l ultimo.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Janeiro em
6 de Setembro de 1859.
Em soJÚção á consulta do Procurador dos Feitos da Fazenda Nacional, feita a essa Directoria em officios de 3r de
Maio e 22 de Julho do corrente anno, declaro a V. S. ptHa
o fazer constar ao mesmo Procurador da Fazenda, que as
Instrucções de 30 de Abril ultimo não priv<Íriio o Ajudante
do Procurador da Fazenda do seu caracter de Ajudante, para
os effeitos determinados na tegislL<ção em vigor; não ficando
portanto o mesmo Procurador ínhibido de commetter ao Aju-
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dante algum serviço fóra do que lhe designarão as sobreditas
Jnstrucçõos, quando a affiuencia do expediente ~cja tal, que
assim o exiga a bem do interesse publico.
Deos GuFHde a V. S. -Angelo l\foniz da Silva Fcrraz.Sr. Conselheiro Director Geral do Contencioso.

Repa••tição Ge1•al tlas Tet•1•as Publicas.
N. 0 232. -Circular de 6 de Setembro de 1859.- A's Prcsidencias de Província. -Resolvendo duvidas ácerca das
terras que se acltão em poder dos primeiros sesmciros olt
concess~·anários, sem cultura e morada habitual, !{c.
Illm. e Exm. Sr. -Entrando em duvida; 1." Se as terras,
se achão em poder dos primeiros scsmciros ou conecssionarios sem princípios de cultura, c sem morada habitual, são
do domínio particular, c não carecem de revalidação. 2. • Se
o Juiz Commissario he competente para tomar conhecimento
da validade dos títulos respectivos, e declara-los incursos em
c~mmisso; 3." Se pelo Decreto n.• 2.105 de 13 de Fevereiro
do anno passado os Juizes Commissarios sós suo competentes
para decidir .as questões entre sesmarias e posses, que confinem com terras devolutas, ou se só podem medir as Jinhns
que extremão as terras devolutas dos particulares, devendo o
mais ser praticado pelo Juiz Municipal: H a Sua l\Jagcstadc o
Imperador por bem Mandar declarar quanto á L a que se aetw
resolvida esta duvida pelo Aviso de 29 de Setembro de 16~6,
que declarou que as sesmarias e outras concessões do Governo
Geral ou Provincial, que estando ainda em poder dos primitivos sesmeiros ou concessionarios não tem principio de cultura
c morada habitual quer medidas e demarcadas quer não, devem
considerar-se devolutas á vista do art. 27 do Regulamento de
30 de Janeiro de 1854, não porém assim se antes da publi·cação deste tiverem por titulo legitimo passado a poder ele 3. ",
conforme o art. 22 do mesmo Regulamento; quanto a 2. a que
não he possível que os Juizes Commissarios observem o qun
dispõe o Capitulo 3. • do Regulamento de 30 de J nneiro, art. 22
a 27, 40 a 80 sem que tomem conhecimeHto dos titulas das
partes como se tem procedido até hoje; c quanto á 3." finalmente, que a regra estabelecida no Regulamento citado dá
ao Juiz Commissario compctcncia para intervir em todas as
questões de legitimação e revalidação das posses c sesmarias
{jUe
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ou concessões sujeitas a taes formalidades, quer confinem com
terras clevolulas, quer com outras posses ou sesmarias em idcntícas cin:umstaneias, e o Decreto n." 2.105 de 13 de Fevereiro de 1858, da a do a Içada ao Commissario para as questüt's
de limites entre terras devolutas, c as posses e sesmarias que
com ellas confinarem, quer sejão sujeitas áquellas formalidades
quer não; mal preencheria o fim de suas disposições se os trabalhos dos Juizes Commissarios se não estendessem ás outras
linhas a traçar nas terras dos particulares annexas ás devolutas, c para isso fosse de mister interromper semelhantes trabalhos para com mete-los aos Juizes Municipaes. O que communi co a V. Ex. para sua intelligencia c governo.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo l\'Ioniz da Silva Ferraz.
Sr. Presiàr~n te da Província dth ..•

N.• 233. -JUSTICA. -Aviso de 9 de Setembro de 1859.-

Declara que os Presidentes das Províncias devem commettcr aos Chefes das diversas Repartições a attribuição
de requisitar os empregados, quando sorteados para o Jury.
2. a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 9 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex. pedido providencias
ao Governo Imperial para que não continue a pratica, até
agora seguida pelo Juiz de Direito da 1.• Vara dessa Capital
quando Presidente do Tribunal do Jury, de não aceitar as
requisições feitas por essa Presidcncia de empregados da
Provincia, sorteados para as Sessões do referido Tribunal;
porquanto, se tacs requisições não tem força obrigatoria, seria
melhor evita-las: .Manda Sua Magcstade o Imperador Declarar
a V. Ex. que deve essa Presidencia commetter aos Chefes
das diversas Repartições a attribuição de requisitar os respectivos empregados, os quaes só devem ser dispensados quando
o serviço publico o exigir, e não quando por mero pretexto
se quizerem escusar.
Deos Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Paranaguá. -Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
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N.o 234.. -t.a Secção.- MARINHA.- Aviso de!) de Setembro
de 1859. -Estabelece por ensaio no Arsenal de 1l1 a'finfw da
Bahia ttma Aula pratica de Pilotagem e dá lnstrucçuc::; pelas
quaes se deve reger.
l'llm. e Exm. Sr.-Sua Magestadc O Imperador Ha por
bem Determinar que, antes de se dar execução ao art. 142 do
Regulamento n. 0 2.163 do 1. 0 de Maio do anno proximo
passado, se estabeleça por ensaio no Arsenal de Marinha d'essa
Província uma Aula pratica de Pilotagem para habilitar os
Officiaes da Marinha mercante com os conhecimentos exigidos
pelo referido Regulamento para obterem Carta de Piloto, sendo
regida provisoriamente pelas Instrucções juntas, assignadas pelo
Conselheiro Director Geral desta Secretaria de Estado: o que
communico a V. Ex. para seu conhecimento c expedição das
convenientes ordens á respeito.
Aproveito a opportunidade para renovar a V. Ex. os meus
protestos de estima e consideração. -Francisco Xavier Paes
Barreto.-A Sua Ex. o St·. Presidente da Província da Bahia.

lnstrucções 1•rovisorias '(tara a Aula de Pilotagem mandada crear por ensaio na Provincia da Bahia por A viso «lest&~ data.
Art. 1. o A Aula de Pilotagem creada na Província da
Bahia funccionará em um dos edificios do Arsenal de I\larinha,
em sala apropriada, debaixo das vistas do Capitão do Porlo
que será o lnspector della, e como tal incun~bi:lo de velar 11a
execução destas Instrucçõcs.
Art. 2. o Será encarregado do ensino da Aala um Oíficial
da Armada de Patente nunca superior a Canitão Tenente com
os vencimentos e vantagens de -Commanda~lte de Brigue de
guerra, e considerado como destacado em servic:o na Capitania
do Porto.
Art. 3. 0 A Capitania do Porto fornecerá os objcctos ueeessarios para o costeio da Aula, para o que submctterá annualmente á approvação do Governo Imperial o orçamento da
despeza a fazer-se com taes objectos.
Art. 4. 0 O regimen interno da Aula, c o processo dos
exames regular-se-hão, na parte que lhe fôr applicavel, pelo
que á tal respeito está em uso na Escola de Marinha.
Art. 5. o O Presidente da Provincia, segundo as ordens
que lhe forem dirigidas pelo Governo Imperial, fixará annualmente, sob proposta do Capitão do Porto, o numero de alumnos,
que poderão frequentar a Aula.
Art. 6. 0 Para a admissão á Aula de Pilotagem são exigidas
as seguintes habilitações:
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1.• Ser Cidadão Brazileiro no gozo dos seus direitos civis.
2. a Ter a idad~ de 18 a 21 annos, e bom comportamento
civil e moral.
3. a Ter, pelo menos, trcs annos de pratica da vida do mar
com aproveitamento, provando tudo com attestados de Capitães
mercantes de reconhecido credito, de Officiaes da Armada, ou
com certificados de matricula das Capitanias dos Portos.
4.• a Ler e escrever correctamente a língua nacional, e
praticar as quatro operações arithmeticas em numeros inteiros.
O candidato que, alem destas materias, souber as línguas
Franceza, ou lngleza, e as operações arithmeticas em numeros
decimaes e fraccionarios, terá preferencia para a admissão.
5. a Ordem do Presidente da Província em despacho de requerimento competentemente documentado, e informado pelo
Capitão do Porto.
Art. 7. 0 O curso de Pilotagem scr<l de onze mezes, c
constará das materias de que tratão os §§ 1. o, 2. o e 3. o do
art. 14.0 do Regulamento annexo ao Decreto n. o 2.163 do 1."
de l\laio de 1858, explicadas pela fórma seguinte:
1. o Nos quatro primeiros mezes o calculo numerico dos Jogarithmos, a geometria elementar, c trigonometria csphcrica.
2. o Nos quatro mczes segui eles as noções fundamcntacs de
astronomia physica, a pratica e uso da bussola, chronomctro,
c instrumentos de reflexão; as observações e calculos para
obter a latitude c longitude do lugar pelos diversos methodos
em uso na navegação.
3. o Nos trcs mczcs restantes a reducção da derrota, os pontos
de partida e chegada, o apparelho, e a manobrt do navio.
Art. 8. o Em quanto não houverem compendios escriptos
na língua nacional proprios para o ensino das tualerias designadas nos §§ do artigo antecedente, explicar-se-hão as do
§ 1. o e a reducção da derrota e pontos pelo -l'iioto instruidode Antonio Lopes da Costa e Almeida (Barão de Roboredo);
ns do 2. o pela terceira parte da obra intitulada- Coms complet
á l'usat\·e des officiers de la marine marchando por Lcvret Ainé-,
que o encarregado elo ensino traduzirá c distribuirá pelos alumnos;
a do apparelho pelo tratado de João de Fontes Pereira de
Mello; e a de manebra pelo do Barão de Bonnefoux.
Art. 9. o No principio do duodecimo mez da abertura da Aula,
obtida a penllissao do Presidente da Província, procedcr-sc-lw
;10 exame dos alumnos em presença do Capitão do Porto, e
por uma commissão composta do Lente da Aula, e dous Offieiaes da Armada, com as habilitações competentes, requisitados
;í Estação Naval, se os não houver na Capitania do Porto, ou
lnl.endencia da Marinha, perguntnndo cada um dos examinadores sobre a maleria dos §§ do art. 7. o, que a sorte lhe designar, e segundo o ponto que couber ao examinando.
Art. 10. Do rcsultuuo do exume lavrará o Secretario da
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Capitanlà do Porto, que srrá o do acto, o tm·mo respectivo em
livro para esse fim destinado. Este termo será assignarlo pelos
examinadores e Secretario, c rubricado pelo Capitão do Porto,
e dellc se dará certificado ao examinado, que o requeira.
Art. 11. Depois de concluídos os exames, e encerrados os
trabalhos do anno lectivo, o Oficial encarregado do ensino
apresentará ao Capitão do Porto, para que chegue ao conhecimento do Governo Imperial, com as suas observações, e por
intermedio da Prcsidencia da Província, um relatorio contendo
os nomes, filiações, &c., habilitações e qualidades de approvações dos alumnos, e bem assim uma proposta dos melhoramentos, que a pratica tivet· demonstrado ser conveniente adoptar
tanto no systema de ensino, como no regirnen e policia da
Aula.
. Art. 12. O alurnno, que fOr approvado plenamente, será
considerado Sota-Piloto sem limite de tempo, e o que tiver
approvação simples, unicamente por duas a tl'es viagens,
conforme o gráo do seu merecimento.
Art. 13. Estes Sota-Pilotos não poderão obter carta de
Piloto com excepção dos Portos da Asia sem que contem, pelo
menos, vinte c tres annos de idade, e tenhão li~ito duas vingens
de longo curso naquella qualidade, depois da data do seu
exame na Aula de Pilotagem, com um anno mais de pratica do
mar para os de licença por tt·es viagens, c dous para os de duas
viagens , passando por um exame na Escola de Marinha da
Córte, a cujo conhecimento será submcttida a derrota da viagem
acima declarada com os documentos, que provem as demais
habilitações exigidas por este artigo.
Art. H. Para passarem a Pilotos de carta geral, seguirse-hão as regras actualmente estabelecidas, exigindo-se porém
a idade <le trinta annos pelo menos, e a pratica de seis annos
da vida do mar, quer na qualidade de Piloto, quer na de
Capitão de navio, depois da data da · obtenção da Carta de
Piloto com excepção.
Secretaria de Estado dos Negocios . da Marinha em 9 de
Setembro de 1859. -Francisco Xavier Bomtempo.
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N.• 235. -FAZENDA. -Circular em 9deSetembro de 1859.
Os Parochos devem apresentar ao cumpra-se dos Presidentes

das 1·espectivas P1·ovincias as suas provisões para poderem
ser incluídos em folha e receber a congrua.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
em 9 de Setembro de 1859.

Rio de Janeiro

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara, em conformidade do Aviso
do Ministerio da Justiça de 24 de Agosto proximo passado,
aos Srs. Jnspectores das Thesourarias de Fazenda, para a
devida intelligencia e execução, que Sua Magestade o Imperador Houve por bem Decidir, em consequencia de representação do Presidente da Província do Rio de Janeiro, que
d' ora em diante os Parochos submettão suas Provisões ao
«Cumpra-sm> da Presidencia, sob pena, se o não fizerem, de
não serem incluídos na folha do pagamento, e de não terem
jus á percepção da congrua.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.o 236.- Em 9 de Setembro de 1859 •.~ Annullação

de hum processo de apprehensão em consequencia do pat·entesco do /nspecto1· com o Feitor apptehensor.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
9 de Setembro de 1859.
Angelo 1\Toniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda do Maranhão, que o mesmo Tribunal,
em vista do recurso, que acompanhou o officio da Presidencia da Província, n.• 27 de 9 do mez findo, interposto
pelos Negociantes Reis Lima & C.• da decisão da dita The·
souraria, confirmatoria da da Alfandega respectiva, ácerca da
apprehensão de sete volumes com fazendas francezas, importadas pelos recorrentes; tendo em attenção o disposto no Regulamento n. 0 6 de 16 de Janeiro de 1838 sobre as suspeições dos Empregados da Fazenda Nacional, e considerando
qnc os autos processados c a senten~a dada por Juiz sus-
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peito são nullos, na conformidade da Ord. Li v. 3." Ti t. 21~ ;
que dos documentos annexos ao sobredito recurso consta que
o lnspector da Alfandega, que proferio a decisão recorrida,
he primo co-irmão do Feitor, que apprehendeu aquellas fazen4as nos termos do art. 204. do Regulamento de 22 de
Junho de 1836~ e figura portanto, de apprehensor e parte
no processo; que não procedem as razões, adduzidas pelo
ditp Inspector, para não dar-se por suspeito; resolveu declarar nullo e de nenhum etfeito este processo; mandando
que se instaure outro perante o substituto legal do Inspector
suspeito, na fórma da legislação em vigor; pelo que juntos
se devolvem ao Sr. Inspector para os etfeitos legaes o supra
p)encionado recurso e mais papeis que o acompánharão.Angelo Moniz da Silva Ferraz.

-----=----N.• 237.-Em 9 de Setembro de 1859. -A. despeza com
os precatorios deve recahir sobre os devedm·es embora se
apresentem depois êxpontaneamente para pagarem suas dividas ; e as Collectorias não podem receber divida activa
senão em vista de precatorios.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
9 de Setembro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, respondendo ao officio n." 97 do Sr.
Inspectoa da Thesouraria de Fazenda de Goyaz, de 16 de Julho
ultil:n,o, em que consulta sobre quem deve recahir a despeza
Çom a expedição de precatorios para a cobrança da divida
activa, quando, como succedeu na Collectoria da Cidade de
Meia Ponte, os devedores se apresentao expontaneamente para
o pagamento de seu debito; declara ao mesmo Sr. Inspector
que essa despeza deve ser feita pelos devedores, muito embora
se apresentem elles para realisar o pagamento, cumprindo
advertir que as Collectorias não podem etfectuar o recebim~nto da divida activa senão em vista dos precatorios do
Juizo dos Feitos, por meio de Guias passadas ou pelo Collector, antes do competente ''Cumpra-se», ou pelo Escrivão
do Juizo, se já estiver preenchida essa formalidade, recolhido o processo ao cartorio.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.

{2M)
N. • 238.- Em 9 lle Setembro de 1859.- Os títulos de nomeação dos oppositores da Faculdade de Medicina
da Côrte estão suJeitos ao se l/o fixo de 10 ;tjl 000.
1\iinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
9 de Setembro de 1859.
Declaro a V. S. em solução á duvida suscitada na Secçii~
de Assentamento da 3. • Contadoria da Directoria a seu cargo
que os titulos de nomeação dos oppositores da Faculdade de
Medicina da Côrte estilo sujeitos ao seBo fixo de 1O;tt> 000,
por se acharem comprehendidos no art. !i6 do Regulamento
de 10 de ;Julho de 1850, visto serem ·d~plomas de mercês
feitas pelo Poder executivo, e darem direito sómente a hum
vencimento muito eventual; os quaes títulos, por esta razão,
não podem ser incluídos na disposiçilo do art. 26 do citado
Regulamento: não procedendo o fundamento da duvida sobre
se considerarem os mesmos títulos como diplomas de mercês,
em consequencia de abrir-se concurso para a nomeaçilo dos
oppositores, na fórma do Decreto n.• 1.387 de 28 de Abril
de 185/i., por que o sobredito Ilegulamento do sello não teve
em vista a fónna do provimento para estabelecer a taxa respectiva.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Director Geral interino da Contabilidade.

N.• 239. -GUERRA. -Aviso de 10 de Setembro de fS59.
Declarando que se deve pagar as dividas de que trata
a Circular de 18 de Março deste anno, embora pertenção
a exercícios anten:ores.
Rio de Janeiro. 1\'linisterio dos Negocios da Guerra, em
10 de Setembro de 1859.
Manda Sua 1\'lagestade o Imperador, por esta Secretaria
. de Estado declarar ao Inspector da Thesouraría de Fazenda
da Provincia. . . . que nos termos do Aviso Circular de 8 dl1
Março do corrente anno, deve pagar todas as dividas de que
elia trata, embora pertençüo a exerci cios anteriores, visto
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que nesta data se requisita ao l\Jinisterio da Fazenda a competente autorisação. para niio haver delonga em tncs pagamentos logo que a parte interessada requeira, mrmida do
documento exigido pela mesma Circular.- Sebastião do li.ego
Barros.

N.• 240.- Aviso de 10 de Setembro de 1859,- Dando
lnstrucções pam o fornecimento da maleria prima para
a of!it>ina de sapateiro na Ilha de Fl'nwndo de Noronha.
Rio de .Taneiro. 1\Iinistcrio dos Negocios da Guerra, em
10 de Setembro de 1859.
111m. c Exm. Sr. -Aceusanrlo a rcccpçúo do seu offieio
sob n.• 316, c data de [j. do Julho nllimo, ao qnal acompanhárão tres pares de sapa los fa hriearlos m olllci na esta~
belecida no Presidi o de Fernando de Noronha, transmitto a
V. Ex:. as inclusas Instrucções para o fornecimento da materia
prima para a <li ta officina, c para recolher-se a obra manufactura<la.
Deos Guarde a V. Ex. -Scbasliúo do Rego Darros.Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

1.• O mestre <la oflicina de sapntciros, estabeiccida ultimamente no Presidia dú Fernando de Noronha fará o pedido
da materia de que houver necessidade, o qual, depois de
rubricado pelo Commandnntc do mesmo i'resiclio, serú enviado
ao Presidente da Província de Pcrnn.mlmco, para ser satisfeito pelo Arsenal de Guerra, na fórma cslahclecida pelo
Regulamento approvado pelo Decreto n. • 1 . 090 de f4. de
Dezembro de 1852.
2.• O Arsenal de Guerra de Pernambuco remctterá U(>
Presídio os objectos pc!lirlos, acompanhn(los de huma guia,
com declaraçúo da quantidade c cnsto do cacla hum dos objectos
enviados.
3. • O Commandante do rrcsidio, depois de conferidos os
objectos remettidos pelo Arsenal, mandará carrega-los etn
receita ao Almoxarifado.
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it:' O mestre üa olllclna receberá a materia prima de que
necessitar; c o calçado mannfactnrado será recolhido ao Almo'.:nrifado com guia assignada pelo mestre da officina e
rubricada pelo Comman1laute do Prcsidio, declarando nella
a importaneia do calçado tanto em relação á materia prima
como ao córte e feitio.
tí." Todas as vezes que houver transporte, o Comman·
d::mle rlo Presídio onlcnal'iÍ a remessa do calçado que houver
no Almo.xarifado para o Arsenal de Guerra de Pernambuco,
acompanhado de guia assignada pelo Almoxarife, com declararno 1lo preço do calçado manufacturado.
6." H:l\'er<Í no Almoxarifado do Presidio dous livros rubricados pelo respeetivo Commandante, hum destinado para
a carga e descarga da materia prima, e outro para a carga
e descarga da obra manufacturada.
7. • O mestre da officina terá igualmente a seu cargo
hum livro, tambem rubricado pelo. Commandante do Presi·
dio, para carga da matcria prima que receber c do que
despender com a obra mannfacturada.
8." O Commandanlc do Presidi o remcttcrá mensalmente
á Reparliçfio do Quartel Mestre General huma conta conente
da receita e despeza da officina de sapateiros.
Secretaria de Estado dos Negocios da Guerra, em 10 de
Setembro de 1859.-0 Officiai-Maior interino Bernardo Joaquim
de Mattos;

•
N.o 241.-·Portaria de 12 de Setembro de 1859.-Declarando ao Conselho Supremo MiWm· que não deve
maudar lavrar patente de reformado, sem que pela Secretm·ia da Guerra lhe sPfa 1·emettida a respectiva fé de
offiâo.
Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios Guerra, em
12 de Setembro de 1859.
Manda Sua Magcstade o Imperàdor, por esta Secre·
taria de Estauo declarar ao Conselho Supremo Militar, que
para obviar aos inconvenientes que por vezes se tem dado,
como representou o Ajudante General do Exercito no officio
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por copia junto, cumpre que o mesmo Comeiho nfio f.1çt1
d'ora em diante lavrar patente alguma de n-l'orma sem quu
por esta Secretaria de l~s!ado Ili e scjiio rcmd I idas a~> f1~s de,
officio dos Officiaes a quem n reforma lwmcr sido confe-rida, -Sebastião do Rego Barros.

N." 242. -Aviso de U. de Setemhro tle 1S!19 -- Decla •
rando que conlinúa l'ln vigor a d'ispoúçilo do Aviso
de 21 de Julho de 18;")!) rll'lenninando quP as praça.~ de
pret que continuiio a servÚ' smn engajamrnto percebãg o
.mldo dobrado da 1. a praça.

Rio de .Taneiro. iVIinisterio dos Ncgocios da Guerra em
14 de Setembro de 1859.

111m. e Exm. S1·. -Declnro a V. Ex., para seu conhecimento e governo, que o Aviso de 21 de .Tulho de 1855 determinando que as prnças do Exercito que nelle continnfío
sem engajamento pcrcebão o soldo dobrado da 1." prnça como
se engajadas fossem, não percebendo porém o premio estabelecido para os engajados, continúa em vigor.
Deos Guarde a V. Ex.- SebasWio do Hego Bnrros.Sr. Barão <le Surnhy.

N.• 243.-JUSTICA.-Aviso de16deSefemhro de 18:l9.-.
Declara que os' caixeiros das Comprwlrias rm Socirdades
anonymas, Ú1corporarlas com autorisaçuo do Uorano Imperial, estão comprehend icln8 11a disposiçlio do art. ~8
do Regulamento de 2:) ele Outubt'O de 18:)0.

Ministerio dgs Negoeios do .Tnstiça. Rio de .Janeiro em
16 de Setembro de 18!19.
Expõe V. S. no scn ofllcio rlalar1o de 27 lle Maio
ultimo, que, tendo o Gcrenle lla Companhia rlc fllnminação a
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solicHntio a rli:,pcnsn do scrriro da Gn:m]a Nacional
scn cai:\dí'o .:nflo ílapii:;la tlos Santos, entrou V. S. em
dul"ida ;Í rc:;pe~1o !la colH.:essfio rle semcllwnle rlispensn, em
r;túío de ;~;;n c:·:L1r acpwlla Companhia considerada como casa
de Commcrcio, nem mntricnlada no respectivo Tribunal; em
resposta ao mesmo oflicio tenho de declarar a V. S. pnrn
scn conheeimcnto, que as Companhias ou Sociedades anonymas niie necessiliio de matricula para gozarem dos favores
e isenções qne as Leis concedem aos Commercianles;. c! las
são incnrporaclns com antorisaçfio do Governo, servindo-lhes
de matricula os Decretos que npprovão os seus Estatutos registrados no Tribunal do Commercio, em virtude do art. 2HG
do Codigo Commercial. Portanto se os caixeiros das referidas Companhias on SoCiedades tiverem, na fórma do art. 7ft.
do citado Codigo, huma nomeação por escripto, registrada
naquelle 'fl"i.bunal, devem ser dispensados de todo o serviçp
da Gnnrda Nacional, na conformidade do art. 28 do Regulamento
de 25 de Outubro de 1850.
Deos Guar·de a V. S.- ;roúo Lustosa da Cunha Paranagnú. -Sr. Brigadeiro Manoel Antonio da Fonseca Costa.
1:nz

J1<~rn

N.• 2M.-FAZENDA.-Em 17 de Setembro de 1859.-0s
emprestimos dos Cofres Gemes aos Provinciaes
não são pennittidos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

11 de Setembro de 1859.
Illm c Esm. Sr. -Respondendo ao officio de 25 de
.Tulho ultimo, em que V. Ex. participa ter, pelas razões delle
constantes, deliberado manclar que a Thesouraria de J<'azenda
dessa Província emprestasse aos cofres Provinciaes a quantia
ele dez contos de réis; tenho a declarar a V. Ex., que ní.ío
póde ser approvarla a sua deliberação; por quanto, como
já por Aviso de 5 do sobrerlito mez de Julho foi declamdo
á Presitlencia da ])rorincia de Pernambuco, taes emprestimos,
além de illegaes, perturbúo os ealculos do 'fhesouro na appli·
caçfio dos saldos existentes nas Thcsourarias de Fazenda; cumprindo, portanto, que V. J~x. faça restituir quanto antes
aquel!a quantio aos Cofres Geraes, sob sua responsahilidndc.
Jlco5 t:uanlc a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva l"erruz.
Sr. Presidente da Provinda do Ccaní.
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N.• 2Mj.-GUEllRA.-Aviso de 19 de Setembro de 1859.
Declarando em virtude da Imperial Resoluçüo de 1h do
corrente, tomada sob consulta do Co11selho Sttpl'emo !Ih~
litar, que o Official reformado e actualmente h. • Escriptumrio do Thesouro Nacional, tem inqueslionavel direúo,
a accwnulação do seu ordenado, com o soldo da reforma.
Rio de Janeiro. .Ministerio dos Negocios da Guerra, em
19 de Setembro de 1859.
Illm. c Exm. Sr.- Havendo por bem Sua Magestade

o Imperador Mandar declarm·, por Sua Inuneàiata e Imperial Resolução de 1lí· do corrente, tomada sobre Consulta do
Conselho Supremo .Militat·, incluso por copia, que o 2.• Tenente reformado Antonio Caetano da Silva Relly, actualmente lj.,• Escripturario do Thesouro Naciol!al, tem inques~
tionavel direito á aceumulação do seu ordenado com o soldo
de reformado, o qual está considerado como pensão em remuneração de serviços .anteriormente prestauos, assim o faç.o
sciente a V. Ex. como determina a mesma Imperial ResoJuçüo.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastiüo do Rego Barros.-~
Sr. Angelo !Honiz da Silva Ferraz.
---~~---

..

N.• 21l.6. -Aviso de 20 de Setembro de 1850. -liianda
organúar duas Companhias de Pcd;•sli'es de.çl-iJuulas pant
o serviço das Comarcas de Umúú. e Xiqui-..:'ú"qai, 1ict Pro·
·vincia da Bahia.
Ptio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocíos (la Guerra; em
20 de Setembro de 185~.
Illm. c Exm. Sr.- Sent1o o CoYerno Imrcriul autorisatlo
pelo § 5." do art. 7." da Lei ll. 1.0!~:', du H ltO corrente
a crear duns Companhias de l'edcstres destinadas ao serviço
de Policia das Comarcas de llruhú c Xiqui-Xiqui; cumpre
que V. Ex. trate quanto antes de orgnnisar ns rd'eri(las Companhias, com o numero de pm~ns de que lrala o Plano appro~
vado pelo Decreto n. o 782 d<J 1\l ele Abri! {1;..! 1S;'H, cnviandiJ
0
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a esta Secretaria tlc Estado as propostas dos respectivos Com•
mandantes c Ajudantes, afim de serem definitivamente appro·
vadas ns snas nomeaçõe:;.
Deos Guarde a V. Ex.;;:.._ Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província da Bahia.
Na mesma conformidade se mandou crear duas Com·
pnnhias para a Comarea da Boa-vista e Tacaratú em Per·
namlmco, duas Companhias para o Presídio do Rio Ara·
guaya na Província de Goyaz e lmma Companhia para o ser·
viço de Policia do Hio Jiquitinhonha em Minas Geraes.

N.o 2!j·7.-FAZENDA.-Em 20 de Setembro de 1859.-A
alçada dos 1nspeclores das Al{andegas deve regular-se pelo
valor do o~jecto snbmetticlo a despacho; e os vasos de
porcellana contendo pomada devem pagar os direitos do
art. 1651 da Tarifa em separado.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Uio de Janeiro em
20 de Setembro de 1859.
O Tribunal do Thesouro Nacional, considerando que o
recurso de F. A. S. Bravo & Companhia. de que trata a
sua informação de 17 de Agosto proximo passado, fôra re·
gularmcnle interposto para o mesmo Tribunal na fórma até
agora praticada, por quanto o valor do objecto submettido a
despacho, e não a difl'ercnça dos respectivos direitos, he que
regula a alçada da Inspectoria da Alfandega, nos termos do
art. /i.6 das Di3posições Preliminares da Tarifa, conforme já
foi declarado em Aviso de 19 do dito mez de Agosto, resolveu tomar conhecimento do mesmo recurso e confirmar
a decisão recorrida para ~c cobrarem os direitos dos vasos
de porcellana contendo pomada, conforme o art. 1.651 da
Tarifa em separado, c não conforme o art. 1317 c nota
52, c 109, como pretendem os recorrentes, pois que pela
l'órma, tamanho c outras qualidades, não se podem consi·
dcrar comprchenclidos nos (!C que !ratão as referidas notas,
devendo porém as penas rccu h ir só mente sobre a diflerença
da quantidade vcriílcada na pomada de que trata o des-
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pacho, visto que os vasos forão o!Jjeclo da quesliw de q1ta~
Jificação, de que os recorrentes tamhem sollrem peua por
terem decahido della.
· O que communico a V. S. para sua inlelligeneia e devida execução; cumprindo que advirta o Feitor do Despad10
Pedro Ignacio de Miranda pelo pouco zelo com que se houve
a respeito dos interesses da Fazenda Nacional.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Inspector da Alfandega da Côrte.

N. • 2~·8. -Circular em 21 de Setembro de 1859. - As
flores de palha para enfeite de chapéus siiu assemelhadas
ás flores de algodão, linho, lã e seda.
Ministerio dos Negocio~> da Fazenda. tlio de Janeiro em
21 de Setembro de 1859.
Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Prcsidenle do Trihnnal do
Thesouro Nacional, cleelara aos Srs. lnspeetores das Thesourarias de Fazenda, afim ele o fazerem constar aos das Alfundegas para a devida execw;ão, qun foi .eonfinnada a ussenwlhnção feita pela Alfandn~a da Crkle das llnr,~s de palh<t para
enfeite de chapéos <Ís llorcs de algmlilo, linho, lü e seda do Jrl
764 da Tarifa.- Angelo 1\loniz da Silva Fel'l'az

N. •

2!~9.

-GUERH.A.- Circular de 22 de Setembro de 1§59.

Providenciando sobre os destacamentos de 1." Lt'nha
no interior das Provincias.
Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da t;ncrra, em
22 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.--Pretendendo o governo alliviar quan!o
fór possível a Guarda Nacional que nas Provindas he de
pontos remotos destacada repetidas vezes para as Capitaes,
afim de ahi substituir a for~ a de linha c policial q uc se con ~
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serva dividida em pergiCnos destacamentos incumbidos de
manter a tranqnilidmle publica nos diversos lugares em que
se faz neccssario esse agente de autoridade; ao passo que
a forç.a do Exercito, fraccionada c longe das vistas de seus
superiores, vai diariamente perdendo os habitos de vida mi·
litar, c inhabilitando-se para hem desempenhar seus deveres
quando chamada ao seu mais severo cumprimento; determine
V. Ex. o seguinte:
1. o Que todos os destacamentos de linha existentes fóra
da Capital dessa Província scjão substituídos por outros de
força policial coadjuvada por Guardas Nacionaes destacados,
que serão sempre do districto em que se conservar o des·
tacamcnto.
2. o Que a relação entre o numero de praças da Guarda
Nacional c de policia seja tal que sempre desta ultima se
possa conservar na Capital força sufficicnte para occorrcr a
lJUalqucr cvent11alidade.
3. o Que quando os destacamentos não forem de grande
força c im portar.da, scjão elles commandados por Officiacs
inferiores suhorJinados em todo o caso ás autoridades terri·
toriaes.
4'. o Que recolhiua a força de linha á Capital se empregue
os meios mais adequados para o maior desenvolvimento da
sua disciplina c iustrucçilo a que os respectivos chefes po·
derão melhor dedicar-se, por isso qnc com a execução do
presente Aviso cessa o fraccionamcnto da força de linha, in·
conveniente contra o qual tem tido até agora de lutar.
5. o Finalmente que a C:uarda Nacional destacada nessa
Capital seja dispensada do serviço em que se acha, ao menos
tão de pressa quanto o permittir a concentração da força do
Exercito em guarnição nessa Província.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do !lego Barros.Sr. Presidente da Província de ....
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N." 250. -Aviso de 2l de Setembro rle 1850. -Declarando que as {olhas e prel da Gttrti'da JYacionr!l di'S·
tacada devem ser subrnctticlos ao -visto- do .kssistcnlc do
Aiudante General do Exercito.
Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocias da Guerra, em
24 de Setembro de 1859.
111m. e Exm. Sr. - Accusando o recebimento do seu
officio n." 92, datado de 29 de Agosto proximo findo transmittindo huma representarão do Inspector da Thesouraria de
Fazenda dessa Provinda contra a pratica seguida na Repartição de serem pagos os vencimentos da Guarda Nacional destacada sem a intervenção do Assistente do Ajudante General
no processo das referidas folhas e prets; deelaro a V" E'l:.,
conformando-me com a informação da Contadoria Geral da
Guerra, que as folhas e prets da Guarda Nacional destacada,
ou chamada a serviço sob qualquer pretc:do, que nn fórma
da Lei ou das Ordens do Governo tenhão de ser pago:> por
este Ministerio, deverão ser suhmettidos ao- visto- do Assistente do Ajudante General, como intende o referido Inspector, e dispõe o Aviso de 10 de Março ultimo.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do B.ego Burros.-Sr. Presidente da Província das Alagôas.

N.• 251.- FAZENDA.- Em 26 ue Setembro de 1859. ~
Devem ser quaZ,ificados como de seda, para pagamento
dos direitos, os cadarços de seda e alyodüo.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Jnnciro em
26 de Setembro de J859.
Communico a V. S. que o Tribunal do Thcsouro, intic·
ferindo o recurso do BarJo do Hio Verde, confirnwu a de~
cislío dessa Inspectoria que qualificou <;o mo de seda, para
o pagamento dos respectivos direitos, os cadarços dn 8Ct!a
e algodão que submetleu a tlespadw, uuo só a vista <lo disposto no art. 306 da Tarifa, que sujeita nos me~mos direitos
a seda pura, ou com mescla de outra malm·in, como do
30
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urL 1558 do ]lccrcto de 27 de Março de 1858, que aos
mesmos direitos sujeita igualmente os tecidos de seda pura,
on com mistura de algodão, lã ou linho, ou qaalqucr outra
matcria semelhante em que prepondere a seda.
Deos Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. lnspcctor da Alfandega da Côrte.

N." 2;)2. --.Em 26 de Setembro de 1859. -A alçada do
lnspeclor da Al(andega em materia de contrabandos e tomadias não comprehcnde os dobros e trcs-dobr.os e outras
quotas que segueni as mercadorias, mas s6mente consiste no
'Valor da fazenda apprehendida.
l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
26 de Setembro de 1859.
O Tribunal do Thesouro Nacional, tendo em vista a
informação de 4 de Janeiro ultimo dessa Repartição, sobre
o recurso de Patarik, capitão do brigue sueco « Zephir »,
da decisilo que julgou procedente a apprehensão de 3 peças
de lona feita na visita, c impôz ao dito capitão a multa de
metade do sen valor, nos termos do art. U5 § 10 do Hc·
gulamento de 22 de Junho de 1836, resolveu não tomar co·
nhecimcnto do mesmo recurso, por caber a decisão recorrida
na alçada do Inspector da Alfandega; visto que esta em ma·
teria de contrabandos c tomadias não comprehende os dobros,
trcs-dobros, c outras quotas que seguem as mercadorias que
vem por conscqucncia necessaria da condemnaçilo; e sómentc
consiste no valor da fazenda apprehendida, e assim se tem
sempre entendido e praticado no Thesouro.
Dcos Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Inspcelor da Alfandega da Côrte.
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N.• 253. -Em 26 de Setembro de 185!).- Sobre a.s g1tias
de 1·emessa para o deposito de dinheiros de mm·ntes.
Ministério dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em
26 de Setembro de 1859.
Em solução á duvida suscitada pela 3.a Contadoria, declaro a V. Ex. que quando nas guias de remessa para o deposito
de dinheiros de ausentes vier declarado que toda a quantia
remettida, ou parte della, se acha embargada ou penhorada
por embargo ou penhora já feita no Juizo da arrecadação da
herança ou espolio, se deve lançar no Thesouro na respectiva
conta corrente as competentes notas do aresto, do mesmo
modo que se pratica quando elle he effectuado em virtude
de precatorio judicial depois de recolhido o producto da herança
á Repartição Fiscal; convindo porém declarar-se no respectivo
averbamento a natureza do documento pelo qual consta a
existencia do mesmo aresto.
Deos Guarde a V. Ex.- Angelo lVIoniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Director da Contabilidade.

N.• 254.- GUERRA. -Circular de 26 de Selcmhro de 1859.
Dando providencias sobre recrutamento·.
Rio de Janeiro. lVIinisterio dos Negocios da Guerra, em
26 de Setembro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Sendo de urgente necessidade aclivar
o recrutamento para preenchimento de grande numero de
vagas, que se vão verificando no Exercito na presença da medida tomada pelo Governo Imperial de fazer escusar aquellas
praças, que ja tem completado os annos de serviço, a que
estavão obrigadas; c pretendendo ao mesmo tempo o Governo
dispensar toda a contemplação para com a Guarda Nacional
que, embora sujeita dentro dos termos da tei ao recrutamento, se faz disso credora pelos efficazes e constantes ser-·
viços prestados por grande serie de annos, julgo conveniente
chamar a attenção de V. Ex. para esta necessiuaLle, certo
de que empregará o seu reconhecido zelo paru quanto antes
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r·nmplclnr-se o numero de recruta:; qne na Hltima dislrilmiçi\o
toHbe a essa Província. 1~ para rruc se eí1<~ctue esta medida
Si~in violcncia, com,\m qnc if. Ex. ordene ao Chefe de Policia, c mais autoridades incumbidas do recrutamento que
se ententli1o com os Commandantcs dos Corpos da Guarda
Nacional para de commum accordo se dar plena cxecuçi1o uo
Hcgulamen to approvndo pelo Decreto n. o 2.171 do 1. • de
lUaio do 1858 estabelecendo as regras de verificar o recmtamento que deve rccahir sobre as diversas classes da sociedade
scgnndo o modo prescripto nas Inslrucções vigentes de 10
de Jullw de 1822; donde resultará seguramente ni1o só Icnu·-se ao estado completo a força tlo mesmo Exercito, como
evitarem-se reclamações, que ainrJa quando attendidas muitas
vezes se julgão originarias do abuso de autoridade sendo
apenas o resultado do cumprimento de hum dever.
llcos Guarde a V. Ex:.- Scbastiilo do Rego Barros.Sr. Presiuente da l' rovincia de ....

N.o 255. -Aviso tle 26 de Sctemhro de 18.)9.-Dcclarando

a maneira por que será organisada a Escala de promoção.
Rio de J:meiro. Ministcrio dos Negocios da Gncrra,
2G de Setembro de 1859.

('!ll

Illm. c Exm. Sr. -l<csponclendo ao ofGcio que V. L.
me dirigi o crn da!n de 23 do corrente sob n. o 5. -~68 ácerra
!la maneira porque devi~ ser c'::ccntntlo o principio cstaluidu
pelo art. 6. da Lei Il. LÜ'~·:] de n. do corrente ele SCI'CIE
Jous ler~:os das vagas 1lü:J postos de Capitüo e Tcncilfe qiic
s0 derem annua!mcnte nas nrmas de ·cavall:Jria c lnlhntaria,
preenchidos por antiguidade e hnm torro por estudo~; declaro a V. Ex. que a Commissflo encarregada das escalas du
promoçi1o deve organisar por orJcm de antiguidade, armas
c classes de pastos, relações de todos os Ofílciaes, cow n:;
dizeres nccessarios para se conhecer se ellcs tem as circumstancias exigidas pela tegislaçiío em vigor, para poderem ter
w:cesso; c outras rdLlrões igualmente por aHliguidarJe, armas
c e!asscs de posLo~ de lodos os Cnpilücs Majores c 'j\;ncntcs·
Curoneis, que por mcrcdmcnto podem ser promovidos com
0

0
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prcferencia a ~cns camaradas mais antigos,

Ocn~ndo

ser c:;{(!

o trabalho da Commissiio, V. Ex. como primeira nntoridi11lc
militar, fJs relnr,ües aeima di!ns, emitliní sna o;1ini;lo ~o!!l·e

a promoção geral, que se tem ele fazer no dia 2 de Dezembro. Na informaçúo deverá ter Y. Ex. em attcnção a
disposição do citado art. G. o da te i 11. o 1. 0'12, sendo primeiramente considerados tantos Officiacs dos mais antigos nas
armas de Cavallaria c Infantaria quantos forem precisos para
o preenchimento dos dons tcrr,.os das vagas, c o 11!1 imo
terço será preenchido pelos Officiacs mais antigos que tiverem o curso completo das dnas armas. J~ podendo uconteeer, que entre os primeiros se encontrem alguns com estudos,
estes scrúo considerados no ultimo terço ; c para preencher
os lugares deixados por estes nos dous terços, se descer;i
sempre por ordem de antiguidade, alô que fiquem completos
as vagas.
Dcos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Barno de Suruhy.

N.o 256. -DJPEJUO. -Aviso de 27 de Setembro de 18t:í9.-

Annulla rt eh·içTto de Juizes de Paz da Parochia das lNlres
do Rio Verde na Provincia de Goya:::;, e manda procerlrr
á outra, por dit,ersa.s ÚYegulariclades que {orao commct-

tidas.
3. a Secção. Rio de Janeiro. 1\finisterio dos NegOCÍI·lS
do Imperio em 27 de Setembro de 1859.
Illm. c I~xm. Sr. -Sendo ouvida a Secção dos Negocio,,
do Imperio do Conselho de Estado sobre as irregnlaridrHks,
que occorrerão na cleiçüo de .Juizes de Paz da Parochia dns
Dôres do Rio Verd~, feita em Abril do anno passado, em
eonscqnencia de ter sido annullada a que tivera lugar em
Setembro de 185Q, c das quaes V. Ex. deu conta em officio
n. 78 de 10 de .Julho daquelle anno, tendo informado em offigio
n." q.7 de G de Maio do anno correntA; foi a mesma Secr,fío
de pnrecer qne, além de outras, se derão as seguintes inegularidades, que vicião a mesma eleiçfio pela influencia IJHC
cllas po.dcriüo ler no seu resultado: 1. • nüo corresponder o
0
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das eedulas apuradas, rcunitlo ao dos votnntes que

nfio eomparcecrfio, no nnmcro dos cidadãos qualificados, sem
qlw se dt: razão salisfactoria da uifTerença eonsitleravel que
neste h a para mais; 2." terem votado cidadãos, (posto que
eomprehcndidos na qnalifica~.üo de 1857, pela qual se fez
a clei~üo por não estar concluída a de 1858), que pertencião
a Frcgnczia diversa, em conscqnencia de desrnembração de
parlc do lerritorio da do Rio Verde, ao passo que deixarão
de ser chammlos muitos dos contemplados naqnella qualifieaçfio, c residentes na Frcgnczia, onde se fez a eleição; 3."
não ter haviuo convocação de votantes, corno manda a tei;
do qnc resultou, segundo se snppõe, c he provavel, deixar
Llc comparecer grande numero de votantes.
E Sua Magestadc o Imperador, Conformando-Se por Sua
Tmmcdiata Rcsoluçiio de 22 <lo corrente mez com o referido
parecer exarado em Commlta de 12, Ha por bem annullar
a sobredila clciçuo de .Tnizes de Paz da Parochia das Dôres
do Rio Verde; c Ordena qne V. Ex. dê as providencias neecssarins, pn ra qne se proceda a outra eleição, guardando-se
as formalidades da Lei. O que communico a V. Ex. para
sen conhecimento c execução.
·
Deos Guarde a V. Ex.-.loüo deAirneida Pereira Filho.Sr. h·csidentc da Provinda de Goyaz.

N."257.-FAZENDA.-Ern 27 de Setembro de 1859.-

Sobrc as provas que resttltão das em· tas de consciencia, e das
declaraçiies urbaes feitas depois da morte do testador.
i\linislcrio tios Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
27 tlc Setembro de 1859.
Angelo J\loniz da Silva Ferrnz, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, tomando em consideração o requerimento em que Manoel Joaquim Alves Vilella reclama contra
o procctlimento da Thesouraria de Minas c do .Juiz Municipal
de IJueluz, em virtude do qual se fez hum sequestro caute·
Joso nos bens do Sargento-mór Antonio Pedro de Azevedo
llanlas, de quem crão herdeiros instituídos em testamento o
Supplieante c I•'clisberto .José Fernandes, ora fallecido, em
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consequencia das declarações por esles feitas em .lnízo de q1w
o dito Sargento-mór lhes rccommendúra em st~grcdo que,
após dez annos de usufructo, devolvessem a herança a suas
sobrinhas de Portugal, e de haver decorrido esse prazo,
ordena ao Sr. Inspector da mesma Thesouraria que faça suspender o referido sequestro, visto ser manifestamente contrario
á Lei; por quanto se pela Hesolnçuo de 2G de .Julho de 1813
não produzem prova legal as cartas de eonsciencia que 11ão
fazem parte do testamento ou não são nelle mencionadas,
muito menos valor jurídico se deve ligar a simples declarações verbaes feitas depois da morte elo testador c das quaes
não se faz menção no testamento. E porque o procedimento
da Thesouraria, baseado nessas declarações, de qne entretanto nenhum effeito legal pôde resultar foi menos regular,
disso adverte o Sr. Inspector, afim de que não se reprodnziío
casos semelhantes.- Angelo Moniz da SiiV<l Ferraz.
~·-----·-

N.• 258.-Em 28 de Setembro de 18:)9. -Os Of!iciaes de
Justiça, que não tiverem vencimentos dos cofres zmblicos,
devem pagar os novos e velhos direitos Ú!legralmente antes
de se lhBs passar o provimento.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. lUo de .Janeiro em
28 de Setembro de 1859.
Convém que V. S. responda á duvida suscitada pela Collectoria das Rendas Geraes do Municipio de S. Fidelis em officio
de 28 de Janeiro ultimo, se os Officiaes de Justiça potlcm
pagar por prestações os direitos de lotaçflo de seus Offícíos :
que os Officiaes de Justiça que não tiverem vencimentos flos
cofres publicos devem pagar os novos c velhos direitos inte~
gralmente antes de se lhes passar o provimento, por estar
assim dlilterminado por Lei.
Deos Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Fcrraz.Sr. Director Geral interino das Rendas l)ublicns.
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N ." ;~.)':),- [m 28 de Setembro de 1859. -Sobre a contimwci!o das gratificat;lies de embarque dos Guardas das
/) l{m;dl',f!as; e ullnlmi(·ürs dos Presúlenles nas qtteslües de
assentamento e venámentos dos Empregados de J!'azenda, &c.
Minislerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
28 de Setembro de 1859.
Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Pt·esidente do Tribunal
do Thcsouro Nac.ionnl, declara no Sr. Inspector da Thesourilria de Fazenda do 1\Iaranhão, que approva a deliberação,
1omuda pela Prcsirlcncia da Província, de mandar abonar,
conforme porlicipou em oiTicio n. 11 de 29 de Abril do anno
passado, aos Guardas da Alfandega da mesma Província a grati·
llcnr,ão de cmbnrrpw, que lhes deixou de ser paga depois da
e':ccnr,Go do Decreto 11. 2.082 de 1G de Janeiro de 1858,
n lhes compete, conforme o declarou a Ordem n. o U8 de
28 de Abril do mesmo mu1o á Thesournria de Fazenda da
Pnmh) bn; devendo porém o Sr. Inspector ficar na intelligcnria de qne os Presidentes das Províncias só podem exercer
sobre as Thcsournrias de Fazenda as attribuições, não alteradns, qne lhes confere a Lei de 3 de Outubro de 1834 no
art. 5." c seus parngraphos; sendo que pela disposiçlio do
arL 2." §§ 10 c ;), e§ 2. do Decreto 11. 736 de 20 de
NoYcmhro de 1S50, não tem elles a faculdade para conhecer
c menos decidir as duvidas e questões que por ventura selevantem, quer sobre o assentamento e vencimento dos I~mprc
gados Publicos Geracs, quer ácerca da intelligencia e execução
das Leis, Hegulamentos c Instrucções, concernentes á Administrnçfío da Pazcnda, como foi declarado á Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, pela Ordem n. 32 de 28
tll) ;ranciro de 1857.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
0
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N.• 260.·-Em 29 de Setembro de 1859. -Sobre a furis• dicção dos Juizes de Direito em corret'çâo a respeito da
arrematação e administração dus bens de ausentes e heranças
jacentes, subsiste em seu inteiro vigor o art. Jí.8 do Decreto
n.• 834 de 2 de Outnbro de 1857.
lUinisterio dos Negocios da Fazenda. B.io de Janeiro em
29 de Setembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sendo improeedente a duvida suseitada em presença do Regulamento n." 2.4.33 de 15 de Junho
ultimo, se eontinuão em vigor as disposições do Decreto n. 0
834 de 2 de Outubro de 1857, sobre a jmisdicção dos Juizes
de Direito em correição a respeito da arrematação c administração dos bens de ausentes c heranças jacentes, opinando
alguns negativamente, por não ter sido comprehendido no
citado Uegulamento o art. 4.8 do referido Decreto, vou rogar
a V. Ex. haja de declarar aos Presidentes das Províncias, para
assim o fazerem constar aos .Juizes de Direito, que o art. 48
do Decreto n.• 834 subsiste em seu inteiro vigor por força
do m't. 101 do Regulamento n.• 2.li.33 que só declarou revogadas as disposições em contrario.
De os Guarde a· V. Ex. -Angelo l\Joniz da Silva Ferraz.Sr. João Lustosa da Cunha Parannguá.

N.• 261.- GUERRA. --Aviso de 29 de Setembro de 1859.·
Estabelecendo Conselho economico ]Jara a Enfermaria
militm· no Laboratorio do Campinho.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra eru
29 de Setembro de 185!'1.
Convindo regularisar a ndministraçfío da Enfermaria esfa·
belecida no Laboratorio do Campinho, como prescreve em
geral para todas as Enfermnria~ militnres o art. 219 do Hegulamento approvado pelo Decreto n." 1. 900 de 7 de Març()
de 1857; Sua Mageslade o fmpcÍ·arlor lia por bem Mandrtt
instaurar nesse Estabelecimento hnm Conselho Economico,
para a sua administrnçiio. E porque o Regulamento dos Cotl!..
31
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l:lelhos Economicos dos Corpos do Exercito, creado pelo De·
ereto n. o 1.64.9 de 6 de Outubro de 1855, não h e adoptavcl
em todas as disposições á Enfermaria do Campinho, attenta
a especialidade do seu pessoal; Determina o mesmo Augusto
Senhor que Vm., fazendo a applicação possível do referido
Regulamento, tenha em vista as Instrucções, que este acom·
panhão para sua execução.
Deos Guarde a Vm.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Encarregado do Laboratorio do Campinho.

lnstrucções a que se t•efet•e o Aviso supt•a.

t.o O Conselho Economico do Campinho se comporá do
Encarregado do Laboratorio, do Commandante do destacamento, do Ajudante do Encarregado, do Fiel dos Armazens,
e de hum Agente.
2. 0 O Encarregado do Laboratorio será o Presidente do
Conselho Economico, Fiscal o Commandantc do destacamento,
Thesoureiro o Fiel dos Armazens, Agente hum Official infe.
rior, sem assento no Conselho.
3. o O Facultativo que servir na Enfermaria terá assento,
e voto deliberativo no Conselho.
4. o O Cofre da Enfermaria não será aberto sem que se
ache reunido o Conselho.
5. 0 Os pedidos elo material nece$sario para a Enfermaria
serão assignados pelo Fticultativo, e rubricados pelo Fiscal,
verificado que nos armazens do Estabelecimento não existem
em reserva os artigos requisitados. Esses pedidos assim le·
galisados subirão á presença do Governo por intermedio da
Secretaria ele Estado dos Negocias da Guerra com officio do
Encarregado do l.abofatorio.
6. o Nenhum acto relativo á receita e despeza da Enfer·
maria terá validade sem que tenha sido resolvido pelo Con·
selho Economico.
7. o Os livros em que se escripturar a receita, e despeza
da Enfermaria, serão rubricados pelo Fiscal, e de igual modo
o serão todos os documentos que se houver de archivar.
8. 0 O Escripturario do Laboratorio será incumbido da
escripturação da Enfermaria.
Secretaria de Estado dos Negocias da Guerra, em 29
de Setembro de 1859. - Lihanio Augusto da Cunha Mattos.
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N. 262.-FAZENDA.-Em30dc Sctcmhro de
0

18.~!).-De~

clara que a Freguezia da Taquára está suJrita a jurisdicção civil da Presidencia da Prttahyba.

30

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
Setembro de 1859.

~e

Angelo Moniz da Silva Fcnaz, Presidente do Tribunal
Nacional, de conformidade com o Aviso elo Ministerio da Justiça de 26 do corrente eommnnica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provincia de Pernambuco
que Sua Magestaclc o Imperador Houve por hem Decidir que
a Freguczia da Taquára, nn Província da Paral1y!Jn, está sujeita á jurisdicção civil da respectiva Presidcncia, c que o seu
)larocho seja d'ora em diante pago pela Thcsouraria da Parahyba, e não pela de Pernambuco, como ató ngora tem sido..4-ngelo Moniz ela Silva Ferraz.

qo 'fhesoqro

Deq-.sc conhecimento á Thesouraria da Parahyba.

N.• 263.-JUSTICA. -Aviso de 30 de Setemht·o de 1859.
Resolvendo dive;·sas duvidas a respeito de incompatiln'lidades por swpeição entre os .Juáes e seus empregados.
2. a Secção. Ministerio dos Negocios da .Justiça. Rio de
Janeiro, 'em 30 de Setembro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex:. snbmettido a consideração do Governo Jmperinl a qnestiio suscitadn no fôro
do Termo da Abbadia dessa Província, por eausa da expediçilo
de huma Portaria do 2.• Snpplcnlc do Juiz de Orphfios ao
respectivo Escrivão dirigida, declarando-lhe não poder servir
conjunctamente com ellc em consequencia da affinidnde c~:is
tente entre ambos, pelo que nomeara hum cidadão para
exercer interinamente os officios do Juizo, contra o querepresentou a essa Presidencia o referido Escrivão; Sna Mngestade o Imperador, onvicla a Secçfío de Jnsl:i~.a do Conselho
de Estado, Houve por bem f.onformar-sc com o seu Parecer,
por Imperial Resolução de 26 do corrente, c Man(la Declarar
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a V. Ex:., nüo só em soluçfw ao officio de V. Ex:. da lado de
H de .Julho ultimo, eomo para que fique estabeleeido e não
se oifereçfio duvidas futuras, que, quando se der incompatihilidarle por suspei1:ão: 1. o entre o Juiz proprietario e o
empregado proprietario vitalicio: 2.• entre o Juiz proprietario c o empregado proprietario amovivel ou o empregado
snpplente: 3. • entre o Juiz supplente c o empregado proprietario vitalicio: e ~.. • finalmente entre o Juiz suplente e
o empregado proprietario amovivel ou o empregado supplente:
deve observar-se o seguinte: Quanto ao t.o caso, que, sendo
a razüo da suspeição anterior á nomeação, fique privado do
exercício o nltim0 nomeado, Juiz ou empregado, porque
he elle quem dá causa á incompatibilidade; e sendo a suspeição superveniente <:\ nomeação, que recáia o effeito da
incompatibilidade sobre o empregado do Juizo e não sobre
o Juiz conforme o decidio o Aviso de 6 de Agosto de 1858;
Quanto ao 2. o que seja sempre preferido no exercício o Juiz,
pois não se dão iguaes razões de justiça entre empregados
amoviveis ou supplentes e empregados vitalicios, para que se
respeite hum direito que he concedido por toda a vida, e
do qual só a Lei pôde privar: Quanto ao 3. o, que, á vista
do Aviso de 28 de Julho de 1843, fique inhibido de exercer
o cargo o Juiz supplente, devendo passar a vara ao immediato por não convir que hum funccionario supplente prejudique o direito de vitaliciedade de outro empregado: E
quanto ao ~·.o que, em igualdade de circumstancias, deve
ser preferido o Juiz, ainda supplente, por assim estar determinado pelos Avisos de 13 de Dezembro de 1853 e de
6 de Agosto de ·1858, acima citado.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para·
naguá. -Sr. Presidente da Província da Bahia.
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N. • 264. -Circular do 1. • de Outubro de 1859. -- Aos
Presidentes de Províncias. -Declara que o Regulamento
n.O 2.!~33 de 15 de Junho ttltimo não 1'cvogou o a1'l.
48 do Decreto n. 0 834 de 2 de Outubro de 1851, que
está em inteiro vigor.

2. • Secção. Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de
Janeiro, 1. • de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Suscitando-se a duvida de continuarem ou ·não em vigor ·as disposições do Decreto n. • 83Ji,
de 2 de Outubro de 1851 sobre a jurisdicção dos J'uizes de
Direito, em coneição, nas arrematações e administrações dos
bens de ausentes e heranças jacentes, á vista do Regulamento n. • 2. 433 de 15 de Junho ultimo, por isso que não
comprehendeu o art. 48 do citado Decreto; Manda Sua Magestade o Imperador Declarar á V. Ex., para o fazer constar
aos diversos Juizes de Direito dessa Província, que o art. 4·8
do Decreto n. • 834 está em inteiro vigor, porque o art. 101
do Regulamento n. • 2 .!~33 só declarou revogadas ilS disposições em contrario.
Deos Guarde a V. Ex. -·João Lustosa da Cunha Para·
nagná. -Sr. Presidente da Província de ..•

N. 0 265. -IMPERIO. -Aviso do 1.• de Outubro de 1859.
Declara que o A vi.so de 6 de Julho elo corTente anno
não he interpretativo, mas derogatorio do de 8 de llfarço
de 18!~7.
3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias
do lmperio em o 1. • de Outubro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.-- Foi ouvida. a Sccç.fío dus Ne;.soeios
do Imperio do Conselho de Estado sobre o officio de V. Ex.
n. • '10, de 3 de Setembro ultimo, com o qual suhmctten no
conhecimento do Governo Imperial o qlte lhe dirigira o cidadão Manoel Rodrigues Fernandes , perguntando se pôde
agora prestar juramento como Juiz de Paz ela Vil!a de Capivary,
visto ter sido àeclara.do, em Aviso de 6 de Julho deste anno,
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que não hu ineompatihilidade na accumulação do mesmo
cargo com o de Substituto de J~liz l\Iunicipal, que tem
servillo, e eontinúa a servir, ficando sem effeito a renuncia
do referido cargo que fez em 1857, quando foi chamado para
prestar juramento, porque então estava em vigor o principio da incompatibilidade sobre a reunião dos dons cargos,
estabelecida no § i." do Aviso n.o 36, de 8 de Março de
1847, o qual foi revogado pelo citado de 6 de Julho.
E Sua Mageslude o Imperador, Conformando-Se por Sua
Immediata Hesolução de 28 do referido mez de Setembro,
com o parecer da dita Secção, exarado em Cons"ulta de 16,
Manda declarar a V. Ex., 1m·a o fazer constar áquelle cid.ádão:
que não pôde ter lugar o que pretende' por quanto a
decisão do Aviso de 6 de Julho não he interpretativa, mas
derogatoria da do Aviso de 8 de Março; estabelece direito
novo, qne só vigora tle sua data em diante; e por tanto não
pôde rctrotrahir-se á época anterior, em que vigorava outro
direito.
Deos Guarde a V. EL- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr !)residente da Província do Rio ele Janeiro.

---N. o 266.- Aviso circular do 1. o de Outubro de 1859.-

Determina q1w os Presidentes das Províncias suJeitem ao
conheâmcntu dct Assembléct Geral Legislativa, e do Governo Imperial não só a approvação qttc derem aos compromissos de Irmandades, c alterações que nelles se fizerem,
cemu lambem os Reg1damentos, que expedirem para execução das Leis Provinàacs.
3." Secção. lU o de Janeiro. Minist€lrio dos Negocios do
lmperio em o L c de Outubro de 1859.
Ilim. c Bxm. Sr.-- Foi ouvida a Secç.ão dos Negocios
do lmperio do Conselho de Estado sobre as Leis dessa Pro·
vincia prornulgt:,[as no anno passado; c Sua l\'Iagestade o
Imperador, Confunwmd.o--Se, por Sua Immediata Resolução
llc 28 (\0 Setembro ultimo, com o parecer da dita Secção,
exarado em Consulta de :i 8 de l\Iaio deste anno: :Manda re·
commewbr a es,~a Presidcncia que sujeite ao conheciinento
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da Assembléa Geral Legislativa, e do Governo Imperial não
só a approvação que der aos Compromissos de Irmandades,
e ás alterações que se fizerem nos mesmos Compromissos, em
virtude da autorisação que lhe confere a Lei n. o 88 de 25 de
Outubro, como tambem os Regulamentos que expedir para
execução das Leis Provinciaes. O que communico a V. Ex.
para seu conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
S~. Vice~Presidente da Província do Amazonas.

N.• 267.- IMPERIO. -Aviso circular de 3 de Outubro de
1859. ~ Regnlarisa a remessa dos Relatarias dos Presidentes das Provincias, e das Leis, Regulamentos e Instrucções promulgadas nellas.

3. a Secção. Rio de Janeiro. l\'Iinisterio dos Negocios
·do lmperio em 3 de Outubro de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Não havendo regularidade nas remessas que se fazem a esta Secretaria de Estado dos Relatorios
com que os Presidentes das Províncias abrem as sessões das
Assembléas Legislativas, e das Leis das mesmas Assembléas,
e Regulamentos e Instruc(~ões expedidos para a sua execução,
de conformidade com as ordens expedidas em diversas circulares des~ Ministerio, hei por muito recommendada a
V. Ex. a remessa annual de oito exemplar.es assim dos
ditos Relatorios, como das Leis, Regulamentos e Instrucções,
devendo os exemplares destes actos, que são destinados para o
Archivo Publico, ser subscriptos pelo Secretario da Província, e
assignados por V. Ex., na fôrma da Circular de 17 de Fevereiro de 18U.
Além da remessa ·Iaquelles oito exemplares, enviará
essa Presidencia, tarnh:;m annualmente, e segundo as ordens
em vigor, hum exemplar dos mesmos Helatorios, Leis, Regulamentos, e Instrucções ao Gabinete Imperial , por intermedio
desta Secretaria de Estado, c onlro a cada huma das Camaras
Legislativas, e finalmente aos lVlinisterios dos Negocios da Fazenda, Justiça, Estrangeiros, Guerra, c Marinha.
Deos Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Provinda de ....
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[\ .'' 2\.:8.-FAZENDA. -Em 3 de Outubro de 1859. -Ile
m .:•. )ifJelentc o Poder Judiciario para conhecer e decidir
de ~·~.tteria pertencente ao contencioso administrativo, qual
a do lançamento de únpostos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

3 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-O Procurador Fiscal da Thesouraria
de Fazenda dessa Província acaba de communicar ao Procurador
Fiscal do Thesouro que, oppondo-se Francisco de Paula Monteiro de Noronha, com embargos á h uma execução que lhe
.. movia a Fazenda Publica por taxa de e_scravos, o Juiz dos
/ Feitos interino julgára nullo o processo e a Fazenda carer6lCedora de acção, porque o Collector das Rendas Geraes não
observara no lançamento do imposto o Decreto de 11 de
Abril de 184·2, como V. Ex. verá das copias juntas. Sendo
pronunciada por direito a incompetencia do Poder Judicial
para conhecer e decidir de materia pertencente ao contencioso administrativo, qual he incontestavelmente a do lançamento dos impostos, como h e expresso, entre outras disposições antigas e modernas, no art. 3. • § 1. o do Decreto
or ganico n. o 2. 34.3 de 29 de Janeiro ultimo; convirá que
V. Ex., immettida como se acha a questão na tela judiciaria por meio dos Embargos que o Procurador Fiscal declarou ia oppôr á sentença proferida dentro da alçada, promova sem perda de tempo o processo de conilicto de jurisdicção nos termos do art. 24· e seguintes do Regimento
Provisorio de 5 de Fevereiro de 184·2, participando ao
Procurador Fiscal a decisão que tomar a este respeito, para
os eíl'eitos legaes. Se porém ao tempo do recebimento deste
Aviso tiver sido proferida a sentença sobre os Embargos
oppostos pelo l)rocurador Fiscal, V. Ex. se absterá de todo
e qualquer procedimento no sentido acima indicado, pois
que nesse caso ao mesmo Procurador Fiscal incumbe tentar
ainda a reforma da mesma sentença pelos meios competentes.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Província de Minas Gcraes.
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N.• 269.-Circular em 3 de Outubro de 1859. -Rccommenda que os Guardas das Alfandegas não sejao occupados em trabalhos estranhos a seus empregos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro, em
3 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, que recommendem aos Inspectores
das Alfandegas não permittão que os Guardas destas Repar~
tições sejão occupados em quaesquer trabalhos estranhos a
seus empregos. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 270. -Em 4 de Outubro de 1859.-Recommenda a

cobrança dos novos e vellws dt'reitos pela creação de Com·
panhias e Sociedades e confirmação de seus Estatutos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em

4 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Sendo a creação de Companhias e
Sociedades e a confirmação de seus Estatutos sujeitas aos
novos e velhos direitos, na fórma dos §§ 35 e 36 da Tabella
annexa á Lei n.• 243 de 30 de Novembro de 1841; rogo
a V. Ex. haja de providenciar por intermedio dos Tribunaes
do Commercio em ordem a que se não registrem os Estatutos
nem se considerem creadas quaesquer Companhias e Sociedades sem que estejão pagos aquelles direitos.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. João Lustosa da Cunha Paranaguá.

32
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N." 271. -Em 4· de Outubro de 1859.-Sobre os direitos

novos e velhos devidos pela dispensa das Leú da amortisaçilo a Corporações de mão-morta.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em

ll. de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo-se por varias vezes cortcedido
dispensa das Leis de amortisação a diversas Corporações de
mão morta, c não podendo taes dispensas ser levadas a etfeito
sem o pagamento dos novos e velhos direitos, na. fótma do
§ 32 da Tabella annexa á Lei n. o 2ll·3 de 30 de Novembro
de 1841; rogo a V. Ex. haja de expedir suas ordens aos
Provedores de Capellas e aos Juizes de Direito em correcção, a fim de obstar que alguma dessas Corporações entre
no gozo de taes dispensas sem pagar os respectivos direitos;
devendo considerar-se de nenhum etfeito a acquisição de quaesquer bens neste sentido, na fôrma das Leis de amortisaçáo,
pelas que procederem de modo contrario; providenciando
outrosim de maneira que não adquirão as mesnias Corporàções
bens de raiz por valores fictícios c abaixo dos reaes.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo 1\ioniz da Silva Ferraz.
Sr. João Lustosa da Cunha Paranaguá.

-N.o 272.- IMPERIO.-Aviso de i~ de Outubro de 1859.-

Providencía para que as corporações de mão-morta não contimwm a fazer acquisição de bens de raiz sem a necessaria
licença do Governo Imperial, e sem o pagamento dos
impostos devidos á Fazenda Nacional.

3." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do
lmperio em lt de Outubro de 1859.
I!Im. e Exm. Sr.- Constando a Sua Magestade o Imperador que as corporações de mão-morta costumão fazer
acquisição de bens de raiz sem a neccssaria licença do Governo Imperial, julgando-se habilitadas para isso á vista
das simples autorisJções concedidas pelo Poder Legislativo,
o que além de ser irregular, prejudica os interesses da
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Fazenda Publica, que assim deixa de perceher por taes
licenças os impostos que por ellas são devidos ; lia por bem
o Mesmo Augusto Senhor que V. Ex. tome as providencias necessarias afim de que os Juizes de Capellas e Resíduos nas contas
que tomarem ás referidas corporações, sujeitas á sua jurisdicção, e bem assim os Juizes de Direito nas correições que
fizerem, exijão a apresentação da sobredita licença do Governo Imperial, com o conhecimento do pagamento dos respectivos direitos, sello, e emolumentos, regulando-se, quanto
a estes, pela tabella annexa ao Decreto n.• 3!,6 de 30 de

Março de

~844.

Ueos Guarde a V. Ex. -Angelo Nioniz da Silva Ferraz.
Sr. João Lustosa da Cunha Paranaguá.

'N.• 273. -GUERRA. -Aviso de 4 de Outubro de 1859.Determinando ao Ajudante General do Exercito que faça
constar em Ordem do dia que tornar-se-ha digna da mais
severa censura, independentemente das penas da Lei, toda
a praça do Exercito de qualquer categoria, que recorrer á imprensa para provocar conflictos e desrespeitar
s11us Superiores.
Rio de Janeiro . .Ministerio dos Negocios da Guerra em
4 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Acontecendo que alguns Officiaes do
Exercito esquecidos dos deveres, que lhe são impostos pelas
Leis, e Regulamentos Militares, apresentão-se muitas vezes
pela imprensa, ora censurando seus Superiores, ora discutindo objectos de serviço l\Iilitar, c nEío podendo resultar de
semelhante procedimento se não o enfraquecimento ·da disciplina, e respeito, que mutuamente devem-se os Membros
de tão distincta corporacão, disciplina e respeito sem que a
força armada n!ío corresponderá ao nobre fim de sua crea0ão:
cumpre que V. Ex:. faça constar em ordem do dia, que tornar-se-ha digna da mais severa censura, independentemente
das penas da Lei, toda a praça do E'l:et·cito qualquer que
·Seja a sua categoria , que recorra á imprensa para provocar
conflictos e desrespeitar seus superiores; devendo os lVIilitares,
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que se julgarem offendidos em seus direitos, representar,
pelos transmites legaes, ao Governo Imperial, que a nenhum
faltará com a devida justiça.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.Sr. Barão de Suruhy.

--N.• 27h.-Aviso de 4 de Outubro de 1859.-Declarando
que os escravos da Nação, nenhum direito tem
a pagamento de jornal.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
4 de Outubro de 1859.
Inteirado, pelo seu officio n. • 140 do 1. • do corrente ,
do fornecimento que se faz aos escravos da Nação Clementino,
Jeronymo, Ouvidio, e Valentim, officiaes de carpinteiro ao
serviço da Fabriea da Polvora ; declaro a Vm. que, sendo
elles escravos, nenhum direito tem a pagamento de Jornal,
tanto mais que o vestuario e sustento que recebem he mui
sufficiente para que se lhes deva abonar mais algum vencimento.
Deos Guarde a Vm.- Sebastião do Rego Barros.- Sr.
Coronel Director da Fabrica da Polvora.

N.• 275.-IMPERIO.-Aviso de 5 de Outubro de 1859.Declara que aos Secretarias das Faculdades de
Direito não compete aposentadoria.
•
4. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio em 5 de Outubro de 1859.
Sendo ouvida a Secção i!os Negocios do Imperio do Con·
selho de Estado sobre a opo~,;ntadoria requerida pelo Conse~
]beiro Dr . .José Maria de Avellar Brotero no lugar de Secretario
da Faculdade de Direito de S. Paulo, que exerce como Lente
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mais antigo da mesma Faculdade, Sua lHagestade o Imperador, Conformando-Se, por Sua Immediata Resolução de 6
do mez findo, com o parecer da referida Secção, exarado
na Consulta de, 31 de Agosto ultimo, lVIanda declarar que
não póde ter lugar a aposentadoria requerida, porque o cargo
ele Secretario, que o peticionario exerce em virtude dos antigos
estatutos das Faculdades de Direito, não he hum lugar isolado, e creado especialmente, porém annexo ao de Lente
mais antigo.
.
O que communico á V. Ex. em resposta ao seu officio
de 16 de Junho deste anno, e que faça constar ao peticionaria.
Deos Guarde a V. E~c- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Director interino da Faculdade de Direito de S. Paulo.

N.• 276.-FAZENDA.-Em 5 de Outubro de 1859.-lnstrucções para a execução do Decreto n.• 2.!~74
de 24 de Setembro ultimo.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro, em

5 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, para a boa execução do Decreto n.•
2.474 de 24 de Setembro do corrente anno, ordena que
se observe o seguinte:
1.• O Decreto n.• 2.474 de 24 de Setembro do corrente
anno terá effeito e vigor no Município da Côrte e Pmvincia~,
logo que fôr publicado nos periodicos que costumão imprimir
os Actos do Governo, em relação ás mercadorias que ainda
não tlverem tido descarga ou entrada nos armazens da Alfandega.
Quanto porém ás que a esse tempo estiverem em deposito,
procedcr-se-ha nos termos do art. 5.• do mesmo Decreto; e,
vencido os prazos de trinta e sessenta dias, cobrar-se-ha a armazenagem, na fórma e segundo a proporção marcada no art. 2. •,
desde a data de :ma descarga ou entrada nos depositas e armazens da Alfandega.
2.• A armazenagem das mercadorias exceptuadas pelo

{ 254)
art. L o § 1." do citado Decreto que na fôrma dos Reguta...
mentos fiscaes gozão de franquia de direitos, deve ser calculada
c cobrada como se tacs mercadorias fossem sujeitas a direitos
de consumo na razão de trinta por cento ad valorem, quando
não teHhão taxa especial na Tarifa.
3. o A armazenagem dos sobresalentes h e devida, findos
os seis mezes de estada e deposito livre, de que trata o § 4.'
do art. 2. o do mesmo Decreto, desde a data da sua descarga
ou deposito.
·
4. o I'elo que respeita <Í armazenagem das mercadorias das
embarcações arribadas seguir-se-ha a pratica observada até o
presente, quando descarreguem parte de sua carga e utensilios.
5.• Em todos os casos em que se der demora de mercadorias despachadas e esta fôr devida a embaraços independentes de facto ou vontade do despachante, vencido o
prazo de estada livre, a armazenagem não será cobrada conforme a regra estabelecida pelo art. 6. o do citado Decreto,
em quanto taes embaraços não cessarem.
6.' Se houver demora na publicação do referido Decreto
nos periodicos de que tralão estas lnstrucções, as Thesourarias de Fazenda o mandarão imprimir naquelles que tiverem
maior circulação, preferindo sempre os que forem propriamente destinados {I publicações do commercio. -Angelo Moniz
da Silva Ferraz.
·

-·N." 277.- Circular em 5 de Outubro de 1859.-As asso·
ciações bancarias só ficílo st~jeitas ás dispos1'ções do Decreto n.' 2.4.90 de 30 de Setembro deste anno relativas
ao pagamento de seus bilhetes ou escriptos depoú de findo
o semestre a que corresponder o sello que houverem pago
sobre o total da emissílo.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro
em 5 de Ontnbro de 1859.
Angelo Moniz da
Thesouro Nacional,
sourarias de Fazenda
de 30 de Setembro

Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
onlena aos Srs. Inspectores das The·
qne na execução do Decreto n.' 2. 490
do corrente anno attendão a que as
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associações bancarías só ficão sujeitas ás disposições do mesmo
Decreto relativas ao pagamento do sello de seus bilhetes ou
escriptos depois de findo o semestre a que corresponder o
~ello que houverem pago sobre o total da emissão autorisada
em seus respectivos Estatutos, na fórma da tei n. • 663 de
6 de Setembro de 1852.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 278.-GUERHA.-Aviso de 6 de Outubro de 1859.Declarando que se poderá p1·escindir de contracto para (ot·necimento de genero.~, quando se conhecer que ha conluio
entre os fornecedores.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
6 de Outubro de 1859.
Concordando ·com a informação da Contadoria Geral da
Guerra, datada de 27 de Setembro findo, dada sobre o con~
tracto por Vm. celebrado com José Carvalho de Souza Figueiró,
para o fornecimento de generos alimenticios aos escravos e
africanos livres da Fabrica da Polvora, do 1.• de Outubro
~ 31 de Dezembro do corrente anno; declaro a Vm. para
seu governo, que, quando reconhecer, pelo excessivo preço
dos generos, haver conluio entre os fornecedores, poderá
prescindir de contracto c fazer o fornecimento pelo modo que
Vm. julgar menos oneroso á Fazenda publica; precedendo
todavia approvação do Governo para esse fim.
· Déos Guarde a Vm.-Sebastião do Rego Banos.-Sr.
Coronel ~irector dà Fabrica da Polvora.

N.• 279. -JUSTICA.-Portaria de 6 de Outubt·o rle 1859.
Declara aos Tribunaes do Commercio que não devem registrar Estatutos de quaesquer Companhias e Sociedades,
nem considera-las creadas, sem que estejão pago.s os novos
e velhos dt'reitos.
Sendo a creaçiio de Companhias e Sociedades e a confirmação de seus Estatutos sujeitos aos novos e velhos dimitos
na fórma dos § 35 e 36 da Tabella, annexa á Lei n.• 243
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de 30 de Novembro de '184.1, Manda Sua l\Iagestade o Imperador, pela Secretaria de l~stado dos Negocios da Justiça,
Declarar ao Tribunal do Commercio de. . . que não deve registrar os Estatutos nem considerar creadas quaesquer Companhias c Sociedades sem que estejão pagos os referidos direitos.
Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Otttubro de 1859.
João Lustosa da Cunha Paranaguá.
~··

N.o 280. -FAZENDA.-Em 6 de Outubro de 1859.- Sobre
a isenção concedida pelo Alvm·á de 17 de Junho de 1809
aos ascendentes e descendentes que são herdeiros forçados
em relação aos que por afflnidade se considerão taes.
Mmisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
6 de Outubro de 1859.
Em solurão ao officio de 26 de Junho de 1858, em que
o Administrador da ]\~ccbedoria do Município etpõe as seguintes duvidas: 1. • se a isenção concedida pelo Alvará de
17 de Junho de 1809 ~§ 8. e 9.• aos ascendentes, e descendentes que srio herdeit'os (orçados, tambem approveita aos
que por affinidade se consiclerão taes: 2. o no caso affirmativo, se o mesmo favor tem Jogar ainda depois da dissolução
do matrimonio, visto que subsiste· a affinidade: se depende
de que haja communhão de bens entre o affim herdeiro ou
Jcgatario c seu conjuge ascendente ou uescendente do testador:
responda V. S.: 1." que não constando ser exclusivo da com·
munhão o casamento contrahido pelo Jegatario com a neta
do testadm· c não tendo esta deixado os bens ao dito legata. rio com a clausula rle não se communicarem, he claro que
o legado foi adquirido em commum, estando por tanto isento
da taxa conforme o Alvará de 17 de Junho de 1809 § 9. 0 ,
Decreto de 8 de Março de 1854· e circular de 6 de Fevereiro
de 1856: 2. o que a isencão concedida pelo Alvará citado
§§ 8, c 9. não approveita aos ascendentes e descendentes
por affiniJade por obvios motivos.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Director Geral interino d1.1s Rendas Publicas.
0

0

0
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N. • 281.- Circular Je 6 Je Outubro lle 1859.- A multa
do art. 199 do Regulamento da 22 de Junho de 1836
deverá ser imposta pelos Inspectores das Al{andegas qnando
lhes forem presentes as notas para serem distribuídas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Jane1ro em
6 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarins de Fazenda, para sua intelligencia e para o fazerem
constar a quem convier, que a multa do art. 199 do Hegulamento de 22 de Junho de 1836 deverá ser imposta pelos
Inspectores das Alfandegas quando lhes forem presentes as
notas para serem distribuídas, afim de que haja sempre h uma
decisão, base legal para a interposição dos recursos, sem a
qual não podem as Instancias Administrativas Superiores tomar
conhecimento dos recursos concernentes ás multas desta natureza, ainda que appareça no fim das notas a declaraçiío
do Feitor a que se refere o citado artigo. -Angelo Moniz da
Silva Ferraz.

_..,_

N.• 282. -Em 7 de Outubro de 1859.- Explica a disposição do A viso de 3 de Outubro de 1R56 , ácerca da
applicação da pena de commisso aos foreiros de terrenos
de tnat·inhas, quando alienão todo on parte dos prazos.
Ministerio dos Neg0cios da Fazenda. Rio de Janeiro em
7 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em resposta ao officio n.• 36 do Sr.
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, de 10 de Abril do anno passado, informando que,
quando chega ao seu conhecimento alguma transferencia de
domínio util de todo ou parte de qualquer terreno de marinha, por venda ou doação, determina ao encal'fegado das
medições e demarcações que faça lavrar novo termo de aforamento, assignado por elle, pelo Eseriv1io, pelo Procurador
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Fiscal e pelo novo concessionnrio, prescindiudo da assignatuf'a
dos avaliadores, por nfio haver alteração no fôro, expedindo-se
depoig o titulo; accrcsccnlando que deste modo hc que se
tem executado o Aviso n. o 32!~ de 3 de Outubro de 1856;
declara ao mesmo Sr. Inspector que, se entende que o citatlo
Aviso releva os foreiros da pena do c'ommisso qmmdo alienao
todo ou parte do prazo, labóra em engano; pois que teve
elle por fim, assim como o de 11 de Janeiro de 1856, solver
a duvida que se offerecia sobre ser, ou não, extensiva ás
marinhas a regra de indivisibilidade do prazo por glebas, e
eleição de cabecel, mas não derogou a regra .da necessidade
do consentimento do "Senhorio para a divisão ou subdivisão
c seus consequentes jurídicos; e por tanto que, requereu- 1lo-se a divisão e subdivisão, pago o fôro vencido e o laudemio, se deverá expedir a licen~a para aquelle fim, e
depois, apresentada a escriptura, lavrar-se novo termo na
Secçao do Contencioso, assignado pelo concessionario e pelo
Procurador Fiscal, passando-se então o titulo, á vista do
qual se farão as notas precisas no assentamento; sendo que
no caso de duvidas, que por essa occasião se levantem, a
respeito dos mesmos terrenos , se deverá recorrer ás medições, cujas despezas correrão por conta das partes interessadas. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 283.-Circular em 7 de Outubro de 1859.--Fica exten-

sil)a a quaesquer Sociedades on Companhias que estiverem
funccionando a disposição da Circular n. o 42 de 5 do
corrente.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em
7 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Sifva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que a disposição da Circular n. o 42 de
5 do conente fica extensiva a quaesquer Sociedades ou Companhias qne estiverem funccionando. -Angelo Moniz da Silvn

Ferraz.
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N. o 28í. -Circular em 7 de Outubro de 1859.- Póde-se
adrnittir no prazo de 30 dias , depm's do qual deve ter execucção o Decreto n. • 2.490 de 30 ·de Setembro do corrente
anno, ao pagamento do se l/o sobre seu fundo capitaL as
Associações e Companlzias que não tiverem satisfeito esse
imposto até a pt·esente data.
1\finisterio dos Negocios da Fazenda.
7 de Outubro de 1859.

Hio de Janeiro em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, que no prazo de trinta dias, depois do
qual deve ter execução o Decreto n. o 2.4.90 de 30 de Setembro proximo passado, conforme o art. 16 do mesmo Decreto,
póde-se admittir ao pagamento do sello sobre seu fundo capital as Associações e Companhias que nfio tive1·em satisfeito
esse imposto até a presente data.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N." 285. -Circular de 7 de Outubro de 1859.- O panno
de lixa he assemelhado ao papel da mesma qualidade.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeim,
em 7 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesomarias de Fazenda, para sua intelligencia c devida execução,
que foi approvada a assemelhação feita pela Alfandega do
Pará, na fórma do art. 6. 0 § .&.• das Disposições Preliminares da Tarifa, do panno de lixa ao papel da mesma qualidade.- Angelo l\foniz da Silva Ferraz.
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N.o 286.- Circular em 7 de Outubro de 1859. -Substitwiçãu
das notas de 50,)1l000 da 3." estampa, papel roxo.
Ministcrio dos Negocias da Fazenda.
em 7 de Outubro de 1859.

Rio de Janeiro

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo resolvido a substituição das
notas de 50,~000, da 3.a estampa, papel roxo, em cuja classe
tem apparecido falsas, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que, fazendo publicar esta resolução por
annuncios nos periodicos da Província, e por editaes afixados
em lodos os iVI unicipios, procedão á referida substituição,
empregando nella üS saldos disponíveis das mesmas 'fhesourarias, remeltendo ao Thesouro na fórma das ordens , as notas
que se houverem substituído até o fim de Dezembro do corrente
anno, e continuando a fazer tacs remessas dahi em diante no
fim de cada dous mezes.
Nos nnnuncios c editaes se fará a declaração de que em
tempo competente se marcará o dia em que deve principiar
o desconto da Lei no valor das notas que não tiverem sido
até então substituídas. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N." 287. -IMPERIO. -Aviso de 7 de Outubro de 1859.-

A pprova a decisão que deu o Presidente da Província de
Santa Catharina sobre a faculdade, que tem as Camaras
Jlllnnicipaes , de nomear quem substitua os respecttvos
Secretan'os nas was faltas e irnpedúncntos, lmma vez que
taes nomeações não 1·ecaião em pessoas que occupcm cargos
ou o!ficios, Cl{JO exercício fur incompativel com o do dito
emzn·ego.
3." Secção. Rio de J'Jueiro. l\'liuisterio dos Negocios do
Imperio em 7 de Outubro de 1859 .

.

Illm. Exm. Sr. -Foi presente no Governo Imperial o
oflieio de V. Ex. n." 65 de 29 de Setembro ultimo, com o qual
submette ao conhecimento do mesmo Governo, 1. o o que lhe
dirigio a Camara Municipal de Porto Bello representando sobr~:

( 261 )
a falta uc Secretario, visto como o que occupa esse emprego
escusa-se de continuar a servi-lo por estar enfermo, c o que
fôra nomeado para o substituir tambcm não quer exerce-lo,
por não lh'o permiltirem os muitos trabalhos do seu officio de
Escrivão do Juizo Municipal e de Orphãos, e não ha finalmente pessoa sufficiente que aceite o dito emprego; 2. o a solução
que V. Ex. ueu ao referido officio, declarando que, não tendo
os Secretarios das Camaras l\'Iunicipaes substituto marcado em
Lei, podem ellas nomear a quem julgarem conveniente para
substitui-los nas suas faltas e impedimentos, conforme o Aviso
de 13 de Fevereiro de 1829, )1uma vez porém que não chamem
para esta substituição pessoas, que occupem cargos ou officios,
cujo exercício fôr incompatível com o do emprego de Secretario.
A decisão de V. Ex. he conforme, na 1. a parte, ao Aviso
em que a fundou, e na 2. a ao Decreto do Poder Legislativo
n.• 371 de 20 de Setembro de 184·5, a varios Avisos
que prohibem a accumulação do exercício do emprego de Secreturio da Camara Municipal com o de Vereador, e finalmente
aos Avisos n. 130 de 30 de Setembro de 184-7, c de 26 de
de Abril de 1849 § 6. que declarão ser incompatível o mesmo
exercício com o de Escrivão de collectoria, e de Escrivão
de Orphãos.
Observo porém a V. Ex. que o embaraço da referida Camara Municipal, segundo a exposição que ella faz, não parece
provir de ignorancia ou duvida a respeito da autoridade a quem
compete a nomeação de Secretario, ou de pessoa que o Substitua, hypotheses sobre que assentou a decisão de V. Ex.;
mas sim ua falta de individuo habilitado que queira occupar
esse emprego.
Convém pois que V. Ex., informando-se uo que realmente
· embaraça a dita Camara para poder funccionar, remova os
obstaculos que ella tenha encontrado, ou represente ao Governo Imperial, se as medidas , de que fôr preciso lançar
mão, excederem á alçada dessa Presidencia.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo l\'Ioniz da Silva Ferraz.Sr. Vice-Presidente da Província de Santa Catharina
0

0
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N.• 288. -FAZENDL-Circular em 8 de Outubro de 1859.
Sobre adivisão dos terrenos de Marinhas.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
8 de Outubro tle 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara aos Sr~. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que o Aviso de 3 de Outubro de 1856 não
releva os foreiros dos terrenos de Marinhas da pena de commisso quando alienão todo ou parte do prazo, pois que teve
elle por fim, assim como o de 11 de Janeiro de 1856, solver a
duvida que se offerecia sobre ser ou não extensiva ás marinhas a
regra de indivisibilidade do prazo por glebas e eleição por cabecel, mas derogou a regra da necessidade do consentimento
do Senhorio para divisão ou suhdivisão e seus consequentes
jurídicos ; e portanto que requerendo-se a divisão ou subdivisão, pago o fôro vencido e o laudemio, se deverá expedir a
licença para aquelle fim, e depois, apresentada a escriptura,
lavrar-se novo termo na Secção do Contencioso, assignado pelo
concessionario e Procurador Fiscal, passando-se então o Titulo,
á vista do qual se farão as notas precisas no assentamento;
sendo que no caso de duvidas que por essa occasião se levantem a respeito dos mesmos terrenos se deverá recorrer ás
medições, cujas despezas correrão por conta das partes interes·
sadas.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 289. -JUSTICA. -Aviso Circular de 10 de Outubro de
1859.- Declar"a o tempo em que se devem julgar vacantes e devolutas para o Estado os bens das heranças.
Ministerio dos Negocios da Justiça, Rio de Janeiro em
10 de Outubro de 1859.
lllm. Exm. Sr. -Resultando da combinação dos arts. 51
a 55 do Regulamento mandado executl!l.r pelo Decreto n. • 2.433
de 15 de Junho ultimo, que, só hum anno depois de concluído
o inventario, se devem julgar vacantes e devolutos para 6
Estado os bens dus heranças, e não antes, embora, findo o prazo
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dos editaes de que tmta o art. 32 do rriesmo Regulamento,
não tenhilo apparecido os herdeiros para habilitarem-se;
Ordena Sua Magestade o Imperador a V. Ex. que assim o
faça constar aos di versos Juizes de Orphãos e ausentes dessa
Província.
De os Guarde a V. Ex. -João Lustosa .da· Cunha Paranaguá.-Sr. Presidente da Província de ....

-1!!-N.O 290.- FAZENDA.- Circular em 11 de Outubro de 1859.
Devem ser escriptos em papel almaço todos os documentos
que tenhão de subir ao conhecimento do Ministro da Fazenda.
1\finisterio dos Negocios da· Fazenda. Rio de Janeiro em

11 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva l<'erraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para a devida intelligencia e execução,
e afim de que o faÇão constar ás ltepartições .que lhe são
subordinadas, que devem ser escriptos em papel almasso todos
os officios, informações e quaesquer documentos que tenhão
de subir ao conhecimento do Ministro da Fazenda.- Angelo
Moniz da Silva Ferraz.

-·N. • 291.- Circular em 11 de Outubro de 1859.- Os E s-

cripturarios, Amanuenses e Guardas devem ser revezados
nos differentes serviços e não exclusivamente applicados a
hum oerto e determinado.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
11 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
<lo Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das The-
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somarias de l'azenda que recommcndem nas Alfandegas,
que os respectivos Escripturarios, Amanuemes e Guardas scjiio
revezados nos difi'crentcs serviços c não cxclusivamenlc npplicados a hum certo e determinado, pratica esta que contraria
o fim de se habilitarem em todos os ramos do mesmo serviço.
-Angelo :Mon,iz da Silva Ferraz.

N. 0 292.-l\IARINHA.- Aviso de 11 de Outubro de 1859.Manda observm· a tabella dns ajudas de custo dos Ofliciaes tlv
Corpo da A1·mada e das Classes a clle anne:ras, quando forem
mandados da CrJrte em commissi'io áProvincia de Matto-Grosso.
3.• Secção. Hio de Janeiro. Illinisterio d.os Negocias da
Marinha em 11 de Outubro de 1859.

Sua l\Iageslade O Imperador Ha por bem que se observe
a inclusa tabella, assignüda pelo Conselheiro Director Geral
desta Secretaria de Estado, marcando as ajudas de custo, que
devem ser abonadas aos Officiaes do Corpo da Armada, e das

Classes a ello annexas, quando forem mandados da Côrte em
commissão á Província de Matto-Grosso: o que communico a
V. S. para sua intelligenc.ia e execução.
Reitero os votos da estima e consideração, que a V. S.
tributo.- Francisco Xavier Paes Barreto. -Ao Sr. Antonio José
da Silva.

( 2();) )

'J'abeUa dali> aJuda~ de cm!ito~ •ttne dt~'i<"<"Ull ~Cll'

nbonsdas ao~ Officiaes do ~o:o:·n~o dl'/~.ít'11n•u~~~.
e das Clas~~~s n ene annexai!i, C!ja.maudq, foll.'<t~a•a
n.aandadG)§ d~a Cõt•te cau conu:.~;~,q;siao á :m.~ •• o ..
v!ncia de l}latto-Grosso.

IPOS1'üS

Aos que seg·uircm
(101' mar.

E CLASSES.

_____.........____..

Aos que scguil·em
por I ma.

__.,-----........_
----~,.,...__......-----

.lla.rúno.

Jlinimo .

illax·imo.

....

li'Iinimo.

--------· ----·---·----- ------ ----- ----·---- ----Offidaes Gcueraes .••...•.•. l.OOOSOOO

8"00$000

2.000SOOO 1.GOOSOOO

OfHciaes Superiores ••.•••..

750SOOO

ooosooo

1.SOOSilOO 1.200SOOO

1 o•

2. 09 Tenenles ....•.•

&OOSOOO

400,~000

1.000$000

soosooo

Guardas Marinhas, Pilotos,
Cornmissarios, e Escrivães,
c~fachinistas de 1.• Classe ..

2&03000

200SOOO

!iOOSOilO

400HOOO

300$000

2508000

'

C

Mestres, Guardiães, Fieis,
Machínistas rlc '1.• c 3.•
Classe, e Artistas·••......

))

))

·'
1.• O Capitão de Mar c Guerm, qtic fôr commandar a Estação Naval,
terá a mesma ajuda de custo marcada para os Ollidacs Gcncracs.
2.• Aos Officiacs <las Classes anncxns, nno especificados nesta tahella,
se abonará a mesma ajutla tlc custo <los Ofliciaes tia At'mada de igual graduação.
3.• Os Capcllães extranumcrarios serão equiparados aos do numero.
4.• Os Ol"ficiaes c mais pt'aças, que seguirem por mar, terào passagem
paga pelo Governo, c gozarão <los \encimcntos c vantagens, que lhe> com•
petirern com cxccpçfio <las comcdorias c raçoes, que vencerem tlurantc a
víagetn, quando o transporte tircr lugar em uario mercante.
5.• Aos Offlciaes c mais praças, que regressarem á Côrtc por terra, se
abonará o minimo ua rcspcelira ajuda de custo.
6.• O gt·áo da ajuda de custo será fixado pelo Goremo, scgunuo a natureza da commissão, c emtras circnmstancias, que a ella se liguem.
Secretaria tlc Estado <los Negocias da Thlarmha, em 1 t de Outubro tlc
1859, -Francisco Xavier BOJilfrcmJ'o.
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N." 293. -niPElUO. -Aviso ue 12 de OutuLro de 1859.
Declara: 1." que as A sscmlJ/(1as l~egislati vas Provinciaes
são competentes sôme11ie para cs.tuhr/ecerem regras ]Jara as
aposentadorias, iubilações e refonnas de Empregados Proúnciaes, mas não para decreta-las em favor de certos e
determinados individuas; 2. o que he offimsivo da Constituição, por entender com direitos de importação, o imposto
de 10 por 0 /o sobre o prodttcto liquido das arrematações
das embarcc?ções naufragadas, e dos respectivos ggneros, o
qual foi estatttido no art. lL o § 2:> da Lei n." 4.29 da
Pt·ovincia elo Rio Grande do Norte.
3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
Imperio em 1'2 ue OutuLro de 1859.
lllm. c Ex:m. Sr. -Sendo ouvida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado sohre as leis dessa
Província, promulgadas no anuo passado, Sua Magest,allc o
Imperador, Conformando-Se, por Sua Immediata llcsoluçfio
de 28 de Setembro ultimo, com o parecer <la dita Secção
exarado em Consulta de 2G do dito mez , !\lauda declarar
a V. Ex. que houve exorbitancia das attribuições conferidas
ús Assembléas Provinciaes nas disposições do Decreto n. o 366
de 19 de Julli~;, que autorisou a jubilaçfio de hum Professor
de Latim, e do art. 2í da Lei n." 4.2!) de 13 de Setembro,
que approvou a aposentadoria concedida ao Lente do Lutim
do Atheneu, pois que, segundo por vezes tem sido declarado,
as Assembléas Provinciaes sfio competentes sómente para estabelecerem regras para as aposentadorias, jubilações, c reformas
de Empregados Provinciaes, mas não para decreta-las em favor
de certos e determinados in di viduos.
Observou tambem a Secção que o artigo 4. o § 25 da
citada Lei n. o 429, que estabelece para ser pago pelos
arrematantes o imposto de 10 por "/., sobre o producto liquido das arrematações das embarcações naufragadas, e
dos respectivos generos, he offensivo da Constituição, porque
o entendeu com direitos de importação.
Como porém esta materia he da competencia do 1\Jinisterio da Fazenda, nesta data officío ao mesmo l\Iinisterio para
resolver o que melhor convier sobre o referido artigo.
O mesmo destino dou á representaçfio que úcerca de semelhante imposto dirigirão a V. Ex. varios Negociantes dessa
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Província, c que acompanhou o officio de V. Ex. u.o 169 de
13 de Agosto ultimo.
Deos Guarde a V. Ex.- Angelo lHoniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da I'rovincia do Hio Grande do Norte.

Repartição Geral tias Tet•ras Pu.l1Ucas.
N.• 294.- Aviso- N. lW de 12 de Outubro de 1859.Solve duvúlas sobre a creação da Colonia llfilitar
entre a Constituição e Parnahiba.
0

111m. e Exm. Sr. -Solvendo as duvidas propostas pelo
Director da Colonin Militar, que vai estabelecer-se entre a
Cidade da Constituiçuo e a Villn ()e Snnta Anna da Parnahyba,
e por V. Ex. transmitlidas em officio 11. 81 de 30 dopassado, declaro:
1. o Que a Iegua quadrada que tem de pertencer á CoIonia será em terras devolutas, e na localidade que mais
azada fôr para que a mesma Colonia possa satisfazer o fim
de sua creaçuo.
2. o Que o art. 1. o do respectivo regulamento incumbe ao
Presidente designar· a quantidade e posição flo terreno, districto da Colonia, pois que mais esclarecimentos e dados deveriÍ ter sobre o territorio da Província do que o Governo
Imperial. Entretnnto declaro a V. Ex:. que o dito districto
deverá ser contiguo á Iegua quadrada ou contê-la; e quanto
á extensuo, será ella tal que possa ser protegida pela Colonia.
3. o Que a lcgua quadrada da Colonia será em terras publicas, niío havendo necessidade de fazer despezas com u acquisição de terrenos particulares, havendo sobre a estrada da
Constituiçao á Parnahyba tão grande quantidade de terras
dovolutas.
4. Que o Governo não tem dados para orçar as quantias
que se deverão dispender com as explorações para se reconhecer o ponto, em que a colonia terá de ser assentada, nem
com o levantamento dos arranchamenlos provisorios e derrubadJs.
S2 essa Presidcncia não possuir lambem esclarecimentos
neeessarios, rccommende V. Ex. ao CapiUio Director que
0

0
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Jll'ocetla com a ma~irna economia f;tzcndd V. Ex. adiantar,
;l[(·m tlos soldos, ctapes, &c., n quantia de 10:000;tJ para
ir occorrendo ús dcspczas dus exploruções, derrubadas c abarmcamentos,
As obras definitivas não devem ser começadas sem Illnnta
c orçamento approvados pelo Governo Imperial.
O que tudo communico a V. Ex. para suu intelligencia
c exeenção.
Deos Guarde n V. Ex. -Angelo l\Ioniz da Silvu Ferra~.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N.o 295.-FAZENDA.-Em 12 de Outubw de 1859.-0
emphyteHse resHllanle das concessões de mart"rtlws se dere
reger exchtsieamenle pelos principias dos pra:os, a respeito
dos quaes não se póde tolerar a reducçào na pensão, que
he apenas lwma contribttição rnodica, em reconheámcnto
do domi11io directo.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
em 12 de Oulubro de 1859.

Rio de Janeiro

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesonro Nacional, participa ao Sr. lnspcetor da The·souraria de Fnzenda de Pernambuco, que foi indeferido o
requerimento, qne aeompanhou o officio da Presidencia da
Provincia, n. o 227 de 29 de Julho ultimo, no qual Bento
de Souza Ramos pede reducção do fóro, que paga, por hum
terreno e alagado de marinha nu rua du Gloria do bairro
da Boa Vista, visto que, além de não eonstar que houvesse
reclamação alguma do antecessor do Supplieante a respeito
da base para o nrbilramcnto do fôro nos termos dos arts. 9. o
e 10 das Instrucções de u. de Novembro de 1832, accrescc
que o emphyteuse resultante das coneessões de marinhas se
deve reger exclusivnmente pelos princípios dos prazos, ares·
peito dos qnaes não se pôde tolerar a redueção na pensão,
que he apenas humn contribuiçiío modica em reeonhecimenlo
do dominio dircet.o, como já foi declarado pela Cirenlar de
20 de Ago~to de 1835.- Angelo Muniz da Silva Ferraz.
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N. 296.- Circular em 13 de Outubro de 1859. -Sobre
0

a e;.cecu.ção do Tmlatlo de corwttercio de :Í· de Selemf1ro
de 18;)7 celebrado elttt·e o Jrnpcrio e a Repuúlica Oriental
do Uruguay.
Ministerio dos Negocias da Fazenda.
13 de Outubro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, considerando que o Tratado de Com~
mcrcio de 4. de Setembro de t 857, celebrado entre o Imperio
· e a llepublica Ol"ieutal do Uruguay, e mandado executar pelo
Decreto n. o 2. 2G9 de 2 de Outubro do anno proximo passado,
deve ler em todas as Alfandegas huma execução uniforme
e ao mesmo tempo conforme ao verdnueiro sentido de suas
estipulações, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenua, para que o fação constar ús Repartições competentes, que a reducção dos direitos de consumo de que
gozão, nos termos do art. 5." do mesmo Tratado, os produetos, naluraes e agrícolas daquelln Republiea introduzidos
directamente de seus portos nos portos alfandegados do Imperio, deve ser calculada, não sobre a irnportaocia a que
montar a liquiclaçúo de carla despacho em relação aos llireitos
da Tarifa, mas sobre o imposto estabelecido na mesma Tarifa; por qnanlo, apezar lle não ser esta a intelligencia a
mais fiscal, he todavia a que melhor traduz o espírito e
fim do Tratado, qne por conveniencias políticas propôz-se a
trazer progressivamente a abolição dos direitos fiscaes e pro.
tectores sobre os productos naturues e agdcolas dos dous
paizes, e por fim livre permuta; consequentemente, se em
algumas Alfundegas se tem adoptado nos despachos huma
intelligencia contraria a que fica referida, devem ser res~
tituidas ás partes, que os reclamarem, os direitos indevida..
mente cobrad0s . .:..___Angelo Moniz da Silva Ferraz.

( 210 )

N." 297.- Em 13 de Outubro de 1859. - Soúre a rnulla
imposta a hum CapitMo de navio 11ela Al{andega do l!iu
Grande do Snl, e iucompcle11cia do 1imamwnse que intimou
a decisão ao wesnw Capitão.
l\linisterio dos Negocios da Fazenda.
13 de Outubro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, pnrlieipa ao Sr. Inspecto1' da Thesonraria da Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul, que
o Tribunal do Thesouro Nacional, á vista do recurso interposto por Joaquim Francisco da Silva, Capilão do Patad10
Portuguez <<Novo Lima», da multa, que lhe foi imposta pela
Alfandcga do Rio Grande e confirmada pela ml'sma Thcsouraria, de quatro contos duzentos e trinta e quatro rnil
e quinhentos réis (!~:23'i..'i!'500), dobro dos direitos de impor·
tação de 10 pipas com aguardente não descarregadas, c de
6 ditas contendo agna em vez do referido liquido, segundo
o manifesto resolveu tornar conhecimento do mencionado re·
curso, por não estar perempto o que foi inttrposto da Alfandega para a Thesourariil, como bem entendeu esta llepartição, attenta a incompetencia do Amanuense que intimou a
decisão ao Capitãg contra o disposto nos arts. q5 e !1-6 do
Regulamento de 22 de Junho de 18:36, reformando porém
a dceisão recorrida, para o effeito de absolver o Capitão da
mulla correspondente ús 6 pipas que contiuhão agua salgat!n,
á vista do art. 156 do Hcgulamento de 22 de Junho de 1S3ü,
Decreto de 5 de Julho de 1850, Ordens do 1. • de Março
de 1852, 21 de Janeiro c 16 de Abril 1858, e 22 de Março
deste anno, e reduzir a hum conto de réis ( 1:000.J:i)000,',
conforme o art. 20 do Decreto de 26 de Abril de 185'f. a
multa pelas dez pipas não descarregadas, por quanto tendo
o Capitão declarado no acto de entrada da Alfandcga não
terem embarcado taes pipas, e o Inspector da Alfandega deixado de attender á declaraç~ão, aque!la era a pena que devia
ser imposta, e não a do dobro dos direitos como falta cncon·
trada na conferencia do manifesto; adverlindo-~e a Alfandcga
pela irregularidade commettida quanto á intimação da pe11a
ao Capitão por hum Empregado incompetente. -·Angelo Moniz
da Silva Ferraz.
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N.' 298. -.JUSTICA. -Aviso de 13 de Onluhro de 1839.Declara que o Gov~rno lmp~rial tem faculdade de conceder
passagens pam o serm'ço activo aos O{ficiaes da Duarda
iYacional, que por motivo de mo/estia, tiverem sido transferidos para a reserva e consegnú·ern 1·estabelecer-se de suas
enfermidades, precedendo sempre exame da Junta lledica.
l\Iinisterio dos Negoéios da Justiça. Rio de Janeiro em
13 de Outubro de 1859.
lllm. c Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex.
dataflo de 6 de Agosto ultimo, e sob n.o 285, em que
consulta se h c pcrmitlido nos Officiacs da Guarda Nacional,
que, por motivo de molestia, obtiverem passagem para a
reserva, voltarem ao serviço activo, nllegando apenas que j<i
se nchão re"tabelecidos de seus padecimentos; tenho de
significar n V. Ex., para seu conhecimento, que pela disposição
do art. 69 da Lei de 19 de Setembro de 1850, fica ao prudente arbítrio do Governo Imperial, depois de ouvir a Junta
Medica da Guarda Nacional do Districto a que pertencer o
Official, conceder as referidas passagens, quando dellas não
resulte inconveniente ao serviço publico.
Deos Guarde a V. Ex.-.Toão Lustosn da Cunha Para·
naguá. -Sr. Presidente da Provinda da Bahia.

-·N.' 299. -FAZENDA. -Circular em 14 de Outubro de 1859.
lllanda cessar qnaesquer grati(tcaçües que se alJonem aos
empregados das Thcsouraria.ç por serviços de natureza identica á do respectÚJo emprego, com excepção das marcadas
nas Tabellas annexas ao Decreto de 29 de Janeiro do cot·rente anno e das concedi(las por trabalhos extraonlinarios
ou de commissão.
Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

14 de Outubro de 1859.
Angelo l\Joniz da Silva Ferrnz, Presidente do Triónnal
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das Thcsourarias de Fazenda que dcYem cessar, na fórma do art. 43
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do Decreto n.• 2.34-3 de 29 de Janeiro do corrente anno,
qnaesquer gratificações que se abonem aos Empregados (]as
mesmas Tllesonrarias por serviços de natureza identicn á dn
respectivo emprego, com exccpçiio das marcarlns nas Tilbeilas
annexas ao referido Decreto e das concedidas por trabalhos
extraordinarios, ou de comrnissão, ou feitos fóra das hora>
do expediente.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 300.-Em J5 de Outubw de 1859.-Approra a
suspensão de exercício no respectivo Emprego de hum
Praticante da Recebedoria pronunciado em crime de responsabilidade.
Minísterro dos Negocios da Fazenda. llio de· Janeiro em
15 de Outubro de 1859.
Declaro ao Sr. Administradür da Recebcdoria que bem
procedeu considerando suspenso do exercido do seu Emprego
o Praticante da mesma Hecebedoria, qne foi pronunciado em
crime de responsabilidade, desde o dia 13 de Setembro proximo passado, em que elle assim o fer. constar na Repartição, avista das decisões do Governo n.• 79 de .8 de Agosto
de HH6 e n.• 201 de 3 de Novembro de 185/, com rcfcrencia ao art. 293 do Hegulamento de 31 de Janeiro de
184,2.- Angelo l\foniz da Silva Ferraz.

N,• 301. -Em 15 de Outubro de 1859.- Sobre a .f!istificação dos parentes collateraes.
Mínisterio dos Ncgocios da Fazenda, Hio de Janeiro em
15 de Outub!'o de 1859.
Hnja V. S. de Declarar ao Administrador da Mesa de
Rendas de Mangaratiba; em resposta a seu officio n.• 32 de
8 de Julho ultimo, quanto á primeira duvida, que nos nrts.
3. 0 § J.•, 4. 0 e 7.• do Hegnlamento 11. 0 2.433 de 1;"í tlc

Junho ultimo est<í claramente <lelc'rminado que se os huúeín;~
collateraes dentro do segundo gr,:io, por direito cnnoníco ,
mencionados no art. 6. o § 2. • do Dt ·crclo n. o .'J.to de /j. de
Junho de 18~·5, forem <OWtoríamentl? 1<"~nhecidos)) como taes,
não he preciso justificação alguma parrf a posse elos bens;
se porém não o forem, são admiltidos a }ustillcar essa qualidade hereditaria nos termos do art. fi .. o, po.'iendo os Agentes
da Fazenda, como já foi declarado por Aviso de 27 de Setembro ultimo, recorrer da sentença se lhes 1~/r favoravel,
porque o art. 7. o, vedando o recurso á parte, tleíxa-Jhes
salvo o direito de habilitação na conformidade do art. 46;
e, quanto á segunda duvida, que no caso do art. 11-9 não
ba lugar o pagamento da dizima da chancellaria, segundo
o principio da ordem por elle citada de 30 de .Julho de 184!~;
previnindo-o de que das justificações de que trata o citado
Regulalllento não se deve cobrar os direitos do § fs.2 da Tabella anncxa á Lei de 30 de Novembro de 18'd.
Deos Guarde a V. S. ·-Angelo l\Joniz da Silva Ferraz,
Sr. Director Geral interino das !tendas Publicas.

N.• 302.- GUERRA.- Aviso de Vi de Outubro de 1859.Determinando qne .súmentc os Praticantes ela Contadoria
Geral da Guçrra 1wssiio ser admillidos ao concurso para
as vagas ele lJ.•s Escripturan"os da mrsma Contadorht.
Rio de .Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guerra em

15 de Outub1;o de 1859.
Concordando com o parecer do Conselheiro Procurador
<la Coróa, Fazenda c Soberania Nacional, dado sobre a pretenção dos Praticantes da Contadoria Geral da Guerra, de
não se admittír ao concurso para preenchimento das vagas
de 4. •• Escriptnrarios outros candidatos qnc não sejão elles,
declaro a V. S. para seu governo, qne assim se deve proceder sendo excluídos do concurso todos os que não tiverem
a categoria dos Supplicantes e pertencerem á mesma Contadoria, por ser o ([\lC itlentieamcnte se pratica no Thesouro
Nacional.
Deos Guarde a V. S. -Scbastifío do Rego Ilat'!'üS;Sr. Contador Geral da. Guerra.

35
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N.o 303.-FAZENítA.-Circular em 17 de Outubro de 1859.
Sobre o imposto pela pormissão concedida pelas autoridades
Jwliciaes para as partes ou setts procuradores, não provisl:onados, assignarem articulados ou allega~ões.
l\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda.
17 de Outubro de 1859.

Hio de Janeiro em

Angelo I\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarins de l~'azenda que pela simples permissão concedida por
despacho das Autoridades Judiciaes para em caso de necessidado as partes ou seus procuradores, não provisionados, assignarcm articulados ou allcgaçõcs, nenhum outro itn})Osto he
devido al<\m do scllo fixo de 1GO réis, na fórma do art. DO do
Regulamento de '10 de Julho de 1850; se porém tal permissão
se estender á licenças para os ditos procuradores residirem
nas audiencias, afim de assignarcm a inquirição e a todos os
mais actos judiciacs, devendo-se nesses casos expedir Provisão,
fica esta sujeita ao scllo de 2:nl000 do art. 48, a que se refere
o art. 50· do <·.itado Bcgulamento, c de mais aos novos e velhos
dirdtos ('l:nl080), de que trata a tabclla de...16 de Outubro de
1850, nos termos da Ordem 11. 0 4 de 5 de Janeiro de 1853.
-Angelo Moniz da Silva l<'crraz.

N." 30fl,.- Em 1'"/ de Outubro de 1859.- Acautela o
abuso de se iulmillirem nas audiencias, e nellas residirem, procuradores não provisionados.
Ministerio dos Ncgocios da Fazenda-.
em 17 de Outubro de 1859.

Rio de Janeiro

Illm. e Exm. Sr. ~Constanrlo que em alguns lugares
as partes ou seus procurauores, não provisionados a quem
liiio coucedidfls permissões por despacho das autoridades ju·
uieiarias, para nssignarem articulados ou nllegações, se consideráo hauilitados não só para nssignarem petições e arra·
zoados, como para residirem nas audiencias, acto distincto e
sem duvida mais importante que aquelle; rogo a V. Ex.
se sirva providenciar em ordem a que não sejão admittidos
ás audiencias procuradores não provisionados que não tenhão
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previamente obtido provisão para nellas residirem, pngos os
direitos c sello a que a mesma he sujeita.
.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz tlu Silva Ferraz.
Sr. Jollo Lustosa da Cunha Paranaguá.

N. 0 305.- GUERRA. -Aviso de 17 de Outubro de 1859.-

Declarando que sómente se deve abonm· a quantia de
5.Jt1500 réis pam as dcspezas com o enterro de praças de
pret na Província de ilfinas Geraes.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
17 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro- a V. Ex. para que o faça
constar ao Inspector da Thesonraria de Fazenda dessa Provincja, e a quem de direito competir, que não deve continuar
o abuso de se pagar s.m réis pelo enterramento das praças
de pret, visto que na fórma tla respectiva tnbella dos direitos
parochiaes, semelhante despeza se reduz a 5-1['500 réis; não
podendo subsistir o contracto celebrado com a Irmandade de
S. José por ser lesivo aos Cofres publico~, e ainda mais:
t.o porque os Parochos percch 'm congrnns ela Fnzcncla Publica
para o desempenho dos seus deveres: 2. o porque os militares
que fallecem nos Hospitaes não suo escravos ela Naçuo para que
dos Cofres publicas se exijão emolumentos a que são obrigados
os Srs. dos escravos: 3. o porque os Pnrochos são obrigados
a prestar aos pobres todos os soccorros espirituaes gratuitamente: e 4 o finalmente porque os rnilitare~ tem seus Capellães
estipendiados pela Fazenda Pnbliea qne podem c mesmo devem
ministrar todos esses OfTicios tle cnridntle Chrbtfi.
Deos Guarde V. Ex.- Scbnsti<ío do Hego Barros.- Sr.
Presidente da Província de Minus Geraes.
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:lOG.-BíPl:niO.-Aviso circulnr de 17 de Outubro de
1S:S9.- Proridencía afim de que haja ttnifonnidade no
formato, assim das Leis, Regulamentos, e Instrucções, promulgrulos nas Províncias, como dos Relaton'os dos Presiden lcs destas, e documentos que lhes são annexos.

3." Secçiío. Rio de Janeiro. Mini~terio dos Negocios do
1mperio em 17 de Outubro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Comindo que haja uniformidade no
formnto assim das teis, Regulamentos, e Instrucções promulgados nas Provincins, como dos Relatorios dos Presidentes
destas, c documentos que lhes súo annexos: Sua Magestade o
Imperador Ha por bem recommcndar a V. Ex. que faça imvrimir os ditos Relatorios, e anncxos em formato de quarto
fnmcez, abrangendo o texto sete e meia pollegadas de altura,
c quatro e meia de largura, e as Leis, Hegulamentos, e Instrucções em formato de oitavo francez, abrangendo o texto
metade daquellas dimensões. O que communico a V. Ex.
em additamento ú Circular de 3 do corrente mez, declarando
que deve enviar 10 exemplares dos referidos actos e documentos em vez de 8, como se pratica e se estabelece naquella
Cireular.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz.Sr. f'residente da Provincin de .....

No 307.- FAZENDA.-Circular em 18 de Outubro de 1859.
As corporaçi!es de mão-morta que obtiverão dispensa das
Leis da amortisação para adquirirem bens de raiz não
podem mítrar no go::.o desses bens sem pagarem os novos e
·velhos direúos.
i\Jinislcrio dos Ncgocios ua Fazenda. Rio de Janeiro em
18 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tl'ibunal do
Thesouro Naeional, eommunica aos Srs. Inspeetorcs dns Thcsourarias de Fazenda para o devido conhecimento, c afim de
o razercm eonstar a quem fôr neccssario, que por Cireular de
10 do corrrnte do 1\'Iinistcrio da J ustiç~ se rccommcndou nos
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Presidentes de Província, Provedor de Capellas c Juizes de Di"
rei to da Côrtc, a fiel ohservancia da Lei n." 243 de 30 de Novembro de 1841 para que as corporações de mão-morta que
obtiverão dispensas das Leis da mnortisação para adquirirem
bens de raiz não entrem 'no gozo desses bens sem pagarem
os novos c velhos direitos na fórma do § 32 da Tabella anncxa
áquella Lei, c fação taes acquisições por valores fictícios abaixo
dos reacs, julgando-se de nenhum valor as que se houverem
feito em opposição á mesma Lei.-Angelo 1\loniz da Silva Ferraz.

N. • 308. -Circular de 18 de Outubro de 1859.- Quando
devem ser julgados vacantes e devolutas ao Estado os
bens das heranças.
Ministcrio dos Negocios da Fazenda.
18 de Outubro de 1859.

lHo de Janeiro em

Angelo 1\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara, em conformidade do Aviso do JUinisterio da Justiça de 10 do corrente, aos Srs. Inspectorcs das
Thesourarias de Fazenda para o devido conhecimento c afim
de o fazerem constar a quem fOr necessario, que da combinação dos arts. 51 á 55 do Regulamento n.o 2. ~33 de Hi de
Junho ultimo resulta que, só hum anuo depois de concluído
o inventario, se devem julgar vacantes c devolutas para o .Estado
os bens das heranças c não antes, embora, findo o prazo dos
Editaes, de que trata o art. 32 do mesmo Hcgulamento, nrio
tenhão apparecido os herdeiros para habililarem··SC.- Angelo
1\'loniz da Silva Ferraz.

N.o 309.-Em 19

de Outubro de 1859. -Dá instrucções
para a boa execução do Decreto n. o 2A·8o de 2!) de
Setembro do corre11te anno.

Ministerio dos Negocios Ja Fazenda.

Jlio de .Janc.irn

em 19 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Remetlcndo a V. Ex:. os inclusos
exemplares do Decreto n.o 2.4·86 de 29 de Setembro rlo
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anuo corrente, qne dá providencias fiscaes sobre a nave·
gaçiío da Lagôa-mirim e rios interiores dessa Província e
sobre a importaçiio de generos e mercadorias dos Estados
limitrophes da mesma Província, regula o processo administrativo das apprehensões e execuçao das multas impostas
pelas autoridades administrativas e crêa Mesas de Rendas nas
Cidades de Pelotas e Alegrete, Vi\las de Bagó e Santa Anna do
Livramento c Freguezia de Santa Victoria do Palmar, recommendo á V. Ex., que se sirva dar-lhe a maior publicidade
c prompta execuçúo, na qual, se observará o seguinte:
1." O nume.ro de pontos habilitados nas fronteiras terrestres Eerá o mais limitado possível, bastando que para transito das mercadorias, que se destinarem a despacho na Alfandcga de Uruguayana, haja sómente hum.
Logo que forem taes pontos determinados, V. Ex. mandará fazer a competer;tc publicação nos periodicos dessa Pro·
vincia e o communicará aos nossos Agentes Consulares nos
Estados limitrophes, afim de que a designação de taes pontos
habilitados chegue ao conhecimento de todos a quem possa
interessar.
2. o Dcver-se-ha facilitar, tanto quanto fôr compatível com
a boa fiscalisaçúo, as licenças de que trata o § unico do

art. 14·.

·

3." A disposição do art. 15 não he applicavel ás duas
canoas ou botes de simples transporte de pessoas no rio Jaguarão, de conformidade com a permissão constante da Nota
do Governo Imperial á Legação Oriental sob n. o 1t e data
de 16 de Agosto do anno l)assado.
!L o Logo depois da publicação do Decreto de que se trata,
serão destacadas nas aguas da Lagôa-mirim as embarcações
de guerra neccssarias pa~·a a sua policia, as quaes coadjuvarão e se incumbirão tambem da policia fiscal, em quanto
de outro mo.do se não providenciar.
5. o Os actuaes empregados da Mesa de Rendas de S. José
do Norte passaruo <! ter exercício na Alfandega da Cidade do
Rio Grande, podendo no entanto ser conservados nessa Meza
os mesmos Empeg<Jdos, ou designados outros, conforme o
Inspeetor da referida AJfandcga o julgar mais conveniente.
Fica desde .iil V. Ex. :mtoris:ulo para comprar as embarcações, que forem precisas ao serviço do registro, de que
trata o art. 37 do Dcereto.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente ela Provincia do Hío Grande do Sul.
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N.• 310. -Aviso N." 201 de 19

d1)

Outnhro de

18.}~).

Declara a multa que deve pagar IJUCIJ!, deixou de rr·r;istrar
dentro dos tres prazos do Regulamento de 30 de Janeiro
de 185~-. as terras que zwssue.
Illm. e Exm. Sr.- Com Aviso do J. • do corrente re~
metteu-me V. Ex. hum officio, em que o Administrador da
Mesa de Rendas da Yilla de Mangaratiha declarou ter recebido de alguns multados por falta de rcgislm de suas posses
durante os tres prazos do regulamento de 30 de Janeiro de
1854 a quantia de 100-77) em virtude de guias do respectivo
vigario, que entendeu que os infral'torcs nlio clcviiio pagar
senllo a multa correspondente ao ultimo prazo. Por esta
occasião consultou aquelle ,\ dmi nistrador Sl)bre a reguluridade do seu procedimento. A intclligencia (lada pelo vigario
ás disposições elo Regulamento he evidentemente erronen, pois
apenas findou o primeiro prazo, immcdiat;nnente devia impôr
a respectiva multa para a Fazenda Nacional, que desde logo
teria direito á sua cobrança. Outro tanto se dirá com referencia ao segundo pruzo, c o mosnw a respeito do terceiro. Ora, se a Fazenda 110 fim !k cada prnzo tem direito
de cobrar a multa correspondente, pelo l'nelo de deixar essa
cobrança para o fim, nfío ha de perder as multas dos tlous
primeiros prazos. Além de que, da pnrlc de quem deixou
de registrar as suas terras derão-se lres iufraq~ões, a cada
huma das quaes corresponde sua pena, aggravadas sim na
razão da reincidencia, mas todas trcs separadas c distinctas.
São pois 175V1J c não 100;tjl, que deve pagar cada possuidor que deixou passar os trcs prazos do Hegulameuto sem
fazer o registro, e ao vi gari o de quem proveio o CITO cumpre
corrigi-lo, impondo os multas aos seus freguczes pelas iufracções commettidns nos dons primeiros prazo~, c procedendo
depois, conforme se acha determinado no m't. \)G do já citado
Hegulamcnlo, c se assim o uuo flzer, dere inclemnisar pelos
seus bens particulares o prejuizo, que causou ao Thcsouro Nacional.
O çuG tudo tenho a honra de ponuernr a V. Ex.. em
resposta ao citado Aviso, e para que se digne assim o ucelarar
á referida !'?lesa de Rendas.
Deos Guarde a V. Ex.-- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Ministro e Secrctaro de Estado dos Negoci'Js da Fazenda.
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N," 311. , 0~ JUSTIÇA. -Aviso de 20 de Outubro de 1859.-"
Declara que u impedinw11ío do Presidente da Camara c
dos maú Vereadores não he causa sufiiciente pam estorvar
o sorteio dos Jurwlos.
Ministerio dos Negocias da Justiça. l\io de Janeiro em
20 de Outubro de 1859.
lllm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magestade o bn·
perador o officio llessa l)residencia datado de 25 de Julho ultimo.,
sob n, o 259 1)edindo h uma providencia para que não fiquem
paralysados os trabalhos da Junta revisora dos Jurados, quando
se acharem impcclillos todos os Vereadores de hum l\'lunicipio,
motivando este pedido a impossibilidade em que tem estado
o Jury do Termo de Barreiros de funccionar regularmente
por falta do Presidente da respectiva Camara, o qual por
doente não se prestou a tralwlhar com o Juiz Municipal no
sorteio dos Jurado~, sendo que o dito Juiz tambem não pôde
servir com os de mais Vereadores l)Or se acharem pronun·
ciados ·. E o l\Iesmo Augusto Senhor Manda declarar a V. Ex.
que em vista do art. 20 da Lei do 1." de Outubro de 1828
e dos arts. 30 e 31 do Codigo do processo e 237 e 238 do
Regulamento de 31 de Janeiro de 18!~2 o impedimento do
:Presidente da Camara e dos Vereadores pronunciados não hc
causa sufflcientc para estorvar o sorteio dos Jurados; visto
como, cabendo a Presidencia interina da Camara ao 1. Supplente desimpedido, com este e com o Subdelegado em falta
de Promotor devia o Juiz 1\'Iunicipal ter procedido a abertura
da urna e ao sorteio.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para"
naguá.- Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.
0

N. 0 312. Aviso de 20 de Outubro de 1859.- Declara que
a menor, filha de pai incoynilo, e que tem mãi viva,
lw Orpftil em face elas Leis do Pm·z.
2.a Secção. l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Hio
de Janeiro em 20 de üutn\)ro de 1859.

Illm. c Exm. t··. "- Tcnuo e~;sa I1rcsidcncia, em ofGcío
de 30 de Abril ultinw, ())nsultallo á este Ministerio se a
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menor, filha de pai incognito, c que tem mfii Yiva, deve
ser considerada Orphã em face das nossas Leis, por isso que
se deu, no termo de Santarem, o facto de ter o Vigario da
vara recusado celebrar, sem o concurso do Juiz de Orphfios,
o casamento da menor de dezasete annos Rosa Maria filha
natural de Candida Maria da Conceição e de pai desconhecido ;
Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se com a ópinião
do Consultor interino dos Negocios da Justiça e com o parecer
do Conselheiro Procurador da Corôa, Manda declarar a V. Ex.
que, negando as nossas Leis expressamente o patrio poder ás
mai~, o .filho de pai incognito acha-se comprehendido na
jurisdicção orphanologica e conseguintemante debaixo da inspecção directa do Juiz de Orphãos, que póde nomear-lhe
tutor ou curador, quando sua mãi não tenha •bons costumes, dando-o até .á soldada á símile dos outros Orphãos e dos
expostos. He claro, pois, que o casamento da menor não
poderia ser effectuado sem licença do Juiz, á vista da Ord,
Liv. 1.0 Tit. 88 §§ 19 e 27 e Aviso n.o 70 de 18 de Julho
de 1846.
Deos Guarde a V. Ex. - João Lustosa da Cunha Paranaguá-Sr. Presidente da Província do Pará.

-----..=--.
N.• 313.- FAZENDA. --Em 20 de Outubro de 1859.lnstrucções para os processos relativos a questões, e interposição e expediente dos recursos em materia de sello.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em virtude do art. t..6 § 1. o do Decreto
n.o 2.343 de 29 de Janeiro deste anno, ordena que nos processos relativos a questões, e na interposição e expediente dos
recursos em materia de sello, se observem as seguintes instrucções, e as do cap. 7. 0 do Regulamento mandado executar pelo
Decreto n.• 681 de 10 de Julho de 1850, na parte em que
não tiverem sido modificadas ou revogadas por disposiç.ões posteriores.
Art. 1. • Os Chefes das Estações Fiscacs que arrecadão o
imposto do sello, quando suscitar-se alguma das duvidas a
que se refere o art. !H do Hegulamento de 10 de Jt~. 1 h0 do
1850, retendo os títulos ou papeis na fórma do art. H do
Decreto n.o 2.490 de 30 de Setembro deste anno, c colhendo
36
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ou nxigindo os eselarecimentos quo lhes parecerem noeessn·
rios, prol'orirão a sna decisão, mandando lavrar termo em
livro propl'io e in! i mar ú parte a mesma decisão para sou I'O·
nhecimeu 1o; e no caso de imposi<;fw de multa, que não ex<'eucr
a 20:jil, para satis!'awr no prazo de ao dias a respectiva importancia.
§ t_o O termo ·pm· certidão será autoado para os ciTeilos
lcgaes, devendo o Chefe da Estação Fiscal mandar juntar uo
processo o titulo ou papel sujeito á revalidação que houver
sido retido, ou copia authentica quando os infractores satisfazerem logo a revalidação.
§ 2.• Junlando-se o titulo ou papel ao processo, no ca'o
em quo a parto deixar de satisfazer logo a revalidação, Iançarse-ha nello huma nota para que conste a duvida sobre o scllo
respectivo.
Art. 2. o Findo o prazo do artigo antecedente , e não
havendo o multado recolhido a importancia da multa, os
Chefes das Estações Fiscacs assim o participarão logo, no l\Iunicipio da Côrlc c Provincia do Rio de Janeiro, á Direcloria
Geral das Rendas Publicas, e nas demais Provineias ás Thesourarias de Fazenda, enviando certidão do termo, afim de ser
inseripla a divida nos livros competentes e remettida a Cl'l'·
tidão respeetiva ao Juizo dos Feitos, onde a cobrança será promoyif\a pelos Procuradores dos FPitos da Fazenda na forma
do art. 90 do eitado Regulamento.
Art. 3." HaYerá recurso voluntario, que ficará a arbilno
da parte:
§ L o Das decisões dos Chefes das Estações Fiscaes no Município da Côrte e Província do Hio de Janeiro para o Tribunal
do Thcsouro, e nas demais Províncias para as Thesourarias
respectivas c destas pam o referido Tribunal.
§ 2. o Das cl<'cisücs do Tribunal do Thesouro para o Co usei ho de Estado nos lermos do art. 28 do Decreto n. o 2. :3'13
de 29 de Janeiro deste anno.
,\.rt. ~·. 0 Haverá recurso neecssario, interposto cx-offitiu,
das deeisõ(oS proferidas pelos Administradores das Mesas de
Uendas c Col!ectorias para o Tribunal do Thesouro Nacional
na Côrtc c Provineia do Uio de Janeiro, e para as TLe,onrarias de Fazenda nas demais Provindas quando versarl'in
sobro taxa do sello que exceda a 10:jp, e multa que exceda
a 20~.
Art. f).ü §e a ljUantia sobre que versar a decisão exct:dcr
a 10~ qu;;nto á taxa do imposto, ou a 20~ quanto á multa,
depois de lavrado o termo e intimada a decisão, o Chefn da
Esta1;ão Fü;cal no prazo de 30 dia~ interporá recurso ex-oficio
na eonf0rnddnde do artigo precedente, juntando ao processo
quae~qunr outros docutr~tmtos ~.:oncernentcs á questão.
§ Unico. Nn caso dc8le artigo ns partes interessadas po-
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derão allegar o quo fôr a bem do seu direito, por via de
petição dirigida a superior instancia, a qual scrú entregue ao
Chefe da Estação Fiscal para junta-la no mesmo recurso.
Art. 6. o Tanto as decisões do Tribunal do Tltesonro corno
as das Thesourarias serão publicadas no livro da porta da !lopartição para conhecimento dos interessados, e cornmunicadas
quando convier aos Chefes das Estações Fiscaes subordinadas.
Art. 7. 0 Se dentro de 30 dias, contados da publicação
de que tràta o artigo precedente, não tiver o multado recolhido a importancia da multa, remetter-sc-ha a decisão c mais
documentos precisos á Estação competente do Thcsouro e Thesourarias, afim de proceder-se á inscripção e cobmnça executiva
da multa, nos termos do art. 2. o das presentes instrucções,
guardada a disposição do art. 33 do Decreto de 29 de Setembro
ultimo, n. 0 2.486.
Art. 8. o Os recursos serão sempre interpostos no prazo
de 30 dias, em fórma de requerimento dirigido á superior
instancia, datado, assignado pela parte ou seu legitimo procurador, e instruido com a certidão do termo e mais documentos que forem a bem da reclamação, por ·intermedio do
Chefe da Repartição ou Estação que tiver decidido a questão
ou confirmado a decisão recorrida, e sem demora remettidos
pelos mesmos Chefes com as informações precisas á referida
instancia.
Art. 9. o Os recursos voluntarios das deeisõt~s dos Chefes
das Estações fiscaes c Repartições de Fazenda não scn1o adrnittidos sem caução ou fiança idonea do valor correspondente á
importancia da revalidação ou mnlt<t, observada a disposição
do art. 33 do Decreto de 29 de Sdembro ulli'lJO.
Art. 10. Em nenhuma instaneia se tomará conhecimento
do recurso que lhe fôr apresentado com preterição das formalidades dos artigos antecedentes, imputando-se á parte a demora que por essa causa houver.
§ 1.• Os erros commettidos pelos empregados fiseaes não
prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições
Jegaes, devendo deferir-se-lhes como fOr de justiça, salva a responsabilidade dos mesmos empregados.
§ 2. 0 Se os recursos se perderem por desaslre acontecido
ao correio, poderá a parte, provando o lhe! o, interpôr novamente o recurso na forma das prcsenles iustruer;ões.
Art. 11. :Findo o prazo de 30 clias, não tendo a parte apresentado ao Chefe da Hepartição ou Eslnção competente o recurso, ficará este perempto, lavrando-se o respectivo tPrmo, em
que se declare h a ver passado em julgado a deeisfio, para todos
os e!Teitos lcgaes.
Art. 12. As partes interessadas he facultado exigir das
autoridades e funccionarios mencionados no art. 15 do Decreto n. o 2.490 de 30 de Setembro ultimo certificado com as
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dcelara~.õcs que julgarem neccssarias, c mesmo eópia do titulo ou papel sujeito ü revalidação.
Art. U. Interpondo-se recurso, as partes interessadas
poderão exigir da Estação ou Hcparliç.ão certificado da npro·
sentnção do recurso, allegações c documentos anncxos, com
cspeciflcada declaração do dia, mez c anno, c do numero e
qualidade dos mesmos títulos e documentos.
Art. fií.. Os Chefes das Estações fiscaes verificando alguma
infracção do Regulamento citado, que não tenha sido commettida no districto de sua jurisdicção, remetterão, na Côrte e pro·
vincia do Rio de Janeiro, á Directoria Geral das Rendas Publicas,
e nas demais províncias ás Thesourarias de Fazenda, os documentos e quaesquer outros esclarecimentos necessarios para se
providenciar sobre a imposição da pena pela estação fiscal do
districto em que se tiver realisado a infracção ou residir o infl·actor, se este não fór alli encontrado.
Art. 15. Se além das penas meramente administrativas,
os Regulamentos comminarem outras cuja imposição não seja
da competencia das autoridades fiscaes, os Chefes das Estações
e Hcpartições de Fazenda, tornando-se a decisão il"l'evogavel,
remetterão os documentos que comprovarem o facto aos funccionarios competentes para se proceder ulteriormente na fórma da
Lei; devendo os Chefes das Estações arrecadadoras do imposto
assim participa-lo, na Córte e província do Rio de Janeiro, á
Directoria Geral das Rendas Publicas, e nas demais províncias ás
Thesonrarias de Fazenda.
Art. 16. Ficão revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, em 20 de Outubro de 1859.-Angelo Maniz

da Silva Ferraz.

~-

N. o 31lL ·-GUERRA. -Circular de 21 de Outubro de 1859.-

Declarando que nas Províncias aonde não houver Edificio
Publica, .seJa abonado aluguel para casa onde funccione
a Repartição do Assistente do Afudante General do Exercito,
cessando neste caso a prohibição que tem ott Assistentes de
t'esid·ir na casa em que estiver a Secretm'ia.
Rio de Janeiro. Ministerio dt>s Negocios da Guerra em

21 de Outubro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Sendo neccssario, para evitar excesso
de deiipeza, estipular o :rnaximo do aluguel da casa em que

( 285 )
deve funccionar a Repartição do Assistente do Ajudante Gcncrnl
nessa Província; deelaro a V. Ex. que, no caso de não haw~r
ahi algum Edificio Publico do qual se possa dispôr parte
sufficiente para este fim, se abonará para semelhante despez1_1,
a quantia de 20W)OOO réis mensaes, cessando, neste caso,
a prohibição, que actualmente tem o Assistente de residir na
casa em que estiver a respectiva Secretaria.
Deos Guarde V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.-- Sr.
Presidente da Província do Amasonas.
Na mesma conformidade ao Pará, Maranhão, Pernambuco,
Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, 20 ;tt> 000:
A do Piauhy, Ceará, Alagôas, Paraná, Minas Geraes, Matto
Grosso, 15W)OOO:
A do Rio Grande do Norte, Parahyba, Sergipe, Espírito
Santo, Santa Catharina, S. Paulo, c Goyaz, 10;tj)OOO.

-·-N.• 315.- FAZENDA.- Em 24 dé Outubro de 1859.Annulla o contracto celebrado com Francisco Sab1'no Freitas
dos Reú, an·ematante dos set·viços da Capatazia da Al(andega da Província do Maranhão.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

24 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Trihunal
do Thesouro Nacional, em vista do requerimento transmittido
com o officio da Presidencia da Província do l\faranhfio de
29 de Setembro ultimo, sob n.• li·, no qual Raymundo José
Pereira de Castro pede a revogação da nomeação de Francisco
Sabino Freitas dos Reis para Administrador da Capatazia da
Alfandega da dita Província, por já ter sido por elle arrematado o serviço da mesma Capatazia; considerando que.
não obstante ter a Prcsidencia da Provincia approvado o
contracto de ancmatação com elle celebrado, assiste ao Go~
verno o direito de annulla-lo, pois que os Presidentes de
Provincias, como Delegados do mesmo Governo, lhe são immediatarnente subordinados; e não pôde o Supplicante julgar-se
lesado, por ser esta a lei commum, subentendida em tacs
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actos; considerando mais que a preferencia éstabelecida pelo!
Regulamentos não póde obstar ao direito que tem o Governo
de apreciar a conveniencia de adoptar-se na administração
das Capatazias antes este do que aquelle meio; direito que
tem sido exercido em varios casos, mandando-se de preferencia administrar as Capatazias por conta da Fazenda Nacional: declara no Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda
da dita Provincia, que fica nullo e de nenhum effeito o contracto de arrematação celebrado com o Supplicante. E por
esta occasião observa ao mesmo Sr. Inspector que, tendo o
Decreto n. • 2. 356 de 16 de Fevereiro do corrente anno deixado ao arbitrio do Governo mandar administrar o serviço
das Capatazias, ou faze-lo por arrematação, nada podia nem
devia a Thesouraria, a seu cargo, fazer sem autorisação, ou
Ordem do Thesouro, e sim consulta-lo se se achava em duvida.
Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.• 316. -Em 25 de Outubro de 1859.- O expediente de
'/, por •;. dos gcneros nacionaes, e o de 5 por •;. dos

estmngeiros, não são devidos nos despachos de huns para
outros porias cht mesma Província.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em

25 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio que V. Ex.
me dirigio em data de 12 de Outubro de 1858, sob n.• 24
ao qual acompanhou huma representação dirigida á V. Ex.
por alguns Negociantes da Cidade de Antonina, contra a
arrecadação na i\lesa das Rendas da mesma Cidade, de expe·
diente dos generos nacionnes, c estrangeiros para alli reem·
barcados em canoas, e outros barcos, do interior do porto
de Paranagmí, em cuja Alfandcga já pngárão os mesmos direitos, vindo por isso a serem estes satisfeitos em duplicata
que, supposto estivessem sujeitos ao direito de expediente de
meio por "lo os generos nncionaes navegados de huns para
outros portos da mesma l'rovincin, que tendo similares cs·
trangeiros, com estes se podessem confundir, e aquelles que
embora reconhecidos como nacionaes, seja do interesse das
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partes despacha-los pela Alfandega, como declarárão as decisões do Thesouro n. o 120 de 29 de Outubro de 1845, e
Jl, o 334. de 31 do mesmo mez de 1855; e ao de 5 por %
nas Alfandegas do Imperio os gencros estrangeiros já despachados para consumo, na fôrma do art. 21 da Lei de 18
de Setembro de 1845, cessou todavia essa arrecadação dentro
dos portos da mesma Província, á respeito assim dos generos
nacionaes, como dos estrangeiros, que pagárão os direitos de
consumo, em virtüde do disposto no art. 10 do Decreto
n. o 2.474· de 24· de Setembro do corrente anno, o qual limitou essa arrecadação ás mercadorias navegadas com carta
de· guia dos portos de humas para os de outras Províncias
do Imperio.
Deos Guarde á V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Presidente da Província do Paraná.

-----·-N.o 317.-IMPERIO.-Aviso circular de 25 de Outubro de
1859. --....JJrJanda observar o que determinão as Circulares

de 3, e 17 do eorrente mez, relativamente ao numero de
exemplares que deve ser remettido á Secretaria de Estado
dos Negocias do lmperio, dos Relaton'os, com que os Presidentes e Vice-Presidentes das Provincias passão aos seus
successores a Administração destas.

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do
· Jmperio em 25 de Outubro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que na remessa dos Relatorios, com que os Presidentes e Vice-Presidentes
das Províncias passão aos seus successores a Adminbtração
destas, sg deve observar o que foi determinado nas Circulares
de 3, e 17 do corrente mez, cumprindo que de taes Relatorios sejão enviados 1O exemplares impressos a esta Secretaria de Estado, em formato de 4. o francez com as dimensões
especificadas na ultima daquellas Circulares, e ficando assim
alterada a de 11 de Março de 1848, na parte em que manda
remetter huma copia authentica dos ditos Relatorios 30 dias
depois de sua entrega.
J)a mesma fórma se fará a remesíla dos exemplares des..
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ti nados ao C.abinete Imperial, ás Camaras legislativas, e aos Mi·
nisterios de que trata a Circular citada de 3 do corrente.
Deos (}uarde a V. Ex:.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Presidente da Província de .•...

-ee...,..,__

N.• 318.-Portai'ia de 25 de Outubro de 1859.-Altera
o Regulamento de 25 de Fevereiro ultimo, que esta-

belece disposiçiles 1·elativas ao serviço da limpeza desta
Cúlade, contmctado com A11tonio Nunes de Souza ~ c.~
Sua i\Iagestade o Imperador Ha por bem que o Regula·
mento de 25 de Fevereiro ultimo, que estabelece disposiçõei
relativas ao serviço da limpeza desta Cidade, contractado com
Antonio Nunes de Souza & C.•, seja observado com as seguintes alterações:
1. a As attribuições conferidas ao Chefe de Policia noJ
arts. 2.• e 3.• do dito Regulamento poderão ser por elle
delegad.as á quaesquer autoridades, ou Empregados de sua
confiança, ficando porém os actos que estes praticarem sujeitos
á sua fiscalisação, e dependentes de sua approvação, exceptuadas as de que tratão os §§ 9. 0 , 10, 12, e 13 do dito
art. 2. o , e § 3. o do dito art. 3. o, as quaes continuarão a ser
exercidas pelo proprio Chefe de Policia.
2. ~ Os processos de infracção poderão ser formados e
julgados por qualquer autoridade policial, ficando reservada
ao Chefe de Policia a confirmação das suas decisões, das quaes
haverá unicamente o recurso estabelecido no art. 3. o das Instrucç.ões- de 30 de Agosto proximo passado.
Palacio do Rio de Janeiro em 25 de Outubro de 1859. _,
Angelo Moniz da Silva ~erraz.
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N.o 319. -FAZENDA. ·-Em 26 de Outuhro de JS5~P.·-· Nrsolve as duvidas propostas pelo Banco Commrnial e Ayricola sobre a execução do Decreto n. o 2. 1!90 de :JO r! e S'ctem{II'O
em relação ás notas promúsorias do mesmo Banco.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. r;io de Janeiro em
26 de Outubro de 1859.
Respondendo ao officio de 18 do corrente em que Vm.,
como orgão da Directoria do Banco Commercial c Agrícola,
entm em duvida se a disposição do art. 1O do IJecreto n."
2.490 de 30 do mez proximo findo he applicavel ás notas
promissorias do .mesmo Banco, vislo que o Poder Legislalil'o
na autorisação conferida ao Governo pelo nrt. !E) § 2. o da
Lei n. o 840 de 15 de Selcmi.Jro de 185;) niio comprehcndcu
a de alterar as disposições da Lei n. o GG3 de (i de Setemi.Jro
de 1852; declaro a Vm., para que, o faç·a constar á mesma
Directoria, que a duvida proposta he impruccdenic c provém.
do equivoco em que dia labóra quando entende que a Ici
de 6 de Setembro de 1852 fixou n taxa do scllo dos bilhetes
dos Bancos: essa Lei natla mais fez do que mandar que o
sello dos bilhetes emittidos pelos Bancos fosse pago semestralmente do total da emissão antorisada, mos pelos valores
respectivos, disposiçflo esta que foi guardada nos arts. 10,
12 e 13 do Decreto n. o 2.!~90 de 30 de Setembro ultimo ;
sendo claro que, se a taxa dos referidos bilhetes, na época
da publicação da mencionada Lei se re::;nlaYa pela Tabella
do art. 18 da Lei de 15 de Junho rlc 1Gt50, deve clla re~
guiar-se, findo o prazo do art. 16, pulo art. 1O do citado
Decreto, que usando da autorisação do art. t) § 2. o da Lei
n.• 840 de 15 de Setembro de 185:), allcron a referida Tabella quanto aos bilhetes e outros cscriptos ao portador, á
vista ou a prazo menos de dez dias. E aprovei lo esta occasião para ponderar á Vm., como orgiío da mesma Dircetoria que em matcrin de impostos devem dircctnmcnte se
entender com as Esta<:.ões arrecadadoras, ca!Jcndo-Jhe de sens
netos, ou deci:~õcs, recurso para o Tribunal do Tile~wnro.
Deos Crnarde a Vm.- Angelo Moniz dn Silra Ferraz.-~
Sr; Viee-l}rcsitlenlc do Danco L;ommercial e Agrícola.

(

5~90

)

1'1. u :~::o.- .HiF:nq :j\,. --··A viso de 26 de Ouh1hro de 1859.Ao Presido'!! te ·da P:·orinci·: do Amasonas, solvendo as
dlll'Ídf/s por c//1' zmyuslas: ·1. a (jual o tempo dentro do
qual os l!-'mpregados de .Justiça devem tirar o seu Titulo.
2." Qual a A11loridade que deve marcar esse prazo. 3.'
Se findo este fica sem ef{eito a Aierd da Serventia vitalir:ia do officio conferido ú laes Empregados; e nesta hypolhese se se pôde cnntúmar á serV?:-to interinamente.

2:' Secção. l\Tinisterio dos Negoeios d,1 Justiça. Rio de
Janeiro em :?.6 de Outubro de 185H.
Illm. e Ex m. Sr.- Propõe V. Ex. no seu officio sob
n. 0 98, de 3 de Agosto ultimo, para serem resolvidas as seguintes duvidas: L" Qual o tempo dentro do qual os Empregados de Ju:;ti(:a derem tirar o seu Titulo. 2. a Qual a Autoridade que deve rnarcar o prazo para ial fim. 3." Se findo o
prazo fica sem erfeito a i\Icreê da Serventia vitalícia do ofticio
conferido ü tacs Empregado,;: e nesta hypothese se póde continuar ó servi· lo interinamcute.
Sua Magestade o imperador, á Quem forão presentes as
mesmas duvidas, depois de ter ouvido o Consultor dos Negodos da Justi~:a, Honre por bem Decidir, quanto a primeira,
que ella acha-se resolvida pelo Aviso n. 0 175 de 9 de Outubro de 185'5-, declarando que o prazo concedido aos Servcntuarios vitalícios de Offic:ios de Justiça, para tirarem o seu
Titulo, he de seis mezes: quanto á 2.a, que á Presidencia da
Provi11eia compete, logo que receber a communicação do provimento, Ji1Zer scien!e ao nomeado, afim de cumprir a disposição daquei!c Aviso : finn Imente, quanto á 3. a, que o nomeado
por Deereto tL~ve continuar ;i exercer o Officio, mesmo passados
os seis mezcs, ;ü,·, que o Governo Imperial resolva, á vista
das partieípi!í;{>es da Presidencia, se deve ser cassada, ou não
a nomeação, e declarada esta de nenhum effeito, deve o Juiz
respectivo, ou a Prcsideneia fazer a nomeaçuo interina, ou
provisoria, mandando na fórma do Decreto n.o 817 de 30 de
Agosto de 1851 abrir o competente concurso.
Deos Guarde iÍ V. R·c --.loüo Lustosa da Cunha Paranagmí.- Sr. l)resirleute da Provincia do Amazonas.
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N.• 321.-Aviso de 27 de Outubro de 1859.- Ao Presí-·
dente da Província do Pará. -Declara que o direito conferido aos Bispos e Vigarios Capilularf'Y, para proverem
interinamente as Paroc!âas, nomeando Parochos encornmendados, não he extensivo ás Parocht'as .fá providas vitaliciamente por apresentação do PadroeÚ'o.
3." Secção. l\finisterio dos Negocios da .Justiça. Rio de
Janeiro em 27 de Outubro de 1859.
· Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, a Quem
foi presente o officio dessa Presidencia, sob n." 66 e data de
25 de Maio proximo finrlo, participando a este Ministerio que
lhe fôra communieada pelo Vigario Capitular dessa Diocese
a nomeação por elle feita do Padre Antonio Bernardo de Santa
Maria, Vigario collado da Villa de Muaná, para Vigario interino da Villa de Gurupl1, e o Vi gari o collado dessa Villa,
Belarmino Francisco Martins Gafanhoto, para Vigario da Villa
de Muaná, por assim o haverem pedido, e estarem a cuidar
da permutação de suas Igrejas: !\!anela declarar a V. Ex. que
irregularmente procedeu o referido Capitular.
O direito que tem os Bi!"pos , c seus representantes
in sede vacante, de proverem interinamente ns Parochias, nomeando Parochos encommendados, n5o ilG de maneira alguma
applicavel ás Parochias já providas vitaliciamente por apresentação do Padroeiro, por isso que n no menção rela Autoridade
Ecclesiastica de 'hum Vigario coJIDdo pnra Yigario encommendado importaria a derogação do provimento vitalício feito
pelo Poder Executivo de conformidade com as Leis Civis e
Canonicas. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, e para que, fazendo-o constar ao Vigario Capitular
dessa Diocese, casse elle immediatamente taes nomeações.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá~- Sr. Presidente da Província do Pará.

( 293 )
N.• 322. -FAZENDA. -Em 27 de Outubro de 1859.- Sobre

a fiscalisação dos dire,itos devidos ao Estado das
heranças facentes recolhidas aos cofres pubHcos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro
em 27 de Oulubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo em vista a fiscalisação dos direitos devidos ao Estado das heranças jacentes recolhidas aos
cofres publicos, na occasião em que he reclamada a entrega
deiJas, e ao mesmo tempo abreviar o processo e despacho
dos precatorios expedidos em favor dos credores dessas heranças, ordena : 1. • que as guias com que os Juizes de
Ausentes devem recolher aos cofres publicos, no principio
de cada mez, o producto liquido , arrecadado no anterior,
dos bens administrados, como he prescripto no art. ,u. do
Regulamento de 15 de Junho do corrente anno n.• 2.li.33,
declarem expressamente se o producto liquido, assim remettido aos ditos cofres, he sómente parte ou a totalidade da
herimça, ficando dispensada a remessa da conta corrente de
que trata o mesmo artigo ; 2. • que, quando se recolher o
saldo de cada herança, seja acompanhado de huma conta
corrente, organisada de conformidade com o modelo junto.
-Angelo Moniz da Silva Ferraz.

(
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cios predios.. . . • . . . • . . • .

1.350$000

1 . 2008000

-----·

2:s&onooo

39:3238800

N. B.

Em virtude do art. 30 expedi o-se deprecada ao Juizo de Ausentes

cionado fallecido ahi possuii\_; não consta, porém, que tenha sido cumprida.
:Município de..... em 1. 0 de Agosto de 18&9.

Custas do procp:;so da arrera<laçiw .•.......••............... /
Despczas com o costeio tia nws:ll<l ...................•...•.. /
Porcentagens aos Emprcg«dus do .Juizo.: ................... .
Pago a diversos credores ............................•.......
Valor dos objcctns preciosos rccollüdos ao rol"r"
art.

<'lll

\iri1Hle úo

as .••...............................................

Idem das Apolices depositadas de conformidadr. com o mesmo
art. 38.. ... .... • .. • .. •• • • • .. • ..... ... ..... •• • .. ... .. • • • •

'Ji:>:OOOSOOO

Idem dos papeis de creúitos idclll... . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . • • .

G&OSüliO

Idem do predio reservado pelo

ww

·lmportancia recoi!Jidil ao cofre t•m

6

tli,.;,r•e o

<~r L 1~. • • . . . • • .

ele .l<lll. tl<~ 1<::,::.

~ •000$01101'

cw 9 de J uil10 ••. ·••.

:-;. 000,$000

em 20 de DezellJbro.

3.000$000!

nef.ta düta, saldo e~.:is~

tente en1 1ni1o dÜ
Curador ••.•...••

I

711S899j

l'~:ooosooo

8:7J18899

-----~-----;;;~

do Município de G .•• para ctl"c<;luar-se a arrecadação dos bens que o meu-

F. Juiz de Orphãos c Ausentes.
F. Escrivão.

F. Curador.

( 296 )
N." ~E~3. -- HJP EBTO.---l'orlnria de 28 de Outubro de 1859.-

as Posturas orqanhadas 1Jela 1/lm. Camara JJiu~
nieipal á rcs!Jcilo da dirccçüo dos vchicnlos de conducção
l~m afuwnas ruas de;;ta L'úlwle.
.AJIJ!I'Ol'rt

Sua Magestude o Imperador H a por bem· approvar as
l'osturas, que com csla haixão, organisadas pela lllm. Ca~
mara l\lunicipal em Sessão de 15 do corrente mcz para o fim
de evitar desastres: 1. o na circulação de vchiculos de con~
dueção em algumas ruas desta Cidade; 2. o na direcçiío dos
mesmos vehiculos, 3. o nos córtes das montanhas que cireundão a cidade.
l'alacio do Hio de ;Janeiro em 28 de Outubro de 1859.Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz.

Poi'Jttu•a-a cn~!t ~ulditanilcüt® á de á ele NovcntJu·o de ji§4l~, 85)JH'OW/iltlê"a i)«U' i»ot•ia:ti•ia
4~e ~O de Outaulwo tle :1§~9.
Todos os vehiculos de cotHiuq~iío que demandarem o
Caltelc vindos da rua da Guarda Velha seguirão pelas ruas dos
Barbonos, Mangueiras, c Largo da Lapa, c os qne vierem do
Callelc para a cidade scgnirão pela rua do Passeio para as da
Ajuda, ou Santa Luzia.
Paço da lllm. Camara Municipal do Rio de Janeiro em 15
de Outubro de 1859. --O r. João de Oliveira l<'austo.- Dr. Roberto .Jorge Hatltlock Lobo. -Dr. José Marianno da Costa
Velho. -Jcronymo JoslÍ de MeSlJllita. -·José Justino da Sil·
vcira Machado. -llr. Domingos de Azcredo Coutinho Duque
Estrada.
Po.~Íill!!'a~ ai(»~n·ovnd~~:>-> jtOll.' 1.111 oH•tat·in tle
®aM~-adn·® ~~e :1§.59.

1!S de

1. a Fica expressamente prohibido aos individuos menores
de 18 annos, quer livres quer cativos, guiarem ou dirigirem
por dentro da citladc qualquer vchiculo de eonuucção, burros,
cargueiros, vac:cns de leite, ou outro qualquer animal suscepíivcl de arreme:ler ou cl!spnrar. Os contraventores pagarão a
multa de 12 ;p 000, c o d;;hro na rcincidencia.
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2. • Ficão prohibidos os córtes nas manfanhas que circundão a cidade do Rio de Janeiro sem que prcceua apresentação de plano, e respectiva licença da lllm. Camara.
Paço da Illm. Camara Municipal do Rio de Janeiro em 15
de Outubro de 1859. -Dr. João de Oliveira Fauslo.-Dr. Roberto Jorge Haddock Lobo.- Dr. José Mariano da Co~ta
Velho.-Jeronymo José de Mesquita.-·José Justino da Silveira Machado. -Dr. Domingos de Azercdo Coutinho Duque
.Estrada.

N.0 32&.-JUSTICA.-Aviso de 28 de Outubro de 1859. -

Ao Ministerio dâ Fazenda.- Declara que os Presidentes de
Províncias podem, independentemente de prév-ia pennúsào
dos Ordinarios, conceder licenças ou dúpensas de rcsidencia
aos Parochos.
3. a Secção. Ministerio dos Negoeios da Justiça. Hio de
Janeiro em 28 de Outubro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao Aviso de 20 de
Junho do anno corrente do Ministerio á cargo de V. Ex., em
que se solicita desta Repartição solução á duvida proposta pela
Thesouraria da Fazenda da Província das Alagôas, sobre o direito que julgão ter os Presidentes de Província, em vista do
§ 14 do art. 5.• da Lei de 3 de Outubro de 183~. c Decreto_
n.• 247 de 15 de Novembro de 18!i·2, á concessão de licenças
ou dispensas de residencia aos Parochos sem prévia permissão
dos Ordinarios; cumpre-me significar á V. Ex., para que faça
constar áquella Repartição, que, sendo os l)arochos Empregados Publicos, como já foi declarado em Avisos deste Ministeria de 4 de Junho de 1832, e 2lí· de Agosto deste anno,
não póde entrar em questão o direito que tem os Presidentes
á concessão de taes licenças ou dispensas de rcsidencias,
independente de prévia permissão dos Ordinarios, cujos direitos
não ficão por este facto enfn:iqueciclos, e antes procurará o
Governo Imperial em todo o caso fazer respeitar, afim de
tornar mais solida c duradoura a harmonia do Estado c da
Igreja, que tanto interessa ao bem da SocicdarJc.
Prevalecendo-me da opportunidadc, reitero os protestos
de estima e consideração á V. Ex., á quem Deos Guarde.João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Angelo Moniz da
Silva Fetraz.
38
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N"• 325.-Aviso de 29 de Outubro de1859.-Declaraquc
podem servú· conJunctamente o Juiz lJ'lunicipal e o Pl:omotor PuMico, sendo aquelle casado cmn hum a sobrinhn
deste.
·
2." Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Hio de
Janeiro em 29 de de Outubro de 1859.

Illm. e Exm. Sr. -Em ollicio de 12 de Setembro ultimo,
expõe V. Ex. a duvida, em que entrou o Juiz de Direito da
Comarca de S. João, de poderem ou não continuar á servir
conjunctamente o Juiz Municipal ultimamente nomeadopara
os Termos reunidos de Cabaceit·as e S. João; Bacharel Genuíno Corrêa Lima com o Promotor da mesma Comarca, Bacharel Elias Eliaco Eliseo da Costa Ramos, por ser aquellc
Bacharel casado com huma sobrinha deste; e bem assim a
resposta, dada por essa Presidencia, de que nenhum embaraço existe para que continuem á set·vir os ditos Bacharcis,
porque sendo a doutrina legal, reguladora na especie de parentesco entre o Juiz e os Promotores e Fiscaes da Justiça,
a que se contém na Ord. Li v. 1. • Tit. 48 § 29, como o
declarou o Aviso de 26 de Julho de 1858, não póde ella applicar-se ao grúo de parentesco por afinidade em que se achfio
os referidos empregados: e Sua !VIagestade o Imperador, il
Quem foi ella presente, Tendo Ouvido o Consultor interino
dos Negocios da Justiça, Manda declarar ü V. Ex. que hem
resolvida foi por V. Ex. a suprameneionada duvida.
De os Guarde á V. E) i ' . - João Lustosa da Cunha Paranaguá. -Sr. Presidente da Província da Parahyha.

:N.• 326. -FAZENDA.-Em 29 de Outubro de 1859.- Regnla a cobrança do imposto do gado na Estação Central
do Campo da Acclamação.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presídente do Tribunal
do Thesouro Nacional, ordena que na arrecadação do imposto
do gado se observe o seguinte:
Art. 1." O gado que vier pela estrada de ferro de D.
Pedro 2.", sem trazer guia da Agencia de Bemfica, pagará o
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imposto de consumo na Estação Central do Campo da Acclamação, antes de sahir para qualquer lugar da Cidade, sob
pena de apprehensão e multa na fórma da Lei.
Art. 2." O Agente do deposito de aguardente á que
se refere o Decreto n." 2.194 de 19 de Junho de 1858, ficatâ incumbido da percepção do imposto na Estação Central
de que trata o artigo antecedente, em quanto de outro modo
na() fôr resolvido. O Agente prestará fianç.a idonea perante
o Tribunal do Thesouro, e terá a commissão de vinte por
cento do que se arrecadar, executando as ordens do Administrador da Recebedoria do· Município concernentes á fiscalíAaÇítl dó Imposto sobre o gado de consumo.
Art. 3.• A irnportancia recebida na Estação Central do
Carnpo, e pelo vigia do litoral, na praia de D. Manoel, será
entregue iios dias 2, 12, e 22 de cada mez, assim entendendo-se de ora em diante o § 1.• do art. 3." do Regulamento de 28 de Março de 1838.
Art. 4." A restituição do deposito de que trata o art. 18
·do citado Regnlamento só teni lugar se fôr exigida no prazo
de hum rnez, contado da data da guia, findo o qt~al será
escripturado como receita effectiva.
O saldo dos depositos, cujo prazo não estiver vencido
no ultimo de Junho, transportar-se-ha para o exercício seguinte" com as necessarias explicações, para ter o destino
indicado neste artigo.
Rio de J~neiro em 29 de Outubro de 1859. -·Angelo
Moniz da Silva Ferraz.

N." 327.- Circular

de 29 de Outubro de 1859.- Sobre as
duvidas .~uscitadas na execução do Decretp n. 2.490 de
30 de Setembro do corrente anno, que regula o pagamento
~o seUo dos bilhetes e escriptos ao portador, avista on a
prazo menor de 1O dias.
0

.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
29 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em solução ás duvidas que se tem suscitádo sobre a execução do Decreto n.• 2.!~90 de 30 de Se-
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ícmbro ultimo, que regula o pagamento do sello dos bilhetes
e c:;criptos ao portador, á vista ou a prazo menor de dnz dias;

dccla!'<l aos Srs. Inspcctores elas Thcsournrias de Fazenda, p;u·a
.sua iute;Jigcucia c para o fa:.:crem constar a q uc:m convier,
que:
1. O citado Decreto não teve em visla sujeitar desde logo
os conlraclos ou Estatutos das Sociedades, de que trata o art. 0.",
á revalidação e mais penas da Lei; mas sim coagi-las a pngnr
o sello devido em virtude do art. 7. 0 § 2. 0 do Regulamento de
10 de Julho de 1850; por quanto, embora não ten hão existencia legal como Sociedades anonymas, são todavia Sociedudcs
com direitos e obrigações definidas na Iegislaçüo em vigor;
2. 0 O pagamento do referido sello poderá ser effectuado por
essas Sociedades e Companhias dentro do prazo de t1·inta dias
contados da data em que o mesmo Decreto começar a ter
elleito c vigor nos termos do art. 1G, isto hc, dentro de sessenta dias depois de sua publicação nos periodicos em qnc
se imprimem os actos oillciaes; sendo que ris ditas Sociedades
he licito requerer a approvação dos seus Estatutos, na conformidade do art. 2!);) do Codigo Commm·cial, para adquirirc111
existencia legal eomo Sociedades anonymas, ainda mesmo depois
daquelle prazo, que não foi marcado para esse fim, mas tão
sómente para a liscalisaçuo do imposto;
3." "\' Lei n. o GG3 de 6 de Setembro de 1852 se tinha dado
lmma intelligencia menos ac,Jrtada na sua applícação pratica,
cobrando-se quinhentos réis (500) por c:Jda conto do réis do
algarismo total da emissão autorisacla: essa lei, mandando cobrar
em cada semestre o sello dos bilhetes dos Bancos, não podia
dispensar o exame dos valores dos mesmos bilhetes para se
exigir o sello correspondente até o total da emissão garanl ida
_nos termos do Aviso de 15 de Setembro de 1858; c conseguintemenlc no principio de cada semestre as Estações fiscaes, que
tem cargo de perceber o imposto, deverão verificar os valores
dos bilhetes emittidos no semestre findo, para arrecadaJ'(un o
respectivo sello, até o total da emissão garantida na Jürma elo
citado Aviso;
r... o Na cobrança do sello elos bilhetes dos Bancos em Janeiro
pro:drno futuro as mencionadas ]~stações attenderüo a que us
taxas do sello elo art. 10 do Dncreto ele 30 de Setembro ultimo,
na parte em que alterárão a Tabclla elo Heg-ulamento de 10 de
Julho de 1d50, a que se refere a Lei de G de Setembro de 18:)2,
!'ÜO unicamente applicaveis aos bilhetes ernitticlos depois que eomer;nr a ter effeito e vigor conforme o arl. 1G, vigorando !lOS
scguin!e3 semestres a disposi~ão do § antecedente desta cireular: não s6 a respeito dos bilhetes exi:;tcntes na circular:ão no
pt'ineipio do semestre anterior, como dos emiltidos durnnle elle;
ti. o A Lei citada de 1852, prescrevendo a cobrança semestral
do scllo dos bilhetes, se refere tão sómcntc aos Bancos cntüo esla0
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brlcciclos e aos que depois forJo autorisados por Decreto:; do f.ovcrno, c não ús demais sociedades ou aos pnrlieulart>s; rlisposiç;1o
mla que foi guardada 110s arts. 1 O, H c 13 do ]kcrelo de 30 dP

Setembro;
ü.• As Companhias, que não forem Bancos autorisados, c os
particulares deverão pagar o sello dos seus bilhetes na fürma do
artigo 11 do Decreto de 30 de Setembro, porque não tem a sru
lhvor o prazo do semestre;
7." Se os Bancos, para o pagamento do sello dos bilhetes, qtw
novamente emiUirem, optarern a disposição do art. 56 do Hegulamcnto de 10 de Julho de 1850, se deverú levar em conta no
pagamento semestral o que assim houverem satisfeito.- Ang·elo
Moniz da Silva Ferraz.

-~--

N." 328. -Em 29 de Outubro de 1859.-Dá instruccües
para SM'em observadas nos contractos celebrados pela Administração dos terrenos díamantúws da Provinda da
Bahia.
Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de .Janeiro em

29 de Outubro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia em resposta ao seu
offtcio n.• 251 do 1.• do corrente que, <Í vista dos defeitos,
em que labórflo os contractos celebrados relu Administração
dos terrenos diamantinos dessa Província com as seis companhias ahi organisadas nuo podem ser approvados; cumprindo ao Sr. Inspector mandar proceder ú novos, em os
quacs senuo deem os mesmos defeitos; c para melhor regular este serviço, rccommenda ao Sr. Inspcctor o seguinte:
1. • Que os termos de contraclo, na parte em que se rc~
ferem aos terrenos pedidos, especifiquem, além da cxtensfío
de cada face, c das respectivas confrontações, o numero de
braças quatlrarlas que nclles flcão comprchcndiflas, abatidos
os lotes .iá eonccdidos <Í outros mineradores, ou separados
para os faiscadores, devendo eontcr mais a declaraçúo do
pagamento do 1." anno da capitnç.ão, ou do deposito da
porcentagem arbitradí!, em qualquer das duas hypotheses.
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2. o Que a cada contracto de Companhia, de que se
expedir approvação, acompanhe huma cópia do mappa do
terreno pedido, sobre que assenta a formação da Companhia,
tirada do mappa geral de que trata o art. 26 do Hegulamento de 17 de Agosto de 1846, em que se mostre a
configuração do terreno, e se vejão distinctament.e o;; lotes
já arrendados ou separados.
3." Que as cópias dos contractos que se I:emetterem
ao Thesouro para a approvação devem ser e~trabidas do
Livro respectivo , verbo ad verbum, e não em fórma de
Relatorio como as seis que vierão ; devendo vir acompanhadas
dos documentos ou papeis que tiverem servido de base á
habilitação dos fiadores de. taes contractos, os quaes serão
devolvidos depois de examinadas e de approvadas as Companhias.
4." Que á essa Thesouraria de Fazenda cumpre velar
em que as habilitações dos fiadores, e as outras condições
de taes contractos se fação regularmente, e na fôrma das
dísposições que as regulão, cmittindo, quando os submetler
á approvação do Th-esouro, o seu Juizo sobre os mesmos
contractos, c expondo o que lhe constar sobre quaesquer
occurrencias havidas na formação das Companhias.- Angelo
Moniz da Silva Ferraz.

-~~·---

N.o 329. --Em 31 de Outubro de 1859. -As casas que
venderem moveis fabt·icados em paiz estrangeiro estão
st~jeitas ao únposto, sr;ja qual fór a sua quantidade e qualidade.
i\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Janeiro em
31 de Outubro de 1859.
Angelo i\'loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, que o
mesmo Tribunal resolveu indeferir o recurso, que acom·
panhou o seu officio n. 0 59 de 16 de Abril ultimo, inter·
posto por Domingos Alves Matheus da decisão da dita Thesouraria, confirmatoria da da respectiva Recebedoria de Rendas
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internas, que o sujeitou ao pagamento <lo Imposto annual
de so.m, por vender mobilias fabricadas em paiz estran~eiro . allegando ter vendido apenas huma ou outra mobilia
que tem recebido; visto como o art. 11 § 2. o do Decreto
n.o 361 de 15 de Junho de 184!~ não !imita para o lançamento a quantidade da mobilia, e combinado com o § 2. o
do art. 2. • do mesmo Decreto, o qual comprehende objectos
de manufactura nacional, abrange em sua disposição todas
as casas, que· venderem moveis fabricados em paiz estrangeiro, seja qual fôr a sua qualidade e quanticiade.-Angelo
Moniz da Silva Ferraz.

N.• 330.-'-JUSTICA.-Circulat· de 31 de Outubro de 1859.

Declara que aos Promotores Publt'cos he prohibt:do advogar
nas causas civeis, que podem afinal tornar o caracter crime.
Ministerio dos Nego cios da ;r ustiça. Rio de Janeiro em
31 de Outubro de 1859.
Ill m. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Manda
declarar a V. Ex., para o fazer constar aos diversos Promotores Publicos dessa Província, que, não lhes sendo licito
advogar nas causas crimes salvo nos Gasos excepcionaes em
que devão o seu patrocínio a indiciados com elles ligados
pelos laços de sangue, do mesmo modo lhes he prohibido advogar naquellas que, embora cíveis, podem afinal tomar o
caracter crime, como sejão as de fallencia.
Deos Guarde a V. Ex. -João úustosa da Cunha Paranaguá. - Sr. Presidente da Província de ..... .

(

30~.

)

N.o 331.-FAZENDA.-Em 2 de Novembro de 1859.-0
favor do art. 3;) do Decreto n. o 2.3!,3 de 29 de Janeiro
deste anno sô aproveita ás licenças concedidas posteriormeníe au mesmo Decreto.
Ministcrio dos Negocios da Fnzenda.
2 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesomo Nacional, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda de Pernambuco, que foi indeferido o requerimento
transmittido com o officio n. o 267 da Presidencia da Província
de 2 Setembro ultimo, no qual José .Jeronymo de Souza
Umociro, tançador da respectiva Recebedoria de Rendas
internas, pede restitui~:ão da importancia que lhe foi descontada
de sen vencimento durante a licença que obteve em 14 de
de Setembro do nnno passado ; não só pelas razões constantes
das informaçiJes da Thesouraria, juntas por copia no dito
requerimr:mto, como principalmente por que o favor do art.
35 do Decreto n.o 2.3-'i·3 de 29 de Janeiro do corrente nnno
s6 aproveita ás licen(:as concedidas posteriormente ao mesmo
Decreto. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.o 332.- Circular em 2 de Novembro de 1859. -As: gra~
ti(icaçiifs não concedidas por Lei ou Regulamento cessãiJ,
(i11ilo o anno financei1'0 em que farão conced1'das.
l\Jinislcrio dos Ncgocíos da Fazenda. Rio de JaneiJ·o em
2 de Novembro de 1859.

Angelo l\Toniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal if'G~
Tltrsouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias <le Fazenda, para a devida intellígencia e execução, qne
as graliOençõcs não eonccdidas por Lei ou Regulamento cessão
llndo o anno f1nanceiro em que farão concedidas, e que s&
podem continuar em virlucle de noya ordem.- Angelo .Moni~~:
da Silva Ferraz.

( :J06 )

N.• 333.- Em 3 de Novembro de 18.)~g. - Os ~~~~ 3.':> e
36 da Tabella anne.xa á Lei n.o 2~:3 de :.w rle 1\~ven•bro
de 1841 sú se referem âs Sociedades ciris e com1nerciues,
cu;"a creação he autorisada, ou cu:fos e.siatulo:; são (/jJ"·
provados pelo Governo.
Ministerio dos Negocias <la Fazenda.
3 de Novembro de 1859.

Hio (le Janeiro em

Declaro a V. S., em solu~~ão a duvi<la proposta em sen
officio de 20 de Outubro proximo passado, que os §§ 35 e
36 da Tabella aunexa á Lei n." 2l~i~ de 30 de Novembro
de 1841, se refere não a todas as Sociedades commerciaes,
mas ás Sociedades civis e commerciaes, cuja creação he autorisada ou cujos Estatutos são approva<los pelo Governo, como
já foi declara<lo pelas ordens do Thesouro de 17 de Agosto
e 25 de Setembro de 181-7.
Deos Guarde á V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.·Sr. !)residente do Tribunal do Commcrcio.

N." 334. -Em 3 de Novembro de 1859.- o.~ PNsidenhs
de Provincias não podcrn anlorisar empreslimos dos copns
geraes aos 7Jrovinciaes sem prr[oia ordem do· Thesouro Na·
cional.
1\'Iinisterio dos Negocias da Fazenda. l1io de Janeiro em
3 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Respondendo ao onlcio de Y. E\.
sob n. o 27 de 8 do mcz findo , em qne V. Ex. pelas ril·
zões delle constantes, pede pcrmissJo para que a Thesonraria
de Fazenda dessa Provincia auxilie aos cofres provinciacs,
.sempre que falte o ntimcrario imlispcnsavcl; teulw n de·
clarar a V. Ex. qnc não pócle ter lugar semellwntc requisição; por quanto, como jú por dir;;rsos Avisos foi declarado a diii'erentes Presiclunci;B, tacs trunsacçõcs s~o e.x·
pressamente prohibiLlas nuo só por ill<'fpcs, como por perturbarem os calculos do Thesouro na applicaçilo dos saldos
existentes nas Thesourarias de FazenJa.
Deos Guarde a V. E r. - Angelo Moniz da Silva Ferraz.:
Sr. Presidente da Provincia do Paranú.

39
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N.o :)35. -BlPERlO. -Aviso de /f. de Novembro de 1859.
Declara que a Resoluçl1o da Assemúléa Legúlaúva d1
Santa Catlwrina '11. 47l de 30 de Agosto ultimo, estabelecendo 1>egras para a aposentadon·a dos Empregados
proV1'nciaes, he o(f'ensiva do Acto Addicional'á Constituição
do Imperio, por ter sido pHblt'cada sem a sancção da
Presidcncia.
0

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias
do Imperio em 4 de Novembro de 1859.
111m. e Exm. Sr. -Sendo ouvida a Secção dos Negocias
do Imperio do Conselho de Estado sobre as Leis dessa Província promulgadas no corrente anno; Sua Magestade o
Imperador, Tendo-Se Conformado por Sua Immediata Resolução de 27 do mez passado com o parecer da dita Secção
exarado em Consulta de 20 do mesmo m1)z, Manda declarar
a V. Ex. que a Resolução n." !~71 de 30 de Agosto hc
offensiva do Acto Addicional ú Constituição do Imperio, por
ter sido publicada sem a sancção dessa Presidencia, pelo
que he ella submettida no eonhecimento da Assembléa Geral
tegislativa.
Esta Resolução tem por objecto prescrever certas regras,
como explicações ou ampliações á Leis anteriores, para aposentadoria dos Empregados provinciaes. Com quanto possiio
algumns das suas ·disposições, por comprehenderem empregados municipnes, não carecer de sancção na fôrma do art.
13 do Acto Addicional, com tudo ella he extensiva a todos
os Empregados provinciaes, e por isso não podia ser publicada sem aquella formalidade, visto que a sua materia não
he das contempladas nos §§ lL". 5. 6. e 7. do art. 10.
e §§ t.o, 6. 7. c 9." do art. 11 do Acto Addicional, onde
se mencion[ío os unims actos das Assembléas Legislativas
Provinciaes, não sujeitos á sancção dos Presidentes.
O que commnnico a V. Ex. para seu conhecimento e
governo.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Provincia de Santa Catharina.
0 ,

0 ,

0

0

0
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N.• 336.- Aviso de 4 de Now~mhro de 18~):1.·-·- Apvuva
as decisões da Presidencia da Provincia de Srmía Cat!wri11a

sobre duvidas 1'elativas á Lei Regulmncntw· dao Eleiçues,
quanto á presidenâa da elet'çãu de Ve1·eadores em huma
nova Parocl~ia, e ao complemento da qual i fi cação por onde
tlla ha de ser feita.
3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio do Negocios do
lmperio em 4 de Novembro de 18.59.
lllm. Exm. Sr.-Foi ouvida a Secçao dos :1\"egocios do
lrnperio do Conselho de Estado sobre o officio dessa Presiilencia n. 5J de 12 de Setembro proximo passado, e papeis
qúe o acompanharao, relativos ás duvidas apresentadas pelo
Juiz de Paz mais votado da Parochia do Seí1hor Bom Jesus
dos Affiictos de Porto Bello por occasino da ordem que lbe
foi expedida para mandar procede!' á eleiçfio de \'ereadores
do novo Município de Itajahy , formado com territorio da dita
Parochia, e contendo ~s soluçües que a mesma Presidencia
deu ás referidas duvida~.
E Sua l\fagestade o Imperador, conformando-se por Sua
immedíata Resolução de 28 de Outubro ultimo com o parecer
dá dita Secçao exarado ení Consulta de 11 do mesmo mez,
Manda declarar a V. Ex. que forão bem deei<Udas a~ mesma~
duvidas nos seguintes termos :
t.• Que áquelle Juiz de i'az comJH:!ia presidir :í eleil;.'lo
dos Vereadores do novo lHunil'ipio de Hajahy tomando-se em
separado os votos pertenccnL0s a Psle Mnnietpio, eoufomw a
doutrina do Decreto n." 480 de 2~· de Outubro (lü 18!Hi §
3.•, e Avisos n." 156 de 21 de Dezembro üo me,nw anno, e
n.•• 19 e 20 de 20 de Fcvcrl'iro de i()!{i, vic;[u eomo "
referido Município faz parte dn raroehia <l•• Senbor Bom Jcsu8
dos Afllictos, pcrlencen!c ao ;\: u :: i:·i pio de l'nrit• Ilcllo.
... 2. 0 Que a falta de rcuniiio do Conselho .\Jnnicipal de
.Recurso no anno actual, e nos Ires anteriores, niío hc motivo,
éótno pensa o Juiz de Paz, para que se deixe de fazer aquella
eleição ; pot· quanto, ou nao l10uvc rcclamnçüo dos aclos da
Junta; e neste caso a qunlificaçiio se julga cumplcta depois
da 2.• reunião da mesma Junta, segundo está decidido pelos
Avisos n. 0 168 de 28 de Junho de 18h8, c art. 11 das ln!itrucções a elle annexas, e n. o 1R7 de 23 de .lnllw do nwsmo
anno § 3.•, ou houve reclamação ainda n[io decitlicla, e em
tal hypothese se deve fazer a eleição pela qnali!kilt,iío do anno
0
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de 1856, a qual está concluiua, como informa o Juiz de Paz,
porque assim se acha resolvido nos citados Avisos, e Instrucçôes.
O que communico a V. Ex. pam seu conhecimento e
governo.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Vice-Presidente da Província de Santa Catharina.

N.• :337.-FAZENDA. -EmSrleNovembrode 1859.-Concede á Real Companlâa de Navegação Anglo-Luso-Brasileira os mesmo~ f'rl.rores rlP que goza a Real Companhia
Britamâca zwr Portaria dr 2:~ de Outubro de 1851.
Ministerio dos Negocias rla Fazenda.
em 5 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
rlo Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco que forão
concedidos á Real Companhia de. Navegação Anglo-Luso-Brasileira, de que siío Agentes nesta praça os Negociantes Faria
dr Irmiío, os mesmos favores de que goza a Real Companhia
Britannica de Paquetes a Vapor em virtude da Portaria de
~3 de Outubro de 1851.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Identica á Thesomaria da Bahia.

N.o 338.-Circular em7 de Novembro de 18ií-9.-As questões que se levantarem sobre a obrigação do pagamento
do sello devem ser decididas pelas Estações Fiscaes que
tem a seu cargo a percepção do imposto.
Ministcrio dos Negocios da Filzenda-.
7 de Novembro de 1859.

Rio de Janeil'O em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Naeional, declara aos Srs. Inspectorcs das Tllesourarias de Fazenda, em conformidade da ordem nesta data cxpe-
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dida á Thesouraria da Bahia , relativamente tis associarões c
estabelecimentos de capital tluetuante, que as questões ciue se
levantarem sobre a obrigação do pagamento de sello devem ser
decididas pelas Estações l!'iscaes que tem a seu cargo a percepção do imposto, a vista dos contractos ou estatutos, dando-se
os recursos legaes para os Tribunaes administrativos superiores,
nos termos das Instrucções de 20 de Outubro deste anno e mais
disposições em vigor.-Angelo lVIoniz da Silva Ferraz.

N." 339. -Em 7 de Novembro de 1859. -Declara por
qttem devem ser decididas as questões que se levantarem
ácerca do pagamento do sello , a qne estão suJeitos os
bilhetes dos Bancos.
l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em

7 de Novembro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. lnspector
da Thesouraria da Província da Bahia n." 267 de 25 de
Outubro proximo passado, expondo as duvidas ahi occorridas
sobre a execução do Decreto n. o 2.490 de 30 de Setembro
ultimo, declara que as mesmas dmidas ficão solvidas com
a Circular n. o 6!~ de 29 do ditn mrz de Outubro sendo que
a respeito das associações e estahelccimentos de capital fluetuante, as questões que se levantarem sobre a obrigação
do pagamento do sello devem ser decididas pelas Estações
fiscaes que tem a seu cargo a percepção do imposto , a
vista dos éontractos ou estatutos, dando-se os recursos legaes para os Tribunaes Administrativos superiores, nos termos
das Instrucções de 20 de Outubro deste anno e mais disposições em vigor.-Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz.
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"N." 3!i0.-1~m 7 de Novembro de 1859.-0s Conselheit'os

de Estado

csUw
llr.r;a a l.l'i n."
o pai]llllll'llfu dos

comp1·rhwdidos no§

lk 0 da Tabella an':!'1.:3 de 3ü de Novembro de 1841 para
direitos de sen cargo.

i\1inisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
r1 de Novembro de 1859.
lllm. e Exm. Sr. --Sua 1\'Iagestade O Imperador Houve
por bem Declarar por Sua Jmmediata e Imperial Resolução
de 30 de Outubro proximo passado, tomada· sobre consulta
da Sec.ção de Fazenda do Conselho de Estado de 9 do dito
mez , que os Couselheiros de Estado estão comprehendidos,
para o pagamento dos direitos de seu cargo, no S 4. 0 da Tabeta annexa a Lei n. o 243 de 30 de Novembro de 1841.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e devido,; effeitos.
Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. Identico á
Directoria Geral das Hendas Publicas.

-N. o 341.-Em 7 de Novembro de 1859.- Dá explicações

ácerca do sello, a que estão suJeúos os bilhetes dos Bancos.
Minislerio dos Negoeios da Fazenda. Rio de Janeiro em 7
de Novembro rlc 1859.

!l!m. e E\nl. ::-;r.-SirYa-se V. Ex. declarar á Directoria
do Banco de~;sa l'rovil'CÍa, em resposta á representação que
dírigio ao Governo de S. M. o Imperador, sobre a execução
do Decreto de 30 de Setembro ultimo, que as duvidas que
Dccorrerão se achão solvidas pela Circular n. o 64 de 29 de
Outubro ultimo, constante do exemplar incluso explicando a
fôrma por q:J:.; se iem de arrecadar no proximo e nos seguintes semestres o se!lo dos bilhetes dos Bancos estabelecidos; observando por essa occasião ao mesmo Banco, que
essas duvidas, sem plausível fundamento, provém da intelli~
gencia meno!; acertada qne nas Estat,;ões fiscaes se tinha
dado á Lei ele 6 de Setembro de 1852 , tanto na Côrte
como nas Províncias: a Lei citada consagrou huma doutrina
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excepcional , em favot' dos Bancos e:'ítaheiecirlos; a seguir o
rigor de direito commum, expresso na ordem de 2'1· de Janeiro
de 181.9, reeommendudn ;Ís Thesourarias de Fazenda pela
Circular de 20 de .Julho do mesmo anuo, teria o Banco de
pagar o sello dos bilhetes toda a vez que os emittisse, porquanto o facto de entrarem para as caixas extinguindo a obrigação, claro he que a sua emissiio importnva huma nova obrigação, e portanto o pagamento do sello, o que elevaria muito
a importancia do imposto; nestas eircumstaneias a Lei adoptou
o systema de cobrar-se em principio de cada semestre a
importancia do sello dos bilhetes emittidos até o total da
emissão autorisada e garantida , isentando do imposto as
emissões dos títulos que se repetissem deutro do semestre,
qualquer que fosse a somma, em ordem a conciiiar os interesses do Thesouro , que seriiío gravemente prejudicados,
como o furão , se apenas se cobrasse o selto diminuto do
algarismo Jo total da emissão, ~um os interesses dos Bancos,
que serião tambem prejurlicados 'e por cada emissão de bilhetes se exigisse novo sello, por meio de humn justa compensação do pagamento em cada semestre do sello dos bilhetes emittidos até o total da emis~ão garantitlt~. Siio pois
manifestamente int"unda<los o~ argumentos de duvidas contra
o Decreto do principio de que o sello niio deve repetir-se em
huma transacçüo qualquer. Não são menos inl"nndados os argumentos tirados de "'lltro principio, qlle o ~ello se deveregular pela legislação do tempo em que foi e:uitlído o titulo:
a Circular citada respeita este principio, quando manda que
em Janeiro no proximo semestre as Estações fiseaes altendão
a que o Decreto he sómeute applicavel aos títulos emittidos
depois que elle começar a ter e{Yeito e vigor; mas nos seguintes semestres para os efl'eitos fiscaes, os tilulos reputüo-se
emittidos durante elle , attento o systema da Lei tle 6 de
Setembro de 1852, e nenhuma razão séria se offerece para
que os bilhetes antes emittidos fiquem nessa época fóra
da applicação do Decretó de 30 de Setembro. E cumpre
accrescentar que o referido Banco mal entende aque!Ie Decreto quando pensa , como se vê da tabella n. o 2 annexa á
representação , quw os valores de 50 ;t'p 000 ficariao por elle
sujeitos ao sello de 1 ~ 000, por quanto o artigo 1O do citado Decreto sujeita ao sello de 500 réis os valores de 50 ;jj>
até 1:000 ;!jl 000.
Deos Guarde a V. E>::.-Angelo iíloniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Provi'>Aa dG Bahia.
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N.o 3.'12.- E111 8 de Novembro de 18!">9.-Devem ser pagas
pela Co!lecloria as d('spe:as dos proces.sos. de arrematação em;
praça dos bc11s pertmcentes a heranças Jacentes,
lVIinisterio dos Negocios da l<'azenda.

Rio de Janeiro

em 8 de Novembro de 1859.
Sirva-se V. S. declarar ao Collector das Rendas Gcraes de Itnborahy, em solução á duvida proposta em seu
oiTicio de 13 de Setembro ultimo, que as despezas do processo da arrematação em prat;a dos bens pertencentes á herança
jacente do Padre João Ignacio de .Mesquita, devem ser paga&
pela Collectoria it vista da requisição do Juiz por officio.
para não onerar as heranças com custas, como se pratica
na Córtc.
Deos Guarde a V. S.-Angelo I\Ioniz da Silva Ferraz.Sr. Direclor Geral interino das Hendas Publicas.

·--~eo:we~--~-

N.o 343.-Em 9 de Novembro de 1859.- No caso de
(alta camprovada dos conhecimentos de talão da decima
devem os Tabelliães e Escrivães transcrever ipst's verbis
as respectivas certidões llctssadas 1Jela Recebedoria.
1\finislerio dos Negocios da Fazenda.
9 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Declaro ao Sr. Administrador da Recehedoria, em solução á duvida proposta em seu oiTicio de 22 de Outubro
proximo passado, que no caso de falta comprovada dos co·
nhecimentos de talão da decima, devem os Tabelliães e Es·
crivãcs transcrever 1ps1's verbis as respectivas certidões pas·
sadas pela Ilecebedolia. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
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N. 0 344.-JUSTICA. -Aviso de 9 de Novembro de 1859.

Declara que nos Juizos em que haja Partidores legitima,
mente providos, devem estes fazer a partilha nos inventarias judiciaes.
2. a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 9 de Novembro de 1859.
111m. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador 1 á Quem
foi presente o officio de V. Ex. sob n.• 30ll·, de 28 de Setembro ultimo, consultando se o Partidor do Juizo Municipal
e de Orphãos do Termo de Pelotas, dessa Província, JosG
da Costa Siqueira, que foi nomeado por Decreto de 5 de
Novembro de 1857, deve ou não servir no Juizo lVIunicipal,
ou se sómente nos processos por omissão ou revelia· das
partes, como entende o 2.• Supplente do Juiz respectivo,
Manda declarar á V. Ex. que, determinando o Aviso n.• 185
de t9 de Outubro de 1854 que nos Termos em que não houverem Partidores creados por Lei, sirvão os lóuvados das partes,
não padece duvida que os Partidores que estiverem creados e
providos legalmente, como está aquelle, he que devem fazer
as partilhas, quando o feito correr judicialmente, c não os
louvados das partes; e Ha por bem que a Carta do referido
Serventurio, pm;sada em 20 de Novembro de 1857 seja cumprida como nella se. contém.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Sul.
-~e-o----~--

N.• 345. -GUERRA. -Aviso de 9 de Novembro de 1859.

Declarando que o Commandante da Companhia de Pedestres não tem d1:rcito a percepção de seus vencimentos
do dia de sua nomeação, mas sómente da data da publicação.
Rio de Janeiro. Ministerío dos Negocios da Guerra em

9 de Novembro de 1859.
111m. e Exm. Sr.- Sua l\'Iagestade o Imperador Couformando-Se com o parecer do Conselho ~npremo Militar, dado
sobre o requerimento de Antonio t;arlos da Armunciaçao, Com-

40
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mandante !la Co;~•;mnllia ele Pedestres dessa Província reclamando crr:'r,, i\ 'r,·>:::ouraria de Fazenda por não ter-lhe ]lago
scns •,c'l!rin:c<:!::s ,:e,:tlro a data da nomea(.~iio c sim clil em
que foi pubiirada; Houve por bem, por Sua Immediata e
Imperial Hcsoluçi.ío Je 30 de Outubro findo, Mandar declanu·
que o rcft~ri•lo Commandn.nte da Companhia de Pedestres não
tem direito a pcrc.-pçiio de seus vencimentos desde o dia de sua
nomcaç·iio mas tJo sómente do da publicação como bem
cntewl1~n a Thesouraria.
O que communico a V. I~x. para
o fazer cnn,tar afim de ficar em regra.
De os t~uardc a Y. Ex -Sebastião do Hego Banos. Sr. Presidente da Província de Matlo-Grosso.

-Aví~o de 9 de Novembro de 1859. ·-Declarando
que niio SI' deoe descoutar a gratificação aos Amannenses
nos dias l!ln IJilC f'altarem aos seus emp1·egos pelos ser~
viços gratuitos da Guarda Nacional e do Jury.

N.• :346.

Rio de Janeiro. lVlinisterio dos Ncgocios da Guerra erri
9 de Novembro de 1859.
Illm. c Exm. Sr. -Hespondendo ao Aviso de V. Ex.
de 3 do corrente, em qne exige saber, para obviar duvidas,
se a gratificaruo c:oncedida aos Amanuenses do Arsenal de
Guerra, deve ser de~contada nos dias em qne faltarem, mesmo
por motivo do serviço publico gratuito e obrigado, por
exemplo, o da Guarda Nacional ou do Jury, declaro a V. Ex.
que neste caso não deve ter lugar o desconto.
Deos Guarde u V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.Sr. Angelo Moniz da Silva Ferraz.
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N.• 347. -Em 10 de Novembro de 18fi9. -- Drr·lanwdo !JIIe
o, Co.mmandante das Armas deve sómr11te ex:iyir a fi'r•:'a

precisa da Guarda. Nacional em deslacm;~rnio ;w;·a n serviço da guarnição, e que quanto ao es(culo do annameulo
e dia.ciplina recahe a responsabilidade no Commandante
Superior da Guarda Nacional.
Rffi de Janeiro. Ministerio dos Negoeios da Gucrrn em
10 de No'\!embro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Tendo
o parecer do Conselho Supremo Militar sobre os esda-

aullid~

rooime.ntos pedidos, por intermPdio de v. Ex.' pelo Commandante das Armas da Província da Bahia; a saber 1. o se
lhe he permittido passar revista ao Batalhão da Guarda Nacional aquartelado para coadjuvar o serviço da guarnição,
afim de: rec®hecer o estado de seu armamento, correame
e mais artigos, e se a força que apresenta o mappa se acha
em etfectivo serviço: 2" se no caso de não ter essa attribuição, para com o Corpo ou Corpos da Guarda Nacional em
destacamento ou aquartelamento, sobre quem recahirá a responsabilidade: 3. o finalmente, como deverá proceder para
contar com a disciplina e morigeração da Guarda Nacional,
quer destacada quer aquartelada, para manter a ordem pub!i(la: Ha por bem Mandar declarar, por Sua Immediata e
Imperial Reselução de 30 de Outubro findo, que em virtude
do, Aviso expedido pelo l\'Jinisterio da Guerra em data de
28 ele Março deste anuo, toda a responsabilidade proveniente das hypotheses previstas pelo Commandante das Armas,
recahe directamente sobre o Commandante Superior da Guarda
~cional, devendo aquelle limitar-se, conforme a letra c o
espírito do mencionado Aviso, a exigir tão sómentc a fon:a
precisa para o serviço da guarnição e para aquelle que deu
hig$- ~ destacamento. O que communico a V. Ex. para
é\ trazer eonstar.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.Sr. Barão de Suruhy.
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N. • 3'r8. -Em 10 de Novembro de 1859. -Declarando que
lium Capellão Capitão do Corpo Ecclesiaslico do Exercito
não tem direito ao Habito da Ordem de S. Bento de Aviz.
Rio de Janeiro. l\iinisterio dos Negocias da Guerra em
10 de Novembro de 1859.

IIJm. e Exm. Sr.- Tendo Sua l\iagestade o Imperador.
por Sua lmmediata e Imperial Resolução de 30 de Outubro
findo, tomada sobre Consulta do CQnselho Supremo Militar,
Indeferido o requerimento em que o Capellão Capitão da
Repartição Ecclesiastica do Exercito, Padre Jeronymo Maximo
Cardim, pede ser condecorado com o Habito de S. Bento de
Aviz, por isso que á vista do art. 13 do Regulamento de
24. de Dezembro de 1850, está excluído da Graça que impetra;
assim o communico a V. Ex. para o fazer constar
De os Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. Sr. Barão de Suruhy.

N." 349.-Aviso de W de Novembro de 1859.-Declarando
que hum 2. o Cirurgião do Coi]JO de Saude do- Exercito
que teve ordem para seguir para a Côrte, depois de cttmprir
a sentença a que foi condemnado pelo Poder Judiciario,
vá responder a Conselho de Investigação rta Província por
onde he accttsado pelo respectivo Presidente.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em
10 tle Novembro de 1859.

Illm. e Exm. Sr.- Subio á Presença de Sua Magestar!e
o Imperador o officio dessa Presidencia n. o líO e data de U
de Julho do corrente anno, em que V. Ex. participando que
o 2. o Cirurgião do Corpo de Saude do Exercito Dr. Cesar
Augusto 1\larqur,s. tendo recebido ordem do Presidente da
rrovincia do Piauhy de retirar-se para a Côrte, se demorbl'U
na Cidade de Caxias onde se reconheceu que tinha de cumprir
a pena de dous mezes de prisão imposta anteriormente por
sentença do Juiz de Direito da 2. a Vara da Capital da do
1\laranhão pelo crime de injuria, pede se lhe declare o que
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eleve praticar em tal caso, se entrega-lo á Justiça ou faze-lo
seguir ao seu destino; l~ o Mesmo Augusto Senhor Ha por
hem Determinar, por Sua Immediata e Imperial Resolur,iío
de 30 ele Outubro findo, tomada sobre consulta do Conselho
Supremo Militar, que o referido 2. • Cirurgião, depois d~
cumprir a sentença que lhe foi imposta, volte para a Província
do Piauhy afim de ser alli submettido a hum Conselho de
Investigação que conheça das faltas de que he accusado pela
respectiva Presidencia. O que communico a V. Ex. para seu
conhecimento e execução.
Deos Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província do l\'Ianmhão.

N.• 350. -Aviso de 10 de Novembro de 1859.- Ao Pre~
sidente da Província de S. Pedro: declara qtte na gra,tificação de engajamento, quando os engaJados se achem
nos Ilosp1'taes, e Enfermarias JJWitares não se deve fazer
desconto; mas sim na gratificação dos t'olnntaríos, que
e~J;trarem para aquelles Estabclecúnentos.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

10 de Novembro de 1859.
lllm. e Exm. Sr. -Foi pw;ente á Sua 1\tagestade o
'Imperador, o officio dessa Presidencia, sob n.• 126 e data
de 27 de Junho do corrente anno, pedindo solução á duvida
se os descontos que devem soffrer os voluntarios, ou engajados, quando dor.ntes no Hospital, abrangem todos os vencimentos de pret em vista da disposição vigente do art. 6."
,do Regulamento de 17 de Fevereiro de 1832, ou sómenla
o soldo c a etape, exclui<la a gratificaçfto de voluntarios por
ter sido concedida posteriormente ao dito Hegnlnmeuto; e
O Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o parecer
do Conselho Supremo Militnr, Houve por bem, iVlandnr declarar, por Sua Immediatn e Imperial Resoluçiío de 30 de
Outubro findo, que nüo ha dir0ito para descontar-se na grntificação de engajamento quantia alguma por occasião de se
acharem nos Hospitaes ou Enfermarias as praças engajadas;
·e que semelhante desconto sómente deve ter lugar na gra '

< 318 )
tificação dos voluntarios quando alli se acharem; visto que
a gratificação de semelhante denominação he considerada
como parte do soldo, e por isso comprehendida debaixo da
expressão pret. O que communico a V. Ex. para seu co·
nhecimento e devida execução.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

N.• 331.-FAZENDA.-Em 10 de Novembro de 1859.0s Presidentes de Província tem direito de conceder aos
Paroclws licenças e dispensas de residenda sem prévia per·
missão dos Ordinan·os.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
10 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo lUoniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thcsomo Nacional, de conformidade com o Aviso do
Miuisterio da Justiça de 28 do mez findo, declam ao Sr.
Inspector d'J Thesonraria de Fazenda da Província das Alagôas,
em soluçiío <Í duvida proposta em seu otricio n. o 67 de 29
de Abril ultimo, sobre o direito que julgão ter os Presidentes
de Província , em vista elo § U do art. 5. o da Lei de 3 de
Ontnbro de 18;H,, c Decreto n." 24,7 de 15 de Novembro de
18t2, iÍ C'mcessüo de licenças ou dispensas de residencia aos
Parochos sem prévia peri1iissfío dcs Ordinarios: que, sendo
os f.'.,r;Jeinó E:nprcgatlo~; Publieos, como já foi declarado em
Avi~'ll do dito >liinisterio de \: de .Junho de 1832, e 2.4 de
Agosto de:;~c nn:Jo, !liio póde entrar em questão o direito que
teem os l'rcsit1::micj á concc~suo de taes licenças ou dispensas
1],. ··c,;;tlenc;u itdcpendcnlc de prévia permissão dos Ordinarios,
cujos direitos Hiio ficiio por este facto enfraquecidos, e antes
procural'iÍ o Gurer::o Imperial em todo o caso fazer respeitar,
aílm de 1orn:tr mais solida c tlumcloura a harmonia do Estado
e dn Igreja, que bato interessa ao bem da Sociedade.- Angelo
lHoniz da Silra Ferraz.
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N.o 352. -I.;m 10 de Novembro de 185D. -O Thesouráro
Geral e os Pagadores do Thesouro det•em si! r .m bstúuidos
em seus impedimentos pelos respecliro.\' Escrivães.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
10 de Novembro de 1859.

Rio ele .Janeiro em

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida proposta em
seu parecer de 2 do corrente, declara a V. Ex. para sua
intelligencia e devida execucção, que uos casos de impedimento
temporario do Thesoureiro Geral e dos Pagadores do Thesouro Nacional, devem substitui -los os respectivos Escrivães.
Deos Guarde a V. Ex. - Angelo Moniz da Silva
Ferraz.- Sr. Conselheiro Director Geral ria f:ontabilidade.

N. • 353. - Em 12 de de Nevembro de 1859. - Nenhum
direito tem os Empregados do Juizo dos Feitos da Fazenda a augmento de vencimentos pelo facto de ter elle
sido concedido aos Empregado.~ das Thesonrarias de Fazenda.
M.inisterio dos Negocios da Fazenda.
f2 de Novembro de 1859.

Rio rle .Janeiro em

Illm. e Exm. Sr. -Participo a V. Ex. que foi indeferido
o requerimento transmittido com o seu o.ffido n." 2D5 de 28
de Setembro ultimo, no qual Nicoláo Vieira dn Silva e ;rosé
Francisco de Pat:la, officiaes do Juizo dos Feito,; da FtL-:cmh:
dessa Província, pedem que se lhes marquem os mesmos
vencimentos, que actualmente percebem os Continuos da
Thesouraria de Fazenda da mesma Provincia, vi~to que,
conforme tem sido declarado por diversas ordens do Thesouro,
nenhum direito assiste aos Empregados dos J nizos dos Feitos
da Fazenda a augmento de vencimentos, pelo facto de ter
elle sido concedido aos Empregados elas Thesourarias de
Fazenda.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz ela Silva Fcrraz.Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
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N. 0 35!.. -.JUSTJCA.- Aviso de flí. de Novembro de 1859.
Declam a r'Juem compete detalhar o serviço da
Gnarda Nacional em destacamento.
Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro em
14 de Novembro de 1859.
lllm. e Exm. Sr.- Consultando V. Ex. em seu officio
datado de 19 de Julho ultimo, se o serviço da Guarda Nacional destacada devia ser detalhado pelo Official da mesma
Guarda, designado para esse fim, ou se pelo Assistente do
Ajudante General do Exercito nessa Província, tenho de significar a V. Ex. para seu conhecimento, que semelhante duvida se acha resolvida pelo Aviso do Ministerio da Guerra
rle 28 de Março proximo findo, no qual se declarou que ás
Autoridades militares de 1. • Linha competia sómente exigir
n forr,n para o serviço que deu lugar ao destacamento, fi.
rnndo o detalhe da mesma força á cargo dos respectivos Commandantes Superiores.
Deos Gnarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para·
n:~gni- Sr. Presidente da Província de Minas Geraes .

.N.o 3ti5.-Aviso de 14 de NovCI-pbro de 1859. -Ao }ui:r.
de Direito da 2.• Yara da Corte.- Solve diversas duvidas
á respeito da e.·acuçlio do Decreto n. • 2.438 de 6 de Julho
de 18:)9.

2 • Secção. l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro, j !~ de Novembro de 1859.
Sua i\'lagestade o Imperacloi', á Quem foi presente o officío
de Vm. datado de 5 de Outubro proximo findo, em que
oiTerecc diversas observações ú respeito do Decreto n.• 2.438
de 6 de Julho ultimo, Manda declarar-lhe: 1. • Que não
sendo impralicavel n'uma inquirição summaria, como prescreve o art. 208 do Codigo do Processo Criminal, tomar-se
o depoimento de grande numero de testemunhas podendo
até, no interesse da descoberta da verdade, ser preciso ouvi-Ias,
por isso que o processo de que se trata he definitivo, e
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a sua condnsfto lmnhem hum a se:rl.cnça ikfi;, li i\ n, ;;;, m rcr:;>;
do que sncccde na formnç/lo ü;; cnlp:~, <m:k he íimHnrlo o
numero rlas tesíumnnhns cmu;m~ q:c-:: Y:u. nh:-:ene •;\:ac(;1mente o disposto no referido Decreto. 2. o ljne niío sendo
razão para annullar-se os processos polieiam; o simples facto
de se haverem concluído depois da primeira ou segunda
audicncia, convém que JlOl' bem da regnlnr nrlministraçúo da
justiça Vm. ponha termo de sua parte á di:;sidcncia que se
tem dado no fôro desta Côrtc por semelhante motivo: a demora não motivada da conclusiio de tacs processos, assim
como o retardamento das sentenças, j:útle npellas dar causa
a responsabilidade do Juiz respectivo. ;).o llnalmente qne,
na conformidade dos arts. 180 c ll-95 do Rrgninmento n. 0 120
de 31 de Janeiro de 181-2, Vm. deve limiiar--sc nas suas
observações á expôr as lacunas e as cLivídels, que os casos
occurentes lhe suscitarem.
Deos Guarde a Vm. --João Lnstosa da C~;ní.Hl Pnranagn&.
Sr. Juiz de Direito da 2. • Vara deê;ta Côrie.

N.o 356. -FAZENDA.- Circular e:m Vi do Novembro ele
1859.- Substit1tlcuo das notas de 500 ;j'tl 000 da í. ", 2." e
3." estampas.
,
~linistcrig dos Negocio~ da Fazenda. Rio de Janeiro em
H de Novembro dn W:S!'.

Angelo Moniz da :::>ih" Fonaz, Presidcn te do Tribunal do
Thesnuro Naeion:1l, tr-nrlo rc:-:o!vido :< snbsiituicüo das notas de
~00"'000
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das Thesourat'ins ele Vazrmda qtw, manclilnflo publicar esta rc~
solução por annuncios nos IWriodieos das Provin~ias, e por
editaes afTixados em tmlos o~; Mnnici['ios, :-rm·;•d:(:> á referida
substituição, empregando m~lla os ,,a!dos dLpn'>ii'Pi.; da:; mesmas
Thesourarias, e solicitando a l\'nH's;;; dns ;'<;:ldos precisos, na
falta de saldos; e remdlilo ao 'fllrsouro e•n Janeiro fnluro,
na fórma das ordens, as notas jit snhstili.ó'as e a:; que o forem
até o fim de Dezembro do corrente anno, eontinutmdo a fazer
iguaes remessas, dahi em dinnL1•, de duu,; nm du;Js mcze~.
Nos annuneios n editacs !'ar-se-Ita a decbraç.fío de que
em tempo competm1tc se m:m·tuú o :1in ro:n qrw dor!' prindpiar
o desconto da Lei no valni' i.llis notas CJlW nlio tiverem si<lo a:é
então substi tu idas.- Angdo Moniz ela Si! va l<'crcaz.
~H

N." :J.YL --Em IN de Novembro âe 1R59. ---Dá rxplicações
sobre o se/lo, a que esfrio Sl(;'cilos os bilhetes llos Bancos.
i\Iini~terio

dos Negocios da Fazenda.

Rio de Janeiro em

18 de Novembro de 18.59.
Angc·!o J\loníz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de FazenJa da Província da Bahia em resposta ao seu
oficio ele '26 do rnez nltimo, que do art. 12 do Decreto de
30 de Setembro ultimo, quando manda appticar o art. 11
ás no,•as emisc;ões, ufio se podia inferir, que dos bilhetes
emitlidos não :;e deveria cobrar o novo sello do art. 10 ;
por qmmto o mesmo lleerdo guardava a fôrma da cobrança
por semestres, no~ termos da Lei de 6 de Setembro de 1852,
e assim esse;: hilhdes teriüo necessariamente de pagar em
cada semestre, ctlll'O ,ÍiÍ foi (;xplicado pela circular de 29 de
Outubro desl1~ anno, cnja ohservancia se recommenda ao Sr.
Inspector.- ,\ngelo Muniz da Silva Ferraz.

N. 0 358. -JUSTICA. -Aviso de 18 de Novembro de 1859.
Declara que .~ú "serão dl'signados Ma;iores para os Corpos
da Guarda Nacional, que cst~jão devidamente organisados
fardados, e armados, e que prestem serviço Tegular.
l\linisterio dos Negocios da .Justiça.

Rio de Janeiro em

18 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo resolvido o Governo Imperial
não designar Majores para os Corpos da G~wrda Nacional que
não cstejão devidamente organisados, fardados e armados, e
sobretudo qn~ não prestem serviço regular, r0commendo n
V. E\. que nas propostas c requerimentos de Capitães, pedindo ~er de~ignados para aquclles lugares, V. Ex. informe
logo se os Corpos i\ qne pertencem os mesmos Capitães, estilo
nas circnm~;tancias aeima referida~.
Deus Guarde a V. Ex. -.íoão Luslosa da Cunha Para ..
naguá.- Sr. Presidente da Província de ....
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N. 0 359. -Portaria de 19 de Novembro de 1859.- Ao
Reverendo Bispo Conde Capellão-.Mór re11ogando a Portaria de 13 de Janeiro de 182~, e autorisando as ordenações sem àf!pendencia de licença do Govet'no.
3.• Secção. Ministerio dos Ne~ocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 19 de Novembro de 18iS!l.
Tendo cessado os motivos que deriio lugar a expedir-se a
Portaria de 13 de Janeiro de 1824., exigindo dos cidadãos que
se destinassem ao Est:.tdo Eeclesiastieo na Diocese do H.io do
Janeiro, licença especial do Goverr.o, Manda Sua i\'fagestade o
Imperador, pela Secretaria de Estado dos N e~~·ocios da J usti\·a,
declarat· ao Revenmdo Bispo Conde Capl'llfio-Jiór, qne ftca
sem vigor a referida Portaria; porlcndo aclmittir ils ordens,
independente daquclla licença, os ciclacliíos que na conformidade dos Canones se mostrarem habilitados; rlcwndo o Reverendo Prelado communicar <Í Htesma Secretaria, logo que
se verifiquem, as ordenações a que proceder, informando rircumstanciadamente a respeito da moralidade, luz,Js e naturalidade dos ordenandos.
Palacio do Bio de Janeiro nm 19 d~ Novrmbro de 18:.i0.
-João Lustosa da Cunha Parauagu<i.

N.• 350. -Aviso de 22 de Novembro <le 1859.- Ao Presidente da Prom'ncia do Rio Grande do Norte.- Resolve
duvida sobre o ef[eito da sentença que jnlga procNiente
a prescripção em crime úwfiançat'f'l.
2.• Secção. Ministerio do:; Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 22 de Novembro de 1H59.
lllm. e Exm. Sr. -Consultando á e~sa Prcsidencia o
Promotor Publico 1la Comarca do As~ú se hum Juiz de Direito, que julgou procedente a pn~scripção allegatla por hum
réo de crime inafiançavel, pódt~ mandar pô-lo em liberdade
antes de passar em julgado a sua decisão; Sua Magestade
O Imperador, á Quem foi presente a solução dada por V. Ex.
e submettida á Approvação do .Mesmo Augusto Senhor em
officio de 22 de Junho ultimo, lendo Ouvido o Consultor
interino dos Negocios da .Tu~tiça, l\landa Declarar a V. Ex.
que bem decidio essa Presiclencia a referida questão, commnnlcando ao Juiz de Direito dnqnella Comarca que a sentença
proferida em favor da preseripçfio em crime inafiançavel só
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depois tle passnr em .inlgndo podia ser e'l:ecutada, ]lOt' quanto
tlec:i:'.~o, pondo termo ao processo e importando a ahsolvi~·;1o do ri!O, cabia a appellaçiio voluntaria, scgnnLlo os ai'ts. 78 § 2. da Lei de 3 de Dezembro de 18q.J,
e 4.50 § 2. 0 do Regulamento !l. 0 120 de :.11 de Janeiro de
18'~·2, com effeito suspensivo por virtude dos arts. 8't- da
citada Lei, c .1159 § 2. o do dito Regulamento, sendo que
110 art. 72 combinado com o nrt. 69 § 6. o clessa Lei, e
art. Ji.3/i § 7." combinado com o art. !j.!j.5 do Regulamento,
rlefinio-se apenas o cf!'eiio do recurso contrn a prescripção
allegnda,. continuando o processo o~ termos ulteriores.
Deos Guarde {t V. Ex. -.João Lustosa da Cunha Para·
nugwí. -Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande do Norte.
lle semelhante

0

N.o 361.- FAZENDA. -Em 22 de Noveml.JrO de 1859.Sobre o sello devido pela tmnsferencia das acções do Banco.
í\linisterio elos Negocios da FazendJ.

Rio de Janeiro em

22 de Novembro de 1859.
Illm. c Exm. Sr.- A vista do que informa o Secretario
do Banco do Brasil no officio que acompanhou o que V. Ex.
me dirigio em 17 do corrente, em resposta ao meu Aviso
de 15, tenho a declarar á V. Ex. que bem procedeu o dito
Secretario recusando a transferencia das fiCÇões do mesmo
BDnco, sem prévio pagamento do sello, o qunl, todavia pódc
ser pago não na Rccebedoria sómente, como pensa o Secretario, mas igualmente no Banco, visto que tem para issà autorisa~~üo; em ambos os ca~os, porém, por meio da nota
mencionada no art. I. o do Decreto de 30 de Setembro do
corrente anno, a qual deve ser cntregne, celebrando-se a
transacçiio por intermedio do Corretor, a este Official para
a transcrever no assento da transacçiio não se lavrando o
Lermo da transfcreneia se nfío ;í vista da cópia do mesmo
nssento, nos termos do art. 3. o§§ 1 o e 2. o do citado Decreto.
·E porque da sobredita informação parece que o Corretor
se apresentou pnra fazer a trnnsfcrencia das acções sem cxtrahir-se para ella a cópia do assento d'onde deveria constar
o pagamento do sello na fôrma do Decreto, sirva-se V. Ex.
informar minnnciosamente sobre este ponto par'a que se possa
a semelhante respeito providenciar como fôr conveniente.
Deos Gnarde a V. J~x.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Presidente do Banco do Brasil.
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N.o 362.- Em 22 de Novembro de 1839. Estilo suJeitos
ao sello fixo do art. 35 du Regulamento de 10 de Julho
de 1850 as certidões de exercício dus Jl}aqistmdus exigidas pelos arts. 3. o e li·. o do Decreto de 20 de Dezembro
áe 1830.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
22 de Novembro de 1859.

H.io de Janeiro em

lllm. e Ex:m. Sr. -As certidões do exerctclO dos Magistrados exigidas pelos arts. 3. e 4. do Decreto de 20 de
Dezembro de 1830 estão sujeitas ao sello fixo do art. 35 do
Regulamento de 10 de Julho de 1850 ibi << certidões quaesquer, >> por se não poderem comprehender na disposição do
art. 52 § 7. o do mesmo Hegulamento, e Ordens n. "" 184
de 20 de Junho, 218 de 18 de Agosto de 1851 e 10!~ de
17 de Abril de 1852. O que communico a V. Ex., em
solução á duvida do Presidente do Tribunal Supremo de Justiça, constante do Aviso de V. Ex. de 15 do corrente.
Deos Guarde a V. Ex.-Angclo lVloniz da Silva Fcrraz.Sr. João Lustosa da Cunha Paranaguá.
0

0

N.o 363.- MARINHA. --Aviso de 22 de Novembro de 1859 .
.Manda observar o Regulamento pam a pmticagem do
porto, barras e costa da Província do Ceará.
2." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios
da Marinha em 22 de Novembro de 1859.

Illm. c Exm. Sr.- Sua I\IagcsLadc o Imperador Ha por
bem, Conformando-Se eom o pareeer emiWdo pelo Conselho
Naval, em Consulta n." 131 de 3 de Juu!io do corrente anno,
que Se ohservc O incluso ltC3't:lnt•!CE(O para a praticagem tlo
porto, barras c ccsl;; dcss3 1'rcYincia: cnmpriudo, porém, que
V. Ex. informe ú e'ta Sccreta:·i:.t do Estado sokc qnacsqner
·alteraçües que a C\:pcrieneia mostrt<r se tlevilo f<tzer no Hegulamento mcmciona<lo.
Reitero a V. b:. os vetos de minha estima c dislioda
consideração.- Francisco Xavier Paes Baneto.--A Sua Ex.
o Sr. Presidente th froyincia elo CcanL
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Bt'l~ulotnento, &a ·~nc se t•efet•e

o A viso desta

data. ~ml!'&l.l n awa~tica~ena do ttot•to, bart•as e

cosQ,a, d.•a Ii_l'>ro,-s!lD.d~a do

Cea•·á, ot•.;anisatlo
cotd_(n•llne o Q•iis;•nsto nos tu•ts. f)t_ e D2 do
Rc;;ulanteut~• f_IUe baixou eon1 o Decreto
n.• -i,.,i~ «le :19 de !Uaio de t.S'.IG.

TITULO I.
Da praticagem.
CAPITULO I.

Da organúação do pessoal.

Art. 1." A praticagem do vorto, barras e costa da Pro·
vincia do Ceará llmrá a cargo de hum Pratico-mór, auxiliado
por hum pratico ajudante e por quatro 1.•• praticos; existindo
além destes um 1.• e hum 2, praticos em cada huma das
seguintes barras: da Amannçüo, de Camocim ou Granja, de
Acaracü, de Aracaty e de fi;ossoró.
Art. 2. • Estes praticas serão subordinados ao Capitão
do l}orto e sujeitos ás revistas e mostras como os de mais
Empregados na vidu do mar, 11a fórmn do Regulamento que
baixou com o Decreto 11." 447, de 19 de Maio de 1846;
terão a sua matricula nu respectiva Capitania e não poder/lo
exercer o lugar sem exhibir diploma devidamente Iegalisado.
Art. 3. o O individuo que se propozer ao lugar de pratico
deverá requerer no Capitão do Porto e mostrar, por meio de
exame, que he conhecedor das marcas, direcção dos Yento~
reinantes, navega~ão c manobra,
ArL 4'. o O exame de que trata o artigo antecedente
terá lugar na Capitania, em presença do Capitão do Porto,
servindo de naminadores o Prutico-mór e dons primeiros
pratic.os dos nwis habci:<, qttc o mesmo Capitão do Porto de·
siguar. A Dpprovar,'~.o sc~riÍ ronl'erit!a por maioria de votos,
deciLlindo o C:1pitao rio Porto em caso de empate. O individuo,
qur~ fór reproY11do, só poderá ser admittido novamente a exame
depois ele ter mnis um urmo de pratica.
0

( :)27 )
CAPlTliLO ll.

Do Pral'ico-mür.

Art. 5. o O Pratico-mór, 11ue será escolhido d' entt·e os
mais antigos e cxperimentildos pratico:; dw; lngares em que
tem de servir, e 11omeado pelo ('roverno, sob proposta doCapitão do Porto informada pdo Presidente da Província, venaerá, além do que lhe compelir dos rendimentos da pratieagem,
a gratificação mensal de 20 ;tll, que em seus impedimento•
será percebida pelo seu substituto. Os outros praticos serão
de nomeação do Capitão do Porto.
Art. 6. 0 Ao Pralico-mór eornpete, além do que se acha
designado nos differentes artigos deste Hcgulamenlo, o seguinte:
§ 1. o ú1"talhar o servi<;o tlinrio dus nrr:Ucos, tendo em
vista que dous deverão achur-tie iiH pont;: do :iloeuripe, das
6 horas da manhãa até ao pôr do sol, allrn Lle se prestarem
ás embarcações que demandnrmn <Í burra, e don~ denlrü do
porto para deita-las fóra.
, § 2.° Fazer eo111 que os prníieos desempcuhem os deveres
que lhes SãO impostos por esle llegu!rane::[;l, e i!lWCsqucr
ordens da Capitania do Porlo, tendente;; á policia do mesmo,
participando immediatamente ao Cnpiliio do Porto qualquer
infracção que notar,
§ 3. Desig11ar nos ancorauouros Llen\ro do porto, sujeitos
a Capitania e Alfandega, a posiçrio mais conveniente para
fundearem os navios, tendo em vista u porte, tonelagem e
calado d'agua destes em relação ú capa<.;idade e fundo dos
ditos ancnradouros.
§ 4. o Examinar amiudarlamente o estndo dos diíl'erentcs
ancoradouros, bancos c canaes, communicanuo ao Capitão do
Porto qualquer alteração que nelics encoutre, e propondo
as providencins c melhoramentos a hem (]<l rrntieagmn.
§ 5.° Fazer entrar no porto e deitar fóra dcllc ns navios
da Annarla, prestando-lhes todo o serviço de que possiio carecer; sem que por isso perceba o:.;tro eslipcndio, que tli:;O
seja o marcado no art. 5. deste Hcgulamento.
0

0
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CAPITULO IH.

Dos zJJ'alicos.
Art. 7. o Os praticas são obrigados a apresentarem-se,
tanto ao Capitão do Porto, como ao Pratico-mór, todas as
vezes que tiverem conduzido para dentro do Porto alguma
embarca~'uo , referindo as occurrencias que houverem lugar
durante a sua praticagem.
Art. 8. o Os praticos nunca se recusarão ao serviço para
que forem designados pelo Pratico-mór, excepto justificando
impedimento a juizo do Capitão do Porto.
Art. 9. o Nenhum pratico sahirá para fóra da cidade sem
licença do Capitão do Porto , que podê-lo-ha conceder até ()ito
dias, mediante requerimento sob motivo legitimo. As licenças
por mais tempo ou }Jara fóra da Província , serão concedidas
}Jela Presidencia sómente, precedendo requerimento indereçado.
pelo Capitão do Porto, que o informará depois de ouvir o
Pratico-mór.
Art. 10. Antes ele atracarem aos navios fôra do Porto,
indagarão os praticosl se a bordo ha molestia contagiosa , afim
de conduzi-los, no caso affirmativo, evitando pôr-se em contacto
immediato com elles , para o ancoradouro de quarentena;
dando logo parte á Capitania, que o communicará ao Provedor
da Saucle do Porto.
Art. 11. Os pr.aticos que guiarem os navios no acto da
sahicla do porto, lnrgarJo aquelles que se dirigirem para o
Norte, duas milhas ao m.ar do baixo denominado Pedra da
Velha; e aos qne furem paxa o Sul deixarão fóra da Ponta
do Mocuripc.
Art. i2. 05 praticos usaraD, em serviço nas suas respectivas emharc<H~ucs, do distinclivo descripto no quadro mandado ohsern:r por Aviso de 18 de ~1aneiro de 1850.
Art. 13. O Pratico- mó r e mais _praticos impedirão que
se receba em suas onharcações pessoa alguma , e generos dos
n:wios, íli:er e::tcc; c~:tej:Jo fúra, qncr den{.ro da barra, bem
cOl;-:.o IJl'O (~c:;e:-:JJ,:r.p;,;m, sem que os ditos navios se acht'm
vi~1itn·~o~ rc!ns ft~parti~·üe~; Fiseats, e de SunJe)' .~oh pena de S\Jl'
o t·~r:f.~·E~/t~ut~_::r snjl!!t~; i1 HVJEa th~ h:t"': a l ü .7}), !3 pr~são utó
dc-;-;u dtc:s, nión ;1:;s pe:li1S c:11 c:no im:orrc, 1wrante a "\.)famlega.
Ari. Ui. Com
:ws praUcus 1' .; barras, além do QtlC
se t\::::;:J ck2ig::u::o nos cliitcrentes anigos deste Hegulame.nto,
o ~e[;:.,inU~:
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§ 1. • Metter no porto e deitat' fóra delle, todos os nnvios
de Guerra e do Commercio, bem como prestar-lhes qualquer
soccorro de que careção.
§ 2.• Examinar amiudadamentc o estado da barra, indo
ronda-Ia em cada phase da lua com o 2. • pratico, afim de se
conhecerem as alterações que tiver soffrido o fundo; empregando a necessaria vigilancia na conservação das balizas, c
promovendo os melhoramentos por todos os meios á seu alcance, dando ao Capitão do Porto, no fim de cada mez, conta
do resultado desses trabalhos, e informando-o de qualquer
occurrencia.
§ 3. • Trazer em sua companhia um ot~. dous aprendizes,
matriculados na Capitania, afim de os habilitar no conhecimento e particagem da barra e nas manobras dos navios.
Art. 15. O Pratico-mór e mais praticos, por occasião
de qualquer incendio no mar, se apresentarão immediatamente no lugar do incendio com as suas embarcações guarnecidas, e, quando fôr necessario outro soccorro, sómente apparecerá o Pratico-mór, e aquelles que estiverem de serviço na
fórma do § 1. • do art. 6. • do presente Regulamento; sob
pena de prisão por oito dias e multa de l~;tll a 10;j:jl000.
Art. 16. Os uniformes estabelecidos para os empregados
da praticagem do porto de S. Luiz do Maranhão, ficão extensivos
aos da Província do Ceará.
TITULO li.

Dos Capitães ou Mestres de naDios em relaçlio á praticagem.
Art. 17. Todo o Capitão ou :Mestre de navio que, demandando as costas dos portos da Provinda do Ceará, precisar
de praticos , içará no tope de prôa a bandeira designada no
quadro de que trata o Aviso de 18 de Janeiro de 1850.
Art. 18. togo que o pratico entrar no portaló do navio, que. tiver de dirigir, o Capitão ou Mestre deste fica obrigado
a declarar-lhe os pés à'agua que cala o navio.
Art. 19. Todo o Capitão ou !\Iestrc h e ohrigndo a satisfazer a quaesquer requisições do pratico, tende;dcs ao horu
desempenho da praticagem de que se acha encarregado , bem
como a ter safos e promptos o ancorote, virallor, ancoras,
amarras, &c.
Art. 20. Nenhum Capitão ou Mestre por1ení. maltratar
a qualquer pratico: devendo quando este prot:cder mal, di·
4·2
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rigir ao Capitüo do rorto huma queixa regular, logo que der
fundo, para que o nwsmo Capitão do Porto resolva na fónua
das dispo:;içüe~ do rt>sp!~divo Begulamenlo e do pt'e~enü~.
Art. :21. 'J\nlno itS 'ezes que a bordo de qualquer navio
se apresente hum pratico em estado de embriaguez, o Commandante, CapiUio ou l\Iestrc , o farú logo voltar pam a crnbarc;u:ão qne o lromc c içará de novo o sinal de pedir pratico;
devendo, quando tiver dado fundo, apresentar ao Capitão do
Porto huma parte do successo, para que este proceda segundo
as disposições penaes do presente Hegulamento.
Art. 22. A' excepção de canôas, lanchas de coberta e
de algum hiate on cuter que esteja ao par daquellas duas
classes de emba,cações, demandando até seis pés d'agua, não
se poderá desamarrar, nos differentes ancoradouros, qualquer
outra embarcação maior, sem estar a ~eu bordo hum pratico.
Art. 2:L As cmbarcaçõAs Nacionaes e Estrangeiras pagarão pela pratieagem ele sallida, sendo de tres mastros, 2!~ ;tb,
e de dons, 20 .,,~ ; de entrada, 1 g,/."' , além de 6.jj) peia
amat'l'iiÇfío: c pnr Citda hum soccorro que os praticos prestarem
nos baixos (JII fóra da barra, 60,)']): dando o duplo, quaudo
o mesmo soceorro tiver lugar fóra ela ponta do Mocuri;w,
e dos baixos dos Amoadores.
Art. 2!~. Aqtwllas embarcações que não quizerem receber pratico, pngarfio metade da quantia estabelecida para a
praticagem uo artigo antecedente, tauto na sahida como na
entrada.

TITULO III.
Disposições gemes.
Art. 25 Os proprietarios ou consignatarios dos navios
terão a faculdade de escolher os praticos que lhes convier
para as sahir!as e soccorros, precedendo permissão do Capitno
do Porto, lwnu vez que satisfa<.;ão a importancia da praticagem
por intc:ro ·u os praticos se queirão prc~tur a isso, qLwndo
aconteça recahir em algum dos que não estiverem de dia.
Art. 26. O Pratico-mór e os demais praticos são respcnsaveis pelas füt~s, errns de officio e dclidos que commetterem no desempenho de seus deveres. As faltas serão puuidJs
pelo CapiFio do Porto, segundo as attribuições que confere
o resrwctivo Hegn!amento. Os delictos pelas autoridndes competentes. Os erros de officio pelo Capitão do l'orto, com
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recurso para o Conselho da Capitania, seguindo-se hum pro~
cesso analogo ao estabelecido no Titulo 7. o do Regulamento
mandado observar pelo Decreto n.o 4·4.7, de 19 Jc Maio de

1846.
Art. 27. O empregado na praticagem, que transgredir
as disposições dos Regulamentos da policia naval, fiscal das
11lfandegas e de sanidade, ficará sujeito, alóm das penas que
lhe forem impostas pelos ditos Regulamentos, <Í suspensão
por 1 a 15 dias, ou multa de 1O ;tP a 30 ;o, pelo Capitão
do Porto, em favor do cofre da praticagem; e, quando o
delicto fór grave, deverá ser demittido por sentença do Conselho da Capitania do Porto.
Art. 28. O Pratico-mór ou qualquer pratico que, sem
causa justificada, recusa1·-se ao serviço para que tenha sido
nomeado, será pela primeira vez suspenso por quinze dias;
pela segunda, preso por oito dias e multado em 10,/j) em
favor do cofre da praticagem, e pela terceira demittido, precedendo o julgamento do Conselho da Capitania do Porto.
Art. 29. O pratico que se apresentar a bordo de qualquer
navio para dirigi-lo, estando embriagado, será pela primeira vez suspenso por um mez; pela segunda, punido cnrn
a pena de prisão por oito dias e multa de 10 · :·· para o cofre
da praticagem; e pela terceira demittido, seguindo-se o processo marcado no artigo antecedente.
Art 30. Os praticos evitarão por todos os meios a seu
alcance, que as embarcações que guiarem, batüo ou encalhem,
sob pena de ficarem sujeitos á multa até 1oo:r'' quando isto
aconteça por negligencia, ou ignoranda, verificado pelo Capitão do Porto, além de suspensão pela primeira vez por tres
mezes, e pela segunda por seis; devendo, se ainda reinc;idirem, ser excluídos do serviço; esta exclusão se eiiectuará
nlediante um processo ex-officio, se não houver queixa na
fórma do Titulo 7. o do Regulamento de 19 de Maio de 18/i.6,
e como se pratica quando de tacs acontecimentos resultüo
avarias ou a perda das embarca~ões, além do procc~so civil
a que o pratico tiver de responder.
Art. 31. Se qualquer embarcação encalhar ou perder-se
düpois que o pratico a deixar sobre a vela, c provar-se que
o sinistro teve lugar por haver-se o pratico retirado antes
de estar ella em posição conveniente para navegar livre de
perigo, deverá o dito pratico entrar em processo, segundo
o artigo antecedente, ficando sujeito ás penas que lhe forem

impostas.
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Art. 32. Qualquer capitão ou i\Jeslre que tentar sahir
on entrar para o porto sem praíico, excepto aquellcs de
que trata o art. 24·, será mullado em 1O<ID a 30 ;j:jl em beneficio do cof1c da praticagem, ficando em todo caso responsavel pelo damno.
Art. 33. O capitão ou mestre que pretender mudar de
ancoradouro, ou mesmo tiver para isso ordem , e o fizer
sem a direcção de um pratico, a não ser a embarcação das
exceptuadas no art. 22, será multado em 10,/;) ou 20:jt., c
responsavel pelos damnos que causar em tal occasião. E
ainda que fiquem unicamente isentos da multa os capitães
ou mestres das pequenas embarcações costeiras que demandarem até seis pés d'agua, todavia serão rcsponsaveis por
quaesquer damnos que por essa mudança possão causar.
Art. 34. Quando algum capitão ou Mestre de navio
maltratar com palavras, ameaças ou pancadas a qualquer
pratico, em vista da queixa deste, o Capitão do Porto levará
o facto ao conhecimento da autoridade competente, afim de
veriflcaNe a punição legal do criminoso.
Art. 35. Haverú um cofre com duas chaves a cargo
de hum dos praticos, por elles escolhido com approvação do Ca·
pitão do Porto, das quaes deve uma ficar em poder do Pratico-mór, e outra na mão do pratico responsavel. Servirá
este cofre para uelle se arrecadarem as quantias recebidas
pelo trabalho da praticagem, segundo o que se acha disposto nos arts. 24·, 2;'5 e 26 deste Regulamento, e mensal·
mente se fará a distribuição da somma que existir no mesmo
cofre, dividindo-a em partes iguacs pelo Protico-mór c os
demais praticos.
Art. 36. A escripturação de tudo quanto fôr relativo á
praticagem, sua receita e despeza será feita pelo secretario
da capitania com toda a clareza, em livros rubricados pelo
Capitão do Porto, c de modo que possa este exercer a
inspecção que lhe compele, sempre que a julgue conveniente.
Para este expediente haverá um livro de receita e despeza,
um de assentamento de tor!o o pessoal, c outro em qne se
!anccm o nwterial c mais objectos perteucenb~ J pratic;;gem.
Palocio (lo Hio de Janeiro em 22 de Novembro de 1850.

Francisco Xam'er Paes Barreto.
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N.o 364·.-GURRRA,-Circular de 23 dcNovcr!ÜJro de 1839.
Declarando que não ha d1'reito pam descontar-se na gratificação de engqjamento quantia alguma ás praças que
entrarem para os Jlospitaes. ou Enfermarias mn·itares' o lfl!C
póde ter lugar na gratificação de voltmtario.

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da Guerra em
23 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.-Havendo por bem Sua Magestade o
Imperador, por Sua Immediata e Imperial Resolução de 30
de Outubro findo, tomada sobre Consulta do Conselho Sn~
premo Militar, Mandar declarar que não ha direito para descontar-se na gratifica~;ão de engajamento quantia alguma por
occasião de se acharem nos Hospitaes ou Enfermarias as praças
engajadas e que semelhante desconto sómente deve ter lugar
na gmtificação dos voluntarios quando alli se acharem, vislo
que· a gmtificação de semelhante denominaçiio he considerada como parte do soldo e por isso comprehendida debaixo
da expressão pret, assim o communico a V. Ex. para seu
conhecimento e execuçiio.
Deos Guarde a V. Ex. ~Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província de .••

N.o 365. -Circular de 23 de Novembro de 1859. -Declarando que as praças de pret voluntarias ozt en,qaJadas, pt'omovidas a 0{/iciaes não devem ser cornpellúlas a restituir
a parte do premio de que antes da promoçilo r·eceberão legalmente em boa fé.
Rio de Janeiro. Ministerio tlos Negocios da Guerra em
23 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.·- Resolvendo o Governo Imperial. uo
conformidade com o parecer do Conselheiro Proenrador da Corôa
Fazenda e Soberania Nacional, qne as prar:as de pret voluntarias ou engajadas, promovidas a Offieiaes niio scjiio compcllidas a restituir a parte do premie> que antes da promoção
recebcrüo muito legahnente e em bôa fé, por ser tal resti-
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tuição contraria ás intenções da Lei, assim o communteo
a V. Ex. para seu conhecimento e e~ecuç1io.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Provi ncia de ...

N.• 366.- FAZENDA.-Circular em 23 de Novembro de 1859.

Solve duvidas sobre o modo de fixar a gratificação que o governo está autorisado para conceder aos Empregados das
Alfandegas, Consulados e Recebedorias, que tiverem mais
de 30 annos de serm'ço, na parte relativa ás porcentagens.
lUinisterio dos :\'cgocios da Fazenda.

Hio dr- Janeiro em

23 dn Novr,mbro de :1850.
Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Tlwsouro ~-:acionai, communica aos Srs. Inspectores das Thesonrari<l~i de .Fazenda, para a devida intelligencia e execução,
que, tendo-se suscitado duvidas sobre o modo de fixar a gratificação, que o Governo está autorisado, em virtude do art.
42 do Decreto n.n 2.343 de 29 de Janeiro do corrente anno,
par a eonc.eder aos Empregados das Alfandegas, Consulados e
Reecbcdorins, qne tiverem mais ele :30 annos de serviço, na
parte relativa ús porcentagens qne se lhes abonão da renda
arrcearladn iH'laH ditas Hcpartiçües: Houve Sua Magestade o
Imperador por bem Declarar, por Sua Imperial Resolução de
16 do eotTonte, tomada sobre consulta da Seeção de Fazenda
do Consl'l h o de Estado, que a parte das gratificações de que
se lmtn eleve ser ealeulada mensalmente á vista do que percelwr o Em pregado a quem e lia h e concedida -Angelo Moniz
da Silva Ferraz.
·

1859.-Recommenda
que se não desembaracern os navios de emigrantes antes de
terminadas as indagações da Commissão creada pelo art.
27 do Regulamento n. o 2.168 do 1. o de Maio de 1858.

N." 367.-Em 24 de Novembro de

Ministerio elos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
21, dt) NoYCJl!bro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, ordena, em conformidade do Aviso do Mi-
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nlsterio do Imperio de 16 do cmTente, aos Srs. ] nspcctorcs das
Thesourarias de Fazenda, para quo o recommcndem aos das
Alfandegas, que não fação desembaraçar os navios de emigrantes
antes de 'terminadas as indagações da Com missão crcada pelo
art. 27 do Regulamento n. 0 2.168 do 1. 0 de Maio do anno
proximo passado, relativas ú qualidade dos mesmos emigrantes,
estado dos mantimentos, medidas sanitarias, relações dos passageiros, e seus eontractos.- Angelo i\loniz da Silva Ferraz.

N; 0 368.- IMPEIUO.- Aviso de 21 de !'iovembro de 1859.Ao Presidente da Província elo Rio de Janeiro, 1·esolvendo
as duvidas propostas pela Camara Municipal de Angra dos
Rtú sobre a convocação de Eleitores, que transferirão seu
domicilio para Côrte; de supplentes de Eleitor, que residem
· fóra da Parochia on Municipio, mas dentro r[a Província;
e sobre a autoridade a qnem compete fazer o 80T1eio dos sup, plentes empatados para ter lugar a substittâçào de Eteiwres.

3.a Secção. Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Negocios do !mperio em 24 de Novembro de t859.
Illrn. c Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dns Negoeios do
Irnperio do Conselho de Estado sobre as duvidas apresf'tltadas
pela Camara Municipal da cidade ele ,\ngra tios H.('b por oecasião da exeeur;.uo das ordens que lhe forão c'xpedid<lS por essa
Presidencia para se proceJet· em o dia 13 do corrente mez á
Eleição de Membros da ~\ssembléa tegislativ::t Provincial, as
quaes duvidas constãn d:1 copia do officio que aeompanhou o
de V. Ex. n. o 77 de 15 de Setembro proximo passado e são as
seguintes:
1." Se não devem ser convocados os l\leHo~·es de qualquer
das Ft'eguezias elo Município, que Sf~ uehan~m n•sidinrlo no da
Côrte, por se considr.rarem fóra da Província tlo lU o de Janeiro
na fórnta do art. 65 da Lei Ilegu!ameninr das Elelçücs?
2. a Tendo de chamar-se snpplecltcs rl<l Eleitores, e havendo
alguns empatados em votos , n respeito dos qnaes se deve
proceder a sorteio na fôrma do art. 115 da mesllla Lri, se esse
sorteio pertence ú Camara i\Iunicipal na fónua do Aviso de 7
de Fevereiro de 18!19, ou a que Autoridade?
3." Se o supplente que residir fôra da Freg-uczia que o
elegeu, ou do Municipio a que 0,;ta pertence, estando todavia,
dentro da Provincia, e do Districto em que deve votar, e do
qual faz parte o lVlunicipio, devo ser ou não convocado?
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E Sua Mag('-Stadc o Imperador, de conformidade com a
Sna irnmcdiata Hcsolução de 28 de Outubro ultimo, tomada
sobre parecer da referida Secção, exarado em Consulta do 20
do nwsmo mcz, Ha por bem Mandar declarar a V. Jtx.:
'I." Que estú compr·chendido na disposição do art. 65 da
Lei Hcgulamenlar das Eleições, para o clfeito de ser substituído, o E!C'itor que tiver transferido o seu domicilio 'da Provineia do Ilio de Janeiro para o Município da Côrtc, visto que
e:;le nfto lorma parte daquel!a, c n Lei n." 8!~2 de 19 de Sebnbro de 18i)5, que alterou a de 19 ele Agosto de 184-6, faz
nn S) Ui do art. 1.'' huma separaçfío completa e perfeita entre
os Distr:etos Elnitoraes da Província do Rio de Janeiro e da
Côrtc; drnendo por consequencia cessar a decisão do Aviso n. 0
271' ele 20 de Novembro de 1851, que he de data anterior
<íquella Lei, no qual se declarou, em circumstancia identica,
cpw devia ser convocado para huma Eleição hum Eleitor de
Nil'tlwrnhy madnclo para n Ctu·te.
2.' Que sendo omissa a Lei sobre a autoridade a quem
cnmpr~tn procrrl:·r com antecedencia ao desempate entre os supplenirJ.; de Eleitor que obtiverem igual numero de votos, afim
de estabelecer-se a ordem em que devem ficar classificados,
quando tiverem de ser chamados para os trabalhos Eleitoraes,
n~J caso em qcwslfío deve ser feito o sorteio pelo Collcgio Eleitoral de Angra dos Reis, que convidará para assistirem a esse
acin, os supplentes que tiverem igual numero de votos, e
sobm o~ quaes h ou ver necessidade de decidir-se o empate.
:3. 0 Que he applicavel aos supplentcs, que houverem de ser
chamados para subslituirem o Eleitor, a disposição do citado
a rl. G5 rln Lei Hcgulamentnr das Eleições, isto he, o supplente
sô nfío derc ser convocndo quando tiver mudado o seu domicilio
para füra da Província, ou quando por ausente della se ache
inhibirlo de comparecer no dia da Eleição. Deve por tanto ser
convocado o supplentc a que se refere a Camara Municipal,
por isso que elle está rkntro da Pmvincia.
O Cjltr tuLlo communico a V. Ex. par·a seu conhecimento
C CXCt'UÇ<lO.

Deos Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.S1·. Presidente da Província do Rio de JanPi~·o .
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N.• 369.- FAZENDA.- Em 26 de Novembro de 1859..Sobre o sello a que· estão S1fjeitos os livros do negociante
fallido não rnatr1"culado, remettülos pelo Juiz Commel"cial
para serern sellados.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
26 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Sirva-se V. S. declarar ao Administrarlor da Mesa de Rendas
de :Mangaratibn, em resposta ao seu ollicio de 24. de Agosto
ultimo, que se os livros do negociante fallido não matriculado, remetticlos pelo Juiz eommercial do dito termo para
serem sellados, estiverem rubricados, elevem ser revalidadas
todas as suas folhas, em couformidade do disposto na ordem
n." 150 de 16 de Junho de 1855; mas na hypolhese contraria deve receber-se o sello simples das folhas em branco,
e a revalidação das outras nos termos do Aviso n." 230 do
t.• de Dezembro de 185~-; cumprindo notar que só precisüo
de sello os tres livros mencionados nos Regulamantos de 10
de Julho de 1850 e 31 de Dezembro de :18?>1, conforme
o Aviso n.• 122 de 30 Abril de 18:"52, e não todos os mais
que o negociante til'er.
Deos Guarde a V. S.-Angelo Moniz ela Silva Ferraz.Sr. Director G~~ral interino das Hendas Publicas.

N." 370.- Em 26 de Novembro de 1859.- O sello a que

está su,jeito o titnlo de doação de huma escrava passado
sem declaração de quantia alguma.
l\'linisterio dos Negocias da Fazenda.
em 26 de Novembro de 18:"59.

Rio de Janeiro

Sirva-se V. S. dedarar ao Colledor das Hendi~S da I'arahiba do Sul, em resposta no seu ollkio de 1ll- do corrente,
que o titulo de doação da escrava de nome Thcrcza p3ssatla
sem declaração ele quantia algmno, csl/1 sujeito ao sello de
160 réis por meia folha. ou ú revalid:w.io fl"~ 90 ve7{>~ ''"""
4Ut.tnt-~v. '.·.·. i.üi jttiitL· ~u~: atü:1s Si. H: l:i;\'e-Jo p~~e,o, rc~I!!H~ i~: e
os urts. 3l~ e ;)'j. tb 1\egttlamcnto de H.. tl, .;u!ho de ji);}i}J
~~·B
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visto que não he obrigado ao sello proporcional por não
cQnt~r quan~ia declarada: e o escripto de compra do doador,
na irpportancia de 600;tll passado em 3 de Maio de 1842 e
portanto antes da Lei de 21 de Outubro de 1843, e Regulamento de 26 de Abril de 1844,, está sujeito ao sello
proporcional da Tabella actualmente em vigor, para ser
attendido em Juizo, nos termos do art. 24 do cHado Regulamento.
Deos Gu.arde a V. S.-AngeTo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Director Geral interino das Rendas Publicas.

N. 0 371.-MARINHA.-Aviso de 26 de Novembro de 1859.
· Deterrnirut que as contas dos encan·egados dos genei·os da
Fazenda Nacional a bordo dos navios da Armada encerremse, com inventario, no firn de cada anno financeiro.
2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias
da Marinha em 26 de Novembro de 1859.
Sua Magestade O Imperador, Conformando-se com o que
V. S. expende no offieio, n.• 364,, de 18 do corrente, Ha
por bem que as contas dos encarregados dos generos da
Fazenda Nacional a bordo dos navios da Armada sejão encerríldas, cQm inventario, no fim de cada anno financeiro; e
não~ como se ha praticado' passando o saldo para a conta
nova; séndo aquella a verdadeira intelligencia do art. 15 do
capitulo 5.• do Plano que baixou com o Decreto n.• 1.91~0
de 30 de Junho de 1857.
,, - :Refiero v. s. os votos de minha estima e consideração.
Francisco Xavier Paes Barreto.- Ao Sr. Contador da Marinha

a
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N.~ 372. -JUSTICA. -Aviso de 26 de Novembro de 1859.-

da

Província do Rio de .Janeiro.- Declara
g_~~ aa Depositaria Publz'co compelem os dous p01' cento sobre

, AO Presidente

foqos os bens moveú e semoventes , comprehendidos os
escravos.

2. a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. R.io de
Janeiro, 26 de Novembro de 1859,
IUm. Exm. Sr.-Accuso recebido o officio de V. Ex.,
de n." 172 e 9 de Maio ultimo, remettendo com as informações dos respectivos Juizes de Direito e Municipal, o re. querimento em que Cyrillo Bernardes de Assis, Depositaria
Publico do Termo de Nictheroy, dessa Província, pede augmento da diaria de duzentos e quarenta reis, marcada pelo
~yiso de 23 de Novembro de 1855, para cada hum dos
~~cravos, que lhe forem confiar! os em deposito, e providencias
!l#m d«;l ·.que pos~a receber os dous por cento sobre todos os
bep~ moveis e semoventes, e escravos, que sob sua guarda
!or.e,m postos, visto não ter consentido o referido Juiz Municipal que elle recebesse pelo deposito dos escravos mais do
que as comedorias, por entender o mesmo Juiz que os Alva,á~ d~ 2l de Maio de 1751 , Capitulo 5 § 1. ", e de 25 de Agosto
de 1774 § 16, e Lei de ~W de Junho de 177q, não tratão
dessa especie de deposito, quando se referem aos bens moveis
(l ,corruptivtlis, marcando para deposito !lesses objectos os dou'
!pôr ,cento em favor do Deposita rio pela rnzi1o rlc que os escravos
~~() p~?dem ser considerados como moveis, c nüo suo daquelles
lep~, que possão ser corrompidos.
·· · · SQa Magestade o Imperador, ú Qnem foruo presentes
,o c,i;f;a~o officio de V. Ex., e os papeis que acompanhárão
R Aito requerimento, Houve por bem Declarar, depois de ouY!4o o Consultor dos Negocias ela .Justiça, que, tendo o ~
~() Alvará mencionado, de 25 de Agosto de 1774, gra4.1}!ldo a ,porcentagem na razão da corruptibilidade dos moveis
,~eposita~os, deprehendendo-se de suas palavras que elle só
F?~sid~ra incorruptíveis o ouro, prata, pedras preciosas, e
.~inh,eiro liquido, ficando por tanto os semoventes na classe
~o~ .corruptíveis huma vez que o§ 10 do dito Alvará julga-os
~H~ceptiveis de deposito, fazendo-lhes extensiva a mesma proridepcia, com que no § 9. o se resguarda o valor dos moveis
~orruptiveis, não ha motivos para a excepçfio, qne se pretende
estabecer ácerca dos escravos; e 'por conseguinte, não padece
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duvida que ao referido Depositario competem os dous por centr.
sobre todos os bens moveis e semoventes, comprehendidos on
escravos, devendo essa porcentagem, e mais despezas que lngalmentc se fizerem á bem do Deposito, ser satisfeitas antts
da entrega do objecto depositado, como dispõe n Resoluçilo
de 21 de Abril de 1825; e Determina que a diaria, de qt ,_.
se trata, seja elevada á trescntos e vinte réis. O que con ·
munico á V. Ex. para sua intelligencia e execução.
lleos Guarde a V. Ex.- .João Lustosa da Cunha Para·
naguá.- Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro .

.N.• 373.-Aviso de 26 Novembrode 1859.-AoPresidenr
da Província do Ceará-Declara que o protesto por julg.rmento em novo Jttry, últerposto antes da Lei de 3 de n~
zembro de 181-1 , deve ser seguülo e processado em conformidade do Codigo do Processo Cn'm1'nal sem embarga
das disposições da referida Lei.
2. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Ri.,
de Janeiro em 26 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Olferecendo essa Presidencia á Cowiràeração de Sua Magestade o Imperador. em officio de 9 dn
Setembro do anno preterito, a seguinte duvida, apt·esenta.la
pelo Bacharel Chefe de Policia dessa Proviucia: se achando o:;
:ainda preso Manoel Pedro de Mello, julgado na Comarca de Qt:c·
'Xeramobim em 1836, o qual, tendo protestado por no1·:
~ulgamento no Jury dessa Capital, quando isto era permittiL
•e evadindo-se Jogo depois sem que tivesse lugar o recurso, fim
:preso em 1851, quando .iá wío era permittido o recurso ,i~
:protesto do modo por que tinha entüo lugar, deve ser rem:t
'tido para Quexeramobim afim de ser novamente julgado r;r1
vistbl do traslado do processo ali i existente, ou se deve e'te
traslado .ser remettido partt esln Capital, ou finalmente ~c
deve ser 1d-e novo processado 110 lugar da culpa, por isso q·•L
a sentença .wntra elle proferida em 1836, nfio pôde ser c0 · ·
siderada cumprida, por causa do recurso por ellc interpo.1íu
naquella época, o qual suspende a exeeução da sentenç~;
..e bem assim a resposta, dada por essa Presidencla, de qw·,
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f·:endo no anno de 1836 legitimo o recurso interposto pelo
réo em virtude do art. 308 do Codigo do Processo, e posterior
a disposição dos arts. 87 da Lei de a de Dezembro de 1841 ,
e 462 e 463 do Regulamento 11." 120 de 31 de Janeiro
de 1842, que não podem ter efi(.) ito retroactivo, deveria
vigorar o recurso do réo , que deve ser julgado nessa Capital,
vindo de Quexeramobim o traslado do respectivo processo ,
visto ter-se extraviado o original, estando elle no caso de apro . .
veitar-se das disposições dos arts. 83 § 1. o da citada Lei de
3 de Dezembro, e 4.58 § 4. do Regulamento n.o 120tambem
citado, huma vez que, perante o Juiz competente da execução,
liquide o seu direito, por ter sido condemnado á 7 annos de
prisão simples e achar-se preso desde 1851 até o presente :
O Mesmo Augusto Senhor, tendo Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa e a Secção de Justiça do Conselho de Estado,
com cujo Parecer Se Conformou por Sua Imperial e Immediata
Resolução de 17 do corrente mez e anno, Ha por bem Approvar
a supramencionada solução dessa Presidencia.
Deos Guarde á V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Presidente da Província do Ceará.
0

N.• 374.-IMPERIO.-Aviso de 28 de Novembro de 1859.Declara q1w a di.~posição do art. 20 dos Estatutos das
Fawldades de 1Jfedicina comprehende os Pharrnaceuticos,
Parteiras e Cirnrgiões de que trata o art. 23 dos mesmos
Estatutos.
4.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias
do Imperio em 28 de Novembro de 1859.
Foi presente á Sua Magestade o Imperador o officio de
V. S. de 13 de Julho proximo passado sobre a duvida suscitada nessa Faculdade, a respeito da admissão de Manoel
Caetano de Almeida e Andrade ao exame de Pha.rmacia, e
o mesmo Augusto Senhor, conformando-se, por sua imme~
diata Resolução de 17 do corrente, com o parecer da Secção
dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado em
Consulta de 3 do dito mez, Ha por bem Mandar Declarar
que o preceito do art. 20 dos Estatutos vigentes compre·
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hertde tambem os Pharmaceuticos, Parteiras e Cirurgiões, de
que falta o art. 23 dos mesmos Estatutos, os qqaeS não poderão ser admittidos a exame de sufficiencia das referidas
materias sem que apresentem os documentos exigidos no citadO'
àrt. 20, e que portanto não se achando o Supplicante nestàs
condições não deve ser admittido á exame de sufficiellcfâ para
o exercício de sua profissão, como requereu ; sendo-lhe tomtudo permittido continuar a ter aberta a sua botica lógo que
satisfizer as condições determinadas no Decreto n.o 2.055, de
19 de Dezembro de 1857. O que communico a V. S. para
seu conhecimento e execução, e em resposta ao referida
officio.
·
.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Nloniz da Silva Ferraz.
Sr. Director da Faculdade de l\Iedicina da Bahia.

N.o 375.- FAZENDA.- Em 28 de Novembro de 1859.Solve duvidas occorridas na liquidação do tempo de serviço
do lnspector aposentado da Thesourarria do Amazonas,·
Alvaro Botelho da Cunha.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
28 de Novembro de i859.

Rio de Janeiro em

111m. e Exm. Sr.- Em solução ils duvidas propostas em
seu parecer de 7 do corrente sobre o processo de liquidação
do tempo de serviço do [nspector aposentado da Thesottraria
da Província dü Amazon~s, Alvaro Botelho da Cunha, tenho
a declarar a Y. J~x :
Quanto iÍ 1." qne a disposição do art. 21 § 5. • do Decreto n." 2.3~.3 de 29 de .Janeiro do corrente anno he
facultativa, tendo sido estabelecida em beneficio do empregado inactivo e para entrar logo no gozo do respectivo
vencimento, rul i11star do que se pratica co"in outros
pensionistns.
Quanto á 2. ", que deve fazer-se a intimação de que
tratão as Instrucções de 12 de Maio do corrente anno só
110 caso de dnvida ou de ser contrario o parecer á pretenção.
E quanto a 3. ", que as referidas Instrucções, aliás
provisorias, e que forão assim expedidas no intuito de ob-
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servar-se o que a pratica melho1· aconselhasse, refereth-se
a processos e nâo a documentos, a respeito de cujO. entrega
se deve observar o que está em pratica nas Repartições e no
fôró, devendo ter-se em vista o at't. 13 do Decreto de 30
de Setembro e as Instrucções de 20 de Outubro ultimo, para
sua execução.
Releva, porém, notor que a respéito das pretençõês para
gratificações não podem proceder as regras d~s lnstrucções
de 12 de Maio, por quanto , não se tt;ata ali.i de discutir
direitos adquiridos, mas de requerer huma mercê, devendo
a respeito dos documentos annexos a taes pretenções obser·
vor-se o que até agora se tem praticado nas Hepartições
Publicas.
Deos Guarde 1'1. V. Ex.- Angelo l\loniz da Silvá Ferraz.Sr. Conselheito Director Geral da Contabilidade.

N. 0 376.-Em 28 de Novembro de 1859.-Não se deve
cobrar de busca mm:s do que a quantia marcada nlt Tabella de 19 de Abril de 18M.

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.
28 de Novembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da Parahyha, que por Decreto
de 16 do corrente foi concedida a gratificação de 1Oolo ao FeitOr
da Alfandega, Antonio Joaquim da Fonseca, por contar mais
de trinta rinnos de serviço; e como conste dos documentos
que instruirllo a petição supplirante, haver a mesma Thesouraria cobrado a quantia de 2lf.,Jtl000 de busca, pela certidiio
passada a 8 de Agosto ultimo , quando pela tabella de 19
rle Abril de 1844, mandada ainda executàr pela Circular de
4 de Julho de 1856, o maximo das buscas são 4 ~; cum·
pte que o Sr. Inspector faça restituir, o que indevidamente
cobrou de mais.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.

(
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N.o 377.- Circular em 30 de Novembro de 1859.- Os
empregados das A lfandegas achando-se em serviço, embora fóra da propria Repartição , tem direito a todos
os seus vencimentos, incluída a respectiva gratificação.
Ministerio dos Negocias da Fazenda.
30 de Novembro de :l85U.

Rio de Janeiro em

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara, para a devida intelligencia e execução, aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, de
conformidade com o Aviso desta data á Directoria de Contabilidade qne os Empregados das Alfandegas achando-se em serviço,
embora fóra da propria Repartição, tem direito a todos os seus
vencimentos, incluída a respectiva gratificação; entendendo-se
em casos desta na tu reza a disposição do l)ecreto n. o 2.082 de
16 de Janeiro de 1858, art. 2. o, do mesmo modo que a do
Decreto 11. 0 2.31~3 de 29 de Janeiro do corrente anno, art. 43.
-Angelo Moniz da Silva Ferraz.

N.o 378.- Em 30 de Novembro de 1859.- Ft'xa a intelligencia da ultima parte do art. 2. § 2. do Decreto
0

0

no 2.h7.&

de 24 de Setembro do corrente anno sobre
a armazenagem. de 4 por % a que ficão sujeitas as
mercadorias demoradas nas Alfandegas além de dous
annos.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.

Rio de Janeiro em

30 de Novembro de 1859.
Convindo evitar as duvidas a que possa dar lugar huma
menos exacta intelligencia da ultima parte do art. 2. o § 2. 0
do Decreto n. o 2.!~74 de 2lí· de Setembro do corrente anno,
declaru a V. S. qP0 a armazenagem de 4 por o;., a que ficão
sujeitas as mercadorias demoradas nas AlfaOt.legas além de
1lous annos, deve ser cobrada por todo o tempo excedente
aos mesmos dous annos, qt.alquer que seja o numero de mezes
decorridos; e não ror cada mez depois dos dous annos; visto
·que da propri:~ redacção e disposição das palavras no art.
eilado se evidencía que a armazenagem, de que se trata, não
está subordinada á regra cc da data da descarga em diante»
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estabelecida pelo mesmo artigo para o tempo menor de dons
onnos; e outrosim que, findo este ultimo prazo, se deve proceder na fórma do Regulamento de 22 de Junho de 1836,
levando-se ao consumo as mercadorias demoradas.
Deos Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. lnspector da Alfandega da Córte.

N.• 3'19. -JUSTICA. -Aviso Circular em 30 de Novembro
de 1859.- Aos Presidentes das P1·ovincias, declarando

que não existe nenhuma incompatibilidade entre o Officio
de Escrivão do Jury, e o de Distribuidor.
Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro em
30 de Novembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador Houve
por bem Declarar pela Sua immediata e Imperial Resolução
de 1'1 deste mez, tomada sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado, que, não estando o Escrivão do
Jury 11ujeito á distribuição, por que he privativ(\, e tendo de
residir no Termo, d'onde não ha necessidade de ausentar-se,
nenhuma incompatibilidade existe entre aquelle officio, e o
de Distribuidor.
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Presidente da Província de ....

N.• 380.-GUERRA.-Circulardo i.•deDezembrode 1859.-

Declarando que o fornecimento d'agua deve ser feito d'ora
em diante pelas sobras dos ranchos dos Corpos ; e determinando que todas as despezas com a tropa de 1. a Linha
seja feita pelos Cofres Geraes sejão, ellas quaes forem,
reoogado o Aviso de 24 de Julho de 1856.
Rio de Janeiro.

Ministerio dos Negocios da Guerra em

1.• de Dezembro de 1859.
Illm. Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., para seu conhecimento e governo, que o fornecimento d'agua aos Quarteis,

44
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que a não tiverem, deve ser feito d'ora em diante peras sobras
do rancho dos Corpos, e na sua falta tiradas dos economias
licita~ ; c bem assim , que fica revogado o Aviso de 24- de
.Julho de 1856 determinando que as luzes sejão pagas pelos
cofres Provinciaes , . pois que todas as despezas com a tropa
de 1. a linha, sejão quaes forem os seus serviços, pertehccril
aos Cofres Geraes e não aos Provinciaes.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província de .....

N. 0 381.-.FAZENDA.-Circular em

t.o de Dezembro de 1859.

Fixa a Ú1telligenda da nltima parte do art. 2. o § 2. o do
Decreto n. o 2.4-7 4 de 24 de Setembro deste anno sobre os
4 por % a que estão sujeitas as mercadorias demoradas
nas Alfandegas além de dous annos.
l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.
o 1." de Dezembro de 1859.

lHo de Janeiro em

Angelo llioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, tendo em vista evitar as duvidas a que
rossa dar lugar lmma menos cxacta intelligcncia da ultima
parte do art. 2. 0 § 2. 0 do Decreto 11. 0 2.474 de 24 de ~eternbro
do corrente anno, declara aos Srs. lnspcclores das Thesourarias
de Fazenda, para a devida intelligencia c· execução, que a
armazenagem ele 4 por 0 /o, a que ficão sujeitus as mercadorias
demoradas nas Alli:mdegas, além de dons annos, deve ser cobrada por todo o tempo excedente abs mesmos dous annos,
qualquer que seja o numero de uwzes deeorridost c não por
cada mez depois dos dous annos; visto ifUe da propria redac~ão
e disposição das palavras no arligo citado se evidencia que a
armazenagem, de que se trata, não está subordinada a regra
«da data da descarga em diante>> estabelecida pelo mesmo artigo
para o tempo menor de dons annos; e outrosim que, findo
este ultimo prnzo, se deve proceder na fórina do Regulame.nl.o
de 22 de Junho dn 183G, levando-se ao consumo as mercadorias demoradas.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
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$2; .....:.. tircuW· em 3 de Dezetnbro de 1859. -As acções

·~á Bane~

do .IJrasil não podem ser transferidas sem prévio
pagamento do sello.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
Dezembro de 1859.

g de

H.io de Janeiro em

.. Angelo Moniz da Silva Fenaz, Presidente do Tribunal do
1'he,soutó Nàcional, declara, pará a devida intelligencia e execuÇâo; aos Srs. Inspeetores das Thesourarias de Fazenda, em
éottforniidade do Aviso dirigido ao Presidente do Banco do Brasil
~tn 22 de Novembro proximo passado, que não podem as acções
do mesmo Banco ser transferidas, sem prévio pagamento do
sellô, o qriàl póde ser pago nas H.epartições Fiscaes ou nas
cliiiâS do Banco, visto que tem autorisação para arrecadarem
o imposto; em ambos os casos, porém , por meio da nota
mencionada no art. 1. o do Decreto de 30 de Setembro do
corrente anno, devendo o dito imposto, no caso de celebrar-se
a transacção por intermedio de corretor, ser entregue a este
official, para a transcrever no assento da transacção, não lavrando o. termo de transferencia se não á vista da copia do
rn~~lno. assepto, nos termos do art. 3. o §§ 1. o e 2. o do citado
Deôteto;..:.;; Angelo Moniz da Silva Ferraz.

-Reparti~ão

Geral tias Terras Publicas.

:tV•

883.-Aviso N.o 33 de 5 de Dezembro de 1859. -A'
Pfesideneia do Rio de Janeiro.- Declarando qnaes as

possts de pessoas pobres, cuja medição deve correr por
contá dos cofres pttblicos.
lllni. e Exm. Sr.-Em solução ao officio de V. Ex. de 26
do mez proximo passado, declaro que as despezas, com a medição das posses de pessoas pobres, cuja are a não exceder de
250.000 braças quadradas, devem correr por conta dos cofres
geraes, o que pela Repartição Geral das Terras 1) ublicas já
foi explicado ao Juiz Commissario de Canlagallo e Macahé.
Deos Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.
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N. o 384.- FAZENDA.-Circular em 6 de Dezembro de 1859.
Recommenda a observancia da Ot·dem de 1(i de Julho deste
anno na liquidação do tempo de serviço dos Empregados
de Fazenda aposentados.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
6 de Dezembro de 1859.

Hio de Janeiro em

Angelo l\'Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. Inspectorcs das Thesom·arias de Fazenda que, na liquidação do tempo de serviço
dos Empregados de Fazenda aposentados para a concessão do
respectivo vencimento, observem o disposto na ordem de 1G
de Julho do corrente anno, que lhe foi transmittida com a
Circular n. o 23 da mesma data.-- Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz.

N. o 385. -GUERRA.- Circular de 6 de Dezembro de 1859.

Determinando que estando gastos os medicamentos mandados para os Jlospitaes e Enfermarias militares das
Províncias sejão comprados nas Províncias como anteriormente se praticava.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra
em 6 de Dezembro de 1859.
111m. e Exm. Sr.- Determinando o Governo Imperial
que, quando se tiverem gastos os medicamentos mandados
para essa Província, sejão comprados ahi os necessarios para
o respectivo Hospital militar ou Enfermarias, procedendo-se
para isso, como anteriormente se praticava: assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento e expedição das necessarias (lrdens.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros,

(
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N. 386. -FAZENDA.-I~m 7 de Dezembro de 1859.-Sobre
o se l/o, a que estão suJeüos os bilhetes dos Bancos.
0

l\'linisterio dos Negocios da Fazenda.
de Dezembro de 1859.

Rto de Janeiro 7

lllm. e Ex.m Sr.- Em resposta ao Officio n. o 59 de 7 do
mez proximo findo, em que V. Ex., transmittindo-me por
copia o da Directoria do Banco dessa Provincia de 4 do mesmo
mez, me participa que o referido Banco resolvera suspender
a sua emissão , visto não possuir senão bilhetes do valor de
10.~000 e julgar prejudicial a seus interesses o pagamento do
sello semestral de 1,?000 a que está sujeito cada hum bilhete
desse valor, em virtude das disposições do Decreto n. o 2.490
de 30 de Setembro ultimo; tenho a declarar a V. Ex. para
que o faça constar á mesma Directoria, que o Governo não
póde aceitar a declaração por ella feita ; por quanto , para
produzir os effcitos legaes no semestre ou semestres, em cujo
começo não existirem em circulação notas suas, cumpria que
o fosse perante a Estação Fiscal arrecadadora do imposto no
respectivo distdcto; declaração aliás inutil, visto como, dando-se aquelle facto, claro era que, não havendo emissão, seria
illegal a cobrança dQ imposto.
Ponuero oulrosim a V. Ex. que errada foi a intelligencia
dada á Lei de 6 de Setembro de 1852, por quanto effectuou-se
o pagamento do sello das emissões antecipadamente, quando
só o devia ser no fim de cada semestre , e do total da emissão
autorisada, quando aliás era sómente exigível o sello do total
da emissão garantida conforme o Aviso de 15 de Setembro
de 1858.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva FerrazSr. Presidente da Província do Rio Grande do SuL
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N." 387. -MARINHA.-Aviso de 7 de D.ezembro

~e 185~

Declara que os Of!iciaes Marinheiros da Armttda, .q1Je aceitãô.
os lugares de Patrões Jlfóres, creados por Le' ~ ou de
lJ!Iestres das Officinas de velas e apparelho dQs Arsenaes,
perdem os que occupão no respectivo Quadro.
·
3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocjos da
Marinha em 7 de Dezembro de 1859.
'

De accordo com o parecer, emittido pelo Conselho Naval
em Consulta n. 0 166, de 4 de Outubro ultimo, tenho por
conveniente declarai' a V. S., parn sua intelligencia e e~ecução,
que á vista do disposto no art. 11 do Plano, que apompanbou
o Decreto n. 0 2.109, de 20 de :Fevereiro do anno proximo
preterito, deve-se entender que os Officiaes Mai.'inhe~ros da
Armada, que nceitão os logares de Patrões Móres, cre!ldos
por Lei, ou de Mestres das Officinns de velas e ·apparelho
dos Arsenaes, perdem os que occupão no respectivo Quadi·o,
contando-se-lhes·, todavia, para os devidos ciTei tos, o tempo
de serviço, que já tiverem
Renovo a V. S. as expressões de minha estima e .çQqsi~
deração.- Francisco Xavier Paes Barreto.- Ao Sr. .Q~ogo
Jgnacio Tavares.
· · ·

N.o 388.-GUERRA. -Aviso de 7 de Dezembro de 185~.
Declarando que fica elevado a 400 réis o preço maximo
das esteiras para os Corpos da Gu(J,rniçijo da Côrte, ~pndo
fornecidas pelo Conselho Administractivo de compras, cessando a pratica de se entregar aos Corpos a importancia
das mesmas esteiras.
Rio de Janeiro.

Ministerio dos Negocios da Guerra em

7 de Dezembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr. -Para remover os embaraços que se
apresentão á compra de esteiras, que deverão ser fornecidas ás
praças dos Corpos da Guarnição da Côrte, sobre o que representou a V. Ex. o Commandante do 1. o Batalhão de Infantaria , resolveu o Governo Imperial , de conformidade com a
informação da Repartição de Quartel Mestre General, que,
não só seja elevado á 400 réis o preço maximo de cada es·
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teira, mas que este artigo seja fornecido pelo Conselho
Ad.mi~listrativo do Arsenal de Guerra , por meio de compra
effectuada, logo que fôr autorisado por esta Secretaria de
Estado ávísta do pedido, que lhe fôr remeltido; cessando a
pratica de entregar-~e aos Corpos a importancia das mesmas
esteiras.
Deos Guarde a V. Ex. -Sobl).stião do Rego Barros.Sr. Barão de Surnhy. ·

N.• 389 ...... MARINHA.- Aviso de 9 de Dezembro de 1859.

Manda q'l;té aos Almoxarifes demittidos se abone a respectiva
·gratificação durante o tempo que assistirem aos inventarias
de entrega, descontados os dias em que, por qualquer
iíwtivo; não trabalharem.
2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da
Máriilha em 9 de Dezembro 1859.
· Illm. Exm. Sr. -Não sendo legal a prática, atP. hoje seguida, de continuar-se a pagar aos Almoxarifes demittidos
todos os r~pecti vos vencimentos, em quanto assistem aos inventarior~ de tmtrega, e, por outro lado, prolongando-se estes
de ordinario por tanto tempo que importaria faltar á equidade
deixar sem retribuição o trabalho que elles originao, embora
seja hum onus com que devão contm· os demittidos, o que
'até difficultaria a nomeação de pessoas nas condições de substitui-los com vantagem do serviço publico; Manda Sua Magestade
o Imperador, no intuito de estabelecer huma regra a este respeito,· que, durante os referidos inventarios, pereebão os exAlmoxarifes a gratificação do emprego, descontados os dias em
que, por qualquer motivo, não trabalharem: o que tenho a
honra de communicar a V. Ex., que se dignará de expedir as
convenientes ordens ás .'fhesourarias de Fazenda das Provineias
da Bahia, Pernambuco e Pará.
Renovo os protestos da alta estima e distincta consideração
que á V. Ex. consagro.- Francisco Xavier Paes Barreto.- A
Sua Ex. o Sr. Conselheiro Angelo Moniz da Silva Ferraz.
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N. 0 390. -FAZENDA.-Em 9 de Dezembt·o de 1859.-Sobre
o modo de contar a antiguidade dos Empregados da Fazenda 1·emovidos de humas para outras Thesourarias, '
se nesta hypolhese devem prestar novo iuramento para entrat·em no exercício de seu ultúno Emprego.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
9 de Dezembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo 1\'loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesonro Nacional, tendo presente o officio n. o 80 de 22 de
Agosto do corrente armo do Sr. Inspectot· interino da Thesouraria
de Fazenda de Sergipe, que acompanhou a representaçllo do
Chefe da 1. • Secção da mesma Thesouraria, em que lhe fez, para
o fim de ser resolvida pelo Thesouro, a seguinte consulta:
1. o se hum Chefe de Secç,ão de Thesouraria de Fazenda de 2. •
ordem, removido no mesmo emprego para Thesouraria da mesma onlem de outra Província, perde a antiguidade na respectiva elasse passando a conta-la do seu novo exercício, e
ficando assim mais moderno do que os outros empregados da
mesma elassc; e 2. o se hum empregado nestas circumstancias
deve prestar novo juramento para poder entrar em exercício do
emprego para que fôra removido, ou se pelo contrario póde
exerce-lo com o que havia já prestado na Thesoutaria da Pro·
vineia d'onde viera: declara ao Sr. Inspector, quanto á primeira
parte, que as remoções não fazem perder aos empregados a an~
tiguidade que tiverem adquerido, sendo mais antigo o que pri·
meiro houver tomado posse e entrado em exercicio, na classe a
que pertencer, da mesma ou de diversa Thesouraria, pelo que é
fóra de duvida, applicando-se esta doutrina ao caso que deu
origem á referida consulta, que o Chefe de Secção Joaquim
.José da Silva Castro é mais antigo nessa classe do que o outro,
Pedro de Alcantara Salles, porque sendo iguaes em categoria,
por pertencerem ambos á Thesourarias da mesma ordem e
classe, o 1. o conta a sua antiguidade nesse emprego desde
9 de Fevereiro de 1852, em que tomou posse e entrou em
ex:ercicio, ao passo que a do 2. •, pela mesma razão data de
27 de Abril de 18M; c quanto á segunda parte, que sendo
absoluta a doutrina dos artigos 65 do Decreto de 20 de Novembro de 18:'50 e 1." do de 30 de Novembro de 1852, é
claro que o Chefe de Secção Silva Castro devia prestar juramento
para poder entmr no exercício do emprego para que foi re~
movido; sendo que, em regra geral, o juramento deve ser
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:;cmpre prestado nas mãos do empregado que estiver exercendo
o cargo de Inspeclor, ainda quando seja mais moderno do
que aquelle que o houver de prestar. -Angelo Moniz da Silva
Ferraz.

N! 391.-Circular em 9 de Dezembro de 1859.-Recomrnenda o. exacto cwnprúnrmto da legislação fiscal reZa tiramente á cobrança dos sellos e direúos de 5 por "/o.
l\Jinisterio dos Negocias da Fazenda.
!l de Dezembro de 18tl9.

Rio de Janeiro em

Angelo l\foniz da Silva Ferraz, Prasidenlc do Tl'ibunal do
Thcsouro :'iacional, tendo reconhecido, pelo exame ri que se
tem procedido no mesmo Tl!esouro nos processos tanto de
aposentadoria, corno relativos ü concessão da gratificação do
art. lí.2 do Decreto n." 2.3!~3 de 2!) de .Janeiro do corrente
anno, que diversos títulos de nomeação não tinhão o respectivo
sello, c que de outros nfio havião sido cobrados os direitos de
5 por "/o, rccornmcnda aos Srs. lnspcctore3 das Thesourarius
de F~zenda o exacto cumprimento da legislação fiscal relativamente ü éobrança dos ditos sellos e direitos, c notadarncnt(}
das Instrucções de 80 de Julho de 1851, n." 210. -Angelo
l\Ioniz da Silva Ferraz.

N." 392. -Em 10 de Dezembro de 1859.- Cwnpre aos Pre-

sidentes de Provincia participar ao Governo Imperial a
installação de qualquer Estabelecimento Bancaria, que
possa ter lugar nas Províncias respectit'as.
Ministcrio dos Negocias da Fazenda.

Rio de Janeiro em

10 de Dezembro de 1859.

Illm. e Exm. Sr. -Convindo ao serviço publico que o Governo Imperial seja informado da cxistcncia de quaesquer
estabelecimentos Bancnrios, recommendo á V. Ex:. haja de participar á este Ministerio a inslalla~ão de qualquer estabelecimento dessa natureza que possa ter lugar nessa Província.
Deos Guarde á V. Ex. -Angelo Mouiz da Silva Ferraz. -·
Sr. !)residente da Proyincin de ....
li5

(
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N. 0 393.-l\JAillNHA.-Aviso de 13 de Dezembro de 1859.

Dá providencias para a boa conservação das drogas fornecidas ás bot~·cas á bordo dos Navios da Annada, bem
como dos instrumentos cirttrgicos á cargo dos Cirurgiões
respectivos.
1.• Seceúo. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Ncgocios da
Marinha crú 13 de Dezembro de 1859.
Sua 1\lagestade O Imperador Tomando em consideração o
que representou a Contadoria da Marinha em Officio de 21 do
mcz proximo findo, sobre a necessidade de providencias á bem
de evitar-se os prejuízos provenientes da excessiva quantidade
de drogas medicinaes, que de bordo dos Navios da Armada
Nacional a Imperial, por iuutcis, se entregão no Hospital da
:Marinha da Côrte, como facilmente se conhece das conferencias
das contas daquellc Estabelecimento; bem assim rara a boa
conservação dos instrumentos cirurgicos á cargo dos Cimrgiõrs
embarcados, Ha por bem Ordenar:
1. 0 Os Cirurgiões c Pharmaccuticos embarcados nos Navios
da Armada deverão empregar todo o cuidado para a boa conservaçúo dos instrumentos cirurgicos c das drogas medicinacs,
que receberem para supprimcnlo das boticas, c terão tudo á bom
recato, sendo rcsponsaveis pela deterioração, que possa haver,
causada por sua negligencia, c sujeitos á competente indemnisaç.ão.
2. o A gratificação de doze mil réis mcnsaes, que, pelo art. 71
do Regulamento provisorio mandado observar pelo Aviso de
'1.7 de Julho de 1858, compele aos Cimrgiões que á bordo dos
navios exercem conjunclarnenlc as funcções de Jlfwrmaceulico,
só lhes s~rá paga depois que houverem apresentado atlestado
do Dircctor do Hospital , que prove que os instrumentos c
drogas medicinacs que e,otavão á seu cargo, e que por ventura
lwjão restituído no Hospital, se a chão em bom estado; ou do
Cirurgião que o. substituir á bordo, rubricado pelo Commandanle do navio, que além de assegurar o bom estado dos orjeclos
que receber, c continuarem á ficar sob sua guarda, por cllcs
se rcsponsabilisc.
a. o Quando aconteça dclcriorarern-sc os instrumentos cirlll'gicos, c as drogas mcdicinaes, c se prove ser isso proveniente
do deleixo c ineuria dos Cirurgiões c P!Jarmttcruticos delles
encarregados, será o damno avaliado, e pronwvcr-sc-ha pelo
Juizo competente a indcmnisar;ão da Fazenda Publica, caso
não haja prompla reparação por parte do responsavel e quando
este seja o Cirurgião, qne se ache tambcm servindo de Pllarmaccl1tieo, poder-se-'.:a raz!·r a dedueçfío do valor do d11muo da
g-ratificação !jUC lhe p!•rfenee em yirtudc do citado artigo do
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fiegulamenlo, C que deye ficar em garantia na fórma da
disposição supra; fazendo-se sempre a neccssaria cscripturaçfw.
· Aproveito a opportunidade para renovar ú V. S. os meus
protestos de estima c con5ideração.- Francisco Xavier Paes
Banelo.- Sr. Conselheiro Jourjuim José Ignacio.

N. o 39~.- Aviso de 14. de Dezembro de 1859. -Amplia
o disposto na 6.• observação da tabella mandada executar por Aviso de 17 de Dezembro de 1849, 1'elati-

vamente ao fornecimento de peças de fardamento ás praças
do Batalhão 1\'aval.
1. • Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocias da
Marinha em H de Dezembro de 1859.
Sua Magcstlldc O Inipcradot· Attcndcnclo <is observ:~çõ!ls
feitas pelo Chefe de Esquudra cnearregado do Qaartel General
da Marinha em Officio de 2G ele Outubro elo corrente anno,
sobre a autorisação pedida pelo Commandantc do Batalhão Naval
para adiantar algumas pcç.as de fardamento c semestres que
mais prceisos forem ás praças que houverem de dcstaear para
qualquer parte, c se aehcm desprovidas do necrssario: lia por
bem, Ampliando a disposição da 6. a observação da tabella
mandada executar por Aviso de 17 de Dezembro de 181.9, que
autorisa o adiantamento de um anno c clous sernestrcs áqucllas
praças que tcnhão de destacar para navios que tem de sahir
em commissão, Permiltir que se faça a distribuição das peças
de fardamento que forem reconhecidamente indispensaveis ás
mesmas praças no neto do embarque, fazendo-se logo a neccs..:
saria cscripturação no Corpo, afim de que taes abonos sejão
atlendidos na época propria do vencimento do mesmo fardamento nos tennos da 3. • observação da referida tabella de
17 de Dezembro de 18'~9.
Por esta occasião renovo a V. S. os meus protestos de
estima c consideração.- Francisco Xavier Paes Barreto. -Sr.
Antonio José da Silva, Contador da Marinha.

N." 395.- Aviso de 14 de Dezembro de 1859. -Regula
a mane·ira por que derem ser cobradas as multas impostas por út{rarção de conlractos com a Repartição da
.Mariuha.
2.• Secção. Hio de Janeim. Ministcrio dos Negocios da
Marinha cn1 H. de Dezembro de 185!).

Illm. c Exm. Sr.- Sua }Jagesladc O Imperador H a por
!Jem que se observem ns rrgr as seguintes nas cobranças das
multas impostas pM infvac<;;to de contractos celcbradcs com n
llcpartição da Marinha:
1. 0 Heconhccido que o con!raetante ha incorrido na rnnfta
dcsigrwda no rcspectiro contrado, ordt~nar-se-lw á Hrpartir;ão,
que o houver celebrado, que tlw inlime a imposit;ão da mnlla,
f(Jrncccndo-Ihe huma guia, pass;Hia pela Contadoria da Marinha,
para a sua ef!'cctiva entrega no Thcsouro Na.('.Íonal, pnr onde
deve ser· dir·eetamcnte cobrada c compt~tentcmcntc escripturada,
eomo renda do Estado.
2." Nessa guiJ. dcclarar-sc-Ila a imporlancia c a pron•fleneia
da rntlÍtil, e o prazo, nunca maior de <Ittiuzc dias, dentro do
1-JlWI dcYc rcalisar-sc a sua entrega.
3. • O prazo referido corn~ni do dia da intimação; c, expimtlo eJic. do competente fino de diridas activas exhibiní a
Contndoria de Marinha lmma conta COITPntc, que scrfi trnnsmiUida, pm· intennmlio dcsla Secretaria de I~stado, ao Tlrcsouro 1\aeionnl, nfim de promover-se cxccuth·amcntc a sua
cobrança, easo sqja nccrssario.
.
4.• Se, porém, o multado <linda usnr do recurso do art. '.G
rlo 1\l'g-Jrtanwnto n.• 13.',, de i) de Fev('rciro de HH2, c o Ministcrio da l\larinlw entender que Pntrclauto deverá ficar suspensa a execução do despacho que irnpô-z a multa, sei·~ ·s·o
ronrmunicndo ú quem convkr, aguardando-se decisão final.
Heilcro ;i V. Ex. os rotos rJe minlra perfeita estima ~~
mni distincta consideração.- Franeiseo Xavier Paes Tinrrcto.
A' Srra,Ex. o Sr·. Conselheiro 'Iiuislro c Secretario de .EslGclo
dos Nec;oeios da Fazenda.
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N. • 396.- UI PERTO. ~Aviso Circular de 15 (]e Dezembro
de 1859.- Provülencía sobre o abuso de serem lauçados
no Correio com a designação de <<serviço publico >> 7wpeis
e processos adim'nistrativos que tem por objeclo interesses
de prtrtes.
7.• Secção. Rio de Janeiro. Jiinisterio dos Negocias do
lrnperio em 15 de Dezembro de !859.
Illm. e Ex.m. Sr. -Tt'ndo-sc praticado o abuso de serem
lançados no Correio com a desigrw·. Cio de- Serviço Publicopapeis c processos administrativos que tem por ohjeclo interesses de partes, do qual resul!n ficarem isentos do pagamento do porte determinado pelo art. 199 do Regulamento
n." 399 de 2l de Dezembro de i 8 'I/, papeis qne não estão
comprehendidos na 2.• parte rio mesmo artigo, rogo ú V.
Ex. haja de providenciar af1m de previnir-se lodo o abuso
nas Repartições pertencentes ao ~linislerio ú seu cargo; convindo que nos sobscriplos dos ditos papeis seja sempre posta
a nota de- Interesse particular-- para que na Hcpartiç.ão
do Correio se possa fiscali~ar o pagamento do respectivo porte.
Deos Guarde <i V. Ex.- Angelo ~Ioniz da Sil,·a Ferraz.
Sr. Mini~tro c Secretario de Estado dos Negocias ....

N.o 397.-FAZENlH.-I~m t5 de Dczc;nbro de 18;)9.-As
mercadorias silo sujeilag aos direitos em Pi_gor na data da
distribuição da competente nota para despacho.
Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.
15 de Dezembro de 185!>.

Hio de Janeiro em

Em solução á duvida proposta em seu officio n. 0 4-32dc

:3 do corrente sobre a exccuruo do Decreto n. o 2.!t89 de 30
rlc Setembro deste anno em 'rcl<:ção aos despachos de vinhos,
que sendo antccedcnlemenlc di~lribnidos são agora concluídos
em applicação da nova taxa C'tahclecida pelo referido Decreto,
declaro ó V. S. qnc deve regular-se neste caso pela circular
de 2 de Outubro rle 18;)8, que manda sujcilar as mercadorins nn~ direitos em vigor nn data dn (blrihuit;ão da com-
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petcnte nota para despacho nos termos do art. 136 do Hegulamenlo de 22 de Junho de 1&36.
Deos Guarde á V. S.- Angelo Moniz da Silva Fcrraz.Sr. Inspector da Alfandcga da Côrtc.
~e----·--·

N.• 398.--Em 15 de Dezembro de 1859. -Não são excluídos na dútriúw"ção das multas os Escr·ipturarios e Amanuenses das A lfandegas, quando (altão mais de hum a semana, por motivo de serviço gratuúo em vú·tude de Lei;
e lze indifferente contar as (altas seguida ou interpoladamente pm·a preencher aquelle praw, quanto aos que soffi·em
a exclusão.
l\1inisterio dos Negodos da Fazenda.
15 de Dezembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Respondendo ao officio de V. S. n. o 21 de 13 de Outubro ultimo, no qual consulta se devem ser excluídos na distribuição das multas de difl'erenças encontradas na conferencia
dos manifestos os Escripturarios c Amanuenses que faltarão
por espaço de huma semana por motivo de serviço da Guarda
Nacional, Jury c outros serviços gratuitos em virtude de Lei,
iÍ vista da decisiio n. o, 72 de 9 de 1\Jaio de 1838; e se para
conta da falta de huma semana se deve considprar os dias uteis
seguidos, ou interrompidos: deelaro <Í V. S. que lendo o Decreto
n.• 2.082 de 16 de Janeiro do anno passado e~tabelecido doutrina nova á respeito do exercieio dos Empregados, devem
ser por cllc reguludos os casos como o de que trata, embora
a Iegi~laçiio anterior seja diversa; sendo que, portanto, as
faltas por serviço publico da natureza dos que prestarão os
ditos Escripturarios e Amanuenses, não prejudicando, na fôrma
do art. 2. o do citado Decreto, o vencimento d"as gratificações
não devem por identidade de razão excluir o abono das referidas multas; prP.valecendo a doutrina da decisão n.o 72 de
9 de Maio de 1838 sómente quando se d<Í a falta por molestia, licença, ou outros quaesquer motivos niio comprchendidos naqucllcs casos ; e quanto ao modo de contar as faltas,
que !Je indill"crenle que cllas snjão commettidas seguida ou
intcrpoladamente, eom tanto q11c ~c complcfc o prazo de h uma
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scmaua; visto como a distribuição das multas deve ser mensal ad instar da de que tratão as Disposições Preliminares
da Tarifa, e não semanal.
Deos Guarde á V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.Sr. Contador, Rafael Archanjo Galvão, em commissao na Província da Bahia.

399. -Circular em 15 de Dezembro de 1859.-As facturas das mercadorias não taxadas na Tar·ifa devem ser
processadas em separado das notas para o despacho, conforme os modelos annexos.

N. 0

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.
de Dezembro de 1859.

Rio de Janeiro em 15

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, á bem da regularidade do serviço das Alfandegas, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda
para que o fação constar aos das mesmas Alfandcgas, para a
devida execução, que as facturas das mercadorias não taxadas
na Tarifa devem ser processadas em separado das notas para
o despacho, e escriptas c assignadas pelos donos ou consignalarios das mesmas mercadorias, ou pelos despachantes apresentando nota dos valores assignada pelos referidos donos ou
consignatarios, conforme os modelos juntos, em h1un dos quaes
se achão designadas as formalidades á seguit· no caso de impugnação; cumprindo que as ditas facturas tenhão numero
identico ao do despacho, de que fazem parte, o srjão, depois
de pago este, emaçadas separadamente, para servirem aos
exames que se fizerem necessarios para o futuro. - Angelo
Moniz da Silva Ferraz.
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Hio de Janeiro, 11 de Dczcmbw de 18&8,

Srs. l\I. Torrrs ,
Barros, Vieira
19-12-58.

A. Eulalio. Por eonta etc na, ir! Dnguerrc & C.", das mcrcndori;ts, vin·
das do Ha\TC uo navio Ville de llio, entrado em Dczelllhru
de 18&8.
·

S. P. F.
12 Chales de lã bunlatlos......... .. ...
1 Caixa n. o 325. 36 Cortes de sctim lJOnladus (lai'U collctcs.

1HOOO 18$000
3HOoo 10~$000
lf>GHCO!l

Por David Dagucrrc & C. •
Dagucrrc lcvenl.

~

11

..,
...
p.,

l\ilo tO!lCOrdo. - 1~- [,8
12

bO

·;n
o

Padua.

Arbitramos os 12 Chales de In bordados..
36 Cortes de setim bordado
para colletcs..............

GSOOO

GO~OCO

GSOOO

~1GSOOO

Alfandega da Côrte , .12 de Dezembro de 18&8.
l\I. Torres.
Barros.
Vieira.
(No caso de não concordancia da parte, seguir-sc-ha a
nomeação de arbitros, &c.)
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Hi o de .Tanriro, 1l de Drzcmhro de

f'rs. Torres, Barro.~ e Vidra.

18:,s.

Tmpugnc-sc iG-12-r,s.

A, Enlnlio.

S. Yimma.
}'achll'a.

Pm· conta de Davitl Dnguerrc &: C.n, ela merca~loria abaixo,
'inda do Hnnc pelo IHtYio Petropolis, entrado em Dezembro
de 18[,8,

R. D.

ITuma caixa com ~9.2 peças de tiras de cnssa de 3 aunas
em prçn, l77l: mmas a 400 ................. 710$100
Da1id Dagnerre & C."
15

Nilo

cr.ncordo.-lS-5~.

12
Jlapl i,;ta Franco,

Julgmnos a fazenda acima no caso de ser impugnaria.
Alfandrga, 1G ele Drzcrnhro de 1858.
M. Torres.
Barros.
Vieira,
Na fórma das rlisposiç<irs preliminares da Tarifa, e em cumprimento do rlrspacho supra, datado de hontrm, impugnei
a mcr<'adoria aeima. ·

O. F. C.
Bnptist.a Franco.
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N. !iOO.- Circular em J;J de Dezembro de 18t)9. --Dá modelos para a escripluração das impugnações, e declara que
quando houver necessidade de supprimento do cofre geral
das, Alfandegas para o das Ú1lpu.r;naçiJes deve preceder requisição do Emp1·egado encarregado dessa esc1·iptvração ao
Tespectivo lnspector para autorisar o supprúnenlo.
0

l\Iinisterio dos NPgocios da Fazenda.

Rio de Janeiro, 15

de Dezembro de 1859.
Angelo lVJoniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacion<Jl , tendo em vista hannonisar nas diversas Alfandegas do Imperio a cscripturação das impugnações,
transmitte aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda,
para que tenhão a devida execução nas mesmas Alfandegas,
a formula constante déls copias juntas; c declara outrosim
que quando houver necessidade de supprimento do cofre geral- das Alfandegas para o das impugnações deve preceder requisição do Empregado encarregado dessa cscripturação no
respectivo Inspeclor· para autorisar o supprimento.- Angelo
-Moniz da Silva Frrraz.

EXERCf8W DE 18 ~8-f 8~9. -

RECEITA E DESPEZA.
DE

( 36/s )

Alfandcga do I\io de Janeiro 21 de Dezembro
de 1S5S.
SIIJ)pt•intento feito pelo Cofre desta Bcparti<;ão
por despacho desta data do Sr. lnspcctor ••••.

. .. ······

- - - - - - - 23 - - - - - ltceebido de J O<HJuim Pereira de Andrade, conforme o despacho n. 0 2D92, valor por que Hrematou em pra~~a de hoje as mercadorias
impugnada:; em t;tctma de Dayid Dagucrre &
c.a' a saber;
Yalor dn factura ........................ .
f> 0 /o addicionaes .•••••••••••••••••.••• • • • ·
Prcmiq em p1·aça ••••••.••••.••.•.••.••..

Direitos de 30

0

/o

7108• 00
35S520

aaososo
1.0768000

o o O o I

O 0

o. O o O I O

I

I

I

I

I

I

i

I

O

o

322~800

-1.19U$1~0

{ 365 )

Alfandcga do Hio de Janeiro 22 de Dezembro
de 1858.

l'ago a David Dagncrre & C.•, importancia de
5!)2 peças de tiras de cassa com 1776 aunas, ou lfllH yaras, vindas na caixa de man~a
IW, descarregada em Dezembro uc 1858 uo
navio Petropolis procedente do I-lavre, conforme a sua factura, que foi impugnada ; li
saber:
Y alot· da fuctura .......••.•.•...•..•.•.•.
á "/o addicionacs ............. , ........... .

-----·----

3i

7 !OS-100
35$520

-·----

IJulemnlsação ao Cofre desta Hcpartição pelo
supprimcnto feito em 21 do corrente .....••...•.••.••.

------ ------))

Metade do liquido prodncto obtido em praça das

mercadorias impugnadas, c arrematadas neste
mez , que passa á receita extraordinaria desta
Alfandcga, partida n. 0 318 ................. .

3#U40

Idem idem pertencentes aos Feitores Conferentes,
que passa ao Lil'fo dos depositos dhersos,
partida u.o 1074 •••••••.••.•• , •.•••••••••.•.•

3$ü40
7S2So
l.Hl9$110

( 366 )
)JUIJllg'na.ç:io.
Rio de Janeiro 22 de DezCJPJJro de 18 58.
Pu~·:t Joaquim Pereira flc Andrade o yalor c uircitos tias mercaJorias
abaixo dcdaradns, vindas du Ha\Te no nayio Petropolis, descarregadas
em
de peze~nbr? de 1858, c por rllc arrcmata.das em praça de hoje,
<Js qu<JCS hanão Sl(]o nnpugnallas em factura de Da~1d DaguctTC & C.a, nos
termos do art. 7. 0 ~ 2. 0 das Disposições preliminares da Tarifa em vigor.

Da Caixa da marca JUJ, 592 peças de cassa com
1776 anuas, ou 1918 yaras no Yalur, ....... .

°/o ....................... ..

7108100
35#520

prat;a .. , • .. • .. . • • • . • .. • .. • .. .

7455920
3308 os o

Premio de 5
Premio

em

----.

1 :07GSOOO
Direitos de 30 °/o ................................. ,
Para liquidaç.ão ..•.•.••......•..•• , •..••...•..... , .

322880{)

7338200

1.ü7úSOóo
Conf. c paga direitos de consumo, e para Jiquidaçilo hun
conto setenta e seis mil réis.
Cana lho.
Revi.

22- 12 -

58,

Direitos .••. , , •••.••••••.••• , ••.•••• , ••
Para liquidação • , • , , ••••• , , ••••••• , • , ••

322$800
7b3S10U
1:07ü#OOO

Recebi.

Araujo Gome;;.

( 367 )
Sr. Barros.

A. Eulalio.
Hum volume. Armazem 10.
23
18-58.

12

Coelho.
Conf. e dei sahida a hum volume, em 2i de Dezcml>'ro de. 1858,
O Feitor Conferente.

( 3G8 )
N. a /~OL- JU.STII.A.- J\\iso de tG de DI'Willbro de 18:)9. -·
Solve as SC.fJUini'es duridas apresentadas pelo .fui;; de Direito
da Comarca do Grato: J. ", se ha r·ccurso do despacho que
dencga solt1l1'a em consequcncia de habeas·-corpus ; 2. ", se depois de concedido á parte semelhante recurso, pôde ser cassado pelo J ni::; por conter injurias a sua pessoa.

MinisL~rio dos Ncgocios da .Tusti~a.
ue Dezembro de 185U.

Rio de Janeiro Pl11 1G

lllm c Exm. Sr. -OITcrcceu essa Prcsidcncia a Alta Con~i
dcração de Sua l\Tagcstade o Imperador, em officio de 13 de
Outubro ullimo, as seguintes questões aprcsPntadas pelo Juiz
de Direito da Coma1·ca elo Crato: 1. ", se !ta recurso elo despacho
que dcncga soltura em conseqncncia de habeas-corpus; 2. a, se
depois de concedido semelhante recurso p6dc SCI' cassado pdo
Juiz por conter injurias a sua pessoa; ;ís quaes V. Ex. respondeu , quanto a 1. ", que, sendo os recursos de natureza stricti-juris,
não são admissíveis os que forem interpostos da decisão elencgativa de soltura em conscqnencia de habeas-corpus, a vista do
art. 69 § 7." da JA>,i de 3 de Dezembro de f 84.1 e do art. lt3H
§ 8." do Regulamento n.o 120 de 3l de .Janeiro de 18!t2; <',
quanto a 2. a que llUO llw parecia regular O procedimento do
.luiz, pois que, desde o n1omcnto em que permittira o recurso
e o mandara tomar por termo, cstaYa ellc aiTccto ao conhecimento do Tribunal Superior, mas que entretanto achando-se
o recurso em questão nos termos em que o direito permilte ser
cancellado podia o Juiz fuzô-lo. O Mesmo Augusto Senhor,
tendo ouvido o Consultor interino dos 1\'egocios da Justiç.n,
Houve por hem Approvar a primeira solução dPssa Presielencia, Decidindo, no que respeita a segunda, que, depois de
tomado a recurso 1;or termo, não p6de o Juiz cassa-lo nPm
in novar cousa alguma no feito; e que em caso nenhum tem
o Juiz o direito de canccllar os arrazoados das partes por conter
injurias a sua pessoa, visto não lhe ser concedida semelhante
ütculdadc pelo art. 2H do Codigo Criminal cuja íntellígeneia
deve ser Iitteral e reslricla como se vô explicada no Aviso de
10 de Dezembro de 1838.
Deos finardc a V. Rx. -Joiio Luslosa da Cunha Paranagul!.
Sr. Presifknte da ProYincia do Ceará.

( 3()9 )
N.o '102.-Aviso de Hi de DPzcmhro de 18:>9.-So/re duridas
a résprito da intdl(qencia d? Regimento de custas no art.
:lOS combinadfJ com o art. 95.

:Ministerio dos Negocias da Justiça.
iG de Dezembro de 1S59.

Rio de JaneiJ•o em

•

Illm. e Exm. St·. -A Sua l\lageslade o'Imperador foi presente o otncio 11. 0 H.J de 20 de Setembro ultimo de V. Ex.,
cobrindo o do Juiz de Orphãos supplcnte do l\Iunicipio da
Laguna a respeito da intelligencia do Hegimento de custas 110
art. 108 combinado com o art. 9!:> na parte em que. se lê« Entende-3e por meio dia o scrvi<;o não excedendo quatro horas,
e dia inteiro o de oito; porém ainda mesmo que o set·viço não
complete as quatro horas, sempre se contará meio dia de estada >> c o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar decl<Jt'UJ' a V. Ex., em solução a referida duvida, que constitue
meio dia o serviço não menor de quatro horas, sendo que a
excepçuo estabelecida na ultima parte <( ainda que não comp!ete » dcvr-sc entender a rcspc~ito da quarta hora.
DJos Gtwrdc a V. Ex . .João Lustosn da Cunha Parannguâ.
Sr. Pr·~~;idr•ate da Provineia de Santa Calharina.

---N.o .W.3.--FAZENOA.-Em 17deDczemLrode

JS;i~l.-E;r

pediente do sal náve,r;ado por cabotagem, e dos generos nacionaes que tivereni súHilares estrangeiros.
Ministerio dos Negocios da Fazenda.
17 de Dezembro de. 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nocional, tendo presente o oficio do Sr. Inspector da Thesournria da Provincia de S. Pedro n. 0 309 de
1!~ de Novembro ullimo, em que participa ter approvado a
deliberação do aclual Inspector da Alfandega de Porto Alegre
de mandar cobrar o expediente de 5 por "lo do sal navegado por cabotagem, c o de '/, por 0 /o dos gcneros nacionaes que tiverem similares estrangeiros, estabelecidos nos arts.
21 da Lei de 18 de Setembro de 18!~5. e 14. da de 20 de
Outubro de 1838, o que aliás se não praticava naquella AIfandega; c oulrosim haver mandado verilicar os despachos de

47

.

( 370 j
semelhante nntmeza proccs~ndos do t.oJc Julho de J83Scm
diante, afim de ser ·a Fazenda Nacional embol~·ada do dito
Pxpetlicnle pelas partes ou por quem de direito fôr, declara
ao referido Sr. Inspeclor da Thcsnnraria, que bem procedeu,
devendo porém a cobrança ser feita desde quando fôr devida,
e não doet1. o de Julho súrnentc, salva a parte qne esti1cr prescripta; e outro~im que a responsahilirlade dos Empregados,
que intervieriio nos sobreditos clcspnchos deve operur-se nos
termos do art. 212 do negulamento de 22 de Junho de 183()j
e no caso de que jil Bflo cxistfio naquclla Alfundcga alguns
l~mpreg-ados que se julgarem obriga1los iÍ dita indemnisnçiio,
deverá o Sr. Inspector enviar ao Thesouro huma relaçüo delle5
com declarnçiio elas qnolus que lhes cabem, para promover-se
n cobran(a ondg se ac:wrcm. 1~ finnlmcnle ordena ao Sr.
Jnspcetor que exlranhc à sobredita Alrandega porter deixado
dn cobrar os rel'cm\o~ cxrwdíentes estabclccicJns em Leis, que
JIÜO deYia ignorar.- Angelo ~loniz da Silva Ferraz.

N." fJOlc .. ~:\L\.HL\I-L\..-Aviso de Hl de fi!'nm]JJ'O de 180(1.

Determina que nii.o snbiio in[in·mados puZ.:dos para o fornecimento exlraonliuario de obfecio:; Holiresalcntes aos narios
da Armada, sem que se haJa prcrim11cniP rerificado, com
a maior exactidio, a sua necc:;siJade c legalidade.
Hh de Janeiro. lWnislcrio dos N<-'.gOcios da
lU de llczcm Lro de 1U0U.

2.' Sccçfío.

2\Iarintw

CIII

Sua 1\Iag-cstncle O Imperador, Tcnrlo rm vislns impedir
que, nos pedidos de fornceillll'lllos aub navios da Arrnnda dn
qlJjedos sobrl'salcnlrs al{•lll dns qu:mlidal11's drsi;madas nas ltlhellns que haixtírün colll o Decreto n. o 1.\Ht de í 1 de Abril
de 1857, Sl'ja exccdirla a quantidade altsolularnenlc ner:essaria,
como convóm nos interesses du Fazcnd<J Nacional c ii severa
rconomia que cumpre guardar em tão dispendioso servír;o;
.1\luudn declarar a \'. S. que uão submetia a esta Secretaria
de Estado pedidos scmcllwnks sem que sc.ifío previamente
\'cri!icacl<:s, com a nwior exnclidfw, a sua ueeessirladc e legalidade: o que nea lllllilo rt'C<JIIlt!JCllclUdo ans Cummitndnnlcs
dos navios da Armada, sob sua i'<'spom;al.Ji!idad<·.

r. S. ü:i Yu(os de minl:a eslima e ('.onsidernção.Xavier P:ws Harrdo.- Ao Sr. Cons,~llleiro Chcfr de
Es<piadra cuearrcgadu do (juartcl General da f\Iarilllia,
Heitrro a

Franei~co

( 371 )

No ~.0.). -FAZENDA.-,.Em 19 de Dezembro de 1809.0rganisa a 1'abe/la dos prrç·o.~ das impre.ssues da Typographia Nacional.
l\Iinislcrio dos Negocios da F<:zcmla. 1\io de Janeiro em
19 de Dczemuro de 18.)9.

•

Illm. c Enn. Sr. -Passo ús mãos de V. E·c para seu
conhecimento c deviL!o5 clfcilos a Tabclla inclusa por copia
organisatla na Typographin Nacional em virtude do § 13 do
art. 4.." do Hcgulamenlo que a ·ornpanhou o Decreto n." '2.492
de 30 de Setembro do. corre,ltc armo, c rogo a V. Ex. se
sirva de dar ordem para que se não pagne uespeza alguma
de imprrssão das llcpart ições que lhe são subordinadas, que
nil•J fOr feita na n)esma Typographia, excepto as que o forem
por ordem especial do Miuistcrio a scn cargo.
Dcos Guarde a V. Ex . ..c-Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Sr. 3Iinislro c Secretario de E~lado llo3 :'>:c,;ocios do Imperio.
Jde:ilieos aos oulros Ministcrios.

'Jf'abclia dos ;arcços Jtor «JII!C a 'll'ypogr:lpb.ia :Nifaciollllal iimJln·ime com os typos e
nos fo1•matos mais "-ulg~uecs de llum á llni!l. exempla•·es sobre a mesma
fóa•ma, lllao comfbl'ehendido o custo do 1•ape,.
I

Folio. -4 paginas.

TYP08o

j Composição

de pagina.

0

I

,..-------------~

I

4, Gmnde. --4 paginas.\

8.,; Francez ou 4.
.portuguez. - 8 paginas.
0

I

Composirão de pagina.

Pt•ero úa ....----------- ------------... Preço da
Quadra- impressão.
impressão. Linhas

I

Goro l"'irã o de pogioo . \

...-------.....~
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LinhaR
de cumpri) mentu.
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laruura.

·I

üO

36

18$100

o~

-?

30

13SSOO

41

24

15~400

Dm·;,;, ou Pbiloooph;, ......

ü4

40

1()$700

56

34

158200

45

25

1GS500

Long-Primer ou Pctít-Romaia. 1

'
71

45

225200

G2

37

lGS700

50

28

18fl700

Bt·e1·ier ou J\lignoh: ....•...•. 1

90

&7

29fl900

78

47

225200

64

36

2ü5000

J

Leitura ou Cícero .....•..••.

de cumprimentu.

Iins de

laTgttm.

LinhaR
de cumprimenta.

Quadratins de
laTgttra.

I

I

I

CD'1=3~~~~.p ®~~~~
A impressão sQijj'e a mesma fúrma, que exceder á mil exemplares, será na razão de 7fl500 quanto ao formato de Folia, c, quanto
aos outros, a 5870(JII[Jor cada milheiro de excesso, isto hc, de hum á. mil.
Os diplomas dàs diversas Escolas e Faculdades scrllo impressos a 88000.
Para os Mappas, calculiJs mathematicos, notas, talões, cartazes, vinhetas, linguagem estrangeira, linhas ou filetes e algarismos, pelas
diversas fórmas, de que são susceptíveis, não se póde estabelecer preços senão á vista de taes obras.
Nas impressões para as Repartições Publicas far-se-ha hum abatimento de 15 por 0 / 0 •
T)'pographia Nacional em 1t de Dezembro de 1859.- O Admioí:;trador, João Pa.u!o Ferreira Dias.

( 373 )
N. 0 Jí06. -JUSTICA. -Aviso de 20 de Dezembro de 185!}.
Regula o scrt'if_·o dos ,Medico~ da Casa da Cúrrecção.
4. • Secçáo. Rio de ;Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da
.Justiça em 20 de Dezembro de t85U.
Cumpt·e que V. S., a bem dos serviços das e11fermarias
desse Estabelecimento, fnç.a observnr a,; seguintes providencias. 1. • Cada hum dos Fncullath·os tomará n seu cargo
hum a parte das Estações da Ca~a, sendo o 1. o l\ledico encarregado do tratamento dos enfermos da Penitenciaria e Casa
Je Dd.cnç:io; o 2. o dos do Instituto dos Menores, Africanos
livres c Mulhere~; e o extrauumerario dos escravos da Casa
de Dctenç·ão e Calabou~·o. 2. • O t." Medico terá a inspecção
geral do tratamento dos enfermo:; e das respectivas enfermarias. 3.• A visita dos Joentes se faní toJos os dias, nunca
depois das IW\'e horas da manhl'í. lL a A falta de hum dos
facullativos será substituiJa por outro, havendo para isso
aviso duquelle que não poJer comparecer em tempo opportuno para que a visita não fique prejudicada, nem se eiTectue
em bom não apropr:ada. 5. • Em cada semana ou mez, hum
dos tres Facultativos que o Director designar estará sempre
prompto para qualquer aviso que o mesmo Director houver
de fazer em casos e occurreocias extruordinarias. G.n Sempre
que hum Facultativo tenha alguma enfermidade grave a
tratar convocará conferencia dos outros dons para consultarem, ficando ao Direetor o dircilo de fazer taes convocações, quando julgar necessario e o Medico assistente não
a houver feito. 7. • As operações cirurgicas serão feitas pelos
tres Facultativos reunidos, podendo o Director chamar hum
Cirurgião de reputação, quando a operação fôr importante
ou o 1.• Medico assim o requisite.
Deos Guarde a V. S. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Antonino José rle Miranda falcão.

( 37 ~· )
N.o !;.07.- FAZE 'IDA.-· Circular em 20 de Dezembro de
1859. -Jllarca o prazo para o cmm•ço du desconto mensal
de 10 por •lo no valor das notas de 50,ij) da 3." 1'8lampa,
papel ruxo, c de 500n:> da 1.·', 2." c 3." estampas.
Mini~terio dos Negocios da Fazentla.
20 de Dezembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presillcnte do Tribunal do
'fltesouro l'int:ional, previne aos Srs. Inspectorcs das Thesonrarins de Fazenda, qne tendo declarado nesta data nos Srs.
Pre,idcntes das l'rovinrias que o prazo de dez mczcs da lei
para o desconto mcmtll ele 1O por •;. no vnlor ti<!S notas dt:
;)() ;;-> 000 dn :3. a csttHnpa, papel 1'0\:0' c de 500 ;jjl 000 da 1."
2. • e 3." estampas, que se estúo substituindo, dcre print:ipiar
no dia J. o de Abril de 18GO: os mc.;mos Srs. Inspeclores deverlío ordenar a todos os Hct:ehedores de Hendas Publicas uns
Província~, que daqnclla data em diante nilo lhes serilo recebidas nas Thesourarias ns referidas nolus, c portanto que deven1o deixar de as receber ern pagamento de rendas qne de
enWo em diante tcnhfío de recolher tís The~onrarias sob pena
de soiTrerem o ucsconto por sua propria conta: declara outro
sim aos Srs. Inspectores que no fim de cada hum dos dez mezcs
se derc imprderivL:lmenle verificar em sua preseq·n c dos
outros membros da respectiva Thcsouraria os saluos exislen(('s
nos cofres ddla, c as quantias que delles existi:-cm nas ditas notas bem como se nellas está lançada n dcelaraÇ[to do mez em
que forão recebidas, e o desconto qne soffrcrüo; sendo depois carimbadas e inutilisadas, para serem remctlidas ao Thesonro
na fôrma das ordens a este respeito; do que tudo se fariÍ
men('lío no livro das actas das Thcsomarias.- Angelo Moniz
da Silra Fcnaz.

n-- )
( .:>I
<J

N.• 408. -Circular em 21 tle Dezembro de 18[>9.- Recom:.
meiHla que nos orçWil!'lllos que tiverem de reme/ler ao 17wsow·o {'açtio mencionar espacificadamenlc todas e quaesquer
drspe:as e observem o disposto nos arts. 13 c 1lí· da Le-i
do orçamento vigente.
Minislerio dos Negocios da Fazenda.
em 21 de Dezembro de 1869.

Rio <le .Janeiro

Angelo Moniz da Silva Perraz, Pre;:i,Jente do Tribunal
rio ThPsouro Nacional , recommenda aos Srs. Inspectores
dus The~ourarias de Fazenda, f(Ue nos orçamentos que tiverem
de rcmcttcr ao Thcsouro fação mencionar espcci ficadamcnte
todas c f(tHicsquer despezas, c ob~crvcm o disposto nos
artigos t:l e H da Lei do orçamento vigente.- Angelo
~Ioniz da Silva Ferraz.

N.• 1.09. -- GCERRA.- Aviso de 21 de Dezembro tle 1859.
Detenniua que as despezas com drstacamcltlos de 1." linha

no interior das l'rovinrias COJTílo por conta dos Cofres·
(jeraí'S, em quanto o Poder Lrgislatiro nílo resolrcr a semellwnte respeito.
Tiio de Janeiro. Ministerio tios Ncgocios Ja Guerra em
21 de Dezembro de 1859.
Illm ..c Exm. St·.- Havendo por hem Sua Magestnde
o Imperador, por Sua Immcdint'l e Imperial Hesolução de
:30 de Novembro ultimo, tomada sobre consulta do Conselho
Supremo Militar, Determinar que, em quanto do Poder Legislativo nEío cmiHtão medidas, que extremem as dcspczas
feitas com os destacamentos Jus praças do Exercito empregadas nas l'rovincias em serviço policial, scjiio pagos pelo
Governo Geral, os ulugncis das casas, em que se aquartelarem as praças de 1." linha em tal serviço, c as demais
despezas, que com ellas forem f~itas; assim o declaro a Y.
Ex. para seu conheeimcnlo c governo, c em solnçuo no seu
ofTicio sob ll. 5G e data de 11 de Agosto do presente anuo.
11cos Guarde a V. Ex.- Schasliiío do Hego Barros.Sr. Presidente da l'rorinciiJ do Maronhao.
0

( :3i'G )
N.o 1.10. -Âviso de 21 de DezemiH'O de 18::í9.- Alrmda
adoptar no Hxercito a ordenança para toques de cortletas 110s CvJ]JOS de Artilharia e Infantaria.
Rio de Janeiro. 1\Tinisterio dos Negocias da fr•Jcrra em
21 de Dezembro ue 1850.
111m. e Exm. Sr. -A' vista do que em officio n. 0 5.9SG
de 16 do COI'fêlllC v. Ex. informa acerca da ordenança, que
devolvo, para os toques de cornetas nos Corpos de Infnnlaria,
c Artilharia a pé, mande V. Ex. adopta-la no E'crcito.
Ocos Gnanlc a V. Ex. -Scbastiúo do Rego Barros.Sr. Ban1o de Suru!Jy.

N. 0 411.-.lUSTl~A.-Avl:;o de 21 de Dezembro de 185!:1.lJecide que a t:·isra dt~ ordem n.o 13U de 30 de Setembro de
1850, que declaron drpendentes das repartições (iscacs os trapú:lws Alfandegados, devcnt o Juiz do Commercio proceder
nos termos do D"crcto 1t. o 512 de 1G de Abril de 18.í7.
~Iinisterio dos ~(~goclos da Justiça.
de Dezembro de 185U.
/

Rio de JanPiro em 2t

Illm. Exm. Sr. -Foi presente a Sua 1\Jages!adc o Imperador
o oficio dessa Prcsidencia sob n. o G9 de L3 de Dezembro do
anno passado, comiHUnicando a este l\linisterio que havendo o
Juiz especinl do Comrnercio dessa Província ordenado, a requerimento de diversos nrgociantes, c independente de requisição no
Governo da rrovincia ou á autoridade !iscal respectiva hum exame
em fardos de rumo em rolha recolhidos em dilTcrentcs trapiches
Alfandegados, o lnspeelor da Tlwsouraria da Fnzenda reclamara
contra essa decisão do Juiz por entender que a este faltava jurisdieção e compclencia para proceder, sem próvia I artici1 açlio
c requisição á Prcsiclencia ou á Thesouraria, a exames c vistorins
em huma Reparti~·ão flscal.
O l\fcsmo Augusto Senhor, Tendo onyido o Conselhriro
Procurador da Corôa e a secção de Justiç.a do Conselho de Estado,
Houve JiOr hem, conformando-se com o parecer da referida
Sscção, Decidir 1 o r sua Impcrinl Resolução de 1 do col'J'l'llte
mez que a vista da ordem n. • '139 de 30 de Setembro de 1850,
que dccl<1rou dependentes das Reparti~~õcs fiscaes os trar;icltes Alfandegados, deycra o Juiz do Commcrcio t<'r })roccdido nos ter-
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mos do Decreto n.• 512 de 1ü de Abril de 184.7. O que communico a V. Ex. para o seu conhecimento c para fazer constar
ao mencionado Juiz c ao Inspector da Thesouraria.
Deos Guarde o V. Ex. -João Lustosa da Cunha Paranaguá.
St·. Presidente da Província da Dahia.

N.• 412.- Aviso de 21 de Dezembro de 1859. ~Declara que

dous parentes em gráo proltibido podem exe1·cer of!iâo de
Justiça no mesmo Termo, sendo de Juizos differentes.

Ministcrio dos Ncgocios da Justi\.a. Rio de Janeiro em 21
de Dezembro de 1859.
lllm. c Exm. Sr. - Sua iVIagestadc o Imperedor a Quem
foi presente o officio de V. Ex. sob n. o !,.1 de 28 de Novembro
ultimo, que acompanhou o requerimento em que João Victo"
rino da Costa, TabelliEio e Escrivão de Orphãoa do Termo de
Taperoá, dessa Província, queixa-se de ter sido suspenso elo
exct·cicio daquelle officio, em conscquencia ele ser irmão de
Alexandre Victorino ela Costa, Eserivão elo J ury do mesmo
Termo, Manda declarar a V. Ex. que identica questão já foi
decidida pela Sua Imperial Resolução de 27 de Maio de 18!)1~,
tomada sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho de
Eíitado, c que de conformidade com essa Consulta se cxpedio
a essa Presidencia o Aviso de 20 de Agosto doste anno declarando que a incompatibilidade da Orden. Liv. t.• Tit. 79 § 45
dá-se tão só mente no mesmo Juizo e não no mesmo fôro, ou
na mesma villa e cidade, e que por conseguinte dons parentes
em gráo prohibido podem exm·ct'r officios de Justiça no mesmo
Termo, sendo de Juizos ditferentes, cumpt·indo pois a V. Ex.
mandar reintegrar o suppHmte no exercício de seu officio.
Deos Guat·de a V. Ex. João Lustosa da Cunha Paranagutí:.
Sr. Presidente da Província da Bahia.
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i\!." li.t!J.-FAZENDA.~Cii·cular em 22 de Dezembro de 1859.

O.ç Escriviies das Alfandegas devem fazer de seu proprio
punho a escripturaçào das impugnações.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
22 de Dezembro de 18õ9.

Angelo Mouiz da Silva Ferraz, Pl'Csidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, m·dena aos Srs. Inspectores das Thesourarias do Fazenda que rccommcndem aos das Alfandegas a
exacta obsm·vaneia do art. 1.1 das Disposições Preliminares da
Tarifa, que incumbe aos Escrivães das Alfandcgas fazer de seu
proprio punho a escripturação das impugnaçõ1•s. -Angelo Moniz
da Silva Ferraz.

N." 414.-G-UERRA.-Aviso de 22 de Dezembro de 1859.

Determina que os 1wpeis e proces.~o.~ de interesse de par·
ticulares sejào com essa nota lançado.ç no Correio, afim
lle arrecadar-se o respectt:vo porte.
Rio de Janeiro.

Ministerio dos Negocios da Guerra em

22 de Dezembro de 1859.
Illm. c Exm. Sr. -Requisitando o Sr: Ministro do Imperio, em Aviso de 15 do corrente, providencias para que
cesse a pratica de serem lançados no Correio papeis e procesR(}S administrativos contendo interesses de partes, que deixão
de pagar porte, sem que estejão comprchendidos na segunda
parte do m·t. 199 do Regulamento n.• 399 de 21 fle Dezembro de 18U; previno a V. Ex. de que, quando pela
Repartição a seu cargo tenhiio de ser remettidos para o dito
Correio taes papeis c processos, deve-se nos sobscritos lançat·
a nota dos que forem de interesse particular, c das pessoas
i1 C{Uem pertencerem; afim de se }lOder aJii fisc;a]isar O pagmncnfú do respeetivo porte.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.-·
Sl'. Barão de Suruhy.
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N.G 415.-JUSTICA .. ~Aviso <lc 23 de De1.cmbro llc 1859.

Ao Presidente da Província de Mina~ Gcracs.--Solve a duvida proposta pelo mesmo Pt·esidente ácerca da legiti1m·dade das licenças concedidas pelos Prelados aos Parochos
de suas Dioceses.

. 3. 8 Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de
Janeiro em 23 de ])ezembt·o de 185H.
111m. e Exm. Sr. -Sua Mugcstadc o lmpemdor, a Qnem
Submetti a duvida que V. Ex. relata no seu ollicio de 20 de
Novembro passaflo, sobre a legitimidade de licenrns conc·edidas pelos Prelados aos Pawchos de suas Dioceses; consi~
derando quanto importa prevenir essa c ontra~ duvidas que
posslio suscitar-se a semelhante respeito: Mundo declarar a
V. Ex.:
1.• Que estando os Parochos pela natureza mixta de suas
funcções sujeitos aos dons Poderes- Temporal e Espiritnnl,podem por ambos sm· licenciados. A compct:encia do primeiro he fundada na Constituirüo, art. 102 ~ 2. o, Acto Addicional, art. 1O § 7. o. Lei tÍc 3 de Ontnbi;o de 183li· art.
5. 0 § U, c Aviso de lj. de Junho de 1832. A competcncia
do segundo foi estabelecida pelo Concilio 'fridcntino- Sessão
6. 8 , -Decreto de Reformat. Cap. 2.", pelu Constituição J~ccle
siastica, pelos Alvarás de 15 de .Jnneiro de 177lj. c H de
Outubro de 1786, e declarudu pelos Avisos de 18 de Abril
de 184fi., e 17 de Janeiro tle 1851..
2. o Que sendo os dons Poderes independenfcs, a liccnra
concedida por hum não fiel! sujeita a approvaçüo ou confirmação do outro; mas em virtude dilquella mesma indcpendencia, podem, tanto o Governo, como os Prelados, nu
orbita de suas attribuições, impôr ao Benefidurio as condições que forem convenientes para que entre no gozo
da licença concedida pelo outro Poder. Assim, pelo Aviso
de 23 de Setembro de 1853, não percebem congrua os Parochos licenciados pelos Prelados, e podem ser rcspomahilisados quando não apresentarem á l1 t'esidencia essus dispcns.as
de residencia, como já foi declarado pelos Avisos de 18 do
Abril de 184!~, c 17 de Janeiro de 1851.
3. 0 Que o Aviso ultimo de 28 lle Outubro não tl'lltou
das licenças concediclas pelos Prelados , sobre us quaes não
versava a duvida submctlida ao conhecimento do Governo;
mas unicamente <las licenças COllCCllidas pelos Presidentes 7
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dispondo que úc conformiuade com a legislação citaJa podem
aquelles Funccionarios conceder taes licenças imlependenie
dos Prelados; niío escluinJo essa f~lc:uldarle a audiencia dos
mesmos, sempre que se.ia possível.
4." Que do Aviso de 2R de Outubro nüo se infere a
incompetencia do Bispo uessa Diocese para conceder dispensa
de residencia no Vigario Lln Freguezia de Pastos-bons, nem
tal se podia estabelecer ú vi~la da legislaç;ío em vigor c Concilio Tridentino.
5." Que a lcgilimirlade da licença, porém, nfio d:i ao
dito Vigario o direito iÍ percepçJo da congrua durante o
tempo que esteve sem exercício, como declara o citado Ariso
de 17 de Janeiro de 1851 ; ao contrario, a falia da· apr'-'sentaçfio da licença a essa Presi1lencia, o sujei la á responsabilidade nos termos do Aviso de 18 de Abril de Hl-1./L
Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha l'aranagmí. -Sr. Presidente rlrl. Provinda de Minas üer<:ws.

N.o 1.16.-FAZENDA.-Circnlm·

de 24. de Dezembro de

1859.- As contas dos e11carrc.r;ados dos generos da F a-·
zenda Nacional a bonlo dos navios da Armada devem ser
enqerradas, eom Úlrentan·o, no fim de cada anno fin(tncetro.
Ministerio dos Nego cios tla Fazenda. Hio de Janeiro em
24 de Dezembro de 1859.
Angelo l\Ioniz da Síln1 Fenaz, Ptesidcntc do Tribnnal
do Thcsouro Nacional declara am Srs. Inspcclorcs das 'fhesourarias ele Fazenda, de conformidade com o Aviso do 1\Iinisterio da !\farinha de 6 do corrente. pam a devida inlclligencLt
c execução, que Sua l\Iagesladc o Imperador Ha por bl)lil que
as contas dos encarregados dos gcncros da Fazenda N ;~cional

a bordo dos navios da Armada sejüo encerradas, com inventario, no fim de cada nnno finnneeirn; e não, como so ha
praticado, passando o saldo para a conta no\'a ; sendo aquella
a verdadeira inlelligcncia do ;1rt. H> do Capitulo r>." do Plano
que baixou com o Decreto n." 1.Dt,o llc 30 de Junlw de 18i:l7.
-Angelo l\lOJ;Jiz 'ela Si! r a Ferraz.

( 381 }
N. 0 ld7.-MAIUNHA.-Aviso de

2!~

de Dezembro do 185í).

Determina que a consignação para as comp1·as miudas, de
que trata o art. 3. o do Regulamento que baixou com o
Decreto n." 2.108 de 20 de Fevereiro de 1858, seja
abonada mensalmente ao Agente comprador pela Pagct~
doria da ]farinha.

2." Socçuo. Hio de Janeiro. Ministerio dos Nogocios da
l\Iarin ha em 2!~ do Dezembro de 1859,
Sua Magcstadc O Imperador, Conformando-Se com o que
V. S. expondo em officio n.o !,31, de 9 do corrente, sobre
não indicar o llegulamonto promulgado pelo Decreto n.o 2.108
de 20 de fevereiro do 1858, por onde deva ser paga a consignac,.uo mensal de quatro contos de réis para as compras
miudas, de que truta o art. 3. o do mesmo Hegulamento, declarando apenas no art. iH, que dos dinheiros recebidos
deve o Ag·entc comprador prestar contas no Thesouro Nacional;
Ha por bem Determinar que mensalmente seja a referida consígnaçuo abonada ao mencionado Agente pelo Cofre da l 1a·
gado ria da Marinha, sahindo da verba << l\iateriabl, mediante
lolila processada pela sccçuo competente dessa Contadoria,
observando-se as regras seguintes:
1." Até o dia 5 de cada mez, o Agente comprador apresentox<i nes~a Contadoria todos os documentos relativos aos
paganwntos rNllisados no mcz anterior, afim de serem examinados c liriniclacios segundo o art. 31 do Regulamento citado,
c nos termos c~ o que baixou com o Aviso do 2 de Abril ele
185G.
2.'' Sem preceder o proce:iso marcado no pamgrapho antecedente, m1o hnverú lugnr o abono da consignação do mez
cc'guinlc; e, acontecendo que n importancia dispendida seja

mc:Jor que a recebida, ent o novo abono se contemplará a
dilTcrcnçu, por maneira que u;\o exista em mãos do Agente
quantia superior ti de quatro Cllnlos, de que, pelo art. 3. 0 do
1\P:.;ulamcnlo qne acompanha o Decreto 11. 0 2.108 citado, presta
cHc fhH1{~n.

3. a Ó processe) de que traJa e:~.tc ~\viso correrá pela 3. a Sccçrto
da Contadorin, aoná hnvc.rú hum 'ivro de conta corrente com
o Ar~·ente eo:nprndor, uo qt.1al ~~!_;rUo nünuciobarncntc cseripturadas a recuiln e clesp:'zet, co:n ret',~i'encia aos documentos 11or
ellt~ forr:ec~do3.
l~utcrrada r:n Hn1 do cada cxercicio, scr[t a
conta rcspeelim rcmr!lit!n ao Tiwsouro Nacionnl por esta SecrDtaria c!o Estallo, u!im de alli proceder-se :'is cFligencias de
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flUO tmta o m·t. 31 do Regulamento mandado observar pelo
Decreto 11. 0 2.108 de 20 de Fevereiro elo 1838.
llcitero a V. S. os votos de minha estima o distincta
considct·açfío. -I?rancisco Xavier Paes Barreto. -Ao Sr. Contador da Marinha.

N." 418.-ll\'IPERIO.-Aviso de 24 de Dezembro de 1859.Ao Presidente da Provincüt do Rio de Janeiro sobt·e os meios
de evitar que seja illudidct a disposição dct Lei da Reforma Eleitoral, que p1'okibe que alguns funccionarios pltblicos
sr;jão eleitos frlembros das Assembléas Legislativas Provinciaes, Deputados, e Senadm·es, nos distríctos onde exercerem
autoridade mt jltrisdicçãa.
3. • Secção. llio de Janeiro. :Ministerio dos Negocios do lmperio em 2~. <lo Dezembro de 18!)9.
·
Illm. e Exm. Sr. l<'oi ouvida a Secção dos Ncgocios do
lrnpcrio do Conselho de I~stado sobre o officio de V. Ex. do
12 de Novembro ultimo, pedindo que o Governo Imperial deci<la
se a disposição do Decreto n." 842 de 19 de Setembro de 1855,
no § 20 do nrl. 1. ", que prohihc que certos empregados publicos scjfío eleitos 1\Icmbros das Asscmbléas Legislativas Provinciacs, Deputados, c Senadol'es nos Collcgios cleitoraes dos districtos em que nxcrcem autoridade ou jurisdicçfío, importa a
obrigação de solicitarem ellcs antecipadamente exoneração dos
seus empregos para se aprcsentm·cm candidatos, observando V.
Ex. a comcnicncía do c>tabelcccr-sc hum prato antet·ior á eleição, dentro do qual deva ser I'CfJUCrida c concedida a demissão,
afim de nfío snr illudirla aquella dislJosiçuo.
E Sna Mag·esladc o Imperador conformando-se por Sua
Immediata Resoinçilo {lD H do corrente mez com o parccerda
maioria da dita Sceçfw, (~xarado em Consulta do 29 de No~
vemlJro: Manda f!celarar a V. l~x. que, á vista dos termos
em que está concebidn a cilada disposicão, he manifesto quo
ella não impiie aos em:m~gados puhlicos, que menciona, a
obriga.;ão d<; pndirmn antecipadamente demissão de seus cargos
para se <lpresontarclll candidatos nos distl'iclos em que exercem
juri:;dicçfío ou autoridade; tanto assim quo adrnitte a hypothese
(!c receberem votoD, quando os tleclara nullos. E porque, em
virtud;~ do pmcdlo do art. 17!1 %1." da Constituição do Impci'io ncuhum cidadão p6t!e ser obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma cousa scnfío em virtude d11. Lei, hc fóra de duvida
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que, em quanto humn tal obrigaçi'ío nuo fi\r irnpoíóta }lo!' Lei,<'·
Governo não pódo tomar a providencia lemhn:da jlOJ' r. Ex.
de marcar prazo }Jara ser pedida c concedida dcmi~siin n l<w::
empregados.
Hc certo quo o fim da tci, estabelecendo a incompatihilidadc relativa de certos funccionarios publicos poderá ser rorfeitamente illudido, liuma vrz que c!!c:•, sendo candidatos, não
deixem o exercicin de seus cargos muito <mtcs da eleição primaria. O Governo Imperinl reconlwcc este mal, e tomará as
providencias que no caso couberem, afim de fazer respeitar o
espirito da Lei, sendo hum a dellas, tratando-se de empregados
amovivcis, a de dar-lhes demissão em tempo opportuno, quando
se convença de que taes empregados prevalecem-se de sua posição official indevidamente, ou com prejuízo do serviço publico,
para fazerem triumphar a sua candidatura; visto que este facto
he inconciliavel com a confiança que nolles deve depositar o
mesmo Governo , e incompatível com huma regular e reet.a
administração.
Nesta conformidade devení. V. Ex. proceder a respeito dos
empregados Provinciaes, dando conta, e representando com a
neccssaría antecedencia ao Governo Imperial âcerca daquelles,
sobro quo não tenha at:ção, para que se possa resolver o que
fôr conveniente.
O que cornmunieo a V. Ex. para seu eonheeimento, ('
devida execução.
Deos Guarde a V. Ex .-Angelo l\'loniz da Silva fprraz,Sr. Presidente da Provinda do Rio de Janeiro.

N." 419.-F.\ZENDA. -Em 27 de Dezembro tle 1859
Manda cessar o abuso dos tratamentos Ú!dcvúlus.
Ministcrio dos Ncgocios da l<azcnda. Rio de Janeiro em

27 de Dezembro de 1859.
Illm. c "Exm. Sr. -Convindo fazer cessar o abuso du
dar-se em papeis officiaes tmtamentos indevidos c\s pessoas a
quem sll.o dirigidos, rccommendo a V. EL , que dê todas a:~
providencias nccessarias afim de evitar a contilluação de sem c
lhante pratica, por ser contraria á Lei.
Deos Guarde a V. Ex.--Angelo Nloniz da Silva Fcrraz ... Sr. Presidente da Província de ....

N." 420.-Circulat' em 27 de Dezembro de 1859.-Agta~
tificaçilo do art. 4-2 do Decreto n. o 2.343 de 29 de Janeiro
deste anno só lw devida quando o empregado a quem ella
fôr conccdüla estiver em exercício ef{ectt'vo.
:Ministerio dos Negocios da Fazenda.
27 de Dezembro de 1859.

Rio de Janeiro em

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, F residente do Tribunal do
Thesouro Nacional communica aos Srs. Inspectores das ThesoUJ·arias de Fazenda, para a devida íntellígencia c execução,
que Sua Magestade o Imperador Houve por bem Declarar,
por Sua Imperial c Immediata Resolução de 1G do corrente,
tomada sobre Consulta da Secção de Fazenda do Conselho
de Estado, que a grntificação do art. 42 do Decreto n. o 2.343
de 29 de Janeiro do corrente anno, concedida ao empregado
que tiver mais de 30 annos de serviço, só he devida quando
o mesmo empregado estiver ern ciTectivo exercício. -Angelo
Moniz da Silva Ferraz.

-N." 421. -IMPERIO. -Aviso de 27 de Dezembro de 1859.

Declara que a obn'gação imposta aos navt'os de tirarem
cartas de saude, quando reinarem epidemias, não se estende
aos que sahircm com destino á portos estrangeiros.

5. u Secção. Rio de Janeiro. .Ministerio dos Negocios
do Imperio em 27 de Dezembro de 1859.
Illm. e E~m. Sr. -Accuso o recebimento do Aviso de
V. Ex., datado em 2~· de Agosto ultimo, e da copia, que
o acompanhou, da Nota que o Ministro Plenipotenciario
Francez dirigio a V. Ex. em data de 22 do mesmo mez,
transmittindo-Jhe diversas observações feitas pelo Chance!Ier
da Legaç5o sobre as disposições do Regulamento da Iospecç5o de Saude dos Portos de 27 de Abril deste anno.
Primeiramente se contesta nessas observações a utilidade das medidas geracs preventivas adoptadas no Regulamento pelos embaraços que del'em trazer á navegação, e se
poem em duvida os beneficios que dellas se esperilo com·
parados com os prejuízos que hão de causar.
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Em segundo lugar se impugna a disposição do mesmo
.R-egulamento relativa ás cartas de saude.
Quanto ao primeiro ponto transmitlo por copia a V.
Ex. -o parecer dado á tal respeito pela Secção dos Negocias
(lo lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de
26 de Setembro, e com o qual Sua Magestade o Imperador
Houve por bem Conformar-Se por Sua Immediata Resolução
de 26 de Outubro.
Pelo que toca ao segundo ponto, cumpre-me communicar a V. Ex. que, tendo sido comprehendidas por diversos
modos as disposições do Capitulo 6. • do Regulamento, em
razão de alguma obscuridade que se nota em sua redacção,
nesta data são tomadas as providencias necessarias afim de
que se não entenda jamais que a obrigação imposta aos
navios de tirarem cartas de saude, quando reinar alguma
epidemia, se estende áquelles que sahirem com destino a
portos estrangeiros, devendo porém ser-lhes dadas quando
as sollicitarem.
Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. João Lins Vieira Cansansão do Sinimbú.

·--N. 0 422.-FAZENDA.-Em 28 de Dezembro de 1859.Não deve ser incluído no peso lt'quído das fazendas o papelão que servir de envoltorio ás mesmas fazendas.
Ministerio dos Negocios da Eazenda. Rio de Janeiro em
28 de Dezembro de 1859.
Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro deu
provimento ao recurso interposto por José Carneiro de Gouvêa Bairão da decisão dessa Inspectoria, que mandou incluirno peso liquido das sedas, que elle arrematara, o papelão,
que, segundo a amostra que acompanhou o seu officio de 15
deste mez, servia de envoltorio aos cortes e peças da que lia
fazenda; por quanto os papeis que cobrirem as mercadorias,
e que o art. 3.• do Decreto n.o 2.03h de 25 de Novembro de
1857 mandou executar da separaçfio dos envoltorios externos
e internos para verificação do peso liquido, nfio podem ser
outros senlio os finos de quasi nenhum peso, e ns tiras de
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atilhos, que transversal e verticalmente cobrem c prendem
de ordinario os córtcs c peças de seda, c não os grossos e os
papelões, os quacs no espírito do dito Decreto só podem ser
incluídos no peso bruto; cumprindo portanto que V. S.
]lroceda nessa conformidade, c seja a parte indcmnisada da
differença <le direitos correspondente ao peso do referido
papel.
Dcos Guarde a V. S. Angelo Moniz da Silva Fcrraz.-Sr,
Inspector da Alfandegada Côrte.
·

-

N. o 4·23.-Circular em 29 de Dezembro de 1859.- Ordena
que quando não se possão obter facilmente nas Pmvincias
os livros ncccssarios para as 1'hesourarias, sejão ellcs requisitados em tcm]JO ao Thcsouro com as 1Jrecisas especi·
ficações.
l\linislcrio dos Negocios da Fazenda.
2() de Dezembro de 185V.

Rio de Janeiro em

Angelü Moniz da Silva Fenaz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional ordena aos Srs. Inspectores das Thcsonrarias de Fazenda das Províncias que quando não possuo
obter J'acilmeule nas mesmas Províncias os livros nccessarios
para as ditas Thesonrarias, os requisitem em tempo ao Tlwsouro com as precisas especificações. -Angelo Moni.~ du Silva
Ferraz.

N·o 42~·.- GUEIUU.- Aviso de 2!) de Dezembro de 185!J.
Ao Prcsideníe da Provincia da Bahia, declarando que
fazendo separar as d·uas Companhias do Çorpo da Guar·
nição fixa, trate de organisar com ellas o Esqttadl'lio de
Cavaliaria creado na conformidade do § li. o art. 7. o da
Lei n." i.O!i·2 de 1!~ de Setembro ultimo conservando as
Companhias a mesma força que actualmcntc tem.
Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Ncgocios da Guerra em
2!) de Dezembro de 1859.

§

Illm. c Exm. Sr. ·-Na conformidade das disposições do
nrL 7. da ld n.o 1.0l~2 ele 14 de Setembro ultimo,

!~ .. "
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forlio nomeados, por Decreto de 2 do corrente, os Officiaes
para o Estado Maior do Esquadrão de Cavallaria da Bahia;
cumpre pois que V. Ex. fazendo separar do respectivo Corpo
de Guarnição fixa as duas Companhias de Cavallaria, trate
do organisar o dito Esquadrão, consc,·vando as Companhias
a mesma força que actualmentc tem, c nomeando-se apenas
os indivíduos necessarios para o Estado menor. Para o re~
gimen disciplinar e economico do referido Esquadrão dará
V. Ex. as providencias que estiverem a seu alcance, requisitando desta Secretaria as que estiverem fóra de sua
alçada.
Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr. Presidente da Província da Bahia.

N.o 425.- Aviso de 29 de Dezembro de 1859.- Ao Ajudante
General do Exercito, declarando que as praças destinadas
ás Colonias Militares, só serão desl1"gadas dos seus 1'es~
pectivos Corpos na vespera da marcha ou embarque.
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em

29 de Dezembro de 1859.
Illm. e Exm. Sr.- Estando introduzida nos Corpos do
Exercito a pratica de serem desligadas dellcs as praças dcs~
tioadas ás Colonias Militares logo que são nomeadas para
esse serviço, e cumprindo fazer cessar semelhante pratica,
queira V. Ex. expedir suas ordens para que as praças que
tiverem aque1le destino, só sejão desligadas dos Corpos a que
pertencerem na vespera da marcha ou embarque.
Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.Sr. Barão de Suruhy.
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N. 0 426.-IMPERIO.-rortaria do 20 do Dezembro do :i8:_)fJ.

Dá instntcções para regular-se o transporte de 1wlt'ora c
mais objectos de conducção perigosa nos trens da E.stmda
de ferro de D. Pedro 2. o
Sua M:agostade o Imperador, Attondondo ao quo ropresonLon
a Dircctoria da Companhia da Estrada de Ferro de J). Pedro ~~.o
Ha por bem que nas diversas Estaç.ões da mesma estrada se
observem as disposições contidas nas Instrucçõcs anncxas, rcg:ulando o transporte de polvora c mais objectos de conduc~:ão
perigosa. Palacio do Hio de Janeiro, em 29 de Dezembro de
1859.-Angelo l\loniz da Silva Ferraz.
re~ulnnd.o o ill•anSJi}O!l'G;e tll.c polívm'<~
e nu~~s olh;je~tos tie couducção ],)~i·_g~,.~~sa Bil.íf<:~
tm•ens da Cmil.lljuud~ia da li.1;§ta•aaRt,11 dle &Cll.'.rl.'@ d~;
D. Petli.ll'O ~."

lusta.•ucçõe§

1.a A Companhié.ll não admittin\ a frete polvora, agoa-raz,
phosphoros, vitriolo, c mais substancias de conducçüo perigosu,
se não por conta do Governo Imperial, c dos Emprci:arim:,
caso se destinem á construcção da estrada de ferro. ·
2. a Em nenhum caso poderão tacs objectos ser rcmcttidos
pelos trens de viajantes, nem pelos de mercadorias em que
vão hum ou mais carros de viajantes.
3. a O remcllcnte dcverú avisar á Administração com anlcccdencia, pelo menos, de 48 horas.
4-.• §ómentc se admittil'üo bnrris, caixões, ou outros envolucros de madeira, completamente fcclwdos, c nunca embrulhos
em pnpcl ou em panno.
5. a O Inspector marcaní a hora em que o rcmcttenL; deverá entrar com o genero, recolhe-lo ao carro de ferro para
este fim destinado, c fecha-lo antes que haja no pnteo ela
cstacão huma locomotiva acesa.
6.~ Huma pessoa commissionada pelo remellentc ficarú de
vigia ao carro, c seguirá no trem para igualmente presidir
a descarga : he do seu dever nfto abandonar a carga , dcsll,;
que entrar em huma cstnção até que snllir da outra:
7.a Na estação do destino o Agente marear;í o momcnfn,
em que hc pcrmiltido relirar os ohjcctos, o que se farú uenlro
do prazo de duas horas elo aviso.
8. a Em viagem o cano de pol vora cstarú s~;pat>cic1o da i:>
comoliva, pelo menos, por dez carros de eargns.
0." O custo do transporto por caua Yiagctu do diio car!\\
será regulado na l'úrma da seguinto Tabolln, devendo os prr;;o>
ser pagos sempre integralmente, ainda mesmo nfto cslallclo
completa a carga.
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.Engenho Novo •.•...•.•••.•..•... ..•..• , .•...•••
Cascuclura .....••...•....•....... , . . • . • • • • • ..••
Sa pop(\111 ba .•.•.....••.•••....•.••..••••.•..•.•.
J'tfachambornha ...•••................•..•••......
Queimados ..••.....••.••••••••••.••••••••••.•.••
Uclmn .......•.•......•.•••..•...•••••••.•••..•

20:tfo000
30~000

35!1POOO
40~000
~.5!fi1000

50:t~OOO

Palacio do Rio do Janeiro em 2!) de Dezembro do 1859.
-Angelo .l\loniz da Silva Ferraz.

N. 0 !~27.-Aviso de 29 de Dezembro de 1859.- Declara
que esüio comprelwnlb'dos na dúposição dos arts. 98 dos
Estatutos das Faculdades de Direito, e 133 dos das Faculdades de Jfedicina não só os Lentes que não compareceren~
para a t'olação nos concursos, 'mas ainda os qne, comparecendo, deixarem de votar sem únpedimento legal.
4. • Secção. Rio de Janeiro. 1\'Iinisterio dos Nego cios do
Imperio em 29 de Dezembro de 1859.
Foi ouvida a Secção dos Ncgocios do Impel'io do Con·
setho de Estado sobre o offido de V. S. de 26 de Julho proximo passado relativo ao facto occorrido nessa Faculdade de
deixarem de votar no concurso para provimento de huma
vaga dQ Substituto dous Lentes, que n1io provarão impedimento ou suspeição legal, e Sua lHagestade o Imperado1·,
confonnando··sc po1· Sua Immediata Resolnç1io de 27 de Ou. tubro ultimo com o parecer da dita Secção exarado em Consulta
de 26 de Setembro deste anuo, Ha por bem Mandar declarar
(!llC, dispondo os arts. 98 dos Estatutos das Faculdades de Direito, e 133 dos das Faculdades de Medicina do Imperio, que
as falta dos Lentes <ÍS Sessões das Cong1·egações e a quaesquer
aclos e funcções da Faculdade, a que s1io obrigados, sejão contados como as (llle derem nas aulas; achão-se ipso facto comprchcmlidos naquella disposição não só os Lentes , que não
comparcecrcm pam a votação, mas ainda aquelles que, compareeendo, deixarem de votar sem impedimento legal; devendo
]lortanto ser-lhes applicavel a pena estabelecida nos referidos
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artigos. O quo communico a V. S. para seu conhecimento
c exccuç.ão.
Dcos Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Director da Faculdade de Medicina da Bahia.

N. 0 428.- FAZENDA.- Circular em 30 de Dezembro de
1859. -Sobre os lit'ros de talão dos Corretores, de que
trata o art. 6.• do Decreto n.• 2.1190 de 30 de Setembro
do corrente anno.
Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
30 de Dezembro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz , Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara nos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia e execução, que
o recolhimento no fim de cada semestre dos livros de tallio
dos Corretores, ordenado pelo art. 6. 0 do Decreto n. • 2.490
de 30 de Setembro do corrente anno, tendo por fim o exame
e verificnçiio , feito este, e não estando findos os mesmos
livros, podem ser a estes devolvidos, fazendo-se na ultima
folha usada ou servida as devidas declarações, donde conste
o mesmo exame ; sendo todavia os mesmos Corretores obri·
gados a recolhe-los no fim do semestre seguinte para o
mesmo fim, ainda quando n1io estejão findos.-Angelo Moniz
da Silva Ferraz.

(

~91

)

D(~zemhro de 1859. ~A yrrtll/icaçílo de emÚrtJ'que sô rornpele ao~ (;uardas das A1(rmdegas, quando effectivamenle embarcados.

N:' 4.29. =Em 31 de

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em
31 de Dezembro de 1859.
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Sergipe, em resposta ao sen
officio n." 91 de 29 de Setembro ultimo, que nno p6de ser
approvada a sua deliberação de mandar abonar nos Gwmlas
da respectiva A.lfandega, destacados nos Trapiches de Maroim e Larangeiras, a gratificação de emharque, visto como,
pelo disposto na Tabella annexa ao Ilegulamento de 22 de
Junho de 1836 s6 podem ter direito á dita gratificação os
Guardas quando embarcados ; cumprindo portanto que o Sr.
Inspector faça indemnisar a Fazenda Nacional, por meio do
desconto mensal de 5 por 0 /o nos vencimentos dos Guardas,
que a receberão.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.

ADDITA~IENTOS.

,~DDITA~IEN1,0S

1\S DECISÕES DO GOVERNO.

N.• L --JUSTICA. -Aviso tle 29 de Outubro de 1858.A o Presidentê da Província de Sergipe. -Declara que os
Parochos Encommendados não tem direito a congrua da
600Jr000, marcada no § 3. • do art. 29 da Lei de 26 da
Setembro de 1857.
1\Jinislerio dos Negocios da Justiça.
29 de Outubro de 1858.

Rio de Janeiro, em

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio que V. Ex.
me dirigio em 2 do corrente mez, communicando que à
Thesouraria de,:sa Província recusara ao Parocho Encommendado da Freguezia do Espírito Santo o pagamento da respectiva congrua na razão de 600.nJ000, tenho a declarar a
V. Ex., qnc muito bem procedeu a citada estação, visto como
a Lei de 26 de Setembro do anno passado, elevando no§ 3. •
do art. 29 á mencionada quantia de 600 ;til 000 as congruas
dos dilferentes Vigarios, só fez extensivo o beneficio desse
augmento aos Parochos collados ou perpetuos.
Deos Guarde a V. Ex. -Francisco Diogo Pereira de Vas•
concellos. -Sr. Presidentfi da Província de Sergipe-.
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{~~~!)
D.epam·iiç~o Ge1•al das Tet•JJ.•as Publicas.
N. 0 2 . - Circnlar de 8 de Janeiro de 1859. -Aos Presidentes de Província. - Declara qwr nenhuns emolu-

mentos devem perceber as Repm·t?'çües Especiaes de Terras,
ou 17teso1trarias de Fazenda pelos regist1·os (eúos depois
de findos os prazos do art. 92 do Regulamento de 30
de Jandro de 1854.
Illm. e Exm. Sr. -Em additamento ao Aviso Circular
de 22 de Outubro ui limo declaro a V. Ex , qnc pelos registros tle terras possuídas, que fizerem depois de findos os
prazos do art. 92 tlo Regulamento de 30 de Janeiro de 1854
nenhuns emolumentos devem perceber as Repartições Espec.iaes das Terras Publicas, ou Thesourarias de Fazenda.
Deos Guarde a V. E'{. -Sergio Teixeira de i\Iacedo.Sr. l'rcsidenlc da Província de ....

Repartição Get•al tias Ters•as Publicas.
N." 3.- Aviso de 1l de Fevereiro dé 1859. -Ao Presidente de Minas Geraes. -Responde á consuUa, que faz

o Delegado do Dú·ector Geral das Terras ácerca de duridas
relativas a o registro de terras possuülas.
Illm. e Exm. Sr.-Declare V. Ex. ao Delegado do
Director Geral das Terras Publicas nessa Província em solução iÍ consulta por clle feita e por V. Ex. transmittida com
ollicio N." 117 de 23 de Outubro do anuo passado, que po~to
convenha para maior regularidade do rcgi~tro, que sejlio nelle
tnmbcm lançadas as notas de apresentação, que os Vigarios
devem pôr nas declarações das partes, com tudo a falta dcsle
lançamento nlio he substa'ncial, nem vicia o registro em si.
Deos Guarde a V. ·Ex. -Sergio Teixeira de 1\facedo.Sr. Presidente da Província de Minns Geraes.
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N.• 4·.- FAZENDA.- Em 27 de Abril de 1859. -Regulamento para a 1. a e 2. a Pagadorias do Thesouro Nacional.
Francisco de Sallcs Torres Homem, . Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em execução do art 19 do Decreto
n.• 2.34:J de 29 de Janeiro ultimo, ordena que do 1.• de Julho
do corrente anno em diante se observem na 1.• e 2.• Pagadarias do mesmo Thesouro as seguintes intrucções:
Art. 1.• A 1.• Pagadoria effectuará todos os pagamentos
do material c do pessoal activo e inactivo do Município e
Província do Rio de Janeiro pertencente aos Minísterios da
Justiça, Guel'ra e Fazenda; e a 2. • os que forem relativos aos
do lmperio, Estrangeiros e Marinha.
Art. 2.• Para os serviços de ca<la huma das referidas Pagadorias havcní, além do respectivo pagado1·, hum Escrivão,
llnm Ajnd;mte, tres fieis, c tres Escripturarios da Directoria
Geral de Contabilidade de categoria inferior á do Ajudante.
Art. 3. o Incumbe aos P agadorcs, na qualidade de chefes
das Pagadorias :
§ J.• Dirigi-las, mantendo ncllas a disciplina e distribuindo
os tJ·abalhos.
§ 2.• Encerrar o ponto dos cmp1·egados á hül'a marcada
no Decrdo n. • 736 de 20 de Novembro de 1850.
§ 3. • Veriflcar, cumulativamente ·com os .Escrivães e seus
Aj11dantes, a legalidade dos documentos da dcspeza que tiverem de ctrecluar, sendo tambem responsaveis por qualquer
falta que nelles lwja, nos termos da ordem n.• 365 de 14 de
Outubro de 1857.
Art. 4.• Os Escriyães c seus Ajudantes deverão cscripturar simultaneamente todos os pagamentos nas folhas, tanto
do pessoal como do material , c os livros de receita o
dcspeza.
· Os Ajudantes, em seus impedimentos ou quando servit·em
na falta dos Escrivães, serão substituídos pelos Escriptmarios
da Directoria Geral de Contabilidade acima mencionados ,
que forem mais graduados, ou antigos, no caso de igual
gradua~;ão.

Art. 5. • Nos pagamentos externos servirão os referidos
Escripturarios de Escrivães, por designação do respectivo Pagador.
Art. 6.• A disposição do § 3.• do art. 3.• destns instmcções he applicavel aos Escripturarios c Fieis que realisarem os
pagamentos externos.
·Art. 7.• Continuará em vigor a pratica estabelecida de
não se admittirem recibos avulsos dos indivíduos que houverem de receber quae~quer quantias dos cofres das Pagadorias, bastando para quitação dos Pagadores a assign atura
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dos mesmos indivíduos, ou de seu~ P roeuradores, na verba
ou partida lançada e assignada pelos .Escrivães e seus Ajudante.\i nas respectivas folhas ou ferias.
§ 1. 0 Nas fe,rias dos operarias em que fôr dispensada a
sua. assignatma para brericladc dos pagamentos, bastará para
quitaç.ão dos Pugadores huma declaração feita e assignada
pelo Escripturario que snrvir de l~-;criviío no acto dos respectivos pag;Hnentos, ela qual conste quul a importancia total
paga durante cada dia.
O referido Escriplurario será responsavel por qualquer
falta que possa dar-se, c obrigado a satisfaz~r a todas as rcdamaçües que su fizere:n a semdltante respuilo.
§ 2. 0 Os pagamentos realisados por meio ele assignaturas
de quacsquer !JL'ssoas a rogo de outras que não saibão escrevet· liciío a carg·o dos rPs:wcti r os l' agadorcs e Fieis, os quacs
terão a mesma responsabilidade e ohrigaç.ilo estabelecida para
os Escrivães no pnragraplw antecedente.
Art. 8." Todos os pa;~amentos qne se fizerem nos seis
mezcs que decorrem de Jul!Jo a Dezembro de cada armo, e
pertencerem ao exercício filldo em Junho, serão levados ils
folhas desse cxereicio; os que porém se fiwrem, e pertencerem
ao novo cxcreicio, serão levados ás respectivas folhas. Para
o.i de exercícios lindos llnverá huma üJl!Ja especial, a qual
será organisada na 1. • Contadoria da Dircctoria geral ele Contabilidade.
Art. 9.° Findos os dezoito mczcs em que cada exercício
deve estar aberto, os l'ng·adores cncerrnruo os livros de receita
e despeza do cxcrcicio lindo, e ent;-egarão logo na Thcsouraria Geral o saldo existente em caixa.
Art. 10. O Tlw3oureiro Geral no acto de entregar quacsquer quantias nos Pagadores, daní a estes lmmn nota assignada
por cllc e seu Pserivão, em que declare as importancias entregurs; c á vista cles:;a nota serão os mesmos Pagadores debitados nos competentes livros de receita e dcspcza.
Art. 11. Haverá em cada. huma das Pagadorias hum só
livro de receita c despeza para o pessoal c material, o qnal
dcvení ser cscripturado segundo o modelo n." 1, c dividido
em tantos volu!l!CS quantos forem os mrzes de cada exercício
e semestre addieional.
Art. 12. Para poder e!f,;clnar-sc o pagamento do pessoal,
os Escrivães, ou sem ajudantes, cn!rcgarão ás partes, depois
de assignarcm u quita~·uo llll'i folhas, hum conhecimento cxtrahiclo de livros ele lal<1o, 5('gunclo o modelo no 2.
Estes livros U(' t;:l!úo seri'io rubricados na fó:·ma do urt. 11
§ 3." elo Decreto n. 0 2 3!:3 ele 29 de Janeiro uiiimo, c numerados mensalmente por Minislerios , !Javcndo para cada l\linbterio tantos volumes qnantos forem neeessarios.
Art. 13. Findo o expediente, os Pagadores farão entrcg.:t
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dos conhecimentos pagos durante o dia aos Escriv?íos, pam
que estes, coadjuvados pelo~; IJjndanles e mais Prnprogados de
contabilidade em exercício nas Pagadorias, classiflquern a despcza por Ministerios, a flm de ser levado o resumo dclla ilO
lívro da receita e despcza, conforme vai imliendo no sobredito
modelo n.o 1. l<'cito este trabalho, os conhce1mentos serno
devolvidos para o poder dos Pagadores, sob cuja guarda ficarão
até .o encerramento da conta mensal.
·
Art. 14. 'Findo o mez, os livros de receita c clespeza c de
talões, bem como os conhecimwtos exlrahidos durante elle
serão rcmcttidos para n .Di rcctoria Geral da tomada de contns,
nfim de proceder-se immediatamentc no. mcz suhscqucnto ao
exame e liquidação da receita c dcspcza dos Pagadores.
Art. 15. Os pagamentos <lo material serão cscripturados
em livros distihctos, sendo hnm para cada Pagacloria, e comprehcndendo as despczas dos lUinistorios que lhes são relativos. 'Findo o expediente, far-sc-ha o mesmo resumo de qtw
trata o art. 13, lançando-se no livro de receita c clespeza a
totalidade elos pagamentos effectundos durante o dia por conta
dos respectivos Ministerios.
Os livros de pagamento, a que se refere este artigo, serão
divididos em tantos volumes mensacs quantos forem os de
receita e despeza.
Art. 16. Serão levadas ao ti lu lo de- Pessoal- todas as
despezas feitas por meio ele follws processadas pela 3. a Contadoria, c ao de- i\íatcrial- todas as que forem renlisadas em
virtude de portarias, ferias, contas, ou provierem ele qualquer
outra origem.
Exceptuão-se as despezas ·lançadas na folha de exercíciOs
findos, organisada pela 1." Contadoria, as quaes serão escrip,
turadas segundo a sua natureza.
Art. 17. As ordens, contas, docnmcntos, e em geral
todos os papeis em virtude dos quacs tenha de fazer-se qualquer pagamí'nto, serão remctticlos pela Directoria Geral de
contabilidade, debaixo de protocolo, ao respectivo Pagador,
que assignnrá o recebimento dellcs.
Art. 18. A parte que tiver de receber qualqum· quantia·
por virtude dos referidos papeis, dirigir-se-ha ao respectivo
Pagador, o qual determinará ao Escrivão on seu njudantc
que proceda ao lançamento, devendo examinar-se nessa occasião se não existe nelles alguma fJita ou circurnstancia que
obste 'á realisação do pngamento, exigir-se da parte que as
prP.encha, no caso de que as haja, ou declarar-se-lhe as razões
pelas quaes se não prídc veriflcar o mesmo pagamento.
Art. 19. No aclo de pagar-se qualquer d1~speza do material, lançar-se-ha no verso do docum~nto correspondente o
respectivo numero, com a designação do exercício, l\Iinisterio,
Pagadoria, quantia c data do pagamento.

(8 )
A numeraçiio deyerú ser mensal e por ?!Iinislerios.
Art. 20. Feito o lançamento, o EseriYuo ou ajudunl.-:
dará <Í. parte humn nota por elle assignada, nos mesmos termos da que estiver lunç.ada no ycrso <lo doeumento, para ser
apresentada ao Pagador, o qual sómcnte ü vista della fará o
pagamento.
Art. 21. Os documentos que legalisarem a despeza de
cada Ministerio serão ema~ados separadamente , c assim
remettidos a Directoria Geral de contabilidade no dia seguinte
ao do pagamento, para fazer-se ahi a classificação da df~speza. Do
mesmo modo será classificada a despeza do pessoal por hum
empr\'gado da Dirccioria Geral de contabilidade, de sorte que
·no fim do mez esteja concluida a classitlcnção da despeza do
material c do pessoal ell'ectunda durante e li e.
Art. 22. Depois de feita a cscripturação diaria no li\'I'O de
receita c dcspeza , segundo se acha determinado nos artigos
antecedentes, extrahir-se-ha hum bnlanecte, que será remeitido no dia immcdiato á Dircctoria Geral de contabilidade,
organisado na fôrma do modelo n. 0 3.
Art. 23. No fim de cada mrz rcmettcrão os Escrivães á
2. • Contadoria da Directoria Geral de contabilidade os livros
de 1:.agamento e de receita c despeza para a organisaç·ão do
balanço mensal, feito o qunl serão devolvidos com os respectivos documentos üs Pagadorias, anm de que os remeltilo ,
acompanhados de huma guia, á Directoria Geral da tomada
de contas.
Art. 2~-. Kão produzirão effcilo as ccrtidõPs de vida cujn
dmação excedm· de seis mczcs para as pessoas residentes dentro do Iniperio, e de hum anuo para as que residirem fóra
delle.
Art. 25. Ficão em vigor as disposições da Ordem 11. 0 216
de 16 de Agosto de 1851 a respeito dos adiantamentos de
quantias para as despczns miudas, e dos arts. 15 e 16 da Ordem n. o 165 de 30 ele Junho de 1852 relativamente ao modo
de realisar os extornos dns quantias indevidamente cscripturadas nos livros de pngamcntos.
Art. 26. As procurações que tiverem de scnir durante hum
exercício completo serão conservadas nas Pagadorias até que
tcnhão produzido todo o seu effeilo. Os Escrivães extremarão
as do pessoal, pago por folhas processadas pela 3. • Contadoria,
das que pertencerem a credorc;; comprehendidos em ferias ou
designados em contas do material, ou de outro qual<Juer objecto. Para prevenir o extravio das ditas procurações, haYcrâo
livros proprios em que ellas sejão collndas desde n data de sua
apresentação, numeradas convenientemente pelos Escrivães ou
ajudantes.
Art. 27. Quando se eiTectuar por meio dr. procuração
qualquer pagamento, tanto elo pessoal como do material, cxa-
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minar-sc-ha primeiramcnln se ella pagou o :<Piln de\ ido, t1 :><~
lcg;disada nos termos das lnstrueçüc~ de 30 dn ;\lal'i,'o th
1819, u. • 82, c mais legi:;lação por que se regula (•sta matcri:L
Art. 28. Todas as procurações, cujo cm~iln tc.·nuinar cem
e~t<i

os pagamentos feitos huma vez, serão n·metlidns no Hn1 d::
earia mcz. á Dircetoria G.rral da tomada de contas para ie{ialidade dos ditos pagamentos, e os Esc ri rães as rdarionaril.o em
duplieat;.J, para que em ltum<l das relaçõP.> a dita Diredoria
faça dcelar<H:ão de as ter n·eeLido. O mesmo se prat!Ci.il'iÍ ,;om
as r)rocuraçõcs dfl exercício no ado da enli'!'gu.
Art. 2:'l. Nenhum pagamento se dl'eetuariÍ nas duas Pagadorias do Thesouro em quanto núo existir no tlorurnenlo <pw
que lhe fôr relativo a com pctenle nota lançada pela seeçilo de
cscripluraç~ão de crcclitos c assignada pelo respectivo Cl!ere.
Quanto ás folhas organisadas n3 3.• Contadoria, n~n!l!l!ll
pagamento se efl'ectuarú poi· m'~io ddlus nas Pagar!orias sem
que tenha precedido o ncc~'ssario processo, estando todas as
notas rubricada> pelos rcspedivo Contador.
Art. 30. Os Esrrivães ou ajudantes deverão examinnr,
antes de efl'cetuar qual<[llel' pagamPnto do pessoal, se estão pagas
as dcvidus pn•staçõr·s dos novos c velho~ direitos, <~Xit~"indo,
quando não rstejão, a satisfação dellas como condi<;ão inrlispensavel para vcri!ica<;iio do pag·:Hnento, nos tNnws da Ordcl!l
n.c 210 de 30 de .Julho tle 18t:il.
Art. 3L Havendo mudança de Pagador duranh~ o mez,
serão balanceados os livros de receita c despeza , para exame,
cor&•rencia c entrega na Thcsonraria Geral do saldo existente,
lavrando-se termo, que será assignado pelos empn•gados qw~
dct·em o halan~o c pelo Director Geral de contabilidade, o qual
deve assistir a esse acto.
Art. 32. O Dircclot· Grral de contabilidade daní balanen
nos cofres das Pagadorias pelo menos hurna vez em cada s;~
rncstre, além de qnaesqucr outras em que julgar convenicni1~
lezc-Io.
Art. 33. No dia 30 de Junho do corrente anno a 2.a Pagadoria remetterá á Directorin Geral de contabilidudc, :Jfin1
(i e serem transrnittidJs á I. a Pagadoria, os seguintes trnballtos:
1.•, quadros dos recenseamentos dos restos que ninda se niio
acharem pagos, organisados á vista das ferins c folhas dos l\iinisterios da Justiça, Guerra c Fazenda, os quacs serão acompanhados de hum officio ao Director Geral de contabilidade,
que os mandaní examinar e rubricar; 2.•, huma relação das
contas, conhecimentos, bilhetes de costuras c quae.>qtHJr documentos pertencente,, nos referidos Ministerios, a qual dcverú ser
acompanhada de todos esses papeis, afim de serem conferido:;
com e!la e rcmellidos tambem á 1." Pngadoria.
Art. w~. .Ficiio revogadas, na part:J applieav0l ú cscriptnraçiJo c e:~:pcdicnl1~ da 1." e 2.' l';Jg<Jrlorias do Tilt'S(Iuro, as

2

(w)
Instnw!i"-ies de 20 de Junho do 1840 n.• 225 de 3 de Derombro t!e Hl!16 n. 0 1!~7, üo 21 de Dezembro de 1850 n.<> 25», e
de :Ji) de Junh.o de 1852, n. 0 1Gi>.
·
Thesouro Nacional em :n de Abril de 1859.- Franciseo

de Sq.lles l'orrts Ilo1iwm.
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de
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Rubrica do Escrivão ou Ajudante. ,,i\~

Rubrica do Escrí·vão ou do Ajudante,

de 1!5
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BnlanMle da t. a Pagadoria iw Thesouro Nacional
em. . .
de . ..... tle 48 . . .
Receita.

Saldo ( do dia antecedente) ........... :".... ..

8

Rceebido da Thcsouraria Geral.. • • . . • • • • • • • • • • ••. , •••

s

Despez.a.
P~8SOC!l.

l\linislcJ\Ío da Justiça ..••••••••.•••.•••••••••

8

»

da G.uerra ........................ .

s

"

da J!azenda. . . . • . . . . . . . . • . • . . • • • . .

S

s

Jllate~·iat

Ministc.-io da J 11sti~a ....................... .
»
»

Primeira

8

s
da Fazenda........................
S
8
S
-----Saldo cxjstcnte.;........ .• • • • • • • •
8

da Gaerra ••••••••..•••••••••••.•••

Pa~a4oria

do Thesouro Nacional em .

O Pagador.

F.

de

'de lS

O Escrjy:io.
F.

,

( J () )

Ministel'io da .Jusli\a.

Data.

1859

Fcwr."

4 Á Lcnoir &: Filho, em 'irtude do tlespacho de 7 e 27 de Janeiro ultimo, impor~ancia

do azeite que venderão para

a Casa de Corrccçiío nos mczcs do Nowm!Jro e Dezembro do anno passado,
hum ronlu

t'L'nto tl

Assig11atnra da
parte.
F.

dczr;eis mil rf'i>...

9

1:llr:H.

1O

10\S

As,;ignalura do Esrrhlio
ou dn AjwJanlP.

F.

Á G. llotinr, em virtude do A1iso tlc 3,
e cumpra-se de 16 de Eclrmbro proxi-

mo passado, importancia de grutifieaçJo
do mcz de Janeiro ultimo, como cagc-

nhciro do Corpo Provisorio dl' llomlH'iros, rcntó e nownla c quatro mil réis.
Assignat ma da

pari<•.

F.

1\ssignatura do Escrh;io
ou tln Ajutlanle.
F.

1:310#
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~liuisterio

Data.

da Jusli(a.

18&9
Transporte .•••..•.•.•..•• 1:310H

I'cnr.o

5 Ao l\Iujor de Engenheiros Francisco Junuario Passos, em yirtude do Aviso de
4, e cumpra-se de 8 do corrente, por

conta do credito do

Si

15 do art. 3. 0

da Lei do Orçamento ennigor, trezentos mil réis........... . . . . . . . . . • . . . .
Assignatura da
parte.

F.

11

300H

Assignatura do Escrivão
ou Ajudante.

F.

Á Coelho & Gomes, em virtude do despa-

cho de 21 de Agosto do anuo proximo
passado, importancia de huma peça de
cabo que vendeu para os telegraphos
elctricos no mez de Julho do dito anno,
cento c sessenta mil réis •.•••••.••••.

1608
--

Assignatura da
parte.

Assignatura do Escrivao
ou Ajudante.

460/j
1:770/J

F.

3

( 18 )

N.• 5.- MARli'\HA. -Avi'o de 29 de .'\gosto de 18ó9.!Já cerios esclarecilllentos a respritu dos rcncimmlus dos
Jlachill'istas dct Armada

3.• Seq:fio. Rio de .Janeiro. Ministcrio dos Negocios
da liarinha em 29 de Agosto de 1859.
Conformando-me com o parecer, emitlido pelo Conselho
Naval em Consulta n. • U5, de 15 do mez proximo preteri to,
sobre as duvidas, por Vm. apresentadas em officio n• 565,
de 15 de Abril ultimo, a respeito dos vencimentos de varios
Machinistas da Armada; tenho a dizer-lhe: 1. • que aos
extranumerarios, que entrarão na classificação j:i feita, competem os mesmos vencimentos dos do numero, quando exercerem empregos analogos; devendo os qne não foriio nclla
incluidos ser conservados nns classes, em que se achão, c
continuar com os vencimentos que percebem, marcando-se-lhes
hum prazo razoavel, pnra exhibirem os documentos necessarios, afim de proceder-se á sua classificação; na intelligencia porém de que exceptuão-se destas regras os i\lachinistas, que estiverem sujeitos a conlractos, os quaes, ern
todo o caso, terão os salarios, que os mesmos contractos
estipularem; 2." que aos do numero, ou e-xtnmumerarios,
embarcados nos navios desarmados, se devem pagar os respectivos vencimentos, com a deducção de vinte e cinco por
cento, visto haver pouca differença entre o serviço, que elles
prestão nesses navios, e o dos que estão em disponibilidade,
a que se refere o art. 62 do Hegulamento annexo ao De·
ereto n. 0 1.9-l5, de 11 de Julho de 1857; e 3.•, finalmente,
que o disposto no Aviso de 3 de Novembro de 1858, ácerca
da gratificação, que pertence aos l\1achinistas da 2. • e 3. •
classe, quando servirem na 1. a, deve ser litteralmenle obser~
vado, não tendo lugar a sua applicação aos da 3. •, que
substituírem os da 2.a
Reitero a Vm. os votos de minha estima e consideração.
-Francisco Xavier Paes Barreto.- Ao Sr. Contador da Ma~
rinha interino.

