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INDICE ,DAS DECISÕES DO GOVERNO 

N. 1. 

N. 2. 

N. :l. 

N. !L 

N. 5. 

N. G. 

N. 7. 

N. S. 

DE 

- GUERRA. - Circular de 2 d~ Janeiro de 
186Ó.:......l\Iandando cessar o abu~ de serçm ~fi
pregados Oillciaes dos Corpos arre~imentagos, 
em serviços proprios de OfQciaes dos Corpos dq 
Estado J\faior de 1." e 2.• Classe ... , •. ,, ..... . 
-FAZENDA. - Circul~;~r dc2 de Janeiro de 
1860.- Recommcnda quu os Jnspectores das 
Alfandegas na occasião das vis!tas de entrada 
exijão dos Capiliies de embarcações as cartas 
avulsas c as remettão ao Correio •.••.•...•. •, •. 
- Erll 3 de Janeiro de !8üQ.- Negando a ftlf>ti
luição da siza paga pela compra de bens de raiz ; 
visto c.omo na époc<) em que s~~Jel>rou o .oon
tracto ficava n venda perfeita rt ~pada indc
jlCndcilte da escriptura ppbli~ .• , . , ••.••••.• 
- Circularem3 de Janeiro de1860.-0 empre

gado q~e faJlar mais de 2 dias lieguid.os hc obri-
gado a apresentar attestado !}e moJ~~tia. • , ••• 
- GUEllRA .- Aviso de 3 de Janeiro de f${}0. 
-Declarando que os recrutados que preten«l!lrem 
lHiixa, entrando para os cofres pubJicos oom a 
quantia estabelecida em Lei, S..'llislarão as quotas 
eorrespondcntes aos ar111os de serviço que lhes 
faltnrem, dividida a qunntia tle seiscentos lllil 
nds pelos !) annos n que são obrigad.os •...••.. 
- J UST1ÇA - A vjso de 3 de J;mciro de 1860. 
~Declara que, no caso de adinmento da sessão do 
.1 ury, não ha nccessidnde (]e novo sorteio ••. ,. ... 
- FAZENDA.- Circular de 4 de J!l~~ro de 
1860.- Os leques de papel coq1 vareta.qe s~n
palo são assemelha!)os aos iguaes com vareta de 
1narfim, ...•.•.•... • ...•.........•..•..•.•. 
- IMPEIUO.- Aviso diJ 4 qc /aJ)eiro de 18()0. 
-Ao Presidente .dul)rovjncia do Rio de Janeiro, 
resolNendo sobre a consulta, se as Assembl!)as 
Legislativas Provinciaes são c,om.petcntes pari\ 
roneeder privilegio~ ....................... . 
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N. 9~ .:.- Pm.'tarià de 4 de Janeiro de 186(L'- Dá ins"" 
trucções para o serviço das officinas pharmaccu-
ticas das Faculdades de Medicina. . . • . . . . . . . • 1 O 

·N. 10. -FAZENDA.- Em 7 de Janeiro de 1860.
Declara que os chales de algodão e seda, predo

PJinando o algodão, devem ser despachados como 
seda D.0 3 .•.• .,. •••.....••••.... ·..••....•.. 13 

N. 11. - GUERRA.~ Portaria de 7 de Janeiro de 
1860.- Declarando que o abono de forragem ao 
Com mandante das Armas, e ao lnspector do 1. o 

districto de Infantaria deve ser pago ás ditas 
autoridades durante o tempo que estiverem em 
marcha por motivo de serviço, mas na razão de 4 
Ieguas por ui a ............................• 

N;; 12. - Aviso de 9 de Janeiro de-1860.-Determi
nando que as actas das sessões do Conselho 
Administrativo devem ser remettidas immediata
rnentc á Secretaria de Estado dos Ncgocios da 
Guerra . • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . . . . • 11~ 

N. 13. - Aviso de !) de Janeiro de 1860.-Determi
nando que os shabraks para os Corpos de Cavai
Jaria de S. Pedro do Sul, sejão feitos sPgundo 
o modelo que existe no Arsenal de Guerra da 
Côrte, mudando-se aprnas os vivos em harmonia 
com o llgurino actual. . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • . • » 

N. U. - Circular lie 10 lie Janeiro ue 1860.- Deter
minando que as Repartições sujeitas ao Ministerio 
da Guerra remettão á Secretaria de ·Estado do 
mesmo 1\linistcrio em todas as segundas feiras 
huma nota explicativa dos Avisos que receber 
durante a semana anterior CO'D declaração da 
execução que tiverem tido ......... ,......... 15 

N. 15. - I<'AZENDA.- Em 10 de Janeiro de 18GO.
As Companhias, Caixas filiaes c Agencias devem 
pagar direitos pela approvação de seus estatutos, 
e sello do capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 16. - Em 10 de Janeiro de 1860.- Sujeita á re
validação hum credito, embora tivesse junto 
papel sellado, por não ter sido preenchida a 
formalidade do art. 8. o do Regulamento de 31 
de Dezembro de 1851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

N. 17. - Em 10 de Janeiro de 1860.- Os chales 
de seda e algodão, predominando esta ultima 
ma teria, devem ser despachados como seda n. o 3. » 

N. 18. - Em 10 de Janeiro de 1860.- Os direitos de 
'30 por 0 /o pertencem ao primeiro anno de exer-
f'icio do empre~o ...........•.•..••..•...• , 17 



N. 19. 

N. 20. 

• 
N. 21. 

N. 22. 

N. 23. 

N. 2~. 

N. 25. 

N. 26. 

N. 27. 
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- JUSTlÇA.-Avisode 13 de Janeiro de 1860. 
-Ao Presidente da Relação de Pernambuco. 
-Declara que dous Desembargadores irmãos 
não podem servir na mesma causa hum como 
Juiz e outro como Procurador da Corôa ..••.•• 
- MARINHA.-Aviso de 13 de Janeiro de 
1860.- Manda observar as Wstrucções para os 
exames dos individuos que ~enderem ser alis· 
ta dos no Corpo de Officiaes Marinheiros da Ar-
Inada ....•.....•....... •· •................• 
- JUSTICA.-Aviso det4deJaneirode 1860. 
-Marca os prazos concedidos ás partes para inter· 
posição do recurso que o Decreto n. o 2. 343 de 27 
de Janeiro de 1859 estabeleceu nas Decisões do 
Tribunal do Thesouro para o Conselho de Es-
tado .•.......•..•.•.•.•..•.......•. : ....•• 
- MAIUNHA.- Aviso de tr~ de Janeiro de 
1860.- Declara que não tem lugar abrir ex
cepção do art. !~8 do regulamento que baixou com 
o necrcto n.o 2.163 do t.o de Maio de 1858, 
nem a respeito das materias que formão o curso 
da Escola Central do Exercito, nem nwsmo em 
favor dos estudantes da Escola de Marinha que 
houverem sido alumnos da extincta academia .. 
- Aviso de 14 de Janeiro de 1860.- Dá provi· 
dencias para que possa o Governo Imperial ajuin.1r 
com segurança do aproveitamento dos Offieiaes 
que, em virtude do art. 1:36 do regulamento 
qne baixou com o Decreto n. 0 2.163 do t.o de 
l\laio de 1838, achão-se na Europa estudando as 
diversas especialidades de marinha ........... . 
- Aviso de 14 de .Janeiro de 1860.- Ucelara 
que deve ser prestado gratuitamante pelos aferi· 
dores publicos o serviço de aferição, revista e 
acerto dos pesos e medidas das estações da Ma· 
rinha .......•..............•.............• 
- FAZENDA.- Em 1!~ de Janeiro de 1860.
Ernbora SPja annullado pelo Poder compl.'tente 
hurna Lei Provincial, nem por isso se deve en
tender tambr•m annullados ou revogados os actos 
aPtl'rir:r:ueulr• nraticndos em virtuele della ....• 
- Em 14 rl,. J;:neiro de 186fl.- Devem contar
se como falta os dias santificados ou fr•riados 
seguintes ao em que o Emprl'gado deixar de com
parecer na Repartição para o calculo das gratili
caçõns de exerci cio. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .• 
- Em 16 de Janeiro de 1860.-Pelo cofre da 
Policia só devem ser pagas as despezas, que tenhão 
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N. 28. 

N. 29. 

N. 30. 

N. 31. 

N. êl2. 

N. 33. 

N. 14. 

N. 35. 

N.~. 

g u.-ae&er de secretas, e todas as outras nas Tbe
sourarias de F8Zflnda •••.•••.••...•.••.•.... 
- Circular em 16 de Janeiro de 1860.-Sobre 
u communicaps dat despezas elfectuadas por 
prdem o sob a tesponsabilillade das Presidenelas 
de PtoYineias net wrmos do Decreto de 7 de 
lf•rço de 1~2 •• •• .•••.•.••••.•••••....•••• 
-Em 16 de Janeiro de 1860.-Instroc~ões 
1oobre as ajudas de custo aos Empregados do 
1hesouro c Thcsourarias despachados ou remo
vidos de bumas para outras Provineias, ou man-
dados em commissão..... • . . • ...•..•...•.. 
- MARINHA.- Aviso de 16 de Janeiro de 
1860.- Dá providencias para a escripturação 
regular das despezas, que se fizerem com os 
navios da Armada em portos estrangeirrn;, c dos 
déscontos, a que estão sujeitas as praças de ma-
rinhagem •.•.•.•••..••.•.•.•.•.....•.•.•. 
- Aviso de 17 de .Janeiro de 1860 ........ Marca 
01 vencimentos, que tolllpdtlllll aos Offieiaes das 
Companhias do Aprendize!4 Marlnbeiros, que su
bitituem os reipectivos Cotnmandantes nos seus 
impedimentos •.••.•...•.•••••••••.•••...•• 
- GUERRA.-AYiso de 17 de Janeiro de 1860.
l>eclarando que em virtude da Imperial Reso
luoAo de 9 do corrente sobre consulta do Con· 
selbo Supremo Militar perlPnce ao Ministel'io da 
Guerra a nomeaçllo dos Juizes Top:ados para 
servirem no mesmo Conselno Supremo Milltar 
de .Justiça ..• , ..•••.••..••...•.•..•..•••.. 
- Aviso de 18de Janeirode1860.- Declarando 
que a tnPdida 8()\icltado de erear-se hum Auditor 
de Guerra, on hum coadjuvante do Juiz de Di· 
reito he inadmissível por ser dependente d<• 
PodPr Legislativo .•. , •..•.....•••.•.....•.. 
-:- Aviso de 1R de Jan!'iro de 1860.-Declarando 
que ~to Governo Imperial não Gabe a attrlbuiçlío 
de passar corta de liberdade a es•1ravos da 
Nação .••...•.•.•••...•.••..•••••.•• 
- JUSTIÇ.\.-Circular de 18 de Jan('iro de 
186() . ..- k~>commtmcb que se observe a ordl'm 
gradual do accesso em todas as nomeações 
dependentes de propostas dos Commandantes Su· 
~riores+ com excepçãodosCavitãesCirurgião Mór 
e ~reta rio Geral •..••.•.•••..••..•••.•...• 
- 1\fARI'IHA.- Aviso de 18 de Janeiro de 
i86o.-.:. De4ernÍina o que ia dev~ pra\iear, pelo 
Miaí.rerio da Mariabtl., a r~paito des passagens e 
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fretes, por conta elo Governo.. nos 'llilrrOf da Oom-
34 p41nhi• da Estrada de Ferro de D. PcdrQ Il! , ••. 

N. 37. - IMPERIQ, ..... Aviso de21 deJa••~irQ de t84iQ. 
-Ao PrPsid•mte Qil Provin~ia de Minas Gel'lt~. 

t - approvànd~ a decis5o qu~' elle deu ao Preside~ 'i 
~r da Junta de Qualiftcação do VQ~ao~ tia ParoÇQw 

;-t 

~ de Antonm Dias. de devermn ~r quatiQcadps os .·~ 
guardas nacionaes em serviÇC> de destacamento, 
mas não os pedestrCfi creados por Lei provincial, 

35 • pertRncentes á forca de policia paga ••....••••. 
N. 38. - MARINHA.- A viso de 21 de Janeiro de 

1860.- Dá providcneias afim de obstar ao abuso 
de mandarem de suas casas parte de doente os 
Officiaeii da Armada e classes annPxas, quando 
embarcados ou empregados nas Companhias de 
Aprendizes Marinheiros, e eslabl'\ere o que se 
deve praticar. quando tiverem elles licença dos 

3G respectivos Chefes para Sf' tratarem em suas cnsas. 
N. 39. ~FAZENDA.- Em 21 de Janeiro de 1860.-

O Deereto de 20 de Novembro de 1 R50 não ai-
terou o art. 23 do Regul11mr.nto de 22 d" Junho 

.de 1 36. que •·rgula as substituiçõ1-1s dos Jntl~C-
torrs fl E~erívães das Alfandl'gas do lmperiQ ••• 37 

N. 40. - Em 21 de Janeiro de 18tiO.~Sol>re as irreiZu-
laridad~s. qu~ se derão na •rrecadação de lHlrnll 
herança jacente •.•.....• : .•..••............ )) 

N. U. - GUERRA.- Circular elf• 23 de Janeirn de 
1860.~ Aos Subddegados das Freguezias de fóra 
da Cidade, para procederem a re..:rutilmP-ntoaíim 
de preencherem-se as fileiras do Exercito. . . . . 3!1 

N. !~2. - Aviso de 24 de Janeiro de 181i0.-Declarando 
que dr.verão ser fflrnettidos regularmmtc a esta 
Secretaria de Estado os map11as dos recrutas que 
vierem das Provindas.. . ......• , .• , ....... r~ o 

N. 4:3. - Aviso de 24 de Janeiro de 1860,- Det.ermi~ 
uando que deverão sen1pre ser rcmettirlm; para 
a Côrte~ afim de .serem novamentr. inspPccionados 
os recrutas, quando o pareect· dos Facultativm; 
que os examinar se achar em contradic~:ão com 
o seu desenvolvimento physico .............. )) 

N. M ... - Aviso de 2l- de Janeiro de 1860.- Appro.-
vando o parecer da Commissão dP meltJOramentos i~ 

' do materia~ do Exercito pelo que r~p~>ita á van-
tagem das cartuxeiras de cintura sobr~ ;JS ca-
nanas ou .cartuxeiras de bandoJP.iras ........•. 41 

N. ,.5. - IM. PER lO.- Portaria de 24 de Janeiro de 
1860 • .-Dá instruoções para o~ ~xames dos va-
por~li ~a CoiJlpaob~ Braliileira de Paque~. ~ .• 
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N. 4.6. 

N. 47. 

N. 48. 

N. 49. 

N. 50. 

N. 51. 

N. 52. 

N. 53. 

N. 54. 

N. 55. 

N. 56. 

N. 57. 
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- MARINHA. -A viso de~ de Janeiro de f860. 
-Estabelece que só no caso de falta absoluta de 
Praticos nas costas, barras e portos poderão os 
Omciaes da Armada servir como taes •.•.••..• 
- GUERRA._. A viso de 25 de Jane'iro de 1860. 
Declarando que quando tiver de empregar-'-se 
algum Official reformado em qualquer serviço 
ou commissão, se participará nlio só a esta Se
cretaria dt• Estado Dl!ls lambem <i Pllgadorin das 
Tropas da Cdrte para legalidade dos vencimentos 
que se lhe devão abonar .•...........•..•..• 
- FAZENDA.- Em 26 de Janeiro de 1860. 
-Declara como se deve fazer a restituição dos 
direitos e sello, pagos em duplicata pelos Empre
gados, á vista de títulos provisorios nas Thesou
rarias de Fazenda, e dos títulos definitivos, na 
Recebedoria do J\iunicipio rla Côrte ; c por onde 
se dave etTectuar a mesma restituição ........ . 
- Em 26 de Janeiro rle 1860.- Prazos para a 
interposição de recursos para o Conselho d'Estado. 
- f.UEHRA.- l.ircular em 27 de Janeiro de 
1860 -Declarando que os Officiaes das Com
panhias de Pedestres não tem direito á percepção 
de seus vencimentos desde a data em que são 
nomPados, mas tão sórnente da em que se fizer 
a publicação na Província a que pertPncerem .•. 
- FAZEN()A.- Em 28 de Janeiro de 1860.
:Marca a taxa de 2~400 por cada pipa de aguar
dente, que Pntrar no trapiche da Ordem ....••. 
- Em 30 de Janeiro de 1860.- Divide o talão 
do Ministerio da FazPnda, de que trata o art. 12 
das Instruccões de 27 de Abril de 1859 ..... . 
- Em 30 de Janeiro de 1860.- Marea porcen
tagem aos •:uradores Geraes de heranças jacentes 
e bens de ausentes ........................• 
- Em 31 de Janeiro de 1~60.- Instrucções 
para a tomada de contas fóra das horas ordina
rias do ex pedi ente ....•.•.................. 
- GUERRA.- Circular em 31 de Janeiro de 
1860 ,:...._ E~pr·cifica os casos ~m que as Presi
dencias de Províncias podem autorisar despezas 
além das df'terminadas por Lei ......•.•..•.. 
- MARINHA.- Aviso de 31 de Janeiro de 
1860.-l\tanda observar nova tabella do que 
dt>vem pagar os particulares pelos serviços, que 
lhes prestar o Arsenal de Marinha da Côrte ...•• 
- F.\ZENDA.- Circular de 3 de Fevereiro 
de1860.- Recom.meoda á~ Jh~ourarias de Fa ... 
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, N. 58. 

N. 59. 

N. 60. 

N. 61. 

N. 62. 

N. 63. 

N. 64. 

N. 65. 

N. 66. 

zenda que nos avisos de saques ou de. remessas 
de fundos fação a declaração do exercício a que 
pertencem taes transacções ....•..•..........• 
- Portaria de 4 de Fevereiro de 1860.-Con
firma a decisão que recusou huma transferencia 
de predio por falta de pagamento da decima da 
herança ................................... . 
- AvisG de 6 de Fevereiro de 1860.-Con~ 
firma diversas decisões do Presidente da Com
missão de inspecção da Alfandega da Bahia sobre 
taxas de certas mercadorias, c indica as disposi
ções applicaveis a outras............... . ...• 
- Aviso de 6 de Fevereiro de 1860.- Confirma 
a determinação pela qual devem ser apresentadas 
aos lnspectores das Alfandegas ambas as notas 
que as partes são obrigadas a fazer para os des-
pachos ...•.......•.....•....•..•.•.•••..• 
- Ordem de 6 de Fevereiro de 1860.- Explica 
o que Sf\ deve entender por trabalho estranho ao 
emprego de Guarda da Alfandega, e declara não 
haver inconveniente na accumulação de tal em
prego com o de Agente do Correio do mar, 
quando dahi não resulte prejuízo ao serviço da 
Alfandega ..•...•.........•...........•... 
- Circular de 6 de t'cvereiro de 1860. -
:Manda communicar ás AlfandPgas que o panno 
de lã, cuja amostra se remelte, deve ser consi
derado como entre-fino .......•........•.... 
- 1:\f:PERlO.- Aviso de 6 de Fevt•reiro de 
1860.- Ao Presidente da Província de S. Pcd ro, 
approvando as decisões que deu sobre as duvidas 
apresentadas pela Junta de Qualificação de vo
tantes da Parochi:~ da Madre de Deus, relativa
mente á organisação da Junta com eleitorrs msi
dentt·s em terl"itorio desmembrado da mesma 
Parochia, e a qualificação dos moradores do dito 
ter ri to rio .....•....•..........•....•....•• 
- GUERRA.- Circular de 6 de Fevereiro de 
1860.- Determinando QUI' seja deduzida da j:!fa
ficação dos rccrutadores a imporlllnria da rkspcza 
que se fizer com os recrntas não npurados ..•.. 
- Cirrutar de 6 de Fevereiro de 18C!.I. -- Derla
rando que o preço das esteiras fica elevado a 400 
réis, devendo ser os Corpos fornecidos do genero, 
e cessando a pratica de entregar-se em dinheiro 
aos mesmos Corpos a importancia das esteiras •. 
- MARINHA.- Aviso de 6 de Fevereiro de 
1860.- Faz extensivo ao Corpo de ,Macbinistas, 
lnd,, das Dcci~~es. ·· ---· · · - 2. 
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N. 67. 

N. 68. 

I\". 69. 

N. 70. 

:?li. 71. 

N. 7~. 

N. 73. 

N. 74.. 

creado pelo Decreto n.o f .9&5 de 11 de Julho 
de 185'1, o favor concerlido á outras Classes da 
Armada no Aviso regulamentar de 24. de De-

. zembro de 1850 ..............•............ 
- ,\viso de 7 de FPvereiro de 1860.- Per~ 
mitte QU"' seja Manoel Pereira dos Reis admittido 
.a exame das materias q.ue constituem p curso da 
Escola rlc Marinha, no intuito dt> habilitar-se 
p11ra o rrsp"ctivo ma~istrrio, ~~ declara cx!Pnsiva 
esta graça a todos os pretendentes nt•s mesmas 
circn mstancias ...................•......... 
- F,\ZE:'IDA.- Aviso de 7 de Fevereiro de 
1860.- Declara que devem correr pPlos cofres 
provinciaes as despczas com o couePrto do pro
prio nncional onde se acha o Scminal'lo das Edu-
candas da Província dP S. P,1ulo ............. . 
- Ordem de 7 de Fcwreiro de 1860. ~ Con
firma a resolução da Thesouraria do H i o f; randc 
ao Sul, que declara isentos do P"l!alllt'n(o do 
sello proporeionnl c dos direilc,s de !.i "/o os Em
prel(ados das C11pntazins nH•ncionados no art. 56 
do Regulamento dP 2:! de Junho de 18:36 ...•.• 
- Ordem de 7 de FevPreiro de 1Sü0 .- Hes
tabelece a pratiea seguida pela Alf:mdrga de 
Paranaguá, e que havia sido prohibida pelo 
respectivo 1nspedor, de sahirem nu\ ios do anco
radouro para carregar madeira em diversos 
pontos .•......•..•..........•............. 
- Aviso dn 8 de Fevereiro da 1860.-l\Janda 
pag-ar pela Fazenda provincial do Hio de Jane11·o 
os IOros devidi)S por hunw compru de terrenos 
de marinhas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
- GUEBHA.- Aviso de 8 de Fnn·reiro d,! 18()0. 
-Determinando que as Junlas l\Iililan·~ 110s 

tennos das inspPet:ões nft;J U·'i'lil de ontras pa
lavrns que não srjiio as eun.;ignada!>i nas Leis ... 
- M.\HI~H \.- A-..-iso do !) de Fevl'reiro de 
1860. - Provld<'nd.,. aeerea da p~rccpçC1o r!P vcn· 
cintt·ntus, ajnsk1nenlo de conla,o, nonwa~;õcs 
para t•mbarque, e tmbstituil:iio dos Conunissarios 
e Escrivães do Corpo de Officiaes de Fazenda 
da Armada •....•....................•..... 
- F.\ZEND.\.- Aviso de 10 de Fevereiro de 
1860.- A' l>irectona Geral das Uendas, resol
vendo duv'da& da Collecloria de Pirahy sobre a 
revalidação de huma transrerencia, imposh:ão da 
multa de que trata a Lei do 21 de Outubro de 
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N. 75. 

N. 76. 

N. 77. 

N. 78. 

N. 79. 

N. 80. 

N. 81. 

N. 82. 

N. 83. 

18fa.1. e cobrança de sello de dous pertences de 
bum credito .•••....•..............•.•.. 
- Avi1o de tO de Fevereiro de 1960.-Reilponde 
ao Pre&ident.G da Commilll4o de lnspeoção da 
Atrand~a dll Bahia, indicando as tnas a que 
devem ser sujeitas certas mercadorias ......•• , 
- Circular de 10 de Fevereiro de 1860.
Manda declarar tb Alrandogas a taxa a que 
devem ser sujeitas as chitas lustros3s, e a regra 
em que estão comprehendidos os paletós com 
mescla de seda ...........................• 
GUERRA.- Aviso de 10 de Fevereiro de 1860. 
-Declarando que só lerão direito aos venci· 
mentos geraes, isto he, soldo, gratificaçfio nddi
cional e etape os Officiaes que estejão ou venhão 
a estar empregado!! simplesmente no serviço da 
guarnição das Fortalezas ................... . 
FAZENDA.- Aviso de 1~ de Foveroiro de 1860. 
- Resolve negativamente a duvida su~oitada 
sobre a constitucionalidade da accumulação dos 
vencimentos de Mrdico da Casa de CorrrcQão e 
Aljube com o subsidio de Deputado á AssPm
bléa Geral Legislativa, durante os trabalhos 
desta ................•...•........•••...•. 
- Ordem de 14 de Feverfliro de 1860.- Monda 
restituir huma duplicata de direitos de consumo 
e huma multa de 3 o;., indevidamente cobrada 
na Alfandega de Sergipe por má inlelligencia 
dado ao Regulamrnto de 22 de Junho de 1836. 
- Circular de14 de Fevert>iro de 1860.- De
clara o tempo e os motivos pelos quaes estão 
autorisados os lnspectort>s das Allimdegas a sus-
pPnder os Empregados das m1~srnas ......... . 
JU~TICA .- Aviao de f 5 de Fnvereiro de 1860. 
- Decinra em que casos so deve considerar or
ganisado hum Corpo de Guardas Nacionaes, afim 
de se poder regular a apresentação das pro~ 
postas para os postos que ficarem vajlos ..... . 
- Aviso de 16 de fevereiro de 1860.-Ao 
Presidente da Província do Ceará .-Decidtl que 
aos l,roeuradores de causas que assi~não h•nno 
de rc:;ponsabilidade, e tirõo licença do Juiz JIRl'a 
advogar, competem as custas que estlio marcadas 
para <'I advogad.U8 formedos e provisionados .•. 
- GUERRA.- Aviso de 16 de Fevereiro de 
1860 .--,.Declarando que o fornePimcnto de egua 
para a eavalhada da Compaobia Fiu teja pago 
pela caixa de romg6Djl 6 rerragens .•...••.. ; •• 
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N. 85. 

N. 86. 

N. 87. 

N. 88. 

N. 89. 

N. 90. 

N. !H. 

N. 9=> 

~12~.._ 

MARINHA.- Aviso de 17 de 1-'evereiro do 
1860.- D~Jara que não rem lugar exerCJ~r hum 
mesmo individuo simult.aneamtmtl! as funcç.~~ 
de C-ommissario f! E.~vão, ~~ dlltl!rmína qu~ 1~rn 
01 naví111 d~ Jlfl'tW!OO poro~ ~~mbarque hum Jl..s
crivão de 3.• Classe ou Extranumerario c hum 
Fieldat.a .••....•..••.........•....•..... 85 
- IMPEIUO.- Aviso de 17 de Fevereiro de 
1860.- Ao Presidente da Província de Pernam
buco, resolvendo as duvidas que propõe acerca 
da convocação, c intervenção nos trabalhos da 
Junta de Qualificação do Páo d'Alho de alguns 
EIPitores residentes em territorio desmembrado 
da dita Parochia, c da sua qualificação na 
mesma Parochia. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 86 
- Aviso de 17 de Fevereiro de 1860.- Ao 
Presidente da Província da Parahyba, resolvendo 
sobre a Consulta que faz á cerca das irregularidades 
que se derão na eleição de Membros da Assem-
bléa Legislativa Provincial pelo 4. o e 5. o districto. 87 
- F \ZE\'IH.- Aviso circular de 17 de Feve-
reiro de 1860.- HPcommenda aos Presidentes de 
Provineias que fação cessar a irregularidade de 
estarem senindo, sem approvação do Governo 
Imperial, Administradores e Escrivães de l\le.5as 
de Reudas. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
- Aviso de 17 de Fevereiro de 1H60.- Drclara 
que a Circular d1· 24 da Outubro d1· J 8ti9 não 
prohibe que os Empregados das Thesourarias se 
occupem de quaesquer SPI'Ytço:.; fúra das horas de 
trabalho nas suJs Hcportiçücs................ 89 
- Circular de 17 dP FevPreiro de 1860.-Au-
torisa os Inspcrtores das Tlwsourarias para con
siderarem isentos de juros e com direito á res
pectiva commissão os respon~wycis das Hecebe-
dorias e Collectorias que deli verem os dinheiros 
publicas at~ certo prazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . )) 
- OrdPrn de 18 de Fewrciro de 1860.- Dá 
instrucções á Prcsidcncia de ;\Iinas Geraes sobre o 
mor!n por qne dev<' procerlr~r em ePrtos casos rle 
conlliclo de iur;.;o":çi;o eutrc a autolidadc admi-
nistrativa c a judiciaria..................... 90 
- Ordem de 18 de Fevereiro dr~ 1860.- D1•clara 
que o Holetim do Governo remettido ás Thesou-
rarias de Fazenda considera -se communicação 
olfici::~l................................... 91 
- GUERRA.- Aviso de 18 de Fevereiro de 
1S60.- Dando instrucções <Í Com missão de me-
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N. 93. 

N. 94. 

N. 95. 

N. 96. 

N. 97. 

N. 98. 

N. 99. 

N. 100. 

..o.6.\1J t3 ~-

lhoramentos do material do Fx:ercito, pata o 
bom desempenho d~ variados f!Dcargos que lhe 
forão commettidos J>f~lo JJecrclo n. ~ fi63 de 2t,. 
de ])ezembro d" 1tS4~' ••.••...••...••...•... 
- Aviso de 18 de Fevereiro de 1860.-Ueter
minando que nenhuma obra pertencente á Re
partiçlio da Guerra seja levada a elfcito d'ora 
em diante, sem que previamente seja ouvida a 
Direcção do Archivo militar .••••••••••.••••• 
- IMPERIO.- Aviso do 18 de Fevereiro do 
1860.-Ao Presidente da Província de Pernam
buco, approvando as decisões que ellf~ deu sohm 
a consulta que lhe fizerão alguns Eleitores da 
Parochia de Aguas Bellas: 1. •, sobre a perda 
do livro das actas da qualificação, e adiamento 
da Junta pelo seu Presidente; 2.", sobre a accu
mulação do cargo de Juiz de Paz com o de Com
mandante,· ou official da Guarda Nacional ...•. 
- JUSTICA.-Aviso de 20 de Fevereiro de 
1860.- A"o Presidente da Província de Sergipe. 
- Solve duvidas sobre o direito que tem os 
Juizes Municipaes Supplentes para nomear c de
mittir empregados do seu fôro ; c sobre a intelli
gencia dos arts. 2f~ e 26 do Regimento de custas. 
- FAZENDA.- Aviso de 20 de Fevereiro de 
1860.-Communica á Directoria Geral de Conta
bilidade, para devida execução, o provimento 
do recurso interposto da decisão do Thesouro, 
sobre ma teria de vencimentos, pelo Escripturario 
aposentado na Escola Militar José Leite de Souza 
nastos ..••..•........•......•......•..... 
- Ordem de 23 de Fevereiro de 1860.- Dá 
provimento a hum recurso interposto contra a 
obrigação imposta pela Presidencia de Pernam
buco, de huma concessão gratuita de hum ter
reno de marinha para serventia publica ......• 
- GUERRA.- Aviso de 27 de Fevereiro de 
1860.- Declarando que a qualidade de Guarda 
Nacional não basta para ser isento do recruta
mento, não devendo verificar-se baixa alguma 
sem ordem do Governo .................... . 
- JUSTIÇA.- Aviso de 29 de Fevereiro de 
1860.- Declara que está fóra da alçada dos Pre
sidentes de Provincia melhorar as reformas por 
elles concedidas aos Officiaes da Guarda Nacional 
das respectivas Províncias. . . . . . . . . . . . . • • •.. 
- FAZENDA.- Aviso de 29 de Fevereiro de 
1860.- Recommenda ao Minist~rio da Guerra 
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a reconsideração do Regulan1ento de 15 de Abril 
de 1851 na parte reJativa á tomada de contas 
aos reiiiponsaveis desse Míoisterio, e pede a fi
xação urgente do pra~o em que deva a respectiva 
Contadoria submetter ao Tbesouro as contas 
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que houver tomado •••.••..••• ,............ 99 
N. 101. - Aviso de 29 de Fevereiro de 1860.- Rc

commenda ao l\linísterio da Marinha a reconsi
d.crat;~o dos ~egulamentos de 26 de Março e 1G 
de Junho de 1856, na parte relativa á tomada de 
.eontas aos rcsponsavcis desse l\finistcrio, e pede 
a fixação urgente do prazo em que a respectiva 
Contadoria deve submettl'r ao Thesouro as contas 
que houvt~r tomado ...•.•. ,................ 102 

N. 102. - A viso de 29 de Fevereiro de 1860.- Isenta 
do pagamento da armazenagem os volumes de
morados na Alfandega por embaraços indc[Jcn-
dentes da vontade de seus donos.. • . . . . . . . . . . 105 

N. 103. - Circular de 29 de J<cvcreiro de 1860.
Declara que as Companhias ou Estabelecimentos 
de capital lluctuante ou illimitado estão sujeitas 
ao pagamento do srllo proporcional, e designa 
a relação em que este scllo deve ser calculado. 106 

N. 104., -Aviso de 2 de l\Jarc;odc 1860.-Communica 
que foi nf'gado provimento ao rccur.so de Samuels 
nrown Cantor L'il: c. a sobre direitos menores que 
pretendião pagar por cassas finas de salpicos.... 107 

N. 105. - Ordem de ;l de :\larç.o d(] 1860.- Approva 
o procedimPnto do Inspcctor da Tbcsouraria 
da Parahyha, sujritando ao pagamento de !)irt~itos 
de 5 "/o a Carla Imperial IIP nomeação de Pre
sidente dr Jlrovineia, e não permittindo encontro 
ou deducção de direitos pagos do lugar de Juiz 
de Direito, nem do dr Yice-PrPiidenlc do Paní. >> 

N. tOG. --- Aviso de 3 de Março de 1860.-Manda 
intimar á Companhia de Seguros Marítimos P 

contra o fogo, do Hio Grande do Sul intitulada 
c( Esperança >> , que lhe será cassada a .autori
sação para organisar-se como Sociedade anonyma 
se continuar a empregar seus fundos em opera-
ções bancaes ............. · . . . . . . . . . . . . . . . 108 

N. 107. - 11\IPElUO.- Aviso de 3 de Marco de 1860. 
- A.o Presidente da Provincia do Úio de Ja
neiro, declarando que o Eleitor pronunciado 
não póde concorrer para a eleição de Membros 
da Asscmblúa Lr::;-islativa Provincial, c que não 
deve o mesmo Eleitor ser substituído no Col
lc~io F.leitoral, visto não ~. achar elle t:Oill· 

f 
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prehendido nas hypotheses do art. 65 da Lei 
Regulamentar das Eleições.................. 109 

N. 108. - Aviso de 3 de Março de 1860.-Ao Presi
dente da Provinda do Rio Grande do Norte, 
declarando que o empregado publico, suspenso 
por sentença em processo de responsabilidade 
de hum emprego, fica igualmente suspenso de 
outro qualquer que occupe. • . . • • • • . . • . • • • • • 110 

'N. 109.,- Aviso de 5 de Março de 1$60.-Ao Presi~ 
dente da Província de Pernambuco, approvando 
a deliberação que tomou de marcar novo dia 
para a reunião da Junta de Qualificação devo
tantes da Parochia de Papacaça, c as decisões 
que deu em relação á organisação da mesma 
Junta, c á qualificação de cidadãos pronunciados. 111 

N. 110. - GUERRA.-Aviso de 6 de Março de 1860. 
-Declarando em virtude da Imperial Rcso
luçãô de 3 do corrente, tomada sobre Consulta 
das Secções de Guerra e Marinha, e da Fazenda 
do Conselho de Estado, que não tem lugar o 
desconto de vencimento do Auditor c Officiars 
reformados Membros do Gonsclho de Guerra, 
dos dias em que deixou do funccionar o mesmo 
Conselho. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . 1 t 3 

1\". 111. - l''AZENDA . - Ordem de 8 de .Marco de 
18GO.- Explica a applicação que tem o § 2." do 
art. L" das Ilisttucçõcs de 16 de Fevereiro do 
1859 sobre a responsabilidade de Uecebedores. >> 

N. 112. - Ordem de 8 de l\larço de 1860.-Approva 
h uma resolução c reprova outra do Inspector da 
Thesoumria de Pernarnbueo sobre armazenagem. 11 '~ 

N. 113. - Ordem de 8 de l\Iarço do 1860.- Reprova 
a decisão do Inspeclor da Thesouraria do Piauhy 
sobre o pagamento do sello de huma licença ao 
Professor de Gcographia do Lycôu duquella pro-
víncia.................................... 1Hi 

K 11'~. - Portaria de 8 de Março de 1860.- Com
monica o indeferimento de hum recurso da 
:Provedoria da Miscricordia contra o imposto 
sobre carroças funcrarias ........•. ,......... 11 

N. 115. - JUSTIÇA.- Aviso de 8 de Março de 1860. 
-,\o Presidente de Minas Gcraes.- Dcelara 
que nenhum Juiz, seja qual fôr a sua categoria, 
está isento das disposições dos arts. 4." c 5." 
do ])ccrcto n." 1. 285 de 30 de Novembro 
de 1853:................................. 116 

)\, HG. - Aviso de 9 de Março de 18GO.-Ao Presi
dente de :Minas Gcraes.- Declara que os filhos 



mênores, que obtem licença dos seus pais para 
se casarem, não precisão do consentimento do 
Juiz de Orphãos.......... .• . . . . . . . . . . . . . . . 117 

N. 117.- Aviso de 9 de Março de 1860.-AoPresi
dente do Maranhão.- Declara que he obriga
torio o serviço que prestão na Relação os Juizes 
de Direito a ella chamados por falta de numero 
de Desembargadores................. . • . • • . • ll 

N. 118. GUERRA.- Circularde9deMarçode1860.
ltecommendando a execução das disposições 
acerca do abono que se faz aos sentenciados ex-
cluídos dos Corpos do Exercito..... . . . . . . . . . 118 

N. 119. -Circular de 9 de Março do 1860.-Decla-
rando que não se deverá dar começo nas Pro
víncias a nenhuma obra por conta do Ministerio 
da (;uerra sem prévia approvação do plano e or
çamento pelo mesmo :Ministerio. • • . . . • . . . . . . • d119 

N. 120.- FAZENDA.- Avisode10deMarçode1860. 
-Manda despachar livres de direitos de con
sumo, c independentemente de Ordem do The
souro os objcctos que importarem para seu uso 
os membros do Corpo Diplomatieo Estrangeiro. » 

N. 121. - Portaria de 13 de Março de 1860.- 1Jeclara 
applicavel ao Deposito de Bem fica a armazenagem 
estabelecida por pipa de aguardente para o tra-
piche da Ordem................ • • . . . . . • . . . 120 

N. 122. - Circular de 1!~ de J\Jarço de 1860.-Asse-
rnelha as capsulas de oleo de ligado de bacalháo 
iis de oleo de rícino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 123. - Portaria de 14 de l\Jarço de 1860.-J\Janda 
restituir hum excesso de direitos cobrados por 
habilitação de herança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 121 

N. 124.. -Aviso de 17 de l\Iarço de 1860.-Annulla 
ltuma decisão do Inspcctor da Alfandega da 
Côrte sobre a qualificação de huns apparelhos 
para cozinhar............................. )) 

1\. 125. - 1\IARI~IIA.- Miso de 17 de l\Iarço de 
1860.- Determina que pelas Inspecções dos 
Arsenaes de Marinha do lmperio se remetta 
mensalmente á respectiva Secretaria de Estado 
hum mappa dos operarias das omcinas e do 
pessoal empregado em outros serviços nos mes
mos Arsenaes, contendo certas declarações, afim 
de se poder conhecer a despeza que se faz 
naquellcs Estabelecimentos.. . . . . . . . . . . • . . . . . 122 

N. 12•G, - FAZENDA.- Ordem de 19 de Março de 
1860.- Communica o indeferimento de hum 
requerimento de dispensa de prisão por alcance 



PAG. 
para oom a Fazenda, c de moraloria para soh'er 
o mesmo alcance.. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

N. 127.- IMPEHIO.-Avisode20del\larçode1860. 
-Ao Presidente da Província de Santa Ca1ha
rina, declarando as providencias de que deve 
lançar mão, para que se eiTectue a installação 
da Villa de ltajahy, demorada pela impossibi
lidade de reunir-se a t::amara Municipal de 
Porto BeiJo para apurar os votos da eleição de 
Yereadores para a dita Villa, c dar posse a estes. t2'J 

N. ·128. - Aviso de 20 de l\larro de 1860.- Ao i>rcsi
dente da Provinda de Pcrnumbuco, approvando 
a llecisüo que deu sobre a consulta que lhe fez 
a Camara J\lunicipal da Boa-Vista sobre a apu
ração das actas do respectivo Colle~io Eleitoral 
na Eleição de 1\lembros da Assemhl(~a Legisla-
tiva Provincial . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 121j 

N. 129. - Aviso de ~O de l\larço de 1860.- Ao Pre
sidente da Província de Snnta Catlwrina, decla
rando a providencia que deve tomar, para que 
seja supprida a falta de Vereador da Ctlmara 
l\Iunicipal no Conselho l\luuicipal de Heeurso 
da Vi lia de Porto Bdlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ~(i 

N. 130. -JUSTIÇA.- Alisode21 de .!\lar.;ode 1860. 
-Ao Presidente do Tribunal do Commercio da 
C1lrtc.- lJ1~elara que, no caso de qualquer De
putado pedir exoneração, deve-SI' procl'(ler ú 
nova eleiçi'lo ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 

N. 131. - FAZENDA.- Circular de 21 rk Mar\~o de 
1860.- Providencía sobre o pagamento de Em-
pregados de Fazenda ausentes. . . . . . . . . . . . . . . 128 

N. 132. - AYiso de 22 de Março de 18ü0.- Declara 
que devem merecer inteira fé os attcstados rk 
Yida passados pelos Parochos. . . . . . . . . . . . . . . . ll 

N. 133. - Circular de 22 de l\Iar;;o de 18Gü.- Exige 
dos Inspeetores das Allimdcgas informa~ürs 
sobre a pratica seguida quanto aos termos de 
r1~sponsabilidade por diflerl'nças nos manifestos 129 

N. 1~H. - IMPELUO.- AYiso de 22 de Março de 
1860.- Ao Presirlente da Provinci:J de S. J>aulo, 
approvando a decisão que deu sobre a consulta 
que lhe fez o Presidente da Junta de Quillillcação 
da J>arocllia de Nazareth sobre a allegação de 
ter hum Eleitor Yotado em si mesmo para 
l\Iembro da Junta.................. . . • . . . 130 

N. 13:5. - GUERHA.- Aviso dc2!~ de Março de 1860. 
~Dando lnstrucções para regular as passagens 
em os vapores da Companhia de Navrgação dn 

3. 



Allo Paraguay, e fixando o valor das respectivas 
comedorias . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 

N. 136. - FAZENDA.- Circular du 24 de Março de 
1860.- Estabelf'ce regra para a cobrança dos 
impostos de habilitação c transmissão de he-
ranças. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . . . . . 133 

N. 137. - Circular de 2'~ de Março de 1860.- Manda 
l'scriplurar na verba ((Juros e amortização da 
divida externa fundada » a dilTerença de cambio 
na~ rmncssas para Londres................. 13'~ 

N. 138. - GUERUA.- Aviso de24 de :Março de 1S60. 
-Determinando que o Conselho de Inquirição 
declare cstnr ou nlio concludentemente provado 
o máo eomportarnrnto habilual do Ollicial que 
responder ao dito Conselho. . . . . • . . . . . . . . . l> 

N. 130.- Avisode27del\larçode18GO.-Approvando 
o fardamento de que dm·~~ usar a Companhia de 
l~nfermciros do Corpo de Saude do Exercito. . • 135 

N .1'10. - FAZE!'IH.\.- Aviso de 27 de Março dn 
, 1860.- Communica a resolução do Tribunal do 

'l'hesou r o de não impór multa ao Yice-Consul 
do nrasil em Hichmond por authcnticar hum 
manifesto irregular, e pede que se recommendc 
a cxeeução do nrt. 1116 do Hrgulamento de 22 
de Julho de t8:lH......................... 13U 

N. 141. - GUEllltA.- Circular de 2!) de l\Iarço de 
1860.- Deelarando que súmente ao GoYerno 
Imperial compete concrder .mpnagcm... . . . . . ll 

i'\. 1'12.- FAZE.\'0.\.- Circular de 31 de :Março de 
1860.- Hecommcnda providencias para elfec
tiva execução da Cireular n." 33 de 6 de Ou-
tubro de 1857. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 :n 

N. H3. - GUEHIL\.- Aviso de 2 de Abril de 1HGO. 
-Declarando, em virlud(~ da Imperial Heso
Jução de :n de l\Iarço findo, os casos em que os 
.luizcs Letrados. ou Advogados que substitui rem 
os Auditores de Guerra tem direito a percepção 
da ~ratificação que lhes eslú marcada......... 1:18 

N. 14fL - l'AZENllA.- Aviso de 3 de Abril de 1860. 
- lleclarando que as concessões de terrenos de 
marinhas só podem ser feitas por acto do Poder 
Legislativo... . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . . • . » 

N. H5. -Aviso de 3 de Abril de 1860.-Nega o paga
mento de juros de hum cmprcstimo de Orphãos 
por contrario á pratica estabelecida por dispo-
sições vigentes............................ 139 

N. Hti. -Aviso de 3 de Al>ril de 1860.-Declaraqw~ 
o exame tias contas da gestão dos curadores ;ís 



1'.\li. 
heranças jacentes c lfcns de ausentes compete 
ás Thcsonrarias de l<'azcnda. . . . . . . . . . . . . . . . • 140 

N. 147. - IMPElUO.- Aviso de 3 de Abril de 1860. 
-Ao Presidente da Provinda de Pernambuco, 
approvando a decisão que ellu deu, de deverem 
continuar a ser qualificados na Pdrochia de Páo 
d' Alho os cidadãos que em virtude de Lei Pro
vincial ficar:l.o pertencendo á Parochia de Tra-
cunhaent.................... . . . . . . . . . • . . . )) 

N. 148. - Aviso do 3 de Abril de 1860.-Ao Presi~ 
dente da Província do S. Pedro, approvando as 
dccisOes qt~c deu sobre duvidas que occorrcrão 
ao Juiz de Paz Presidente da Junta de Quali
llcaçi\o da Parochia de Pelotas, por occasiao da 
organisação da mesma Junta, e dos seus tra-
balhos ..••.•.....•.•............... :. . . . • 1!~1 

N. H9. - Aviso n.• 2 de 3 de Abril de 1860.-lte
solve duvidas sobre a cobrança das multas por 
falta de registro de terras possuídas. . . . . . . . . . 113 

N. 150.- AvisoN.• 10dc:l de Abril de1860.-De
clara que os translados de que trata o ort. 48 
do Hegulamento de 30 de Janeiro de 18M devem 
ser escriptos em papel sellado... . . . . . . . . . . . . . >J 

N. 151. -Aviso de 4 du Abril de 1860.-Ao Presi
dente da Província de Sergipe, declarando nulla 
a eleição de alguns cidadãos para os cargos de 
Juiz de Paz, c de Vereador da Villa de Campos, 
o cornmunicando que se ha de solicitar da 
.-\ssemb!éa Geral LPgislativa a revalidacão dos 
actos olliciaes praticados pelos mesmos c"idadãos 
no exerci cio dos empregos que occupárão illegal-
mente................................... tr~l-

N. 152. - FAZE~DA.- Ordem de 4 de Abril de 1860. 
-Declara improcedente h urna apprehensão feita 
na !\lesa de Rendas de Ja;warão, c mandares
ponsabilisar o Administrador da mesma Mesa 
pela irregularidade com que procedeu no des-
pacho de lmns faqueiros.. . . . . . . . . . . . . • . . . . U5 

N. 153. - Aviso de 7 de Abril de 1860.-lndcfere o 
requerimento em que se pedia isenção de di
reitos de materia prima ,,ara huma fabrica de 
sabão na Província do Pará. . . . . . . . . . . . . • . . . H6 

N. 1M. - Circular de 9 de Abril de 1860.·-Recom
menda todo o cuidado na qualificação dos vinhos 
alie mães. . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . , 

No 1::>5.- MARINHA.- Avisodo9dcAbrildcl860. 
-Declara que, em vista do art. 1." do Decreto 
n." 1.582 de2 de,\bril de 18::;:.;, não se piÍde 
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prclixar o numero de calafatPs e carpinteiros 
admissíveis á matricula em cada hum dos portos 
do Imverio, c que não ha lugar modificar-se 
aquella disposição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
- Aviso de 9 de Abril de 1R60.- Declara que 
nfio tem fundamento as duvidas, suscitadas pela 
Capitania do Porto de Pernambuco, sobre o 
julgamento, que jú não cabe ás Capitanias, dos 
(H'l'juizos e ll<unno" oecasionados por abalroação. 
- Avi,;o d1) 9 de Abril <le 1&;0.-:\Ianda or
ganisar o lino-mcstre, o escala n•:-;pectiva, do 
Corpo de Olficiacs de Fazenda da Armada, pl'la 
fórma admittida nos de Marinha, Saudc, N11utica 
e Capella, e d;í inslrueçüe~ p~1ra esse fim ..... . 
- Aviso <le 9 de :\h ri! de 1HGO.- Declara que 
súmenk s;\o vülirlos para a admissão ;Í rnalricnla 
na Escola de l\Iarinha os exa•ncs de matcrias 
preparalurias prestado:; rwsse eslabcleeinwnlo, 
~alvas ns n:eepr;ües dn art. 15 do lkgulamento 
qne baixou com o Decreto n.o 2.1G3, do 1." 
tle Maio d1~ 1H:)8 ......................... . 
- FAZE\IlA.- A\'isn<le 1UdeAhrilde1H60. 
-:\I anda cobrar a armnzcna~em do valor n·al 
dos objcctos de hum e~Jrrcgamcnlo lalsificado, 
\ ilvlo de) Lisho:1 .......................... . 
- CCEIUL\.- A riso de· 10 de Abril de 18GO. 
-Declarando que o Oflirial tem direito a per-
cepção de addicional c ctal'e durante a via;rcm 
qw~ lizr~r por terra para reunir-se ao Sllll 

corpo ................................... . 
- FAZE.\ DA.- Circular de 11 de .\ hril de 
1860.-lkclnra que a OrdPm !1. 0 1:3!~ de 16 de 
Abril de 18'iH ú ])ircdoria Geral das Rendas sú 
diz l""npcito ás Collectorias c 1\lesns de Hendns 
da Vrovincia do Rio de Janeiro ............ . 
- Ordem de 12 de :\bril de 1SGO. ·- N!'ga a 
moratoria pcrlida por hum Collector para entrar 
para a Thesour:1ria resrll'cti\'a com huma quan-
tia nrrecadatla que p<mlera ................ . 
-- Ordem dP 12 de Abril de 18GO.- Approva a 
cobrança de dirPitos de exportação na razi'lo do 
peso bruto da hcrva mnte apresPntada a des
pacho em surrücs de couro na AlfandPga do Hio 
Grande do Sul ........................... . 
- (jUEllHA .-Aviso <lP 1:l de Abril de 18GO. 
- Jkelarando qtlf' na eonformidade da Imperial 
Bc:illlur;;lo dr l7 <11' ;\gosto de~ 1!-!5!1 a:; praças dP 
E:v·rrit•) qtw ti\<'rcm h;li'\a on forem promo-
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P.\G. 
vidas a OUiciacs devem ser sntisfeilas das peças 
do fardamento grande que se lhes deverem..... iM 

N. 163. - DIPEHIO.- Aviso de H de Abril de 1860. 
-Ao Presidente da Carnara l\Iunil'.ipal ()a Côrte, 
dBclarando quo elln não púde servir no Conselho 
J\Iunicipal de HPcurso, visto ter servido cn• h uma 
das .r untas de Qualilicação do termo. . . . . . . . >> 

N. 161L - F.\ZE~IH .-Ordem dn 16 de Abril de 
1860. -Conlirrna a del'is<io da .Junta de Fazenda 
dd ThPsouraria do Hio (;rande do Sul, relativa 
a multas impostas pelo Juiz de Direito Clll cor-
reição a diversos fnnecion.trio:,. . . . . • . . . . . • . . . 1 ();) 

"i. 10í. - .\\isu dt> 17 de ,\hril de: 1H@.- Confirma 
a decisfio do lnspector da A lf:11Hkga da Côrle 
sobre o despacho de: 80 peças de brim ela Itussia 15ü 

N. 1G8. - l;lJimlL\.- .\riso de 1í de Abril tlc:1860. 
- Dct1:rminand•> SI';.:"IIIHio 1\e.;olnção ()p Con
sulta, que Antonio Climaco de Almeida Castro 
quo deu substituto p:tra sPnir e111 seu lugar no 
Exercito c que desertou sr'ja obri~;a:lo a restituir 
súmente aos cofrc:s publicas a quantia que de-
JIOsiton e~omo fiança.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

l'\. 16\J. - FAZE\DA.- Portaria de 18 de Abril de' 
1860. -lndPfere hum requerimento sobre o 
despacho de lenços de cambraia com cercadura 
de renda. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

N. 170. - l>ortaria de 18 de Abril de) 1860.-lndefere 
recurso interposto pam nova decisiio de arbitros 
em huma quesliioj<í resolvida............... >> 

N. líl. - I>ortaria de 18 de ,\bril de 18GO.- Heleva 
da multa, por equidndc, o Capitão de hum 
Barco que não apresentára a nota do despacho 
Je h umas barricas de assucar destinadas a outro 
porto.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

N. 1í~. - Aviso de 1!) de Abril de 1860.- Communica 
o indeferimento da preten~·ão de huma viuva 
sobre o meio soldo de seu 111arido, túio sú por 
falta de formalidade no processo de habilitaçfío, 
mas ainda por motivo d1~ prescripç.ão......... >> 

N. 1í3. - Circular de 1\J dP Ahril de 181i0.-- Jkclara 
(JUC os proJuctos do gado de ori;.(e·m oriPnlal 
não devem pagar outro c:-qwelicnte on qualquer 
imposto a que não estPjüo obrig<~dos iguaes pro-
duelos do lmpcrio similares................. 15!) 

N. 17\. - Ordem de 19 de Abril de 1860.-ltecom
mcnda a cessação da pratica seguida na Thcsou
raria da nahia sobre a escripturação da Cnixa 
quaulo a letras e bilhetes da Alfitnd('ga, e~ manda 
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observar as disposições do ltegulamenlo de '.!6 
de Abril de H~:32 e da Ordem de 6 de J)ezembro 
de 1836.. . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . .. . 16() 

N. 175. - Ordom de tU de Abril de 1860.- Or
dena ao lnspcctor da Thcsouraria da Bahia 
que mande passar para a Caixa lleral a somma 
ora exi~tente na de Depositos e Cauçfx~s, provc
nieult$ dt~ rendas do :\lorgado de Santa lbrbara, 
e n~comliH'nda a execução da Ordem n." '.!26 de 
7 de Desembrv de 18W súmcnte a respeito de 
certos casos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 161 

N. 1i6. -Ordem dt~ '.!0 de Abril de 1860.-Commu
nica o deferimento de hum recurso interposto 
contra hullla impo,;ição de 111Uita a hum Nego
ciante dt~ Porto Al\':,!re por lillta de forrnaliuade 
na d:~scarga de hum a porç;1o ele fogo de artifido. » 

N. 177. -Aviso de :!1 de Abril de 1860.-Approva 
a resolut;ão pda qual o L're;idente do lHo Grande 
do Norte se attribnio a cnmpetencia da appro-
vação do contra do da venda de p!to-brasil.. . . . Hi2' 

N. 178. - Aviso de '.!1 de Abril de 1860.- :\landa 
declarar ú Camara Munkipal da Cidade d11 Pa
ranagu;í que se den~ n·spPitar o direito que 
lhe assiste em Yirtude de k~islaçàll vingente 
sobre n·rtos terrenos de marinhas............ 163 

N. 17!). -Circular dn :.1! !le .\hril de 1860.-Dú ex
plicações üs Tlwsourarias !le Fnwnda sobre o 
Deerl'lo n. 0 2.f~!JO de 30 de Setembro ile 185!J. »· 

N· 180. - nUEIUL\.- Aviso dt~ 21 de Abril de 1860. 
-Declarando que us de~pczas com quaesquer 
objl'ctos fornecido-; aos Corpos ou por elles re
colhidos aos Arscnaes, devem ser feitas pelos 
mesmos Corpos ; c que quanto ús dcspens com 
iguaes ohjectos pura as fortalezas srjão pagas 
pela Thesouraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16'J. 

N. 181. - 11\IPEIUO.- ,\viso de 21 de Abril de 1860. 
-Ao Director da Faculdade de Direito de S. 
Paulo, dcdarando <JUe os Lentes e Professores 
das J•'aculdades do lrnpcrio não perdem o di
reito ás gratilicaç.ões do exercido, quando deixão 
de leceionar por falta de discípulos.......... 165-

N. 18:L- :FA~E~DA.- Avisode2:ldeAbrilde1860. 
-Declara que as entregas e pagamentos de di
nheiros de dduntos n ausente.; niío podem ser 
feitos pelas l\Iesas de HPtHins e Colleetorias..... 16G 

N. 183. - Aviso de 2'~ de Abril dé 1860.- Dá provi-
mento a hum n·eurso interposto contra o paga-
mento indevido de direitos, oceasionados por 
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PMi. 
omissão do Feitor do despncho, e manda 
advertir ao mesmo por essa falta. . . . . . . . . . . . 167 

N. 18',.. - IMPERIO.- Aviso de 24 de Abril de J8fi0. 
-Ao Vereador da Camara Municipal da Côrte, 
Josli l\Jarianno da Costa Velho, declarando-H~ 
que mio lhe compete fazer parte do Conselbo 
l\lunicipal de Recurso, visto estar no exercicio 
de Juiz Municipal como subslilulo do mesmo.. 1fi8 

N. J8;). - FAZENDA.- Ordem de 25 de Abril de 
1860.-lkclllra que os contractos de afora
mento, em que se dá dinlwiro de cntrnda ou 
joia, não cstfto sujeitos á siw correspondente a 
esta join . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 

N. 186. - A viso de '1.7 1k Abril de H!tiO.- Jlcclara 
que a grntificação de 10 o/o sobre os vencimentos, 
concedida aos Ernpn·gndos de Fazenda, deve ser 
sempre calculada na razão dos vencimentos que 
o Em pregado pPrcPher.. . . . . . • • . . . . . . . • . . • . . >> 

N. t87. - Aviso de 28 de Abril de 1860.-Uesolvc 
divcrsns duvidas da J)irrctoria Geral de Conta
bilidade sobre o cnlculo da porcentagem dos 
Empregados da Hcc<'hPdoria sobre a Hcnda da 
Camara l\lunicipnl c outros objcetos.......... 170 

N. 188. - Portaria de 28 de Abril de 1860.-l\Ianda 
n•stituir o scllo de humas contas por ter sido 
cxtincta a firma eornrnerdnl a que pertencião. 171 

N. 189.- GUEHRA.-Circularde30dcAhrilde1860. 
-Revogando a de 15 de Abril do anno findo. 
que mandou abonar ~ratilicnção aos Ofliciaes 
que commandão mais de huma Companhia, c 
declarando que taes dcspezns devem ser pagas 
pelas Thcsoururias.. . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 172 

N. 190. - JUSTIÇA.- Aviso de 30 de Abril de 18110. 
-Decide que, lÍ vista dos termos rcstrictos do 
art. 69 § 1. o da Lei de 3 de Dezembro de 1841 
c art. 4:38 § 1.0 do Regulamento 11. 0 120, só 
se concede recurso da decisão qul~ obriga, c não 
da que não obriga a assignar termo de bem 
viver.................................... li 

N. 191. - GUEHRA .- Aviso do 1. 0 de l\Jaio de 1860. 
-Determinando que a Fazenda Publica seja 
indcmnisada do valor das peças de fardamento 
recebidas a vencer, mas tão sómentc na pro
porção do tempo que restar a vencer ficando o 
fardamento em poder da praça que lür escusa do 
serviço . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 173 

N. 192. -FAZENDA.- Em 3 de Maio de 1860.-
Novos c velhos direitos de a c tos Jndiciaes. . . . . 17 4 



N. 1!):1. Em 3 de l\Iaio de 18f10.- llirdlos que devem 
.-pa;.car os promovidos á Grã-Crlll, &c. das Or-
den~ honorificas ...••....•...•......•.....• 

175 

N. HH. - 1:\IPEHlO.- Avbo de 3 dP Maio de 18li0.
Ao Din~etor da Aenrlemia das Bcllas-Artcs, de
darando que o exercido do nwp;istcrio das Bellas
Artc•s não lw sn.icito á prova de hahililaç·ão prn
fps!'õinn:d, sc·1Hio porí·111 ohrigadas il Jlf'O\'U de 
mor<tli<Lltk a3 pe..;soas qtw Pll,inan•m as n~spi'C
ti\·as materias 1'111 Col\P~ios <'casas particnlnres. 

N. 1\l:i. -.\viso <li~ :1 (\[) :\[ain <h 1fi(l',).-Ao l'rrsi
dente d<t l'rovinria rle S. l':ntlo, nppnwando a 
d<•l'isflO <j\IP d<'ll it 1'0\lSUila qtw lhe l'ez O Juiz 
:\lunií'ipal da Cida1lc~ de Campinas, de que os 
OllfciaPS da Guarda :\arionnl não podl'm votar 
:wtcs dt~ eompktarPIIl a idade de 25 annos ..... 

!\'. HlG. - ,\viso de!~ ele ~l:•io de 1BGO.- ])eclara que, 
emquanlo não fon·tu approvados pelo Pod<·r 
LP:.;islutivo os Hegulamentos de lnstrncr;ão Pu
blica, o GovPrno púde alt~'t\1-los, mns niío au~
mcnlar despezas; que niio coll\ÚII entretanto 
n·l'ormar o pr<H'rsso para imposição dn pena de 
suspensão aos l1roft•ssores.. . . . . . . . . . . • . . . . . 

'i. 1()7. - FAZE\1>.\ .- Elll 4. dt) Maio de 18(i0.
.l'\n liquidação do 1P11tpo <le Sl'f\ÍÇO para a con
Ct)ssão da grntilica<:ão de que tratn o art. 42 do 
DPcreto de 2!l de Janeiro d<' 18:SU deYe-sc contar 
o anterior á aposenl<Hloria ............•..... 

N. 198. - BIPEitiO.- Aviso de 8 de l\laio de 18(i0. 
-Ao Prcsid\'nte da Província de S. l1edro, appro
vando a decisão que d<'ll sobre dever tomar parte 
na eleição dos l\Iemhros da Assc:nblóa Legis
lativa Provincial hum E!Pitor da Parocltia de 
Caçapava que fOra pronunciado ..•........... 

N. f()(). - Aviso de () de Maio de 181i0.- Ao l
1
resi

drnte da Província da Parattyba, declarando que 
são subnwttidas ao conhecimento da Assmnblóa 
Geral Legislativa algumas LPis da mesma l'ro
v·inda, cujas disposiçües sflo exorhitanlt)5 dus 
at trihui~ües cou feridas ás Assem !Jiéas llrovi n-
ciaPs ........•........................•... 

~. 200. -Aviso de 10 de ~laio de 1860.-Ao Presi
dente da Pravincia de S. Paulo, 11pprovando as 
decisões qtw deu sobrn a oq.ranisação dos Con
selhos l\lunicipaes de Hccurso de Sorocuba, Ta
tuhy e Caçapava ...................•......• 

r\. 201. - A viso de 10 de .Maio de 1860.-Ao Presi
dente da ]'rovineia de 1\]inas (~praes, appro-
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vando a decisão que deu ácerca da qualificação 
de votantes em hum Curato novamente creado e 
ainda não reconhecido pela Assembléa Geral 
Legislativa Provincial. . . . • • . . . . . . . • . . . . . • • • . 184. 

N. 202. - Aviso de 10 de Maio de 1860.- Approva 
as decisões do Presidente da Província de S. Paulo 
sobre factos occorridos na qualificação de vo-
tantes da Parochia de Arêas. . . • . . • • • . . . • . . . . 185 

N. 203. - GUERRA.- Aviso de 11 de Maio de 1860. 
-Declarando que os voluntarios recebidos para 
o serviço do Exercito são contados no numem 
de recrutas fixados a cada hum a das Pmvincias. 186 

N. 204. - Aviso de 11 de Maio de 1860.-Declarando 
que aos galés em serviço no Quartel do Corpo 
fixo de Minas Geraes se abone tres quartas partes 
de huma etape de praça de pret, segundo a 
respectiva avaliação. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 187 

N. 205, - FAZENDA.- Em 11 de Maio de 1860.
Concessão de favores á Companhia das « Messa-
geries Imperiales » de França................ » 

N. 206. - Em 12 de Maio de 1860.- O prazo de 30 
dias para o sello de huma conta póde ser con-
tado da data do recebimento da mesma conta.. 188 

N. 207. - Em tr,. de Maio de 1860.- Manda cessar 
a cobrança de direitos de generos importados do 
Perú pelo interior da Província do Amazonas.. » 

N. 208. -JUSTIÇA.- Aviso de 14 de Maio de 1860. 
-Ao Presidente da Província das Alagôas .
Declara que as Asscmbléas Provinciaes devem 
continuar na posse do direito de crem·em offi
cios de Justiça, e os Presidentes de Províncias 
~a d~ nomearem os respectivos serventuarios 
tntermos... • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 189 

N. 209. - IMPERIO.- Aviso de 14 de Maio de 1860. 
-Approva a decisão dada pelo Presidente da 
Província de S. Pedro sobre huma reclamação 
apresentada no ultimo dia da 2. • reunião da 
Junta de Qualificação da Parochia de Uruguayana 
antes do sol posto, mas depois de encerrados os 
trabalhos da Junta......................... 190 

N. 210. -JUSTIÇA.- Aviso de 16 de Maio de 1860. 
-Ao Juiz interino da 2.• Vara do Commercio 
da Cõrte.-Declara que os Promotores Publicos 
podem ser Curadores Fiscaes de massas fallidas. 191 

N. 211. - GUERRA.-Circularde 16 de Maio de f860. 
-Designando que informações devem acom
panhar ,os relatorios das obras Militares das Pro-
víncias .•. , .......••...•.........•.. - • . . . • 192 
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N. 212. - Circular de 16 de Maio de 1S6ó.-<l)eela
rando que aos Officiaes reformados do Exercito, 
encarregados de tomar conta de Fortalezas de
sarmadas, nã.o se abonará por esse encargo 
vantagem alguma . • . . . . . • . . . . . . . • . • . • . . . • 193 

N. 213. -FAZENDA.- Em 18 de Maio de 1860.
Aos Estrangeiros não he vedado commerciarem 
em barcos de navegação interior dentro dos 
JlOrtos da mesma Provinda. . . . . . . . . . . . . . . . • n 

N. 2H. - Em 18 de Maio de 1H60.- As instrncções 
de 29 de Outubro de 1~59, sobre a concessão 
de tPrrenos diamantinos sú tem applicação aos 
contractos que se fizerem posteriormente..... 194 

N. 215. - JUS'flÇ,\.- Aviso de 18 de ~laio de 1860. 
-Decide que o Juiz Municipal impedido para 
substituir ao de Direito, tambem o et't{t para o 
exercício da Vara l\lunicipal................ 195 

N. 216. - GUEJUL\.- Circular de 21 de Maio de 
1860.- Mandando recommendar a litteral exe
cução das disp\lsições dos Avisos Circulares d~ 14 
de Janeiro de 1851 e 31 de Janeiro de 1856, afim 
de que não sejão remettidos para a Côrte indrYi-
duo~ in babeis para o serviço das armas. . . . . . . . 196 

N. 217. - JlJSTIÇA.- Aliso de 21 de .1\laio de 1860. 
-Ao l'rl'si<lente do Ceará.- Declara que os 
Membros da Com missão de obJas publica~, ainda 
que commetlão o crime de pewlato, delem ser 
lJI"OCCSSilUOS no fôro COHIIIIUIO. • • • • • • • • • • . • • • >> 

N. 218. - lMPEHlO.- Aviso de 21 de Maio de1860. 
-Ao l1residente da I'rovincia do Piauhy, appro
vando as decisões IJUC deu sobre o :oervirem no 
Consdho )lunieipal de l~ecursos parentes de 
l\lcmllros do mesmo Conselho, e das Juntas de 
QualiHcação, ou de reclamantes e informantes, 
e ácer.:a de reclamações de }ndiliduos que adqui
rirfw as qualidades de votantes, depois de eon!.. 
cluiàos o:> tr .. balhos da qualilicat;ão. . . . . . • • • . . 197 

N. 219. - Portaria ue :!1 de .i\laio de 1860.-Apprma 
provisoriamente as tabellas das passagens e 
i:rctes da Companhia de 1'\alegação do aH& Pa-
raguay................................... 19S 

N. 220. - A' iso de 22 de l\laio de 1860.- Ao Presi
dente da i'rm·incia de S. Pedro, <tppro'fando as 
deci~s que deu sobre a maneira fJOr que se 
de' ia ,.n;<:eder para a cswlha do ·meitor que 
tinha de lazer y,arte do Conselho :Municipal de 
Recurso da Cidade de Alegrete, por terem igual 
numero de votos os Eleitores mais votados..... 199 
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N. 22Í. - JUSTICA.- Aviso de 22 de Maio de 1860. 
-Ao Prêsidente do Ui o de Janeiro. -De
clara que os crimes dr- damno de que tratão 
os arts. 266 e 267 do Codigo Criminal, nilo 
cabem na alçada das Autoridades Policiaes.... 200 

N. 222. - .IMPERIO.- Aviso de23 de Maio de 1860, 
-Ao Presidente da Província do Maranhão, 
declarando que póde fazer parte do Conselho 
Mllnicipal de Recurso o pai de hum dos Mem
bros da Junta Qualificadora, de cujas dccisõos 
se interpôz recurE~o rara o lnPsmo Conselho... 201 

N. 223. - 1\viso de 2:3 de .\Iaio de 18ti0.- Approva as 
decisões do Presidente da Província da Parahyba, 
sobre as duvidas l)Ue lhes forão apresentadas 
ácerca da eleição de hum desertor do Exercito, e 
de hum analphabeto para o cargo de Juiz de 
Paz, e da remessa do livro da Qualificação do 
1\lun.icipio de huma Villa ainda não inaugu-
.rada...... .• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . 202 

N. 224. - GUEHRA.- l~rn 2:3 de 1\!aiu de 1860.
J)edarando que, nos termos da Imperial Heso
lltÇão de 13 de Outubro de tsr~o, tomada sobre 
Consulta do Conselho de Estado, os direitos de 
burreiras provinciacs devem ser pagos pelo Go-
verno Geral nos casos pmvistos pela J,Pi...... 2C 

N. 22:5. -Aviso li~ 24llc :Maio dr, 1860.-DPclarando 
que a execução do dispo~ to no art 31• do Hegu
Jarnento approvado pelo Decreto n.o 2.582 de 
21 de Abril de 18HO, não neecssita de acto rs
pecíal do Governo, f) que os Ofliciacs cxtranu
mcrarios devem ~·ntrar como em~clivos no quadro 
do Corpo a que pertencerm.n no lngat' que lhes 
competir por sua antiguidade rPiativa......... 20.1 

N~ 226. - Aviso de 25 de Maio de 1800.-Marcando o 
prazo do hum armo para a duração de certos 
contrados . . . . . • • . . . . • . . . • • . . . . . • . • . . . . . . . » 

N. 227. - F.\ZENJl.\.- Em ~5 de Maio de 1860.~ 
Nas conccssües de moratorias deve-se marcar o 
praw de 15 dias para a a~signatura das letras.. 205 

N. 228. -- l\1ARINHA.- Aviso de 26 de l\lilio de 1860. 
-Manda obsct'Yar o J\pgularncnto para o ser-

. viço dos pharoletcs collocados no rio « J\tna-
zonas.... . • . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . >J 

N. 229. - IMPERIO.- Aviso de 28 de Maio de 1860. 
-Ao Presidente da Pro,·incia do Ceará, appro
Yando a deliberação que tomou, de annullar os 
trabalhos da Junta de Qualificação da Parochia 
dos Milagres. . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 207 
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N. 280. ""- FAZENDA.- Circular em 29 de Màio de 
1860.- Recommenda a cobrança dos novos e 
velhos direitos das Corporações de mão-morta, 
&c; e que as Thesourarias communiquem regu

larmente ao Thesouro a execução que forem 
dando ás Circulares e ordens .•..••....•.••.• 

N. 231. - IMPERIO.- Aviso de 30 rle Maio de 1860. 
-Ao Presidente da Província de Sergipe, resol
vendo a duvida, que foi apresentada sobre o Juiz 
de Paz competente para presidir a Junta de 
Qualificação da nova Parochia de Nossa Senhora 
da Saude do Japaratuba ................... . 

N. 232. - IMPERIO.- Aviso de 31 de Maio de 1860. 
- Approva a decisão do Presidente da Pro-
víncia de S. Pedw de não competir ao Conselho 
Municipal de Recurso, mas á Relação do Dis
tricto, o conhecer da procedencia de hum re
curso interposto para este Tribunal ..•....•... 

N. 233. - JUSTIÇA.- Aviso de 31 de Maio de 1860. 
-Declara que o defensor de hum réo perante 
o Jury tem direito á custas embora não seja 
advogado provisionado ....•..........•••••. 

N. 234. - GUERRA.- Aviso do 1.• de Junho de 
1860.- Determinando que cesse o desconto 
feito a h uma praça de in validos, e lhe seja resti
tuída a quantia já descontada, Tisto ter rece
bido em boa fé, devendo ser responsabilisada a 
Thcsouraria de Fazenda por ter feito paga-
mento indevido ............•.......•..••.•• 

N. 235. - FAZENDA.- Em 2 de Junho de 1860.
As Thesourarias na correspondencia Official 
com os Inspectores das Alfandegas, que tiverem 
o tratamento de Excellencia, devem usar de 
officios e não de Portarias .•.......•.....••• 

N. 236. - IMPERIO.- Aviso de 2 de Junho de 1860. 
-Ao Presidente da Província das A1agôas, resol
vendo sobre a presidencia, na Junta de Quali
ficação da P arocbia de Ana dia, de hum Juiz de 
Paz que exercêra o Emprego de Juiz Municipal, 
e sobre deverem concorrer para a organisação 
da mesma Junta sómente Eleitores approvados 
pela Camara dos Deputados .••......•••••..• 

N. 237. - Aviso de lJ. de Junho de 1860.- Ao Presi
dente da Pro-víncia do Rio de Janeiro, resol
vendo as duvidas por elle propostas sobre a 
interferencia de hum Eleitor da Parochia de 
ltaguahy, mudado para a Côrte, na organisação 
da Junta de Qualificação da mesma Parochia .•• 

208 

)) 

210 

211 

)) 

212 

)) 

21~ 



N. 238. -FAZENDA.- Em t,. de Jnnho dn 1860.
Pelos delictos de calumnia e injuria não se póde 
applicar aos Empregados a pena de suspensão 
administrativa •............................ 

N. 239. - JUSTICA.- Aviso de 4 de Junho de 1860. 
-Declara· que o Official nomeado para o serviço 
activo póde obter passagem para o da reserva, 
ainda que se não tenha fardado, em quanto não 
houver sido privado do posto ..... , ••.•...... 

N. 240. - Aviso de 5 de Junho de 1860.- Declara 
que primos co-irmãos, de que trata o § 45 do 
Tit. 79 da Ord. L. • 1. • são filhos de dous irmãos. 

N. 241. - GUERRA.- Aviso de 5 de Junho de 1860. 
- Deolarando que o menor, que assentar praça 
de voluntario, tem direito de receber o respec
tivo premil), e que se lhe deve contar os 6 annos 
que a Lei marca para a baixa do tempo em que 
completar 18 annos ..............•........• 

N. 242. - Aviso de 5 de Junho de 1860.- Declarando 
que a etare ás praças de pret abona-se até o 
dia em que, por qualquer circumstancia, se 
ausentão do Corpo, e que são abonadas della 
desde o dia immediato ao em que entrão nos 
Corpos ..•................................ 

N. 243. - FAZENDA.- Em 5 de Junho de 1860.-
0 Agente do mar do Correio da Cl\rte não póde 
ir a qualquer hora a bordo das Embarcações que 
entrarem ........................ ·.·.····· 

N. 244. - Em 6 de Junho de 1860. -Os Vapcres Fran
cezes da Companhia- :M:essageries-ficão isentos 
do pagamento de ancoragem.-......... . ...• 

N. 245. -JUSTIÇA.- Aviso de 6 de Junho de 1860. 
-Declara que o Decreto n.• 2.438 de 6 de 
Julho de 1859 he sómente relativo ao numero I 
de testemunhas para os processos de que trata 
o art. 205 do Codigo do Processo .......•..... 

N. 246. - Aviso de 6 de Junho de 1860.- Declara que 
aos Conservadores do Commercio competem 
sómente os eml)lumentos da Tabella que acom
panhou a Portaria de 4 de :Março de 1852 ..•... 

N. 247. - UIPERIO.- Aviso de 6 de Junho de 1860. 
-Ao Presidente da Provincia do Piauhy, deola
rando que na falta de Eleitores para organisação 
do Conselho :Municipal de Recurso deve recor
rer-se aos da Parochia mais vizinha, e não aos 
Juizes de Paz Supplentes .. ; ................ . 

N. 248. - Aviso de 6 de Junho de 1860.- Ao Presi
dente da Provincia de Pernambuco, approvando 
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N. 250. 

N. 251. 

N. 2:S2. 

N. 253. 

as decisões que deu : 1. o, sobre a Pat•ochia, em 
que devPm ser qualificados certos cidadãos per
tencentes a territorio dPsml'tnbrado da em que 
residiiío; 2. o, sobre questões, cuja decisão com
pelo ás Juntas de Qualificação e não ao seu 
}Jresidr'nle; 3.•, de não competir ao Governo· 
as decisõPs sobre inclPvidas inclusões ou exclu
ções na li,ta da qualificaçtio .........•.....•. 
- A\iso til' 8 de Junho de t~()').-Ao Minis
teria da Justi~a, devnhcndo os papPifl sobre a 
reunião Plll hum siÍ dos dons Dislrictos do Paz 
da Parochia de f,uaraliba, por ser negocio de 
sua cornp!'lencia ...........•............... 
-- r.UEHJL\.- Circul<lf de S de Junho de 
1Hij0.- lkl<~rmlnando que cessr a pratica de 
passar-se titulos do diYidn por 1.•• c 2.•• vias 
;ís prnças nsensas do srrviço do ]~xPreilo ..... . 
-Circular dP 11 dt• Junho de 1SGO.~Deela
rando qne as Tnbcll~·s dn dap~' c 1\lt•ru:.rern, não 
devem ser nlt('J'Il{las sem motivos justtfieados e 
rcconlH'ridos pelns l 1 r<'i;idcneias ............. . 
- JUSTIÇA.- Aviso tlc 11 d!' Junho de 1860. 
-Ao Prc~;idcntc de .Minas Grracs.- Hcsolve 
duvidas sobre o Hrgimcnto de custas .... , ..... 
- DIPEHIO.- Aviso dn 11 do Junho de 1860. 
-Ao l'rPsid!•ntc rln llrovincia do Cenní, appro-
vando as decisões quo r! I e deu sobre a necessidade 
de eonvoear-se o numero tle Y Preadores, mar
cado na LI'! para poder haver Cnmara e convo-

N. 254. 
caçrío dt· SupplentPs na falta daqof'llcs .•...... 
- FAZE\' DA.- Cireulrlf do 11 de Junho de 
1860.-0s .Jmos dos emprrstimos dos Cofres 
de Orphilos podrm S<'l' lc\·antados intP~ralrnentc 
ou em quantias infPrion·s it ,.tw imporlaneia ... 
- ]~m t1 de Junho tlP 1860.- Aos substitutos 
legues de Emprrf\ados das Alfandegas, &:e., de
ve-se abonat' igualmente as porcentagens dos 

N. 255. 

N. 2:JG. 

N. 253. 

substituídos .............................. . 
~ Em 12 de Junho do 18GO.- As Thesourarias 
devem decidir as questões do süllo corno enten-
derem de Justiça, dando conhccilnento de suas 
decisões aos interessados ...... , ............ . 
- Em 12 de Junho de 1860.-0s I~mpregados 
das Alfandegas nomoatios pal'll Administradores 
e Escrivães de l\Iesus de Hendas devem prestar 
fiança .....•.............................. 
- Em 12 de Junho de 181.10.-0s conhe
cimentos de l'endas lançados ou inscriptos 
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PAG, 
podem ser assignados pelos Empregados que og 
expedirem. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 231 

N. 259. - Circular de 12 de Junho de 1860.- As lojas 
de armador não estão sujeitas ao imposto...... >> 

N. 260. - Circular de 12 de Junho de 1860.- Custas 
que se devem contar para a Fazenda Nacional 
pelos actos praticados por Agentes Fiscaes. . . . • 232 

N. 261.- IMPERIO.- Avisodet3 dcJunhode1860. 
-Ao Presidente da Provincia de Pernambuco, 
approvando a decisão qun dNJ de ni'io poder 
fazer parte do Conselho 1\lunieipal de lh'eurso 
como Eleitor mais votado o eidadão que como 
Juiz de Paz deixára de presidir á Junta de()ua-
lificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

N. 262. - GUERRA.-Aviso de 1:~ de .Junho de 1860. 
-Declarando que a <·xprPssiio gene rica- gra
tificações- do art. 105 do Hegularncnto vigente 
das Escolas Militares, não abranr~c :1s dn engaja
mento concedidas at•s voluntarins corno 11os que 
se reengajão, e bem assim a de addidonal aos 
OITiciacs. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 234 

N. 263.- AvisodeHdnJunhode 1860.--Dcclarando 
que a Lei não prohibe o recrutamento na 
Guarda Nacional........................... >I 

N. 264. - JUSTICA .- A viso de 14 de .Junho de .1860. 
-Declara "que a passagem dos Officiaes da Guarda 
Nacional de huns para outros Corpfls ou Com
panhias, deve eiTcctnar-se a prrlido dos IIH'srnos 
Officiaes .......... _ .................... _. _ 335 

N. 265. - Jlortaria de 111 dn .Junho dr 18(;0.-Ao Tri
bunal do Commereio da Bahia.-- Hcsolvc du-
vidas á rc~peito de nnlas promissorias. . . . . . . . )J 

N. 266. -Aviso de Hi do Juaho dn 1tHiO.-,\o Juiz 
Municipal da 3.• vara da C(irlt~.- Deelara o 
modo por que se dev~:r:í procPdm· nn rcducção 
ou eornmutação das pPnas ele mnlta, <juando 
não estiver f\specialmenle rf'gilla:la.. . . . . . . . . . . 23G 

N. 267. -:FAZENDA.- J~rn 1H de Jun:10 de J8W.
Os Empregado~ encarr~gados do so!lo não estão 
inhibidos de lerem os contracto~ que se Dpre-
sentarem para aquelle fim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

N. 268.- GUERRA.-Avisode 18dc.Jnnbo dr lt/60. 
-Declarando que nilo h e isrnçfío lpga I do recru
tllmento o ter sido hum individuo qualquer jul
gado incapaz do serviço da Arm<trfa, se mr 
depois recrutado para o .Exercito c julgado 
aptG }Jata o refTpec~iV() serviço. . • . . . . . • • . . • • . . 238 



N. 269.- Avisode19deJunbode1860.-Deelarando 
que as gratificações concedidas em virtude de 
contr3ctos por limitado numero de annos ou tem
poraMas, não estão sujeitas ao pagamento de 
direitos de 5o/. nem ao sello ...•.........•... 

N. 270. - JUSTICA.-Aviso de 19 de Junho de 1860. 
-Declará que no caso de reorganisação da 
Guarda Nacional podem as primeiras nomeações 
de Officiaes para os di!Tercntes postos ser feitas 
sem dep·mdencia de propostas, mais sem prete-
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238 

rição dos direitos adquiridos pelos mesmos om-
ciaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 

N. 271. - Aviso de 19 de Junho de 1860.-Ao Presi
dente da Província do Rio Grande do Norte.
Solve duvidas sobre a interrupção da prescripção, 
e sobre a occasião em que devem ser apreciadas 
as circumstancias justificativas dos delictos. . . . 2!~0 

N. 272. - FAZENDA.- Em 19 d•~ Junho de 1860.
Procedimento contra hum Collector alcançado. 24-1 

N. 273. -JUSTIÇA.- Aviso dc20de Junho de 1860. 
- Declara que os Officiacs da Guarda Nacional, 
que ficarem avulsos, pela reorganisação ou cx
tincção de Batalhões c Companhias, devem 
conservar os seus respectivos postos e ser aggre-
gados a qualquer Corpo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 

N. 274. - Aviso de 21 de Junho de 1860.- Declara 
não haver incompatibilidade entre os venci-
mentos de Vigario com os de Lente do Scminario. » 

N. 275. - IMPERIO.- Aviso de 21 de Junho de 1860. 
-Ao Presidente da Província de Minas Geraes, 
approvando a ordem que expedio para serem 
qualificados nas Parochias a que pertencião os 
moradores das Parochias novamente creadas, de 
S. Francisco de Assis de Capivara, e S. Sebas-
tião do Areado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 243 

N. 276. - Aviso de 21 de Junho de 1860.- Ao Presi-
dente da Província do Ceará, approvando a de-
cisão que deu por occasião de se negar o Escrivão 
do Juiz de Paz do Districto do Aracaty a tomar 
por termo hum recurso interposto para o Con-
selho Municipal de deliberação da Junta de 
Qualificação da mesma Parochia, e a ordem que 
expedio para a respori5abilidade do Juiz de Paz 
Presidente da dita Junta . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 24.4. 

N. 2:77. - F.\ZENDA.- Em 21 de Junho de 1860.
Depois de remettidas ao Thesouro as contas de 
dividas só a mesma Repartição póde dar guias 
para a sua oobrança. . • . . . . . • • . • • • • • . • • • • • . • 2~5 
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N. 278. - IMPERIO.- Aviso N.o 105 de 25 de Junho 
de 1860.-Declara que o possuidor de terrenos 
em dilJerentes Freguezias deve ser multado em 
todas aqoellas, em que houver deixado de regis-
tra-los • • • • • • • • . • •....•.••.•••..••.•....•• 

N. 279. - JU:;TICA.- Aviso de 25 de Junho de 1860." 
- _\o Prêsidente da Provincia do Ceará.
Declara que não deve 9i.lbSiitir a nomeação de 
Supplentes de Juiz Municipal, feita anterior-
mente á creação do fóro civil. .............. . 

N. 280. - GUERRA.-Circular de 26 de Junho de 
1860.- Determinando que os Presidentes não 
concedão licenças aos Officiaes não reformados, 
sem permissão do Governo Imperial. •....•.• 

N. 281. - FAZENDA.- Em 26 de Junho de 1860.
Conveniencia das Capitanias dos portos pres
tarem contas ao Thesouro e ás Thesourarias das 
multas que arrecadão .•...........•........• 

N. 282. - Circular de 28 de Junho de 1860.-Subs
tituição de notas de 1~ e 5~ ....•.••....•....• 

N. 283. - IMPERIO.- Aviso de 28 de Junho de 1860. 
-Ao Presidente da Província da Bahia, resol
vendo a questão apresentada por hum Vereador 
da Camara Municipal da Capital da mesma Pro
víncia sobre declaração de voto dos Vereadores 
nas actas dai sessões da Camara.. . . . . . . . • . . 

N. 284.. - GUERR.\.- Aviso de 28 de Junho de 1860. 
-Manda executar o Regulamento interno do 
Archivo Militar... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...• 

N. 285. - FAZENDA.- Circular de 30 de Junho de 
1860.-Sobre a intelligencia dos arts. s.• e 13 
do Decreto n.• 2.490 de 30 de Setembro de 
1859, ácerca da cobrança executiva de revali-
dação ....• _.......................... . ... 

N. 286. - IMPERIO.- Aviso de 2 de Julho de 1860. 
-Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte, approvando a deliberação, que tomou, 
de annullar os trabalhos da Junta de Qualifi
eação da Parochia de Santa Anna de Mattos, 
pela illegalidade com que a mesma Junta foi 
organisada .•.••..•.•..........•.....•.•.•. 

N. 287. - Aviso de 2 de Julho de 1860.-Ao Presi
dente da Província do Rio Grande do Norte, 
approvando as decisões que deu sobre accumu
lação do cargo de Juiz de Paz com os de V e
reador, e Secretario da Camara Municipal. .•• 

N. 288. - FAZENDA.- Em 2 de Julho de 18ti0.
As funcções dos Curadores especiaes cessão logo 
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N. 289, 

N. 290, 

N. 291. 

N. 292. 

N. 293. 

N. 294-. 

N. 295. 

N. 296. 

N. 297. 

que forem nomeados os Curadores Geraes na 
j;Onformidadedo Decr<'to n. 0 2.4-33 .....•..... 
--.. Em 3 de Julho de 1860.- Os attestado~ com 
que ps Empregados justificão as suas faltas não 
devem ser remettidos ás Es~ações superiores 
com os attestados de frequencia ...••...•..•.. 
- IMPEHlO.- Aviso de 5 de Julho do 1860. 
-Ao PresidentP- da Província de S. Pedro, 
approvandn a df'cisão fJIHl deu, de não poder 
o Presidrnte das Juntas de Qualificação da Cruz 
Alla suspFnder a execução dos provimentos do 
Conselho l\lunicipal de Hecurio; e de só tet' 
lugar a appellação de tacs provimrntos ..•.•... 
- Aviso de !i de Junho de 1860.-Ao Presi
dente da Provin1:ia dt\ S. Pedro, approvando 
<ts deeisões que dru sobre as consultas, que lhe 
frz a Carnara l\Iunirípal ue Aic'gretP, relativa
mente a accumulaçiio do cargo de Juiz de Paz 
com o serviço da (iwmla Nacional, e com o 
cargo de Juiz l\Iunicipal substituto .•...•.... 
- tiUEHRA.- Circular de 9 do Julho de 1860. 
-Determinando que íle romprem esteiras em 
numero approximado á distribuiçiio, para não 
haver falta em ~eniPlhantc supprirnento ...•.. 
-Aviso do 10 de Julho de 1860.-I>eclarando 
que as pra•:as do Excrcito que derem substitutos 
devem voltar ao soniço quando estes d<>sertarem, 
ou apresentar nonJs substitutos, scndo-llws p<>r
mittído cntran'm para os cofres publicos com 
a quota relativa a quantia de 600~000 propor
cional ao tempo qtw lhrs restar para sPrvir ... 
-Circular de 10 dr• Julho dn J8GO.- Recom
nwndando 11 nxerH~,:;io da Circular 1lo t.o de 
Junho de 185K que~ dl'{ermina a rerncssa regular 
das nota~ da pohora !'onsurnida nas Províncias. 
- I•'AZEND.\.- Em fO de Julho dP 1860.
l{ecommenda a pralica do se não abrirem nas 
pontes do Consulado os volumes reexportados 
para portos do Inqwrio, sulvo caso de suspeita 
ou d!lnuneia ...................... , ....... . 
- JUSTICA.- Aviso de 11 de .Julho de 1860. 
-Ao "residente da Provineia do S. Paulo.-
Declara que o~ Promotores publicas não gozão 
de ferias ..........................•... , ... 
- !MPEIUO .- Avi~o de 11 de Julho de 1860. 
-Ao Pre'iidPntc dn f'rovincia do Ceará, decla-
rando que o Eleitor, quo não chegou a tomar 
assento na Junta de Qualificação, para a qual 
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No 2980 

No 299. 

~o 300. 

N. 301, 

N. 302. 

N. 303. 

No 304, 

No 305. 

No 30G. 

foi eleito, póde fazer parte do Conselho Muni
cipal <le Recurso ..... o .•.......•......... · . 
~ Avi8o de 13 de Julho de 1860.- Ao Presi
dente da Província do Hio Grande do Norte, 
communicando a resolução Imperial sobre al# 
gumas Leis da Assembléa Legislativa da mesma 
Provinr.ia promulgadas no ann<l passado. o ...• 
- Aviso de 14 de Julho de 1860.- Ao Jlresi
dcntc da Província da Parahyba, respondendo 
ás duvidas qne lhe forã J aprcs('ntadas sobm a vo
tação para 1\lcmbros da l\losa Parochial c substi
tuição do Presidente da mesma o ....• o o o o o . o • 
- t;UimlL\.- Circular de· 1ti de Julho do 
1R60.- Dcclan.ndo qtw a SIISJH!nsüo do recru
tamento dll que trata o art. 108 da Lei de Hl de 
Agosto de 184{) sc]mcntc tcrn applieaçüo á época 
das eleições !'rimarias c não a das eleições de 
\~ercudorns c J uizr~ do Paz o. o .. , .... o. o .. o • 
- Aviso de 17 de Julho de 1H60.-Dnclarando 
qne se deve cumprir a disposi~·üo do art. 98 do 
Uegulamento 'igento das Escolas Militares, re
lativo <Ís vantagens, que se devem abonar aos 
alumnós que são praças de pret. .. o. o ...... . 
- 11\IPElUO.- Aviso de 17 de Julho de 1860. 
-Ao Presidente da Província de Pernambuco, 
cornrnunieando a Resolução Imperial sobre al
gumas lris da Assembjéa Legislativa da mesma 
jlrovincia ... , o o.. . .. o .... o o .. o o .... o ...•. 
- A viso do J li de .lu I h o rle l8GO.- Ao Presi
dente <la Prorincia dn S. Pedro, approvando as 
dt•ei~õl's qne deu sobre a eompeteneio do 20 o 

Suppl!~ntc do Jniz ::\lunic:ipal dn l)iralinim, para 
presidir no ConsPiho l\lunieiqal de llecurso, e 
nncerranwnln dos lrahallios uo mesmo Conselho 
por falla dP VorP<Hlor. o o ..•........ o o .•...• 
- l''AZENDAo- Cirenlar de 18 de Julho de 
18GO o- As notas su bslil.uidas com u renda ordi
naria de Julho em diante cJpvem escriptura.r-sc 
no exercício dP 1S!i0- 18ü1. o o ... o ..... o ..• 
~ Aviso de l!l <le Julho de 18GO.- Os lns
pcelorcs das Titt>sourari;ls não podPm ser rcspon
sabilisados quando cumpl'!!lll ordens de paga
nwntos nutorisados pelos Pre~idente> sob suares
ponsabilidade ; c providencias para se evitarem 
os abusos provtmientes da falta de observancia 
do Decreto de 7 dr~ Maio de t81~2. o ... o o .... o 
~ Circular de 19 de Julho !lo 1860.- As The
sourarias não devem cumprir ordens de despeza 
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das Presidencias, que não estiverem revestidas 
de todas as formalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 2 

N. 307. -MARINHA.- Avisode19de Julho de f860. 
- Marca o fardamento, de que devem usar os 
Guardas de Policia do Arsenal de Marinha da 
Côrte ..................• _.... . • . . • . . . . • . . >> 

N. 308. - GUERRA.- Circular de 18 de Julho de 
1860.-Mandando observar, a contar do t.• do 
corrente mez, as Tabellas approvadas pelo De
creto n.• 2.606 de 23 de Junho findo para for
necimento das prças de fardamento, dos preços 
e tempo de duração dellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 

N. 309. - IMPERIO.- Aviso de 21 de Julho de 1860. 
- Ao Presidente da P rovincia das Alagôas, 
dando conhecimento do que foi resolvido sobre 
algumas das leis da Assembléa Legislativa da 
mesma Pro,;ncia. . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 274 

N. 310. -GUERRA.- Aviso de 23de Julho de 1860. 
-Declarando que caduwu a disposição do Aviso 
de 26 de Agosto de 18!)6 com a publicação do 
Regulamento de 7 de Março de 1857, qur marcou 
novos vencimentos para o Corpo de Saude..... 275 

N. 311. - Aviso de 25 de Julho de 1860.-Determi
nando que os Com mandantes dos Corpos do Exer
cito mencionem nos mappas mensaes os saldos 
existentes nas respedivas caixas, discriminando 
as especialidades ........................ - . . >> 

N. 312. - Circular de 25 de Julho de 1860.- Recom
mendando novamente a observancia das disposi
ções do art. 2.• do Decreto n.• 158 de 7 de Maio 
de 1842 sobre autorisação de despezas pelas Presi-
dencias............................ . . . . . . » 

N. 313. - Circular de 27 de Julho de 1R60.- Decla
rando que os Empregados Civis e Militares, não 
devem soiTrer desconto algum em seus venci
mentos quando faltarem ás Repartições respec
tivas por serviços publicos gratuitos, da Guarda 
Nacional ou do Jury _ ..... _. . . . . . . . • . . . . . . . 276 

N. 314. - IMPERIO.- Aviso de 27 de Julho de 1860. 
- Ao Presidente da Província da Parahyba, 
declarando que os trabalhos do Conselho Muni
cipal de Recurso da Capital devião preferir aos 
d:1 Junta Militar de Hceurso, para que o Juiz 
Municipal senisse c!e preferencia nelle; e quando 
não podesse servir, devia ser substituído pelo seu 
Supplente; não sendo admissivel que o mesmo 
Conselho funccionasse sómente com dous Mem-
bros .. .......... , ................ " . . . . . . . • >> 
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N. 315. - FAZENDA.- Circular de 27 de Julho de 
1860.- Assemelhação de cassinctas de 111 e al
godão para ponches, c de linhas de algodno 
para pesca ria. . . • • • . . • • . • . • . . • . . . • . . . • . • . • • 

N. 316. - Circular de 28 de Julho de 1860.-Deduc-
ções que se devem fazer no calculo das porcen
tagens dos Empregados das Recebedorias ..••. 

N. 317. -JUSTIÇA.- Aviso de 28 de Julho de 1860. 
-Ao Presidente da Província de S. Paulo.
Declara que o Governo pódc ordenar aos Juizes 
Municipaes que residão temporariamente na
quelles pontos, onde mais convier á manutenção 
da ordem publica c melhor administração da 
Justiça ....•.•.. , ......••............••••• 

N. 318. - FAZENDA.- Em 30 de Julho de 1860.
Sello a que estão sujeitos os bilhetes e nles .• 

N. 319. - Circular de 31 de Julho de 1860.- No nu
mero de faltas dos Empregados deYe-se incluir 
não só os dias santificados e feriados, que esti
verem nellas intercalados, como igualmente os 
que se seguirem ao de serviço em que deixarem 
de comparecer por moles tia, & c .•.•••.•••.•• 

N. 320. - MARINHA.- A viso 1! ~ 31 de Julho de 1860. 
-Altera o Regulamento provisorio para o ser
viço de reboque por vapor nas barcas da Pro
víncia de Sergipe, mandado executar por Aviso 
de 9 de Abril de 1856 .................... . 

N. 321. - IMPERIO.- A viso do 1. • de Agosto de 
1860.-Ao Presidente da Província de Matto
Grosso, communicando a Resolução Imperial, 
tomada sobre Consulta da Secção dos Negocios 
do Imperio dG Conselho de Estado, ácerca de 
algu~a~ Leis da Assembléa Legislativa da mesma 
ProvJncia .........•.•.•...••......•....... 

N. 322. - FAZENDA.- Circular do 1.• de Agosto de 
1860.- Verbas a que deve ser levada a despeza 
com os concertos e obras das Alfandegas ..... . 

N. 323. - Em 2 de Agosto de 1860.- Os paletós de 
inverno· não se deve classificar no art. 369 da 
Tarifa ......•..•.....••.......•...•...•••. 

N. 32't.. - IMPERIO.- Aviso de 3 de Agosto de 1860. 
- Ao Presidente da Província de Sergipe, appro
vando a decisão que deu, annullando os trabalhos 
do Conselho Municipal de Recurso da Villa do 
Curral das Pedras, por ser o mesmo Conselho 
composto de pessoas incompetentes .•.••..•..• 

N. 325. - GUERRA.- Portaria de 4 de Agosto de 
1860.-Declarando o yerdadeiro sentido da Cir-
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Cluiar de 2'7 Janeiro de 1860, sobro vencimentos 
de Officiacs. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 285 

N. 326. - Circular de 4 de Agosto do 18ü0.- Deter
minando que fiquem archivados os documentos · 
pelo5 quae~ se reclame u entrega de alguma praça 
do Exercito, como escravo, seja qual fOr o defe-
rimento do Governo. . . . . . . . . . • . • . . . • . • . . . . . 286 

N. 327. - Circular de (i de A~tblo de JHGO.- ])der
minando que se vá fazendo a rcducc;fío conve
niente no pessoal enearn·gado da munuratu-
ração de fardamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >J 

N. 328. - Portaria de 7 de Mroslo de 18GO.- Hecla
rando rttte o OITicial, durante a via~em por mar, 
tem direito ao vcneinH'nto da addieionnl c 
tran~portc, por conta do lloverno, e durante a 
de terra, da uddleional, ctnp!~ c ajuda de custo; 
excluído o abono para lJPsta de boga;.,:Pm... . . . 287 

N. 329. - BIPElUO.- ,\viso de 7 de Agosto de 1800. 
-Ao Presidente ua l'rovinda de l'crnambtH'O. 
drclurando que a Junta de Qualilicaçiío dü l'a
rochla de Itamarac:í deve runecionar por mais 
hum dia pnra compldar os cinco marcauos na 
Lei pura a sua st•gunda n~unifío.. . . . . . . . . . . . >• 

N. 330. - A liso clt- 7 de .\gosto !k 1860.- .\o l
1
resi

dcntc dn l'ro·•ineia <11~ :;,.,·gipt~ sobre a accumu
lação do cargo de .Iuiz de l'az ('.olll os d!~ ~up
plente de .Juiz Munieipal, e dn E;crivãu da Col-
lcctoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 288 

N. 331. - Aviso de 8 de Agosto de 1860.- Ao !>resi
dente da l'ruvincia de S. Pedro, approvando o 
proceuimenlo que tevP dt~ t\Pclarnr ao Consl'iho 
:\Iunleipal de Jlewrso da . .; Do:·t·s, que t'lll matPria 
t!leitoral só ha os recursq-; crea!lus pela Lei de 
19 de Agosto de 1H4G...................... 28\J 

~. 332. - }<',\ZENIH.- CircuL1r tle 10 dt~ Agosto tle 
1860 .-lnstmr:ç0t•s t;ubn~ li cscripturru;ãll c con-
t:Jbilidarle das n•nd;1s Jc!ll' Px•·rrieios.......... 2\JO 

N. 333. - Em 10 dt) M~o:;tn de lSGO.- O art. ;;;) do 
])ecreto de 2\J de Janeiro de 18;)\J rPfere-se ás 
licenças por motivo de !llokstia........ . • . . . . 293 

N. 33!~. - l\lAHINlL\.- A VISO de 1 l de Agosto de 1860. 
-Designa o uniforme dos t~uLtrr!as da Compa
nhia de A prenuizcs Ar li fiees do Arscual de Ma
rinha da Côrlc, quP t;!'nin'rn de Sargento Aju-
dante, e ck 1. o< e 2. "' ~arg!'ntos .......•.... ' :!94 

N. 335. - t;UEitH.\ .- .\\iso de 11 de Agosto de 18(i0. 
-Dando esclarecimentos áerrca das disposições 
dllS Cireulares tlc 20 de Julho dr 185~ c 5 de 
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Junho proximo ptt9Sado, sobre aboflo ás pr:.tças 
que marchão isoladas .......••..•..••••. _ • • • 294 

N. 336. ~ FAZENDA.- Ci!'cular de 13 de Agosto d~ 
. 1800.- Substituição das notas de ~O:t11000..... 295 

N. 337. - GUERRA.-Circular de 14 de Agosto de 
1860.-Determinando, em virtude da ltnpetfal . 
B.esolt.1çtlo de 11 do corrente, que ctn qualquet' 
hypothese fóra do serviço de campanha, as ptaças 
da Guarda Nacional chamadas a sertiço recebão 
todos os vencimentos em dinheiro, c nao em 
generos, durante o~ dia~ fJUe senirctn. . . . . . . . . 296 

N. 338. - Avi~o de 14 de Agosto de 1860.- Determi
nando que os Otnciacs da Guarda Nacional 
possão ser chamados n'alguns casos, para a for
mação de Con~elhos Militares da5 pntÇas do 
Exercito ........• _ . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . >J 

N. 339. - lMPERlO.- Avl~o de 14 de Agosto de 1800. 
- ,\o Presidente da l\Iesa l'arochial de Santa 
Rita de~ta cidade, declarando que não podem 
votar alguns cidadãos, que por f:ilta involuntaria 
não forilo inclufdos na quallt1caçilo dflstc armo, 
e que deve intervir ua formação da Mesa !'aro
chiai, em as proxímas eleições, hum dos ditos 
cidadiios que hc supplente de Eleitor... . . . . . • 297 

N. 340. - Aviso de 1.í de Agosto de 1800.-Ao Presi
dente da Província de !finas Geracs, sobre a 
competencia do Juiz de Paz rtlais votado da 
Parochia de Santo A ntonlo do Rio do Peixe para 
presidir a eleição de 7 de Setembro proximo fa-
turo...................................... 298 

N. 341. - Aviso de 16 de Agosto de 1860.-Ao Presi
dente da Pruvincia do Cr~ará, appro-tando a de
cisão que deu, de não poderem as cleiçôes da 
Parochia do Riacho do Sangue ser feitas em 
hum a Igreja situada em outra Parochia.. . . . . • 299 

N. 342. - A liso de 16 de Agosto de 1860.- Ao Presi
dente da Província das AlagOas, declarando qoe 
deve expedir ordem para que tomem parte na 
eleição de Membro da Assernbléa Provincial os 
Eleitores da Parochia de Anadia, que não se 
póde bem saber qnaes são, ficando reserrado á 
mesma Assembléa resolver o que contier sobre 
tal clei~ão. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . >J 

N. 343. - Avrso de 16 de Agosto de 1~60.-Ao 111iz 
de Paz Presidente da 1\Jcsa Parochial de S. Chris
tovlio desta cidade, Ót"clarando que o Ju(z de 
Paz mais votado não póde fazer p-&rte da~ turmas 
de Jntzes de Paz, chamadas na falta de Elc:i-
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toi'et, para organisarem as 1 untas de Qualificação 
. e Mesas Parochiaes .....•..••..•••....•••••• 

N. 344. -FAZENDA.- Em 16 de Agosto de 1860.-
0s Fieis dos Tbesoureiros podem assignar os 
conhecimentos e quitações do recebimento de 
impostos ....••..•.....•...•..•......••..•• 

N. 345. - Em 18 de Agosto do 1860.- No tempo 
das ferias póde-se proceder a sequestras, pe-
nhoras, &c ..•....................•......• 

N. 34.6. - IMPERIO .-Aviso de 18 de Agosto de 1860. 
-Ao Presidente da Provincia do Ceará, nppro
vando a deliberação que tomou de annullar os 
trabalhos do Conselho Municipal de Recurso 
da cidade da Granja. . . . . . . . . . . . • .....•..• 

N. 3~7. - GUERRA.- Aviso de 18 de Agosto de 1860. 
-Declarando que as licenças concedidas aos 
Officiaes e praças do Exercito residentes na Côrte 
prescrevem dentro de 8 dias, não sendo satisfeito 
o sello. . • . • • . • . . • • . . . . • . . . . . • . .....•...• 

N. 3tl8 - Circular de 18 de Agosto de 1860.- Decla
rando que a Tabella das peças de fardamento 
para o Exercito, npprovada pelo Decreto n. o 

2.606 de 23 de Junho de 1860, e a do preço e 
duração das mesmas peças vigorão do 1.0 de Ja
neiro de 1861 em diante ...........••....... 

N. 349. - MARINHA.-Avisode20deAgostode1S60. 
- Fixa Cl praZCl para a aprel'entação dos livros 

t.» Jm,"Um~nQJS ·~RL~~~~llt~ r ~nn~ H~ d~ '"!'~OD
S..1YfiS p(.)r dinb('iro~ t> TJlon~s do E,:;tatin • .~-'iU~ 
se refere o art. 3.l. do Regulam('nto e I.K>crt"to 
n.0 2.548, de to de Março do corrente anno •.• 

N. 350. - IMPERIO.- Aviso de 21 de Agosto de 1860. 
-Ao Presidente da Provincia de S. Paulo, de
clarando que em caso nenhum he admissivel qnc 
hum cidadão, que servio na Junta de Qualifi
cação de votantes faça parte do ~onselho Muni-
cipal de Recurso .......................... . 

N. 351. - FAZENDA.- Em 21 de Agosto de 1860.-
0s Procuradores Fiscaes das Thesourarias não 
podem delegar seus poderes sem pr{~via autori-
sação do Thesouro ........................ . 

N. 352. - Circular de 25 de Agosto de 1860.- Scllo 
que deve pagar cada meia folha de papel nas 
Provindas em que não está ainda em uso o 
papel sellado .......................•..•..• 

N. 353. - Circular de 27 de Agosto de 1860.-A por
centagem dos Empregados de Fazenda que fal
tarem deve ser abonada aos substitutos Jega('~c; .. 
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N. 354. - GUERRA.-Aviso de27 de Agosto de 1860. 
-·Declarando que, na conformidade das disposi-
ções vigentes, não póde hum Ollicial do Corpo de 
Saude accumular duas gratificações iguaes, ainda 
que seja por serviços differentes ............. . 

30'7 

\. :~:)7. 

- F AZFNDA.- Em 28 de Agosto de 1860.
Aos Juizes em correição compete fiscalisar a 
arrecadação dos impostos devidos em autos, 
livros, & c ...........................•.... 
- IMPEIUO.-Aviso dc28 de Agosto de 1860. 
-Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte, approvando a decisão quP dru, dn nüo se 
poder fnzer a elei\iío de Ycreadorcs e Juizes de 
Paz em h uma Paroch'a ainda náo provida l'nno-
nicamente.. . . . . . ...................... · · 
- A viso de 28 dl' Agosto dt~ 1860.- Ao Pn•si
dcnte da Me;a Parocllial dP Santa Anna <IPstn 
cirlad<', sobre a falta dn couvoca~;ão dt~ hum 
Eleitor P dnus Supplentes para a organisação da 
mesma :\lesa na cll'it:iio de '7 do proximo mcz 
de Sclembro .................•............. 

\. :158. 
- A viso de 2Ç) de Agosto de 1860. --Ao Presi
dente da Província do Bio Grande do Norte, 
approvando a d1•cisfto que deu sobre a consulta 

\. 35!L 

\. :lGO. 

que lhe fez a Carnara 1\iunicipal de Anl-(icos, d1~ 
deyer reunir-se o Conselho de Hccurso. niio olJs
tante não ter havido reclamaçües, qneixns (' dt•
nuncias das delibewções da Junta <h~ l)ualill-
cação de votantrs ......................... . 
- Aviso de 29 de Agosto de 1HGO.- Ao Vresi
dcntc da Pro\'incia da Bahia , approvando a 
decisflo que deu, de dever recorrer-se ao 2." 
J!liZ de Vnz na faltn do 1.". P nfio no rln nistricto 
mais vizinho, para a presideneia t:,l :,""'a Paro
chiai da Parochia dos Humildes, em a proxirna 
e lei cão de 7 de Setembro ................... . 
- GUEHHA.- Circular de :a de Agosto de 
1860.- Determinando que, pelos Arsenaes de 
t;uerra. Ar111azcns ou Depositos de artigos bel-

301:-\ 

:Hn 

3í1 

licos, nllo se façiío forrwcimr•n\os a qualquer Bc
partição sem cxprPssa ordem da SPrrctaria de 
Estado dos Negocios da Guerra .............. . 

312 

\. :H) f. 

\. !36:!. 

- Aviso de '~de. Setembro ue 1860.- Decla
rando qul' a lkspl'I.a cr,m a Escola Militar dew 
ser :·eita com documentos em tluplil'ala ....... . 
- MAIUHl\A .-Aviso de !~ ti<' Sl'lt~mhro dt' 
1860.-Solvea duvidasuscitada pelo \ice-Pre
sidente do Conselho Naval á cerca da prcecdeneia n. 

)l 
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entre os membros eft'ectivos militares e paisanos 
do mesmo Conselho............ . . . . . . • . . . . 313 

N. 363. - Aviso de ~ de Setembro de 1860.- Declara 
que, encerrado o inventario com as formalidades 
do capitulo 2. o do Aviso de 2 de Abril de 1856, 
e examinadas as contas como ahi se prescreve, 
nenhum recurso cabe aos responsaveis antes do 
pagamento de seus debitos, nem depois a não 
ser na revisão definitiva dessas contas, e que se 
ha de proceder no Thesouro Nacional......... » 

N. 36t.. - lMPERIO.- Aviso de 5 de Setembro de 
1860.- Ao Presidente da Mesa Parochial de 
S. los~, Municipio da Córte, declarando: 1.•, . 
que o Eleitor mudado não póde concorrer á 
organisação da Mesa, ainda que volte para a 
Parochi:l; 2. o, que, no caso de a turma de Elei
tores, por ser aquella decisão negativa, não 
querer escolher outro, recorra-se á providencia 
do art. 8. o das Insti11cções annexas ao Decreto 
n.u t .812 de 23 de Agosto de 1851i........... 314 

N. 365. - Aviso de 5 de Setembro de 1860.- Ao Pre
sidente da Província de S. Pedro, declarando 
que o Governo não he competente para julgar 
das decisões dos Conselhos l\Iunicipaes de Re-
curso, e que os }>residentes das Juntas de Quali
ficaç11o nüo podem conhecer da legal idade ou ille
galidade com que procedem os mesmos Conselhos. 315 

N. 366. - Circular de 6 de Setembro de 1860.- Aos 
Juizes de Paz do 1\funicipio da Córte, declarando 
que o Escrivão do Juizo de Paz, não sendo eleito 
para membro da 1\Iesa Parochial, deve servir o 
seu officio perante a mesma :Mesa. . . . . . . . • . . • . 316 

N. 367. - GUERHA.- Circular de 6 de Setembro de 
1860.- Declarando que ao Presidente da Pro
víncia deverão ser directamente dirigidas as re
quisições que os Conselhos de Qualificação e Re
visão da Guarda Nacional fizerem de Cirurgiões 
do Cm·po do Saude do Exercito para inspec-
cionar os Guardas Nacionaes... • . . • . . . . . • . . • • l> 

N. 368. - Circular de 6 de Setembro de 1860.- Deter
minando que os relato rios das obras militares das 
Províncias e os respectivos mappas de despezas 
venhão bem especificados. . • . . . . . . . . . . . • . . . . 317 

N. 369. - IMPERIO.- Aviso de 7 de Setembro de 
1860.- Ao Presidente da Mesa Parochial do 
Sacramento da Cidade do Rio de Janeiro, decla
rando que na 3. •. chamada dos votantes não 
deve ser recebida a cedula do votante que não 
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acudir á cbàmada do seu nome, embora não 
esteja conclui da a dita chamada. • . . • . . . • . . . 317 

N. 370. - Aviso de 9 de Setembro de 1860.-Ao Pre
sidente da Mesa Parochial da Lagôa, Cidade do 
Rio de Janeiro, declarando que devem ser apu
radas as cedulas que de mais forem recolhidas á 
urna para o cargo de Juiz de Paz, para depois 
resolver-se sobre os votos dados nellas ; e recom
menda que nas actas da eleição se faça decla-
ração de tudo quanto occorrer. . . . . . . . . . • . . . . 318 

N. 37L - Aviso de9 de Setembro de 1860.- Ao Presi
dente da Mesa Parochial da Lagôa, Cidade do 
llio de Janeiro, declarando qué não deve ser 
aceita a cedula do votante que na 1.• ou 2.• cha
mada não comparecer quando se ler o seu nome, 
embora se apresente depois, antes de encerradas 
as ditas chamadas.......................... 319 

N. 372. - Aviso de 10 de Setembro de 1860.-Ao Pre
sidente da Província do Itio de Janeiro, decla
rando que, sendo ímpar o numero àe Eleitores 
de huma Parochia, deve-se no nugmento da me
tade pcrmittido pelo art. 1. o ~ 10 do Decreto 
n. 0 1.082 de 18 de Agosto deste anno, designar 
o numero immediatamente superior. . . . . . . . . . 320 

N. 373. - :FAZENDA.-Em 10deSetembrode1860.
Procedimento que deve haver ácerca do alcance 
de hum Collector fallecido. . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

N. 374. - IMPERIO.- Aviso de 11 de Setembro de 
1860.- Ao Presidente da Província do Mara
nhfio, sobre o adiamento da el!~ição de Verea
dores das Parochias de Codó e Tresidella, para 
se guardar o prazo marcado na Lei para a con
vocação dos cidadãos que devem compôr a Mesa 
da Assembléa Parochial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 

N. 375. - MARINHA.- Aviso de 11 do Setembro de 
1860.-Uá instrucções para Visitas e Inspecções 
incumbidas aos Membros do Conselho Naval, 
segundo os arts. 27 § 2. •, 28 e 29, 39 c r~o do 
Regulamento que baixou com o Decreto n. 0 

2. 208, de 22 de Julho de de 1858. . . . . . . . . . 323 
N. 376. A viso de 11 de Setembro de 1860.- Declara 

que, além das ordens em vigor, nenhuma pro
videncia nova ha que tomar ácerca da matri
cula dos individuos empregados na vida marí
tima, em ordem a eyitar contlictos entre as Capi-
tanias de portos c os Chefes da Guarda Nacional. 327 

~. 377. - Aviso de 12 de Setembro de 1860.- Deter-
mina que os responsaveis por dinheiros do Es-
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~- :178. 

N. 379. 

\'. 380. 

\. 381. 

Lado, sujeitos ao Ministerio da Marinha, rccolhão 
ao Thcsouro ou Thcsourarias de Fazenda, no 
flm de r:arla anno finnnceiro ou exercício, os 
saldos existentes em seu poder .•.•.......•... 
- FAZENDA .-Circular de 12 de Setembro de 
1860.- Os Fieis dos Thesoureiros, quando subs
tiluern a estes, tem direito a 5." parte do rcs
pcrf i v o vrnei mento ..................••....• 
- DIPEBIO.-Aviso df: 14 dt: Selemhro de 
1860.- Ao l'residrnle da :\lt·sa Parochial do 
t-iantissimo Sacramcuto da Cidaue do Rio de 
Janeiro, sobre a nova apuração de votos na 
(~leição de VPrr<Hlores e .Juize~ de Paz, requcrioa 
por alguns Cid<Hlãos ..........•............. 
- .\viso dn 1!~ de ~dern bro de lSGO.- Ao 
Presicknte da :·,Iesa Parm:hial ck Santa Anna, 
da Cirla:!P do Jlin de JaHPiro sobre auscncia de 
huut ~\lembro fia \lesa, f'ill cujo poder se ac' a 
ltuma das chaves do cul'n~ que encerra a unta 
das l'edulas ..........•.................... 
- ,hiso de 1;) de :-;delilbro rie U:\liO.-Ao 
Pn·sitlente da Província n" Paran<i, al'prov;.ndo 
a dccisi'1o que e\le deu, de deverem ser aceitas 
as ccdulas dos cidadãos quaiificados, ~~mbora os 

\. :J82. 
seus uOillCS e~~t·jão errado:.; ..............•.... 
- Av·istl fk 10 d() Sdembro de 181m.- .\o 
l're~idenle da Provin<'ia do Ceará a pprovando 

N. :38l. 

'l. :~85. 

as dt•cisúPS que deu: 1. o, sobre a Prcsidcncia 
da Mesa Parorltial de ~anta Cruz por hlllll Juiz 
de t'az rondemnado ('!lt processo de rcsponsa
bi l idade ; ~- ", sobre poderem concorrer par a a 
or~anisat;ão da me:mta l\Icsa dous Eleitores absol
vido•; pt'lo Jury, de cuja sentença uppellou o 
.I u iz de Din~ilo .•.......................... 
- .\Yiso rle 15 de Setembro de 18GO.-.\o 
Presirlente da ?!Ies3 Parocltial de Santa Anna da 
Cidade do Hio de .Tuneiro, sobre os votantes que 
niío accudirem <Í chamada, c apuraf''iO das ec
dulas q:IC não estiverem nos termos da Lei ... 
-.\viso de l5 de Setembro de H:loO.-Ao 
Presidente da Província do Paraná, approvando 
a decisão qut· clle deu, de que só depois de ter
minada a 3. a chamada dos yotantcs h e que tem 
lug·ar a contagem das cedulas ....•..••.....• 
- .I USTICA.- A viso de 15 de Setembro de 
18ü0.- H.Ôsolve duvidas a respeito da suLsli-
tuição dos Juizes de Direito •.....•.•..•..... 

>28 

329 

)I 

)) 

33!~ 



!\\. 386. Aviso de 16de Setembro de 1860.-Declara 
que o Decreto de 12 de Março de 1859 concedeu 
unicamente aos Corpos da Guarda Nacional da 

I'AG. 

Córte o uso de booels á Cavaignac.. . . . . . . . . :l:Ji> 
:\. 387. - 1\:IARI~HA.- Aviso de 17 d(J Setembro de 

1860.--: Determina que os bonets dos Guardas 
de Policia do Arsenal de Marinha da Córle sejiio 
circulados de galão de ouro de meia pollegada 
de largura, e tenhão huma ancora com a Corôa 
Imperial por cima......................... , 

l\. 3d8. - GUEHRA.- Aviso de 17 de Selmnbro de 
1860.-Declarando que os Juizes qnc votão pela 
condemnaçzto no maximo da penu, votilo vir
tualmente pelo minimo della; e outrosim qu~ 
os Conselhos de GuPrra jamais deverão, sob 
qualquer pretexto, deixar de pronunciar sua sen-
tença . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 

\. 389. - Circular de 17 de Setembro de l860.- De
terminando que a .;e~ssação da etape abonada aos 
Olficiaes do Exercito em Conselho de (;uerra, 
tenhão lug·ar quando os nwsmos Oflieiacs forem 
condemnados em superior instancia a contar do 
dia da intimação da sentenf:a................ , 

N. 390. - Aviso de 18 de Setembro de 1860.- Esta
belece que a promoção aos postos do Exercito 
não uproveita áquelles, que tem tido baixa do 
serviço militar e que não rnililiio nas lileiras do 
mesr11o Exercito, quando são promovidos. . . . . 3:37 

\. 3fJJ. - Aviso de 18 de Setembro de 1860.- Deter
minando, crn virtude da Imperial B•~solução, de 
15 do corrente, que a todo o tempo se proceda 
a Conselho de Investigação, pura provar a fuga 
dos individuas que estiverem cumprindo a pena 
da 1." C 2." deserção, e quo IJUanlo a fuga dos 
réos da de :1. • deserção se proceda na confor-
midade das Leis ordil1:1rias.. •. . . . . . . . . . . . . . . 3:JS 

N. 3!J2. - ll\IPERIO .- Aviso de 18 de Setembro de 
1860.- Ao Presidcnt•~ da Província do Hio 
Grande do Norte, d'~clarunrlo o procedimento 
que deve ter a respeito de hum Projecto da 
Assembléa Legislativa Provincial que não declara 
o objecto da concessão que nclle se faz. . . . . . . >> 

N. 393. - Aviso de 1!} de Setembro de 1860.- Ao Vi
gari!J ~" Parochia de Guaratiba sobre os escla
recimentos que os Parochos devem mini~trar ás 
Juntas de qualificação de votantes........... :J:l!} 

N. 3!}!~. - Aviso de 1!} de Setembro de 1860.-Ao 
· Presidente da P rovincia de Pernambuco, decla-
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N. 395. 

~. :396. 

:'I. 397. 

N. 398. 

N. 399. 

rando qu~ os Supplentes dó Juiz Municipal e 
de Orphãos não estão impedidos de fazer parte 
da Mesa Parochial, nem tambem de ser nomeados 
para os cargos de Eleitor, Vereador e Juiz de 
Paz, com tanto que não accumulem as fnncções 
destes ultimos dons cargos ......•..•.....••. 
- Aviso de 19 de Setembro de 1860 .-'- Ao 
Presidente da Província do Rio Grande do Norte, 
declarando que compete ás Assembléas Provin
ciaes, c não ás Camaras 1\funicipaes, a creação, 
divisão e suppressão de districlos de Paz .•..•• 
- A viso de 20 de Setembro de 1860.- Ao 
Presidente da Província do n:o de Janeiro, de
clarando que no augmcnto do numero de Elei
tores permittido pelo art 1 •, § 10 do Decreto 
n." 1. 082 de 18 de A.;.josto deste anno, em relação 
ao numero de votantes, devem ser desprezadas 
as fracções destes ......................... . 
- GUEHHA.-Aviso de 20 de Setembro de 
1860.-Determinando em virtude da Imperial 
Jlesolução de 19 do corrente que os Protestantes, 
tendo de prestar juramento de fidelidade ás 
Bandeiras do Exercito, o lãÇão sobre os Santos 
Evangrlhos .....•......................... 
- Aviso de 20 de Setembro de 1860.- Rccom
mendando a fiel e pontual observancia do deter
minado em Aviso de 28 de :\Iaio de 1860 ácerca 
de despezas •.•.•.•........................ 
-Aviso de 20 de fletcmbro de 1860.-Deter
minando, em virtude da Imperial B.esolução de 
19 do corrente, que as providencias contidas 
nas Provisões do Conselho Supremo Militar de 
10 de Abril de 181J.:3 c 10 de Setembro de 1853 
se fação extensivas á~ Companhias de Pedestres, 
c ás flUe se acharem isoladas ................ . 

l'í. 4.00. - .JUSTIÇA.-Aviso de 20 de Setembro de 
1860.- Resolve duvidas sobre a substituição do 

N. ~01. 

N . .i02. 

Escrivão do Jury, e execuções Criminaes ..... . 
- A viso de 20 de Setembro de 1860.- Ao 
Presidente da Província do Piauhy. Resolve 
buma duvida a respeito das incompatibilidades 
de que trata o Aviso de 30 de Setembro 
de 1859 .....•......••...•......••......•. 
- Aviso de 20 de Setombro de 1860.- Ao 
Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 
Declara as custas que devem perceber os 'fabel-
liães pelo reconhecimento das firmas soei a e~& ..• 

ar~ o 

342 

343 

3~4 

)) 
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346 
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N. 403. - FAZENDA.-Em 20 de Set-embro de tBOO. 
-Não h e permittido exigir-se maior taxa de sello 
do que a marcada no Regulamento.......... 34.7 

N. 4.04. - Circular de 20 de Setembro de :1860.
Manda executar a Lei n.• 1.083 de 2\t de Agosto 
de 1800................................... » 

N. ~05. - Em 20 de Setembro de 1860.- Attrlbuições 
dos Fieis quando substituem o Thesoureiro Ge-
ral do Thesouro........ .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . • 

~. 406. - Circular de 21 de Setembro de t 860.- O re
curso estabelecido na Circular de 17 de Feve
reiro só deve ter lugar quando as decisões forem 
favoraveis ás partes.. . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 348 

N. 407. - JUSTJCA.- A viso de 21 de Setembro de 
1860.- D·eclara que os Officiaes da Guarda Na
cional, com exercício de Majores e Ajudantes 
de Corpos, e percebendo vencimentos de taes pa
tentes no Exercito, não podem accumular as 
funcções de Juiz de Paz; e quando aceitem se
melhante cargo, devem deixar o ~txercicio dos 
respectivos postos.......................... 34!) 

N. 408. -Aviso de22 de Setembro de 1860.-Resolve 
duvidas sobre a incompatibilidadl~ no exercício 
dos cargos de Juiz de Paz, Vereador, e Cirur-
gião da Guarda Nacional. . • . . . . . . . . . . . . . . • . . » 

N. 409. - IMPERIO.-Aviso de 22 de Setembro de 
1860.- Ao Vice-Presidente da Província do 
Amazonas, declarando que os Presidentes de 
Provincias devem communicar ao Governo Im
perial os motivos por que adião as Assembléas 
Provinciaes, e que não he procedente o que 
teve para o adiamento que deliberou .. , . . . . . • . 350 

N. 410. - GUERRA.- Aviso de 24 de Setembro de 
1860.- Declarando que devem ser punidas cor
reccionalmente as praças que commetterem actos 
reprehensiveis, que não estejão encabeçados nos 
crimes previsto:~ pelas Leis militares. . . . . . . . . 351 

N. 411. - JUSTIÇA.-Aviso de 25 de Setembro de 
1860.-Declara que os Conselhos de Qualifi
cação da Guarda Nacional não podem charm.r di
rcctamente para as inspecções dos Guardas os 
Officiaes do Corpo de Saude, e sim requisita-los 
aos respectivos Chefes, c no caso de falta, em 
quem deve recahir a multa de que trata o art. 
94. do Decreto de 25 de Outubro de 1850.. . . • . 352 

N. 412. - FAZENDA.- Circular de 26 de Setembro 
de 1860.-As caixas de papellio para vestidos 
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são assemelhadas ás da mesma materia para 
chapeos. . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 35:i 

N. 413. - JUSTICA.-Aviso de27 de Setembro de 1860. 
-,-Declara· que os Empregados do Juizo, só podem 
receber custas nos inventarias em que são interes-
sados Orphãos depois de conclui do o processo. ll 

\. H4. - Aviso de 27 de Setembro de 1860.- Declara 
ineonvenientc c superlluo o exame de sulliciencia 
11ara a nom<"açUo de Solicitadores interinos na 
ra lta de prm isionados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:)

1

~ 
N .. '!15.- Alisode21deSetembrode 1860.-Declara 

que o5 CuradGres <los herdeiros ausentes ne
nhum direito tem a qualquer outra remuneração 
de seu lrahnllw al(·m da porcentagem que lhes 
rompet<· pelo qtw arreca<lão....... . . . . . . . . . . 3:):) 

\. 1d{i. - Avbo de :28 d·~ Setembro de 18ü0.- Hesolve 

\. 417. 

duvida sobn• o meio de ('\itar os incomenientes 
da moro~id<Jtle do processo de fiança ........ . 
- DiPE!UO.- Aviso dP 2S de ~ete1nbro de 
t8GO. -- Ao Pn~sident•~ da Província de Minas 
(~•·r~ws, dl'darando que, para se dar cumpri-

)) 

mento ao .\ccordão da ltelação sobre qualilicação 
de yotantl•.-;, IH' preciso <!Ue se apresente docu-
r:tetlto autltentico tio uwsmo Aecordão ....... . 

35G 

"\. U8. 

\. '~19. 

N. 420. 

N. 421. 

- JUSTit:.\.- .\Yiso de 29 de SetPmbro dl' 
18(j0. Dcêlara que niío póde ser processado o 
Advogado •!UC aconselhnr eontra a,; Ordenações 
e Direito expresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
- F,\ZE~DA .-Em 2 de Outubro de 18GO.-
Na cxprPssão vencimento, de que usa o art. 39 
do Decreto n. 0 2.:r,:3 comprehende-se o ordenado 
e a gr;llificação ........................... . 
- Em 2 (\p, Outubro de 1860. -l\landa contar 
nas aposPntadorias dos Empregados de l'azenda 
o tempo de seniço pn~stado comn addidos em 
qualquer lleparti•;ão Publica. . . . . . . ...... . 
- Em~ de Outubro de 1860.- Vencimentos 
quE' compelem aos Empregados despaehados ou 
removidos quando doentes ou no gozo de li-
cenças ................................... . 

~- 422. 
- Em 2 de Outubro dll 1860.- Allivia de 
multa hum eespàeho em que home erro de 
calculo, em yistu do art. 40 das disposit;ões pre
liminares da Tarifa ...................•..... 
- JUSTICA.- Aviso de :3 de Outubro de 1860. 
- Ueclarà' em que casos devem os J uizcs per..-

)) 

:i5H 

)) 

ceber os emolumentos marcados no art. 19 do 
Hegimento de custas ..•..................... 

3GO 



N. 424. -FAZENDA.- Circular de 3 de Outubro de 
1860.-As gratificações para quebras concedidas 
aos Thesoureiros e Pagadores não estão sujeitas 

PAG4 

á. regra iJo art. 43 do Decreto n.• 2.3!J3... .. . aül 
N. 425. - Circular de 4 de Outubro de 1860.- Os res

ponsaveis do Ministerio da Marinha deYem en
tregar nas Thesourarias os saldos no fim do anno 
financeiro ou exerci cio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )l 

N. 426. - GUERRA.-Aviso de 4 de Outubro de 1860. 
-Declarando que o Ollicial que serve de vogal 
interino do Conselho Administrativo de compras 
tem direito á gratificação de conrormidade com 
a Imperial Resolução de 14 e Aviso de 19 de 
Setembro de 1859... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 

N. 427. - A viso de 5 de Outubro de 1860.- Decla
rando que o Oficial reformado da extincta 
Guarda Policial, que nunca perle11.;eu a Corpo 
algum pago, não tem direito a soldo algum.. )) 

N. 428. - IMPElUO.- Aviso de 5 de Outubro de 
1860.- Ao Presidente da Província de l\linas 
Geraes, declarando que as Parochias não con
templad:.ts nos Decretos que dividirão as Provín
cias em novos Districtos Eleitoraes, t~evem per
tencer áquelle a que pertencem as Parochias de 
que tiverem sido desmembradas............. 36:J 

N. 429. - FAZENDA.- Circula•· de 5 de Oului.H'o de 
1860. _:. Transmitte as Instrucções para exe-
cução do novo Regulamento das Alfandegas.. . 364. 

N. 430. - Em 5 de Outubro de 1860.- Os Fieis dos 
Thesoureiros podem ser dcmittidos pelos Ins
pectores das Thesourarias, c nos impedimentos 
daquclles os respectivos Thesoureiros devem 
nomear interinamente quem os substituão.... 3GH 

N. 431.- :Em 5 de Outubro de JSG0.-0 Etupregudo 
nomeado a pedido seu para outro emprego, e 
voltando depois paro o antigo, não póde contar 
a antiguidade neste desde a primeira nomeaçlio. 367 

N. 432. -Circular do5 de Outubro de UWO.- Manda 
cumprir a Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro de 
1860 ....... o. o •••••••••••• o ••••••••••••• o 368 

N. 433. - Em 6 de Outubro de 1860.- A letra pali
sada em consequencia de contracto de divida 
com hypotheca, de que se pagou sello propor-
cional, não está sujeita a novo sello.......... )l 

N. !J34. - Em 6 de Outubro de 1860.- A parte do 
vencimento dos Empregados das All'andegas nl!o 
comprehendidos na reforma correspondente a 
porcentagem só he devida pelo elfectivo exerci cio. 3ti9 

7. 



'i. r,.:l7. 

N. fJ-'d. 

N. Md. 

N. ':V•·· 

J USTI ~.:A.- A viso de 6 ri!: Outubro de 1860. 
- Hcdara que a Santa Casa da 1\liscricordia não 
pt'alP enearregar-se de fornecer medicamentos 
por ser lttwt aelo de eommcrcio ............ . 
--- (;l)~\BJL\.- Aviso de (j úe Outubro de 
I tl.liO. -- Hecomnwnda n !item! execução do dis
posto na Circular de 25 de Setembro de 1845 e 
nos .\\isos d" :w rk J!inho c 12 de Setembro do 
1 StiO s<Jllre liren~~as .....•.........•.••...•. 
-- ~L\HI:"!lL\.---.\viso de 6 úe Outubro de 
Hlti<J.- :.lauda olJSi'i'lar o Hngulnmento provi
so: io para a pr;:li('agem da 1wrra e porto ua 
i'ro~incia da l'<trallyba ............•......•. 
- Hi~Tlt:_\.- .\vi,;o de 8 de Outubro de 
! HCO.- !i'csolvP duvida a respeito da substi-
lt!i(lo do:-> .Juizes de Paz .................... . 
-- i •··~ l'EHlt l .-.\viso d:~ !l dP ÜHiubro do J860. 
- .\o l~evt•n·tulo Bispo da llioees<~ do l{io de 
.! anci r o sobre a lll'ccssidade da alleracão de 
alguns arti,..:os dos J~:;Lalutos da Associação de S. 
Vi(':~nle de Paulo, na park rdaliva ao ensino e 
;Í edUC<i\flO da 1110ddade ................... . 
- FAZENDA.-- Em H de Outubro de 18GO. 
- ~o!m~ duvidas relativas a ancoragem das 
Pmba~·c<~c;ües que conduzem eolonos ou emi-
,s·r:::lí«''-1 ..•.••.•.•..•...••••.•••••.•••••••• 
- E111 Hl de Ouluhro dt~ 18GO.- As quitações 
proví,;ori~s uão esWo sujt~ilas a sPllo e direitos. 
- taJEIU\A .---Aviso U!) 11 de Outubro de 
1 H6t.- lkelarando, em virtude da Imperial 
lksoln~:ão rln :1 O do corrente, que não aproveita 
para o íirn dn ru:oni~t•cer-se 2." Cadete a perfi
lia(Jio ror EsiTiplura Publica ..•..... , •••... 
- :1IAiUi\il!.\ .-Aviso de H de Outubro de 
18\)0 .--- P rohihl~ qu:~ a:.; prar:<ls de ;\larinhag!'m 
c dos Corpos d1~ :\hriniw embarcadas uos navios 
da Armada sPjiío ctllpregarlas no serviço de 
krra ............................... · .... . 
- BlPE!UO.- .\viso rln 15 de Outubro de 
1BníJ. -- Ao Pn·sidPrlie da I)rovinda de Minas 
(;l~r;.w.;, lkclanmdo que devem formar collegios 
eleilor;les ns Vilias t:l'l'aU<l'i depois úa divisfto elei
toral da nwslna l'rm illda ..............••... 
-- A\ iso ü1• I ;j ll>l 1. lutuhro rle 1Sti0 .-Ao Pn·
~;idrlllt· (h Pl'o\ ineia do .Maranhão, dedurando 
q1w o art. 11 do Decrdo 11." 1. H12 de 2:3 de 
A:~o,lo <k I S;J(j lw a ppliea vcl aos Supp!enlcs de 
Juiz d!l Paz (',UfiVOCtHlos para representarem a 

• 
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turma de E!Pitores na falta deiles, t•mhora le
nhJo de presidir á Mesa l'urochial ou .Junta de 
QualHL~açfio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :m I 

N. 4!~6. - i\IABI~'H.\.- Aviso dt~ Hi de Outubro de 
JSGO.- Declara que, exercei! do etfcelivaml'nlt~ 
os rnspecli vos o!lieios P matriculados lEl:i Cqli
Lmias de portos, os calaf~Les c carp;nteiros de 
embarc<Hiíes t:stào isentos do re;;rutc~tm~nlo for-. 
t;ado, mas sujeitos a é;e~·vir como artilice~ iÍ bordo 
dos navios llo :E3lado, nos A:·senaes, e c•u tPdos 
os pontos onde lt\r mister. . . . . . . . . . . . . . . . . . :~!l::2 

N. M~7. - A vis;, de j() de Ou~ubro de tHüO. --~{('solve 
lmma durida pwposla sobre as aat·ihuiçiles ~~ 
COill[;osic:iíll tlo C;msdho das Capitanias. . . . . . . :l!)3 

N. !,.18. - ~;CEIUL\. --Circular de l(i de Ü!•V!lJro tlt~ 
1860.- Determinando, em virtude de~ Íili[Wrial 
Resolnt;fio ::c I :3 do co;Tcnte, qtw as licetH:<u 
de que elJ t·ecerem os Ofikiae~ do E:u~rci!o par.t 
st~ tr<'lan•m devem ser eontada'i tb cl~~!it rla or
dem do rlia que a publiear no i u~ar em tllH~ ·;e 
achar o Ollit:ial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l!l'r 

N. q/~!). - F.\ZE\'DA.-- E1n 17 dt~ Ou!ubro (](~ IBuO. 
-- _\.!kra a porecula~<~IH c!fh Cnl':lt!DI'l':; \H~ lll~-
r;mç3s jaccntt~s 1w \luni!;;pio da Ctkle.... . . . . >' 

N. !~tio. - BIPEIUO.- Aviso de 18 de OutnLro de 
18Gü.- Ao Presidente da Província do Ceará, 
approvando a Jccisão que fku, de dever iomar 
part<' na organisat;ão da :\It•sa Paroclti;!l hum 
Eleitor mudado da Pamcltia ror o:: de l't'1:·a d:~ilo, 
e de não poder o m<'WIO E!<'ilor votar, !lt'm >:t·r 
vo~al' '> na mcs:na P~roclt~a, orH]e n;io l;';r ouali--
licado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. :. . . . :l!fí 

N. !>51. - _\ vi::o de 18 dD Outubro de 1So0. --_\o Pre
sidente d:t Prmineia d·~ S. P··dm, duclaranrio 
qu1~ a Mt~sa Parocllial tla YiLt tli' S. Jc:;(~ do 
Nt,;·ln ]Ji'Ot'l:rlêra irref.(ularnwn[,:, i::!Jti!is;;ndo ;,s 
c•dulas n:cebida:; para a eleição de Ycrcndor•·~ ,, 
Juizes de Paz, por tel'nlll siüo ill::gal;w~lilt~ lan
ç,adas algumas enduh>s na uma <'lil liil!ll !no-
IHPido dn confust~U que houve ... ~........... ;_~;}() 

N. !~32. - _\viso dt~ 1!) de Ouiuhl\) ll<: 18W.- Ao \'rn
sid•:llll~ da Provinc,ia do Ceará, d~1:lar:mdo qne 
a <!U<llilieaçi\o anteriot· ao :I-~:;':H'io1]Jrantc!ll'' tb 
l'aroel;i;;, a qut~ sP rei':'l'<' a':!.." p,u·[,, do~~ 11 do 
art. 1." do Decreto 11." l.O~H tle 1:·, Ül' _\;,;oslo 
do forrenle anno, lw a qne ;'rc<:.,:dl: :toado do 
J)itH:t';;;wo, qu:: <:onfirma ú de:mWJilhr:u:ilo, 1: niio 
;i L1:i que a orde1wu ... , . , .......... , . . . . :!!)7 



N. 453. -Aviso de 19 de Outubro de 1860.-Ao Pre
sidente da Província de Sergipe, declarando que 
a eleição de hum Senador, u que se tem de pro
ceder, deve ser feita pelos Eleitores já no
meados, se a mesma eleição houver de ter lugar 
;mtes do dia 3 fi.; Maio de 1861, em que findão 
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os seus poderes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 397 
N. H~'••- À\'iJo de 19de Outubro de 1860.- Ao Pre

sidente da Província do Piauhy, approvando a 
d•~cisão que dera dn não ser necessaria J remessa 
da copia da lista dos votantes, de que trata o 
art. 21 da Lei Regulamentar das eleições, ao 
.Tniz de Paz em exercício, quando a Pamchia 
trm hnm só districto de Paz................ 398 

N. ·155. - 1-'AZE~DA.- Em 19 de Outubro de 1860. 
-Sobre a accumulação do vencimento de Me-
dico do Aljube com o subsidio de Deputado... 399 

N. 456. - H'IP.EHIO.- Aviso de 20 de Outubro de 
1860.- Ao Jlrcsidcntc da Província do Ceará, 
decla:·ando que a elei~.ão de hum Senador, a que 
tem de proceder-se na mesma Provincin, de\'C 
t'·r lugar cm acto separado da eleição dB Elei
tores marcada para o dia 30 de Dezembro f 1"o
ximo futuro, quando ambas se hnjilo de fazer na 
mesma é!)oca, organisanuo-sc nova Mesa...... 400 

N. H)7. - Aviso de ::20 de Outubro de 18ti0.-Ao Pre
sidl'nte da Proviuda do Ceará, dedarando que 
o Eleit"t' mudado da Parochia não deve con
eorrer para a organisaçào da Mesa Parof"hial, 
nnhora Yoltc a residir na Parochia de que se 
mu:iára.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >' 

1\". ~38. - .\vim de 20 de Outubro de 1860.- Ao Pre
sid(•ntc da Província do Maranhão, notando as 
incxactidõc>s que houve na designação do numero 
dos Eleitores que devem dar algumas Paro-
("hia~• . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 401 

N .. ',59. - GUEHRA.-Aviso de 20 de Outubro de 
1860,- FazPntio cxteusivas as disposições do 
Aviso de H. de Novembro de 1857 aos Officiacs 
·~ praças da Companhia de Artificcs da Fabrica 
da Pol v ora da J.~. ~relia. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 

N. 4UO. - B1PEIUO.- Aviso Je 22 de Outubro de 
1860.- Ao !'residente da Província do Pará, 
declarando como devem ser reguladas as distan
dtts entre os l\'lunicipios que se communicão por· 
agu:!, para o fim de saber-st: quaes si.ío os Mu
nicipk'i que rf.wcrn ter Collegio Eldtoral, não 
obstante darem menos de 20 Eleitores........ í.03 



N. 461. - Aviso de 22 de Outubro de 1860.- Ao Pre
sidente ua Província de Pernambuco, notando 
as inexactidões que houve na designação do 
numero de Eleitores que devem dar algumas 
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Parochias. . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 403 
N. !,62. -Aviso de 22 de Outubro de 1860.-Ao Pre

sidente da Província do Ceará, declarando que 
das elekõcs de Vereadores e Juizes de Paz nas 
Provindas não deve as Camaras l\lunicipaes re
metter copias das actas ao Governo, mas aos 
respectivos Presidentes ; e este não as deve enviar 
senão no caso de que o mesmo Governo tenha 
de julgar da validade de taes eleições. . . . . . . . 40:5 

N. 463. - FAZENDA.- Em 2-2 de Outubro de 1860. 
-Os actuaes Feitores Conferentes das Alfandegas 
ficao considerados Primeiros Conferentes. . . . . • » 

N. 464.. - JUSTIÇA.- Aviso de 23 de Outubro do 
1860.- Declara que o individuo menor do 1&. 
annos que denora virgem menor de 17 annos 
apenas póde soffrer a pena correccional do art. 
13 do Codigo Cri mina I; e outrosim que quanto 
ao dote o maior de 14 annos e menor de 17 está 
obrigado a satisfazê-lo intégralmente......... 406 

N. 465. - MARINHA.- Aviso de 24 de Outubro de 
1860.- Determina que nos navios menores da 
Armada haja mais huma praça de Grumete 
creado para o serviço do Commissario de bordo. 407 

N. 466. - IMPERIO.- Aviso de 21. de Outubrv de 
1860.- Ao Presidente da Província do Piauhy, 
deelarando que em circurnst11ncias extraordi
narias podem ser encurtados os prazos para as 
eleições tanto de Eleitores como de Vereadores 
e Juizes de Paz............................ ,. 

N. i67. - GUERRA.- Aviso de 26 de Outubro de 
1869.- Marcando o prazo de dous mczes, con
tado do fim de cada anno financeiro, para os res
ponsaveis por dinheiros e valores da Fazenda Pu
bliva, apresentarem os livros c documentos com-
probatorios das despezas do Ministerio da Guerra. 408 

N. 4.68. - Aviso de 26 de Outubro de 1860.- Appro
vando a providencia de nao adiantar-se a primeira 
prestação do premio aos voluntarios, em quanto 
não forem inspeccionados e julgados babeis para 
o serviço das armas............... . . . . . . . . • » 

N . .169. - IMPERIO.- Aviso de 27 de Outubro de 
1860.- Ao Director da Faculdade de Medido a 
da llt•hia, declar&ndo que a falta da rcuniao da 
Congt"egação dos Lentes para npreciar as razões 



N. 470. 

N. 1~71. 

!\. 472. 

N. 473. 

N. 47!~. 

N. 475. 

N .. ~76. 

!'\. !,.77. 

da demora na apresentação das theses de hum 
doutorando não póde prejudicar a este ...... . 
- A viso de 27 de Outubro de 1860.- Ao 
Pre;;idcnte da Província do Hio Grande do Norte, 
declarando que o Supplentc do Juiz Municipal, 
a quem he passada a presidcncia do Conselho 
1\lunicipnl de Hecurso, deve exerce-la, embora 
indevidamente lhe fosse commcttido o exercício 
dessa funcção por outro supplente 4 ue conti
uunva no exercício ue outras funcçue:i, as quacs 
devia deixar para assumir a referida presi-
dencia ............•....................... 
- A viso de 27 de Outubro de 1860.- Ao Pre
sidente da Província de Ser;;ipc, declarando que, 
não obstante il nova divisão eleitor:ll da Pro
viP~;i<J, dcn~-sc proceder em hum uos antigos 
ú1strietos á nova eleição de :\lemhros da _\ssem
b!óa Legislativa Provincial para substituir a que 
foi annullada ............................ . 
- FAZENDA .-Circulnr de 27 de Outubro lle 
1860.- Ordena que logo que se puzcr em cxc
~;ução o novo 1\egulamento das All'audec;as se 
participe ao Thesouro ..................... . 
- Circular de :JO de Outubro de 1860. -Re
gula as re1ista~ dl' mostr,l dos tiuardas e da 
cquipagl'm das EmLan::at:õP:; ú ~;argo das All'an-
degas ...................... · ........ · .. ·. 
- DlPElUO. ·- A viso de :30 tle Outubro de 
H~60.- Ao Direetor da ]<acuidade de l\leuicina 
da Bahia, declarando como dev.::m ser execu
tados os arts. 142 e 14.4 do Hegulamcnto com
plementat· dos Estatutos da mesma l<'aculdnde, 
relativos <:o tPrceiro escrutínio no concurso aos 
lugares de Oppo~ilores e ao empate nas vola<iíe~ 
em os mesmos concursos ................... . 
- GUEIUL\ .- Cin:ular de 30 de Outubro de 
1860.- Determinando que se declare uas ordens 
expedidas o moti\0 por que viajão os indi\'iduos 
a lavor de quem siio dadJs pnssngens á custa 
do l\linislerio da l;uerm ................... . 
- A Yiso de 2 de Outubro de 1860.- Dcter
min:mdo que o soldado extraviado l\Janoei !'\u
nes Cardoso seja desligado do Exercito, em 
attençào ú sua avançada idade, c á impossi-
IJilidade de ser julgado ..................... . 
- F:\ZE'I DA.- - Em 2 de 'lol'ctnbro de J8GO. 
--· Sobre o ~ello que den~m pl.l;.;-a~· os conltcei-
!!lentos llildos t~~'l:t Casa da .\!neda ........... . 
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N. 478. -Em 3 de Novembro de 1860.-0 accrescimo 
de 8 o lo do imposto das loterias da Misericordia 
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deve entrar para os Cofres Nacionaes........ !~16 
N. 479. -Circular de3dcNovembrode1SfJO.-l\landa 

executar os Decretos n.o• 2.665 e 2.666...... U7 
N. 480. - GUEHRA.-Aviso de 3 de Novembro de i860. 

- neclarando que a Circular de 30 de Abril 
ultimo teve em vista evitar que os Olficiaes com
mandantes de mais de huma Companhia fossorn 
prejudicados com accrescimo de despcza; mas 
nunca admittir-se contas equivalentes ás grati-
ficações dos com mandos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

N 481. - MARINHA.- Aviso de 3 de :\Tovcmbro de 
1860.- Declara qual r. época de quo se devem 
contar os prazos de dous mczes, fixados pelo 
A viso de 20 de Agosto ultimo para a apresen
tação dos livros c documentos conc:Jrmmtes ás 
contus dos responsavcis, c liquidação destas c 
sua remessa ao Thesouro Nacional; corno se ha 
de proceder no caso de exceder-se daquelles 
prazos................................... 418 

N. !l82. - GUERHA.- Circular de 5 de Novembro de 
1860.- Declarando que no caso previsto no art. 
2. 0 das Instrucções de 2!~ de Julho de 1857, de 
viiljarem os Offieiaes de hum para outro ponto 
dentro da mesma Província, tem direito ao abono 
d3 addiciorwl c etapc, c forragens para huma 
besta de bagagem......................... n 

N. 483. - IMPEHIO.- Aviso de 6 de Novembro de 
1860.-Ao Presidente da Província de S. Paulo, 
approvnndo as decisões que den: 1.•, que ao 
Presidente da Junta de Qualificaç.ão compPte 
formar a lista supplemcntar dos votantes; 2.•, 
que, antes de finda a 3. • chamada dos votantes, 
deve ser admittido a votar o que mostrar ter 
sido provido em gráo de recurso; 3.', que deve 
ser annullada a eleição de G uaratinguetá que 
Hcou suspensa, procedendo-se 1Í nova de r erea
dores em todas as Parochias, e a de Juizes de 
Paz sómente naquella.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 419 

N. lt-84. - Aviso de 6 de Novembro de 1860.-Ao Pre
sidente da Provincia da Parahyba, :~pprovando 
a decisiío que deu, de que o Juiz de Paz pro
nunciado por crime qne não he de responsabi
lidade, niío póde presidir a Mesa Parochial, de-
vendo ser substituído pelo seu imrnediato. . . . . . 4.20 

N. 485. - FAZENDA.- Em 6 de Novembro de 1860. 
- A cobrança dG imposto addicional de 2 % 
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llObre a exportação deve começar do t. • do 
Janeiro de 1861.... • .. . • • .. • • . . • . . • • • • . • . . • 421 

N. 486. -:- JUSTIÇA.- Aviso de 7 de Novembro de 
1860.- Declara não haver incompatibilidade 
no exercício cumulativo de Commandante do 
Corpo Policial com o de Chefe do Estado Maior 
da Guarda Nacional ......•..••............. 

N. 487. - Aviso de 7 de Novembro de 1860.- Declara 
que a Vara dos Feitos da Fazenda póde ser 
interinamente exercida pelo Juiz Commercial 
com preferencia aos Juizes Municipaes ...... . 

N. 48S.- MARINHA.-Aviso de 7 de 1\'ovembrodc 
1860.- Providencía á cerca da cobrança, pelo 
Thesouro Nacional, de quantias pertencentes á 
Renda Geral do lmperio, que se arrecadavlío 
na Pagadoria da Marinha ..............•.•.. 

N. 489. - GUERRA.-Aviso de 8 de Novembro de 
1860.- Determinando que ao Major reformado 
da Guarda Nacional devem competir os venci
mentos que teria o Major de 1. • linha, não de-
vendo prevalecer a consideração de ser ello Sar-

» 
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gento reformado.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 
N. 490. - FAZENDA.- Em 8 de Novembro de 18GO. 

-Os Chefes de Policia devem prestar contas ás 
Thesourarias de Fazenda. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 425 

~~- 49L. - MARINHA.- Aviso de 9 de Novembro de 
1860.- Declara de~de quando se deve contar o 
nnno de doente, exigido no art. 2.• § 1.• condição 
2. • do Decreto n. • 260 do 1. • de Dezembro de 
1841, afim de passarem para a 2.• os Officiaes da 
1. • Classe do Corpo da Armada. . . . . . • . . • . • • . . ~t 

N. 492. - FAZENDA.- Circular de 9 de Novembro 
de 1860.-.Manda executar a nova Tarifa das 
Alfandegas.. . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . • . . . . . 426 

N. 493. - Circular de 9 de Novembro de 1860.-
Sobre a classificação de despezas no orçamento 
do Ministerio da Marinha. • . • . . . . . • . . • . . • . . . T.'fl 

N. 494. - Circular de 9 de Novembro de 1860.- Erros 
que escapárílo na impressão do Regulamento das 
Alfandegas.. . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . • • . . >1 

N. Tt-95. - GUERRA.- Circular de 10 de Novembro 
de 1860.- Determina que a nota dos Avisos 
recebidos da Secretaria de Estado dos Negocios 
da Guerra, confeccionada em virtude da Circular 
de 10 de Janeiro de 1860, seja remettida á 
mesma Secretaria de Estado segundo a Direc
toria por onde se tenhão expedido os Avisos, de 

~ 
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N. 4!t6. 

N. !~97. 

N. !~98. 

N. 499. 

N. 500. 

N. 501. 

N. 502. 

N. 503. 

N. 504. 

N. 505. 

N. 506. 

modo que a cada huma das Dircclorias se uis
tribua a competente relação ............•... , 
- IMPERIO.-Aviso de 12 de Novembro de 
1860. -Ao Presidente da Província de Ser
gipe, declarando que na falta de Eleitores c de 
Snpplentes de Juizes de Paz para organisarem a 
l\Jcsa Parochial, devem ser chamados dous cida
dà<'S que lenhão as qualidades de Eleitor para fa-
7erem a nomeação dos membros da mesma Mesa. 
- FAZENDA.-- Em 1 ~ de Novf'rnbro de 1860. 
-A liquidação do tempo de srniço dos Em-
pregados aposentados compete nos respectivos 
l\'Jinisterios ..............•................. 
- Em 13 de Novembro de 1860.- Sobre a 
organisação dos ma ppas estnlisticos .......... . 
- Em 13 de l\'ovcrnbro de 18HO.- O impt}sto 
pelas autorisaçõcs para abertura de boticns, 
(.'\;c., h e pessoal.. . . . . . ................... . 
- t~UEHHA .-Circular de 1:3 de Novembro 
de 1860.- l)e!Prmina que it vista do disposto 
na Circular de 10 de .l nrwi ro dt~ J !JGO additnda 
pela de 10 rlc f\ovemlJf'n do nH·smo anno, não 
se accuse espeeialn!P!lle o recebimento de cada 
hum dos Avisos expedidos pelo fllinistcrio da 
Guerra, salro quando srJhre cllcs se houver de 
representar ..............•................ 
- Circular de 1:~ de Norcmhro r!e 1860.- De· 
tflrmina que sPjão clirigidns ás DirPetorias Geraes, 
de que se compiie a Secretaria de Estado dos 
Negocios da Glll~rrn, todas as informações que 
forem requisitadas sobre qnaesquer assumptos 
pelas mesmas Directori:~s.... . ...........•.. 
- FAZENDA.- Circular de 15 do Novernhro 
de 1860.-Autorisa a assignatura para a remessa 
das Collecções de LPis e Decisões do Governo .. 
- Circular de J6 do Novembro de 1860.-
0s Guardas das Alfandegas alistados ou con
tl·actados uão pagilo direitos de 5 •; •........ 
- Circular· de 17 de Novembro de 1860.
A cobrança do imposto addicional de 2 •;. de 
exportação deve começar do 1. • de Janeiro 
de 1861 .•.•.............................. 
- Em 19 de Novembro de 1860.-As nomea
ções dos Administradores e Escriviles das Mesas 
de Rendas compete ás Presidencias sob proposta 
dos I nspcetorcs das Thesourarias ............• 
- GUERHA.- Gircular de t9 de Novembro de 
1860.- Determinando qnfl os ollicios rcsPrvados 
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dirioidoi á Secretaria de Estado dos Negocios da 
4iuc~Ta h'Jgão no sohrescripto essa nota, e hum 
oulro sobresrripto, ubct·to o qual, se conheça a 
natureza da ror-r••spond<'ncia............. • . . . 434. 

~ 507. - BIPEHIO.- Aviso ele 19 de ~ovcmbro do 
·t860.- Ao Presidf'ntc da Pro,·incia do Pia uh~·, 
ciPsapro,·a•H.lo a dl'lil)l'raçiio que tomou, de de
si~nar pMa ColiPgio l'leilor;d lluma Yilla que 
nilo pt)<k <.lar 20 Ell'iton·s. c fliH' ltiio dista mais 
<.le :JO l1•go;t:; da {(li<' llu: lka m<lis 1•roxilllil, por 
ser isso tontrnrio ü t>xprcssa <li.;posi(in da Ld. ,j:);) 

~- :;o~L - ~'uiso de 20 d(~ 'l'\ovt•mhro ll•~ 18GO.-.\o 
Pn·sidt•nte ela ~lesa Puroeltial da La~Cm, do :\lu
llidpit) da Cürli', llt·claramlo qut• o Esrri~<io do 
Juizo dt~ Paz da Fre~ue::.ia da (;Joria l!fto púde 
senir w:quclla Frq;w·zia, c <}ne cumpre S!ja 
IIOJJll'íiUO ulllro fl<ll"it l'liil................... )) 

J';. ;)()!). - tiüEIUL\.- CirL'lllar ele 20 <k :\<nl'llthro 
ue l8í)0.-lll~lrurr;ü.·:; para o senic:o elos .\jll-
<.lallll'S de• nnli'IIS dos l'resilll'lll1·s <lo l'n,,·irteia. !,3() 

~. 310. - .ll;~TU :.\.-:\viso d:! 2~1 tL~ :\ovembro cJ,~ 
JSGO.- .\n l're . .;i<lcnte da J>rO\ inda dt~ l'crnam
huen.- Dn:lara que o lh·gimc•nto de 3 de .l\J~trço 
dP 185.') apenas hc~ntou tlc rustas a Ordem de 
Hnlwns-Cnrpus P uiio íH ele-mais f'P(,'as dos res
pPcli\·os JHoc·c·sso:;, quP de\1'111 c·star sujdlas ao 
pngaiiH'nto COliJO st~ fizessem p<1rle de qualqut•r 
outro procPsso erirninal................. . . . ·138 

\. :;11. - F.\ZE\DA.- Em 20 dP i\ov<'ntiJro <lc 18GO. 
- A lrmandude, a quem fori'io legadns certas 
easas com onus, de\·e lambem pngar n deeima 
<k corporação de mfío-mortn.... . . . . . . . • . . . . 43!J 

N. ;;12.- !\L\Hl~IL\.-Avisn<le21 dP 1'\owntLrodc 
1SGO.- J>cl,.rmiua <JIIl~ os :\l;u:hinistas l'llgajitdqs 
Hão embarquem nos Jta\·ios que Pslivl'l'c'lll Plll 
dC'SJTIJtniiiClllO ••••••••••••.••••.• , ••••••• , • 't.ft0 

i\. :.>J~L - A,·iso ue 2:1 de :\'oycmhrn dt~ 18HO.-Declara 
o flllt' S<' de\·c prnticar tít·,·rea dos Oflici<H'S <la 
Armada, qrw por csp<H;o dP llurn nnno penuanc-
cerem n;l 2.a Classe do respectivo Quadro..... >> 

N. 51! ... - F.AZE~D.\ .-Circular de 2:3 ele Norembro de 
18GO.- Sobre a execução do Drcreto n. o 2.6U6. !,.',_I 

i,. 515. - I~m 2'" de l'iovembro de 1800.- SoLre o 
modo de calcular-se o alwtimcnto de 20 ''/o nos 
despachos de mercadorias .............. ·.•... }l 

N. 51G. - Circular de 2í. de i\onmhro de 1860.-
Exign que se <:OIIIIntiiJicluc a data em que co-
lliPç:tr a exl'ctttar-sc a nnva Tarifa....... . . . . H~ 



N. 517. 

N. 5!8. 

"'· 5tH. 

.\. ;;:w. 

N. G2l. 

:\. 5~3. 

.\. 52't. 

N. ;;:!6. 

N. ü27. 

N. i.i28. 

- Circular de 24. de Novembro de 1860.- Dá 
explicações para cxecuçlio de algumas disposições 
da Tarit:1 ............•....•..•...•..•....• 
- Em 2G de !'lovembro de 1860.- As casas 
de nrgocio estabelecidas nos fJUartos on arrna-
7.Pns do mercado publico e:;t;lo sujeitas ao im-
posto ..•.......•..•..•....•............•• 
- Em 2G de Novembro de 18GO.- Heeom
mcnda a publicação dos actos otneiacs .......• 
- llm 27 de NoVI'lllbro dl) 1860.- A's Estn
çüt•s l•'iscacs não compde o c:,:ame dos livros 
commerci<H'S ............................. . 
- Em 27 de NO\ embro 1\e 18ü0. -1\Ianda li
quidar o despacho e robrar a tlifferença dL' di
reitos de llll'I'Callorias que haYiiío sido abando
nadas pela porte .................•......... 
- Em 27 de Novrrnbro de 1860.-Sohre o 
exame c conferencia dos sobrcsalcntes constantes 
das listas at;rPsentarlas pelos Capitães dos navios. 
- Em 27 de Novelllbre de 18GO.- ~obre o ut•s
paclio d1) azeite d1~ pipas que não esta\ão cheias . 
- f;{.JEliJL\ .-Circular de 27 do Novembro 
rlc 18GO.- Declara que as esteiras para forne
cimento dos Corpos de\PIIl ser compradas pelo 
prrço do merendo, embora superior ao da Ta-
bella em vigor ............................ . 
- A viso de 28 <lc N overnlH·o d•~ HlliO.- Decla
rando que em t:ircular dl) S de Junho ullírno se 
renovürão as ordem proltibí!Hio a cxpe!liçüo de 
título de divide::; •·m duplieala ús praças de prel. 
- Circnlur de 2H do :\on·mhro de 18GO.
Dekrrninando que não sejão pagos os soldos dos 
Olliciaes licenciados, sem que mostrem ter satis
feito a importancin do sdlo ~~ cmolunwntos •.. 
- Aviso de 2H de Novf'rnbro de 1860.- DI'Cla
rando qne sobre o abono das vantagens que 
competem ás praças de prel volunlarías, que eon
línuão a servir por engajanwnto, dnP-se obser
var a lmperial Hcsolução de 2:3 de Abril de 185!), 
que revogou o art. 18 do Regula meu lo do 1. 0 

de :\Ta in de 1858 .•.........••...•.....•..•. 
- F.\ZE\'!H.- Circular de 28 de Novembro 
de 18CO.·- As Alfandf'ga~; tlevcm aeeusar lrimes
tralml'ntc o rccebiuwnto dos mnppas rernetlídos 
]lf'los Consulados 1'111 paizes l'strangeíros ...... . 
- Em 28 de Norembro de 1RGO.- As despezns 
autorisallas dentro do nuno financeiro podem 
re,tlizar-sc nos seis mezes udclirionaes ........ . 

)) 

)) 
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. 530. - l~m 29 de Novcmbl'o dt: f8(;0.- Sobre o 
scllo dos livros em <ruanto se nfio gcneralisa a 

1'.\(i. 

venda do papel sellado para elles............ 450 
l. 531. - l~m 29 de Novembro de 1860.-J\Otorisa a 

cobrança dos emolumentos que pcrtcncião á Se-
cretaria do tioverno. . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . " 

L 532. - Circular de 29 de Nov~mbro de 1860.-
Nos tilulos de afurRmenlos de\·c-so osar da cx-
prcss~o-dominin util .. .................• ~. 451 

\'. 533. - Ci1·cu!nr de 2U de ~nrernuro de 18HO.- \o 
aforamento de terreiJOS fie alluviüo deve-se ob-
servar as disposiçiies relativas nos de marinlws. 

N. 53!,., - Em 29 de Nowmhm de J8GO.- Inslrucrões 
sobre ü nomcnçüo dos OHicines lnfl'riorcs, e dis
ciplina das Companhias dos Guardas das Alfan-
degas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .t:J:l 

N. 53ij. - Circular do 2U de Non~mbro de 1860.- So
bre o afon.1nwnto de terrenos de allm·ião, alaga-
diços, &c~. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . !a-53 

N. 536. - Cin:ulal' do :JO do Novembro de 1R60.
I~xigc hnrua rdac:fio <lc \:Ouducla dos l~mprc-
gados das A lfi11H!egns . • . . . . • • . • . • • • • • • • • • • • » 

N. 537. - J~m 30 de :\'on~rnbm de f8nO.- Os lugares 
de f.olicitador dos F(•itos da Fazenda esti\o su-
jPitos aos direitos dn :_; o/"·......... . . . . . . . . . ft-5i 

N. 5:38. - fil)EHHA.- Aviso de 30 de .Novembro de 
18fW.- Ikclan:ruio q1w no Coronel servindo do 
.Ajudante (;cneral iut~·rino compdc~ as vantagens 
de Hrignfl•~iro com rr:andando Uil·isão, aos Ama
nucnsPs da rcsp,~ctil'íl Din~ctoria (~cral o mesmo 
(JlW JWrcchii:ío, e o AjuJanle de~ Ordens do .Ajn
claule (.ieneral as Vlllllit.!;l'ns de Estado Maior d" 
:f .a Classe en11fonne a Tabella npprovarla pelo 
J)eneto n.u 2. f(il do J.'' de .l\Jaio de 1858.... » 

~- 539. -Aviso de 30 dn !\on•Jtlbro de 1860.-I>res
ereve a:; I'Pgraj qn:! o Directnr da 1;-ahrica •la 
Pofvora dnrc S!·guir no eiJ~ajarncnto dns prar;as 
da Cornpaultia ele Arli!it<'S ...•.•..•.•.•. r... 45ã 

~. 54.0. -- DIPI~HIO.-- .\r!so de ;30 do Novembro da 
1860.-Ao Pre3identeda Provinda de S.l>aulo, 
approvanclo i.lS Ucc:iSÕ(!f; q !W deu: 1. a, sobre O 

reecbimcnto d;t ccc!ula do hum votante, cujo 
nome ('Slava n!terado ~ 2.", iÍcerca da apurnt:i\o 
de huma cedulu q1w niio e~tava fechada (:orn as 
formalidt~dt'S da Lt!Í, f' a.". a respeito do voto 
tio hum Cidacli"ío uno qlwlific;Jdo votant.t~...... " 

N. 5H. - .\viso de ~W ti•~ :\orNubm de J860.- .-\o 
l'rc;:;hkntc da Pro\ iuri~t du P.ará, dcdaraudo 



l'AG. 
qu~ dc\em s;·r inutilisadas duas cedulas es
~:riptas em papel grudado sobre outras ce-
dulas .................. ·........•......... 4;)(; 

N. 5\2. - Aviso de :w ele i\'ovcntbro dn 1HGO.- Ao 
Presidente da llahi;1, declarando que tres l\Iuni
cipios, o:> quaes juntos diio mais de 20 EIPi
ton•s, !levem ser reunidos para fonnar Co!legio 
eleitoral ........... ................ (....... 457 

N. :H:J. -- .lL'STit:.\ -Aviso ue :w dt~ i\'0\embro th~ 
JEGO.-- Ü~·dara a <!lll'!ll ro!n(H'lt~ con~:eth~r guia 
de pas~;agt'lll ao> ()(lici;ws da t;uanl<J \acionai 
que SP u:udart'lll 1 ara :ú1 a dos dhtridos dos 
re::pt•diVIl:i Corpos, 1: IIIÍI!i.;lrar as iHI'ormaçOe.; 
ele qu.: !rala a st·~ut.:la parl1;do art. !,;j do Jlecrcto 
de 12 de ;,Ian:o dt• tS:i3.................... 45.:) 

N. 5VL -Aviso d1i J.' de lk!.l'lllhro de tl:HiO.-Ao 
l'resideiile da :'llt•sa l'arochi;d 1k Saula Anna do 
:\lurndpio da Ci\rli', dl'elarando qtw niío ('Úuc st•r 
ret:tl:iad:l a ct•tlula do Cidad;-,o qualilicado vo
tante sob prekxlo de falta dP idondda!k, c I(UC a 
ellc !'Ompele velar para que niio st• dt~ esso~ abuso. ft59 

N. ;i'~:J. - GUEIUlA.- Aviso ue 3 de DI'W!IIhro dB 
1860.-lledara como devem contribuir para o 
rancho os a!unrnos das Escolas Militar e Centr;ll, 
durante os exercidos praliet)s, c qual adiaria 
que se deve abonar aos alumn•JS pnt~·as ele prel 
110 liH'SmO tempO, . , , .. , , , ... , , . , .... , , .. , • 4()6 

N. :.iftti. - F.\ZENl>A.- Circular de :l de lkZI'lltbro 
de ~~G~I:- Erros que escap;írão na impressão 
da Janta............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. ;,;n. - Cin;ular de r~ de lh·zemhro de 1800. -!\landa 
incorporar ás Companhias, &c., os Gu"rdas d:1s 
Alf'andegas, das ~lesas de ltendas, c cxtinetas do 
Con~ulado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hi2 

N. ti48. - ~IAHL\'HA.- Aviso de !1. de Dezerub•·o de 
JSüO.- Aulorisa o lnspcctor do ,\rsenal de l\Ia
rinha da Côrte a nwndar admillir na mortona 
da Ilha dn !\[ocangue as l'mhurca~õcs mercantes 
I(LIC precis:trem limpar o fundo, ou füzer alguns 
reparos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..•.... ••• . . • )) 

.1'1. 51~!). - BIPEIUO.- A' iso de '~ de Dt~zemlHo de 
18GO.- .\o ])in•ctor da Faculdade dt: !\ledicina 
da Bahia sobre as irregularidades que tivcrüo 
lugar na vota~iío de hum candidato á cadeira 
de Opposilor, c dt•clarundo revogadas as lns
truc~.O~s de 12 de Dezembro do 1851, pelo He
gulamcnto Supplcmeutar dos Estatutos da mcs-
Jllil Faculdarl~ ...................... , . . . • . . 'tti:J 



1. ;no. 

\. j')l. 

......... , . '. ;),)., . 

'\. ;;:; '•·. 

N. 5::í:.>. 

. \riso de G dú Dt~zcmhro do ISGO.- Ao Pri'· 
sidenlt~ da Província de S. Paulo, nutorisando a 
fazer no neto dt~ sr:u rnt"t'Ps~or, pdo qual foráo 
designatlo:; os Coll(~gios EIPilonws du Prorincia, 
e marndo o numt~ro de Eleitores que dew dar 
cada i'<~rocliia, as alterat;üPs que forem nccc,;-
sarias un;t:<lltte!lle para cumprimento dos pre-
ct~itos da LPi ............................. . 
- F.\Z;~\11.\.- E:n H dP ll•'Z<'mhm de J8!i0. 
A multa a qu ~ se n·l'··re o~ :1.' do art. 577 do 
Hovu Ht•;.:(ulall!enlo d:1s .\lfanrlegas sú ptíúe ser 
i111po,;la nu e;tS'l tlo .\rlJi[rll, tiiTob tk lt•r dado 
st~tl laudo, n·rtts<ll' a,;si;.:na-lo ............••.. 
- E111 7 d;· lkz•·mhm cil~ !1-lil!l.-lnstnwt;ties 
I'Pg\lfda:{;l tJ ('U!lf'!lt'~~, para ~~~ !l:;t,\!'t•S fl<~ :l.''~ 
C·l:l~·,,:·t'l\11'~ <Lh ~\!f'.::l 1 !P~:ls. o ••••• o o ••••••••• 

- Em 10 d · ll.•,:,•:!Ih:·o dP IS(iO.- A l'!'lllt'!iSil 

do:; saldD; ria .\!l':indl'~\:1 dl'i P sn !'Pila aiJ The
soum <ti\· a htttn.t !!<:r.t •.••...•••.•••••••••• 

- }L\.l\1\11.\ .-- .\ 1i'o dt• lO d1• lkZPIIIhro d1• 
IHGO.- D ·t'lara t(U'' ''! dt'\'1'!11 <q>plic;u· ;i arrc-
radaç:lo da n·tHh! da fll';:tir·;~"t'lll do porto dt~ 
l'arana.:.wit a,; di5posit;<•es elo,; urt,;. lO c t:l do 
He;.:ulilllll'tllo anrwxo ;tq .\\i.;n dP 1G dt! No
H!lllhm de tH:i7, licall(lo ;bsim c!Progat.lus as do 
art. ·:!.i, !' outro,; t'tlt rllnlrario, do IJiH' baixou 
com o A\ho de 8 tft• h'll'i'''ÍI'tl dt! 1~;)8 ..... . 
- (;{JEIUL\.- A riso de 10 dt! Daembro de 
1860.-- HPt:Oillll1t'tHLllldo a ob . .;i•rratwi:J do di~-
posto no ar!. fi." do J)cndo 11° 2.171 c]o 1." 
do :\Jait) de IS:J~, qDt~ nwrca qunes os prcrnios 
que dcH'lll sc~1· abonados aos Pn;.:ajados c aos lO

ItPilurios de 1." prat;<', a saber: :.lOS 1."' o do 
40().:) n··i,; c aos~.'" o dt! :100:;1 réis, t:omo t·sLí 
estubelccitlo .............................. . 

\'_ 3:ill. - Avi·;o de J0 dP Dt•zt!llthro d<' 18Gf).- ,\u
lnrisa a Lega~·ão Hri!,;i!Pira em .\IonlPiicléo a 
mandar dar p;~ss,·lge!lt fl!ll' I'On!a tio :lfiuistcrio 
da (~w·rra nos rapores da Compimhin de .:'{(IH'-

P.\!i . 

Mi'• 

'j.(ilj 

)) 

't-ü7 

)) 

M/8 

gn\·<'ío du Alto P:trii:_;lJ:l~-.................... Hil! 
.\. :-;:;7. - Cirwlar u~· lO dt~ Jkw:II!Jro tl:~ l ~!;!).- n~~-

contmt~l!lla u I'Xl'C\l~·iio dll disptblu no art. li." 
do Be;.julanH!Illo qtH' !Jai\n\l rum o !Jeerl'!o n." 
2. til de 1 de :'\Iain de u;;j~................ >> 

:i'. :Ji.iR.·- 1.\IPElUO.- Ari;;o d1: 1t de lkzemiJro de 
1Hii0.- .\o Dircdt:r ela Fllcl!ltlatle ele Din·ilo 
de S. l'itulo, so!Jre cluus P<tudantPs de prl'para-
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I 
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P.\íó. 

lorios f!IH' rflspondt'.riio nn prma <"scripta a pont.os 
diversos dos que ltws coube por sorte........ íiO 

N. 5:)f). - MAI.H\IL\.-Aviso de 12 ele IkzPmbro de 
1860.- Mardn ~'liminar no art. 1 ·~do Hrgula
nwnto da pralir<tgrm oa barra da Prori"ncia do 
Hio (;rande do Sul, de Hi de l'lm·t·mbro do 
1857, us palavras-prirr!('iros ou seg-undos-; 
P declara que n:ío tem lur.;ar a creaç:ío de mais 
hum 1. 0 pra!ko para o S{~rviço da dita prali-
cagnH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

N. 5GO. - F.\ZE?iJ).\ .-Em 1:! d<' lli•zPmhro dt: 18!i0. 
- lnstrurçiirs p:tra ns t'Xa!IIl'S dos conr·urn·nlt's 
aos emprP;.:ns Sl'icntilicos c artislicos da Casa da 
:\fm•dil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . !~71 

N. 561. - Em t :l de lkzt'I:I]n·o de 18li0.- Os Corre
tores dc\'t'lll rncndonar nos seus linos, por 
oceasião das lran:;ii·rcneias d!• act;iil'S os nu meros 
das vt:rbas do s!'llo pago.......... . . . . . . . . . . . f~ i'~ 

N. 562. - Em 1 :{ de Lkzemuro dl' 18ü0.- Hecom-
menda ao B:mco do Ilrasil a observancia do art. 
72 do Hq~ulanwnto 1lo srllo................. /~7:> 

N. 563. - DIPEIUO.- A riso de 1:J de J)pzrmbro dt) 
18GO.- Ao Pn•sidenle da Prmincia do l\io de 
Janeiro, approvnndo as drci~t1cs que deu, de que 
Jwrten!~e nos Juizes de Paz !'ll'ilos para o qua
tricnnio de J8l.i1 a 18Gl. a prcsideneia int••rina 
dos Collegios elrilor;ws na proxima eleiçiio de 
Deputados ;í Assembléa GPral Lt•gislatiYa, c de 
que esta cleiçiio dcre ter lugar no dia :30 de 
Jaru~iro futuro, cekbrando·sn a sessão prrpara-
toria dos ditos CollPgios no dia anterr:dPnte.... )l 

N. 564. - Aviso de 1:1 de Dezembro de 1860.- Ao 
Mordomo da Casa lrnprrinl, sobre a expedição 
dos titulos dos mestres dn J<'arnilia Imperial... 476 

N. 565. - Aviso de H de Dezembro de 181.i0.-Ao 
Presidente da Provincia de l\Iinas Gcraes, decla
rando que hum Juiz dn Paz, que exerce o cargo 
de Juiz Municipal na qualidade de substituto, 
não póde presidir a proxima eleição de Elei-
tores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . !~íí 

N. 566. - JUSTICA.-AYiso de H de Dezembro de 
1860.- Iieclarando, em soluç.fio á duvida que 
propmrra, que o Aviso de 2:l do l\Iaio de 18'•2 
restabelece a doutrina gPral e nunca ronlestada 
a respeito das renuncias, a qual não llcou irna
lidada pela excepção I'Stabelccidn na Provisão 
Hf'gia dfl 18 df' .Junho de 1793.............. !~78 



N. tiGí. 

N. 5G9. 

~1.\Rl~H\ .- Avi~o 1\c 1:1 1!1~ D.·z;>mhro ti<> 
18GO.-DctPrnli:•n qnP do 1." de .laiiPiro proximo 
futuro, por dianlt•, não se conerda p•·la Capitania 
1\o llorto da Ctl!'lt~ a nP<'Pssaria matricula allnllal 
iis prqucna;; cmbarc:t~fíPs do tral't'~o do m<•smo 
porto, sem qnc seja exibido o competPntc conhe
cimento rll' imposto municipal. ..........•... 
-- t;!iEHIL\.- Arhn dt~ J;) 1\1~ Dt•ZPillhl'o 1lc 
H\<:0 .- lldt·rminanrlo os \'l'ncinll'nlos qm• do
Yr~lll pt•rct'lwr os ( lílil:ia<'S e praça> r\ c prd da 
Comp;mhia dt~ tralbptlllP rn•ada no Hio (;ran<ln 
do Sul .................•................• 
--- F.\ZE\\).\ .-Circular 1\1~ 17 dt~ D:•z:~mhro 
dr~ 1~G\L-Erros q:tt' ~""':apilrã:~ na imprP:.srto tia 
L1hella dos <'lllolnmf'nlns ann<•xns ao 1\P;..;u\.l-
mento tlcls ;\lfandP~·IS ...........•.......... 

J". ;)iO. - Em 18 <lt• lkz,·ml)Jo dP !HtiD.- Sohrt• a in
compalibilidatlP do st•ni<:n dos t;uanl'ls das Al-

r~so 

)l 

randegas ('tllll () <la (;unnla i\ilt'iona\ ........ . 
K 5il. -Em 18 tk \)L'ZI'Illh:o tk 1HGO.-lnstnlt'<JI:'s 

para os ront·ursos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. SI 
~- :iH. - Circular de l\l <lt• })rzPmhro dt~ 1~!:0.-

~ohr•· o mnr\11 <1'' c;tló'nlar·~(' o Yf'nrimcnto dos 
E·;-o;•r.•; ·•!•< ,~·;• .'.1Í>Il' i··:l' 1'~!'::1 O p:l!.!<~!ll"nlo 
rJr.;; d:í· ;~ ~ < ·, . . .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. ~'<':'! 

~- ;ji3. - Em IH dP Jkz,·nitlf'' t::' 1~fl0.-(:om['··t,•nr'1 
dos Ministerios para a liqnidaçãt> d-o lt·mpü uc 
sf'rviço dos apost1nladns. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . >l 

~. 57'~. - f.UEHBA.-Cireular ele 19 dt~ DezeiHbrodc 
1RGO.- Hestrin~indo o St1nlido lato do Aviso 
Circular de :11 de Agosto deste anno P mandando 
fazer qualquer fornceimcnlo de polvora on outro 
artigo de ~urrra, quando n neccssirladc do ser-
,·iço publico o e'Xigir......... . . . . . . . . . . . . . . r~sl 

N. 575. -Aviso de 1!) de Ikzembro de t8GO.-Esta~ 
belcccndo que a despcza com aluguel de cns:JS 
para quartel de df'slacanH·ntos df've roiTf'l' pelos 
eorrl's l'rovim·i:Jes, st•tHlo antl'l'ior a Circular 
do t.• de Dezembro dP 18;)9, qtw mandou que 
tacs despezas corressem por conta do ~~ inisterio 
da Guerra. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

:-.;. ;ii6. - A,·iso de 19 de J)czcn,bro de 1860.-Dett·r
minando que sempre que nos tlestaenmcntus 
compostos de mais de !~() praçns do Exercito c 
do Corpo Polieial fúr maior o numero das do 
E'Xercito, deverii abonar-se no Comnwndantc a 
gratillcacfío rlc e:xl'rc·Icin mareada na Tabella 
do t.o âe Main de 18~)8.................... '•85 
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N. 5i7. - Aviso de 19 de Dezembro de 1860.- Appro
vando o prazo de dous mezes para a apresen
tação dos livros e documentos das despezas feitas 
pelos responsaveis do. Ministerio da Guerra por 

PAG. 

dinheiros c valores da Fazenda .Nacional. . . . . . /J85 
N. 578. - IMPERlO.- Aviso de 19 de Dezembro de 

1860.- Ao Presidente da Província do Ceará, 
declarando que a Cam&ra Mur.icipal da Villa do 
Jardim deve expedir diploma a hum cidadão 
eleito para o cargo de Vereador, não obstante 
julgar que elle não tem a renda exigida pela 
Lei, visto que não lhe compete decidir da lagali-
dade de sua cleiçao.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . !J86 

N. 579. - Aviso de 19 de Dezembro de 1860.- Ao 
Presidente da Província do Hio de Janeiro, de
clarando que dous Eleitores mudados não podmu 
ser com·ocados nem tomar parte no processo 
eleitoral da Parochia por onde forão eleitos... » 

i\'. 580. - Aviso de 19 de Dezembro de 1860.- Ao 
Presidente da Província da Parahyba, decla
rando que devem ser remellidos ao Governo os 
documentos sobre que as Presidencias funda
mentarem as decisões que derem sobre a vali
dade ou nullidade das eleições de V creadores 
c Juizes de Paz.... . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 487 

N. 581. - Aviso de 20 do Dezembro de 1860.-Ao 
Presidente da Província de Sergipe, approvando 
a decisão que deu, de dever concorrer para a 
organisação da l\lesa Parochial de Santo Amaro 
hum Supplente de Eleitor, ausente da mesma 
Parochia sem ter manifestado a .intenção de mu-
dança............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1:18 

N. 582 11 - A viso de 20 de Dezembro de 1860. -A' lllrn." 
Camara Municipal, declarando que a postura, 
que organisou sobre espcctaculos publicas em 
Theatros e casas de baile não pôde ser appro-
vada .............................. e....... l> 

N. 583, - GUERRA.-Aviso de 21 de lJczembro dt~ 
1860.- Estabelecendo que, em virtude das dis· 
posições vigentes, não deve o Delegado do Cirur
gião-mór do Exercito entrar em exames proprios 
de Officiaes de Fazenda e que sua acção fiscal 
deve limitar-se ao serviço de saudc.. . . . . . . . . t,S 

N. 58'•·. - A viso de 22 de Dezembro de 1860.- Pro
videnciando: 1.•, a respeito de pagamento de 
despeza feita com recrutas; 2.•, sobre paga
nwnto á Officiaes de Corpo c Companhias; 3.", 
finalmente, sobre o abono ás praças doentes. . . 490 
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N. 585. - 11\IPERIO.-Aviso de 22 de Dezembro de 
1860. -Ao Presidente da Provinnia das Alagôas, 
declarando que o cargo de Juiz de Paz he incom
patível com o poslo de Official do Corpo de 
Policia. • . • • • . . . . • • . . . . • . . • • • • • . . • . . • . • . . . 490 

N. 586. - Aviso de 22 de Dezembro de 1860.- Ao 
Presidente da Província de S. Paulo: t.o, sobre 
irregularidades occorridas nos trabalhos do Con
selho Municipal de Recurso de S. João do Rio 
Claro ; 2. o, sobre a eleição de V ercadores e 
Juzics de Paz da Parochia da dita Villa feita 
depois da reunião do novo Conselho......... 491 

N. 587. - Aviso de 22 de Dezembro de 1860.- Ao 
Juiz Municipal da Cidade de Marianna: 1. •, 
sobre a accumulação do cargo de Vereador com f 
os de Delegado de Policia, de Secretario do Bis- ,. 
pado, Conegos, Capellães da Sé, e substitutos do 
Juiz Municipal; 2. 0 sobre a apuração dos votos 

1

. 
para Vereadores, dados aos cidadãos que exer-
cerem estes cargos. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . 49:l 

N. 588. - Aviso de 22 de Dezembro de 1860.- Ao 
J>residenle da Provincü, de Sergipe, sobre a pre
sidencia da Camara Municipal de Santo Amaro 
por hum Vereador que exercera na Capital da 
'Província o emprego de Thesoureiro de Fa-
zenda.. . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . . . 494 

N. 589. - FAZENDA.-Circular de 22 de Dezembro de 
1860.- Das Decisões de que trata o arl. 23 do 
Decreto n. o 2. 343 podem as Thesourarias, mas 
não devem necessariamente dar conhecimento 
ao Thesouro. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • .. . . 495 

N. 590. - IMPEIUO.- A viso de 24 de Dezembro de 
1860.-Ao Juiz de Paz mais votado da Parochia. 
de Santo Antonio do Município da Côrte, de
clarando que os Eleitores e Supplentes muoados 
da J>arochia não podem ser conyocados para a 
organisação da Mesa l'arochial, nem tomar part•) 
na mesma oq.:;anisação, embora voltem a residir 
na Parochia pu r onde forão eleitos. . • . . . . . . . . >l 

N. 591. - Aviso de 26 de Dezembro de 1860.-Ao 
Juiz de Paz da Parochia da Gloria do municipio 
da Côrte, declarando quo elle póde comparecer 
na :Matriz e votar, não obstante deixar de pre
sidir á eleição na qualidade de Juiz de Paz mais 
votado, conforme está decidido no Aviso de 21 
de Janeiro de 1858, abaixo transcripto.. . . . . • 496 

N. 592. - A viso de 26 de Dezembro de 1860.- A' 
~Um! Camara Municipal: 1 o, mandando con-



N. 593. 

N. 59!~. 

N. 595. 

N. 5!Hi. 

N. 5H7. 

N. 098. 

N. 599. 

N. (iOO. 

tar aos cidadãos a quem pertencem alguns votos 
dados com pequenas alterações nos seus nomes 
para o cargo de Vereador; 2.•, declarando que 
o serviço do Exercito he incompatível com o 
cargo de Vereador; 3. •, que não he nu lia a 
eleirão de Vereadores e Juizes de Paz feita na 
Parochia do SS. Sacramento; 4.•, que a inter
rupção do domicilio não impede que o cidadão 
seja eleito Vereador .•......... , •........... 
- GUERRA.- Aviso de 27 de Dezembro de 
1860.- Providenciando a respeito do soldo aos 
Officiaes reformados residentes nas Províncias, 
em quanto não apn1senti\o suas pntcntes ...... ~ 
- Aviso de 27 de Dezembro de 1860.- Decla
rando quG os Presidentes das Províncias, em 
virtude das disposiçfHlS vigentes, podem con
ceder até tres mczcs de licença, rom soldo 
simples no caso de mnlestia comprovada re-
ranie Juntas de ~aude ................... .. 
- Circular de :!7 de Dezembro de 1'360.
Dctermina que a reclamação de despezns feitas 
com os indivíduos que entrão para o serviço do 
F>.:ercito, tanto voluntarios como rncrutatios, 
só tenha lugar quanto a P'icravos recrutat:los .. 
- FAZENDA.- Em 27 de DezPmbro de 1860. 
-Sobre os limites para o lançamento rla deeima 
urbano, crcada pela Resolução dP 2:1 dn Ou-
tubro de 1882 ............................ ; 
- Em 28 de Dezembro de 1860.-0 a1't. 6.• 
do Regulamento de 8 dr Novembro de 1851 só 
h e applica ,. ,-,l aos consules c subditos das Na
ções eom que houver accordo ..•............. 
- GUEtmA.- Aviso de 28 de Dezembro de 
1860.- Declarando que a disposição do Aviso 
Circular dP 1.4 de Agosto do mesmo anno, a 
respeito de fardamento aos Guardas Nacionaes, 
só he applicavel em caso de serviço de destaca-
wcnto propriamente dito .................. . 
- Aviso de 29 de Dezembro de 1860.- Esta
bnlecendo que toda a eorrespondencia official 
que houver de subir do Commando de Armas 
á Secretaria de Estado dos Ne~ocios da Guerra, 
deve ser dirigida por intermedio da Presidencia 
da respectiva Província ..•.........•.....•.. 
- IMl»ERIO.- Aviso de 29 de Dezembro de 
1860.- Ao Director da Faculdade de Direito 
fle S. Paulo sobre o parecer dado a respeito de 
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hum compendio destinado ao ensino do direito 
romano .........•....•......•.......... 

N. 601. - A viso de 31 de Dezembro de 1860.- A' 
:\lesa Parochial de Santa Cruz, do Município 
da Côrte, sobre a prcsidencia da mesma l\lesa 
nclo 3. 0 Juiz de Paz na falta do 1. 0 c 2. 0

, c de
mora no comparecimento de hum Eleitor para 
organisaçiio da dita ;\1esa .................. . 

N. 602. -- Aviso de 11 de Urzrrnhro de 1860.-Ao 
PresidPntn da Província do Bio Grande do Nortn 
sobw votantPs e Eleilorc:• mudados d<~ l'arod1ia. 

N. 603.- Ariso (](~ 31 d<~ lkzemhro de 18(j0.-Ao 
PrcsidentP da Provincia rle S()rgipc, llr'clarand<J 
<~uc o cargo de .Juiz de Paz não lw incompa-
: i'. d c, .<l o dn P roeur:1dor Fiscal da Thcsou-
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On!nhm de JS:jl,........................ .. » 

N. G05. - FAZE~;IH.- Em :~1 dr· Dezembro c]() 1860. 
- ( )s ll<~spael!os de irnporlaçiio c <~xpnrtnçilo niio 
<•,;!iío snjdtos a sei! o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 

N. GOG. - .Eill :!1 dP Dcwmhro de 1860.- Sobre ns 
llliltPrias do coni'urso para Praticante das Alfan-
drgas . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
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lndice dos Addilamentos ás Decisões do 
Governo. 

N. 1. GUERRA.- Aviso de 2 da Janeiro de 1860.
Declarando que devendo os alumnos da Escola 
Central ser aquartelados com os da Escola de 
A pplicação, pelo Decreto n. • 2.116 do 1. • de 
Março de 1858, lhes s1io applicaveis as dispü
sições dos arts. 1!~1, 1!..3 c 14:S do respectivo 
Regulamento ....................•.. ·. . . . . . t 

N. 2. - Aviso de 17 de Janeiro de 1860.-- Estabe-
lecendo que o abono da gratificação de en~aja
mento ás praças, que tendo findado o seu 
tempo, continuão a servir, he da competencia 
dos Com mandantes dos Corpos a que pertenção 
as mesmas praças na fórma do art. 18 do Hegu
lamento n.• 2.171 do t.• de Maio de 1858 con
binado com a Circular de 21 de Julho do 185~. 

N. 3. - Aviso do 19 de Janeiro de 1860.- Decla-
rando quo pela disposição da observação 6. • da 
Tabella do 1.• de Maio de 1858, só tem direito 
á remonta os Officiaes em empregos conside
rados permanentes, os que servem em Com mis
sões de Estado Maior e semelhantes e quo só 
depois de hum anno de exercício podem re-
ceber a respectiva quantia. . . . . • • . . . . . . . . . . . . 2 

N. 4. - Aviso de 27 de Janeiro de 1860.- Solvendo 
varins duvidas ácerca da per.crpçao de venci
mentos que competem aos Officiaes do Corpo 
de Engenheiros nas hypotbeses ahi apresen-
tadas............................. . . . . • . . 3 

N. 5. -Aviso do 1.• de Março de 1860.-Decla-
rando que se deve observar restrictamente o 
art. 13 das lnstrucções de 10 de Janeiro dn 1W~3 
combinado com o ~ 4. • da Provisão de 21 de 
Março de 1829, em que se estabelece quo ás 
praças condemnadas á prisão com trabalho, ou 
mesmo á prisão simples com exclusão dos Cor
pos, nenhum abono se faça pelos cofres mili-
tares... . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . 4 

N. 6. -Aviso de 2 do Março de 1860.-Declarando 
que a ração das praças, que entrão para e Hos
pital, não está sujeita á avaliação, por sar a 
mesma que se dá ás effectivas na conformidade 
do Regulamento de 17 de Fevereiro de 1832, 
art. 6.• ..........................•....•. ,. 5 



N. 7. - Circular de 3 de Março de 1860.- Recom-
mendando a fiel observancia do disposto no art. 
5.• das lnstruccões de 24 de Julho de 1857 a 
respeito do abÓno de forragens para cavalga
duras a?s <;>mciaes que seguem em serviço para 
as ProvinCias .... · .•.•..•...••.•..•........ 

N. 8. Aviso de 24 de Março de 1860.- Approvando 
o pagamento das despezas feitas com o forneci
mento de agua aos quarteis da Palma e do Forte 
de S. Pedro ........•....•................. 

N. 9. - Aviso de 31 de ~larço de 1860.- Estabele-
cendo que as praças do Exercito que se enga
jarem poderão gozar das honras de Cadete, que 
fruião antes do engajamento, quando se não 
olferecerem duvidas ou suspeitas a respeito do 
seu direito por notorio. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 

N. 10. - Aviso de 28 de Abril de 1860.- Estabele
cendo que aos Officiaes, quando seguem para 
seus destinos, deve-se conceder o abono da addi
cional e e tape da data da viagem em diante .. 
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l)l~CISÕES DO GOVERNO 

DE 

N." f.- GUERRA.- Circular de 2 fie Janeiro tle 1860. 

l\laml.1nd<> ressnr o 8hnso de srrrm <'mprr>:ndos nm1·iars dos Corpos arre
l!imrut:ulos, em s<'niços proprios de OHkinrs uos Corpos do Estado Maior 
ú~ t. • e :i:' Cl~'~''. 

Rio de .Janeiro. Minislcrio dos Negocios da Guerra em 
2 de Janeiro de 1860. 

Jllm. e Exm. Sr.-- Vt~rific;~ndo-se repetidas yezes que 
não só na Córtc, como nas Provineias os Officiacs dos Corpos 
arregimentados são chamados a desempenhar Commissões pro
prias dos Corpos do Estado Maior !I e 1. a c 2. a Classe, quando 
ha em disponibilidade OITici;~es desses Corpos, succedendo 
que até aquelles Officiae~ se achão muitos empregados como 
Escripturarios de varias Hepartições, cumpre que V. Ex. pela 
parte que lhe toca fat:a ces,ar abuso tão nocivo á disciplina 
dos Corpos do Exercito, onde os referidos Officiacs fazem 
falta com grave injustiça, para com os outros, que se veem 
indevidamente sobrecarregados de maior e mais penoso serviço. 

Deos l~uardc a V. Ex. -Sfbastião do Rf!JO Barros.
Sr. Presidente da l'rovincia de .... 



N." 2. -FAZENDA.-Circulur em 2 uc Janeiro de 18GO. 

Rrcommcnda que os Insvrrtorrs das Alfan!legas na orrn.;iã•J !las 'isiWs de 
entrada cxijão do5 capitães de cmlmrcaçüc; as cartas avul;as, e as rca:t·lt:lo 

ao Correio. 

l\1inistcrio dos Nrgncios ua Fazenda. llio de Janeiro 

em 2 de Janeiro de 18li0. 

Angelo Muniz da ~~:ha Ft•rraz, Prr~idt~ntc do Trilmnnl 
do Thesouro Nacional, onkna, em cnnfnnni:la<k t1o A vi~:l t~n 
Ii!inistcrio do lmpcrio de ':W de ]le/l~rl!hm r:w;imo j•il:i~:Hlo. 
aos Srs. Inspectores tia-; Thcsourari~ls .lc Fazc;;,la, que rt•<_'D!ll

mcndcm aos das AlLHHkg;1~ qnc, na orca~i:~o ,'a; yi~iLl~ t~:~ 
entrada, exijiío dos capíliít~~ ,:e t~rnlnnca•J:t"" ns r:lrl<1S anli~a', 
~c jiÍ não tiYerem ~i:h t~nlrq:;tw', c a~ t'l'l~;,•!\üo i:nmcdia· 
tamente c sem a nwn~lr dc:nora ao Correio em q:talq:1er ('In·· 

lJarcação da Alfamleca, ll~W se acllantitJ prc~entc a du Cor:·ei~l. 

An;;elo J!oni::; da Siln1 Fl'ne:. 

Nrgnndo a rrstitui(ão da ~iza J 1 ~:..:n p:·!:t ('rnn:n·fl c;p hcn.;; de~ r:~iz; 'i:-10 ron!o 
na Pporn ('111 fJHC' ~(' ed('iJJ'U!I o ('iJíltrart~~ lir;na a \~'lldJ v--r!':.: i ia(' acai;a!;:l 
indrpcnúl'nlc tlc cscri;:tura pa!JlirJ. 

l\1inisterio dos Ncgocios d;t Fazc·nrla. Hio uc J<'l!Ciro em 
3 de Janeiro de 186(). 

Angelo :\!oni:r. <la fi i li :1 Ferraz, Pn<1:••n!1~ tln Tri!Jt!!J<ll 1>1 

Thcsouro Nacional, crn n•,posta ;w o!Ecio 11." ;)() d1· lD tk .íuiho 
ultimo, no qual o Sr. lH'l'~?dnr tLl Tl!c.;out';tria d•~ Fazenda da 
Província dP :\Iinas, tr;:nStnitlil:<l'l os rl'qllt'l'Íll!:'!Jlos t m qll\~ 
Antonio Tassara de Padua pc:lc rt'c.ti~uiç;:o da siza qtw p;;:.;ou 
pela compra de h uma Hl:Jrada ele ca:;as pn· ni\o ter cl!Pgndo a 
e!l'ectuar-se a transaq;:-ío, consulta ~c rq: 11 i c: !'llll'llte procedeu 
indeferindO a prctent:flO do Sllpplican\e ]!lll' C!HbidPl'lll' rn•::eripto 
o seu direito em face do art. 2." da Ll'i du :>O l1e ;.:ovPn;bm 
de 1S41 e de• Decreto 11. 0 8i)7 <!c n de I'íOYl'lliDi'O (~e 1t5l; 
não obstante o parecer em contr;1rio do l'l'~pccliYo l'ron:rador 
i<'iscal. fnndatlo nas disposic:iies que Yit;orav~o anl!'S (1a puhliea<;f!o 
do ritarlo lkcrdo; o qu:!l, t•Jll sua opinifto, nfw pút!e J'l'l'jH
dic:Jr o supplieanil', visto d!•ciarar, no artigo (i." qut• a prc,;;·rirt:ão 
d:.ts responsa!Jilidall 1'S ll''st<·l'iores a Ul'd corliPt;:t tlepois das dda~ 



dos dr·srnr:hos ou~ -oruens definitivas; (Jeciarn que rmbOJ'a a 
qta•s\iio eleva ser tratada pelo supplicantc por via de recurso 
da Tl;r•souraria para o Tribunal do Tlwsouro, bem· decidio o 
Sr. lnsreetor relàtivamente á rrstituição, tanto mais quando 
na hlOca em que o contraeto foi celebrado ficava a venda per
fdta e acabada independente de eseriptura publica, c nem sn 
1•rova qw· as partes se tivt•s,em convencionado: rur11prindo que 
o lllí'smo Sr_ lnspector ob3<'rve ;w dito Procurador Fiscal, que 
o a do dl' 12 d!' Novembro de H1:J I lw do l'odPr' executivo c 
lliill d•t Lt>;.:i:;lativo, vbto dahi {trovír o f•npuw !'lll que elle 
ldwra no sca parecer a rcsp:•ito do dirdl<> do supplicantc. 

N." 4-. -Circnlar em 3 tle .Janeiro tle t8GO. 

O e:l!;1re;:;:1do (ilW falta:· n1ai• d1• dt·u~ di;ls ~f'gni:Jqs hc oh:·igado 1t apre~ 
Sl~:,t:lr Hl~\._·~tado '!<' JW>h·st1:1. 

~lini:;terin dos ;\ep:ocios tla Fnzenda. Hio de .Janeiro em 
:3 de .Jr.neiro de 1KCO. 

Anp,~:lo :llo11iz tla Silva Ferraz, rresidente do Trihunnl 
do Tllc'"'lro :\nriuual, dedara ;ws Srs. Jnspcclon~s das Tlwson
raria" d<~ Fnzr•rHl.l, para a deYida iukllit.(ellcia e <~xecu(·io, n 
par.1 qnr o fa<:iio comlar ;i, ,\!faodq.ças e mais Hr~pnrli~·ür•s 
1
1c Fnzrn la, q11e deve e\i~ir~~;e a aprcseul<!r;i:o de atlestado 

•l•~ mole-;ti:t tios l't'SJll'<'li,os Empregados, qu:1rHln faltarem mai~ 
de dons di;!s seguidos. 

Angl'lo illoniz da Silva Ferraz. 

N." 5.-GUERIU. -Ariso rle 3 de .Ianeiro de 1860. 

Dr•rl:!ranr!o fl'tr' os recru!adcs q•IP p~:·trndrrrm llni'a rntnmd9 para o~ 
t·orrcs pul:l:t':t:;; roat n quanti1:1 ••:o\t.1lwlt•rJda PUl LPi, 1'í!ti..:farão :Hi fftiO{as 
•·orr~:-pt)iHh·utPs nns tlnnos ~~e ~('n i(n ll'(IC :Jw frlitarcm, Oi\üJida a tjuau
tii..t 1·k tíO:J;; pPius 9 t111HOS a que s.1o ubri;;at!os. 

Rio tlc .Janeiro. Minislerio <los Ncgocios da Guerra em 
3 de Juueiro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr.- Em ''''Pf\''la no:; ~cns ollicins n.o :JS 
~ ~2 dP 7 c 21 de .l'ioven:Lro do annD pro\Íillo pa~sarlo, 



declaro a V. Ex. que no art. 12 do Decreto n. • 2.!~78 de 
28 de Setembro antecedente implicitamente se acha disposto 
que os recrutados, que pretenderem baixa, entrando para 
os Cofres Publicos com a quantia estabcleeida em te i, sa
tisfarao as quotas correspondentes aos · annos de servit:o f!UC 

lhes faltarem, dividida a quantia de 600 ~000 pelos nove 
annos á que sao obrigados. 

Deos Guarde a Y. Ex. -Sebastião do UrrJo Barros. -
Sr. Presidente da l'rovincia de Minas Gcrues. 

Declara qui' uo caso !Ir mlianu·nlo <la q•>;;io do .lur), não ha nrre.<si
da<l<' d~ BIJ\O ""t"io. 

Ministerio dos Ncgocios da Justiça. Hio de Janeiro em 

3 de Janeiro de 18ü0. 

Il\m. c Exm. Sr.- Dn officio que V. E·c dirigio a este 
· 1\linistcrio em dnta de 3 llc Junho do anno pns~a<lo consl11 

que o Juiz de Direito interino dn Comnrca da Yictoria du
Yidou se deveria funccionar o Tribnnal dos Jmndo~, convo
cados para 9 de l\Iaio, 'isto como, teudo sido a<linda a se<.são 
para 6 de Junho por motivos imperiosos, o lnpso de tempo 
decorrido entre a convocação e a reunião podia fazer pre
sumir a suspeiçüo dos Juizes de fncto. V. Ex., como con
vinha, respondeu ao tcferi<lo .Juiz, que, não obstante a razfio 
apresentada, deveria reunir o Tribunal c funccionar rom elle, 
por quanto a Lei nüo marcou prazo além do qual não deva 
continuar a senir o sorteio feito. 

Sua l\111ge~lade o Imperador, a Quem foi presente o seu 
dito officio, tendo ouvi<lo o Consultor dos Ncgocios da Jus
tiça e o Conselheiro Procurador da Corôa, Houve por bem, 
Conformando-se com o parecer deste, de accordo com o que 
opinára aqucllc, Mandar approvar a sua decisão por ser a que 
mais se ajusta com os princípios da nossa tegislação e prin
cipalmtlnte com o que está disposto nos Decretos de 26 de 
Junho e 31 de Agosto de 1850. 

Deos Guarde a V. Ex. -João Lu.stosa da Cunha Pa
ranaguá. -Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 



N. • 7. -F AZE~DA.-- Circular em !,. de Janeiro de 1860. 

Os lvqucs de papel ·co_m varetas de iandalo sao assemelhados aos iguaes 
com vareta de marfim. 

~linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
4 de Janeiro de 1860. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, de conformidade com o Aviso desta 
t!ata á Alfandega da Côrtu, para que o fação constar nas de
mais Alfandegas, que os leques de papel com varetas da san
tlalo si.io assemelhados a<,s iguaes de vareta de marfim. 

Angelo illoniz da Silva Ferraz. 

N.• 8.- DIPEBlü.- Aviso de 4 de Janeiro de 1860. 

Ao Pn•si<lentc da l'rmineia do Hio de Janeiro, resolvendo sobre a consulta, 
&~ as .\.<s••muléas Legislatila• Provinciat•s iião competentes para conceder 
pri' ilegios. 

:l. • Secção. llio de .laneim. Ministerio dos Negocios do 
llllperio em 4 de Janeiro de 1860. 

111m. e Eun. Sr. -Foi ouvida a Secção dos Negocios do 
lmpt•rio do Consl'ilto dt~ Estado sobre o otneio de V. Ex. de 
:27 de :\laio do anuo pas'icH.Io, eonsultando se as Assl'lmbléas 
l'roviudacs são competentes para coneedcrem privilegias, em 
vista d~1 f<tita de autorisação que lhes eonferc o A c to Addi
eio:::al. 

A dita Seo:.flo, rcconh<"cendo em seu parecer a difficuldade 
de lixar regr;ls espeeiacs que cselareção, c deeidão todas as 
questões que se possão om~reeer aeerca deste objecto, apresenta al
gumas consideraçõHs sobre as disposi~:ões dos artigos 10, H e 1~ 
do Aeto Addieionul, e deduz ddlas os princípios seguinLes: 1." 
qw~ as Assembléas Provineiaes não podem conceder privilegios 
sohn~ objPdos <[Ue são da cumpetcncia dos Poderes tieraes; -
e pela mesma razão; 2." que os podem conceder sobre os ob
jeetos de sua exdusiva compctencia legislativa. 

Estabelecidos estes princípios, divide a Sec~ào em tres clas
s<·s os objedos da compcleneia lrgislativa provineial, sendo 
considerados em relação ;í questão de que ~e trata. 

Na 1. • classe se comprehendcm as ma terias dos §§ 1. •, 



:l.", f~." e G." na 2.• parte; 7 .", 9.", to.o ·~ 11." do art. 10 clo 
~cto Addicional, e l\S do art. 11, t'm lodos os s;-us %§, t:Oill 

t~xccpção do 5." na ultima parte, rel:Jtivo ao e:;lalH.:Iecitltl'llto 
de colonias. E;tes objectos, diz a Secção, nüo são suscci,tiveis 
ele privilegios. 

Na 2.a classn annexa os objectos dos %§ 2." S.o, c {\."na 
1 • parte do art. 10, e do ~ 5." do art. 1 L", n<t ui lima p::r•·. 
n•laliva a cnlonias, as qu:ws, absoluLlntt•nte fa!Ltn!lo, pot!t'lll 
;;dmiltir Jll'ÍVik;,;io, Ili<!S que, SPI!dO pri\ ile[.!;iados, Í!ÍiiO OS f'I'Í
Yilt•gio,; otlhuler em r~eral a Conslituit;;lo, e en1 particular o,; 
Poderes (iNat'S .. \ssim !lc, qw~ () rririíe~i·J, l'n!lt'l'tl:Jo rara 
hum só indivitlun, ou cnri•or<H;iio podt:r ;:hrir ;;ui;:-;, o:t •·:t
:-;inar t(\rtas HlatPrias, ou iu:pritnir ou \t~ndei· liYros s~;!J;·t~ tnd(;~.; 

ou ainrla snhre n~rlth ranm-: d:: imlr!!•'•Jto publica, iri:t oll':·;t
dt•r a C:Jibtillli~·;io 110 art. !'7\l .~ :2'L U pr:,il:·~io qne is<~:JL~~::'.t) 
do~ imposto . .;, ;t•'L 10 § !). ", o:t da ro:11 ri!Jili•:tw dirPcla, o 
nu·<rnu art. ~ C.", iria t:fl'·tllkr a Í:ll:L;tit:;i:Jio no art. 17!J ~ 
.í." O que fo.-.>i.: emHTdido !••:ra llllm s:·l i1:diri1ho ou !'Oitlpa

nllia poder futdar roioni:•:; iria oll':•nrl:·r (h dil't·ilos dos PodP
n_·:; Cernes, os (~UHC:) !,elo t::(·~rno ~~ 13 es t;_·:n i~!;U(~es s<:b:·e esta 
H!i.lt(~ria. 

J\'it :l." <'h:iSI~ firW!Illi::J!t~ rnn~<'lllpl:\ OS oh.~:·do:; do ~~ il" 
tio art. 10, tpw I rala de ol1r;;s public;:s, <'~tr::d;:~, e ll<t\I';:;::Jto 
no inl(•r:or das l't'<'\Í!!f'ias. S.in :•,;it•s, diz a Scc•:rto, os unico; 
ohjc•clu; que pot!:•m ad111ittir privilegio: mas CO!llO as .\ssemi;:,··::s 
Pl'o\·inciac:"'i IlÜO p';c!('!ll ro!lCPdí'i' priYii<':.!ios sc11iin solH'e objec
to...; t!e sua cxclu~i\·a CDin!H·~cnci;;, ron!o th:a d:tn, P ninda niío 
('sl;i (lPc]urado qua:•s sf1o ~~s o;Jr.~~, t·~i radas, ~~ naye;!ii(Üo quP 
se <~t'VPin ton:.;idcrar prc\ ~nc!:u·s. Pilt quanto ntlu hoUYPI' !t;i 
que' r.~(:a e;)la d;·cLtr(u:fH>, as con!'t\S.:i(it•s, qnt~ as ,\ssenllJ!;'·a~' 
l'roviw:iac~ ílz::rt~!lt so!m~ P'''"; ohj:·r:tos, <kn~m lir;tr dept~n
dt·ltlt~s da approY<t'Jlo da ,b-;eJ:!l.Jka j;eral, tJIW lw a q:wm dt:
lln!tivarnente :._~or~qH·tc n·,~u!;~r e't:1 r:11teria, nlantl'iHlo-~;;e no 
t•:ilantn as conn•s:õ:•s j,í feitas, do :nc:-i'!IO mor!o ponF:e a L:·i 
qa:: in[,•rp:·e!<Jtt o .\dn Atldiciunal tnantr"d: a:; lt·i:' pn>\inri:lt's 
i.t!l~(:riornH·nU~ <~ccret~:das, qHc <·rfio oll't~n:·iiV~l:-\ do IJH'SU.Io At:lo. 

A Sccçüo do Conselho d.~ 1~·;l;tdo, lOIH<l!Hlo <IPpois CIIJ con
sirkra(·;!o os ohjt•clo:> para qne \'. ]~-..:. diz q11e s:• tem solicitado 
privi:l'~dos a <·s:-;;t Pr('~idi~tu·ia: a sabPr, a tJav,~gnt:üo cn1 rio~.;, 
e <'Xplortl<;clo dl 1 ~:a!in~:.s, b:Li-cas de 11ass:~gPnl e divcr:-;os ran1os 
dt: iiHI!tstr:a: e l'x::minantl•> os prh il<-gi••s para t•stratlas, as:iirll 
p::ra <'arro~ rnovi1los por vapor, corno para vclticulos puxados 
l'~n· auiru;ws, oll'ert~l'!~ al;,unlas obs:•rvaçül•s sohre cada htt!lta 
dt•.,s,H 1:wkria:; nos <:!n•·o ~'§ conslanles da ccpia junta, e con
ci!Je o St'll pan~:.~Pl' com a' st'!.:-ttin!!'s athertcnd;:s: 

<< ;\Juilas vezes tem sido <!ntorisatlas ernprezas para cr~rlns 
'' 1: ddt~i·lllii;<Hlas obr.ts, com ro!JCPssõc.> de privile~ios para sua 
" , . .,,.,.T·iiP: L:l l:e a Lt·i !'nninl'i:il ditS .\la,:.!;t)a:;, que con~c:!cn 
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" prh ill'!!io rara o encanamento uc hum riacho pura a cirla~k 
<< d,~ .i\Lu:eió. 

<< Taes eonccssücs não são privilc;iios, com quanto vulgar
" m••nte assim scjflo denominadas. H urna fonte, h uma ponte, 
" hum canal, exigem dispendio de dinheiro, c du tempo. O 
« prazo, que se marca para a percepção da taxa, não hc mais 
1c do qtw a justa compensação do custo da obra. Ou a dcspcza 
'' ha de sallir dos cofrps provineinc~s, ou ha de ser feita com 
<< o pi'.)(!ueto fb hnm imposto ('Special. E'te sep:undo systcma 
.< :te o qtte ~;c verillca na conn·ss5o da pcrcep~;ão da taxa, a 
<• q:tal lu.· p~ga por aqadks que tirão prov••ilo immcdiato da 
I( u?1_.a. 

1< P~1ri::1t~o. em t~c:; c:1:;r:,, a irregn1ariflarlt~ Pslá propria
'' r;Jl'n~·· no c·mpn·~o da p:d;\\'l'il, e n~u no uso do direito, 
<< c:il:n l:lnlo qun a (lbra s•·j:t 1la classe• da~ provinriaf's. 

<< A o·.tt:·a ob''''rva~·:-·o li•• re'atila ú fuimat;üo de compa
" nlli:t..; para t''\l'CH•.Jio ti>' obras provindars. As Assemblót:s 
« po:l,•;n aul:lrisnr o~ras JHl:· lll"io d:) Companhias; mas a:; 
« corvli<Jí:•s d 1 fo:·Ia;•c:ii~l dl·~1ns, n:ío ''~ fallamlo nas da sua 
'' cons!i111:ç~o primitiva Sl':~nndo seus fin~;, nAo podem deixar 
<< dt> fi:'ar dl·p:·mlenl,~s d:1 ap[lrov;u:fío ln:prrial. 

« Estas eo:npanltias Psl:lo ron1prl'lwnditlns nas disposiçCíes 
« do D,•crelo n." ;)"i;) dr 10 de .lan:•iro de tsr~~~. que regulüo 
<< o rnodP, por n.w~ <levem ser rt>emllweidas lf'gacs. i\Iém disso 
•< el!as estiio s;;jeilas ás rqnas do C()(li~o Commereial; o que 
« as constitue na ohri~:ação de seus Estatutos serem approvado; 
« JWlo (~overna. l'ol'tanto, ninda que trngão sua origem dn 
« IIlllli<J Lei Provincial, não se podem eximir da npprovaçiío 
« Imperial. n 

Sun ~la~wstnrlc o Irrqv~rador Conformou-se por Sua imme
dinta E(',;olução de 2fi o•~ Outubro do anno pnssado com ore
J;·rido parPecr, exarado f'r:l Consnlta de 27 de Setembro do 
illl'Stno anno; e nssim o ~!anda communicar a V. l~x. em so
luçün no seu citatlo o!licio de 27 de ?1laio, e no outro de 18 
<le Ap:osto em que pede decisão sobre ncpwlle; havendo por 
111:1:to l'P<.~'llll!ll:~ndarla a V. Ex. a observancia dos princípios Qlll\ 
fidlo expostos, c dos que se achão consignauos na copia dos §~ 
dO pnrecer, que envio. 

Jkos Guarde a V. Ex. -Angelo Mvni~ da Silva Ferra;:.. 
Sr. Presidente da llrovitwia tlo Hio de Jmwiro. 



Copia de cinco paragraphos da Cousulla da Secçüo dos Ne .. 
gocios do lmperio do Conselho de Estado de 27 de Se
lembro de 18;)9, sobre concessão de pririlegios pelas .45-
scmbléas Prorinciaes, a que se refac a Aviso do Ministerio 
do lmperio de 4 de Janeiro de 18li0. 

~ t.o Quanto iÍ navegação, importa olm~rvnr: 1.• se o rio 
)Janha territorio de mais de huma provinda, ou por si, ou pP!os 
Sf'US conllucnl<'s, parece daro que as Assembléas Provincia<'s 
n;1o podem pririlegiar sua navegação, a qual não hc privativa 
de nenhuma. 

Esta rP~ra deve vigorar aitHla no caso de o rio correr Pm 
mais de hull!a prm incia, olr•·n:u•ntlo port'•n1 nave!-(a~~ão ~ómcn te 
tli'alru dos limitt·~ de huma d1·1las. :'ll!lilas cousas tHHpeePm a 
ll<IH'g<H:ão, <[llc ('Ud('lll ser d••slmidas com mais ou menos es
l'on;o; lllz<~r di,;lincçüo entre ·~slas cot~:;as seria dt•ixi1r a huma 
provinda o arbitriu 1L~ t::il'i~'>S<'ilr os rc~_;ursus da outra. 

~-" Se a na•,•·g;u;;1o do rio l'•k tal que pu~sa fre<pJenl!lr a 
costa, l'alkc<~ iÍs .\ssemblé::~ l'mvitll'iat·s o din•ilo de concr·tlm· 
priú\1•::ios, ponp11~ :~sliwdo !i,'.(:Jda,; as tlttas uavc~a<;iies, a ullí
rua, .: qual r·~l;i lúru da al•;<~da proviwilll, ficaria pn•judieada, 
1·om :1 pri\ilc;;ill I'Oneedido ú prínll'ira: este rio PStaria, quanto 
:i.< ·· ~·1, no ill<~ . .;:uo t.:a~o daqud\e que eommunir:a com outra 
pro. i::e.ia por rm•io de seus eolJ!luentes. 

:J. · .\ llil\'t';;<ll;:ío pu r vapt)r tkntro dos rios jú estú declara
tia pela Lei :1. · (;l) de 1:{ l\1~ 011!ulJro de 18:13 rpw ao (;overno 
pntencc f:tcu!dadt: dr! a Ltvlln:::"r rotll privile!"io. E eorn quanto 
t·sLt lei Sl'ja a:li•'t'ior ao Ado Ad:licion,ll, c,;!a, como toda~ as 
O!tlr;,s <Jtll~ se [HH.;:io dizn l'tlltlrari;p; üs disposi1;()es rlaqudlt~ 
.\do, tem-se <!nl!:ntlitlo constantenl<:nle que continuãu em vigor, 
eomo conlintliíll, segundo cstú rxpress;ttnenle declarado no art. 
H. 0 da Ld de 12 de Maio de l8í0, as Leis provinciaes que se 
arhem nas Illl'ôlllih dt'CUHhlanrias. 

% 2." .\-; pa~~'lf'I'IIS nos rio~ por meio de han:as niio podrrn 
~~~r objedo dt: priYilc;;io provincial, nos ea~os sqwinles: 

1." Se o rio t•sli\<..:r no; rasos comprehcntlitlos nos dous pri
meiros numcws do para!-!Tapho illtkriol': :!. 0

, e, tpJando não esle
jiio twsst•s caso.;, se suas margens forem pontos du: estradas ge
raes. 

Cumpre advertir qw) nas rn~smas hypothP~rs <{UC estire
rem fóra destas dua5, os privil<'gios não poderiío embaraçar as 
obras genws, qtw pelo Gowmo !"orem julgados neeessarias. 

§ :3." Quanlo :ts estrada.; enmpro distinguir entre as que são 
st·rvidas por vaptlr, e as qttt~ o siín por animaes. As prinwiras 
qnaltJUt'l' tpll~ St)ja su:1 e\lt•ns;io, t•n!endu a Sect;:in que devc111 
'"~' dassificadas entre "" ;;"L\1~~- E.;ta~ obras, pl'los grandes ca
piL:t·:; qlt•~ t'lltprt·;.o;;lo, ~~ F''lu ~l'nit;o que develll prestar, não 
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clcvmn st~r cmprcltendidas sem serem consultados os interesses 
geraes. Huma estrada destas, sendo mal calculada, ou emba
raçará a cnnstrucção de outra que possa ser mais vantajosa, uu 
será sucrilicada a outra que reuna mais proporções de prospe
ridade, ou será abandonada por falta de elementos que a mun
tenhão . .Esta he duquellas obras que não se devem executar sem 
se formar hum systcrna que as ligue entre si. Huma estrada 
de lt!tTo deve ser eonstruida sempre com o intuilo de seu pro
longamento, c ahi vão envolvidos interesses de mais de huma 
provinda. :\de l\Iauá qw~ parert~ nncerrar-se nos limites, que tem, 
estil iuteirJmcnle dt~peudt•ntc da de :\linaslit~ntt•s, que he a que lhe 
dá sahida pela S('rra da E,;trdla: no mc~mo raso t~stá a de Ta
JIIandaré em rolar[l3 aos lt•t-rcuos dr onde km de receber 
alimento para o s;~u tra!iro. 

Aklll tkslu razfw n·kva pmHkr:.~rque as estrada~ tle ferro dt~
vem reger-se por t.uma di;cipliua gPr;tl, c sua policia regular-se 
de hum modo unitimnn, o 1111e as constttuc debaixo da ins
pect:üo uo Governo geral. 

Quanto ús t~stractas scn·idas por motor animal, não lia 
duvida que as Assi'Hlh!é<~s L<~;.:islativas pmvinciaes podem le
gislar livn~llll'ltle sohn~ ellas; s<~lvas sPmpre as attrihuiçõcs dos 
porkres geracs e no!IH'adatneule as que diwm respeito á construc
t;<1o das estradas ger;H~s, e a de outras quacsquer obras que pcr
lençiío ú administração geral. 

Toda v ia cu rn pre advertir que as desta nn turcza , c parti
cularnwntc as rpw siio construirias cunt trilhos de ferro, podem 
muitas vt~zes arriscar grossos capitaes e pn·judicar, com altas tahel
las de JlilSSil)-;1!111 e fn•tf'S OS intl'rCSSI'S de Olllras Jli'OViHdas; pelo 
IJlll~ tornar-se-lia nt·r·t':<'iHri<l, t'lll taf's casos, a inlt~rvetH;fío dos po
der~~s geraes, para aut•>risar qualqU<T prinlqdo que as acompanhe. 

Si 4." .\ n~,;peilo d;:s ~;a!illas, l'lllt'nde a Scrt;ão que as As
sembh'·as Pruvineiaps nüo podl'l!t cottcPckr privil1•gios sobre ellas. 
As salinas, pPio nosso din~ito, pnlt~IICI'lll no dono do terreno 
crn que se achi10; ao Estado, stJ t'lll tern·no tlt~voluto; aos par
tic.ulan~s. se Plll tcrre11o tl1~ proprit·dade particular. E a Sec
~.:ão jul~ra ser-lhes applieavt•l a doutrina que teve oecasião de 
expencler em seu parecer tlt~ 20 de l\laío deste anno, na ulti
ma pat"le, a qual pede licença a V. :\1. I. para transcrever: 

• << C:om quanto no comt~~o deste parecer 5C tJslabeleccssc o 
prmcipio geral, de que touas as ruínas são de propriedade na
cional, todavia o nwsmo uso, que ampliou a oruemH;ão a outros 
lltincracs, tem considerado como fóra da regra as pt~dreiras de 
granito, de mannore, c em g('rlll de pedras calcarcas, gesso, 
greda, c póde-se dizer em geral as <1uc pda legislação fran
cez;~, e de outros Est;~dos da Europa, esUio na dasse das pe
dreiras. Esta cxcept;ão lt'm sido rf'spcitatla pela Assernbléa le
gislativa geral, que nfío tem impugnado o tho que fazem os 
dono; dos terrenos em que se achiio taf!s su!Jslam:ias. » 
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J):•:.l<' mncJ,, as !iali11as fkão pnlt•nc<'tHJ.o aos rlon•1s dn'i 
lt'IT~nos, I' ••sta he a \!';.::islaçiio da maior partP dos Es:ados da 
Luropa, os qua<•s e;ml<'iilftO-Stl com impt;r sobre os prorluctos 
que dtlllas st• t•xt:·u!iclll, SPIII se ndjtu!icarem din·itos sobrn 
e lias; notando-st~ ,(J a uiff:·rpn~a de que, ('!TJ h umas park'' 
dPi\a-st• lihrróHl<' inteira aos donos para as aproY!'itar, e <'111 

ont··, .... '"\i.:!••-.;:~> J:~··'J!":! yn·!'"·L· T':!T'll íP.: l;•Yr.aT". rn;~.r..; }.;j,, ..:;t,HJt~llt~· 
;' ,; : •I\ I'''! •;,~!ll':a 1L:' ···•_:!·;~~ j''.:lit·:;u·~: I' :JJtlltO ptHl('d~ .-,,:o ,;Z'I I ;t)
\ <'!·nn,; q I !I' ~e n·s•·n ::n t'SI<' dwninio. 

\~; .")~n ( ltJ:Hlln it l!uln~tria ('lll ~Pr;d. t'lia est:i tt~n·a da alt'it-
t~;: 'das .\s~:·m!J~(·:ls Prn1 inriil'':;, (·t;d•·tHlo • :<I<!S conlprt'llt•tH!•\~!a 
l'lll Sll:lS lt•:!i,;l;:::()(>S Sl.li!li'lll\' !lOS (':!S()S l'lll (jtle fiqll!' !'lliO!vÍ

c:a n:1s n·;..:.Ti!S PYI'iU' . ..; Pilt " rtndP dP t!!p,tnna dtts fi.lculdadPs <ll!l
p~a~, q:!l' t·iL~." t!·!n d~· c~Hht>gllir c•t\rfo:-: fins ~~{~lH linliltl~'Ü{' . .;; d(~ 
llil·it•·,;, ~·oniP <I('P!lll':·e cnnt a t!h:~os~t.'ilo do art. 10,% 5. 0

, qu~~ 
;;.; illli<JJ'::;;t a ~~':H: :r inq C•~:ns CP!II i1 s-'1 limiliic;f\o de !1:'10 \'l'C

jt::L\'(ll't~iJI o .. ; {.o í'..:_~liJdu. 

Fausto AllrJIISlo de Aguiar. 

:\'." H. -Portaria !~P ·~ de JanPiro <!e 18GO. 

~~:~ li:~~~U~·:,-·t·:~ p::ra o ~!'ni~·0 d:l'; (l~n(·i!las phannac:_·uticas das Facu!dades 
dl' ~.i(·diciua. 

~~:ta }.!il~P~~~:l{~P n lnq:er;H!n!·, ;\til'lH!PtH!o ~o q111~ pro;H)z 
n c·o::.~n'~i!l i-!n t:a F<:cni~:(:t!~\ di• ;,~f•(!irina d:1 Cif~:HIP da 1~(dli:J, 
t' Tl'l!~lo 011ridn ;1 d;t J/dcU!(!aclP d:1 C{'trtí 1

, Ua por Le1u qne 
ua-; oflirina-; pi::ti'Jllaceutkas rL!s mc,.;mus Faculdades se observem 
a:; s:·;.;·uinte:; 

.\ri. 1. 0 ()~; ;:l;J;J:lloS ()O CliJ':i() J':l<ll'tn:lCPlltiCO, (' OS do 
(;." <1!1110 do 1':\l'~ll lli\'UÍ!'O, Sl' CXC'l'fiiartiO na oaicina pl!arma-

:~ l .'' :\a ec;col!ta, pn'p:lrat;fio, e conservação dos mediea
mt·n:<,s. 
~ :!.° Fn1 aualv-;Ps clJirnicas. 

,\rt. 2." ,\ tlÚ·t·c~ito da ol!kina fica a cargo de lmm oppo
l'ilor da S('rt;ão dt! scii~llrias ;u·:~c·;;.>tHias, s•Jh a immPdia',:t ius
j:t·rcJ!o do Lt·nL~ t!t· pliarnwcia, que assistirá aos trabalhos rcs
l"''cliYns ;w merw,; l!tli!Ja VI'!. por s:~mana . 

. \ri. :J." Ao oppu~;itor uo:neado para dirigir estes traballws 

f , 
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§ 2.'' Di~pôr os tralnlltos: e, f'!ll dias e !toras marcad:ts 
J->t'la !'Ollgl'l•,_;;H,:ilo, faz~!', na [JI'l'SI'll(iil Uo-; allllllllOS, as prepara<;(WS 
d:ts substaneias rrwdinHIH'nlosas, 11a eonformidud<~ do po;.;ranttlla 
Jl'di;.;i<lo pelo Lente de pharuwcia, e approvado pela con3n~
!-':tl'i'to; 

~ :J." Eminur-lhes prnlira;;)(•!lte f'Sias rn~pnra<;ÕCS, fnz<·n
do-as executar fH'IOS ;JIUIIIIIOS Sl'lllpi'<~ que fôr pOSSÍVel Sl'lll 

transtorno dos outros lrahalilos do d'a; 
~~ 4." Assistir á cltarnada üns altutmos, tomar nota de suas 

!~1:tas, e abona-las nos !'aS\l:> prni;;los tons <'slatutos . 
. \ri. IL" l!:nt~rit ltu:n t'otts,..nador e doth S"rnmlcs pnra 

o sr~niço da <:ITi<:ina. O rotLi•·rv;:dor, si' 1'•\r pl!armaceutiro 
;,pprovado, poriPr.i st•nir dl' njud,u:it~ d11 tlirrdor. 

Art. ;)." O:i Px;·rririos pralicos da otlirina \er;·w lugar !orlo-; 
o; di;~;; por rsp;\t;o de dttiiS horas po:lo !!ll'llllS. ,\ssblir;lo a 
~·!lt-s to;!us os nlumnos qt~<! <•,;tudar!::n !'il<tl'llla('ia: por(•m o:; 
do (i." anno co curso tnnlico, di·, idirlth 1'111 lnnnas, tralJ«
!.·a:·;1o a!l<Til:Hlat!!l'ílln dui!~ \l'ZI'S por St'l!li!!l<l, ronforme f<\r 
,:,•,dté!1illlo no prirli:ipio d1~ cada anno kc\i1o. 

. _',;t. li." A t•nlrada da oilicina pl::mnar<~ntica ser;í {!1-
}:!H:a sónwnt<! n<~s ho;·a:; da ;wln: lúra d•·llas S<~ ollSP!'Vill':':o, 
110 q:tn forpm app!iralt'Íi, as olisposi<;lll::; do.i arts. 2W e :!:.U 
r\D H·;.;ula!lH'nlo t·ompli•nll'tllar dos E:;lalnlos. 

;\rl. 7." He prohihido l'rdi<:arem-se ua o!Ticina t'XJW

riPnr·:as f<'conlwd<bttlt'HlP rwri!-;osas. O dir<•clor n·:;pecli\·o llca 
1 :·sp<l!l'iill'el 1wla inohs.·n:iiH:;:J <k·:la disposi•:;to . 

. \ri. ~L" () dir•·<'.lor da utiirina f:1r;Í pr;·!\•cr~l••s sobrl' as 
iilnnipldaf:(;P~, n prin(·ira1:ne:llt~ cx!di{·ará o~ ~tt·r!th·ntt!s n~a\.-; 
Ctllll!lll!n~;;. as circulnstancins t• o~ ;nc·~o:-;, qtu~ <:otnt,'ill e:upn·t.!·;.:r 
lLt!'~l erifn-!os. 

A:·t. !l." (),; al!llll!:OS <jll:~ n~o i:lCOI'l'!)l'('[IJ na rr.na de 
f'i'!'ki"ÍIJIO !10; P\illl!I'S j!OI' 11\0liVO <k f,J!Ll'), !l<l fÚi'lllil !'S(a

!J,·l••:·i(!i\ nns c ;(at:rtos, porl<'riio oh\~' r no fim de cnda illlllll, 

<Jie<!i:tllll~ dt·~:inclw <!o Dir1•clor d:1 Fan:ldadr•, atlestado do lli
rcclor tla ollieina sourt: Si!ll aprovnila!lll'!l!o. 

,\rt. 10. 1\'o ~abindtl dt! :natt·ria rnPdica sr~rfio deposi
tadas toda:; as pn•par<H'Ill'S d<lS alunHws, qtw fortl!!l impor
t:ln\;:s, on qtw aiada ll<io <·xislinl!ll nellt•. E-;tas pn•p;ua<;Cii'S 
serilo ~uardadas <:om lit;m rotulo, que indicur;i o olJjPelo, o 
liOillll do prqJMil<;or e a dal:l t'lll qw: tivel'l!lll ;;ido pro·par:Ht;·,s. 

,\r!. 11. ~i e al,;u:n p;·incipio <linda não mnheciclo, ou ,!:i 
vukclrisado, f,ir <kscobt:rto, on prtlparado por novo pro<'<·sso, 
]n'<'t'~.:.rivel aos gPralnlPlltt~ etnpregados, serú tan:ben.l ('onsc:·yado 
no g;dJinete d<' mil teria medica t:<Hll a !kriara~ilo do proct•>so 
st·~uiuo, nome do prepnradcr e a data em (jlll! liv<~r lu~:1!'. 

Arl. 1:!. ]J,•,.d,~ a data da pulll:~;u·iio tk~;las ins!.nwn·w:; 
<'lll diante a tH'nhum alnn1no S<~ lz-var:i t!lll ,.,l!tla a pral:o·:t 
i!di!Uiriú.'l e:n ol!irinas pariiêu!:ncs :>CIII qu:· tl'!llt~t !'n•<I•:eur:;::,, 



"~ das faculdades por mais hum auno; ficando comprnlwn
didos nesta disposição aquelles que, tendo sido reprovados, 
estiverem obrigados ainda a t•xanw pratico. 

Art. f:l. l'das fultas CO!Illncltidus na orTieina os alurnnos 
não sómcnte incorrerão nas perws marcadas nos estatutos e 
n·spcctivo rcgulanwnto complementar, como tambem serao 
obrigados a satisfawr os prejuízos que, de easo pensado, cau
sarem ás drogas, nsilharne c instrumentos da lllt'Sl!Hl o!Iieina. 

Art. 14. Durante as hor,ts do tralmlho hum dos empre
gados da Faculdade será encarT~·gado de yeJar constantemente 
ua polieia da o!ncina . 

. \rt. 1~). 0; alumrws do ::.o anno do curso de pilar
macia serão I'Xillllinudos na lúrma ~~stalwlecida no art. :1'1 do 
cil a do regulanH·nto I'Otoplelllenl;tr; exee111an1o por{~m, em ilClo 
distincto do exame llworieo, pelo nwnos tres prep;Ha\õ~·s plwr
lll<JCL'Ulicns. 

Art. IG. ():; pitarnt<!CI'U!iros autorisndoJ por diplomas de 
ac;td>'lltiilS ou Utlivnsid;tdcs v:;tran:~dras serüo obrigados, al1'~m 
do ·~xurne tttcorico I'Xi;.:idu JH'!os e . .;!atutos, a l"awr exame pra
tieo, o qual Cl)nstarü de quatro oper,,IJies chimiras, e phar
tnarl'ulicas tiradas á sorti~: sendo-lhes eonceditlo hum quarto 
~~~ hora, qnamlo muito, para consultar algum uutor, 

.\rt. 17. ( ls prPparmlos pharrn;u:eulicos das oUidnas scrno 
1'11( r·P;.:tii'S aos hdsnilac~ da Santa Casa da ~Ii~criconlia du Ct'trk, 
I' da cidit!k da ILitiu para senin'lll nas clinicas das respectin1s 
Faculdadc·s. Exc,pluüo-:;n os que l"ol\'lll m·cessarios pura a 
rollt•t:t_"üo das IIH'SIIHIS ollicinas, o11 paril elemento da prepa
ração dur1uellas substant:ius que se ga~tiio em grande quua
lidadl'. 

"\rt. 18. As con;.:rt•gat:<J,·s proporüo ao Governo Imperial 
opporLtiiHtiiH'II(e qual'squcr lltlldilic<n;õt~s que a expnieucia acon
sdhar como 111ais utC'is ;to Pnsiuo pratiw da pl;urwacia e iÍ 
!Jua exe1;uç;Jo destas inslruc~·{)cs. 

Art. 1!). Ficüo revo;.j<Hlas todas as disposiçües em con
trario. 

l'alacio du 1\io (\e .larwiro cr11 '~ de Janeiro de 1860.
Anycl'! Jllvni: da Si/ra Ferra;;. 
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N.o 10.- FAZENDA. -Em 7 dr .lnneiro 1lc J8GO. 

Declara que os chales rle alglldilo c srda, JH'Prlominnndo o algodão, dcn•m srr 
dt•spachados como seda n. o 3. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda. nio de Janeiro em 
7 de Janeiro de 1860. 

Drrlaro a V. S., para os fins ronYcnicntcs, que os chales 
de algodüo e sctla, pn~dominando o algodão, a que se rt>f"r·r·e 
a pr·irneira parte do SPU officio n.• 17 de 21 de SPtcmhro 
ultimo, liP\'!'111 Sf'l' df'~parllados rmno seda n." 3, na Hírma da 
nola n.• :11. do Decreto n." 2.Ja!l de 27 de :\lar<;o de ts;>s. 

D1•os Guanlc a V. S.- An,?rlo ,lfoni;:; da Silz·a Ferra;:;. 
Sr. Contador Ha!"ad .\rclranjo (;alviio. 

N.o 11. -GUEI1RA.-Portaria ue 7 ue .Janeiro ue 1860. 

Drrlarando qnc o nhono rlc forra~rm ao \.ommandantr ria~ Armas, e 110 
Jnspcetor do J.o Districto ck lufnnfaria clrn• sc·r pago f1s rlitas autoridnclrs 
dur:mtc o tempo que rstin•n•;n r·m mardw por moti10 de scniçu, 1nas 
na razão de 4 lPgoas por dia. 

1\landa Sua Magestade o Imperador, por esta Secretaria 
de Estado, declarar ao lnspeclor da Thesonraria de Fazenda 
ua Província ue S. Pedro do Sul, em solução ú uuvir~a de 
que trata o seu offieio n.o G8 de 21 de Outubro do anno 
findo, sobre o abono de forragem ao Commandant~ das 
Armas dessa I'rovincia e ao Jnspector do 1. 0 Districto de 
Infantaria, que, de conformidade com a informaç.iio da Con
tadoria Geral ua Guerra, ualada de 28 1lc Dezembro c o 
disposto no Aviso de 5 de Abril, tudo uo dito armo, devem 
ser paga~ as forragens á~ referidas autoridades durante o tempo 
em que estiverem em marcha por motivo de serviço, mas 
na razllo uc 4 legoas por dia, como dispõe o art. 11 tias 
Instrncções de 21- de Julho de 1857, e conforme resolveu 
a Presiuencia da Província. 

Sebastião do Rego Barros. 



N. • 12.- Aviso de 9 de Ja 1eiro Jc ISG() 

Drt•·rmínando qur as actas das ~rss•irs flo C:onsrlbo A•lministrntím drw111 
ser remctLídas immcdiatamcatc á SccreUiria de l~stadu !lo,; Nrgodos da 
Gurrra. 

llio de Janeiro. 1\linislcrio dos Ncgoc:os da Guerra ern 
9 de .Janeiro de 1860. 

Fique V. S. na illtelligencia de f]llC ns artns das ~essi'>es 
tlo Conselho .Atlminislrativo den~m ~er renwtlidas i:nmedia
l;nneHte, a esta Secrdaria de btndo, c 11ií, co•n a tlemora 
tio costume, c nincla agora SP t!••H a n•,pt·ito 1L1 d1~ 17 dt~ 
Jlczemhro do nrrno prt~\irno pa,s;ttlo, q11e ,(J veio com o-llicio 
de V. S. dotado de 7 de .!nneiro coiTCitle. 

Dcos (~uar,!e a Y. S.-Selinsti~·o do J:rgn /Jorros.
Sr. l'rcsidcule do Con~et:w Ad:niuislr,Jtiro para fornccimenln 
do Arsenal da Corte . 

.N.o 13. -.\1i•o de !) de .Tanl'iro de 1HGf). 

Drtrrminnntin qwl o~ ~b:h•·ah..: Jl<lr<l (l~ Cilrflíl' d:• t:arallar=a dP S Pt·<!ro f!q 
~ui srj.=-io l'l'liiiS ~~·~~l:Jlflo q IllfJW';o qnr P\i..:tp T!IJ .'\l',...('llid dl' c;u;•JTa d:'l 

Ctjrte, nludando~:-:e ape1w."' os \Í\('·"' crn !J;Jr;J:onia ru<n u :i~~lrri:io art·:;d. 

Hio uc .Janeiro. ~Iíní.,lerio dus :'le;;ocios da (~uerra em 
9 ue Janeiro de I SGO. 

Dccl::ro a V. S. para seu governo ClUC os ~hnbrn1{s para 
fiS Corpos de Cnvallaria da Pr .. vincia de S. Pedro do Sul 
•levem ~cr feitos segundo o mot!elo que exi:;i(~ 110 Ar~enal 
•lc (~uerra da Curte, confeccionado tk aceordo co::1 o Coronel 
Commandante do t.o Hegiment:l dil mc:;ma ;:r:nn, fazC?ldo se 
npcnns muuança de vivos em harmonia com o fi~~urino aclual. 

Deos Guarde a V. S. - Sebrtstiilo do l?l'yn Barros.
Sr. Coronel Dircclor do Arsenal de Guerra dil Côrtc. 



N.• 14-. -Ciwular de 10 de Janeiro de 1860. 

Dc!crminando que .as Repartições sujeita.& ao~lin;strrio da Guerra rcmrtt~•• 
!Í St~crctaria de Estado do mcsmú i\lunstcno ''"' to:las 01s St'"U11das f,·,;·,,s 
huma uota explicativa dos AYisns que n•c!'ll'''" durante a Sl'lllaua aatcriut· 
com declaração da cxccuçiiu que ti,crcm tido. 

Rio de .Janeiro 1\linisterio dos ~egodos da .Guerra em 
10 de Janeiro de 1860. 

Illm. c E"tm. Sr.- Sendo conveniente que esta Secre
taria de E,;tado conheça o andamento que se der, em cada 
huma das Ht~partiçõcs a clla ~uhonlinada,, as ordens que llu~ 
forem dirigidas emana;las t!o l\liui,terio a meu cargo, cumpre 
qne V. Ex. rernetta ú mesma Secretaria em todas ns segundas 
feiras huma nota explicativil do~ Avisos que rcc:~ller durante 
a semallll anterior com declaraçi\o da cxcnHJIO que li verem tido. 

De os Guarde a V. Ex. - Sebastit1o d 1 Jlf'go Barros. 

A's Provincir~s com <1 ~cguintc vnriante: cumpre que\'. 
Ex. rcmetta ;Í mesm:t Secrcla1 ia dt~ E .. tado, no principio d:~ 
C'o!da mcz, huma nota cxp!it:a\iva tios ,\1isos qnc V. Ex. r;·
cebcr no mcz anterior co;n ucclamç:1u Ja execução que tiverilo. 

N. 0 1:-J.-F.\ZE~D.\.-Ern 10 de .Lmeiro de 1860. 

A5 Co~t!p3n!Ü:t:l, Caixns Hliar~ r .\gPJu·ia~ tkn·In pa,r.:nr direitos pela npp1~0Yü(lo 
dG seu:-> e;-.tatule:>, e se: lo do r;tpillil. 

:\Jini.itcrio dos ~c;~ocios da razencb. I~io de Janeiro em 
10 do Janeiro de 1860. 

An;.{clo ~;foniz da Silvn Ferraz, Pr:-sirlentn do Trihnn:!l 
do 'JHwsouro Nacional, ordena aos Srs. lnspec!OI"e~ da> T!J•)
sourarias de Fazenda que rccommcndem iÍ~ re . .;pectiv;1~ E,;!;tçücs 
Fi:W<H)S que fação intimar ;ís Companhias, Cai'ias fHiaes e A~t'll
cias, que não tiverem pago os novth c vclilo'i direito-; pcia app;·o
vaçiío dlJ seus Estatutos e o seHo do sc·u Cltpita l no,; 'prazos 
legues, para que entrem com a sua i:nportaneia e rcvalitlill;ão 
para as mesmas Estações; dcvc:Hlo os Srs. !nspedorcs litzer 
cobrar a di\icla exccutivonwnte quando as m~smas Companhias 
o não tcnhüo feito amigavelmente. 

A11gl'/o J!oHi::; da S!lra Ferrrr:;;. 



N.• 16.- Em tO de Janr:II'O de 1860. 

Sujrita á ri1·alidaçiio hum rrP<Ii!o, em hora tiyrssc jnnto papel selladu, {Jor 
não ter si<lo pre1•nrhi<la a formalidade do art. 8." du Regulamento de 31 
de Dezembro de 1851. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Uio d~ Janeiro em 
10 de Janeiro be 1860. 

Communico a V. S. qne o Tribunal do ThPsouro, tomando 
couhecimento do recurso P\-offieio IJ!IP inkrp<iz rlc sua propria 
dPcisão o Collcdor das rPntliJs ~era!',; da \'illa do Hio Bonito, 
resolveu confirma-la na parte em qtw c .t!:iiderou sujPilo ;i revali
dação hum credito, passado em 1R dn \ovnmhrn de 18;)8 por 
Manoel José de Souza Nen~a, a Jo:lo Frt>dPrico de Lacerda 
Coutinho, embora tivesse junto papr>l sciiado, visto que não foi 
preenchida a form;~lidarle do art. S." do Bt•~omhmenlo de :H de 
f)czPrnbro de 1851, reformando-a llOri•lfl na parlt~ que irnpilz 
multas a João Antunes Corn\a Benjamim, pl'!o simples facto 
de annexar incompetentemente o dito papel, por não sf'r caso 
disso; devt-ndo Y. S. assim prtrlicipa-lo ao di lo Col!cctor Pm 
rt-sposta ao officio de 2!) de Julho ultimo, ohsenando-lhe por 
Pssa occasião que a cobrança pelo rnt~io executivo he da compe
tenria do Juizo dos Feitos da Fazendn conforme as Instruccües 
de 20 de Outubro. · 

Deos Guarde a Y. S.- .in7r 1n ,lfr111iz da Silra Fen·a;;. 
Sr. Dircctor Geral interino das lh·ndas. 

N.• 17.- Em 10 de Janeiro de 1860. 

Os chales de seda c alf!odão, prrrlominando Psta ultimamatl~ria, devem ser 
despachados como seda n." 3. 

Ministerio dos NPgocios da Fazendn. lho de Janeiro em 
10 de Janeiro de 1860. 

Angelo :Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tht-souro Nacional, participa ao Sr. InspPctor da Thesouraria 
de Fazenda da Pwvincia de Pernambuco, nara seu conhecimento 
que, por Avisos em 7 do eorrente expedidos á Comrnissão 
de exame da Alfandega tla llahia e á Alfandega da Côrte, foi 
declarado que os chales de seda c algodão, predominando esta 
ultima materia devem ser despachados corno seda n." 3, na fôrma 
da nota n.• 31- do Decreto n.•2.t:m de 27 de Março de 1858. 

Angclu Moniz da Silva Ferra:z. 



_w;~ 17 ~!lh. 

N.0 1S.,....:......Em 10 de Janeiro de 1860. 

Os direitos de 30 por 0 /0 pert~nccm M primeiro nnno de exerdcjo do emprego. 
' ., -•, .. ' .. ·. ·•.:i: 

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de '1aneiro em 
10 de Janeiro'4~.186Q.· · . · .,:.i,, , 

Angelo Moniz da Silva Ferr:tz, Presidente do Trtbunal do 
Thesouro ~acionai, participa ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Maranhão, que foi indeferido o 
rrquerimento do Bacharel Thomé Fernandes Madeira de Castro, 
p1~dindo rcs!itui~·ão da diiTerença entre os direitos de 30 por 
ernto, que pag-ou do lugar dfl Juiz Municipal c de Orphãos d<l 
Cidadr de Caxias c os que devia pagar por ter sido removido 
para a Comarca do Tury-assú, de mrnor lotação; visto que 
pl'lo disposto na Advertcncia 2.• da Tabclla annexa á Lei do 
:~o de l\'ovembto de l8H, aquellcs direito~ pertencem ao t.o 
11nno do exercício do ~~mpn•go, e o supplicante esteve no do 
.Juiz !\lunicipal e de Orphãos da Cidade de Caxias por maL> 
de Ires annos. 

Angelo Moniz da Siha Ferroz. 

N. 0 19.- JUSTIÇ\.- Aviso de 13 de Joneiro de 1860. 

Ao T'rrsidrnta tla Rcla~ão f! r Prrnamburo.- Drclara que flous Desemhar
gatlorcs irmãos nãn podrm srr\'ir na mesma causa hum como Juiz e outro 
como Procurador da Corcia. 

~linistcrio dos Ncgocios da Justiça. llio de Janeiro em 
13 de Janeiro de 18ü0. 

A' Sua l\Iagestndc o Imperodor foi presente o oficio de 
V. S. datado de 12 de Dezembro da anno passado em addi
tamento de outro de 24 de Outubro do mesmo anno, rela
tivamente él incompotibilidnde do Desembargador Lourenço 
José da Silva Santiago quando tenha de servir com seu irmão 
o Desembargildor Caetano José da Silva Santiago· no~ pro
cessos em que haja de oficiar como Prowrador da Corôa 
e Promotor da Justiça, decidindo V. S. qnc por Lei em tal 
hypothese se acha,·a aquelle Desembargador impedido; em 
vista do que deixava de contempla-lo ua distribuição e jul
gamento dos referidos processos, por quanto, á semelhança 
do que se procede nas causas entre os particulares, que, 
quondo o .Juiz he parente de algum dcllcs, hc clle o impc-

Deci.<õrs do Got•enw. :~ 

• 



!lido c passa a causa a seu legitimo substi~ulo, .assim se dam 
no caso occurr~nte. 

E o Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, l\Janda Approvar semelhante decisão, 
visto como, segundo a Ord. tiv. 1.• Tit. 48 § 49, que foi 
sempre fiel e escrupulosamente guardada, nfio he permittido a 
dous irmãos servirem conjunctamente na mesma causa, hum 
como Juiz e outro como Jlromotor, Advogado ou Procurador, 
tendo já sido essa a decisão dada por Aviso de 26 de Junho 
de 1858, que póde ser applicndo á presente questão. 

/ 

Deos Guarde c1 \'. S. -João Lusto.sa da Çunha Para-
naguâ.- Sr. Agostinho Ermclindo de Leão, Presidente da 
Relaçlío de Pernamlmco. 

N.• 20.-.MALUNlL\. -Aviso de 1:1 da .Janeiro de 1860. 

:\I ;nula observar as Instrurçürs p.1ra os r"lllH'' •los indi1 itluos, qne J>frtrn
tlcrem ser alistados no Corpo tlc Uliciat·s ~.lariuhciros da .\nu;ula. 

3.• Secç<ío. Rin de Janeiro. ~linisterio dos Negocios 
da Marinha em 1 ~l de .l anciro de 1860. 

Sua Magcstadc O Imperador Ha por bem que, para os 
exames, de que trata o nrt. :~.o do l'lano, que baixou com 
o Decreto n.• 2.109, de 20 de Fevereiro de 1838, áeerca 
o os indivíduos, que pretenderem cntrilr para o Corpo de 
Olliciaes Marinheiros da Armada, se observem as inclusas 
Instrucç.õcs, assignadns pQ]o Dircclor Geral interino desta Sc
crclaria de Estado: o q uc rommunico a Y. S. pnra seu co
nhecimento c cxeeução. 

Renovo a V. S. ns seguranças tlc minha estima c con
sideração.- Francisco Xavier Paes llarreto.- Ao Sr. Diogo 
Ignacio Tavares. 

lnstrue~ões ttara os exaanes de que trata o 
art. 3.• do Plano a ttue se relere o De
ea•eto n.? ~.:1.09, de ~O de Fevereiro de :I.S.iiS. 

Art. 1.• Os in<liYiduos, que ~e propozerern n entrar 
r~ua o Corpo de Ollit·iaes !\Jari n heiros da Armada, sertio 
e~aminados, preceJcndo ordem do Ministro da 1\Jarinha, por 
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hmna Commissão;·crunposta do Inspector do Arsenal de Ma
rin1Ja da Côrtí), ou <le algum dos seu~ Ajudan~cs, corno 
Presidente,' do.:Patriio 1\lór, e dos 'Mestres' da!$· OfnCinas de 
apparclho e d".)~Jas,· CQ~no :i,pt'err()gantcs ... ' . . '.·, .. · ' 

. Art. 2;•·, .• o··oxainc será feito a bordo· de hiJm ·navio 
comp!etemente nppH~lhado , · c tem por fim verifiear se o 
candidato' pos5ue as habilitações neccssarias para mânejar o 
leme, quer seja de rodn, quer sómentc de canna; conhecer 
o~ rumos da agulha de marcar; oppnrelhar qualquer. navio; 
dar os signaes de apito, us<Hlus a bordo, não só para as ma
nobras, como para outros serviços; armar a hordo lmma 
cabrea para tirar os mastros em caso de necciiisidade; cortar, 
envcrgar, ferrar, e risar o panno de qualquer embarcação; 
srgmnr o gurupés, quamlo faltem os cabrestos, ou a trinca; 
alastrar e arrumar convenientemente o porãu de hum navio; 
fazer arrotaduras, c quaesquer <:,bras necessarias para aguenlur 
os ma~tros c vergas. 

Art. 3.° Findo o exame, o Secretario da Inspec«:iio do 
Arsenal lavrará o competente termo, que será assignat.lo pelo 
Presidente e mais l\lcrnhros da Commissão. 

Art. 4. o O Prc~idel!te dará logo conta á Secretaria de 
Estado dos Negocios da ~larinha do resultado do exame, en
viando huma copia do respectivo termo. 

A r·t. 5. o Ninguem poderá ser admitlido ao C\amc de 
que trata o art. I. o, sem mostrar que possue a necessariu 
robustez· para a vida do mar, e que sabe ler, escrever, c 
as quatro operaçõe~ de arithmclica, podendo esta ultima con
dição ser dispensada, se as rircum~t:mcias o exigirem. 

Art. 6. o Os Ollicines Marinheiros que se a chão emb:Jr
cados, ou em serviço fórn da Côrle, e pretenderem entrar 
para o quadro poderão, nas respectivas Estações Navaes, ser e\a
minados dentro do prazo de seis mezes, contados da data das 
presentes Instrucções, por huma Commissão composta do Im
pcctor do Arsenal, como Presidente, do Patrão Mór, ~ dons 
Mestres mais antigos, nomeados pelo Chefe da Estação, como 
interrogantes. 

Art. 7." O exnme, de que trata o artigo nntecedentc, 
será requerido ao lnspector, do· Arsenal, e findo elle pro
ccdef'se-ha nos termos dos arts. 3." c ~·. 0 destas Instrucções. 

Secretaria de Estado dos Negocios da l\Iarinha em 11 
de Janeiro tle 1860. - O Direetor Geral interino A nol'!o 
'Otnma; do Amaral. '' 

• 



N.• 21. -JUSTIÇA. -Aviso de f!l. de Janeiro de 1860. 

l\Iarca os prazos conrcrlidos ás partes para interposição do recurso, que o 
Derreto n.• 2.343 de 27 1lc Janeiro de lSáV C>tabelcceu das DecisjJcs do 
Tribunal do Thesouro para o Conselho de Estado. 

l'tlinistcrio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
14 de Janeiro de 1860 . ... 

111m .. e E~m. Sr.- Sua Mngcstndc o Tmpcrador, Con
formando-se com o parecer da Secçiio de Justiça do Con
selho de Estado, Ila por bem que, na fúrma do art. .í.• do 
Regulamento n. • 124 de 5 de Fevereiro 1le J 8 'a2, se observem 
as seguintes disposições que ficfio sendo parte do mesmo l~c
gulamento. 

Art. 1. 0 O recurso cstabclccillo pelo Capitulo 5.• do 
Decreto n.o 2.313 de 20 de .ranciro de 183!) dns decisões 
do Tribunal do Thesouro sobre tomada tle contas para o 
Conselho de Estado, scriÍ interposto nos seguintes prnzos: 

§ 1.• Do l\lunicipio neutro c tia Capitnl da l'roviucia dll 
Rio de Janeiro, dentro do prazo de dez dias marcado 110 

art. 39 do citndo H(·gulamcnto. 
§ 2. o Da Capital da Bahia e da Província do Rio de .Ta· 

neiro, dentro de hum mcz. 
§ 3.• Das Capitacs de S. Paulo, :\linas, Pernambuco, 

Alagôas, Parahyba, Hio Grande do Norte, Ccarú, Hio (~rande 
do Sul, e uas l'rovi•ncias de Santa Catharina c Espirito Santo, 
comprehendiuas as suas Capitacs, dentro de doiiS mczes. 

§ 4. o Das Capitaes du Paraná, Sergipe, l\laranhúo c Pará 
e das Províncias de S. L'aulo c Rio (~randc do Sul, dentro 
de ~. mezes. 

§ 5.• Das Capitacs do Pianhy, Amazonas c das Provín
cias de Pernamhnco, Ccar;í, Maranhiio, Ser~ipc, Alagôa~, Pa
rahyba, Hio Grande do Norte c l'aran;Í, dentro 1le seis mczes. 

§ 6." Das Províncias do I'ar6, l'iauhy, Minas, Bahia c 
Amazonas c das Províncias c• Capitaes de Multo-Grosso c 
Goyaz, dentro de oito mczcs. 

Art. 2. o Estes prazos súo fatacs tanto para ns partes 
como para a Fazenda 1\acinnal, e o recurso interposto fóra 
dellcs nüo scriÍ Icvatlo ao conhct:imcnto do Conselho de Es
tado. 

Art. 3. • Da decisiio que dcnc;:\ar recurso por C'\ccsso 
de prno legal podcrú a parte interpôr novo recurso no termo 
improrogavel de cinco 1lias. 

I 
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O que eomtllºJtico a V. Ex. para sua intelligoocia c 
em resposta ao· Aviso desse 1\linisterio de 8 de :Fevereiro do 
anno passado. 

Prevaleço-me da occasiao para renovar os meus protestos 
de estima e consideração a V. Et. a quem Deas Guarde.
João Lustosa da Cunha Paranaguá.- Sr. Angelo Moniz da 
Silva Ferraz. 

N. o :22. -l\IA HL\'HA .-A viso de H de Janeiro de 1866. 

Drrlnra qnr nno tem lu~nr ahrir exrrpção do art. ~8 do regulamento que 
hatxou t:orn o Decreto n. 2 .lü3 do l.U dt! !\filio ele 1858, nem a respeito 
das materias que formgo o I'Urso da rscola centrnl do n:ercito, nem mcs· 
mo Pm favor do~ t•studantrs da Escola de 1\larinha que houverem sido 
alumnos da cxtincta academia. 

2. • Secção. - Rio de Janeiro. - l\Iinistcrio dos Negocios 
da :;\Iarinha em tr. de Janeiro de 1.860. 

Illm. c Exm. Sr. -Determinando o art. 48 do regulamento 
mandado ob!Wrvar pelo decreto n. 2.163 do 1. o de l\Iaio de 185& 
que os aspirantes que passarem a guardas-marinhas não pqderáõ 
oh ter licen<,:a para estudar ma teria alguma que seja estranha á sua 
profissão e embarace o seu embarque; e considerando que o se
guimento systematico dos estudo~, condição cssincial do seu ma
ximo proveito, e a necessidade de, reduzindo o circulo de cada 
profissão, educar homens de conhecimentos cabaes, e, quanto 
Jlossivel, cspeciaes, são motivos suficientemente justificativos da
quella disposição: tenho resolvido declarar a V. Ex., de confor
mid·adc com a opinião emittida pelo conselho naval em consulta 
11. 190 de 27 de Dezembro proximo findo, que não tem lugar abrir 
excepção no art. 48 do regulamento citado, nem a respeito das 
materias que formão o cnrso da escola central do exercito, nem 
mesmo em favor dos cstudantl's da Escola de Marinha que houve-
rem sidoalumnos da extincta academia. · 

Ileit~ro a V. Ex. as seguranças de minha estima e distincta 
consideracão. -Francisco Xarier Paes Barreto. -A S. Ex. o 
Sr. Conseiheíro de Guerra, Dircctor da Escola de Marinha . 

.. 



N.o~ 23 ........ Aviso de u. de Janeiro de 18GO. 

D<i pr~niliencias para qne pns:<<1 o Goycrno hnperi:1l ujui7ar rom SPj.UI'aw:z 
1lo' aproveitamento dos Olliciae~ IJUC; ~o virtuole do art. l:J?,du r~gllla
menlo que baixou \'0111 o drcrt>to n • ;l.lô3 do 1. 0 de Ma10 tln 1~!.8, 
achiio'-se . na Europa éstudiuulo as dhersas especialidades de marinlila; · 

-: .,, ' . > " f 

2.• Scc~·;ío. Rio ele J;weíro. '1ini51lerio dos ~egocios da 
Marinha em 11 de .Janeiro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr. -Sendo eOIIYCnicnte atloplar-sc me
didas qne habilitem o (~on~rno Imperial a ajuizar com segn
rança do aproveitamento dos Olliciaes do Corpo da Armad,l 
qne, em virtudr~ rlo art. 1 :w {]O regulamento que baixou com 
o Derreto n. 2.Hi:1 do 1." 1lc :ilaio de 18;18, achiio-5e na 
furop:t cstlHlnn•lo <JS dircrs:ts especialidades de marinha; Sua 
Illngestatle o Impcr;Hlor' ConfiJrmmaln-se com o que cxpen
llcm o Conselho de IIL'lru,·riio e a llircctoria (\;t rr.spccliva 
escola em ollicio 11. 11.g 11~ ·'I do corn~ntc, lia por bem de
terminal' o seguinte: 

1 ., 0:; referidos Officiacs da Arrna1h, na Inglaterra, apr.~

scntarão semestralmente a V. Ex., e nos dcmaís paiz.cs ás 
rc~spectivas lc~gaçües, os ''es~nhns c trabalhos por f'lks e~e
culados dentro daqudle ll•mpo, c~>m ·~xplicaçüt~s e rclatorios 
circumstancindos, convcHienkmPnlt~ autltcuticn<los pelo Chefe 
ou Director dns OITicinas ou obra~ em <(\H~ eslivr.rem estu
darHlo. Esses trabalho,; c de,;cnhns ~eriio enviados para logo 
a esta Secretaria de E~;l:do, devendo requisitar-se aos ffi(~~
mos Offit:iacs, a quem itH·umllc provar motiv·t> juslillcativo da 
demora qne oecorrN 11:1 sua aprc~cn':H:ilo. 

~-" Acompanha-ln~-hiio iní'omw<:(H~s tc;;crr;Hlil~. a 1p1c V. 
!~~- e as legaçúes reunir:lo a sua opi11iiío partir:nlar, dos chefes 
e tlirectore~ nwneiou:1dns, ;Ín~n::t olo pnwedimento, appliea
~·;ío, nptidflu e a>:,id:lidade d,~ cada Olfi,inl. 

:L" O~ mesmrH (Jiliciae:• pn·,-tarito annualmcnte cxarnr~s 
d::~ malerios, a cujo e,.tu<lo ~e appliciío, Pm presença de Y. 
l>c ou das lcgar;ües 011 de pe,sou couvenicntcmenlc dele
gada . 

. L o Os tlcsenlw~. qnnPS<JliCI' lral1alhos c rclalorios, as in
l'ormaçües de q :w trata o ~ 2. o, c ns provns ou resultado 
f!n_, exames, ~~~r;lo suhmellidos ao Cou~ellto Nn\al, cujo pare
l'('r lransmiltir-sc-ha a \'. 1>.:. c ;Ís impcriaes lcga(.'úes, com 
n nHumuuica~·iío (la (ldilwr;:•Jto ulteri11r do (~U\eruu <Ícerca de 



cmla hum· dos Offic.iaes, de conformidade com a disposição do 
ort. 137 do regulamento citado/ · ~·· 

~ ·' -., . '"-', ... - ,I 

Reitero. a"~v." E~:;;,' os ~ot~s,~de .. "minha perf~ita·,éstima e 
distincta:coosiij~QãÓ. --. Fr.~coJ XQvier fa~ B~tretp.
A S. Ex> o· Sr. ,,Coftsellteiro c Francisco lgnacio.·: déi 'iarvalho 
Moreira. ., '· :•~'.:. · 

;,;-:~,: ,.-.~~ 

N.• 2'1-.- Aviso de U Je .Janeiro de 1860. 

])~clara qne ueYe ser prest~do gratuitanwnta pelos aferidores publicos o 
seniço de afariçllo, refista c ac11rto dos pP,os c mrdidas lias e3taçôes da 
marinha. 

2.' Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da 
1\larinha em 14de Janeiro de 1860. 

Considerando que ao trabalho da aferição dos pesos e me
!litlas estão obrigados os respcetivos empregados municipaes, 
do mesmo modo que o silo os ofliciaes puhlicos nos actos de 
seu officio a bem dos interesse~ da Fazenda Nacional; e· at
tcndendo ao que representa o l\Iinisterio da Fazenda em Aviso 
Je 9 de Dezembro proximo findo, nllegando que tal serviço 
he gratuito nas respectivas estações, tenho resohido declarar 
a Vm. que fique na intelligcncia de que, d'ora em diante, 
deve ser prestado gratnitamente, pelos aferidores publicos, o 
serviço de aferiçao, revista c acerto de pesos e medidas nas 
diversas estações da repartição a meu cargo. · 

Reitero a Vm. as seguranças de minha estima c c<>nsi
deração. -Francisco Xavier Paes Barreto. -'Ao Sr.' Inten-
dente da Marinha interino da Côrtc. ' '' ·. · . ' 

.. 



N. 0 25.-FAZENDA.-Em 14 de Janeiro de 1860. 

ERI!Jora seja annullado pelo Poder Competente huma J.ei Proiincial , uem 
por isso se deve entender tambem anuullados ou refogado• os actos au
teriormente praticados em ,·irtudc dclla. 

Mioisterio dos Negocios da Fazenda. · Rio do Janeir9·cm 
14 de Janeiro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua Magcslade o Imperador, a quem 
foi presente o olTieio de V. Ex. n.o 1!J de :.:'6 de Outubro 
ultimo, acerca da disposição do arlif!O !~.o, ~ ~:> da Lei dessa 
l)rovincia n. 0 429 de 1H de Sctr>mhro do anno pass:1do, que 
estabelece o imposto de 10 por "/o sobre o produclo liquido das 
arrematações das embarcações naufragadas, e dos respectivos 
gcneros, Tendo ouvido a Secção de Vazendn do Conselho de 
:Estado, com cujo parecer con[\mnou-s!~ por sua immediata 
resolução de 16 do mez findo: .:\Janda declarar a V. Ex. qne 
quanto á constitucionalidade do citado arligo 4. 0 será a questão 
submettida ao Poder Legislativo para decidi-la como fôr de 
justiça, e quanto á restituição, reclamada por diYcrsos 1\'Pgo
eiantes dessa Província, das quantias que pagár[iO pelo referido im
JWSto não póde clla ser feita , visto como o pag;mwnto te\'e 
lugar em virtude de Lei que não foi annulluda, c quando mesmo 
fosse revogada pelo Poder competente, não se pôde entender 
tambem revogados, ou annullados todos os actos praticados em 
,·irtude dclla, nlio preralccendo a razão dada por V. Ex. de 
que, tendo sido calculada a importancia rcclnmada no preço 
da arrematação, não forão essPs Negociantes os prejudicados 
mas sim as Companhias de Seguro, pois que este motivo ser
viria apenas para fundamentar o direito de reclamação em fu\'or 
de hum terceiro, quando tal reclamação não póde ser atlcndida 
em favor de ninguem. 

Deo~ Guarde a V. Ex.-Angclo Moniz da Silva Ferraz. 
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do l\orte. 

i 
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N.• 26.-:-~ 14 de Jaueir9, do 1860. -
f;'•;. 

Devem contõlr-sc r o mo fa I ta os- dias snntUicados ou feriados scguint~s ao 
em <In e o Empregad(} •dci:tar ·ue Cl}IDJlarcccr Da Rcparticão, para o,Çalculo 
das gratifica~oes de· ex:erc!cio. '"~>: · ,_, . - :*"""''· \i,.>.;·"· 

.•. / : . ,·. f?·,> -75·~.~ 

·· Ministerio· · dofNegocios" da,.Fazenda. IUo. de,.\~ro 
em 14 de Janeiro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunnl 
do Thesuuro Nacional, para hoa intelligeu('ia da Ordem de 
16 de Julho ue 1859, relalil'a ao modo de se contarem as 
faltas dos Empregados rlc Fazenlla para o calculo das gru
tilicilções de exercício, declara que tamhem ~e llevem eontar 
como falta os dias santificados ou feriados seguintes ao em 
que o Empregado deixar de comparecer na Heparliç1ío, embora 
se apresente na segunda feira ou llia immediato ao ft!riado. 

Angelo lJftmiz da Silva Ferraz. 

N.• 27.- Em 1G de Janeiro de 18GO. 

Pelo cof•·e da Policia só dcwm ser l'n~as as dcsprzas, que tcnhão o rar:tctcr 
de secretas, e todas as outras nas Thcsourarias de Fazenda. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
16 de Janeiro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.- A' vista do que V. Ex. me communicou 
em seus officios reservados de 17 c 28 de Setembro ultimo 
relativamente a dcspezas, que antorisilra sob sua rcsponsabilKladc 
pela verba •• Policia e Segurança Publica", tenho a observar 
a V. Ex. que pelo cofre da Policia sórnente devem ser pagas 
as. dcspezas que tcnhâo o caracter de licCI·etas, devendo sê-lo 
todas as mais pela Theiouraria de Fazenda na fórma da legislação 
vigente, como o determinou a Ordem Circular de 6 de Outubro 
do anno proximo lindo, e neste numero devem comprebender-se 
as d& reparos do edificio em que funcciona a Secretaria da 
l 1olioia. 

Dcos Guarde a V. Ex. -Angelo M oniz da Silva .Ferraz. 
Sr. Presidente da Provinda de Pernambuco. 

Decisões do Governo. 



N." 28.-Circular em 16 de Janeiro de 1860. 

Sobre as communicaçües das deipczas ellectuadas por ordem c $Ob a res
ponsabilidade das Presidencias do P.-oiincias nos termos do Derreto de 

.. 7;-de Março de 1842. · · 

. · Miníslerio: dos Negocio~ da .Fazenda. Rio· de Janeiro 
em 16 de Janeiro de 1860. 

Angelo .Mouiz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, ordena aos Srs Inspectores das The
soururias de l•'azenda que, quando tiverem de cornmunicar 
aos dhersos Ministerios as despczas effectundas por ordem 
e sob a responsabilidarle das Presidencias dn~ Províncias, nos 
termos do Decreto de 7 1le .Mnrço de 18l~c:!, remcttão ao 
Ministerio a que pertencer a despeza cnpias de todos os 
titulos c documcnto5 que lhe forem relativos, c ao dn Fa
zenda tão sómente h uma simples demonstração das rubricas em 
\JUC se deu a dcl1cieneia de credito, on dos serviços não con~ 
templados na r.espectiva distribuição. 

Angelo Moni:, da Silva Ferra:,. 

N." :!9.- Em 1G de .faneiro úc 1860. 

ImtrurçtiPs sobrr ns ~jud.•s rir ru,to a 1. I:mpre~arlns do Tbrsoi.ro c Thr· 
sourari~' rl<•c,pach.ldns ou n·nio\ldus tlt• htuuus para outras Pro1 i acia~ 
ou mandados em commissiio. 

·Angelo Moniz da Silra Ferraz , Prc~identc do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em e'i:ccnção do que determina o art. 
G1 do Decreto n."7361lc 20 de Novembro de 1850, ares
peito dns ajudns de custo que de,·em ser ahonadns aos Em
pregados do Thesouro c Thesourarias de Fazenda despacharias 
ou removidos de humas pnra oulrns Províncias, on mandados 
em commis~ão, ordena que se ohserYe o que vai prescripto 
nestas instrucções. 

· Art. 1." A ajuda de custo compõe-se: 1. • da despcza 
de transporte do Empregado c sua familia; 2. o de hum :I 
quantia para os preparos e despezas de ~iagern: 3. 0 das· 
despezas de primeiro estabelecimento; obserrando-se a este 
respeito o seguinte : 

§ 1." As dcspezils de primeiro cslabelccilllell!o ser<io ;1~ 

' 



marcadas na tabella an!l~xa; as de transporte por mar calculada~ 
ront'urme os preços:est"dbelecidos nas tabellas das companhias 
de navegação cosl~*a."!iít d~ i~tetior;.;e· 'sendq p~r. tc,tra na 
razãu de n no 1DÍnimo c de 3.~ no maxime, por' legua 
(JUe o empregado> houver ··de percorrer ; e finalmente as 
q uàntias destihadnsC para' {Js ·preparos e 'despezas de ,.,-.iagem 
na de 200~ para o Empregado que t'ôr solteiro, e :na ~e 
100.~ mais por cada pessoa de t'amilin, se a tiver, até o 
maximo tlc 400:J, qualquer que seja o numero de pes~oas 
de qne se componha a mesma família, não se conprehcndendo 
uclla para este fim os menores c os famnlos. 

\)uando a viagem fôr feita parte por mar, c parte por 
terra, ahonar-~e-ha ao Empregado a tlespeza de transporte 
correspondente a hum a c outra. 

Ao Empregado a flUem fOr concedida pelo Governo pas
sagi!m d-! estado nos vapores das diversas companhias que 
fazem a navegação acima referida, se descontará na parte 
respectiva da ajuda de custo a impm'lancia das passaget1S 
que obtiver. 

§ 2." Os Emprcgarlos rlo Thesonro e Thcsourarias de Fa
zenlla mandados em commissflo, perceberiio os veucimentos 
dos lugares que deixarem temporariamente até entrarem no 
m:ercicio dos que forem servir, e desde que cessar esse exer
c.icio até voltarem a seus lngares, hnma vez que o fação nos 
prazos marcados pelo (~overno. (Art. 62 do lkcrcto de 20 
de Novembro de 1850. ) 

§ 3. li Os Empregados nomPados para o uesempenho de 
c~mrnissõe3 e~lraordinari;ts c temporarias no scn proprio 
empmgo perceberão, ah:m dos veneimentos rlellc, huma gra
tilieação n.Jensal, que nunca será menor de dons terços nem 
maior do que os mesmos vencimentos, não tendo direito á 
parte da njuda de custo destinada para dcspezas de primeiro 
estabelecimento. O Governo porém poder;í marcar-lhes por 
hum a vez só mente, huma gratificação correspondente á •sua 
calt~goria, c á importancia da commissão de que forem Qll

carrcgados. 
§ t.." O í.overno poderá conceder aos Empregados no

meados para I nspectores de Thcsonrarias de Fazenda, além 
das quantias marcadas para a dcspeza de primeiro estabeleci
mento, h uma gratificaçao flUe não exceda de . .j-00,~ para as 
de 1. • elassc da 1. • ordem, de 300.~ para as de 2.• e 3." 
elasses da mesma ordem, e de 200;~ para as de 2. • ordem. 

~ 5." l'ela repartir:ão em que e~thcr senintlo v Empregauu 



promovido ou removido, ou de que for mandado em eommissão 
:-úmcnlc lhe serão abonadas a impo1'tancia da passagem c a 
destinada para prepnro c despcza da viagrm. A quantia mar
cada para as de primeiro estabelecimento, ou ns gratiticacões 
pelas commissões, sómcntc se abonarão na Thesouraria da 
Província em que clle fór servir, devendo ser-lhe pagá logo 
que entrar em cxcrdcio. 

Art. 2.• Os Empregados de Fazenda nomeados ou remo· 
v idos de h uma~ para o ui r as Ueparti\'Ões, a seu pedido, não 
tem direito lÍ ajuda de cn~to. 

Ista tli~posictío he e\fcnsiva aos que estiverem rc~idinilo, 
por qualquer motivo, ainda que temporariamente, no lugar 
tlo seu novo emprego, em cnmmissno ou com licenca. 

Art. 3.• Os Em!)n•gadns removidos ou promovidos, que 
nüo seguirem para o lugar do seu novo Emprc~o ou da com
mi,;sfio para que forem nomcatlos, nos prazos marcados velo 
Governo, em virtude de ordens po~tcriores qne receberem, 
ou por cxtincçfio da commi:<siw a que se dcstinavflo, ou de 
noro emprego ou eommis-fio que olJ!<'nhito, ou por facto alheio 
<Í sua vontarb, nilo seriío ohrigatlos n restituir a quantia mar
cada para preparos c despezas de viagem, se por ventura a 
therern j;Í rccebiLio. 

Se, porém, sua vingem ft>r interrompida ou mallogrnda 
por facto proprio ou por e\onerar;iío a seu pedido, a nenhuma 
gratificaçfio, vencimento ou rantagc:r: terão dirciro por qual
rpiCr titulo, c nem lhe serão abonados. 

Art. IL o As presentes Instrucções ficilo extensivas a 
quacsquer :Emprcgarlos de Fazenda promovidos ou removidos 
de h umas para outras Repartições, ou mandados em com missão, 
nos termos do art. 83 do Decreto acima referido. 

nio de Janeiro em 1G de Janeiro de 1860. -Angelo, 
1Jloniz da Siha Ferraz. 
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Tabella tias quantias ttue de~·mn sm• abona· 
tias 1•ara desau~za.s de prhneiro edabeleci
ntento aos ~tnpregados tle Fazenda 1•romo• 
,-idos ou t•entOvidos de humas t•ara ouiras 

· provindas., , ~ · · ..-.. : 

rcncimentos. 

De 100~ ate 600) .......................• 
ne mais uc <iOO.'> ale 1 :000.' .....••........ 
lle mais Jc 1 :000.> alú 1 :.=)()()).. . . . . . • ..•• 

De mais de 1 :500.~ até 2:COO.> ...•......... 
ne mais de 2:000.) att\ 2:000.) .......•..... 
lle mni10 de 2:500.) nté 3:200.>. . . . . . . . . . .. 
ne mnis de 3:200.) nté 4:000.). . . . . . . ..... 
ne mais de 4··000.) até 5:000.) .......•..... 
De mnis ue 5:000,'i nlé 6:500.'> ..•.........• 

Quantias. 

300,)000 
'~00.\000 
fi00.\000 
fi00,\000 
700.)000 
800.)000 

J :000.)000 
1 :200.)'000 
1 : 600,)000 

Nos calculos uos vencimentos comprchcnde-se sómcnlc 
a importancia dos ordenados e grutil1caçücs c não a das 
porccnlt~gcns. 

Uio de .Janeiro em 16 de Janeiro de 18GO. 

Angelo llloni:. da Sifea Ferra::. 

N.• 30.- MAUINIIA.- Aviso de 16 de Janeiro ue 1860. 

Dit providrn~ias para a r"Tiplttração rrl'ular <la~ <lr,-prza~, qtw sr lizrrrrn 
eorn os nm i os <la Armada rm portos ... ,lrangriros, c dos descontos , a 
tptc t•otfio sujeitas us praças ti!\ marinhagrm. 

t.• Secção.- Rio de Janeiro.- l\Jinisterio dos Negocios 
da lUarinha em 16 de Janeiro de 1860. 

Sua l\Iagcstade o Imperador, Tomando em consi1leraçfio 
o que ponderou a Contadoria da l\lnrinha em officio n.• 52;) 
de 10 do corrente sobre os inconvenientes resultantes da falta 
de prompta remessa dos documentos jusliticativos das des
p!lzas feitos em portos estrangeiros com os navios da Armada 
Nncional e Imperial, quer soltos, quer fazemlo pnrle ue Di
vi~õcs Navacs, o qne tem dado lugar a qne se deixem de 



fJZer os competentes processos em devido tempo p:.tl'.'l figu
rarem nas contas rcspecti v as as demonstrnções dos desconto~ 
para o Asylo de Invalidos, Hospital, fardamentos e dividas 
á Fazenda Publica, notando além disto que nos dócumentos 
por segundas vias se dão defeitos e faltas, que obrigão a 
esperar as primeiras, ainda que n;io completas, em consequencia 
,,,. duvidas que se suscitao; H a por bem Ordenar: 

1. • l)ue se observe religiosnmcllle o Aviso de 2 de Ahril 
tle 1856, fazendo os CommatHlantcs das Divisões e nnvios 
soltos, surtos em portos estrangeiros, com que os Escrivues 
respectivos sigilo á riscn os modelos das folhas dos paga
mentos ás guarnições, nHIIHlados observar por aqnelle Aviso. 

2.• Que nns 2. "' vias dos documentos das dcspczas com 
tacs navios, devem os Escririíes fazer as declarnçõcs de estarem 
on nilo pagas as mesmas folhas no todo ou em parte, como 
praticão nas 1."' vias. 

3. • Que com as demonstrações das drspl'Zas devem ellcs 
remettcr outras dos di1ersos descontos feitos ;\s pra~·as das 
gnarniçiles dos navios, prolclli('llks de Asyio de lmalido~. 
Hospital, fardamentos, c por eoula de dividas á Fazenda 
l'uldica, por quanto tem e'ses desl"onlos de figurar na receita. 

!L• Que ~c declare d'omlc prmérn a despeza, quando ~e 
houver de supprir pelo n;1vio Chefe quiilquer somma de di
nheiro aos outros narios, qne tiremm de sahir para alguma 
emnmissiio ordenada pelo Commandantc da Tlil'isilo, e quando 
por alguma eircumstaneia não possa isto ter lugar, que se 
mencione esse supprimento 11as rcs1Jectivas demonstraçücs 
-por classificar- de1'cndo Jogo que regressem os navios, 
organisar-sc por ellcs os documentos explicativos de fttl dcs
peza com designaçilo lias verbas, a que pertencer. 

5. 0 Que todas as demonstrações c documentos de dcspezas 
dos navios, de que se trata, sejão sempre rcmeltillos á Es
taçiío competente dentro dos exereicios a que pertencerem, 
c de modo que a Hepartiçuo Fiscal possa no deYido tempo 
proceder aos precisos exames c cscripturaçiio. 

Aproreito a opportnnidaúe para renovar a V. S. os meus 
protestos de estima e consideração.- Francisco Xan"er l'aes 
llarreto. -Sr. Consdheiro Joaqnim .José Jgn11cio. 



· N. 0 31. -A~rde· '17·· de Janeiro· de 1860.·. 
• <-. ;,c 

Marca os vcncimentos,:qUI''éo'mpetemaos Officiars das Companhias'' de Apren· 
dizes Marinheiros, CWc tnb•Pt:u~ ns .. rcspeçtivos CommalldanLas.noi seus 

· impedinientos. · ... : : ""' ··· · · '· .. · · · 
.~:· ·~/:;">J . .-.-. -S. .. 

1. • Secção.- Rio dó Janeiro. -.Ministerio dos Negocias 
da .Marinha em 17 de Janeiro de 1860. 

Illm. e Exm.. Sr. -Solvendo a duvida proposta pelo In
tendente da Marinha dessa Província, úccrca dos vencimentos, 
que competem ao 1.• Tenente Collatino Marques de Souza 
por haver tomado interinamente o commando da Companhia 
de Aprendizes Marinheiros, em consequcncia de se achar com 
parte de doente o Commandnnte elfectivo, desde o dia 8 de 
.Julho do annu proximo lindo até :H do mez seguinte, sem 
que todavia fosse inspccciona(lo, como cumpria, em virtude 
da Ordem geral do Quartel GenertJI da Marinha, n. o 13, de 
10 de Novembro de 1855, c Aviso deste Ministerio de 19 de 
Dezembro de t 856, cujus disposições devem ser extensivas 
aos Officines empregados na~ Companhias de A prcndizes Ma
rinheiros; declaro a V. E'{., de nccordo com o parecer do Con
selho Naval, emittido em Consulta n.• 196, de 10 do corrent~, 
que sendo os Commandantcs de lacs Companhias equiparados 
em vencimentos aos dos navios de guerra, e por isso sujeitos 
ás mesmas regras na parte em questllo, c 11iío tendo tido 
aquGIJe OfJJciaJ nomeação de Commandante interino, dada dirce
lamente pelo Governo on por elle autorisada, he evidente 
que, como Tenente da Companhia, exerceu ns funcções do 
Commando, sem por isso dever ser considerado o Comman
dante interino, como illegalmente se assigua, c não tem por 
conscquencia direito aos vencimentos como Commandante 'in
terino. Esta regra será observada em casos identicos. 

Renovo a V. E·c os protestos de minha estima e conside
ração.- Francisco Xavier Paes Barreto. -·A Sua E'{ o Sr. 
Pr6'sir1Pnlc da Província da Bahia. 



N.o 32. -:...G{;ERR.\.. -Aviso de 17 de Janeiro de 1~0. 

Dec!arancl•l rrnc rm virtude ela lmpcrinl nrsoluçfiíl de 9 do corrente sobr~ 
Consulta Llo Conselho Suprrmo Militar p:~rt<~IH'~ ao &linistcrio da Guerra 
n nomeacãn dos .Juizes Togados para senirem no mesmo Conselho Su-
premo Militar de Justiça. " , 

Rio de .Janeiro. 1\Iinistcrio dos Negocios da Guerra em 
17 de .Janeiro de J SGO. 

Jllm. e E..:m. Sr. - Havnntlo Sua ~Ia;r~taclc o Imperador 
por Sua lmnHuli.1ta c Imperial Hn,oln~'ilo de !) do corrente, 
Tomada sobre Consulta 1lo Co!:selho Snpremo :\lilit:lr, llc
solvii!O que nos <~a!'os de ""fi"· on impedimento dos .J11izcs 
Togados do Cnn~ellw Suprem•, ~lilitar de .lu,;tiça deve o ~li
ni,tcrio da {;uerra rerp1isitar ao <h .Justiça llcnJmirt:Hla, ou in~ 
tlclcrminadam~nle os llc-;e:nhargadores ner<·ssarios para preen
cherem as vagas, ou snhstitnirem os impedidos, sendo porém 
feita a nomca~·iío pelo ~linisterio da (;uerra : as~im o com
munico a V. Ex:. para ~cu conhecimento. 

Dcos Guarde a V. E·c -Sebastilln do llrgo lJarros.
Sr. Joiio Lustosa ua Cunha l'aranaguá. 

N.0 33. -.\viso de 18 de .Janeiro de tSGO. 

Drclaranclo qnr n mrdicln so:icitnda de crrar-sr, hnm ,\ nditor dr Guerra, 
ou hum coadj ll<liltc do Juiz de Direito hc inaumissivcl por ser ckpcn
tlcntc do l'otler Lt•gislativo. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
18 de Janeiro de 1860. 

Illm. c Em1. St'.- Havendo por bem Sua Mogestode o 
Imperador, por Sua Immct!iata c Imperial Resolução de 9 
. do corrente, Tomada sobre Consultn do Conselho Supremo 
Militar, Mant!at· declarar que a mcdiJa solicitada pelo Com
mandante das Armas dessa Prorincia de cre;lr-sc ahi hnm 
Auditor de Guerra privativo, ou hum coadjuvante do .Juiz 
de Direito, encanegado da auditoria, sobre a qual V. Ex. 
informou em o seu officio n. o 4.1-6 de 22 de Setembro pro
ximo finuo, hc inaclmissivcl por ser dcpen1lcnte do Poder 
J.egishltivo c dcsnccessaria á vista da Legisll!çfin yigcnle, que 



providen~emente acautela quaesquer embaraços, que possão 
occorrer no andamento tegular •. do,s,juJgamentos .doi Çooselhos 
de Guerra; assim o comm.uni_co a V. Ex. para seu conhe-
cimento. -· ·· :· :{,. -\··.~-.~ .. :·: ·'" ... ; .·. ,._ ,, 

•'\ (>.:~ .. '' ' • ; ,'/ l:- -- ' . 

Deos Guarde à V.' Ex.-Sebastião do Reg6. Barros.-
Sr. Presidente da P,rowincia de Pernambuco. · 

~ • '; ,..~ ·.: : j.' i ~~. 

N.• 34. -Aviso de 18 de .Janeiro de 1860. 

Dr!'larnndo que ao Governo Imperial não rahr a altrilmição ll1• passar cnrla 
de liberdade a esrrai'OS da Nação. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 
18 de Janeiro de 1860. 

Participando o Sr. Ministro da Justiça em Aviso datado 
(]c 14 do corrente que ao Governo Imperial não cabe a 
attribuiçáo de passar carta de liberdade ao escravo da Nação 
Caetano Vicente, em serviço nessa Fabrica que a requereu; 
assim o communico a Vm. para seu conhecimenttl, preve
nindo-o porém de que em attenção a avançallissima idade em 
que se acha o llito escravo, fica elle dispensado dos serviços 
a que he obrigado, continuando a perceber as vantagens de 
que goza. 

Oeos Guarde a Vm.- Seba.~tião do Uego llan·os.- Sr. 
Coronel Director da Fabrica da Polvora. 

N.• 35. -JUSTIÇA. -Circular de 18 de Janeiro de 1860. 

Hecommenda que se observe a ordem gmllnal do nrccsso em todas as no
meações dependentes de propostas dos Commandantes SuperiOrt's, com 
cxcepçao dos Capitães. Cirurgillo Múr c Secretario Geral, 

Ministerio dos Ncgocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
18 lle Jaoeiro de 186(). 

Illm. e Exlft. Sr.-Não se lendo observado a ordem 
gradua\ do actesso em algumas propostas que se tem orga• 
nisado para o Estado Maior dos f.ommandos Superiores da 

/Jecisues d1J Governo. 5 



f.uanla Nacional de differentes Províncias, n;ío ohslante o 
Aviso expedido por esta Repartiçfio em 2'1- de Setembro de 
1856, ·recommcndo a V. Ex. que não remetta á esta Se
cretaria de Estado nenhuma proposta,· sem que se ache nos 
termos daqnelle Aviso, com excepção das que forem rela
tivas aos postos de Capitães Cirurgião Mór c Secretario Geral, 
que não dependem de accesso; o primeiro por assim o. de
clarar a segunda parte do art. 48 da Lei de 19 de Setembro 
de 1850, e o segundo por ser lugar de confiança. 

Deos Guarde a V. E~. -Joüo Lustosa da Cunha Pa
mnaguá.- Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. 0 36. -I\IARINIJA. -AYiso de 18 de .Janeiro de 1860. 

DPtrrm.ina o que sr ur•yc praticar, pelo l\linistrrio da :\larinha, a rrsprrlo 
das passageus e frrtcs, por conta elo Goyerno , nos rarros da Companhia 
da Estrada de Ferro de ll. l'rdro 1!. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. J\Iinisterio dos Ncgocios 
da Marinha em 18 de Janeiro de 1860. 

Conformando-me com o que expôz a Contadoria da l\la
rinha em officio n.• 5~1, de 9 do corrente, sobre os do Pre
sidente da Directoria da Estrada de Ferro de D. Pedro li, de 
1 '" e 2 ~ tio mez proximo preteri to, ácerca tias passagens 
c fretes, por conta tio Governo, nos carros da respectiva 
Companhin, tenho por conveniente que pelo Ministerio a meu 
cargo se observe o seguinte: 

1. • Que para a conducçúo de cargas c passageiros da 
Côrte para alguns tios ponto~, em que tocarem os carros, 
preceda ordem tlesta Secretaria de Esta(lo ao Presitlentc da 
llirectoria; e que tios referidos pontos parn a Côrte sejfio as 
ordens dadas pelos Presitlentes das Provincius, ou Chefes de 
Policia c seus Delegados, especialmente quantlo se tratar de 
recrutas, presos c escoltas que os acompanharem; devendo as 
mesmas autoridades, dirigir-se ao Agente da competente Esta-

•. ção, tendo em vista o disposto nos arts. 27 a 32 do contracto 
de 10 de Maio de 1855. 

2. • Que nos casos urgentes de alguma "remessa de cargus 
c passagem de praças da Côrte para qualquer daquelles pontos 
se fação as necessarias requisições por esse Quartel General ao 



Presidente da Directºria, dando-se depois parte a esta Se-
crP.taria de Estado:-- · · _ 

3.• Que no verso das ordens ou requisições declarem os 
possageiros e os-Commandantes das escoltas que as passílgens 
se vcrificárão, menciôpando o ponto d'onde pattirio~ a classe 
em que tiVeftiO rugar;:~ alguma ()Ulfa circumstancia que pOSSél 
influir nos preços de tães passagens ; devendo os Agentes 
lançar o seu-Visto- nestas ordens ou requisições. 

4. • Que o mesmo se pratique a respeito das cargas, 
sendo potém a declaração feita pela pessoa encarregada d~ 
as conduzir, ou por aquellas a quem 8C dirigirem, quando 
forem remcttidas por intermcdio dos empregados da Com
panhia. 

5.• Que estas ordens ou requisições, com as declarações 
que ficão referidas, sirvão de documentos comprobativos das 
contas que a Companhia apresentar. 

O que tudo communico a V. S. para seu conhecimento, 
e execução na parte que lhe toca. 

Renovo a V. S. os signaes de minha estima c consi
deração.- Francisco Xavier Paes Barreto. -Ao Sr: Canse· 
lheiro Joaquim José lgnacio. 

N. o 37.- IMPERIO; ~A viso de 21 de Janeiro de 18GO. 

Ao Presidente da Proyincia de 1\linns Gcracs nppronndo a decisão que <'Ih~ 
deu ao Presidente da .Junta de (Jualiliração de \Otantrs da Parochia dt\ 
Antonio Dias, de dcYerem ser quali!kados os guardas nacionaes em sPr
,·iço de destacamento, mas n.1o os pedestres crcadus por Lei provincial , 
pertencentes á força de policia paga. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 21 deJanciro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.~ Foi presente ao Governo Imperial o 
oillcio que V. Ex. lhe dirigia com a data de 14 do corrente 
mez, submettendo á sua approvação a soluçãD que nos seguintes 
termos deu á Consulta que lhe fez o presidente da Junta de 
Qualificação da Parochia de Antonio Dias desEa Capital: que de-... 
vião ser incluídos na lista dos votantes os guardas nacionaes 
em !'~'rviço de destacamento, que estivessem nas condições da . • 
Lei , mas não os pedestres. 

Em resposta declaro a V. Ex. que foi approvada esta de~ 
cisão, quanto aos guardas nacionaes, porque não são praças de 

.· 
., 

M ,. 



prd , '""" llit't't''"'"'"' ~ '''f\-A t"'alit'UI. uni..-,._.. indi'"itt.,. '~<', 
\"tllllll\11\~) ft t\U'\~1 1\\lhh\'<\ , ~'' t•WlUith~ "'' tfllllliti\'."f" ~f,, 
art. lt4, S ti." tlu l.t•i l\•'!lllll\lllt'ttlor ti~~ 1\1•~\""'ll· ~'ti" .di,;ll\'-"'· 
t;<'lndevo Sei' t'llh'tlllltlu l'lllllfil'lllllltlllh', Yil!IO 11\UillliW tlXt"'l~tlhllllll, I' 
v•~rsa sobre materia de direitos poliUcos do dtladilo brasileiro; 
~ quanto aos pedestres porque, pertencendo á força policial paga, 
creada por Lei provincial, estão comprehendidos na citada dis
posição. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Angelu JJioni:. da Silva Ferra-:. 
Sr. Presidente da Província de Minas Gcracs. 

N.• 38.-l\fARINHA. -Aviso de 21 de .lanciro tlc 1860. 

O.i proYitlcndas 3fim de ohst.1r ao ahuso d1• mandan•m tl1' suas casas pari<• 
de doente '" Otlldaes da Arn1atla e d''"''s anncxas, quando l'mbarcados 
ou empregados nas Companhias de Aprendizes Marinhl'iros c estabclet·c o 
que se dcYc praticar, quando tiwrcm ellrs lircnça dos respctti\'OS Chef1•s 
fl8ra se tratarem rm suas rn~as. 

1. • Secção. Rio de .Janeiro. Miuistcrio dos Negocios da 
Marinha em 2t de Janeiro de 1860. 

Sua l\lagestade o Imperador, Attendendo á necessidade de 
providenciar da maneira mais conforme á disciplina e ;Í marcha 
regular do serviço. nfim de pt11· termo ;Í pratica abusiva de 
1larem, de suas casas, pnrlc de doente, os Officiacs da Ar
mada e classes anncxas, que se achão embarcados, ou ser
vindo nas Companhias de Aprendizes Marinheiros; Ha por bem 
ordenar qne taes partes de doente não scjáo admittidas pelos 
respectivos Chefes, salvos os casos cxtraordinarios de molestia 
aguda ou repentina, devendo ser elles em quaesquer circums
tancias inspeccionados, c recolhidos ao Hospital, quando se 
niw dê a hypothcse figurada de molestia grave. Outrosim 
l\Ianda o Mesmo Augusto Senhor que os Officiaes da Armada 
empregados nas :Estações Navaes, e nas Companhias de Apren
dizes, quando tenhão licença dos respectivos Chefes para se 
tratarem em suas casas, sejão desligados das referidas Esta
ções c Companhias, c no caso tlc exceder esse tratamento o 
tempo de hum mez, scjão recolhidos á Côrtc, como já se deter
minou por Aviso de 19 de Dezembro de 1856, cuja dispo-

, -~ sição fica dest'arte ampliada. Estas determinações se farão 
> ~xtcnsivns iÍ todos os Officiacs da Armada e das diffcrcntcs 
Classes, empn•gados em quaesqner commissões naquillo em 
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ctue lhes forem;applicaveis, e a v: S. cumpre fazê-las observar 
com uactidao.~: :<·. ·. •,.· .-. : 

Renovo a v .. S; os meus protestos de estima e considc
raçao.- Fratíéisr.o·Xavier Paes ·BarrBlo.- Sr. Conselheiro 
.Joaquim José Ignacio~ - '· · · · ·· ·· · · 

N." 39. -FAZENDA.- Em 21 de Janeiro de 1860. 

O Decreto de '10 de Novembro de 1850 uno alterou o artigo 23 do I\ e· 
gnlamento de 22 de Junho de 1S3G, que regula as substituições dus lus
pcctorcs c Escriyães das Alfandcgas do lmpcrio. 

Minislcrio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
21 de Janeiro de 1860. 

Angelo .Moniz da Silva Fermz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao oficio n. 0 110 do Sr. lnspec
tor da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco 
de 20 de Agosto de 1858, no qual expõe a duvida em que se acha 
<i cerca da decisão de seu antecessor, que declarou ter sido altcr~~ 
pdo Decreto de 20 de Novembro de 1850 o artigo 23 .. ~ 
1\egulamento de 22 de Junho de 1836 sobre a substituição'1l~. 
Inspectores c Escrivães das Alfandegas do Imperio; declara ilo 
mesmo Sr. Inspector que o sobredito Decreto apenas estabelece, 
como bem entende, a norma para contar-se a antiguidade dos 
Empregados de Fazenda promovidos ou removidos, e o citado r. 
artigo 23 tem por fim regular a substituição dos lnspcctores'. 
e Escrivães das Alfandegas, achando-se portanto em inteiro~· 
vigor a sua disposição. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N." lt.O. -Em 21 de Janeiro de 1860. 

8ubre as irregularidades, que se derão na arrecadação de huma herança jacentr. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Jtio do Janeiro em 
21 de Janeiro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. dl• 
4 de Março do anno passado, acompanhando por copia hum 
outro do Juiz de Orphãos e ausentes da capital dessa Provineia, 
em que participa a V. Ex. haver julgado vacante e devoluta 
para o Estado a herant,:a do inteslado Manod do Nascimento 



Ilucno, por nenhum herdeiro se ter apresentado a habilitJt"-se 
no prazo legal ; referindo por essa occasião algumas irregulari
dades que se praticárão na arrecadaç;:o e inventario desse espolio 
como fossem : ter o Juiz mandado lavrar cditaes, convidando os 
interessados a se habilitarem, c notificar o Curador para trazer 
os bens á praça, vindo a 1·cal isnr-sc esta antes de lindo o prazo 
para aquella formalidade; ter o mesmo Juiz anteriormente á 
huma tal resolução sua, eoncedido licença ao curador posto 
que cm:n audieneia do Procurador Fi:;c;d, para vcnd<'r parlicu
lmmcnte, bens de herança sob o fundamPnto de dilfieuldadc 
de transporte do lugar, t:m que cliPs se ac!tavi\o para <'Ssa ca
ílilal, em virtude do que chcgnu o Curador a contraelar a vencia 
de bens de raiz, c a vendl'r alguns movPis c SPrno,·entes, 
entre ellcs hum ohjedo qw· não tinha sido :naliado; havPr 
o Juiz consentido que sem esta formalidade jndicinl, isto 1!~>, 
a avnliação, fos;;e ;;rrematado hum outro obj<'eto; não constar 
dos autos a publicação dos edita•~s (k conHlt'il'.''io dos inleH'.->· 
sados ; não existir st~mclhantcmcnte nos mesmos autos nenhuma 
ronla das porcentag<~ns pa;.:as ao Juiz, E'it;rivãn, e Pror,urador 
Fiscal, e que foriío indevidamente deduzidas ln~o do dinheiro 
arrPcadado, do apurado nas arrenwta(·õcs, do ouro em pú, 
joias, tliz c., antes da respectiva entn~ga na Thcsouraria, de marrci r a 
que chegou-se ao conlweimcnto disso por hum requt•rimenlo 
do Procurador Fiscal, em que pedia o pa;;amPnto de custas, 
que lhe forão contadas; finalmente ter flf'ado o Juiz arrecadador 
de posse das obrigaçõ•·s ou lilulos ela di~ida activa (la hPram:a 
desde 18 de Julho d0 1H:i8, em tJ11e esta foi arrecadada, 
ató 22 de Fewreiro do ::;nno pa;.sadn, fh~ mnneira que por essa 
razão divida nenhuma p:!dc ser cobrada pelo curador. A 

·semelhante respeito tenho por conveniente declarar a V. Ex., a 
iim de que laça seienle o reft't'ido Juiz de Orphãos e ausentes, 
que bem procedeu, não só em ter reconhecido por vacante c 
devoluta á Fazenda a hcrnnça, de que se tratJ, visto nilo 
se ter apresentado herdeiro algum a se habilitar ll'l prazo lef.(al, 
como no modo , por que procurou s;m:~r as irrrgularidatli•s 
do processo de arrecadação; convindo oulrosirn comrnunicar 
ao mencionado Juiz em solução a duvida, em que se acha, que 
não só em virtude do Decreto de 18 de Novembro de 18~8, eo111o 
do novíssimo Regulamento du 15 dt) .lunho do anno passado, 
não compete aos empregados encarregados das arrecadações 
porcentagem algumn dos oLjectos de ouro, prata, e joias; c bem 
assim que deve mandar pôr <'m praça as dividas que lieúrão em 
mão do Juiz Municipal Supplcnte, visto serem insoluvcis, como 
diz, c o immovel, que ainda não foi arrematado, como dispõe os 
artigos M c 55 do citado Hcgulamento, decorrido o prazo do artigo 
!}:l, convindo port~lll que antes disto se declare a sua natun·za, 
afim de quo este l\linisterio resolvn se póde cllc servir para 
<llgum uso pnhlico. 



Cumpre outrosim que V. Ex. declare ao dito Juiz que dcv·~ 
rcconhccet' tanibcm por vacante c devolvida á Fazenda Nacional 
a hct·ança de Antonio, vulgarmente chamado -Pão grande
a que sê refere o. offiCio de V. Ex. de 30 de Abril do anno 
passado, ctn additumento ao de ft. de Março prox.imo anterior, 
por já se haver passado prazo muito superior ao estabelecido 
nos Regulamentos· citados, como se declara no primeiro dos 
oflicios citados: devendo finalmente V. Ex. mandar fazer clfectiva 
a n~sponsabilidade do Juiz, ]~scrivão c Procurador l•'iscal, cul
pados das irregularidades notadas, procedendo-se contra os dous 
primeiros de conformidade com o disposto nos artigos 71 c 81 
do Hcgulamcnto de 15 de Junho, já citado. 

])eos Guarde a V. Ex.-Angclo Moniz da Silva Ferra;:;. 
Sr. l'&csidcnte da Província de Goyaz. 

N." 41. -GUElUU.-Circular em 23 de Janeiro de 1860. 

Aos Sul11kiPgados das Frc;mczias 1le fúra da Cidade, p.1ra pnwcdcrcm a re-· 
crutamcnto alim de prccnrhcr!'m-sc as lilciras do E:~.rrcito. 

Hio d~ .Janeiro. !\linisterio dos Negocios da Guerra em 
23 de Janeiro de 1860. 

Sendo necessario proceder-se a recrutamento em to(\o 
o lmperio afim de preencherem-se as fileiras do Exercito 
assaz desfalcadas, vou recommendar a V m. o emprego de lodo 
o seu zelo para que em o seu Districto apure-se o maior nu~ 
mero de recrutas, entendendo-se Vm. directamcnte com esta 
Secretaria de Estado, na conformidade das ordens, que dev-e 
ter recebido do Sr. Ministro da Jusli~a. c ficando prevenido 
de que o Commandante Superior da Guarda ~acionai ·recom
mendarú aos Commandantes dos Corpos seus subordinados que 
prestem <Ís Autoridades Polieiaes todo o amilio afim de po
derem desempenhar esta Commissão. 

Deos Guarde a Vm. -Sebastião do Bcgo Barros. 



N. 0 42.- Aviso de 24. de Janeiro de 1860. 

Declarando que dcvcrli{l ser remettidos regularmente a esta Secretaria de 
Estado os mappas dos recrutas que \iercm das Províncias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios dá Guerra em 
24 de Janeiro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo recebido o officio n.• 6.233 
datado de hontem com o mappa de recrutas apurados no 
Quartel General durante a semana finda; declaro a V. Ex. 
que deve regularmente rcmetter a esta Secretarin de Estado 
os mappas dos recrutas que vierem das Províncias. 

Deos guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego. Barr~s. -
Sr. Barão de Suruhy 

N. 0 43.- Aviso de 24 de Janeiro de 1860. 

Determinando IJUC de,·erão sempre SPr remett.idas para a Corte, afim tk 
sPrcm nuyamcntc inspcccionados os rcrrutas, IJUando o pareecr dos Fa
eultativus que os examinar "~ aehar t'lll !'ontradic~au eom o seu desen· 
'olyimento phisico. 

Hio <le Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 
24 de Jaueiro de 1860. 

Illm. cExm. Sr.-Mande V. Ex. seguir para cstaCôrte, 
os dous recrutas julgados incapazes de todo o serviço e que 
o Assistente do Ajudante General nessa Província declarou 
a V. EJ. possuírem robustez para o serviço do Exercito, con
forme V. Ex. communica em seu officio n. 0 6 de 17 do cor
rente, afim de aqui proceder-se a nova inspecção de saudc, 
ficando V. Ex. na intelligencia de que assim deverá proceder, 
sempre que o parecer dos Facultativos, que ahi examinarem 
-recrutas, se achar em conlradicção com o desenvolvimento 
physico dos mesmos recrutas. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros. ---
Sr. Presidente da l'rovinda de S. Paulo. 

' ! 

I 

I 
l 



~-· 44. -Aviso de 24 de Janeiro de 1860. . -

Approvando o parecer da Commissllo de melhoramentos do material olo 
Excrt:ito pelo que respeita á vantagem das cartuxeiras de cintura sobre 
as cananas ou cartuxeiras de bandoleiras. 

IUo de Janeiro: Ministerio dos Negocios da Guerra em 
24 de Janeiro de 1860. 

111m. e Exm. Sr. -1\emettendo a V. Et.. lodos os papeis 
relativos á modificação proposta pelo Commandante das Armas 
da Província de. Pedro do Sul, no correame da Cavallaria 
c á adopção das espoleteims de que apresentou o modelo; 
tenho a declarar a V. Ex. que approvo o parecer da com
missão lle melhoramentos do material do Exercito pelo que 
respeita á vantagem das carluxeiras de cintura sobre as ca
nanas ou carluxeiras de bandoleiras, restando que V. Ex. 
informe .íccrca da conveniencia do uso das carteiras ou pastas 
que a mesma commissão reprova, c que por Aviso do 1." 
de Dezembro de 1857 forão supprimidas. 

Deos Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.
Sr. Barão de Suruhy. · 

~-" 45.- HIPEIUO.- Portaria de 24. de .Janeiro de 1860. 
I 

Dá instruc•;ücs para os exames dos vapores da Companhia Brasileira de 
Paquetes. 

Sua l\lagestadc o Imperador Ha por bem que as Commis
sües encarregadas da liscalisa~·iio dos conlractos eclebrados com 
as Companhias de navegação observem as seguintes lnstrucções: 

Art. 1. o A cargo das Com missões, que nos portos de sa
hida e escala forem nomeadas na conformidade do Contrado 
approvado pelo Decreto n. 0 2.513 de 17 de Dezembro do anno 
passado e das presentes lnstrucçües, fica d'ora em diante a 
lise<llisação : 1. o de lo das as disposições dos contractos em vigor 
eelt~brados pelo Governo Imperial com a Companhia Brasileira 
de Paquetes a vapor; 2. o do serviço dos vapores da Companhia; 
3. • das quatro tabellas annexas; ft.. • do exacto cumprimento do 
qut1 nestas lnstrucções se estabelece. 

Arl. 2. o As Cummissül'S darão nwus;tlnwnte, e sempre 
t!Ue julgarem conveniente, eoula do resull<ulo de seus exames, 
retérindo todas n quaesquer faltas ou ahu,os que se tiverem 

Dccisõc~· do Gorerno. fl 



dado 110 scrvil;o das referidas embarca~(~t~S C do estado dt~m; 
c da seu material, indicando as alterações ou medidas que forem 
rreeessaria s. 

§ Unico. Nos casos- urgente3, quando a segurança c vida 
dos passagcir·os o exigirem, dará logo pm·te ao 1\linistro .dO' 
Jmperio na Côrte, ou aos }>residentes nas l 1rovincias, do es
tado dos vapores, afim de que estc'S tomcn~ as medidus nccessa
rias, c prcvinão qualquer sucrcsso. 

Art. 3. 0 As tabellas annexas serfio pdo Coverno alteradas. 
logo que a ex perimu:ia iodiqtw a sua necessidade. 
~ Unico. Us objectos rwllas marcados, bem como lodo o

material que requer o ruslcio dos paqtwtes, sen-1o da qualidade, 
lili'O,:a c bitola necessarias 11aril a inteira scgura11t;a da navega
o;;io, e correspondentes ao ~~~~~ emprego c appfic<H;iio . 

.\ rt. r .. • Al(·m dos sohr,~salentes 111arcarlos na tabella n. • 
:1 cada hur11 vapor deve lt~r de rescna em cada viageuJ de hum 
a outro porto de partida ou t~scala lluma quanlidadP de corn
huslivcl igual a \ da que fl\r prcdsa para u sru consumo·du
ranlc o trajrelo entre os n·fcridos portos. 

Art. 5. o Os 'a pores, suas m;H·hinas, aprrslos, objectos de 
st~n custeio c cs~Juipa~uo, bem ,·.orno os sPus subresaleulcs den)
r<-IO sc!llpre consenar-se no mdhor estado para segurança da 
rwrega~ão. 

Art. li. • As raldeíras qne pelo Sl'll uso ou máo estado 
t'OIT<1o risco dt~ i'Xp!o~fio, st·r;lo suhstilui<las por novas, Jogo 
que a Cumnriss;1o n·spt•r(i\a o imliqut•, lli-IO podendo por modo 
algum os rapores seguir riageill sem qui' se \Critique a mcsr11a 
wbstituirão, ou o st~ll nt'CI'Ssario concerto. 

Art. ·7.• O Ministro do lrl'perio, ~"os Prcsitlcntes nas Pro
' incias poderão mandar, quando jul;.:arPru conveniente, n~rilicar 
por Commissües <'SJWci·u·s 011 extracnlinarias o Pstado do casco, 
do rnachinismo c dt~ todo o lll<.llerial de cada hum vapor. 

Art. 8.• Süo unicamentt· isentos d1) entrilr no porto da 
l'arahyba os vapores- Cruzeiro do Sul- e Oyapnck. 

§ U nico. O vapor -l'aranü- nüo será ohri;wdo a faze-lo, 
quando na sua clwgada ú n·specliva barra as ar.;uas estiverem 
em baixa-mar. 

Art. !).• Ficfio dcsobrisa<los de entrar no porto do Hio 
(;randc do !'\orle os \'a pores --Uyapock- c- Cruzdro do Sul

A respeito do., demais lapores tiea em todo caso salva a 
hypothesc de força maior. 

l'alacio do Hio de Janeiro, Pm :!~ de Janeiro de 1860. 

Angelo Muniz da Silra Ferraz. 
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CLASSES DOS OFFICL\ES 
E PR.\Ç.\S. 

TABELlAi\. N.o l. 

ríD!ERO 'IL'\1.\10 DOS OFFICL\ES E PR\C.\S DE c.\!H li[\! DOS \'.\POHES DA COliP.\l'illl.\ 
U!\.\SILEIHf DE PAQL'ETES. 

,----·-- ......__ ----

Sul. 1 .luiucille. CaJ:ws (*). 
Cru;;ciro do \ Ovrrpock. I Paran•i. I Tocantins. I Princc::a tle I Apa. !tlarque.: de ~~ 

j Com mandante.............. 1 1 1 . 1 1 l f ,. , 1 .. I 
I ----·--- ------ ------ ----- ----- -------------
\ lmmrdiato ••••••...•.•• ,... 1 t 1 1 1 1 - · 1 • I 
, ______ -------- ---- ---- -----------\-
1 I'' I I .• 1 1 .1 I 1 I ~ • \C •• I 
1 ~.::..:....::~=~ ----~--- ------- ------ ----- ----- ___ .:_ __ ._' __ . ---

Mestres.................... 1 1 I I 1 1 1 j 1----------------------- --------· 
, Fiel do porão • • • • . . • . • • . • . 1 1 I 1 I 1 , I 
! ____________ ------- ------ ------- ------ ------- ----·- ______ I 

j!llarinheiros de todas as elas- I 
i ses e l\lo<;os...... .... .... 30 ~o ::-;, 1;, ~o 'o 10 
--------- ------ ----- ----- ------ ------- ----- ------

1 Cozinheiros de todas as rias- I 
I scs .•....•• :..:_:__:.:..:_:_:~ 2 ___ 2 _______ .2.._ ____ 2 _____ __: _____ 2 _____ 1 __ 

i ;.raeilinistas de difl'crentrs 
! r!:..~s~rs .•••.•••••••.....•• 3 3 3 3 3 3 2 I 

Fo:z:uistas ................. .. 1:l 13 10 10 12 12 6 

i Canoeiros ................ 1 10 _ _:~ __ j_ __ s __ l __ s _l __ s __ l __ s_..::.._J_-=--.: __ ·--------------·-------i De.<prnseiros •••••••.••..••. . 1 

Sel'rrntcs ou criados .• o. o ••• I ~lum p<~ra carla 
Hntc pa:.5a;;ciros. 

Hum para ~Mta Hum para f'Mia Hum p<~r.1 cada Hnm para rílda Hum' p.na cada Hum pna radJ i ----,----,----,---- ---,----\Íntc pas:.agt'li'Os. \iu!c passageiros. ,·iute pas:n,;ciro3. \Ílllt' p.~,.,-;ae!,eiro.i. \intc passJ.geiro<t. Tintcp<t:;:>ageiro3. I 

'") _\ lotação tio 1·apor ";\larquez de Ca~iasn ht' rsperinl uu ••xdusi1·a do seni(o em que artualmcntc se acha empregado cutrc a 
uRrra do Rio Grande e a Cidade de Porto .\lc;!rc, dcyendo ser alterada quanto ao futuro tentw outro destino. 

~~ ~,, .Ll!' •irn. :2': 1!-~ .f:1;~~~1:··1 ~~~· !<~t::). --f...,.··· f ~ ., ·•ui) rl(J 1nu).-rr 
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'f~.BELLA N.o 2. 

NUMERO MAXIMODE 

QUAI\'TIDADg MAXIMA ll EYBARCAÇiiES: 
. PASSAGEIROS~ .. 
. . 

--~ 
DE CARGA.· 

De ri!. convés. 

Tantos qunn· 300 toneladas, inclushe 
tos forem os bc- a bagagem dos passageiros, 

llyapock e Cru- lirhes que th r- 700 c cxrlusi'<c os sobn•snlen-
;;eiro do Sul. rem não CX('e- ti'S do na1 i o c combus-

dendo nunca o ti1·el I'Iigirlo pela tabella 
numero de 1:10. respectiva u. 0 3. 

Como fica mar- 60 toneladas iuclush·e a 
l'rinceza de Join- c a do para o 500 baga!(em dos passageiros, 

rille e A}Ja. Oyapoek ou Cru- c cxclusin~ os sobresalen-
zciro do Sul. tcs do navio e rombustivrl 

exigido na tallclia n.• 3. 

Como fica mar- 250 toneladas inclusive a 
Paranú. 1·ado para o Oya- 500 bagagem dos passageiros, 

·poel.; ou Cru- c cxelusiYc os sobrcsalcn-
zeiro do Sul. tes do na\·io e combustill'l 

exigido na tnbella n. 0 3. I 

I 
-

Como fica mar- 100 tonrladas inclusive a 
c a do para o hagagetn dos passageiros, 
Oyapock ou Cru- 300 c exclusi1·c os sobresalen-

1'ocautins. zeiro do Sul, tes do navio c comllusthcl 
não podendo ex- exigido na tnhclla n.• 3. 
ceder nunca o 
UUm('l'O de 100. 

Como fica mar- Unicamcnto a bagagem 
cado para o va- dos passngciros. 

Marque; de 
porüyapock, ou 
Cruzeiro do Sul, 

Ca.rias. (*) não podendo 200 
nunca exceder 
o numero de 40. 

(*) Em qnanto estiver empregndo no scryiço entre as cidades do; Rio Grande e Porto Alegre. 

l'io de Janeim, 2r.. de Janeiro de 18GO. 
Fausto Augu>fo de Aguiar. 





TfABELLA N.o-:J. 

Relacuo do •naie•·ial e Holtrcsalt~ntes que d("
vem CXifiiltir a bot•do dos VaJ)OI"CS pet•tencen• 
tes á Companhia de Paquetes. 

VAPOII. 

:3 Ditaculas. 
2 Salva-vidas. 
!~ Escalcres devidamente guarnecidos. 
!~ A marras. 
!~ FPITOS. 

2 Ancorotcs. 
1 \'irador grosso. 
1 Ostacha e as competentes espias. 
6 Iloias salva.-vidas. 
1 Ilomba de inccndio CO'll 18 baldes c mangueiras correspon

dentes. 
1 Tina grande para a agua da bomba. 
1 Andaina de velas. 

100 .Medidas de azeite doce. 
100 Ditas de dito de sebo. 
12 Arrobas de graixa em bexigas. 
10 Ditas de estopa. 

100 Folhas de lixa de panno patente. 
2 Peças de mialhar de linho para gacheta. 
6 Barris de massa branca. 
3 Caixas de sabão. 
1 Dita de velas stearinas. 
2 Ditas de ditas de sebo. 

200 Tijolos de fogo. 
10 Barris de tinta preta. 

200 Libras de oleo de linhaça. 
l~ Arrobas de alv.aiade. 
2 Ditas de zarcão. 

12 l'ás quadradas e de ponta. 
12 Medidas de alcatrão. 

t22 Ditas de verniz. 
2 f'eças de cabo. 
1 Astca para a bomba do porão. 
2 Braços completos para a bomba de ar . 
2 mtos para o cylindro. 

• 



2 Pares de \)ronzcs para o puchavante. 
2 Pares para as extremidades dos eixos. 
J Braço para o parallelo motor. 
2 ])i tos para as hmnb,,s de alimentar. 
1 Dito para a valvula corrediça. 
8 Canudos de cobre diversos. 

. ,j 

2 Cavilhas para o puchavàntc. 
Estay de corrente pam chaminús (o numero de braças e 

dimensões neccssarias conforme a altura dos canudos). 
2 Jogos de gachctas metallicas. 
1 Jogo de guias. 

Brunzcs e mlvulas para as bombas dP alimentar c do porão. 
1 Jogo de grelhas para as fornallws. 
1 l' iston c aslca eom plcta. 
G Pils pan as rodas. 
1 Tampa dn bomba de ar. 
1 Tirante para a nwsma. 

1;''• De jogo de tubos d<~ lntiio para as caldt~iras lubulan·s. 
1 Yalvula da bomba de alinwnlar. 
1 Jogo de valvulas da eorredi.;a. 
1 ])iLo de rcscrvalorio. 
1 Dito para a hornha de esgoto do porão. 

!>O Virolas e ari'Uélas para os tubos das caldriras. 
1 Rarornetro. 
() Hujiics de pau ou de ferro p<1ra os tubos das ealtldras. 
1 Indicador de prcssi'lo dn Bourdon. 
1 Jogo de dito de agua completo. 
2 LampPfiL•s pnrn os in<Jicaclores dt~ ngna. 
1 Salinomelro de Horo para a eallldra. 
2 Thermomctros. 
1 Bigorna. 
(i Brocas sortidas. 
ti UadamPs. 
1 Catraca com manivP!Ia e compasso de volta. 
1 Dito direito de mola. 
t Chave ini(lcza. 
t Jogo de ditas de parafuzos sortidos. 
1 Dita de tarraxa. 
1 Corrêa de tripa. 
1 Chave para as tarraxas. 
1 Jogo de ditas para as porcas dos tubos. 
t F01ja completa. 
1 l'olc para a ditn. 
1 Jogo de ferros, para calaft'lar. 
2 
l 

24 
1 

Ditos para soldar. 
Dito de ferramenta de foguistas para cada fornalha. 
Limas sortidas. 
:\lachina compiPia dP fur:.ar. 

I 



2 Martellos de mão. 
2 Ditos dtl arrebitar. 
1 Malho grande. 
2 · Ditot~· pequenos. ·· 
2 Martellos de · éobre e estanho. 

20 Punções sortidos. 
6 Raspas para as caldeiras e outros misteres. 
6 Saca-tt·apos para as gachetas. 
1 Tomo de mão. 
6 Talhadeiras chatas com ponta de diamante. 
4 T11nazes. 
1 Tarraxa de mola e macho. 
1 Jogo de dita eompleto c desanuador de Hithitnorth. 
1 Ambulaneia bem provida. 

Além do que !lca deserip:o deverão ter cobre, pt•egadura, 
pranchados de ehumho, ealços de ferro, estopa, lona, c outros 
objectos em quantidade sutneiPntc para os casos de necessidade. 

2 Escalcres devidamente gturRccido>~ 
1 Tina. 

50 ;\ledidas de azeite doce. 
70 Ditas de dito de sebo. 

8 Anohas de graixa em bcxiga3 
50 Folhas de lixa de panno patJnte. 

l Caixa de sabão. 
1 Dita de velas de sebo. 
~- Dita de ditas stcarinas. 
4 Latas de tinta preta 

10 Pús quadradas e de ponta. 
100 Tijolo,; de fo~o. 

10 Medida.; de verniz. 
10 Ditas de alcatrão 

2 PPças de mialhar de linho. 
100 Libras de olco de linhaça. 

a Arrobas de alvaiade ; e tudo o mais c• m) nos paquPh's 
Oynpodc ou Cruzeiro do Sul. 

2 Bilaculas. 
2 Salva-vitlas . 
.\. Escaleres; e tudo o mais co1110 no Pril'ce.:a de Joinville 8 

Apa. 
Deci.~ves do Gov~rn(). 7 



Toennfáos. 

3 Bitacu1as. · 
2 Salva-vidas; e tudo o mais como no Prméez'a dt Joihfíílle bu 

Apa. · · 

3 Bitaculns. 
1 Salva-vidas 
!1 . Escalercs . 
. a Ferros. 
3 Amarras. 

iO 1\ledidas de azeite doer. 
2\) Ditas de sPbo. 

-~ Arrobas de graixa. 
l 1) ·Folhas de lixa. 

-\- Caixa de sabi'lo. 
:1 Barris de tinta pn·ta. 
'! Ditos de dita branca. 
!i Pás quadradas e.de ponta. 

20 Tijolos dP fotzo. 
~ I\lPdidas <11~ a!catnio c verniz. 

12 Limas sortidas. 
~ l'cça de mialhar dP linho. 
~ Arrobns dt~ oleo de !inhaca. 
t Dita de alvaiarlr. · 
~ Hitas de estopa para a mnehina; c tudo o tna!s como nos 

vapores Apa ou Prince;:;a de J oinville. 

Rio de Janeiro 24- ue Janeiro de ÍSGÓ. 

Fattsto Augusto de Aguiof'. 

{') 'l'er(\ s6mentc o> solu'r;ah•utPo iu<ht·:ulos t•m tJIHlllto esth;er Mlpregà<IQ 
no ··~niço entre ílS •·nl.1•lt'~ d·• 1\iu !JrJndr t' Porto .\legte, 



1 lleHctie: 
1 Coltllo pnr.a o belicl\e. 
1 Travesseiro item. 
Roupa de cama c toalhas de rosto em completo estàdo de 

asseio item. 
Ibcias, jarros! criados mudos, garrafas c copos para agoas, 

(\c. ~c. 1tem. 
touça, vidros, e objectos ele serviço de mesa correspondente ao 

numero dos passageiros. 

Hlo de 'aneiro, 2!~ de J::mriro de 1860. 

Fausto Augnsto de Aguiar. 

N. AG.- MARINilA.- A\·iS'o 'dé 24 de .furteitó 't!e l~O. 

Esta.llelcrr r1ue sú no rn>o de falta slJs-oltna rlc rrati'cos l1lts cfll;tns:, ilnra~ 
c portos poderão os üflidae-' \la Anuada scnir como tacs. 

t.a secçfió. ~io dé Janeiro
1 

.. Ministério dos m·gociós ~á 
l\Iarinha em 2ft de Janeiro de 860. 

Sua ~Tagestar\e O lrnpcradnr, ÀtlenJe,naô aàs liícW!ve
nientcs ' que podem resultar ao serviço <fc serem os tom
mandantes, dos navios da Armada Nacional c Imperial, c bem 
nssim os Officiaes de bordo, cncnrregados do serviço de Pra
ticos nns costas, barras e portos, wmo foí.petmiltidb -p~r Avi
so desta Secretaria de Estado de 15 de Novembro de 1854; 
H o por _bem ordenar: _ . . . , 

1.. Que sonienté hô càso dà talta nbsoliità á'e 'Pf'aiicos 
nos lugares; onde seus serviçus fõ\"em indiSf!ens'ltv~is; póde
rfio os Commandantes dos navios de guerra, ou algum dos 
Olliciacs de bordo, cxeréer esSas fún'é~ões, selido ~6r i~~~ dig
nos da consideração do Governo Imperial. 

2. • Que por. esse. Qna,r~e\ General se recommende de novo 
aos Comman<lat~tes das ~stações N,avaes que, sempre que o 
s.ervlço p'ermlttir, empreguem QS Cntnnumdantes 'tlo8 navios 
(lo f!Uertl\ COJil OS IJCUS QIDcipc~ UQS e'lllllC~ dos portos) COS;, 



tas e barras, comprehendidns nas mesmai Estações, afim de 
que possao no caso supposto de falta absoluta de Praticos , 
servir _como taes nos SPUS navios: o que tudo commuoico a 
V. S. para sua intelligencia e execuçao. ·, .-l' 

Renovo a V. S. as seguranças de minha estima e con
sideraçl'io.-- Francisco Xavie1· l'aes Barreto. -Sr. Conselheiro 
Joaq11im José Ignacio. 

N.0 47.- GUERRA.-Aviso de 25 de Janeiro de 1860. 

Declarando que quando tíwr de rmprrgar-se al~am Official reformado em 
qualquer sen i;;o ou comrni~são, se participará nllo só a esta Secretaria 
de Estado nMs lambem á Pagadoria das Tropas da C(\rte para legalidade 
dos vencimenl'» que se lhe d<'vào ai.Jonar. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
25 de .Janeiro de 1860. 

Illm. e Ex:m. Sr.- Sentlo conveniente que V. Ex. quanrlo 
tiver de empregar algum Olllcial reformado em qualquer 
serviço ou Commissfio o parlicipe nlio só a esta Secretaria 
de Estado, mas tamhcm á Pagadoria tias Tropas da Côrte 
para legalid •tle elos vencimentos que se lhe devão abonar; 
assim o dt:claro a V. Ex. para seu Governo. 

Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -
Sr. Barao de Suruhy. 

N.• /~8.-FAZE~D.\.-Em 26 de Janeiro de 1860. 

Declara como ~e de1·c fazer a restituic;io dos direitos e sello, pagos em 
duplicata pelos Empregados, á Yista de'titulos provisorios nas Tbesourarias 
de FaLeoda, e dos titulos dcfinitiYos, na Rccebedoria do Muuicipio da 
Côrte ; e por onde se deve cftectuar a mesma restitui<;ão; 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro, 26 
de Janeiro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em rcsvosta ao officio n. • 120 do S1·. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, 
de 20 de Novembro ultimo, no qual consulta se, at~ontecendo 



que~ alguns Empregados entrem em exerclcio com títulos pi'O• 
,·isorios e á vista delles paguem na Thesoura1'ia o sello e direitos 
dt>vidos, e fação segundo pagamento dos mesmos direitos e 
sello na Rccebedoria do Município da Côrte no titulo dellnitívo, 
póde a mesma Thesouraria, provada a. duplicata do pagamento, 
e1Tectua1' a restituiçiio com abatimento da porcenta;;(em do ex
pediente, ou se se deve considera~· fi ue a Reccbedoria da Côrte 
fez indevidamente a cobmnça, c ciTectuar cntfio clla a resti
tuiçllo: declara ao mesmo Sr. Inspector que a restituição deve 
ter lugar, fazendo-se o abatimento da porcentagem deduzida 
pelos Empre;.~ados da Rccebedm·ia do Município da Córte, por 
se não verificar o caso previsto na decisão n. o 157 de 22 de 
Julho de 1839: realisando-se porém a referida restituiçilo pelas 
Thesourarias de Fazenda, quando o Empn~gado residir nas 
respectivas Províncias. Se porém os direitos tiverem sido pagos 
rm parte, na fórma da Advt•rtencia 2. • da tabella annexa á 
Lei de 30 de Novembro de 181t. t, deve-se proceder a respeito 
delles como determina o artigo 5." da Decisilo n.• 15 de 16 
de Janeiro de 184-4, transferindo-se para o titulo definitivo as 
\'erbas dos pagamentos leitos, e constantes do título provisorio, 
c rc~lituindo-se sómente o scllo. 

Angelo Moni:; da Silva Ferra:. 

N.• 49.- Em 26 de Janeiro dr 18\JO. 

Prazo~ para a intrrposição de recursos pam o Conselho d'Estado. 

Ministerio dos 1\'egocios da Fazenda. Uio de Janeh·o em 
26 de Janeiro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da S1h11 Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro 1\'acional, cornmunica, de conformidade com o Aviso 
do Ministerio da Justiça de U. do corrente, aos Srs. lnspectores 
das Thesourarias de .Fazenda, para a devida execução, que .Sua 
.Magestade O Imperador, Conformando-Se com o parecer da Secção 
de Justiça do Conselhu d'Estado, Ha por bem que, na fórma 
do art. 40 do Regulamento n. 0 124 de 5 de Fevereiro de 1842, 
se observem as seguintes disposições que ficão sendo parte do 
mesmo Regulamento. 

,\ rt. 1. o O recurso estabelecido pelo Capitulo 5. o uo Decreto 
n.• 2.34-3 de 29 de Janeiro de 1859 das decisões do Tribunal do 
1'hesouro sobre tomada de contas para o Conselho do Estado, será 
interposto nos seguintes prazos: 

§ 1 •" Do M\tnicipio neutro o da Capital da Provinda do 1\.id 



de ~<l,neiro, dentro do prazo de dez. dias, marcado, no art. 39 do 
ci~~do, ,tlegulamento. 
~ ~.~ ~a CapHal da Bahia. e ~ Prov~ncia d~ lUo dcJ:aneiro, 

d,olll;r;Q de l.lun,J mcz.. 
§ 3,.• Das Gapitacs de S. Paulo, .Minas, Pernambuco, Ala

gô,as, Parahiba, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul 
e das Províncias de Santa Catharina c Espírito Santo, comprc
hcndidas 31' suas Capit.acs, d(;niro de dous lliPzes: 
~ 4. o I>as Capitaes do Paraná, SergipP, J\Jamnhilo c Paní, 

e das ,fro\'incias de S. llaulo c Rio lirande do S~tl , dentro de 
quatro ~czc:>. 

§ 5.• Da:? Capilars do Piauhy, Amazonas, c das Pro\'indos 
de ,f.çrnaçnbuco, C<·ará, Maranhão, Sergipe, Alagôas, Parahyba, 
Uio Graudc do i\ortc, c Paraná, dentro de ~eis mezcs. 

S ~-o J)as {Jrovincias do Pará, Piauhy, i\Iinas, l\ahia, o Amazo
nas, c d.as rro'('incias c Capitacs de Matto-Grosso o GO~'<l'l, 
dentro de oi~o mczes. 

~rt.. 2. o · Estes prasos são fatacs tanto para as partes como 
part~. Ji'~ze~;~i,la Nacional, c o rel:urso inlerpo~lo fóra dcllcs, não 
será levad.o ao conhcchocnto do Conselho d'Es~ado. 

Art. 3.0 Da decisão que negar recmso por excesso de praso 
legal, podc•·á a parte interpôr novo recurso, 110 termo improro
gaxel de cinco di-as. 

A ngclo Jlloniz da Silva Ferra::. 

N. 0 50.-GUERRA.-Circnlar em 27 de Janeiro de 1860. 

Drdaran!lo qur os Orliciars das Companhias d•· Pc<lrslrr,; nno t.rm dir('ito 
á porcCJJCllo de srus vPncimcntos dr,de a data I'Jll <JUI' s<lo nnmrnd o>, 
mas t;lo só mente da em que se fizl'r a puMirac•io na l'ro1 inda a que 
JlCrtcnccrem. 

lHo de Janeiro. Minislcrio dos Ncgoeios da Guerra em 
2~ de Janeiro de 18(i0. 

llln\. e Exm. Sr.- Para ol.Jviar as duvidas que se tem 
suscitado ácerca de quan1o devem comcçilr a pcrcel.Jcr seus 
vencimentos os Officiacs de Pctlcstrcs, se da data de suas 
nomeações, se da em que são publicadas nas respectivas Pro
víncias, declaro a V. Ex. para o fazer constar que de con
formidade com o disposto na Imperial Resqlução de 30 de 
Outubro do anno findo, tomatla sobre Consulta do Conselho 
Snpro.mo Militar, os Officiaes de q.uc se. trata', nllo tem ui· 
-tcko t t?c~~~~i.io tle 6cus \'CPcimctlll}.) dcs<.lc 4 data de su.;~:o~ 



poQle<u;ões, JQít~ ~~ st!m~~W da E}~ que se fi~er ~ ~lica~ 
na ·Provinda a que p~rt~pccrew. . · · · 

Deos Guarde a~W. Ex.'-Sebastião do Rego Barros. 

N.o 51.- FAZENDA. -Em 28 do JaneirO" de 1860. 

Marca a taxa de 2g400 por cada pip:t d!' n;;uanlentr, qnc entrar no tra• 
piche !.la Ordem. 

J\linistcrio dos Negocios da Fazenda. l\io de ~aqch·o em 
28 de Janeiro de 1860. · · · 

Communico ao Sr. Administradm· da l\lcsa do t:onsuladop 
em respo_staao s1•q olficio de 12 do conente, que fica qP.provada 
a tax'l, que estabeleceu, de 2;1;1~00 pot· cada pipa dÇJ agl\ardentc, 
que entrar np trapiche da Ordem, quer a sua demor(\ Sfja pol' 
hum anno, qqer por ltum dia sómente ; visto estax clla de 
acÇÇ>rdo com q di~posto na ultima parte da Onkrn do T!lCsourC) 
n.o 48l de 30 de Dezembro de 1l:i57, devendo porúm limitar-se 
a sua arrecadação ás pipas que li verem entrado do 1. o do corrente 
IJ1~~ Cf\l ~ia.nte, Q ás \l\19• ~tapr.lo já em deposito a esse tem_po, 
não forCiri rêtiradas d'cntro dó 30 dias contados desta data . 

. 4ngelo Moniz da Silea Ferra:;. 

N.o 52.-Em 30 de Janeiro de 1860. 

Dil ide o tala o do l\!inislrrio da Fazenda, ele qtw trata o art. 12 das In~ 
· tr~cções de 27 de Abril de 18á9. 

1\Jinis~crio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro et~ 
30 de Jan~iro de 1860. 

Angelo Mo.niz ~a Silva Ferraz,' Presidente do,'Tribunal d~ 
Thesouro Nacional, ·ordena que o talão do Ministcrio da F a~ 
zenda, de que trata () artigo 12 das lnstrncc;ões de 27 de A hrii 
de 1859, seja dividido ~rn quatr? col\ccçõr.s dist~nct~s, sendo 
~ Rflmejra relativa 9 Tlíesouro. ~ácwnal e ~;tecebedorla do Mu
nictplo; a seg-ondaaao Consulado, Armazem do papet sellado~ 
Ca11a da Moeda1 Ju"o dos Feitos1 Oficina das Apolicest Gl'<~llil• 
~atõea, 'f.yJmQraphla Naclonal 1 e Aposentad.es i a.terllelra li Alran• 
.... fdllt. ., .. MO\'UR.9(0 ~ ' • ql1lr\l .. ~ NOtt\1 



pio, Tenç11s, :Meio Soldo, e :Extinctas, deyendo a numeração 
de cada Coller.ção :;er feita iieguidarucntc. 

:\ noelo Jl o-ni: da Silva Ferra~. 

N.• 53. -Em 30 de Janeiro de 1860. 

Marca 110rceutagem aos Curatlot·rs Gt•rars de heranças jacente~ e bt·n~ de 
ausentes. 

l\linisterio dos l'\1•gocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 
30 de Janeiro de 1860. 

Angelo Moniz da Sih<> Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena fJlll' nos lugares em que houn~r Cura· 
dores Gcraes de heranças jar.enlt's c bens do ,mscnlcs, nomeados 
em virtude do art. 78 do HPgularnento qne baixou com o Heereto 
n.• 2.433 de 15 de Junho do unno proximo passado, no abono 
das por·centagens aos mt·smos Cnradorl's se observe pl'oviso· 
riamente a Tabella junta, assign11da pelo Olncial Maior da Se
m·etaria de Estado dos Negocio~ da Fazenda. 

Angelo Jfoni::. da Silva Ferra:. 

'l'abeUa n que se rCc·~cre a l"'ort•hu·iu ~lesta tlata. 

=:o:=: -
lHo Bahia. I ller·nam-

1le Janeiro. buco. 

Do producto de que trata o 

art. 82 do Regulamento ... 1 t ·;. 2 o I 2 ·;. f o 

Oos bens e dinheiro de que 

trata o art. 83 . ..... . ~ ... 1 • f I • f J •' . : ~ . 
Secretaria de Estado dos Negocios da Fazenda. Rio de 

Jáneirn em 30 de J6neiro de 1860, ~José Seve1·iano da Rocha. 



JAI!ttuccoes ~ara •".:JOm!lllp. de contas wra da boru ordluarlas do elpediea~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 31 de Janeiro de' !860. 

Angelo Moniz da Silvn Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional ordena que, para ex.ecuçao do art. 
48 do Decreto n.• 2.343 de 29 de Janeiro de 1859, se 
observe o seguinte : 

Art. t.• O Oirector Geral da Tomada de Contas proporá 
ao Ministro da Fazen•la as contas atrazadas , anteriores ao 
exercício de 18t>6 -57 , que puderem ser examinadas fóra 
das horas do expediente ordinario da UepartiçAo, nos termos 
do art•go do Decreto acima citado, e bem assim os Empre
gados da respectiva Directoria mais idoneos para a liquidaçiio 
das mesmas contas. 

§ Unico. O Ministro da Fazenda designará tambem, quando 
julgar conveniente, para o desempenho rlest~ trabalho Em
pregados que pertenç&o a outras Direclorias do Tbesouro , 
ouvindo para isso os respectivos Directores. 

Art. 2." As contas que devem preferir-se para o fim de 
que trata. o artigo antecedente são aquellas a respeito das 
quaes houver seqnestros ou execuções, ou em que se pre~ 

sumir alcance, Sl'guindo-se depois as mais modernas do referido 
exercício para traz, de modo porém que, neste ultimo caso, 
se não liquidem as contas pertencentes a hum exercício !'em 
que estejão liquidadas todas as da mesma natureza daquelle 
que immediatamente lhe succedeu na ordem chronologica, 
afim de que se tragão sempre justas as contas mais modernas 
e se vão ajustando depois as mais atrazadas, conforme couber 
no tempo. 

Art. 3. • Aos empregados designados na conformidade 
do art. 1. o serão confiadas as contas cujos livros e ducumentos 
puderem ser facilmente relacionados, afim de que a liquidação 
dellas seja feita pelos roe!.mos Empregados em suas casas : as 
de maior importanciu, ou que constarem de grande numero 
de li nos e de maços de documentos, não sahirão do Thesouro, 
e só ahi poderão ser liquidadas, salvo se a etperiencia mostrar 
que tambem podem se-lo pela mesma fórma sem inoonv~ 
biente olgum. . 

S tJniCô, O birettor U-eral Hli 'rl.ltnldll QQ Cootas datsti 
IJet:irl-i tltJ fto\itt'flbl e 



ficará as co,f\.fqs segun~Q a di~pos\Çiio qe§te artigO; mandando 
organisar as respectivas relações. 

Art .. "!-·.o ~~ livros, e ~ocuweq~os serão cntrcg~es aos Em:-
pregado's mediante recibo passado" em livro para esse fim des.:. 
liW\1,\~ d'9,~H\~ COnsJp j:,q_Ip. ÍQ~a mm~cificação C cJqfÇ,~\l O nu
mero e natureza dos hvros e sq~& fol~~s, e do~ docu~ento~ 
de cada conta, o estado em que se acharem, e tudo quanto 
~ô~· t;J~çessario p~ra prceisar a r~sponsabilidade dos Emrregados 
c dos E~l\ctqrcs, c evitar duvidas fntnras. 

§ l." Os Empregados só ficarão i•cntos da responsabilidade 
prevista neste artigo quantlo entregarem todos os livros c do
c~m.e~tos no cs\ado ern que forão J;QC~bidos, dando-se-lhes 
neste cl\~9 quitação lavrada no mesmo livro em que fivcrcw 
~ssigna~o o recebimento. · 

§ 2." Os documentos das contas que tiverem de ser to
n~ada~ fóra do Tllesouro serão rubricados pelo re~pcclivo Çoq
~ado •• : 

Art. 5. o As contas deverão ser tomadas por dons Em
pregados scpnradamentc. O primeiro a quem o respectivo 
t:ontador distribuir a conta, depois de e\amina-la, a entre
gará com o seu rclatorio, c a11 tabellas que o devem acom
panhar ao mesmo Conlatlor, o quaL ~-tuardando esses trabalho5, 
rlevolveriÍ a conta ao scgumlo que designar para tambem 
examina-la, devendo este proceder do mesmo modo que o 
priqteiro. 

Art. 6. • Logo que o Contador receber o relato rio do 
segundo Empregado, a que se refere o artigo antecedente, 
procederá· as confrontações com ·o do primeiro, e, depois dos 
precisos ex:a,mes, dar<Í o seu parecer, aprcsental]do a conta 
11.ssim prepa.rada ao ])iréctor Gernl da Tomada de Contas. 

§ l.Jnico. Nos relatorios que fizerem os Empregados tra
tarão distinctamente de cada hum dns pontos que· pela natureza 
rla conta devão ser examinados, declarando se foi ob5ervada 
pelo. responsavcl a Legislação que reger a ma teria, c as omis
sões, eÍT(}S ou fraudes encontràdas no acto do exame, e tp.do 
o mais que entenderem a bem dos intér~sses da. Fazeó~f e 
para b exacto julgamento da conta. 
· . Art. '7. o Pela tomada de cada conta fóra das horas do 
eXJte!lient~, ~erá abonada aos l:mprÓg~qO~ que 8, cJfeétuarejn, 
JogQ qu~ Ci!Q~ hum delle~ aprcseQtar seu trabathQ, l)uxna ~I'!)• 
tificat.lío, marcada pelo 1\linlstro da Fazenda sob~~ hlf9rp1a~.Q 
~ Ç.on~d..Qft& e !>~reter 4~ IJiret.to~ Ç:~~ •• · TqW~ de 





Conta_s; de~e~do ter-se em visla para a fixaçllo c:la wesma gra~ 
t,ijicaçã~ a QAtm:e~a e ünp.ortancia da conta. 

§ ·un~.~ .~~ifa~~&poderáo_setixa4u:e~nTalleUa 
~;m~~ter : .· . · · 

. ·Art.:: 8A ~; :ijx~nadf q98lquer co o ta arub-m.e.4ioa e moral .. 
Jl1ent~, -~\\ ~~mforw,idade da Legi$ação em vigor, 'a>o.siderar-. 
sc-ha toma4la, P<lta o aboao da gralijicaçãQ, J.ago quf) cada 
hum dos Empreg\ld9S a quell). houver sidq-,.Qi.stril\u.iAa apre·. 
~enlar seu trabalho nos termos do art. 6. ", ainda que o jul
gamento definitivo dependa, por parte do responsavel, da 
solução de duvidas, ou exhibição de documentos i~dispensave~~ 
Jlara ·o procedimento ulterior. · · 

§ Unico. Se por qualquer motivo a conta não pude~ ser 
completamente liquidada pelos Empregados e~carregados de 
examina-la, terão ellcs, não obstante, direilo a huma parte 
da gratificação que perccberião se concluisseJ;n o trabalho , 
a qual será arbitrada pela fôrma estabelecida 1;10 artigo' an
tecedente ; devendo a outra parte ser paga, quando a conta 
fór ajus\ada deftoitivamGnte, aos mesmos Em,prcgados , ou 
a outros quç Qzer(ml o trdbalho, se. aos, p~il.l;\çi~ iHIP. t~ve~. 
sido possível conclui-lo. · · 

· Art.·~- o Os CQntado~·es poderãq percel,leJ". até &.terça, 
par~e da gÇatificaç&o ar~itra~(\ pela ~oma.dll de' 'caqa' conta .. · 

Art. 10. O e~am(.l e liquidação d:as contas se regulará 
pelo que se, acha prescripto nas Instrucções (\e 26 de Abdl 
de 1832, c mais disposições em vigor a re~peito dc~.ta 
matcria, em quanto o coutt:nrio não. fôr d.clcq~inado. 

Art. 1.i. Na liquidação dos ~r()cessos. de dh:i~a,s de. ex.er
ctews findos observar-se-hão as presentes l~1st.I;~ççõe~. em tudo 
quando fôr. applicavel; e bem assi~ as segui1,1~~s qispo~içõ.~.s: 

§ ~ ." As d,tvid,as de exerci cios findos q\\C potle!fl sei,' liqQ.i
darlas fóra das· lwras do «;!~pediente dp. '11t,osOIJ~O ~ao as. qc,
signadas na 2.• pa.:te do (lrt. 4,~ do, ~ef,:reto. q,,• ~.34-3 qe 
29 de Janeiro de 1859. . " 

§ 2. 0 Os processos serão examinados por dous Empregados 
scparadan,lenle., seguindo-se e~ tudo o lD~is o,. que fica esta
belecido nos arts. 5. • e 6. o 

~ 3. o Se ao Contador da Estação competente não fôr 
possível proceder ao exame final e dar parecer sobre os 
processos que houverem sido liquidados, o Ministro da Fa
zenda designará hum dos outros Contadores do 'fhesouro , 
sobre proposta do Director Geral de Conlobilidade, quo para 
esse .Um clisttibuiri tlS proce~os potG-s reforid()J Empregados.' 



§ 4. 0 As attribuições dadas nas presentes Instrur.ções ao 
Director Geral e aos respectivos Conta dores da Directoria 
Geral da To.mada de Contas, em materia de exame e liquida(:io 
de contas, s~rao exercida!! no que respeita á liquidaçan das 
dividas de exercícios findos, pelo Director Geral e Contado r 
da 1. • Contadoria da Directoria Geral de Contabilidade, bem 
como pelo Contador que fôr designado nos termos do § 
antecedeote.-A.ngelo Moni::. da Silva Ferraz. 

N.• 55. -GUERRA. -Circular em 31 de Janeiro de 1860 

Espeçiftca QS casos em que as Presidencias de Proliucias pouem ílntori~ll~ 
, despelaS <J)ém das determinadas por Lei. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra em 
31 de Janeiro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l'tlagestade o Imperador lia por 
bem Mandar recommendar a V. Ex. a fiel observancia do 
Decreto o. o 158 de 7 de Maio de 1842, especificando os casos 
em que as Presidencios de Províncias podem autorisar des· 
pezas além das determinadas por Lei e Orçamento do Go· 
verno Geral, cumprindo que antes de se esgotar qualquer 
verba da Thesouraria de Fazendo se dê conhecimento a esta 
Secretaria de Estado, indicando com toda clareza e possível 
precisão a somma que fôr necessaria para continuar-se a 
despeza, cumprindo mais que com toda a discrição V. Ex. 
autorise se ultrapassem os creditos em circumstancias muito 
urgentes ou quando para isso receber ordem especial desta 
Secretnria de Estado. Outrosim Manda o Mesmo Augusto 
Senhor que ás Thesourarias de Fazenda expeça V. Ex. as 
mais terminantes ordens afim de que pela parte que lhes 
toca cumprao o determinado. 

Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. 

I 



• 

N. • 56. ~MA}UNHA.-Aviso de 31 do Janeiro de 1800. 

Manda observar -nova tabella do que devem pagar ~s parti~uJares _pelosHr· 
· - VIÇOS_, qut Jbes prestar o Arsenaf de Mmnha da C4rte. 

. ' ' 

3. • Secção. · Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoeios da 
Marinha em 31· de Janeiro de 1860. · -< '· /· 

Sua 1\fagestade O Imperador, Conformando-Se com o que 
V. S. expôz em Officio n.• 711, de 31 do mez proximo pre
terito, H a por bem que se observe. em· lugar da que existe, 
a inclusa tabella, assignada pelo DirectOI" Geral interino desta 
Secretaria de Estado, designando o que devem pagar os par
ticulares pelos serviços, que lhes forem prestados por esse 
Arsenal: o que communico a V. S. para sua intelligencia e 
execução . 

Reitero a V. S. os votos de minha estima e eoosideração.
Francisco Xavier Paes Barreto.- Ao Sr. Diogo lgnaeio Tavares. 

Tabella de que devem t•a~ar 081 pardeulare• 
peloli servi~oli, que lhes pre•tar • .&r.enal 
de llarinlaa da C::::ôrte. 

Por cada dia que nma barcaça de virar de querena 
se achllr ao scrviç.o de algum nayio 
mercante , sem estar virando, sendo 
dns menores •.•••.••••••.•..••.•.• 

'' das mai11res .•...••...••...•.•.•..•• 
" ,·irando de quercna, as menor~s com 

hum a dous apparelhos.. • • • • ...•. 
'' com tres ditos ................... . 
" as maiores com bum a dous appa-

relhos ..•••..•...••••••.•..•.•••.••• 
n com tres ditos ..•...••...•..•..•..• 

Pelo aluguel de hum cabo ou vira dor.... . . . . . . . • Por dia 
» de hum cudernal grande............ " 
" de hum dito prqueno. .. • .. • .. .. .. • » 
» de hum dito de patnrrnz........... " 
" de hum patarrnz .•...... - • • . • . . • . • » 
" de hum colhedor. . . . . • . • . . . • • • . . • • • 
» de hum a coz!'dura................. » 
» de huma estralheira, servindo, ou nlie 

de alanta....................... » 
» de buma talha dobrada............ » 
» de huma dita singela.............. '' 
» de huma amarra ou ancora........ " 
11 de hum ancorote.. ... .. ........... " 

Por tirar ou metter o mastro grande ou de 
traquete de Galeras, ou Brigues 
Barcas, sendo com hum apparelho •• Por cada mastro 

~ com dous ditos...... . .. .. . .. .. . .. .. , 
SIJ t\ mastl'o fÔT o da m~sêna ................ .. 
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P11r ti,rar o~ .~Her os _ tjlastr9s d~ _Brigues , . :. _ . 
·· . Pataclios, EScunas, ou Sumacas .••. Pór rada mastro rósooo 

• . das , Lanchas de Iguassú........... " 
lt ~::f,.'~_--ti\11 ~~:'caldelr~ on1ln'a~ibip,ll rt:i H•~~--, ·,_ 

. ~âfó té\h ftijpi a~flre\t\o~ ....• ~.. ·~l 
,; ,..,.__,. cotn dous ditos: •. , •••••••••••••••• 

Pelo 'alu~el de b~ma Jinga ye corr.eqJç. \· .. ,.-•• 
· » '· \· 'de\ltima Cólltaidil\râ _de- cól'téhte, êín 

· :m1ílio de vira t' ••••• ; • •••• ; •••• : ~-. '• • • •'' 
de huma corrent<', ou amarra pam 
fuqdas, afim de suspender qualqu••r 

)) 

)) 

, 
" )> 

)) 

" ')) 

navio do fundo ••.•••.••.•...••. , •. 
djl, hmqa la!lcha das maiores .••••.•• 
d~s menores._ ............ ~ ....... .. 
de hum cscaler dos mitiores .... _ ...• 
do& menores •.••......•............ 
de hum batelno para suspender r ascos 
tlo fundo ••••••••.••.•.•.••.......• 
de hum llito para susprndrr ferros, ou 
rrrrbrr car!!as .. , •..... , .......... . 
dr hurna barca das tnainrr." para su~
jJCnder quai<[IH'l' nnYio do fundo ...• 
das menores .•..•.................. 
de hum a barra de <':lvnllos, dr S. C!n·is
tovão a .::-;ktheroy, condnzirlll" trinta 
r Sf"'is Arlinla«'~ ....•................ 

» de h uma dita d'('nlre os na1 i os par;t 
terra •.•••••...••••.••..• , •••••...• 

Se a baréa "onduzir inaior numero de animaPs 
do que o inárcarlo na rr>prhiva lo
tação, pa~ar-><'-loa pot' cada. c~brÇ'a 
das t[UC •·xrcden•m,., •.•.••..•...•. 

Pelo aluguel de hum a boi a ...•..............••.. 
" de h uma pr:HH'ha de querena .•••.. 
" de h uma hm11ba •.........•.•.•.... 

Pelo serviço de huma pra~a da Cahrea, setHio d;t 
Ilha da~ Cobras para th-utro, tlr !lia .. 

» de nottc .•...•......•...••...•....• 
>> sendo 110 Poço, •le <lia •••.•.•...•. 
,, de noitc ........ • ......... 

1 
...... .. 

, de hum a dita fúra da bàrra, <c dia •••• 
» de noite •.••..•••••...••..••.•..•• 

Pelo a~uguel de hum a b~rrà dagoa uas maiores .• 
)I das mrnorrs ••..•...•••.•••.••.••. 
» de hum moitão de rrt<irnó graitde ••• 
» de huin dito prqucno .............. . 
>> de hum r.1dcrriól gründc •••..••••••• 
>> de hum dito peqüeno ............. .. 
» de hum hnscavida grande ..•.•.••• , 
>I de lnun dito pequeno .•••.•.••..•.•• 
>> de hnrna ror&ga •••.....••••.••• , •• 
» de hum Yaporpcquen!'l de rcÍJoqurs •. 
,. do mesmo, em meio dia .•••••••..• 

Por dia 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

" 

l'or dia 
)) 

)) 

Por d'ia 
" )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

>> de noite .......................... . 

or cada lingada na Cabreil, oú nps ,l.uiudastes, 
srgundo o pcsó <los objcctos ••• , , , , • 

Conforme 
o h~npo 
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Secretaria d'Estntlo d'os NPgocio.~ da )\farinha em át de Janeiro d~ 
1860,- 0 DircctQr Gçrul intcrino1 An9c!a rhoma:o !lo Amal'a(, 

• 



Angelo Moóiz dá Silva Ferraz, Presidente do Ttttmrtttt do 
ThE!~tmro National, tendo o~er\'ddo que, àpetbr IDis: ·~trcú~ 
Jfltes e'xpedidas em 17 de Novembro tle 18&8, 26 11~ !unho 
é 17 de Dezembro d~ 1855, cohtinúa a dar-se a falta dé 
declaração, P.os avisos de gaques ou de rémessas de fundos, 
do exercício a que pertencem taes iransacções, ô que sem 
duvida causa grande tran~torno á regularidade do serviço e 
da contabilidade do Thesouro, dando-se até mesmo ultima
mente esse inconveniente em larga escala pelo que respeita 
aos nvisos de remessas de notas substltuidas nas TheSotlrariàs 
de Fazenrla, recommenda aos Srs. lngpertores .da~ me~illilS 
Thesourarias que fação essa declaraçã() cli1 todos ()S 'Oilldos 
que versarem sobre o referido assumpto, cstnmbán.do-Íhes 
severamente a falta de cumprimento das mencioiíadás Circu
lares, que não tem justificação. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz~ 

N.• 58.- Portaria de r.. de Fevereiro do 1860. 

Confirma a dccisiÍo que recm.on h11ma transfcrcncia de prdlio por falta de 
' pagamrnto da dccima da herança. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Itio de Janeiro em 
4 dil Fêverelro de i860'. ·'' 

Tendo o Tribunal do Thesouro Nacional resolVido conflt•
mar a decisão que recusou a Antonio Caminha n transfcrentia 
do prcdio n. o C..5 da rua do Monte para seu nome, visto não 
se provm· estar satisfeita a oecima da herança, tl'anslllitlida pm· 
Joaquim Maria de Sont' Anua a Antonio Francisco ])alU<lSCf~Ho, 
do quem o mesmo Caminha a houve por titulo de unema
tação, assim o communico ao Sr. Administrado!' dQ. H.eccbcdo
ria purn sua intclligenda e cxccut;no. 

Anyolo Moni.z da Silva l!erra::. 



N.o 59. -Aviso de 6~de Fevereiro de 1i60. 

Confirma divenas decislles do Presidente da Commissão de inspecç~o da Al
randC81 da Bahia sobre taxas de certas mercadorias, e indica as disposíçoes 
applleaveis a outras. 

Ministerio dos Negocios da. Fazenda .. · Rio de Janeiro em 
6 de Fevereiro de 1860. 

Respondendo ao Officio de Y. S. n.• 20 de 7 de Outubro 
ultimo, no qual participa que, por occasião de duvidas susci
tadas ácerca da qualificação e classificação de diversas merca
dorias na Alfandega dessa Província, decidira: -1.•, que os 
leques de panno, papel, ou seda, com varetas de sandalo, 
abertas ou li»as, continuassem a 1•<4gar a taxa de 300 réis, que 
alli se cobrava por cada hum: 2.•, que os lJotoPs de algod~o 
com franja fossem despachados com a taxa de GOO réis, a que 
estão sujeitos os alamares e outros enfeites; 3.•, que os sofás 
de ferro o fossem como obras de ferro não classificadas, por 
entender que o art. 1.505 da T;..:-ifa em vigor sómentc cum
prehende os de madeirn; 4. •, que as sementes de abobora seccas, 
vindi!S da Costa d' Africa, fossem desp1chadas corno farinaceos, 
&c., (art. 976 da Tarifa;, c não como fructo (art. 795 da mesma 
Tarifa); 5.•, que os collarinhos de liló, bem como os de cassa, se 
despachassem a peso liquido-, e linnlmente consulta se o panno 
de lã c algodão de que renwtteu amostra dcYc ser considerado en
trefino ou ordinario; tenho a declarar a Y. S. que forão approva
das, por set·em conformes li pratiea seguida na Alfandegada Ct\rte, 
as suas decisões quanto aos botões, sofás de ferro, c cartües com 
collarinhos de filó c de cassa: quanto aos leqm1s, que cumpre 
obsenar a disposição da Circular n.• 3 de 4 de Janeiro ultimo; 
devtmdo finalmente ser despachadas as sementes, de que trata, 
conforme o mister a que forem destinadas, e considerar-se como 
entrefino o panno sobre o qual se offeJ'l'cc duvida, conforme 
se declarou por Aviso de 29 de Julho ultimo á Alfandcga da 
Córte. 

Deos Guarde a V. S.- Angelo Moni~ da Silva Fetra:.. 
-Sr. Raphael Archanjo Galvão. 

I 
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N.• 60:_:.._~Aviso de G de Fevereiro de 1860. 

Confirma a determin.1~il0 pela !lual de,·cm ser apresentadas aos Inspectorcs 
d:1s Alfand!'gas a·mbas as notas que as partrs súo obrigad&s a lazer para 
os despachos. 

Ministerio d0s Neg-ocios da FilZI'nda. Uio de Jan_eit·o em 
6 de l<'evereiro de 1860. 

Respondo ao Offieio de V. S. do 1." de Dezembro ultimo, 
n. • 41, que approvo a deliberação, que V. S. tomou, em de
clarar á Alfandcga dc·ssa Pnwin<~ia, na Portaria tnmsmittida 
por eopi;, com o ;·ra l'i1arlo Ollh~in, qa" a111bas as notas q!!e 
as pari(';; siío obrigadas a fazt•r para os 1lr•sparhos das lllen:a
dorias di'YCIII ser <I(H'<'S<'n!<IILIS ao respPcti'<J }ll';prr.lor para a 
distribuição, visto ser esta dccisüo inteirat11ente lOlllormc ao que 
dispõe a Ordem de 7 de Fevereiro de 181,5. 

Deos GuardP a r. S --Angelo Moiii;.; da Silva Ferra;;. 
-Sr. Hapllaci Archanjo Galvüo. 

N." (j l. - Onlrm df' () de Fevcrl•iro de J 860. 

Explica o que se deve entender por trabalho t•stranho 30 emprego de Gunnla 
da Alfandega, e derlara nfio Jwwr inromrniPntc na arcumulação de tal 
empn~:.w rom o de A~entc <lo Correio do mar, filiando d'ahi uao resulte 
prl'juizo ao senico tia Al.fan•l<-!!11. 

l\Iinisterin dos !\'Pgor~ios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
G de Fererciro de HHiü. 

1\ngdo l\loniz da Silva Fnrrnz, l1 rcsidentc do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, respon<I<~IHlo ao Ofl1rio n." 2G9 do Sr. Ins
pector da Thesouraria d<' Fnzt'lH!a da Província da Bahia de ::!6 
de Outubro ultimo, e t•m solur;flo ;!s duvicla,; propostas pPia 
respeetira AllhndPg:! áeerl'a da Circular n." 38 de 3 do dito 
mcz, dcdara ao mcs111o Sr. lnsprc:tor, para o fazer constar au 
daquella Alf'andrgn, que por trahailw estranho ao emprego de 
Guarda da Alfande;:a se deve entcndPr tntlo aquclle serviço que, 
segundo o disposto nos arts. H c ~.(j do He~nlamento de 2':! ele 
Junho de 1836, niio fôt• inhcrcnle ao t~XPn:ieio do lllf'SIIIO em
prego; sem quo porém fique inhihiuo o lusp<'clor da Alfandr>l!a 
de fazer substituir, pelos (iuard~s quo julgar idoneos, os Em
pregados que não tiverem substitutos legaeg, na fúrma do art. 
~7 do citado Reg-ulamento, 

Decisões tfo Got•crnQ. !) 



R quanto ao Guarda José Manoel de Alpoim, de que trata 
o Sr. Inspector no seu sobredito Officio, lhe declara que não ha 
inconveniente em continuar elle a servir de Agente do Correio 
no mar, huma vez que, como informa a mencionada Alfan
dega, em nada obsta esse serviç.o ao serviço do mar que tem 
de prestar como (iuarda da mesma Alfandega; devendo porém 
sPr d'ellc exonerado logo que essa accumulação prejudique de 
qualquer. modo o bom e eficaz desempenho de suas funcções 
por parte da lll'partição fiscal a que pertence. 

Angelo llloniz da Silra Ferraz. 

N.0 62. -Cirruiar de 6 de Fevereiro de 18GO. 

Manda communirar fl~ Alfandr~as qur o panno de l:i, ruja amostra se re
nwttr, drH~ Sl'l' ronsidrrado como entre-tino. 

Ministerio rlos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
6 de Fevereiro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferrnz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, dedara aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, para o fazerem constar <Ís Alfandegas 
respectivas, que por Aviso de 29 de Julho ultimo á Alfan
dega da Côrtc e Oflieio nesta data dirigido ú Commissão que 
impecciona a Alfandega da Província da Bahia, foi decidido 
que o panno de lã c algodão, de que se lhes remette a amostra 
junta, deve ser considerado como entreflno, c não como ordi~ 
nario. 

Angelo hloniz da Silva Ferraz. 
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· N." 63. -lMPR'IÜO.~Avi~ &S: de Fé-vereito de t8GO. 

Aô Prcshlénte d:tProviocia de S. Pédro; approvandtt as dé~:isGes 'lúc deu 
sobre as dtllitlas ·apresimtadu pela Junta de Qualitiraçllo ·de vo(ailtes da 
l'arochia da Madre de Deus, relativamente á. organisaçilo da JunLa com 
Eleitores residentes em territorio desmembrado da me•~ Parocltia , e a 
qualificaçilo dos moradores,do dito terrítorio. · 

3. • Secção. Rio de J::mei&·o. Ministeri() dos Negoeios do 
do Impcrio em G de Fevereiro de 1860. 

IIIrn. c Exm. Sr.-Foi presente ao Governo Imperial o ofi
cio de V. Ex. n. 8 de 25 de Janeiro ultimo, eom o qual sub
melteu ao conhecimento do mesmo l~merno as duvidas que lhe 
fon1LÍ apresentadas Jll~la Junta de Qualilicnção de votantes da 
Parochia de Nossa Senhora da l\ladre de Deus dessa Capaal, e 
as decisões que V. Ex. proferio. 

Em resposta declaro a V. Ex. que forão resolvidas com 
acerto aquellas duvidas: 1. ", porque em varios Avisos entre ou
tros o que V. l~x. eita, n. 150 de 5 dP Dezembro do 18~6 
no % 3." t•sCi dreidído que os Eleitores e supplenles moradores 
no lcrrítorío de lmma Parochia, que foi d\~smernbrada pnra formar 
outra, não drwem sct· convoearlos para a Junta de qualificação 
da Parochia á que dantes rwrtencião, estando portanto organi
sada irregularmente a Junta da referida Parochia com indi
víduos da de Nossa Senhora das Dores novamente creada; 2. o, 
porqw) tamhem está decidido por diversos "-\ visos que sómcntc 
nas Parochias não providas canonicamentP he que não se faz 
qualificação de votantes; c portanto naquella de Nossa Senho
ra das Dore>, que tem Paroc!1o, devem ~er qualificadOi os 11eus 
mor<Hlores para cumprimento do que dispõe o att. 25 da tci 
llef.iulamcntar das Eleições com rcfereneia do art. 1.•, que man
tliio se rPtma em cada Pnroch!a a Junta de Qoalifleaç~ que 
di'Vl' organisar a lista das pPssoas habilitadas para 'fotar nas 
c•leit:Õ<'S primarias, e de .Juizes óe Paz () Vereadores. 

IJe conlhrmidade com a primeira drcisl'ío, cumpre que ~Pja 
dissolvida, SI~ ainda o mio roi, a Junl:t de QualificaÇão da Pa
rochia dl~ Nossa Senhora da Mm'lre de Deos, organisando-se 
outra com o,; .Eleitores e ~upplcntes que nella residirem, qual
qtwr qun seja o St'U lllHIH'ro; c na nova Junta 88slm fot'rnada 
se proct~da ;í qualificação dos votantes, guardados tooos o~ prn
zos mnrcados na citada Lei para o~ seus trabalhos, c os do 
Conselho Municipnl de Recurso, qnc será adiado para outm 
í~poca, se não puder reonir·se na 3. • Dominga de Abril por falta 
de tempo para conclusl'ío dos trabalhos da Junta de Qoalífi~ 
cução. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silt'a Ferra:f. 
-Sr. Pre;idcnte da Província de S. Pedro. 



N.• G4. -GUERRA.- Circular de fi de Fevereiro de 18GO. 

Determinatldo que ~cja deduzitla da gratilirnç3o dos rccmtallores a impor· 
tancia da ucspcza que se fizer com os recrutas nau apurados. 

Ilio de Janeiro. illinislerio dos Ncgoeios da Guerra em 
G de Fevereiro de 1860. 

Illrn. e Exm. Sr.- Podendo acontrcl'f que a Fazenda 
Publica niitl tPnha sido indenmis;:da das desprzas que fazPrn os 
recrutas que não são apurados, ús quaes cstun obri!.;ados os 
rccrutndores, como dispõem os arts. 12 c :!'} do HP.é\UiamPnto 
n.• 2.'171 do t.• de :i!aio de 1H5H, cxpPça Y. Ex. as nPces·· 
sarias ordens p::•·a que a Tt~rsonraria dP Fnzenda dPs"a Vro
vincia f<H:a c!Pclt: :lr tl••s .•.;ra!iiical:õ•·s, r:w~ os J;H'~lw>s n·rrut;l(]ort's 
honYcrem de rl•r· .;wr p:·lns r:':Tul:h <lpnraclo~ qtw apn·s::ntan'Hl, 
a importam:ia ( .• ta e~ (:c:;pcz:1:; 11:1 ft'Jnna r1ctcrminaõa nos ci-
tados artigos. 

l)eos Guarde a Y. Ex.- Sc&astiüo do RPgo Ban·os.
Sr. Presidente da Provineia de .... 

:\." e;j_ -Cirrnlar <li: (i dr: F<'Y"I"i'ÍI'O de l81l0. 

}Jrdnrmulo ttiW o pn·~o das P.<lt•ira< tira <'~••rado a 40<1 r(,i,o; dt'l't'IHlo H·r 
os Corpos fornct•idos do gcnl'ro, t• ('!'~~ando a prat ira dP t>nlr0gar·sP Prn 
dinhriro aos Hwsnws Corpos a inlpnt·tmwia da~ pstt•ir;Js. 

Rio de Janeiro. Ministrrio !los Negocios da Guerra em 
G de Fevereiro de 1860, 

111m. c Exm. Sr.-1l<·claro a r. Ex., para seu conlwei
mento c governo, qn<' o pr~'<;O das Psteiras a que tivcn'm dirdto 
os Corpos do Ex Preito fil'a elnado a .'iOO rí·is, P bem assim 
qtw Pstc artigo st:ní fonwcido por meio de compra autorisada 
por esta Secretaria de ]~stado, ü vista do pedido que lhe fôr 
remettido, cessando a pratica de entregar-se em dinheiro aos 
Corpos a importancia das ditas esteiras. 

Deos Guarde a V. Ex.-Scbastião do Rego Barros.
Sr. Presidente da Província de .••. 
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N. 66.- MARINHA. -Aviso de 6 de Fevereiro de 1860. 

Faz extemho ao Corpo· de Machinistas, cre11do pelo De.:reto n. 1.!l45, de 
11 de Julho de 18a7, o fa\or concedido á outras Classes da Armada no 
Aviso regulamentar de ~4 rlc Dezembro de 1850. 

3. • Sccçiío. Rio de .Janeiro. l\iinistcrio dos Negocios da 
Marinha em 6 de Fevereiro de 1860. 

Sua Magcstade o Imperador, Conformando-se com o que 
V. S. propôz em offido n. 585, de 28 do mez proximo pre
terito, lia por bem que ~cja extensivo ao Corpo de Machi
nista~, creallo pelo Decretou. 1.945, de 11 de .Julho de 1857, 
o favor concedido ás outras Classes tia Armada no Aviso 
regulamentar de 24 de Dezembro de 1850, que permitte aos 
indivíduos a ellas pertencentes deixar parte dos respectivos 
vencimentos a seus procuradores nesta Côrle: o que commu
nico a V. S. para sua íntelligcncia e exccu~·áo. 

Ucitero a V. S. os volos (h minha estima c consideração. 
Francisco Xttl'ier l'acs Barreto. -.\o Sr. Antonio José da 
Si h a. 

N.• 67.- Aviso (le 7 de rcverciro (]c 1860. 

Pem;i!t~ qnc "'.ia l\!anol'l P•'rPira <!c>s nris n•lmi~ti!lo a e~amc das matcrias 
que ronstitucm o enrso da Eseo!a de 1\!ariuha, no intuito de habilitar-se 
para o rrspectiyo magisterio, c rlrclara r;:tcn~;jya esta graça a todos os pre· 
t~nd,•ntrs nas mesmas circurnstancias. 

2" Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios 
da Marinha, 7 de Fevereiro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua Magestade o 
Imperador o officio de V. Ex. com data de 29 de Setembro 
ultimo, sob n.• 106, informando o requerimento em que 
Manoel Pereira Reis, adjuncto aos Professores de desenho da 
Escola de Marinha, pede, com o fim de habilitar-se para o 
respectivo magisterio, que se lhe permitia fazer exame das 
materias que constituem o curso da mesma Escola; e, Con
formando-se o Mesmo Augusto Senhor, por Sua Immediata 
Resolu~ão de 7 de Janeiro proximo findo, com o parecer 





emittido a tal r.espcito, pela Scc~o de Guerra c Marinha do 
t~onselho de Estado, em Consulta de 24 de Novembro do anuo 
passado, Houve por bem Declarar que tanto o supplicante 
Manoel Pereira Ueis, como quaesqner pretendentes em iden
ticas circumstancias, podem ser admittidos a fazct· exame das 
materias que constituem o curso da Escola de !\farinha, obser
vando-se ns !'leguintes condições: 

1 'a Exhibi(.'áO de documentos lcgncs, pelos quaes mostre 
o candidato que possue os preparaturíos uece~;sarios para a 
matricula na Escola de l\Jarinha. 

2. a Exame vago sobre generalidades das ma terias que for
mão o curso daquelle estabelecimento. 

3. 3 Exame de ponto sobre <JS matcrias de cada anno 
escolar, na fôrma prescripta pelo Uegulamcnlo do 1. • de 
Maio de 1858. 

4. • Assim no exame geral c vago, como nos exames 
particulares c de ponto, o pre~iJenle do aclo púde lambem 
arguir; e, quando não o fa~.:a porque j;í tenha formado seu 
juizo, será licito a cada um dos outros dous e"aminadores 
perguntar por mais hum quarto de hora, ~e o julgarem nc~ 
cessa rio. 

Outrosim, se o candidato preferir, pótlc limitar o seu 
C\amc ás materias do ensino a que destiuar·se. 

llcitcro a V. Ex. os Yo!o~ tle minha estima e dislincta 
consideração. -J<'raneiseo Xavier Paes Barreto. -A' Sua Ex. 
o Sr. Conselheiro de Guerrn, IJircctor da J:seola Je l\lariuha. 

N. 0 G8.-FAZE~DA.-Aviso de 7 de Fmwniro ele 18{i0. 

Drdara que dt•vem corrrr prlos <'ofrP.< provinciacs '" dt'SJll'ZIIS com o nm
crrto do proprio onde se acha o Sl'ntinari.. das Educandas tia l'nl\ inda 
de S. Paulo. 

Mioistol'io dos Neg.ocios da I•'azcu(Ja. Hio de Janeiro ~m 
7 de Fevereim de 1 ~üO. 

lllm. e Exm. Sr.-- Jlcsponden<lo ao Oficio llc Y. Ex. de 
29 de Dezembro ultimo, n.o 3í, acompanhado de hum orça
mento dos concertos d~ qnc carece o proprio naeiona! onde 
se acha o S1•mina•·io de EducmHJns d••ssa Prmineia, lenho a 
dizl'r a V. E~. que já por A viso de 27 de Agosto do anuo 
passado se declarou a essa Prcsüleucia que as dcspcl.tls cQIII 



esses concertos ~em correr por conta dos cofres provint;iam, 
visto achar-~ aqQelle proprio nacional applicado a hum serviço 
provincial~. 

Deos Guarde a V.. Ex.- Angelo M oni;; da Silva Ferra~. 
-Sr. Pl'eliidente <la frovincia de S. Paulo. .··. 

N.' 60.-0rdcm de 7 de Fevereiro de 1860. 

Confirma a rcsohtção da Thesouraria do !lin Grantle tio Snl que declara 
isentos do pagamento do spllo proporl'iunal ~ dos direitos de & 0 /o os Elll~ 
Jli'Ci!atlos das Capatazias lUCal'iouado:; uu art vli tlu Hegulamento de n 
de Junho de 1836. 

Ministerio dos Nc::;ocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 
7 de Fevereiro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
dr. Fazenda da Província rlo ltio (~randt~ do Sul, rm resposta 
ao seu Oriicio n. o 310 de H de Novembro ultimo, que bem 
rnsolveu a mesma Thesouraria dceidindn, sobre eonsulta da 
Alfandega de Porto Alegre, que as n•Hllt~UÇ<irs dos Empregados 
das Capatazias mencionados no arL. 56 do Hegulamento de :!:! 
de Junho de 1~36, a que se rcfcn) o art. 5. 0 do DPerdo n."2.:J:j(j 
de 16 de :Fevereiro do anno pus~ado, não estúo sujeitos ao pa.!.i<
mcnto do sello proporcional, 1wrn ao dos direitos de 5 "/o, visto 
como esses l~rnpn~gados niio tôm lilu!os, e devem ser conside
rados como operarias que r~cdJem seu,; vencimentos por ferias. 

Angelo Moni;; da Silva Ferroz. 

N. o 70. -Ordem de 7 de Fevereiro de 1860. 

Restahelcce a pratica se~uida pela Alfandcga de Paranai(nil, c qttc havia sitio 
prohiiJidn pelo respectivo lns(Jector, de sahirem navios do aoeoradot~ro 
para carregar madeiras •m l!iversos pont.rs. 

Ministerio dos Negocio& da Fazenda. Rio de Janeiro em 
7 de Fevereiro de 1860. 

. Angelo Moniz àa Silva Ferraz, llresidente do Tribunal do 
'íhcsuuru NaeiQnal, d~lara ao Sr. l~pector da Thesouraria du 



Fazenda da Província do Paraná, para o fazer constai' á Alfan~ 
deJ!a de Paranaguá, que, nflo oiTerecendo inconveniente algum 
para os interesses da Fazenda Naeional a pratica, alli adoplada, 
de sahirem os navios du respectivo ancoradouro para carregilr 
em diversos pontos madeiras destinndas não sú n portos do 
lmperio como tamhcm a porlo.-; t•slrangciros, cuja continuação 
requerem os negociantes daquelln Cidade, em raziio de ter sido 
JH'ohibida pelo aclual lnspel'tur da IIH'IICionada Alfandega por 
J<:dital de 13 de Outubro do anno pa,sado, deve ser rcstabc
)Pdda a refPridn pratiea. vb\J niio s1:1' d;a contraria ás di11~ 
posições liscacs en• vigor: en mpri nrlo I oda via em pregar, pelos 
meios facultados á solm:dila All:lltdP·~;t pt~lo ltegulilmf•nl.o de 
30 de Maio de 1836, toda a \i:!iLHu;ía c cantc:ias ncccssarias 
afim de que nflo Sl'ja a mes1na Fazenda pn•judicaua. 

N.o 71.- .hiso ull g ue F•·1rn·iro dr 1BGO. 

Mauda pagar p1·la Fazenda l'r<JIÍ·t•·ial ''" !\iil d" J<IuPiro os furos dcYidos 
p~r hunLl co~npril de terrcw.1:< de marinhas. 

l\Iinislerio <los l'it'>.:oci"s <1<~ Fa!cnda. Hio de Janeiro em 
8 de "Fevereiro de 18Utí. 

Illrn. e Exm. Sr.- !lt~:i)lOIHl<·lldo ao Ollirio 11. 0 !):j de 7 de 
Junho do anno pa~sa1lo, no q11al Y. EL d;í como razão de 
nao ter sido ainrla euruprida a tlispo,;i1:fw do Aviso drstc l\Ii
nistcrio de i30 do mez lint!o, na p;trle em que exige o paga
rnlllÜO dos li)ros devidos pdos l'ol'rPs provinciaes dos terrenos 
do marinhas comprado~ por ~~,;,;a l'rO\ í11eia a Antonio José t~omes 
do Rio Araujo e a Dllmin:.:;os F1:rreíra Barros, o füclo de se não 
ter dado ainda dPci,ão á prelenc:iil) de scretu os mencionados 
cofres isento~ do pagamento dos tOros atrazados, tenho a de~ 
clara r a V. E.x. que, em viita da tPrminante disposição da Lei 

. de 6 de Setembro de 185í, que não he licito amplia!·, não póde 
ser deferida essa pretcnçüo; cumprindo pois que a Fazenda Pro
vincial pague os l(íros deviclos dos ditos terrenos, seja qual fOr 
a t•poca a que se rcferin~m, mm e...:Ct'[l'.'fíO só:nent1~ da part1~ dos 
mesmos tenenos que conslituir logradouros publicos no rigot· 
do termo, cmquauto 11\r applicmla a esse fim. 

Deos Guarde a Y. Ex.-- An.gclo M oniz da Silva Ferraz· 
-Sr. Presidente da Pro\incia llo H.io dejJaneiro. 

t 
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N.0 '12.-GUElU\.A.-Aviso de 8 de FeVOI'eÍl'o de .1860. 

Determinando que as Juntas Militares nos termos das inspecções não usem 
de outras palavras que nilo sejilo as consignadllli nas Leis. 

Rio de Janr1iro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
8 de Fevereiro de 18(i0. 

111m. e E.xm. Sr. --:Em Ayiso d~ :!1 de Junho de 1857, 
que pan•ce não V·r sido ri~orosanwnte ~nrnprido, se deter-· 
minou que os 001ciaes rJI)f'l1l!'S fossem tnens::hnente impeccio
nados :í bem do servi~o P di-ciplit,a ruilitar. Y. Ex. mandando, 
por SUil Ordem do Dia n. 0 22 de 80 de .Julho do mesmo anno, 
executar a dispo,;iç.ão daqu,~llc Aviso estalwlrce Ires diversas 
hypotheses em que s1~ podem aelrar os (JtllciaPs do Exercito, 
determinando eada huma dessas hypotlleses c!Pstino especial a 
cada Otneia l. 

Para se faZPI'!)Ill a~ dbt.inc~·,·,,~-' que se eneotllt'fln nessa Ordem 
do Dia soecorre-s.~ ella Ú> disposi1;iíPS da Le:,;isln<;flo vigentl', 
isto lte, c1s Leis n .'" 2'•0 do 1." (\n Dez!'mbro de 18U e 6J8 
de 18 de Agosto dn 1852, e ao l{pg·n\amPnlo n." 772 de :31 
de Março de 11;51, «' f;onelut~-sn ortlenanrlo-se qtw as Juntas 
Militares deelarclll explieitameutn qua<'s as ein:umstancias dos 
inspeceionndos para que colil perfeito eonheeimento de causa 
se delibere sobre a elassificac:.ão que dcvão elles ter, e então 
rccumn;Puda-se a c\hi!Jição das razões qnl) autorisão a transfe
rencia de humil para outra Classe e ;~té para outro Corpo 
como seja o do Estado :\Iaiot· de 2." Classe. Para que esta 
ultima espeeie de transfereneia possa verilicar-se he preciso 
reconhecer-se segundo a OrdPm do Dia que o Official está 
incapaz do serviro d1~ sua armn, qualilicação que se não en
contra na nossa Legislaçllo, porquP a passagem para o Corpo 
do Estado Maior dP :!.• Classe, nunca púde ser o resultado de 
incapacidade physica. V. Ex. o lem reconhecido quando nas 
suas informações se lta judiciosamente declarado contra essas 
transfcrencias de Olliciacs doenltlS p;ua hum Corpo activo como 
o de que SI~ trata. Assim essas distincçõcs indicadas na Ordem 
do Dia n.• 22, distincções qur, justo he d(>clarar, não datão de 
então, não sú sci'vem para animar alguns O ciaf•s em suas pre
tenções de serem passados para o Estado Maior de 2. • Classe 
e com poucos serviços se tornarem verdadeiros pensionistas do 
Estado, como para que as Juntas Militares de Saude raras vezes 
sejào claras e prec1sas quando ernillcm seus juizos, enuncian
do-se por fórrna que deixa meios de evitar comprometimento 
para com o Governo ou para ~ou• os inspeccionados. 

Para que desappareção laes inconvenientes, V. Ex. detl'r
minará que d'ora em diante as Juntas Militat·es nos termos das 
inspecções não usem de outras palavras que não sejão as con~ 
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signadas nas Leis,- incapaz do serviço acti\·u po1· moles tia 
curavel ou incuravcl- para qne em hum on outro caso sejão 
reformados ou aggrcgados ás respectivas armas quando a mo
lestia seja curavel mas se prolongm~ por mais de anno. 

·v. Ex. fará mais proscrever rlas iuspccçücs as expressões 
-serviço moderado- serviço passivo- serviço de sua arma, 
c outras que se não encontrão na Legislação, e que não siio 
autor·isadas, como disse, alú mcsruo porque depois da extincção 
da 3." Classe não se n'conhcce o <JUC nu Exercito seja ser
viço moderado. 

Y. Ex. l~mí mais eom qne "' O!Ticiars do Corpo de Saude, 
quando tiverem de e-;p<)r si·HS ,iuizos sobre o <•slê.Hlo physico 
de qualquer indi\idno, sa!Jmelli<b ao S8il e\alll<', sejão claras 
e terminantes, não arlrnittimlo \'. E~c acpwlles pareceres que 
por muilo desenvolvidos :;,) faze111 re!lectidamcnle confusos, 
~~ut!Jara<:audtJ dt·,~r) HndrJ ;J .\dilliui~trar;ão ou deixando sus
p•,1!-ar l_JU'~ o;.; r··f,•<'~ r- I ':'J<.: ·~ l>- • ··nnh: C-_·::J. ,. HlYt dc\·~r:ão. 
-~ i-:..:--::-~:j.~= _:~- ... ~~--~:_: ~ -"- -~--~-~= _ . .:~ .. :~J~·y. 

Deus (~uanlc a Y. Ex.-Sef,astiáo doR.:go !Jarros. -Sr. 
llarão de Suruhy. 

N. 73.- ~L\HINIH.- .\.viso de !) de Fevereiro de 18GO. 

Pro\idrnda art'rra da JH'!'CI'p:~ão d~' '1'!\~·iJJIP!ltns, :Jju..;tanH•nto de contns, no
HII'al:fíes para ('fltDanpu~, I' suh .. tituirJto riu:-; CuHllllissarios c EATi,ãe:i do 
Corpo U<' (lflki;;ps •k Fazenda ,ra _\nnada. 

2.• Seeçiío. Hio de .raneiro. l\linisterio dos Negocios 
da Marinha em 9 de Fevereiro de 18ü0. 

S na Magestad:~ o Imperntlor, attendendo ao que repre
sentou a Contadoria <la ~Iarinha em oflicio, n. 5:H , de 12 
do corrente, c consiJerando nrgente arloptar providencias que 
protejão os interesses da Fi!zcnda Puhlica c fação efl'ectiva a 
aq~ão tia autoridade llseal quanto ao ajuste de contas dos 
Commissarios da A.rmada, assim como nccessario, neste intui
to , providenciar acerca da substituição desses empregados c 
dos Escrivães em seu impedimento proveniente dos referidos 
ajustes de contas ou de ontros motivos, Determina, c lia por 
muito recommendado a Vm. o seguinte: 

Art. 1. • Fica declarado que h e tão stricta c rigorosa
sarnente applicavel aos Escrivães, quanto aos Commissarios 
do Corpo de Otliciaes de .Fazenda da Armada a disposição da 



segunda parte do § 16, do titulo 5.• do Alvará ue 7 de Ja
neiro de 1797, seus respectivos sotdos c mais vencimentos, 
nem ser nomeado para outro embarque, sem concluir-se o 
ajustamento das oontas a que o Commissarjo c o Escrivão 
devem conjunctamente assistir. 

S t.• Nessa iotelllgencia faça Vm. desembarcar, sem 
perda de tempo, "OS Commissarios que actualmenic estiverem 
alcançados para com a Fazenda Publica, afim de se proceder 
á lumada c verificação de suas contas, comrrebendendo-se 
nesta providencia aquelles que, lendo come{'ado a presta-las, 
nào as houverem concluído. 

§ 2." Outrosim, segundo o artigo 16 do Plano que bai
xou com o Decreto, n. 1.9-"0, de 30 de .Junho de 1857, 
continuarão os Commissarios a deixar, como cau{'ãO de qual
quer alcance que por ventura possão ter em snas contas, 
metade do soldo que lhes compütir, e que sú receberão quan
do, tomadas as omtas, se reconhecer que nilo devem clles 
cousa alguma. E, na turma do Titulo 6.• do citado Alvará, 
no art. 2. • que não se entende comprehendido na declara
No do art. 27 do mesmo Plano, os Commissnrios do nume
ro náo perccber«'l:o o soldo que venrem desembarcados em 
tJUanto forem devedores iÍ mesma Fazenda. 

Art. 2." As nomeaçõe~ dos Commissarios, ~eja para em
harear em n:nios da Armada ou para servir em Corpos .c es
tabelecimentos navacs, terao lugar, nos h~rmos do artigo 3." do 
Aviso de 9 de Dezembro de 1l'ii:J, segundo a ordem da an
tiguiJaue, pela~ quitaçt'1es de ~nas contas, devendo para aquelle 
fim ser i:;lo lcva(lo previamente pela Contadoria da Marinha ao 
conhecilllenlo dessa J ntendcncia, c á medida que taes contas 
se forem prestando. · 

Art. 3." A passagem dos Officiaes de Fazenda de h uns 
para outros navios, corpos e e'stabelecimenlos navaes fica de
peudcnte, nos termos do art. 5.", capitulo 3." do Regimento 
Provisional de 20 de Junho de 1796, de ordem mr.pedwa por 
esta Secretaria de Estado, precedendo as informações convc-
11ientes acerca das contas e responsabilidade dos me»mos Ofli
ciaes, ·sendo entendida assim a parte 2. a do artigo 1~ do Plano 
que acompanha o Decreto n. 1.940 de 30 de Junho de 1857. 

Art. 4. 0 Prohibe-se terminantemente que huns Com
missarios fiq11em , a qualquer titulo quo seja, pela8 contas 
de outro. 

Art. 5." Ficá o desde já considerados Commisserios ex
tranumerario.s os $6.is Fieis de 1..• ClajSe mais antigos que, 



em virtude do Aviso do 1.'' de Junho de 1858, actuatmcnte 
servem na qualidade de Commis~arios, huma vez que tenha 
cada hum as habilitações marcadas nos §§ 1. •, 2. • e 4. • do 

Plano mencionado. 
§ t.• Perdem o lugar que occupão na Classe dos Fieis 

os seis de qne trata este artigo, os qnacs bem eomo os outros 
Commissarios extranumcrarios abaixo indieaJos 110 art. 7. • o 
seus §§, serão preferiJos aos tlemnis Fieis da 1.• Classe para 
os lugares de Commis~arios c Eserivaes da :~." Cla~sc. 

§ 2. o A prefcrencia entre todos os l~ommissarios cxtranu
merarios será determinada pelo maior merel'imcnto, c, sendo 
este igual, attender-se-ha á antiguidade. 

Art. 6. 0 Para que, d'ora ~vante, se introduza a maior 
regularidade possível neste ramo 1lo serviço, e se dê perfeita 
execução ao pensamento de or~ilni~1çúo do Decreto n. 1 .~)40 
de 30 de Junho de 1857, exonere \'m., e faça desembarcar, 
para que prestem contas, os Fieis que sen1•m de Commissa
rios, a não ser os sl'is de 1." Class<~ ora f"OW'itlcr;\dns Coma1is
sarios extranumcrarins, ficnrdo p:m1 este fim ::em Yigor t[uaes
quer ordens em contrario 

§ i. o Ontrosim, üistribuin•lo os dilt•:> Fie:~; sc~ul!flo n; 
suas respeetivns clas~es. Ym. propnnllil o augmento do nu
mero de Officiaes de cada hnma ddlas, se reconhecer que 
o existente não he baAante para :ls ncres~i.i::tlcs do serviço. 

§ 2.° Ficao ex:tinctl;-; Ih í'i,·!~ ,~~; cu1n!il;~~~Ciu. propondo 
Vm. d'enlre estes, com a!tPnr~1o ;\·; !;a\,ili(::•J;e~ i:•di,l'en
saveis, os que se pos'a conl;~:nriar iiil l:' mt 2.' cla:'sc a 
que se refere o § nnteredent!~. 

Art. 7. 0 Quando os Commis-'<1rios 1 c:,~·.:11Íl:~rr·Ml.~s ~'·1•-
verem prestando contas até a s11a ultim1u:fw llil fúnü;l do art 
1.0 de~te Aviso, ou acharem-se impedi•lo!' por outro mo
tivo, niio havendo a m;sc tempo C••nHnis•nriP nenhum nas 
circumstancias rle embarcar, fica Vm. autorisado para pn~en
eher as faltas de taes Officiacs nomeando, a Hm de servirem 
na qualida•le de Commissarios extranumcrarios, os Praticantes 
addidos ao Almoxarifado de Marinha da Côrtc. 

§ 1. o No uso desta autorisaçiio, que se limita aos casos 
de reconhecida urgcncia, Vm. prefira os a<ldidos em que 
concorrerem os requisitos do art 6." do Plano mandado ob
servar pelo citado Decreto n. 1 . 940, de 30 de Junho de 
1857, com attenção ao maior merecimento, e, na igualdade· 
de circumstancias, á antiguidade naquella Repartição. 

§ 2.• Os Praticantes que, por virtude dos Avisos de 19 



e 2l de Agosto de 1858, servem actualmcnte na qualidade 
de Commissarios, serão tambem ,considerados Commissarios 
m.tranumerarios se estiverem nas condições mencionadas neste 
artigo. l)ara esse. fim cumpre lJue Vm. informe circums
tanciadamente a semelhante respeito, exonerando aquelles em 
que por ventura não concorrão as referidas condições. 

Art. 8. o As faltas de Escrivães, verilicadas nos termos 
do art. 7. o, serão preenchidas por m'eio dos Praticantes ad
didos á Contadoria de Marinha, procedendo Ym. de intei
Jigencia com o Chefe daquella 1\cpartiçiío, na designação des
ses ·Empregados. 

Art. 9." As disposiçi"ícs <los arts. 1.0, 2.",3."c 4. 0
, com

}lfchcndcm os Commissarios c Escrivães de que fallão os arts. 
5. 0 ,7. 0 c8.o 

Art. 10. A esta Secretaria de Estndo communique Vm. 
ns providencias que appliear para a hoa c immcdiata exccu
c_:ão do presente Aviso, certo de qnc ora dou conhecimento 
uo seu objPcto ú Contadoria <le l\larinha. 

Reitero a Ym. as segnranças tlt~ minha estima e con
sitlcraçüo .-Francisco Xavirr Paes Barreto.- Ao Sr. Inten
dente da Marinha interino da Corte. 

N." 74.- F.\ZE\lU .-.\viso de 10 tlc Fevereiro de 1860. 

A' Dircetori:t Cera\ úas!.ncml:ts, rrsohendo duYiúas <la CoUcctoria úc Pirahy 
sohrc a re,·alidação <I<~ h11n1a transfercnci;1, in1posição d,1 multa de que 
trata a Lei de 21 <Ir Outubro de lH41, c cobrant;a rlc scllo de dollS per
trnees úe hum cr<•dito. 

Ministcrio dos N<•;.;ocins da Fazenda. Hio de Janeiro om 10 
de Fevereiro de 1SGO. 

Em solução no Officio do Colleetor de Pirahy de 24 de No
vembro do anno proximo passado, n.•to:S, em que pergunta :-1.•, 
se, tendo sido apresentado hum credito passado em 8 de Outubro 
de 184-9 e vencido em G de Abril de 1R50, para sellar dous per
tences passados, hum em ao de Outubro e outl'O no 1. o de 
:Novembro do anno proximo passado, a revalidação de outro 
pertence passado no sobn~dito credito a 15 de Janeiro de 1857 
deve recahir sobre a quantia de 153~215, valor da transferen
na, ou sobre a quantia de 28311'215, valor totnl do mesmo cre., 



dito, visto fi~nrar em tal titulo hum tccibo datado de 21 dP 
Outubro de 1853 da quantia de 130:jl000; 2."; se cabo, além 
da revalidação, impô r a multa de que trata o ~ !~.o art. 13 da 
Lei de 21 de Outubro do 184.3; 3. 0

, se, no cu;o de demorar-se 
a solução destas duvidas, deve exigir sellos simples ou reva
lidação dos dous pertences de 30 de Outubro e 1." de Novembro, 
apezar de terem sido apresentados ern tempo ;~o scllo- ; tenho 
a declarar a V. S., Mim de o fazer constar ao mesmo Col
lector. que estas duas flltimas transferoncias estuo sujeitas sú
nwnte ao scllo simples, visto trrcm sido npn'sentadas no prazo 
kgal; convindo porém que~ o rlilo Collector f;H;a rlc~c.larar::io, 
na verba e na escripturaçiio, do r:1oliYo ]101' que os s~llou, (kpois 
de passados os 30 dia~, co111 sdlo simples, afim de sahar assiill 
a sua responsabilidade c a das partes; que a re,alidaçfío tlcvn 
recahir sobre a <tuan!ia ele 1:)0::?:!1:], c nüo sobre a llc 2~:!:;21.5, 
visto como não se púde deprdH.'tHlnr !lo Olficio tlo Co!lector que 
o recibo fosse inscrip!o no rrNlito posteriormcn l<: para 1kfr<mdnr 
o imposto, e niio na tlata a l{il<~ ,;r' rd\'rc; c tlnalmcntc, que 
na imposição da multa !leve o Colb:!or rcgnlar-sc: pelo que 
claramente dispCíc a Circular Lle 1ü ile Junll11 tk 183:.>. 

Deos (;uanl<~ a Y. S. -An,qc/o illani::; rlrt .')ilca Ferra:. 
-Sr. llircctor (;cral interino d;~s Hcndas l'uhlicas. 

Tir,,ponrlf' ao Prrsitll'ntc tl:t ConJnli.'.'·1<> tlt· in.';ll't'(~" da .\lf~r11kga tla. Dahia, 
indieantlo as ta"Xa~ a flUI' dt'H'!Il :-;Pr ~.ujt·itas ('t•rla:, uu•n·adorias. 

l\linislcrio dos NcgO!'ios <la FazPtHla. Rio de JatH'iro em 
10 de Fcverdro de HHJO. 

Rrsporuknrlo ao Officio 11 J Hi 1l1~ 2\. d<~ SI'!Pmhro ullimo, 
em que V. S. d;í conta das dl'l is,-íi'S, dad:1s [li' la Commiss;to a 
qnc Y. S. presi<le, in<·nrnhid:t 11<' ill'iJH'tTionnr :1 Ail:llldP~.;a !]p,;sa 
Jlrovincia, ÚC<'l'l'a da qualilic<P)o ~~ cla,;,;i!icacJio !lo~ polvarinllos 
de cobre, chumbo Clll lamirw-; par:t hoks dt! l'<l[lt! c outr·o" 
misteres somelhantes, chitas com 1:.-;tr;ls lustr·os;ls kila' ;í prrn>a, 
palctús tle fazenda de lã com nw.,rla de Sl)(la em maior on 
menor quantidatlc, lxmquinhos de rnadC'ira para p,;, com ohra 
de talha e por acabar (isto tw, Sl'!TI nsla rem lustrado:; nem terem 
lastro ou assento), freios de metal com cnl'eit.C's do mrsmo metal 
galvanisado, chapéos de pello ú imilaçiio dos de lontra, lenços 
de cassa com renda, c brochas com trcs enhct:.as para pintor, 
tenho a declarar a V. S. que, quanto ás chitas com listras lus~ 
trosas, devem ser cllas sujeitas á taxa do art. 1.132 da Tarilil, 



qualquer que seja o proecsso pelo fJnal se obteve o lustro, visto 
como, distinguindo-as este das communs, proprias para vesti
mentas, estão ellas por este facto fóra da classificação gcnerica 
das chitas comrnuns, e incluídas na especial designada na Tarifa, 
como as chamadas persas, seja qual rôr a sua qualidade, su
perior ou inferior, pois que a isso attendeu a Tarifa, marcando 
huma taxa média. Quanto aos paletós com mescla de seda, 
devem ser considerados corno comprehcndidos na regra esta
belecida para os tecidos rnixtos pelo DeCfl~to de 27 de Março 
de 1858, addicionando-se aos rc~pcctiYos dirf'ilos a taxa de 20 "/o 
de que tmta o n. o 3 da nota :v •. , que li e obri::aloria nl"ío só 
para os tecidos mixtos como tamhem para os st•us artf'lilclos. 
E quanto finalmente a todas as onlras nwrc<Hlorias rnencionad~1s 
em seu citado OHicio, convem que se relllcttüo ao Thesouro Na
cional amostras dellas para que se possa resolver ácerca <las 
decisões da sobredita Commissüo que lhe são relativas. 

D•'os f.uardc a V. S. -- A11gelo 111 oniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Haphael Arc!ta11jo Galvão. 

N.• 76.-Circular de 10 de Fevereiro de 1860. 

Manda drclarar ás Alfandr~as a taxa a que tlnl'm SPr snj<"itas as rhitas lu,; 
trosas, e a regra em que esliio cornprehrndi•los o~ paktús eom mescla de 
srda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenua. 1\io de Janeiro em 
10 de Fevereiro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Siha Fenaz, l'resi(lente dn Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para o fazerem constar ás Alfandegas res
pectivas, que, por Aviso nesta data dirigido á Commis~ão 
que inspecciona a Alfandega da Província da Dahia, foi de
eidido que as chitas com listras lustrosas devem ser sejcitns 
á taxa do art. 1.132 da Tarifa em vigor, qualquer que seja 
o proces~o pelo qunl se tenha obtido o lustro, e seja qual 
fôr a sua qualidade, superior ou inferior, pois que a i~so 
attendeu a Tarifa, marcando huma tal:a média; bem como 
que os paletós com mescla de seda estüo comprehendidos na 
regra estabelecida para os tecidos mixtos pelo Decreto de 27 
de Mur~o de 1858, addieionando.se aos rc~rcctivos direitos a 



tat!'l de 20 •;o, de que trata o n." 3 da neta 34, que he 
obrigatoria não sú para os tecidos mixlos como tambem para 
os seus ortefnctos. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 77.-Gnmn.\.- Aviso tle 10 de Fevereiro de 1860. 

Drdnrantlo qur só lf•rão dirrito aos '"nt·inwntos gPI.,'!P~, islo ]H', soldo, ~ra~ 
tilit-a~ão atltlieioual t' etap•• "' Oflif>i<H'' qnc t'.>li'j;lo on wnhno a I'Rt:u· 
t•tupre~aflos siJ!lplP~nlrnte uo ~·<T\ iço da ~nwrniçilo dns Fortalezas. 

Rio de .Janeiro. l\linistcrio tk: Negocios da Guerra êm 
10 de Fevereiro de HHiO. 

}'ara evitar as reclamações qtw sóem npparecer sobre 
abonos de 'encimentos, tkduro a Y m., para srm conheci
mento c governo, que stÍ terfío direito aos vencimentos gcrnes, 
isto he, solilo, gratificnçiio ntldicional e etape aqucllcs OIIicines 
que por yentura estrjfío, ou vcnhuo a estar empregados 
simplesmente no ~eniço da gunrniçiio tlas Fortalezas, salvo 
o l\lajor da Prat;a, o Ajudante da mesmli Fortaleza, e o Com
mandante dns baterias, porque n t~ste~ compete-lhes, at··~m 
daquelles vencimentos, a gratificaçiio de Estado Maior de 2.• 
Classe. 

Deos Guarde a Vm.- Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
lnspector da Pagadoria Jas Tropas da Côrtc. 

N.• 78.- FAZENDA.- AYis0 dt1 H de Fen'reiro de 1860. 

Resolve ncj!ativamente a dnYida suscitada sobre a constitur.ionalidade da 
accumulaÍ;ào rios vencimentos de Medico da Ca.•a tlc Correcçilo e Aljube 
rom o subsidio de Deputado á Asscrnbléa Geral Legislati,·a, durante os 
trabalhos desta. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
H de Fevereiro de 18GO. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua Magestade 
r Impm·arlnr· n nmidn. sn.•ritada no Thesouro, se o Dr. I .. ui~ 



Carlos da Fonseca, á vista da Constituiç![o do lmperlo e da Lei 
de 25 de Setembro de 1829, podia perceber os vencimentos de 
Medico da Casa de Correcção c do A ljube, conjunctamente com 
o subsidio de Deputado á Assembléa Geral Legislativa du
rante a sessão da mesma Assembléa, Hõuve o mesmo Augusto 
Senhor por bem Declarar, pot· Sua lmrnediata e Imperial He
solução de 13 do corrente, tomada sobre Consulta das Secções 
de Fazenda e Justiça do Conselho de Estado, que o Medico 
da Casa de Correcção não póde exerce•· suas funcções, nem como 
tal receber os vencimentos que lhe marcou o Re&.;"ulamento de 
6 de Julho de 1850, duranle a reunião da Carnara de que 
he Membro. 

O que communico a V. Ex., para sua intclligcncia e de
vida execução. 

Deos Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Director Geral da Contabilidade. 

ldentico ao Sr. Director Geral da Tomada de Contas. 

N.• 79.- Ordem de 14 de Feven~iro de 1860. 

Manda restituir huma duplicata di' direitos de consumo I' huma multa de 
3 "/o, indevidamente cobrada na Alfandega de Sergipe por má iutelligeutia 
dada ao Regulamento de ~2 de .Juuho de 1836. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 14 
de Fevereiro de 1860 . 

• 
Angelo 1\Joniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 

Thesouro Nacional, parlicipn ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Provinda de Sergipe quo o mesmo Tribunal, 
tendo em attençllo o recurso de Antonio Rodrigut>s Paranhos, 
interposto da decisão da dita Thesouraria contirmatoria da da 
Alfandega respectiva, que o sujeitou ao pagamento de direitos 
de consumo de nove volumes eom mereadorias transportados 
da Província da Bahia no vapor Cotinguiha, por não se acharem 
incluídos no manifesto, resolveu deferir a pretcnção do suppli
cante, mandando restituir-lhe a importancia dos ditos direitos, 
que pela seguntla vez ahi pagou, visto ter elle provado, com 
~ertidões que juntou da Mesa do Consulado do porto da pro
cedencia, e outros documentos que instruirão o mencionado 
recurso, terem sido aquelles volumes alli despachados e pagos 
os competentes direitos. 

E porque das informações .. remettidas pelo Sr.Inspector em 
DecisiJes do Governo. U 



OITicio n.• U. de 26 de Julho ultimo consta ter o suppliC.'lnte 
pago a multa de :3 •Jo, calculado assim em dobro o expediente 
tle 1 t 0 /o, sem se attender á que esta disposição do art. 199 
tlo Regulamento de 22 de Junho de 1836 referira-se ao expe
diente ordinario, líUC então se cobmva de todos os despachos, 
e foi abolido pelo art. 9. • do Dooreto de 12 de Agosto de 18~~. 
por ficar incluiuo nos direitos de c<msutno, ordena ao mesmo 
Sr. lnspcctor que faça restituir tambem ao recorrente a impor
lancia de 1 J, •j. que dmnais se cobrou por menos boa intel
lig-encia do cilado art. 199 do Uegulamento de 22 de Junho de 
183U. 

Angrlo j}f oni;:; da Silva Ferraz. 

[H'! Iar:t ., ternp•:. ,. 1)<-: n-.,,~; :rr:. f:t·:~~~ •í·l.'it'"· . ·-~·· 1;lfl:t: ,j :!)'":" -; -.i.::p····P'.,_, ... 
úa~ .Alfantlt•gl.h a :-.lL~lJt'llder o_., LlilJJf('~!:ld·JS d.i ~ rnf~lnl.h. 

:\finislerio dos Negocios da l'azcnda. Rio de Janeiro em 
1'1. de Fc,·crciro de HHIO. 

Angelo Moniz da Silva Fermz, Presidente do Tribunal 
<lo Thesonro Nacional, communir:a aos Srs. Inspeclores das 
Thcsonrarias de Fazenda, para sua intelligencia, c afim de 
que o faç·ão constar aos das Alfandcgas para a devida exe
cur~o, lJUe, tent!o-~e susLilado duvida se, á vista do art. 33 
~: :1." do H.egulamcnto das Alrandegas, ou •de quaesquer outras 
di~posiç_·ões em vigor, podem os Inspectores das Alfandegas 
suspender os Ernpregados seus subordinados por tempo certo, ou 
de qualquer outro modo, por dirigir informaçües desrespeitosas 
on por outra qualquer falta que não seja. a do exacto cum
primento de seus deycrcs, on auscncia sem mo ti v o justificado 
por mais de 15 dias, ou se unicamente lhes caLe o proce
dimento de que trata o art. 85 do mesmo Regulamento, Houve 
Sna Magcsladc o Imperador por bem Declarar, por Sua Imme
<liata B.esolnçüo de 13 do ~:orrcntc mez, tomada sobre Consulta 
tia Secção de Fazenda do Conselho de Estado, que, á vista 
<fq citado art. :~3. § :l.• c dos arts. 50 e 85 do Hcgulamento 
das Alfamkgas, cslilo IJS respectivos lnspectorcs autorisados 
a ~n~penllcr por tempo não e\ccllente a hum mcz os J~mprc
gados que no.cxcrcicio dns seus empregos lhes dirigirem in-



formaçõeg desré9J)eite-sas ou pratiear~m dtittos actos semelhantes 
de insubordinação, porque assim tambem faltão ao exacto 
cumprimento de seus deveres. 

Angelo Moniz da Silva Ftrtdz . 

.:\.• 81.- JUSTIÇA.-Aviso de 15 de Fevereiro de 1860. 

llrdara em que casos se den considerar organisado hum Corpo de Guardas 
ê\arionars, afim de se poder regular a apresentação das propostas para 
o~ postos que llcarcrn vagos. 

:\Jinisterio dos Negoelos da Justiça. Rio de Janeiro em 
15 de l~cvcreiro de 1860. 

Jllm. e Bxm. Sr.- Foi presente 11 Sua 1\fagestade O Im~ 
prnu.lor o otllclo de V. l~x. n.• 34:J de 27 de Agosto ultlrno, 
acompanhando copia do officlo da mesm3. data cotn que res
poudeu V. Ex. á consulta do Commandante Superior da Guarda 
!\acionai de Santo Antão dessa ProvirHlia, ó resp~it6 dáS ton
d i<:ões necessarias para se considerar organisado hum Corpo 
do Guardas Nacionaes, àfim de se poder rPgular a apresentação 
das propostas pato os postos que fi~nrcm vagos. ]~ O Mesmo 
Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Consultor interino dos Ne
gocios da Justiça c Conformando-Se com o seu parecer, Manda 
declarar a V. Ex. que a duvida do referido Commandnnte 
Superior acha-se solvida a vista das seguintes regras estabé
Jeeidas pela 1 rnperial Hesolução de Consultn de 20 de Dezembro 
de 185'J: t. • f!UC hum Corpo de lluardas Nacionacs nl'ío se 
considera orgnnisado sómcnte pela nomeação e posse do Com
maudantc delle; mas sim quando a lei fór completamente 
exr:,~utnda, o que se induz do art. 97 do llegulamento de 25 
de Outubro de 1850; 2. • que em quanto o Corpo não se 
acha perfeitamente organlsado, as nomeações novas podem sPr 
feitas segundo o art. 71 da Lei de 19 de Setembro de 1850, 
e independente da proposta e accesso exigido pelo art. 48. 
O que lhe communico para sua intelliganciu. 

neos Guarde a V. Ex.-Jotio Lustosa da Cunha Para
nà!}uá. -Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 
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N.0 82.-Aviso de 16 de Fevereiro do 1860. 

Ao Presidente da Província do Ceará.- Decide que aos Procuradores de 
causas que assignão termo de responsabilidade, e tirão licença do Juiz 
para advogar, competem as custas qne estao marcadas para os advogados 
formados e provisionados. 

2.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 16 de Fevereiro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr. -A' Sua l\lagrstadc O Imperador foi pre· 
sente o ollicio sob n.• 300 datado de 7 de Dezembro ultimo, 
em que V. Ex submette á consideração deste l\linisterio a 
n~sposta aflirmativa que deu á consulta que lhe foi feita pelo 
:1." Supplcnte do Juiz l\lunieípal da \"illa Viçosa; -se os pro
ruradores de r:111sa~ que assigniío termo de responsabilidade, 
P lir;io Jicenç:• rio Juiz, em eujo feito lratão da lide, para 
ndvogar, mas que não são Bacharcis formados, ou provisio· 
nados pela Relação, tem ou não direito ás custas marcadas na 
parte 2.• Cap. 1.• do Regulamento n.• 1.569 de 3 de Março 
de 1855.- E O Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o 
Consultor interino dos Negocios da Justiça, l\Janda declarar 
a Y. Ex. que approva a sua decisão, por isso que as custas 
marcadas no referido Regulamento são a justa remuneração 
do trabalho daquelle que patrocina huma causa. 

Deos Guarde a Y. Ex.- João Lustosa da Cunha Para
naguá.- Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 83. -GUERRA. -Aviso lle 16 de Fevereiro de 1860. 

Declarando que o fornecimento d'ag•m para a cayalhada da Companhia Fixa 
seja pago pela caixa de forragens c ferragens. 

Rio rle .Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guerra em 
16 de Fevereiro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Accusando o recebimento do seu 
officio n. • 2 de 3 de Janeiro ultimo, transmittindo. por 
copia, o que lhe dirigio o Tenente General Commandante 
das Armas dessa Província, consultando a V. Ex. se o for
necimento d'agua á cavalhada da Companhia J<'ixa estava 
comprehendida nas disposições do Aviso do 1.• de Dezembro 
do anno proximo findo; declaro a V. Ex. em resposta ao 



mesmo officío e afim de o fazer constar ao dito Comman .. 
dante das Armas,· que a despeza com semelhante forneci~ 
mento, deve correr pela caixa das forragens e ferragens, pois 
que a medida adoptada pelo citado Aviso foi sómente para 
o abastecimento de agua aos Quarteis para consumo dos 
Corpos, e Qão da cavalhada, conforme foi de opinião a res
pectiva Thesouraria de Fazenda. 

Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N.o sr~. -MARINHA. -Aviso de 17 de Fevereiro de 1860. 

Deelara que n~o tem lugar e~crcer hum mesmo individuo simultaneamrnte 
as funcçõcs de Cornmissario e Esr.rivão, e determina que em os navios de 
prqueno porte embarquem hum Escrivão de 3.a Classe ou Extranume
rario c hnm llrl !la 1. a 

2.a Secção. Hio de Janeiro. Minislcrio dos Ncgocios da 
Marinha em 17 de Fcven~iro de 1860. 

. Sua Magestadc O Imperador Conrorrnando-sc, por Sua 
linmediata H.csolução de 20 de Janeiro proximo lindo, com 
o parecer cmittido pela Secção de Guena c 1\larinha do Con
selho de Estado, em Consulta de 22 de Dezembro ultimo, Houve 
por bem nt~lermiuar o seguinte: 

1. o Que nos navios de JWqueno porte, e que não podeJn 
acommodar convenientemente um Commissario c um Escrivuo 
dislinctos, devem embarcar um Escrivão de 3. • Classe, ou Ex
tranumcrario na falta d' aqucllc, c um Fiel de 1. a, que fará as 
vezes de Commissario. 

2. 0 Que devem desembarcar, afim de prestar contas, os 
indivíduos que actualmcnle exercem cumulativamente as fnne
çõcs de Commissario c Escrivão, sendo depois empregados, 
como convier, segundo a Classe a que pertencem no Corpo de 
Officiaes de Fazenda da Armada: o que communico a V 111. 

para sua intelligencia c execução. 
Reitero a Vm os protestos de minha estima e conside

ração. -Francisco Xavier J> aes Barreto.- Ao Sr. Intendente 
da Marinha interino da Côrte. 



;\oi l'retiUI!IWI da 1'1'11\lllulll dt• 1-'t•I'IIIUIIhlj.CII, l't••oill'lltlo llli tiU~ltlll~ tJ!h' Jll'll· 
pOc nccrl'll da couml'nçao, ,. iutPnençll.o nos trubuiiJos tia J untn tfc (.luuli
ftcat;Aó do Pilo d' Alho de alguns Eleitores residentew ~>m «•rl'itorio des
mc•~fPI dt di~ Pnocbi4, 1! dlllltta ~\lalijj.c.tçilo pa ll}esma pa~. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. lliniste.rio dos Ncgodos ,!i o 
lrnperio, em 17 de Fevereiro de 1860. 

Blm. e Exm. Sr.- Com o officio de V. Ix. n.o ~5S de 
:Jt de Janeiro ultimo forão presentes ao Governo Imperial a 
n•prcscntação que lhe tlirigio o Presidente da Junta de ()ua
li!icação da Parochia de Páo d'Alho sohrfl as oceurreneias que 
ti verão lugar por occasião da organisaçfio da mesma J unln, c 
a resposta que V. Ex. lhe deu. 

() repreSPnlnnte, expondo a interfercnc.ia que OS mcitorcs 
Luiz de Albuquerque Maranhão c Manoel Thomaz de Albu
querque Maranhão prctendião ter nos trabalhos da Junta, não 
obstante estarem mudados, por tcr<'m sua msiclencia em ler
ritorio que foi desmembrado da dita Parochia c anncxado á 
outra, ao que não annuio a junta ; e as dtsordens que desta 
questão se originarão, c que derão ln~llr a apresent<~r-se o De
legado de Policia na igreja Matriz rom força armada, em vir
tude de requisição do Promotor Publico, c á suspensão dos 
trabalhos da Junta: consulta V. l~x. sobre as seguintes du
vidas: 

1. a Se aquelles Elcitor<'s, moradores <'In tc>rri torio desmem
brado da Comarca de Nazarcth, c annexado a de Púo d' Alho 
por Lei Provincial do :mno passado, devião ser qualificados vo
tantes na Parochia do Páo d' Alho: 

2.a Se como residentes no rc.lcrido tcrrilnrio, podião tomar 
parte nos trabalhos da Junta L}u Qualiüca~,"ão da mesma Paro
chia, na qualidade de Eleitores : 

:~.a Se os Eleitores mudados de h uma FrPguezia podem par
tilhar dos trabalhos da respectiva .Junta de ()ualifica<:ão, :.>pc
zar da doutrina do A'iso de 20 de Fmweiro de 18~.7. 

Em resposta dPclaro a V. l~x. : 
t ,o Que, segundo tem sido declarado em varios Avisns, como 

sP,ião o que cita o representante, n. 11 de 20 de Fevereiro de 
1847 no § 5.0

, e o de 5 de lkwmbro de 181,.1) sob n. 1 i}(} no 
~ 3. 0 , de conformidade com a disposiçã<J do art. ti.o da Ld 
Hegulameptar das Eleições, os Elci.türes .e Suplllentes, que crn 
virtude de di.,·isão ou dcsmcmbração de Parochia Hcariío per
tencendo a ontrn, não dewm ~cr c.onvoca<Jos p:u·a a organisação 
da Junta dP Quali!lcação da Paroehia á que d'antcs pcrtencião 
c por onde forão clPitos; c nem devem ser admitlidos a tornar 
parte nos seus trabalhos. 

Por conscqnencia, se os dous .Eleitores ele que !le traf.ll. 



tt'ln rnm "'"'ito. a sua rcsidcncln no terrilorio que foi des
lllt'llll>ratltl da Pnrochin do l>áo d' Alho , c annexado á outra , 
com ra~o foi impugnada a sua coropctencia pa1·a intervirem nos 
trabalhos da qualifi.c~ão 4aquel\a ParocQia. Se porém a hy
pothese lle .. qqe V: j:x. figu{a na sua resposta ao represen
tante, de CGt\tinuarcm os ditos Eleitores a residir na Parochia 
do Pá o d'Alho, tendo. em outra estabelecimentos ruraes, nos 
qaaes residem temporariamente, então bem dccidio V •. Ex. que 
clles devião ser admittidoi a 1ilier pafle ua Junta Quulifica
dora da mesma Parochia; 

2. • Que os referidos Eleitores não <levem s!'r qualificados 
votantes. na Parochia do Pá o d' Alho na 1. • hypotltrse; mas de
vem-no ser na 2.• porque, srgundo uetcrmina o art. 1H da ci
tada l.ci ltcgulamentar das Eleições, ueclarado por varios A ú
sos, sú devem ser qualificados Yolantcs em hu111a Parochia os 
moradores della. 

Resolvidas assim as duviuas formuladas nos ires quesitos 
da representação, resta-me observar a V. l~x. em 1.• lugar que 
ao Presidente da Junta de Qualillcação, em virtude do disposto 
no art. 47 ua já citada Lei, explicado pelo Aviso n. 8:! de 
23 de Abril de 1847, § 2. •, co111pete manter t\ policia c a or
dem dentro da Matriz durante os trnbalhos da qualificação; e 
portanto não houve excesso ou abuso de varte do represen
tante, quando fez retirar a força armada, que se apresentou 
sem sua requisição: em 2." lugar que, á vista da exi\cerbaçilo 
em que estavão os animos, nouve-se o mesmo I'cpresentanle 
com prudencia, sqspendendo os trabalhos da Junta para re
presentar a V. Ex. Com este procedimento elle evitou tahez 
desordens, c perturbação da ordem publica, srrn prejuízo dos 
trabalhos da Junta, os quaes sem inconveniente podião ser 
adiados para outra época, como forão. 

Deos Guarde a V. Ex.- João de Afmcúla Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 86. ·-Aviso de 17 de Fevereiro de 1860. 

Ao Presidente ria Provinda da Parahiha, rrsolvcmlo sobre a Consul!~ quo 
faz arerca das irregularidades que se derilo na r!Pir<10 de l\lembros da_,,_ 
scmbl~a Legislativa l'rovinçial pelo ,,.o c ;,.o districtos. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lrn'Perio, em 17 d6 Fevereiro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr. -Foi presente ao Governo Imperial o 
gfficio d(l y, ~J., n. iV• de 30 de Janeiro ultimo, em que dh 



conta da~ írtegularidades qu~ ti~erão lugál' na eleição dós rnén1J 
bros da Assembléa Legislativa Provincial pelo !,.. • e 5. • distric· 
tos eleitoraes, de terem no primeiro votado· promiscuamente 
os eleitores da Parochia da Barra de Na tuba, cuja eleição não 
foi (\inda approvada pela. Camara dos Deputados, e no segundo 
os Eleitores da Parochia de Piancó , tambem não approvados 
pela dita Camara, haverem so reunido á parte, e votado em 
scparl!do, por não termn sido admiltidos no respectivo collegio. 

V. Ex. observa que home olfcnsa da Lei Ucgulamentar 
das Eleições, e das Decisões do Gon~rno constantes dos Avisos 
ns. 4.18 c 4st-2de 2:J de Novembro de1857; e lhe parece portanto que 
semelhantes cleiçõt:s não podem ser approvadas pela Assembléa 
Provincial. Mas receiando que , prevalecendo os precedentes 
que ahi se tem dado, e o interesse da parcialidade á que per
tencem taes Eleitores, venha a mesma Assembléa a tomar hu
m a deliberação menos conforme á Lei e decisôes citadas, pede 
que o Governo o esclareça sobre o que deve fazer para preve
nir ou corrigir o abuso de S<'rcm a pprovadas as ditas elei
ções. 

Em resposta declaro que o Governo julga que V. Ex. ne· 
nhuma deliberação póde tomar a tal respeito, por isso que he 
da privativa attribuição das A!isembl(•as Legislativas Provinciaes 
julgar da legalidade ou illegalidade, com que são eleitos os 
seus membros. O que V. Ex. apenas poderá fazer he informar 
á Assembléa d'essa Província, se tiver opportunidadc para isso, 
de terem-se dado as irregularidades apontadas, a fim de que 
clla na verificação dos podPrcs dos seus membros resolva o que 
fór mais acertado, como h c de esperar. 

Deos Guarde a V. E,;,.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Provinda da l'arahyba. 

N.•87.-FAZENDA.-Avisocircular de 17 de Fevereiro de 1860. 

Recommenda aos Presillentes de Província que fação cessar a irregularidade de 
estare11_1 servindo, sem approvação do lioverno Imperial, Administradores 
e Escnvães de Mesas de Rendas. 

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 17 
de Fevereiro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. -Constando que existem servindo ~em 
paprovação do {ioverno Imperial Administradores e Escrivães 
de Mesas de Rendas, conforme o disposto no art. 12 do Re~ 
gulamento de 30 de Maio do 1836, rccommendo a V. Ex.. que 
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taça cessar semelhante ·irregularidade, e ~u~ sempto quê 'houve I' 
de submetter á· approvação do Governo a nomeação. de seme
lhantes funccionariosc. a faça acompanhar da informaçAo da The
souraria de Fazenda e.:.todos os esclarecimentos' :quo }lllder.óbter 
sobre a idoneida(}e~da,·pessoa·proposta. · •: ;•. ~ .. i '~ 

. '-" 

Deos Guard~ a V. Ex. -Angelo Moniz da Sü.,G·Ferra:&. 
-Sr. Presidente da Província ~de '..... · · ·, '· ''"" \ 

N.o 88. -Aviso de 17 de Fevereiro de 1860. 

Declara que a Circular de 24 de Outubro de 18á!l nao prohibe que os Em
pregados das Thesourarias se occupem de quaesquer serviços fóra das horas 
de trabalho nas suas Repartições. · 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
17 de Fevereiro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Respondendo ao OIHcio de V. Ex. de 
11 do mez findo, em que participa que o 1.• e 2. o Escriptu
rarios da respectiva Thesom·aria de Fazenda occupão, desde tempos 
anteriores á sua administração, hum o lugar de Secretario e 
o outro o de Lente do Lycêo, declaro a V. Ex. que a Circular 
de 2i de Outubro do anno passado não teve em vista prohibir 
que os Empregados das Thesourarias de Fazenda possão occu
par-sc, fóra das horas do expediente ordinario de suas Repar
tições, em serviços quaesquer d'onde derivem augmento de seus 
meios de subsistencia, comtanto que não prejudiquem com isso 
o desempenho de suas funcções. 

Deos Guarde a V. Ex.-.4ngelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N.o 89.- Circular de 17 de Fevereiro de 1860. 

Autorisa os Inspectores das Thesourarias para considerarem isentos de juros e 
com direito á respectiva eommissao os responsaveis das Recebedorias e Col
lectonas que detiverel'l os dinheiros· publicos até certo prazo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
17 de Fevereiro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, attendendo á desproporção dos prazos 

Decis6es do Governo. 12 
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marcados pelas Ordens n. ~ 75 de 20 de Março de 48!~9 e 
n. 0 24f de 16 de l)ezembro de 1850 para que as Recebe
darias e Collectorias recolhão aos cofres das respectívalil The
sourarias de Fazenda as rendas por e lias arrecadadas; ~ tambem 
aos eoobaraç.os c difficuldades, ás vezes invencíveis, que im
possibilitão os exactores de fazer as enlradas no tempo pres
cripto, ficando por isso sujeitos <Í perda da porcentagem e 
ao pagamento do .iuro de nove por cento pela mora, na fórma 
do art. 43 da Lei n. o 5H. de 28 de Outubro de 18'~8; 
nutorisa os Srs. Inspedorcs das mc,mas Thcsourarias de fa
zenda para em junta, c <Í vi~la das razücs justificativas da 
demora, quanuo não exceda de tlez a vinte tlias al•'m dos 
prazos estabeleciJos nas Ordens ciladas, considerarem os res
ponsaveis até a tlistancia de sessenta legnas da Capital com 
direito á respeclira commiss5o e isentos do pagamento de 
.iuro pela tletem.:lío dos dinheiros publicas durante o tempo 
da demora, cumprindo qne immcdiatamente dêem conta ao 
Thesouro de qualquer deliheraçfio •1ue tomarem sobre essa 
maleria, communicamlo-lhc as razões em rtne se tiverem fun
dado, afim de obterem a nccessaria approva<_:ão. 

Angelo Moniz da Silva Ferra:;. 

N.o 90.-0rllem de 18 de Fevereiro de 1860. 

Dá in,;trucçõcs á Pre,idrncia de :\linas Grrars s0hrc 0 mo<! o pot· !JnC deve pro
eed<•e em crrtos 1".1sos de connicto dr. jnris<licçfill entre a autorirladl' aúmi
nistratiya r. a judiciaria. 

~lini,;;tcrio dos Negocias 11<1. Fazenda. Rio de Janeiro em 
18 de Fevereiro de 18(i0. 

Angelo l\loniz da Silva Ff'rraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, á vista do que expÕP a Presidencia da Pro
víncia de Minas (~craes em oflicio n. • 16 de 8 de Novembro 
ullimo, áccrca do estado do plPito existentP entre 11 Fazenda 
Nacional c Francisco de Paula ~Ionteiro de Noronha, por havet· 
PSte opposto embargos :í cxeençí\o que se lhe moveu por parte 
da mesma FazPrHla para paga monto da taxa de escravos em que 
foi collcetado no exen:icio de 1t~:i2-1833, considerando que dove 
cessar o connicto de jurisdicção, que se havia previsto, entre 
ll autoridade administrativa e a .iudiciaria, 1"€Gommenda ae Sr. 
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Iuspccl:or ~a TheiqllJ'ari(l <~.e Fazendíl da &obrcdita Provil\c.ia. que, 
se o collectado lhe dirigir alguma reclamação a rcs~\to do 
hnposto para que ,w~ lança<Jo, tome conpecim~nlo qella,._, e, exa
mjpand<ra cuid~mente. a defira COD}P cnten<}~r de Justiça; 
devendo Ol,lb:QíiÍAI ·D).aD~ pl'Orpover a r~ponsabi{idaqc do C:ol
lcctor, se do exame da pretenção resultar quo houve no lqnçn
mento erro d.Q qU4l tenba p,rovindo prcjlliio po mesmo ~Jlectado, 
atlm <Je evitar-se a repetição de 11Jes factos, que, alí~rn dp nocivos \ 
aos interesses das partes, prov(){:ãO dcsagl'aqayejs con!li~ \Wlre 
as autoridades constjJuidas. 

An,qclo Moniz da Silw Ferra;;. 

N .0 fll.- Ordem de t8 de Fevereiro de 1860. 

Dcclar.1 que o Eoletim do GoYct·no rcmctticlo Íls Tlwsourarias de Fazrmla 
ccmsidl'ra-se commutücac;ão otncial. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. ltio de Jal)eiro em 
18 de Fevereiro de 18G.O. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribqn:J.) do 
Thesot;ro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria de 
J<azenda da Província da Parahyb;J, em resposta á consulta 
constante do seu omcio 0. 0 5 de 21~ do Janeiro ultimo, que, 
sendo o Boletim do Governo remrlliuo o!Ikialmentc ás ',l'he
sourarias de Fazenda, devem por isso ser logo obs.cnª4as as 
disposil;õcs nclle publicadas. 

Angelo .11-loniz da Silva /'erra;z. 

N .• !H.- GUERRA.- Aviso de 18 de Fevereiro de 18GO. 

I'anllo lnstrnrçiirs á Commissão ele melhoramentos do material rir• E'rr
cito, para o hom f!esemprnho elos variados encargos que lhe forJo cnm
JIIt'ttidos pelo Decreto n.• 6G3 de '21 de Dezembro rle lHMl. 

Rio uc Janeiro. Ministerio dos Nep;ocios da Guerra •'In 
18 de Fcven~iro de 1860. 

Sua Magestade o Imperador, Desejando qu<~ a Commissão 
de melhoramentos, por Vm. interinament<~ vresidida, possa 
satisfazer aos importantes r) variados encurg<Js quo lhe forfín 
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eomniettícfug pelo Deél'eto n.0 66.3 de ~t,. dé Dezembró de 184-g 
determina o seguinte: 

·1.~, A Com missão de m~lhoramentos terá a inspecção de 
todos os estabeleciment•IS do Estado em que se preparem, ma
teriaes de· guerra, podendo examinar e experimentar os. pro-
duetos de taes estabelecimentos. _ . 

2.0 Disporá da linha de tiro da Escola do Campo Grande 
sempre que fôr preciso para as experiencias a praticar, en
tendendo-se previamente com o Dircctor ou Encarregado da 
mesma Escola por fórma a que os trabalhos respectivos não 
se embaracem mutuamente. 

3. 0 Terá a seu cargo todos os instrumentos que se man
darão vir da Europa ou no futuro se adquirirem para seu 
uso. 

4.. o Nenhum material de guerra sahirá dos estabelecimentos 
militares sem que seja examinado por hum dos membros da Com
missão. 

A CommissãQ quando encontrar qualquer imperfeição nos 
trabalhos desses estabelecimentos prevenirá seus respectivos 
Chefes c dará conta immediala e detalhada ü ~ecretaria de 
Estado dos Negocias da Guerra. 

5. 0 As prescripções da Comrnissão não são obrigatorias para 
as ofticinas dos e;;tabelt•cimento• militare~ salnJ quando ni,;<;o 
~-m~~t:"'~· ... ~ tt:lP-!r~ ,j~~~ ~.,:--.~~1.~-:?r•::·=,~·:~. ~--~ ~é~ .. t ~ ... 

tliH•Q.."\'!l''Í,I .1 l~·•nunr,,;;i,> f11~t ,·h,·:.:::tr ,, ,.,y,,rriJ.•.' a•• ú•nh•,'
dnH•nlt' th• t;t'H'rtll' 

6. • Os Dirl'dOrl's do Ar . .;enal tlt• 1; uerra da C.irte, da Fa
brica da Polvora c do Laboraturio do Campinho serão consi
derados membros adjunlos da Cormnissão, assistindo üs Sessões 
e deliberando quando se houver de tnilar das especialidades re
lativas a cada hum dos estabelecimentos que dirigirem. 

7.• A inspecção da Commissão he extensiva á Escola de 
tiro do Campo Grande. 

Deos Guarde a Vm. -Sebastião du Rego Barros. -Sr. 
José Mariano de :Mattos. 
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N.o 93. a Aviso de 18 de Fevereito ele 1860. 

Dtterminando qne nenhuma obna·pertencente 6 Repartiçlo da GUerra seja 
·levada a efl'eito d'ora em diante, tem qv.e previamente-'aeja. ""fi4a.aDi-
•J8ClÇilo do Arebho militar. · · ·; ' 

Rio de. Janeiro.. Ministeri~ dos Negocios da G..-a em 
18 de Fevereiro de 1860. . · · ; . 

Sendo muito conveniente, a bem da regularidade e eco
nomia dos cofres publicos, centralisar no Archivo militar da 
Côrte todos os trabalhos relativos a construcção e reparos das 
Fortificações, Quarteis e quaesquer outros edificios pertencentes 
a Repartição da Guerra, precedendo as respectivas plantas e 
orçamentos, por fórma que se verifique nesse ramo de serviço 
a maior uniformidade, sendo sempre examinados ou organi
sados pela Direcção do mesmo Archivo os projectos de taes 
obras antes de serem adoptadas por isso que devendo ahi existir 
trabalhos anteriores e mesmo pessoal que praticamente tenha 
conhecimento das localidades nas Províncias em que se 
hajão de verificar taes obras ou reparos, cujos elementos sirvão 
para orientar o Governo Imperial na apreciação desses pro
jectos; de grande utilidade serão as informações assim minis
tradas ainda a respeito dos orçamentos que na actualidade 
deixão muitas vezes de ser profissionalmente apreciados, accres
rendo que semelhante medida não he mais do que a execução 
do Regimento dado ao Archivo militar em 7 de Abril de 1808 
pQr occasião de sua instituição. 

Por todas estas razões, nesta data se expede ordem ao 
Director das obras militares na Côrte, e aos Presidentes das 
Províncias para que nenhuma obra pertencente a Repartição 
da Gurrra, seja levada a e!Teito d'ora em diante sem que pre
viamente srja ouvida a Direcção do Archivo militar, afim de 
dar sobre ella informações detalhadas, inclusive a analyse, planos 
e orçamentos, acompanhadas das reflexões que forem suggeridas 
pelo zelo do serviço. 

O que cornmunico a V. S para seu conhecimento e exe
cução na parte que lhe toca, ficando prevenido de que deverá 
solicitar as providencias precisas para realisar semelhante me
dida quando estejão ellas fóra de suas attribuições. 

Deos Guarde a V. S. -Sebastiá'o do Rego Barros.- Sr. 
Director do Archivo militar. 



N .• 94. ;..-. UIPERIO.- Aviso de 18 de Feyereiro de 1860. 

Ao Prestdeúte da Província de Pernambuco, ilpprovando as decisnes que elle 
deu IIObl!u· a eonsulta que lhe fizerlio alguns Eleitores da Paroébia de Agnas 
Bellas, 1.• sobre a perda do livro das actas da qualifieatlo, e adiamento 
da Junta pelo seu Presidente; 2.• sobre a accumulaçlio do cargo de Juiz 
de Paz com o de Commandante, ou official da Guarda Nacional. ,' , 

3." Secção. Hio de Janeiro. 1\Iiriisterio dos Negócios do 
Imperio em 18 de :Fevereiro de 1!:!60. 

lllm. e Exm. Sr. -Foi presnnte ao Governo Imperial o 
offieio de V. Ex. n. 35G do 30 de Janeiro ultimo, com o qual 
submetteu ao eonhecimento'do mesmo Governo a representação 
que lhe dirigirão alguns Eleitores da Parochia de Aguas Bellas , 
c a solução que V. Ex. lhes deu. 

Em resposta declaro a Y. Ex. : 
1. • Que foi approvada a ordem que expcdio, para que se 

reunisse no f.o de Abril proximo futuro a Junta de Qualifi
cação da dita Paroehiu, que deixou de inslallar-se nu époea 
marcada na Lei, por não appnrecnr o liuo destinado ao lança
mento das suas actas, dando por nullu a dl•signaçiio, que li
zera o Presidente da mesma Junta, do dia 29 do citado rnez 
de Janeiro, não só porque, em face do Aviso n. 22 de 25 de 
I•'evereiro de 1847 § f.o, competia a Y. Ex. e não riquelle Pre
sidente essa designaçiio, eomo tntnbern porque, entre o dia 
que elle marcou c aqudle rm que ten~ lugar o adiamento, 
uão mediava o intenallo de hum mez que o art. /h" da LPi 
Hegulamenlar das Eleições c as decisões do Governo <•xigem 
vara a convocação das Juntas de Qualificação. Observo, port:m, 
a V .. Ex. que a falta ue livro das actas não era motivo para 
o adiamento dos trabalhos da Junta ; por quanto, segundo de
rlara o art. 15 das Instrucções annexus ao Aviso n. 168 de 28 
de Jonho de 1849, a sua faita he supprida por hum livro es
pecial, aberto, numerado e encrrrado pelo Prrsidentc da Junta: 
e assim o fará V. Ex. constar útpw!le fuaceionario. 

2." Que mereceu igualmrntc approyaçiio a decisão (]e V. I~x. 
de poder ser arcumulado o cargo de Juiz de Paz ao de Com
mandante ou ollicial da Guarda l\acional, 11m vista do que se 
declarou no Avbo citado por Y. Ex. 11. :JOO dr 13 de Setem
bro de 1856, pelo qual, e de accordo com a disposi~.:ão do arl. 
16 da Lei n. 602 de 1\l d() Setembro de 1850, forão rnvo
gados os Avisos anteriores que estahelecião n incompatibilidade 
naquella aecurnulaçiio, em consPqucncia da allrihuição que ti
nhão os Juizes de Paz de requisitar a forr,.a armada, e que lhes 
foi tirada pela Lei dP :1 de D<'zcmhro de 1SH. 

Deos Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Fill!o. 
Sr. Jlrcsiuentc da Província do Pernambuco. 



~95~ 

N .• 95. -IIJSTIÇA. . ...,. AviSo da 00. da .Fefllt'eiro de 1860. 

JUinisterio. d~~t Neg~~ios da Justiç._. Rio. de Janeiro em 
20 de l<'evcrciro de 18M. '' ·· 

lllm. c Exm. Sr. -Foi presente a Sua l\Jagestade O Im
perador o officio de V. Ex. datodo de 2H de Outubroulllmo, 
sob n.• 197 acompanhado das copias dos que à es~l\ Ptesi
dencia tlirigio o Jult Municipal e de Orphãos dos Termos 
reunidos de Maroim o Santo Amoro, consultando: 1.• Se os 
Juizes 1\Iunictpaes Supplentes nos Termos reunidos podem no
mear c dcmittir a empregados do respectivo fôro provi~ria
mente providos pelo Juiz elfectivo? 2. • Se quando as. vestorias 
ou diligencias não se puderem llnalisar em hum dia traba
lhando-se até o pôr· do sol, deverão ter os respectivos Juizes 
unicamente a tmportancia da vcstoria ou diligenciá. désignada 
pelo art. 2'~ do Regimento de custas em vigor ou ~o tombern 
a de estada na tórma do art. 26, Visto como; ganhando os 
Juizes por huma diligencta fôra do lugar de sua residencia 
oito mil réis, ainda que sómeutc trabalhem huma b.ora ou 
menos, não deve competir-lhes a mesma quantia quantlo func
cionem todo o dia? bern como a copia da resposta que V. 
l~A. dera ao sobredi~o Juiz Municipal. E O l\Iesmo Augusto 
Senhor, tendo ouvido o Consultor interiuo dos Negocios da 
Justiça, Ha por bem 1\landar declarar a V. Ex. que bern resolveu 
as referidas duvidas quando dccidio: -1. • Que o Juiz 1\>fuhicipa I 
Su pplcnte púde lloincar e dcmitlir empt'Cgados do seu fôro, provi
soriamente providos pelo Juiz efi'ectivo.-2. • Que ao Juir:, quando 
terminar a diligcncia em hum só dia, inda que seja ao .pôr 
do soi, não se contará mais do que as custas do art. 24, 
cabendo-lhe custas de estada unicamente quando a diligencia 
excrder do primeiro dia na fónna do art. 26 do Regimento 
citado. - · 

Doos Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Pata
naguá. -Sr. Presidente da Província do Sergipe. 



~00~ 

N.0 96.- FAZENDA.-Avisode 20 de Fevereiro dê 1860. 

Communica A Directoria Geral de Contabilidade, para devida execuçilo, o 
provimento do recurso interposto da decisilo do Tbesouro, sobre materia 
de vencimentos, pelo Escripturario aposentado da Eseola Militar ~Ollé Leite 
de Souza Bastos. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
20 de Fevereiro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. -Havendo Sua Magestade o Impe
rador por Sua Immediata Resolução de 18 do corrente mez, 
tomada sobr8 Consulta da Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado, dado provimento ao recurso que José Leite de 
Souza Bastos, Escripturario aposentado da Escola Militar, inter
puzera da decisão do Thesouro Nacional pela qual se lhe 
mandou passar titulo na razão de ~80;ft:OOO annuaes, e não 
na de 600~000 a que elle se julgava com direito, visto 
como o Decreto n.o 140 de 9 de Março de 1842, que marcou 
o ordenado de 600~000 ao Escripturario da Escola Militar, 
não foi etfectivamente alterado pelo de n.o 404 do t.o de 
Março de 1845, senão na parte doutrinai, ficando dependente 
da approvação do Corpo Legislativo a clausula que redu1ia a 
480~000 o ordenado do Escripturario; e outrosim por Aviso 
do Ministerio da Guerra de 17 de Setembro de 1845 se ordenou 
á Pagadoria das Tropas que abonasse a esse Empregado o 
vencimento de 600~000, e não o de 480~000 como ella 
praticára, e a ditrerença resultante da reducção que o mesmo 
Empregado soffrêra; e finalmente, porque o lugar da Escola 
Militar foi sempre contemplado nas Leis de Orçamento com o 
algarismo de 600:ZZ:,OOO: assim o communico a V. Ex. para 
seu conhecimento e devida execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Angelo MonizdaSilva Ferraz. 
- Sr .. Director Geral da Contabilidade. 



N.• 97.-0rdemde 23de Fevereiro de 1860. 

Dá pro,-imcuto a hum recurso interposto contra a obrigação, imposta pPla 
Pn•sidencia de Pftrnambuco, de huma concessão gratuita de hum terreno de 
marinha para serventia publica. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
23 de Fevereiro de 1860. 

Angdo Moniz da Silva Ferrm:, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, participa ao Sr. Inspector da The
sournria de Fazenda da Província de l'ernambuco que o Tribunal 
do Thesouro Nacional resolveu dar provimento ao recurso 
interposto por .José Alves da Silva Guimariíes, e remettido com 
Officio n.• 373 do Presidente da dita Província de 31 de De
zembro do anno proximo passado, contra a obrigação, que 
lhe impôz a mesma Presiuencia, de ceder gratuitamente toda 
a porçiio de hum terreno de marinha que fosse necessaria para 
serven Lia publica, não só porque esta clausula não entrou nas 
condições da arrematação, como tambem porque não ha dis
posição qne mande incluir nos títulos de aforamento de terrenos 
de marinhas a de ces~ão para obras ou servidã.o publica, 
como havia nas antigas sesmarias. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 98.- GUERRA.- Aviso de 27 de Fevereiro de 1860.o 

Declarando qnc a qu3lidade <lc Guarda Nacional não basta para ser i scnt 
do rct·.rutamento, uào devciHlo Yerificar-se baixa alguma sem ordem do 
Governo. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
27 de Fevereiro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu officio n.• 6.4.82, 
datado de 25 do corrente, em que participa que Constan
tino Paula Ferreira, para quem pedira soltura a Directoria 
da Estrada de Ferro de D. Pedro 2. o, j<í foi solto em 21 do 
dito mez, em consequencia de haver sido reclamado, como 
Guarda Nacional do Município lla Corte, pelo respectivo Com-

Dccisües do Governo. 13 



mandante Superior, tenho a declarar a V. Ex. qnc, se a~uelle 
individuo tivesse sido posto em liberdade por ser operario 
das officinas da Compnnhia da referida Estrada, á visla tln 
contracto approvado pelo Governo, nenhuma observnção h~via 
a fazer a V. Ex., mas pelo motivo de ser elle (~uarda Na
lÍ0naJ. Diif) podia ter liberdade, cegnndo O que Se dccJr.ron 
a \·. [!_ ~ _!,:~~, '.!-~ Z3 (r· ... '-::~~;~ . .!.e ~~~,;. <:~..:~ l ~:t::!E
\f,.,:,: ~re r~::J:-:'.! ~(:~.~·:--·: -.~< :··.'"· ~,~ --~ ~-. -~"\ -~--: :''

t~rutanlt'nto: doutrin~l L'~~.\ q~~ ... ' ;:·:i .:'-·_.;,·:-: -. : -::-: -~ · -~-· f;~ 

~~ de 1\g0sto suhscquenll', e noY;HHL'Ilk r<•·:omr:w:HLHJ.i em 
eonfidencial de 27 de .Janeiro lintlo. As-im n;1o fendo ~ido 
executa<los os citados Avisos, devo lcmhrnr n r. Ex. a cclll
veniencia de su:t e-.:ecn~·,ío. para que n5o se verifique h a i xa 
alguma sem ordem do (;ovcrno. 

Deos Guarde a V. Ex. - Scbasliüo do ill'f]O !Jarros. -
Sr. Bar:! o de Suruhy. 

N.o 90. -JUSTIÇ.\.-.\viso uc ~a úc Fevereiro de JSGO. 

Dcrl~ra que está fúra da nlçn<la rios l'n·,id<•ntrs dp l'rolinria n>dhorar as 
reformas por dlrs conccúiúas aos Olliria<·s úa Guard;t :\acionai tias n·,. 
pectivas ProYincias. 

l\Iinisterio dos N"r;iocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
29 de Fevereiro de 185!). 

111m. c Exm. Sr. -Sendo prrs('nte a Sua '\Tagesfadc O Im
perador o oficio de V. l~x. datado de 28 de :\'oventhro do 
anno rroximo pnssado em que consulta se IH~ da couqwlrnria 
clc~sa Prcsidrncia melhorn;· n~ reformas ao.; Otridaes da Gunrtla 
l'lncional: O Mesmo Augusto ~e11hor, Tendo ouvido o Consultor 
interino dos Negocias da .Jusliçn, c Conlbrnwnúo-Se t·ont o 
seu parecer, l\Ianda declarar a\'. Ex. que, não h·mlo a .Lei 
úc 1!) de Setembro de 1850 concedido recurso das reformas 
conferidas aos Officiaes da Gunrda Nacional, quando não se 
attendiio aos serviç.os l'rrstndos sr;;:nndo o art. {i/::! da mesma 
J,ei, deve-se considerar todo e qualquer HH'Ihoramrnto tle re
forma como Graça, e por tanto f<ira da alçada dos }'rcsiúenlPs 
de llrovincias. O que communico a V. Ex. para seu co
nhecimento c devida execução. 

Ocos t;uarde a Y. Ex. -Jotio LttslOSft da Cunlut Para
IW!J!lÚ.- ~r. Pres'úentc da Prm incia das Alagôas. 
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N.• 100.- FAZENDA.- Aviso de 29 de Fevereiro de 1860. 

Rrco:n:ncuda ao Ministcrio da Guerra a reconsideração do Regulamento de 15 
dtl Abril de 111;,1 na parte relativa á tom:tda de contas aos rcsponsa,·eis 
tlessc Miuistcrto, e pede a fhaç;lo urgente do prazo em que deve a res
pectiva Couta,loria submctter ao Tliesouro as contas que houver tomado. 

l\Iinisterio rlos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Fevereiro de 1860. 

Illm. c l~xm. Sr .-lncnmbintlo no Tribunal do Thesouro, 
em virtude tio nrl. 170 da Constitni~·ão do lmperio, aatlmi
ni,;tra~iw, arrerada\âO c contabilidade da receita c dcspeza 
d:1 Fazc:11la N:~eional, c tli~ponllo a tci de Orçamento de 1.5 
de Dezembro de 18:m, no arl. :~G. que todas as Repartições 
por onde se arrecatlão e despendem dinheiros nacionaes pres
tarão con!a5 no Thesouro, disposir,:ão vigorada pelas subsc
qnentcs, fhando-a como permanente o art. r,.g da Lei de 8 
de Outubro de 1S~3. estabeleceu a Lei de 4 de Outubro de 
1831 ns regra:; conveniente:; para a boa execução daquelle 
preeeito constilueional, ddcrminando ao mesmo tempo a 
eompetencia e acçuo do Tribunal d,> Thesouro sobre os di
versos respon iaveis por dinheiros e valores do Estado, e man
dawlo no art. 88 que continuassem em \'igor, como fazendo 
parte <la mesma Lei, as disvosições do Alvará de 28 de Junho 
de 1803 nos titulos 3.•, 4.", 5.", 7." c 8. 0

, concernentes á 
receita c dcspcza da Fazenda Publica. 

As Inslrucçõcs deste Ministeri() datadas de 26 de Abril de 
1832, tlando normas para a tomada fias contas aos respon· 
saveis para com a Fazenda Publica, fixárão o modo pratico 
de fazer clfcctiva c real a fiscalisação que a Constituição tão 
sabiamente quiz presidisse e acompanhasse toda a gerencia 
da fortuna do Estado. 

Vinte annos de ex:pcriencia tendo patenteado lacunas na 
lei de 1331, e. sem embargo do Decreto n." 657 de 5 de 
])czcmbro de 18i9, ine!Iicacia tambem na acção que esta con
ferira ao Thesouro sobre os responsaveis do Ministerio da Guerra 
c Marinha, foi o Governo autorisado pela Lei n." 563 de 4 
de Julho de 1850 para reformar o The5ouro e Thesourarias 
de Fazenda, o qnc realisou pelos Decretos n." 736 de 20 de 
Novembro de 1850, n." 870 de 22 de Novembro de 1851, 
e n." 2.343 de 29 de Janeiro de 1859. 

Os §§ 3.•, 4.• c 5." do art. 2." do primeiro dos men
cionados Decreto~ puzcrão termo ás duvidas, por ventura ex:is-



tentes, ácerca da competencia exclusiva do Tribunal do Thesouro 
em materia de tomada de contas a quaesquer responsaveis por 
dinheiros ou valores do Estado; e o art. 36 da Lei 11. 0 6:28 
de 17 de Setembro de 1851, consagrando ainda esta com
petencia, e sanccionando a doutrina do Decreto de 5 de De
zembw de 184·9, que marcára os meios e o modo de fazê-la 
effectiva, ampliou-os com a faculdade concedida ao Tribunal 
do Thesouro de impôr multas aos responsnvcis remissos ou 
omissos, até a importancia de 1 :000.)000. 

Assim do complexo da legislaç<ío citada, como da natureza 
da matcria sobre que ella versa, parecerá que o Tribunal do 
Thesouro em~ctivamznte exerce aq uclla suprema vigilaneia c 
fiscalisação que, assegurando hum exame minucioso, huma 
discussão razoada sobro a administração financeira do paiz, 
faz penetrar a luz em todos os seus movimentos, c a escoima 
das injustas imputações da malevolcncia ou parcialidade : acre
ditar-se-ha sem duvida que, regular em sua marcha, livre 
em sua esphera de acçiío, c conscio de sua responsahi
liuade, não encontra o Thesouro embara~·os no desempenho 
de sua ardua missão, c que a sabia previdencia da Consti
tuição e das Leis, quando lhe commettêrão o difficil encargo 
de verificar a applicaçlío legal dos dinheiros do E~tado, hc 
cabalmente satisfeita. 

Entretanto, força be reconhecê-lo, com e'l:cepçiio dos 
responsaveis do l\iinisterio da Fazenda, o preceito legal da 
prestação de contas no Thesouro he quasí nominal. 

Varias causas, e de ordem diversa, têm aetuado para a 
permanencia deste anomalo estauo de nossa administração 
financeira, sobresahindo entre ellas as lacunas e incoherencias 
que se notão, confrontados com a legislação citada, nos He
gulamentos e Instrucções que tt\m providenciado sobre as 
llepartíções dos diffcrentes l\linisterios por onde se arrecadão, 
administrão ou applícão dinheiros ou Yalores do Estado. 

Circunscrevendo-me ás que pertencem ao Ministerio a 
cargo de V. Ex., chamarei a sua attenção para o que dis
põe sobre o assumpto o Hegulamcnto que baixou com o Decreto 
n." 778 de 15 de Abril de 1851, creando na Côrte huma 
Uepartição com o titulo de Contadoria Geral da Guerra. 

Centralisando na Contadoria, como era conveniente, toda 
a fiscalisação da receita e despeza do 1\iinisterio, conferiu este 
Hegulamento á Contadoria competcncia cumulativa com o Tri
bunal do Thcsouro em certos casos, c n'outros privativa da 
rnesmu Contadoria. 
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Assim be que no Titulo 1.", que se inscreve Da orga
nisação da Contadoria lJeml, Cap. 1 -~ art. 3. •, commette-:.e 
exclusivamente á 1. a Secção a tomada de contas a todos os 
Empregados da Reparti(,"ão da Guerra na Côrte e Províncias, 
responsaveis por dinheiros ou generos, e bem assim as dos Corpos 
do Exercito, e o exame das despezas feitas por conta do dito 
Ministerlo em quaesquer H.eparti~.ões. E no Cap. 2. •, que de
fine as attribui(,"ões do Contador Geral c marca a sua corn
petencia na materia sujeita, vê-se, he certo, que lhe foi 
imposta a obrigação de apresentar no devido tempo as contas 
que, tendo sido tomadas conforme o art. 3. •, tcnhãJ de ser 
revistas no Thesouro Nacional. 

H.eleva porém observar qne, além da omissão do prazo 
em que taes contas deverão ser devolvidas ao Thesouro para 
a competente revisão e liquida~iío definitiva, confere-se ao 
mesmo Contador no paragrapho se:.;uinte, o 7. •, a atlribui~ão de 
dar quitações, precedendo ordem do Governo, aos responsavcis 
por dinheiros ou generos, cu;"as contas não tenhão de ser revistas 
pelo Thesouro Nacional. 

Quaes estas contas sejiío, quaes a de que reza o§ 6. 0
, 

nenhuma disposição do Regulamento designa ou deixa dis
criminadas, sendo aliás principio correute e incontroverso em 
materia de contabilidade publica, firmado pela legislação vi
gente já mencionada, e especialmente pelo art. 36 da Lei 
citada de 17 de Setembro de 1851, que nenhum responsavel 
por dinheiros ou valores nacionaes, qualquer que seja o l\li
nisterio a que pertença, está isento da prestação de contas 
perante o Tribunal do 'f besouro, como competente para dar-lhe 
quitação. 

lle pois manifesta, evidente a desharmonia entre taes 
disposições do referido Regulamento com as organicas do Tri
bunal do Thesouro, ainda mesmo havendo por sem vigor a 
do citado § 7.", relativa ás quitações dadas pelo Contador 
Geral, em vista da posterior do art. 36 da Lei de 1851; 
porquantl) subsiste sempre a lacuna sobre o prazo em que 
o Contador deve submetter á revisão do Thesouro as contas 
de que trata o art. 3. o do Regulamento. 

Desta omissão resulta que a acção directa que a tei 
conferio ao Tribunal do Thesouro para coagir os responsaveis 
á prestação de suas contas balda-se, chega a annullar-se pela 
inacç.ão do intermediario creado pelo Regulamento de 15 de 
Abril de 1851. De feito, como applicar-se com justiça aos 
rcsponsaveis do l\linisterio da Guerra a sancçã.o penal da Lei 



de 1831, se a falta de aprJscntaçiio de suas contas nJo prJv~m 
de L1elo proprio, scnfl.O da Contadoria Gcr;d '? 

Em taes circu:mtancias, falst~ada a jnris.licç.ão rio Tri
bunal do Thesouro, prJvalecc a da Cuntadoria GerJI da Guerra. 

Do que succiutamenle fica e"\:po~lo reconhecení V. Ex , 
não só a nccessida:Je de reconsiderar o sobredito Uegnlamcuto 
de J ;j de A h ri! de t 8.) t r. a parte que e atende com a tornada 
de cont1s aos rcsp·msavcis do Minist:~rio a c:1rg;J de V. Ex., 
s~não aiada a nrg ~ncia tlc lha r-se o praw em que dever;Í 
a Contatloria snbmettt•r ú rf)Visfln as enntas alli lomatlas, en1 
ortlem a habilitar o Tribunal tln Tlw~ouro a tksempenh.lr com 
régularidadc os importantes deYcres que a Cuu~litui~iio e as 
Leis lhe hão e >mmettitlo. 

DC'>s Ctwnle a Y. [c -Angelo J!Jni:. da S,lt•a Ferra:. 
-Sr. Sebastião do H~·ga Barros. 

N." 10L -1vi-o de 29 de Fevereiro de 18GO. 

n~rornmrncl.1 no :\fin;..:tl•rin tli) ~rariuha a f('fOIP..idl'l'fll:êÍI) (lO~~ Hf•gulamrutos dr 
2.; dP ~\Ltr .o e l1i dt~ .Junho dt• 18JG, na parti' rdati\a ú lolllada di' enula~ 
aos: resptHbilYPi . ..; ck~~f' ~Iiaistl'rio, c IH'd<' H ti :l\i1o 111';.!1'llt!' du prazo c~tn 
C(tie a rr•;.;pPc-ti' a Contadoria de\e su!Jmctler a.., ThcsoLII" 1J as ruu\a:.; que 
lwm cr lullta<lu. 

1\linislerio dos Ne~oeios da Fazenda. Rio d~ .Juneiro em 
29 de Fevereiro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. Tncumhintlo ao Trilmnal <lo Thcsouro, 
em virtwle du art. 1"10 da Constituiçiio do Jmpcrio, a atlmi
nistra~·ão, arrecndnçfio e eoulahilitlade da receiLI e dcspeza 
da Faz\~IHia Nacional, c dispoudo a Lei de Orçamento de 15 
de Dezembro de 18:JO, no art. 36, que todas as Repartições 
por onde se arrecatlão e despendcm diuhciros nacionaes pres
tarão contns no Thesouro, disposição vigoralla pelas subse
quentcs, fixando-a como permanente o art. 48 da Lei de 8 
tle Outubro de 1833, estabeleceu a Lei de 4 de Outubro 
de 1831 as regras convenientes para a boa execução da
quclle preceito constitucional, determinando ao mesmo tempo 
a competencia e ncção do Tribunal do Thesouro sobre os 
diversos responsaveis por dinheiros e valores do Estado , 
e marulando no art. 88 que eonlinuasse em vigor, como 



fazendo parte ua mesma I.ei, a disposição do Alvaní de 28 
tle .Junho uc 1808 nos títulos 3.0

, !1. 0
, 5. 0

, 7.' e 8.0 con
cernente ;Í. receita e despcza da Fazenda l'ublica. 

As Instrncçõcs deste Ministerio datadas de 26 de Ahrit 
de t 832, dando normas Jllll'a a tornada das contas aos rcs
pon~aveis para com a Fnzcnda Publica, lhárão o modo pratico 
de fazer clfecliva e real a fiscalisa~·ão que a Constituição tão 
!'ai iarncntc quiz presidisse e acompanhas~c toda a gerencia 
da fortuna do Estado. • 

Vinte annos de expericncia tcntlo patenteado lacunns na 
Lei de 18:11, c, sem embargo d0 Decreto n." G:->7 de 5 de 
llezcmbm tlc I R W, incfTicaeia lambem na ae~·;ío que ella con
fcnra no Thc~ouro sobre os rcsponsnveis tios ~líni~tcrios da 
(;m~rm c Mnrinha, foi o t:ovcrno autorisadn pela Lei n. o ;)6;~ 
tle !~ de Julho de 18;)0 para reformar o Thcsouro c The
sournri3s de Fazcn la, o qne realison pelos llc('rctos n.o 736 
tlc 20 de Novembro de 1R.)0, n." :no tlc 22 de Novembro 
de 11-i;)l, c n.o 2.:H3 de 29 de Janeiro de 18:-J!). 

Os §§ 3.", !~." c ií.o do art. 2." tio primeiro dos men
cionados Decretos puzcrão termo ás tluvitla~. por ventura exis
tentes, .íccrc3 Ja competencia C'\clusiva do Trihunnl do Thesouro 
em materia de tomada de conta~ n qnacsqucr rcsponsavci.~ 
ror dinheiros on valores 1lo Esta~lo; c o art. 36 da Lei n." 
62.8 de 17 de Setembro de 18.) I, comngTilntlo ninda esta 
competcncia c sanccionando n doutrina do Decreto de 5 de 
Dezembro de 18'1-9, que mardra os meios c o modo de fil
zê-la cfl'cctim, nmplion-ns com a faculdade concrditla ao Tri
bunal do Thcsonro de impôr multas, aos rcsponsavcis remissos 
ou omissos, ató a importancia de 1:000 ;rtl 000. 

Assim do complexo tia lcgisbçüo citada, como da natureza 
1la m3tcria sobre que ella vers3, pareccrú que o Tribunal do 
Thesonro clfectivamente C'\ercc aquella suprema vigilancia c 
fiscalisação que, assegurando hum exame minucioso, huma 
discussão razoada sobre a administraçflo financeira do paiz, 
faz penetrar a luz em todos o seus movimentos, c a escoima 
das injustas imputações da maleYolencia ou parcialidade: acre
ditar-sc-ha sem duvida que, regular em sua marcha, livre 
em sua esphcra de aeçfio, c conscio de ma responsabilidnde, 
não encontra o Thcsouro embaraços no desempenho de sua 
ardua missão, c que a sabia prcvidcncia da Constituição e 
das Leis, quando lhe commcttêrfio o dillicil encargo deve
rificar a applicação legal dos dinheiros tio Estado, he cabal
mente satisfeita. 



Entretanto, força hc reconhecê-lo, com excepção dos rcs
ponsavcis do Ministcrio da Fazenda, o preceito legal da prestação 
de contas no Thesouro hc quasi nominal. 

Varias camas, e de ordem diversa, têm actuado para a 
permanencia deste anomalo estado da nossa administração 
financeira, sobresahindo entre ellas as lac~mas e incoherencias 
que se noUio, confrontados com a legislação citada, nos Regu
lamentos e lnstrucções que têm providenciado ~obre as Repar
tições dos dilfercntcs l\Iini~erios por onde se nrrccadão, admi
nistrão ou applicão dinheiros on valores do Istmlo. 

Com relação ao i\linisterio a cargo de V. Ex., chamarei 
a sua attenção para o que sobre o asmmpto se achn disposto 
no Regulamento que bnixou com o Decreto n.• 1.7~)9 de 26 
de l\Iarço de 1856, reorganisando a Contadoria Geral da Ma
rinha, c inciclentemente para o de 16 de .Junho do mesmo 
anno, mandado executar pelo Decreto n. • J .769 de igual 
data, rcorganisando tambem as lntendencins da Marinha. 

Em nenhuma das disposições deste ultimo Regulamento, 
concernentes <Í responsnbilidatle c obrigações dos Almoxarifes 
c Pagadores, lhes foi imposta a de prestarem coutas perante 
o Tribunal do Thcsonro, como determinára a já citatla lei 
de 15 de Dezembro de 1830 no art. 36, mas sim á Conta
doria Geral da l\Iarinha em prazos que forão marcados. E 
no Decreto n. o 1. 739, regulamentar da Contadoria, posto seja 
expressa nos arts. 2. 0 § 2.•, 23 § 6. 0

, c 33 a obrigação da 
remessa das contas ao Thcsouro para a revisão, não se fixou 
todavia prazo para tal remessa, como se uetcrminára para 
com a Contadoria Geral aos responsaveis do 1\linisterio no Hc
gulam!.)nto mencionado n. o 1.769, art. 1t §§ 12 c 13, art. 25 
§§ 4." c 5.•, ort. /,2 §§ 4. 0

, 5.• c 6.•, &c., prescrevendo-se 
apenas que o será em tempo competente ( ort. 2. o § 2. 0 ) ou 
nos devidos tempos (ort. 23 § 6. 0

). 

Desta omissão resulta que, por causas que não póde o 
Thcsouro avaliar, procrastina-sc indefinidamente a aprc
sentaçlio das contas dos responsaveis do l\linistcrio da Marinha, 
sem que ao Tribunnl seja dado exercer a salutar sancçlio que 
lhe conferi o o art. 36 da Lei de 17 de Setembro de 1851, 
para coagi-los á prcstaçlio de suas contas, visto não proceder 
a falta de facto proprío dos responsaveis, senlio da Conta
doria da Marinha. 

Assim que, falseada a jurisdicção do Tribunal do The
souro, prevalece a da Contodoria Geral da Morinha. 

Do que fica succintamentc exposto reconhecerá V. Ex., 



não só a necessida(je de reconsiderar os mencionados Regu
lamentos de 26 de Março e 16 de Junho de 1856, naquillo 
que entendem com a tomada e liquidação de contas dos res
ponsaveis do Ministerio a cargo de V. Et., senão ainda a 
urgencia de fixar-se o' prazo em que deverá a Contadoria sub
metler á revisão do Thesouro as contas por ella tomadas, em 
ordem 8 habilitar ó Tribunal do Thesouro a desempenhar com 
regularidade os importantes deveres que a Constituição e as 
Leis lhe hão coinmettido. 

Deos Guarde 8 V. Ex:. -Angelo Jloni: da Silva Ferraz. 
-Sr. Francisco Xavier Paes Barreto. 

l'i. 0 102.-Aviso de 29 de Fevereiro de 1860. 

Isenta do pagamento da armazenagem o~ volumes demorados na Alfandega por 
embaraços independentes da 'ontadc de seus donos. 

J\linislerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de :Fevereiro de 1~60. 

Em deferimento ao requerimento de Farinha Ferraz & C. •, 
ficão os mt>.smos isentos do pagamento da armazenagem re
gulada pelo Decreto de 24 de Setembro do anno passado, pelos 
volumes de drogas existentes nessa Alfandega, outr'ora per
tencentes á Companhia Chimica, visto os embat·aços que obstárao 
o despacho dos mesmos volumes, independentemente do sua 
vontade, até o fim de Novembro ultimo. 

O que comrnunico a V. S. para sua intelligcncia c exe
cução. 

Deos Guarde a V. S. -Angelo Muniz da Silva Ferraz. 
-Sr. lnspector da Allimdega da Côrte. 

Decisiies do Governo. 14 



Drdara que as l.ompanhins ou F.stahelrcimcntns de capital fluctuantc ou 
illimitado rstno sujeitas ao pag;wwnto do sello proporcioual, e designa u 
relação em que esse sello clc1e ser calculudo. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Fm·ereiro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica aos Srs. lnspedores das 
Thesourarias de Fazenda, para sen conhecimento c derida 
execução, que Sua ~Iagestade o Imperad(Jr Houve por bem, 
por Sua Jmmetliala e Imperial Resolu~·;ío ue 2.) do corrente, 
tomada sobre Consulta da Secçfio de Fazenda do Conselho de 
Estatlo, Declarar qne as Companhias ou Estabelecimentos, cujos 
estatutos ou contractos não designarem capital lixo, e sim apenas 
ltuctuante ou illimitado, esliio, corno as outra~, sujeitas ao 
pagamento do sello proporcional, de que traliio o art. 7." 
~ ~- • do Hegnlamento de 10 tlc .Julho de 1850, c 9. • tlo De
neto de 30 de Setembro ultimo; c outrosim qnc este sello 
lóe tleve calcular em rdaçflo ao maximo capital com que ns 
mesmas Companhias ou Estabelecimentos tiverem operado nlé 
esta dala, cobramlo-se daqui em diante o que corre~ponder no 
nngruento que fôr tendo o cnpilnl existente : em primeiro 
lugar, porque o citado art. 7 ." do Hegnlamento de 10 de 
.Julho de 1S50, que inclúc nos titulos sujeitos ao sello pro
porcional na razflo do respectivo capital as escriplnras publicas 
ou particulares dos contractos de sociedade, encerra huma 
tlisposiçflo geral c não admiltc excepção nem differença entre' 
as sociedades que tem capital fixo, c as que o tem fluctuante 
ou illimilado; e em segundo lugar, porque, sendo a base do 
imposto do sello sobre ns Companhias ou Estabelecimentos, 
não n declaraçtio ou falta de declaraçfio da importuncia do 
capital social, mas sim os recursos com que cada huma tlellas 
pódc contar para satisfazer o fim de sua instituiçflo, conhecida 
n ~omma desses recursos, sobre ella se deve calcular o quantum 
do imposto. 

Angelo JJlonh. da Siltm Ferraz. 

Expedi o-se A viso na mesma data á Dircctoria Geral dai 
Hcndas. 



N.• to4. -:-.A-viso de 2 de l\tarço de 1860. 

Communica que fu' Dl'gado pro,·iment.o ao recurso de SamÚcls lli:own Can· 
tor &. C.• sobre .direitos menores que prcleudião pagar por cassas tinas 
de sa !picos. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. 
2 de l\larço de 1860. 

Rio de Janeiro em 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro não 
clcn provimento ao recurso de Samuels Brown Cantor & C. • 
da decisilo des~a Iuspectoria que não lhes odmitlio a preten~~iln 
de pagarem á rozão de 120 réis por vara 826 ,·aras {)Ua

(lradns de cassns finas de salpicos, á imitaçilo das francezas, 
\'isto ~c acharem compreheudidas no nrt. 406 da Tarifa, c 
como tacs sujeitas ao pagamento da taxa de 250 réis. 

Dt:los \.narJe a V. S. -Angelo Jloni; da Silva Ferra-:.. 
-Sr. [nspcctor da Alfandega da Côrte. 

N.• 105.-0rdem de 2 de l\larç.o de 1860. 

ApprnYa o procedimento do Imprctnr da Thrs<mraria <la Parahyha sujri
tando ao pagamento <le direitos de b 0 / 0 a Carta lmpPrial de nomeação de 
l'rrsidrnte de Prm inri:t, <' não pcrrnittindo encontro ou dcducção de di
n·itos pagos do lugar de Juiz t.lc Direito nem do lle Vice-Presidente do 
~~. I 

Ministcrio do~ Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
2 de Março de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Jlresidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da Thesouraria 
tlc Fnzenda da l'rovincia da l'arahybu, em resposta no seu 
oflicio n. o 19 de ,,. do mel findo, que bem procedeu sujei
tando ao pagamento dos direitos de 5 por o/. a Carta Im
perial de nomeação do Presidente da Província, á vista da 
terminante disposição do § 4. o da Tabella anncxa {t Lei de 
00 de Novembro de 1841 c de diversas Ordens do Thesouro, 
c niw permitlindo encontro ou deducção dos direitos pagos 
do lugar de Juiz de Direito, nem dos de Vicc-l'residente da 
l'roYineia do l'ará; quanto no 1.0 porque, na fórma da De~ 



cisão de 21 de .lulho de 1859, não l1e clle da mesma natureza 
c classe do de !'residente de Província; c quanto ao 2. o porque 
o cargo de Presidente não he conferido por promoção ou acces
so, mas segundo as conveniencias do serviço publico, confor
me foi declarado pela Decisão n. o 80 de 10 de Agosto de 
1846; não podendo portanto ~r applicavel ao caso o dis
vosto no art. 15 da Lei n.• 779 de 6 de Setembro de 1854. 

Angelo Jloni:; da Silva Ferra:!. 

N." 106.-Jni~ de 3 de ~larço de 1800. 

!\!anda intimar á Companhia de Seguros 1\laritimos c rontrn o fogo, do Rio 
Gr;mdc do Sul, intitulada "Esperan~a "• que lhe será ra~sadO\ a autori
sação para ar~anísar-sc como Sod~•lade' anooyma se continuar a ~mpH·gar 
seus fundos em opcraçue;~ bancal'!. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de .Março de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo chegado ao ulto conhecimen
to de Sua Magestadc o Imperador qlle a Companhia de Segu
ros Marítimos c contra o fogo '' Esperança )), estabelecida na 
Cidade do H.io Grande do Sul, nessa Província, procede menos 
regularmente em face do que dispoem seus J'..statutos apprn
,·ados pelo De~relo n. • 2.273 de 9 de Outubro de 1858, 
empregando o seu fundo etfectiro em operações bancaes, o 
:!\I esmo Augusto Senhor Houve por bem Ordenar que V. Ex. 
faça intimar á referida Companhia que lhe será cassada a 
nnlorisação concedida para organisar-se sob a fórma de So
ciedade Anonyma, se continuar da data d;J referida intimaç.ão 
em ~emelhantes operações, alheias do seu fim c contraria~ 
nos seus Estatutos; ficando todavia salvo o direito que tenhã!J 
terceiros, ou o~ proprios Accionislas, de haver da Direcloria, 
pelos meios competentes, a indemnisação dos prejtüz.os que 
lhes possa ter causado o procedimento irregular da mesm~ 
Directoria. 

O art. 19 dos E5tatutos da Companhia «Esperança>>, 
prescrevendo-lhe a obrigação essencial de deposito de seu 
fundo de garantia na Caixa l•'ilial do Banco do Brasil, ou 
em qunlqucr outro I::~tabclccimcnlo de credito <W. Cidade do 
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nio Grande, em conta torrente ou outro meio lurrativo c de 
fncil retirada, excluído certamente o arbítrio de ler a Compa~ 
nhia o seu fundo de garantia depositado ou retido em qualltuer 
outra parte que não os Estnbelecimentos Daucnrio!'l, e appli
cado a outras operações que nllo os marcadas pelos Estatuto~ 
do me~mo E!'tabelecimento. Demo i~, impondo o artigo citado 
o condiçlío e!lsencial de emprego lucrativo e facil retirada, 
eonforme sua natureza e fim o requerião, por sem duvida 
cxclnio lambem toda n npplico~·ao ou emprego do fundo de 
garantia em operacões de desconto e de emprcstimo a parti
enlares, que !lllo sempre mais ou m<'nos falliw~is, c po!lem 
tornar-se de clifficil renli~ação no momento em que as ohri
gacües da Com}lanhia o etigirem. Para Ines operaçflcs, cs•l'n
cinlmente Bancaes, seria mister nova antorisaçilo, que n Com
panhia nfio impetrou, nem poderia obter, uão !I<Í allenlos os 
!ieus fins, mas tombem porque os respectivos Estatutos 11iío 
derão á Directoria atlribnição alguma para i~:'!O. V. Et. com
municará a este Ministerio o resultado rlesta provideneia, para 
tJile o Govervo Imperial re~olva conforme julgar conveuiente. 

Deos Gurde a V. Ex.-Angeln jJfoniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Presidente da Província do llio Grande do Sul. 

N. 107. - D1PEI\IO.- AYiso de 3 de 1\larco de 1860. 

Ao l'rrsillrntc da l'rovinria rio Rio !Ir . .l:uwiro, urrlnrnnrlo qm• o EIPitor 
pronurwiado não púde ronrorn•r pnrn a dPi<:<io dl' nu•trthros da Assr•m ~ 
IMn tt•gislntivn Pro,indal, c (/\w não rh•1e o mr~mo El(•ilor 8Cr •nl.sti· 
tuidn no Collc~io Eleitoral, 1 ,;to n:io sr :ll"har l'llc coml!rchcntlido nas 
hnwthcses do art. 6á da Lei 1\t'gulamcntar rias Eleições. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Ncgocios do 
lmperio em 3 de Março de 1860. 

Illm. e Exm. 8r.- Sendo ouvida o Secçno dos Negocio!! 
do Imperio do Conselho de Estudo sobre o officio de Y. J~x. 
n. 87 de 19 de Outubro do anno passado, em que consulta 
se deve ser convocado paro n eleic;.ão de membros dn Assrm
]Jléa l.egislativa Provincial hum ]•:leitor da I'arochia tle lta
horahy, que, se acha pronunciado; c, quando pela negativa, 
se deve cllc ser substituído pelo Supplcute a quem compelir: 



Jla Sua Magcslntlc o Imperador por hem ~lantlar declarar a 
V. l~x. que, segundo as disposições do nrt. tJJí., § 3. • da 
Constituição do lmperio , c do orl. 53, § 3.• da Lei Hrgula
mcntar das eleições, de acconlo com as qnncs forão expedi
dos os A Yisos de :~ 1 de Dezembro de 18~6 n. 6, n. 35 dn 
1. • de Março de 18~.8, c n. 20 de 19 de JHnciro de 18\U 
nos §§ 3. o e Jí .. o, não púde o Eleilor em qul'stão concorrer 
pnra <HJUella clci~.:ão, c niio tem lugnr n snn mhstilui~·iio, por
que o nrt. (lj da citada Lei manda chamar supplente para 
~ubsliluir o Eleitor sómentc nos casos de fallcdmento, mu.I<HJÇa 
ele domicilio para lüra da l'roYincia ou ;msciH'ia dclla. que o 
iuhiha de comparecer no dia da elei~·;io, h~ pothe~es eslns que 
não se ~erificão no caso occorrente; vi~to que. ~egundo confessa 
n .htit. de l'az mais votndo da referida l'aroehia no ol'llcio que 
1lirigio a \'. Ex , e sobre que assenta aquclla sua consulta, se 
ignora on1le reside o Eleitor, •le que se· trata, constan1lo sim
plesmente que clle está au~ente da l'arochia. 

Deos Gnnrdc a V E't. - .Jo~n de j lmrida Pereira Filho. 
Sr. l'resitlcntc da l'rov!ncia do Hiu de Janeiro. 

N. 108. -Aviso de 3 de ~larço de 18GO. 

•\'• Prrsidrnll' da Prnvinl'i.1 do llio Gr~111le do 1\orrr, d•••·larnndn qnr o rm
rm·~ado flllhlim, i'lli<JII'II"l por íiPIIli'IIÇ/1 1'111 pro<'l'i<íi<l <Ir ri',JIOII>ahili<Jadc 
de hum rmpregn, fira igualmente suspenso de outro quai<Jlll'r ''"" o<·cuJH'. 

3 • Secçiio Rio de .Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios 
do lmpcrio em :J de Março de 1860. 

111m. c E'l:m. Sr. -Foi ouvida a Sccçiio dos Negocios 
rio Imperio do Conselho de E'tatlo sobre o ofllcio rlc \'. Ex. 
n. 39 de 10 dtl Dezembro do anno passado, em que consuila, 
~c o cidadão que por scntcn~.:a em processo de responsabili
dade foi suspenso do cargo de subdelegado de Policia , póde 
excrrer o de Vereador, que lambem occupava; entendendo 
V. E\:. que pôde, por isso que a e'i:cepção esta lleleeida pelo 
art. 58 do Codigo Criminal nas palavras << salvo sendo de 
eleição popular" compreher111c tanto os empre3os que lenha 
il obter-se depois da scnleuc;a da suspensfto, em qunulo durüo 
os ciTei lo~ desta, como <HJUellc~ que j;1 se tinha. 
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E Conformando-se Sua Magestade o Imperador por Sua 
lmmediata Hesolu~·ão de 25 de Fevereiro ultimo com o pa~-

'J reccr da dita Secçrw, exarado em consulta do 1. o do mesmo 
( mez: Manda declarar a V. E'<.. que a intelligcncia , que V. 
~ Ex:. dá áquellas palavras do Codigo Criminal, não he n ver-
;; dadeira, nllo só porque segundo o art. 165, § 2. o elo Codigo 

do Processo Criminal hum dos ctleitos da pronuncia he ficar o 
réo suspcuso de todas as funcções publicas, c portanto a sus
pensão do empregado publiw não se limita ao exercício das 
funcNes do cargo, por cujo abuso elle foi pronunciado, ou 
em virtn<lc de pronuncia, condemnado, e sim estende-se iÍ 
todas c quae.;qner outras l'uncções publicas que o empregado 
exercesse ou tivesse o direito de exercer, quer proviessem cllas 
<le nomeaçfio, quer de deit;fio popular, como tambcm porque 
o (~overno em varios Avisos j<Í tem fixado ao referido artigo 
do Codigo Criminal h uma inlclligencia contraria á que V. Ex. 
lhe d;í, a qual e-t;i <lc acconlo com o cit:}(lo artigo do Codigo 
<lo Processo Criminal, como V. E'í. verá dos Avisos n. 37:l 
do 1." de Dezembro de I S:J5, n. GO de 29 de Janeiro de 
18:lü, § 1. •, n. 301 de 13 de Setembro do mesmo anno, c 
mais po~itivamcnte do Aviso de 31 de Dezembro de 1!-!!~G, 
expedido de conl(Jrmidade com a Hesolução Imperial de 30 do 
mesmo mez, tomada sohre eonsulta 1la Secção dos Ncgocios 
Jo Irnperio do Conselho de Estado de 29 do dito mez e anuo. 

Neste sentido expedirá V. E'{. suas ordens, revogando a 
decisão que deu em data de tO de Dezembro do anno passado. 

Deos Guarde a V. Ex. - Joiio de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente da Província do [\io Grantle do Norte. 

N. 109. -Aviso de 5 de Março de 1860. 

Ao Prcsitlpntc da l'rovincia de Pernambuco, appronndo a lll•libcra~~o que 
tomou de mnrrnr non1 clia para a rruniiio ela .Junta ele Quulilicaç:lo ele 
Yolantes da l'arochi:t ele P.1pac·aç.1 , e :1s clecisõrs que clcu 1'111 relaçf&o á 
or~auisação da mesma Junta, c á qualilicac;ão do: dclatlãos pronunriaclos. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios 
do lmperio em 5 de Março de 1860. 

111m. l; Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao 
seu oflicio n. 368 do 1." de Fevereiro ultimo, que não só 



foi appro\·a,la a sua tlelibera~.:ão de marcar novo !lia para a 
reunião da Junta 1le Qnaliliea~;ão de votantes da l)aro~;hia de 
Papacaça por não ter poditlo funecionar a que se reunira na 
3.• Oominga do mez de Janeiro . em conscquencia de ter-se 
retirado o 3. 0 Juiz de Paz que a presidia, sob pretexto de irre
gularidades que se pralicavão , e escusar-se de substitui-lo o 
4. o .Juiz de Paz, como lambem rnerecêrão approvação as dc
dsnes que V. E'{. deu sobre as duvidas que lhe forão apre
senlndas pelos membros da dita Juntu, e pelo seu Presidente, 
a saber: 

1., Que o Presidente da .Junta devia, conformando-se com 
o voto da maioria nas deliberações da competencia da Junta , 
ficando-lhe salvo o direito de representar contra as decisões 
tJne não lhe parecessem justas, conforme foi declarado em 
varios .\visos, entre outros, o que V. Ex. cita n. 62 de 27 de 
Illar<,:o de 18H § :~.o 

2." Que a presidencia da Junta, na sua nova reunião per
tence ao Juiz de Paz mais volauo, c na falta dcllc ao subs
tituto a quem compelir, o qual dci'{arit o lugar, logo que se 
apresente aquelle, ou algum substituto mais votado, conforme 
tletermina o art. 2. • da Lei ltegulamentar das eleições e Avi
sos expedidos para sua execução. 

3. o Que a substituição do membro da Junta dissolvida, que 
deixou de compurecer por motivo attendivel, devia ser feita 
nos lermos do art. 17 do Decreto n. 1.812 de 23 de Agosto de 
1856, ou por nomeação da .Junta, se os trabalhos já tivessem 
começado , e a acta houvesse sido assignada, ou pela mesma 
maneira estabelecida para a 1. • eleição, se a acta não estivesse 
ainda assignada. 

t.._ o Que não devia ser convocado o supplente de Eleitor 
mudado da J>arochia e Província, e nem qualificatlo o cida
dão na mesma circumstancia, dado que se tenha verificado a 
mudança, conforme estti decidido em varios Avisos. 

S. o Que o facto da pronuncia não inhibe que o cidadão, que 
tem os requisitos exigidos pela Lei, seja qualificado votante, 
como declarão o Aviso n. 20 de 19 de .Janeiro de 1849 § 4. 0 

e os anteriores ahi citudos. 

lleos Guarde a V. E'{. -João de Almeida Ptreira Filho. 
Sr. Presidente d1 Pro dncia de Pt•rnambuco. 
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N. 11 O.,..,.- GUERRA .• ....,. Àl'Ü&'r..u~ 6. de Março do 1860. 
;, -.;,..,._,., ' . ' ''·' fj' . '' 

Dt-darnndo .em virtadjl.dl.-lmiiJlrial.~«;lio .de~ do correo~ tomada so
bre Co1•sulta das' SecçõeS de· Guerra é Miuíriba, e da Fazenda do Conse -
lho de E~tado;·qiJe náo·tem lugar o désconto do veucimeotO"··do Audictor 

. e Officine~. reformado$ óieulbro&• dp Conselho de Guerra~· do& !lias :.em que 
~e,i~\)ll ;,~; !Pn~~9!\.Gf,,~ffl_e~~ gons~~()· '··"'~i,. ~· , 

Rio de Jhiieiro: ·.,l'flinis(eriO dos Negocios da Guerra em 
6 de Março de 1860. · ' · · ' ' 

lllm. e Exm. ·Sr. - Foi presente á Sua Magestàde o 
Imperador o officio dessa Presidencia, sob n . .41 de 20 de 
Julho do anno findo , acompanhado do requerimento do 
Procurador J.<'iscal da Thesouraria de Fazenda dessa Província 
em que recorre da decisão dada pela mesma Preside'ncia de 
mandar pagar aos Ofliciaes militares reformados e' Audictor 
de Guerra, membros do Conselho instaurado contra as praças 
que se revoltarão na Colonia militar de Gurupy, os respectivos 
vencimentos sem desconto dos dias em que deixou de func
cionar o referido Conselho, e o Mesmo Augusto Senhor Houve 
por bem, por Sua Immediata e Imperial Resoluç&o de 3 do 
corrente mez, tomada sobre Consulta das Secções de Guerra 
e Marinha e de Fazenda tio Conselho de Estado, Declarar 
que he improcedente o recarso interposto pelo Procurader 
Fiscal, visto que as interrupções havidas nas sessões respec
tivas, forão alheias á vontade dos membros daquelle Con
selho , e provenientes de circumstancias que occorrêrão no 
andamento uo processo. O que communico a V. Ex. para 
o fazer constar. 

Deus Guarde a V. Ex. - Sebastião do llego Barro~. -
Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N.o 111.- FAZENDA. -Ordem de 8 de l\Iarço ·de 1860. 

Explica a applicaçao que tem o Si 2. 0 do art. 1. 0 das !ustrucçiie> de 16 
de Fc,·crciro de 1850 sobre a rcsrwusabilidadc de Rcéebedorc~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
S de .Março de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidenta do Tribunal 
tio Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thsouraria 
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tle Fazenlla da Província do Ceará, em resposta ao seu offi
cio n.• 87 lle Outubro ultimo, que, nos termos tias Instrucções 
fie 16 de Fevereiro do anno passado, só havendo Hecebedores 
nas Províncias do Rio de Janeiro, da Bahia e da Pernambuco, 
onde existem Hecebedorias de Rendas Internas , são esses os 
unicos obrigados a prestar a fiança de que trata o § 2. • do 
artigo 1." cJas mesmas Instrucções, para a cobrao.; a dos im
postos no domicilio dos contribuintes. 

Angelo J/urtiz da Silca Ferra:. 

N. o 112.- OrcJem de 8 de l\larço de 1860. 

Appro\'a buma resolução e reproYa outra do lusprrtor da Thesuuraria de 
l'crnamhuco sobre armazenagem. 

l\1inisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
S de Março de 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao officio n.• 2 do Sr. 
I nspector da Thesouraria de Fazenda da Província de I'er
namhuco, de 16 de Janeiro ultimo, no qual participa haver 
decidido, em solução ás duvidas que lhe forilo propostas pela 
Alfamlega respectiva: 1. •, que, vencidos os prazos livres, as 
mercadorias que continuarem nos armazens c depositos da
quella Repartição estão sujeitas á armazenagem mensal, cal
cnlada desde a data da descarga; 2. •, que deve-se continuar 
a cobrar a armazenagem addicional creatla peln artigo 20 da 
Lei n. o 369 de 18 de Setembro de 1845: declara ao mesmo 
Sr. Inspector que opprova a sua 1.• decisão por ser ella 
conforme o disposto no artigo 2.0 § 2." do Decreto n. o 2. 47 !~ 
de 2.í de Setembro de 1859. 

Qnonto porém á 2. •, não póde ser clla igualmente appro
Yada, visto como a armazenagem addicional de que trata foi 
snpprimida, devendo observar-se a este respeito a disposição 
do artigo 2. o do citado llecrelo, que estabeleceu hum uow 
.. ~~lema para o okulo e cülorJ~-a <i.1 a~~m. 

Angelo Jloni: da Silra Fara::. 



N .• 118.-.:. Ordem de 8 de Março de 1860. 
-,_._ "• 

Reprova a dccisao: ·'lO-· ID!Jlecl.or da- Tb~uraria dg Piauby sobre o paga. 
meuto do sello de b~m~hceoçalW Professor de Geographia ~ Lycêo daquella 
Provincia. '·" '' ··- · - · · -

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
8 de Março de 1&ô0. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente de Tribunal do 
Thesouro Nacional, respondendo ao officio n. 3 de 4 de Ja
neiro ultimo, no qual o Sr. Inspcctor dn Thesouraria de Fazenda 
da Província do Pianhy participa que, por occasião de terem 
sido concedidos ao Lente de Gcographia do Lyceo da dita Pro
víncia, David i\lorcira Caldas, 7 annos de licença para estudar 
em qualquer das l<'aculdades de Direito do Imperio, resolvêra 
em st•ssào da Junta , de conformidade com o parecer do res
pectivo Procurador Fiscal, que se cobrasse de se \lo da mesma 
licença dous mil réis por cada 3 mczes que exccdessrrn aos trcs 
que a Presidencia da Província podia conceder nos lermos do 
Hccreto n. 247 de 15 de Novembro de 1842; declara ao mesmo 
Sr. Inspector que não póde ser approvada a sua deliberação, 
visto como importa ella a creação de hum imposto não esta
belecido na tei, pois que o artigo 48 do ltcgulumento de 10 
du Julho de 1850 não marcou para as licenças hum sello su
prrior a 4~000, c ao executor não he licito ir, principalmente 
('m materia de impostos, além do que se acha estabelecido na 
I.cgislação em vigor, corno foi declarado, entre outras disposições, 
pela Ordrm n. 439 de 7 de Dezembro de 1857 á Thcsouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco. 

Angelo lJfoniz da Silt-a Ferraz. 

N.o 114.- Portaria de 8 de Março de 1860. 

( :ommuuica n indef~rimento de hum recurso da Provedoria da Miserícur
dia contra o imposw sobre carroças fuucrarias. 

~!inistcrio dos Ncgocios da Fazenda. Itio de Janeiro çm 
8 de :\larço de 1860. 

Commnnico ao Sr. Administrador da nccchr·doria do Mn
llil"ipio da Ct\rlo quo o Tribunal do Thrsonro ~acionai iruiPfcrio 
•• reeurso interposto pela Provedoria da Sarrla Casa cla !\Jiscri-
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cor·dia da decí!rdO dessa Rcparliçtio que lançou no exercido cor
rente seis carroças de enterro da Empreza l•'uneraria pura pll-
gam~niw 4~ respeclivo imposto.' · . . 

Angelo Moni: da Silt:a Ferra::. 

N. 115.- JUSTIÇA. -Aviso de 8 de Março de 1860. 

Ao Presi1lrnte rie l\linas Grrars.- Drclara qun nrnhnm Juiz, srja qual f<"•r a 
sua ra!f~~oria, está isento das disposições dos arts. 4." c 5." do Decreto 
o. l.::!H.á de 30 de :\o\cmbro de 18á3. 

::!. • ~ed•'- Jfi:1i~-t"6' J.~,. Y:rt~K1s J.r Ju:sti\":1- Rio' 
de Janeiro ~m 8 de ~larço de 18tio: 

111m. c Exm. Sr.- Respondendo no officio de V. Ex. de 
17 de Fevereiro ultimo, ao qual acompanhou o que lhe di
rigi o o Juiz de Direito dessa Capital , consultando, se por ter 
passado as ultimas ferias a 6 leguas de sua comarca , tinha' t 
ou não usado de hnm direito garantido pelo Decreto n. 1.285 ,. 
de 30 de No~·cmbro de 1853; tenho a declarar-lhe que Sua . 
1\lagestade O Imperador, a Quem foi presente o dito officio, 
Houve por bem , Conformando-se com o voto do Consultor 
interino dos Negocios da Justiç.a, Decidir que nenhum Juiz, 
seja qual fôr a sua categoria, est;í isento das disposições dos arts. 
4.• e 5.• do citado Decreto, isto he residir: 1." em lugar don-. 
de possa vir as audiencias em 21- horas, e 2.• vir pelo me-
nos huma vez por semana ao lugar em que costuma despa-
char, visto que todos os Juizes tem residencia fixa, sendo a 
dos Juizes de Direito a sua comarca. 

Deos Guarde a V. Et.- Joiío Lustosa da Cunl1a Para
naguá.- Sr. Presidente da Província de .Minas Geraes. 



N, 116 •. '"'?Aviso ~e 9 de Março de 1860. 

Ao. Presidente de ltlif!aS Gcraes- Decfar~~u,e, os U.lhos menorrs, que ohtrm 
hcença dos seus pa1s para se casarem, illio precbio ·do eonsenttmento do 
Juiz de Orpbaos. 

2.• Secção. , Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 9 de Março de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Em resposta ao officio des~a Prcsi
dcncia de 10 de Janeiro do anno pnssado, ao qual acompanhou 
copia do que lhe dirigio o Juiz Municipal e de Orphãos da 
Villa Januaria, consultando se o menor, não obstante o con
sentimento paterno vara casar-se, precisa de licença do Juiz 
de Orphl\os, ao que responderão diversamente os dons Procu
radores Fiscnes, cujos pareceres vicrúo juntos ao dito officio ; 
tenho a declarar a V. Ex. que Sua Magestnde o Imperador, 
depois de Ouvir o Conselheiro Prornrndor da Cortia, e o Con
sultor interino dos Negocios da Justiça, Houve por bem De
cidir, que, segundo a Legislação em vigor, o Pai he o tutor 
natural de seus filhos , c em quanto estão estes debaixo do 
patrio poder, nenhuma Autoridade Judicial ou administrativa 
tem jurisdicção para intervir no que entre elles occorrer nos 
negocins domcsticos e de família, devendo ser portanto assim 
entendida a Ord. Liv. 1. 0 Tit. 88 §§ 19 c 27. O qnc com
munico a V. Ex. para sua intelligcncia, c o fazer constar ao 
referido Juiz Municipal. 

Deos Guarde a V. Ex.-João Lnstosa da Cunha Para
nagná.- Sr. Presidente da Província de !\li nas Geraes. 

N.o 117. -Aviso de 9 de Mar~o de 1860. 

Ao Presidente do ;"\[arnnhão- Declara que he obrigatorio o seniço ftUc prrstno 
na Helatao os Juizes de Direito a clla chamados, por falta de nunwnt 
de Desembargadores. ' 

2. • Secção 1\linistcrio dos 1\'cgocios da Justiça. Hio de 
.Janeiro 9 de 1\Jarço de 1860. 

lllm. o ExnL Sr.- Levei no Alio wnhel'imcnlo d•~ ~ua 
)lagest11de O Imperador a consulla !!lle o Juiz de Direito d;o 



Co111arca de Vianna fizera a essa Prcsidencia, se deveria CG<lsi
dcrar-se interrompido o tempo qu~ lhe foi marcado para tomar 
posse da rcforida Comarca, por isso que se achavt.t servindo n" 
Tribunal da Relação dessa Província por chamado do res
pectivo Presidente, ou se, no caso negativo, lhe cumpria pedir 
dispensa c seguir viagem; e bem assim a resposta de V. Ex. 
que, sendo obrigatorio o serviço para que foi chamado á vista 
do art. 83 do Hegulamento de 3 de Janeiro de 1833, deve 
considerar-se o tempo interrompido, continuando no exercício 
do Tribunal, sem que esteja sujeito as penas do art. 25 
~ I" do Decreto de 2G de Julho de 1850: e o l\Iesmo Au
~t:slo Senhor, Conformando-se com semclhanntc solução, 
Houve por bem Appr.ova-la. O que lhe communico para sua 
intelligPncia. 

Heos t;uanlc a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para
naguú. -Sr. Presidente da l'rovincia do Maranhfto. 

N. t 18.-GUERHA.-Circular de 9 de 1\larço de 1860. 

Hecununrmlaudn a cxrcnçilo tl:!s disposiçcirs árrrca do abono qne se faz aos 
sentenciados nrluidos dos Corpos do E'erritu. 

Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Negocias da Guerra em 
9 de l\larço de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Não tendo sido sempre guardado o 
preceito do art. 13 das lustrucçõcs de 10 de Janeiro de 1 H43, 
(Jtle de accordo com o do § 4." da l'rovisão de 21 de !\larço 
de 18i9, estabeleceu que as praças excluídas dos Corpos, por 
terem sido condemnadas 1Í prisfto com trabalho ou mesmo á 
prisão simples, nenhum vencimento se lhes abone pelos prets 
desses Corpos, e sim unicamente os alimentos caritativos c 
preciso ,·estuario pelas Hepartições a que forem entregues; 
e se estiverem cumprindo sentença em Fortaleza, lhe serão 
abonados por meio de prcts especiaes, tirados pelo respectivo 
Alrnoxarife ; recommendo a V. Ex. qne faça observar restric
tamente o disposto na Legislação acima citada, afim de evitar 
que se dêem abonos indevidos. 

lh~o,; l;uanle a V. Ex. - Sebastitio do Rego Barros. -
~r l'residentc ria Província de ......•.. 



N. 119.-;-Çircular de 9 de Março de 18GO~ 

Declarando que nllo n d~~·erá dar COIIWiO nas ProYincias a nenhma ohra 
por con\a do Ministerio da Guerra seol"pré'l'iil appronçlo do. plano c or
çamento pelo mesmo Ministcrio. 

· Rio de Jààtiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
9 de l'tlarço d6 1860. 

lllm. o Exm. Sr.- Sendo conveniente, n bem da re
gularidade e economia dos cofres publicos, centralisar no 
archivo militar da Cõrte todos os trabalhos relativos á cons
trucção e reparos de Fortificações, Quarteis e qunesqner edifi
cios pertencentes á Repartição da Guerra, para depois de 
obtidos os precisos esclarecimentos poder o Governo Imperial 
resolver a semelhante respeito o que fôr mais prol1cuo; <lo
claro a V. Ex. que não se deverá dar começo nessa Pro
Yincia a nenhuma destas obras sem que previamente se le
nha submettido a approvação deste 1\linisterio o plano e orça
mento della, e recebido a competente autorisação para leva-la 
a eiTeito. 

Deos Guarde a V. E~. - Scbash'ão do Rego Barros. -
Sr. Presidente da Província de ..... . 

N.o HO.-F.\ZEl'IDA.-Aviso de tO de l\Iar~o de 1860. 

!\landa dP,pach.1r liHPS de direitos ck consumo, c inclcpc•mlrntcmrntc c]., Or
dem do Thrsonro ns ohjPc·tos que~ incportarcm para seu uso os mcmllrns 
do Corpo Diplomatico Estran;;ciro. 

l\iinislerio dos ~egoc.ios da Fazenda. Rio de Janeiro em 10 
de l\1 arço de 1860. 

De conformidnde com o que requisita o 1\Iinisterio de Es
trangeiros em Aviso ~c 29 do mcz proxirno passndo, haja Y. S. 
de dar as providencias necessarias para que, indl'pendcntemPnlP 
(!e Ordem do Thesouro, sejão dPspacha1lns livres de direitos 
de t:onsurno os nbjectos que importarem para seu uso os nwm
ll'fos do Corpo Diplomntico Estran~eiro residente nesta C<irte, 
bastando para conceder-se a isençiio requisi~·ão direl'la dos 
resp1•divos Agentes, c hnma nota de taes objeetos por e\les as
~ignadil, e ficando V. S. na intclligrncia IIP qu~ esta me-
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di da só diz r~spcito aos despachos de que trata o art. 3. o do 
Decreto n.~ 2.022 de 11 de Novembro de 1857. 

Deos Guarde a V. S.-Jngelo Moniz da Silva Ferraz.-
Sr• lnspt~ctor da Alfamlcga.da COrte. , , . , 

N.o 121.- Portaria de 13 de l\larço de 1860. 

Declara appliralcl ao Df'posito de llemfira a armazcna~Pm rstabrleri
da por pÍJJa llc aguani!'ntc para o Trapirhc da Ordem. 

Ministerio dos 1\"cgocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 13 
d6 l\larço dil 18GO. 

Communico ao Sr. Administrador da Hecehedilria do Mu
nicioio da Côrte, que a armazenagem de 2::;,.100, estahe4~cida 
pelâ Ordem de 28 d1~ Janeiro ultirrio por cada pipa de aguar
d~nte que entrar no Trapiche da Ordem, he igualmente ap
plicavel ao Deposito de BPrnlica; devendo porúm limitar-se 
a sua arreeadat:<io ás pipas que ti\·erern entrado do 1. o do cor
rente mez em diaute, e ás que, estando já em deposito a Pssc 
tempo, nllo forem retiradas dentro de 30 dias, contados dt>sla 
data. 

Angelo JJioniz da Siha Ferraz 

N. 122.- Circular de 14. de l\Iar~o de 18GO. 

AssemcH1a as rapsulas de oleu de ligado de bacalháo ás de oll'o de rícino. 

1\linislerio dos Negocios da Fazenda. 1\io de Janeiro em H 
de .Março de 18GO. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Theí'ouro l'iilcional, declum aos Srs. lnspectorcs das Thesoura
rias de l'azenda, de conformidade com o A viso desta data á Al
fandega da Côrte, para que o faç;io constar nas demais Al
fandcgas, que as capsulas de oleo de ligado de b,,calháo são 
assemelhadas <Ís de ol11o tio ricino, e como taes sujei las aos di
rl'ilolli cslnbelecidos no a1 ligo 1174 da Tarifa. 

Angelo J/oniz ela Silca Ferraz. 



N. • 123. r: Port~u:ia de 14- .de Março de 1860. 

Mauda ·res~t~ír' '~;~ ~~~&o ,7~~:~,· oob~d~~ p~r. ~~~il~t~o'; de 

l\linisterio dos Negecios da Fazenda; Rio'de.Janetro·em 1!~ 
oo Março de tS&o. 

O Sr. Admtnistrador da Reccbedoria faça restituir a D· 
.Maria Helena da Cruz, H. Josera Claudina da Cruz, D. Joanna 
Em i lia da Cruz, e seu marido José fi ornes de Miranda a quan
tia de 2:0lt~230, que de mais pagárão de novos c velhos di
mitos reJa habilitaç.ão ü herança do finado João Silveira da 
Cruz, visto como pelo ~ 4.2 da Tabl'lla annexa á Lei de :10 
dl' Novembro de 184.1 devc1·ia ter-se cobrado 2 •ju, c não 
'..•J., por serem herdeiros insliluidos. , , ,,. 

:. :' < 'l 
Angelo JJtoniz da Silva Ferra:..· 

N. • 124. - A viso de 17 de .Março de 1000. 

Anuulla lluma decisão do Iuspector da Alfandcga da Côrte. SOYf~:.a· quati!i
catão de lluus upparclllos para cozinhar. · • ·· · · · 

1\linistcrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro rm 

17 de Março de 1860. 

Communioo a V. S. <JUC o Tribunal do Thcsouro Nacional 
derlarou nulla a deeisã(} de que inlerpi\z recurso para o mes
mo Tribunal J<"rancisco Josíl Cardoso, sobre a qualificação de 
huns apparelhos para cozinhar, vislo não ter sido aquella de
cisão tmnada de conformidade com o mt. 228 do Itegulamenlo 
de 22 de Junho de 1836 e Decreto de 17 de Novembro de 
tS~~. porquanto, tendo o Conferente da sahida apresentado 
duvida sobre a dita qualificação, não se cxigio do Feitor do des
pacho declaração sobre a sua identidade, accrescendo fazer parte 
da com missão nomeada para resolver a sobredita duYida .!Juma en
tidade desconbceida no citado Decreto, como he o Engenheiro das 
obras internas da Alfandega;- á vista do que devolvo a V. S. o 
mencionado recul'liO., afim de que faça procoder legalmente a 
nova qt~alwcação. - ·. 

Deos Guarde :t V. S.- Angelo ll.foniz da Silva Ferraz. 
-Sr. lnspcctor da Alfandcga da Côrte. 

Deeisões do Governo. 
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N." 125.- YAIUNHA.-Aviso .de 17 de Março de 1860. 

l.letennioa que pPias Inspecç.Jes~os Arseoaes üe Marinha do .lmperio se 
remet&a mensalmente li respeéltva Secretaria de Esl.ildo hum· mappa dos 

'operarios das Officinas e do pessoal empregado em outro~ serviços nos 
· n1esmos Arsenaes, contendo certas detlaraçõcs, afim de se pQder touhecer 

fi. despeza ·que se faz oaquelles .Estabelecimentos. :r, · 
3.a Secçlio. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 

Marinha em 11 de l\larço de 1860. 

Convindo que o Governo tenha perfeito conhecimento da 
despeza que se faz nos diversos Arsenacs de ~rarinlla do lrn
perio, afim de provideneiar em tempo :1 respeito de qualquer 
excesso, ou insufficiencia que por ventura se c.M, em relação 
ús sommas para elles destinadas, cumpre fJUC pelas lnspecções 
dos referidos Arsenars Sll remetia mensalmente a esta Secreta
ria de Estado hum mappa dos operario::; das OIJicinas c do pes
soal empregado em outros serviços naquelles Estabelecimentos, 
declarando não só o estado eH'ectivo, o completo e as dilTe
renças para mais e menos, á vista dn fixadu nas tabellas, qun 
acompanhárão o Aviso de l) do Setembro de 1837, mas lambem 
a importancia total rios jornaes c gratilicat;(íes por Ollicinas e 
mais serviços, addiciunando-se as obscrva1;iies que forem ne
ccssarias para esclarecimento do mesmo uwppa: o que com
munico a V. S. para sua intelligencia c execução na parte que 
lhe loca. 

Deos Guarde a Y S.- Fr;mciseo Xavier l1a('s Barreto.
Sr. Inspector do Arscrwl de 1\Iarinha da COrte. 

N." 126.- FAZENDA- Ordcrr. de 19 de llurço de 1860. 

Communka o iwJd,•rilllf'lllo de hum fl'lfllrrimcnto de dispensa de pris;lo por 
aleanrc para com a Fazenda, c dt· morutoria para sol1cr o mesmo alcaucc. 

Minislcrio dos J\egocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 
Hl de Março de 1860. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacion;ll, participa ao Sr. Inspector da Thesoura
ria de Fazenda da Província de Peruambuco que foi inde
ferido o requm·imento, transmittido om 20 de Dezembro ul
timo pela Presldencia, no qual pedia Manoel l\larccllino Paes 
Barreto dispensa da prisão que soffreria se não estivesse oc
culto, e hum prazo para solver o alcance de ifJ:980\5983, em 
<llle se acha para com a Fttzcndu Nacional; quunto á prisão, 



porque a dclerminãó•'()s Decretos de !) de Novembro de 184~l 
e 22 do mçsmo mez do anno de 1851 art. 1. •, ~. 4.•; qúanto a 
moratoria, porqualhe ()_bsta o art...;-43 da lei de 28 de Outubro 
de 1848·: deven,do:o Se.: ·lnspector·illoccder com toda a ;promp-
~~~dhão á a~ré~.~d~···a · · .. :·;;.~. · 9;_álcà~~~ ~nd~ 0011Là ,.99 .. re~~.· d~ .•. ·•o 

CSOUI'O · . ' . "..;- . . ' ··~ .. , · .. '' :~ . ··~ . : \- ' •. 

Angelo Moniz da·'Silva Ferr~z;; 

N. 127.- IMPERIO.- Aviso de 20 tle Março tle 1860. 

Ao Prrsidenlc tia Província dr Santa Catharina, dro:larnndo as pro' idend;1s 
dn que d!'' c lançar mil o , para que se eO\•!·tuc a insta\laçilo da Vílla d!• 
ltajahy, tlcmora11a pP\a impossi!Jilitlade de rpunir-sc a Cam11ra Municipal 
(\e Porto Bdlu para apurar os votos da eleição 1lc Ven•adorcs 11ara a dita Vil! a 
e dar posse a estes. 

3. • Secção. Rio de .Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
lmpcrio em 20 de Março de 1860. 

111m. c Etm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado sobre o officio de V. Ex. do 
t.• de Novembro do anuo passado, no qual expõe os cmbara
<;os que continuão a apparcccr para a inauguração da noya 
\'illa de Itajahy, f•JrmaJa com terril.orio dos Municípios do 
Porto Helio c de S. Francisco; nascendo estes embaraços: 1.", 
tle rentsar a Can • .,ra l\lnniripal rlo l'orto Helio dar execução t.Í 
ordem, qnc lhe foi expedida por essa Presidencia, para apu
rar os votos da eleição de Vereadores tio nova Villa, c dar 
posse aos seus Membros, pretcxtando a sua incompel.encia par a 
is~o, como fizera o Juiz de Paz da Parochia do Sr. Bom .Jezus 
tios Aflliclos do Porto Bcllo para presidir á mesma eleição na 
parte do territorio desmembrado de seu dislricto; 2. o, da falta 
de Secretario que perante clla sirva, por ter-se demittido o 
que S!~rvia, c não encontrar-se pessoa sufficicntc que queira 
substitui-lo. 

V. Ex., no intuito de rcmovereslcsobslaculos, qucattribuc 
ao proposito de embaraçar a inauguração da nova Villa de 
llajahy, lembra o arbítrio do commetter uquelle encargo <Í Ca
mara Municipal de S. l'rancisco, visto que do seu Municipia 
lambem se destacou parte do terrilorie da dita Villa; e consulto 
no Gorcrno Imperial : 



1." Se lendo si,Jo designada por seu antecessor a Camara 
Municipal de Porto BeiJo para fazer a apuração final dos votos, 
e estando ella de posse dostlivros das actas da eleição, podem 
a mesma apuração c a posse dos novos Vereadores 11er êncarre
ga!las áquclln outra Camara. 

2.• Neste caso, se, não f~Ytdo esta Camnrn em seu poder 
os li nos das nelas da eleição, púdc n npuraçi"ío ser feita em 
visla das copia9 anthenticas que ll'dstem na Secretaria da Prc
sidencia. 

Por Avisos de 7 de Outubro c 4 de Novembro do armo 
pnssado já foráo resolvidas ns dmidas apresentadas pela Ca
maru Municipal do l'orto Bello; c nada tenho de 11ccresccntar 
a este respeito. Quanto aos quc~itos da Consulta de V. l~x., 
uc ordem ue Sna Magestndc o lmperarlor, c rle conformidade 
com o parecer da sobredi la S~cçí'io, exarado em Consulta de 2·l 
de Dezemhro ultimo, declaro a V. Ex.: 

1. • Que V. Ex., antes de lançar m11o do nrbitrio que pro
põe, deve instar pelo cumprimento das ordens cxpedit!ns á 
Cnmara Municipal do Porto Dello para fazer a apuração dos 
votos dos Ycrca•lorcs da nova Yilla de I~ajahy, c dar posse aos 
seus 1\Icmbros. Se a Camarn insistir nn recusa, V. Ex:. a sus
penderá, e mandar<Í respomnhili5ar, c fará convocar os sup~ 
plenll~s dos' ereauorcs que c~liverem juramentados, nfim de 
que, reuniuos em scs,;fio, cnmpriio aquellas ordens, c nomecm 
Secretario: fazendo igualmente rcsponsabilisar os supplcntes, 
qne se escusarem sem motivo lcgilimo. 

Se niio homcr tmmcro snfficicnlc de supplcntes jurn
mentaciiJs para formnr Camara, o mais votado d'entre elles, 
r·omo Presidente, c o outro, ou nlgum rios outros (conforme 
o seu numero) senindo provisoriamente de Secretario, convo
nr rã o tantos supplentes quantos forem ncl.'cssarios, c lhes 
defeririío juramento : c ~(~ homer s!Ímcnte hum supplcnlc ju
r:uncntado, este nomear11lo hum in,lividuo que sina de Se
cretario, c juramentando~o, com ellc faní a conYocnção dos 
supplcntes, c lhes dará juramento. Contra os supplentcs que 
rleixnrem de comparecer sem motivo legal para prestar jurn
menlo V. Ex. mandará proceder por crime de desobcdicnr:ia. 

2." Qun no caso de incffieacia destas providçncins, que são 
conformes its dccisücs dos 1hi~os ns. 108 e H6 de 2.) de Abril 
~ 31 de l\laio de 18'~8, 11. 2~. de 'Z7 de Fevereiro de 1850, 
11. 11 1lc 1 i~ de .laneiro de 185~, m. 52 e ()7 de 3 I de Janeiro, 
P H1rln FcYcreiro de 18;):J, e rr~. :ní c '1'25 rle 20 de Oulubro 
"' 2.-, rk No;rrnhro d(~ 1 s_-,,, \' Ex fará lnmar couta rio ar-· 
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chivo da Camara Munkipal de Porto Bello, c então terá lugar 
o arbítrio indicado,, de cornmettcr 4 Carnura Municipal de S. 
Francisco a apllf<JÇào -dos votos para·v creadores du Camara da 
nova Villa de ltajab-y, fa~endo-se porém a apuração pelos Jtro
prios livros das.~ctas da eleiçao, que V. Ex. remet\erá á Ca
rnara de S. Fra+ncisco. A authentica que existe na Secretaria 
da Presidencia sómente deve senir como em ultimo recurso , 
quando o livro das actas tenha desapparccido; e assim o de
cide o Aviso n. 101 de 29 Je Agosto de 1849. 

3." Que apurados os votos dos novos Vercm1ores, se lhes 
dê posse, como V. :Ex. entcntle, niio obstante a falta de eleição 
t(Ue houve na rarochia de Cambriú; por is!'lo que os votos que 
poderia dar esta Parochia constituem huma pequena minoria , 
c não podem influir no resultado da eleição, segundo V. Ex. 
informa. Esta decisão he conforme eis que o Governo Impe· 
rial tem uauo em casos itlcnticos . 

.\ .. • Finalmente, que V. Ex. deve suspender, c mandar res
ponsabilisar o Juiz de Paz da Parochia do Senhor Bom Jezus 
dos Afflictos do Porto Bello, José Mendes Ja Costa 1\odrigues, 
como culpatlo de não se fazer a clci~·üo na Parochia de Cam
hriú, a despeito das terminantes ordens que lhe forao expe
didas por essa l'residencia. 

Deus Guarde a V. Et. -João de Almeida Pereira Fiflw. 
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. t28.- Aviso de 20 de Março de l8GO. 

\o Prr~iclrntc da l'roviucia 1le l'rrnamhuco, 'npprovntulo 11 dPcis~o que 114!11 
sohrc a r.onsulta c(UC lhe fez a Camara :\luuicipal da Bua·Vista sobre a 
apuração das artas do rP~pr.cliYo Collegio Eleitoral na eleicao uc Mcm· 
bro~ ua Assembléa l.egislativn l'rOYincial. 

3.a Secção. Uio de Janeiro.. Ministerio dos Negocios do 
fmperio em 20 d~ l\'larço de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Com o officio dessa Presidencia 
11. 359dc 31 de.Janciro ultimo foi presente a Sua Magcstade 
~ Imperador outro, em que a Camara Municipal ua Doa-Vista 
s•thmelle á consideração de V. Ex. a ~egninte duvida : 



• -------------

Se não tendo recebido dentro dos 30 dias marcados pelo 
art. t.o, § 12 do Decreto n. 842 de 19 de Setembro de 18.55 
a nela do Collegio Eleitoral de Tacaratú, e tendo nã9 obstante 
essa demora procedido á apuração dos votos para a elei~.ão de 
hum Deputado Provincial pelo 13.0 districto eleitoral,' podia, 
logo queehegasse a referida acta, proceder á nova apuração, 
c servir de diploma aos eleitos a apuração feita dentro da
quelle prazo. 

E o !\I esmo Augusto Senhor, lln por bem declarar que 
bam decidida foi por V. Ex. a referida duvida, respondendo 
que a dita Camara tinha procedido regularmente, e que não 
1wvia razão , para que , recebida aquclla acta, deixasse de 
Jlroceder á apuração total dos votos. · 

Com quanto seja acertada a decisão de V. I~ c, pois que 
nfío he justo que por taes demoras possão os que tiverem 
obtido votos em hum Collcgio eleitoral ficar privados dos res
pectivos diplomas, cumpre que V. Et., procedendo á rigoro
sas indagaçücs, mande responsabilisar os que houverem con
corrido, para que a mencionada nela não chegasse ao seu des
tino no prazo marcado pelo supra citado Deereto. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, e 
para o fazer constar áquella Camara. 

· Deos Guarde a Y. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. }'residente da Província de l'ernamhuco. 

N. 129.- Aviso de 20 de Março de 1860. 

Ao Prrsidrnlc ria l'n>l ir11·ia rle ~anta Catharina , rlrf'larnrlflfl a prrn idenci11 
rJnP rlr\P tomar, para rpu• !'rja snpprirla 11 falln rir• VPrrador da Canwra 
l\lnnicipal no Conselho 1\lurri"ipal rlf' l\erursn ria \'illa de Porto llcllo. 

3. a Seqão. Hio de Janeiro. .Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 20 de l\farço de 1860. 

··mm. c Exm. Sr. -Sendo ouvida a Secção dos Negocios 
do 1mperio do Conselho da Estado sobre o officio dessa 
J'residencia n. 79 de 2L de Outubro do anno passado, em 
«Jne o anteecssor de V. Ex. cxpr)z o embaraço que tem havido 
para a reunião do Conselho Municipal de Recmso da Villa de Porto 
Helio, por nflo haver quem ~inn o lngnr de Vereador, em consc-
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quencia de d.~rem,'parte de doente todos. os Membros da Câmara 
Municipal da:. dit!l.VilJa; de. c.onf9rmjda.~ com o parecer 1da refe
riJa Secçilo~ ex;u-ado ·em Consulta "e 12 de DezeQlbro do anno 
passado, :·declaré/i~ ;\">Ex., de .ordem .de. ~ua Ma~stade o Im
perador ; que ~~ré~u a Sua Imperial Approvaçã() .a delibe
raçao que tomou· a·' mesma Presidencia de mand~r· r~correr 
aos supplentes de Vereador, que estivessem juramentados,·para 
supprir a falta dos Vereadores; e, quando não houvesse ne
nhum supplente juramentado, que se esperasse pelo restabele
cimento de algum dos enfermos. 

Havendo porém razões para crer que a enfermidade alle
gada não he mais do que hum pretexto, semelhante ao de que 
lanç<Írão mão os mesmos Vereadores para obstarem a inaugura
ção da nova Villa de Itajahy, sobre o que expeço Aviso a V. 
Ex. nesta data: lia o Mesmo Augusto Senhor por bem que V. 
Ex. observe as providencias indicadas neste Aviso para obter 
a reunião do Conselho Municipal de ltecurso de l'orto Bello. 

Deos Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente da l'rovincia de Santa Catharina. 

N. 130. - J1JSTlÇA. -·Aviso de 21 de Março de 1860. 

:\o Presidente fio Tribunal olo Comm~nio da Co1rl<'-Dcrlara qn~>, no t•aso 
·de ttualttuer Deputado pedir ·exoneração, deve-se proceder á nova Eleição. 

2. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio 
de Janeiro em 21 de Março de 1860. 

Em resposta ao seu officio de 23 de Fevereiro ultimo, no 
qual, communicando que o Deputado desse tribunal Militãl'l 
Maximo de Sousa, havia pijdido demissão, que the foi re
cusada , em vista do art. 5. o do Co digo Commercial, entra 
~om tudo em duvida, se por se achar temporariamente im
pedido o referido Deputado, convém dar assento effective ao 
1. • .Supplente, pareceudo-lhe que este só pó de ser chamado . 
a serviço, nos casos especiaes, em que o Tribunal Adminis
trativo deve achar-se completo; tenho de declarar-lhe , para 
que V. Ex:. o faça constar ao Tribunal, que Sua Magestade 
O lmperador l a Quem fiz presente o dito officio, HQl:l.Ve por 



bem Decidir, Conformando-se com o \oto do Consultor inte
rino dos Negocios da Justiça , que cumpre ao mesmo Tribu
nar·exigir que o Deputado próve ·o motivo legal de· sua re
nuriéia·' impondo-lhe, no caso de que o nllo faça' 8 pena 
marcada no respectivo Codigo, e procedendo-se, em qualquer 
das duas bypothescs , á nov(l eleit.ão , segundo o disposto 
no art. 4.•. 

Deos Guarde a V. S. -João l.ustosa da Cunha Panra
naguá. -Sr. Presidente do Tribunal do Commercio da Côrte. 

N. 131.- FAZE:\"DA.- Circular dtl 21 de l\lan:o de 1860. 

Proyidcncía S!lbrc o pagamento de Empregados rlc Faz~oda auscntrs. 

1\Ji nisletio dos Negocies da Fazenda. Hio de Janeiro em 2l 
ode Março de 1860. 

Augelo l\Joniz da Silva Ferraz, Presid('lltc do Tribunal do 
Thesouro Nacional, C(lnstando-lhc que em algumas Thesoura
rias de Fazetula se r.osluma pag;tr o veneiuwnto de Emprega
dos ausentes, depois r!l' llws ter passndo guia , o que he con
trario á doutrina da Ordem n. 229 dt~ 2:1 de Jullto de 1858, 
ordena aos Srs. Inspectores que, na ocr;asiãu de passarem taes 
guias, fação logo notar esta eireumslanda na l'l~spt)cliva Folha 
de pagament(), rmn tlt-clarar_'fio dr• qu~ estf' lka ,;uspe,tso, ~~ 
lançar na proprí;, gttía !Jurna ,-crLa da 1111al ron;;te ter clla sido 
ootada na Folha; st'lll o que não se continuará a fuzer o nbo
uo na Repartiçio em que IM apresentada. 

Angelo Moniz da Silra Ferraz. 

N. 0 132.-Aviso de 22 de Março de 18GO. 

Drclara que tle'oem mer.crer inteira fé os atteEtados de 'ida passados pelos 
Parot:hos. 

1\linisterio dos Nf'gocjos da Fav.cnda. Hio de J.mciro em 
22 de Março de t8ó'O. 

Em resposta ao Officio de 8 de FPvert~iro deste an no, em 
~!ue V. Hvm. cousulla s~', em vista da leg-isl~cão aclual, que 



dispensa a intervenção pàrooblal para sepaltar-se qualquer ca
davcr, são os P.arocbos ainda os competentes para attestarem 
a existencia do~S$}US Parocbianos que ,tenlilio de recebêt quaes
quer· venciinentoS' do Thesooro Nacional,· ou se t.aes a~testados 
devem ser· passadOs pelos Subdelegados e IospecLores de Quar
teirão; tenho ·de 1·declarar-lhe que, ·depois da legislação que 
aetualmente rege' os e~rrameut~, os Patocbos nilo sao· obri
gados a passar IÍs cei1idões de vida, e a communicat men
salmente ao Tbesouro o obito dos Pensionistas seus Paro
chianos; porém que por isso não estão inhibidos de· passar 
taes attestadós, que devem merecer tanta fé como os que são 
dados pelos lnspectores de Quarteirão, precedendo despacho 
dos respectivos Subdelegados. 

Deos Guat·de a V. Rvm.- Angelo Moniz da Silva Ferra::. 
-Sr. Vigario Collado da Ft·eguezia de S. José. 11 ., 

N. 133.- Circular de 22 de Março de 1860. 

Etige dos lnspeclores das Alfandegas informações sobre a pratica: ~eguida 
quanto aos termos de responsabilidade por dilferenças uos naanifétlt.os. 

Ministerio dos Negocio& da Fazenda. Rio de Janeiro êm 22 
de :Março de 1860. 

Angélo !\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do The
S<lUro Nacionnl, ordena aos Srs. Inspcctores das Thesourarias de 
Fazenda que exijão dos Inspectorr~s das Alrandegas das respre
tivas Prmincias, e re:nellão ao Thesouro com a maior brr\ i
dade possivel, informações sobt·e os srguintes quesitos: 

1.o Qual a pratica seguida a respeito dos termos de respon
sabilidade por diiTet•enças encontradas na conlet'encia dos ma
nifestos, de que trata o art. 5. 0 do 1\egulamento n. 7 de 19 de 
Janeiro de 1838. 

2. o Se as obrigações resultantes de taes termos se liquidão, 
e em que épocas. 

3. o Quacs dessas obrigações se achão por Jiquidar, desde 
quando, e quaes as causas que têm determinado essa demora. 

Caso existão obrigações ainda por liquidar, os Srs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda deveriio ordenar aos das Allan
deg::ts que procedão immediatamente á competente liquidação, 
dando parte ao Thesouro do resultado que obtiverem. 

Angelo JJioniz da Silva Ferraz. 

Decis-ões do Governo. 17 



N. 1~t. •. - UlllERIO. -Aviso, de 22 de Mar~o de 1860. 

Ao Pre.,l,lltnte, da l1rovindn de S. Pa\llp, appro,·a~du n declsao. que deu so
bre a ~Qg,ulta q,ue 1~1,1 fez u P~ll•ldwte da Junta do 9ua1U1caçao iia Pn· 
roellla 'de Naureth sobre a allegaÇio de 'têr hum Ele1tor votá do.;.,. ii 
mesmo para Membro da Juuta. · .. · 

• . t; 

3 • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 22 de Março de 1860. 

lllm .' e Exm. Sr. -Foi presente a Sua Magestade o Im
perador . o officio n. 2-2 de 18 de Fevereiro ultimo, cobrindo a 
copia do que lhe foi dirigido pelo .Juiz de Paz Presidente da 
Junta de Qualificação da Parochia de Nazareth, participando 
que suspendêra os trabalhos da mesma Junta, porque na oc
casirio de proceder-se á nomeação da turma dos Eleitores, o 
Eleitor Francisco Bueno de Mo•·aes, com o fim de obter maio
ria de votos, declarára ter votado em si mesmo. 

}~ o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem declarar que V. 
Ex. decidio acertadamente, ordenando que proseguisem os 
trabalhos da Junta, e subsistisse a nomeação da turma dos 
Eleitores que dí~ra a maioria de hum voto ao dito Eleitor pela 
razão de que, estabelecendo a lei a votação por escrutinio se
aeto, não podia ser aceita a declaração do Eleitor que affir
mára não ter votado no supracitado Moraes. 

A outra razão, em que V. Et. fundou a sua decisão, de 
não haver lei que prohiba ao Eleitor votar em si mesmo, nllo 
póde ser uceita; não só porque semelhante facto he de si mes
mo repugnante, como tambem porque fere o preceito da lei, 
que prohibe ao Eleitor votar em seus ascendentes, descen
dentes, irmãos , tios, e primos-irmãos. 

O que commuuico a V. Et. paro sua intelligencia e para 
o fazer constar ao Presidente da referida Junta. 

Deos Guarde a Y. Et. - Joiio de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. l'resitlente da Prm·incia de S. Paulo. 
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N.• 135 ...... GUEBRA.--- Aviso de 24:.:de Março de 1860. 

Rio de Jaqe_iro. •rMinister.io .dos Negocios da Guerra em 
2! de MarçO de' 1860. · 

Remetto a V. S. para seu conhecimento a inclusa copia 
das instrucções que n~ta data se expedem ácerca dos passa
geiros que seguirem, ou vierem da Provinda de Matto-Gros
so em os Vapores da Companhia de Navegação do Alto Pa
raguay ; e bem assim copia da tabella fixandv o valor das 
comedorias, que se devem abonar por conta deste Ministerio 
em os Vapores nas viagens a ditferentes portos naquella Pro
víncia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.::._Sr. 
Contador Geral da Guerra. · 

lnstrucçfles pelas quaes se devera:o_··refular 
âs passagens poa• conta do Hi.ter•o da 
Guerra nos Vapores da Co1HpanÍaia de Na
vegação doAJtoParaguay segundo a:t,.•eon
di~ãe do ceutraeto approvado por Decreto 
n. •.•88 de 23 •le dunho de :1868. 

t.• Os Commandantes dos Vapores da Companhia do Alto 
Paraguay não receberão a seu bordo, por conta do Ministerio 
da Guerra, passageiros e famílias sem ordem do Governo ou 
dos Presidentes das Provindas de Santa Catharina, Rio Grande 
do Sul e Matto-Grosso. 

2. 0 As ordens concedendo passagens para Mat~o-Grosso 
serão axpedidas ao Gerente da Companhia em l\fontevidéo : c 
ao estabelecido em Cuyabá, quando a passagem fór daquclla 
Província para Montevidéo. 

3.0 As ordens de que trata o paragrapho antecedente se
rão entregues pelos Gerentes aos Commandantes dos Vapores 
e servirão de documeuto para a Companhia haver seu paga
mento, passando os indivíduos, a quem ellas disserem res
peito, declaração no verso de que tiverão effectivamentc pa15-
sagcm e comedoria á ré ou no comés, conforme a ordem , 
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e se levarem familia declararão o oume_ro de pessoas, paren
tesco e idade dos filhos. 

4, • -, Se no numero dos passage_irQs "e con~és houver sol
dados' a", cargo de àlguin Offic_ial ou inferior, estes pas~arão 
a declaração exigida no paragrapho anterior, e na sua falta 
a autoridade militar ou civil do lugar para onde forem ~rans
portados, e em Montevidéo o Consul Brasileiro, attestarao na 
propria ordem de passagem que taes praças forão com dfeito 
transportadas em tal vapor e data. 

5. u A Companhia haverá da Autoridade competente, em 
Cuyabá, certificado do numero de praças (e colonos) que 
houver para alli transportado em eada viagem, e outro igual 
!lo Consul Brasileiro em Montevidéo da5 praças que na vi agem 
da volta houver trazido para esta ultima Cidade, afim de se 
poder fazer o ajuste de contns conforme o § 2. 0 da 17.a con
dição do seu contracto. 

6. • Os Gerentes da Companhia remetterão regularmente 
para a Côrte, ae ~residente da Companhia, os documentos de 
despeza feita em cada viagem , por conta da Repartição da 
Guerra acompanhados dos attestados de que trata o paragra
pho anterior, e o mesmo Presidente os apresentará relacio
nados na Contadoria Geral da Guerra, com officio seu ao Con
tador, para serem ali i processados e remettidos á Secretaria 
de Estado, afim de se ordenar o pagamento. 

7. • Os Presidentes das Províncias acima nomeados, tendo 
em viita o disposto nas Instrucções de 24. de Julho de 1857, 
não mandarão dar passagem nos vapores da Companhia senão 
ás pessoas , e nos casos alli especificados. 

S. • Aos Officiaes que tiverem, por conveniencin do ser
viço, de ieguir por terra para Matto-Grosso, e dalli regres
sarem para a Côrte pela mesma via, se continuarão a abonar 
as ajudas de custo actualmente estabelecidas. 

9.• Destas Instrucções se dará conhecimento ao Presidente 
da Companhia, para que as faça executar pela parte que lhe 
toca. 

Paço em 24 de Março de 1860. - SebastiiW dQ .Rego 
BarrQ~. 
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Tahella ftxando o -valor das eomedorlas que 
se de-vem ~hoa,a._- ~os pas~e~l!il po~ e~n
ta do 'lliaÍ•~:erl~. da Gu,.-ra nos ~ap .... e. .do 
Govern~ em a~ "Via~~~ fJuvia~. «l--. ~~In-
ela de Ratt.Grosso. >' . 

"< < ;~.' ••• • v.• 

Da Capital de Corumbá ...•..........•....••.• 
De Corumbá a Albuquerque. . • . . . . . . . . ..•..•. 
De Albuquerque o Coimbra ...............•..... 
De Corumbá até a Capital ..•.................. 

40H000 
8H000 

16H000 
501!000 

N. B. As passagens dos vapores do Governo só serão 
ordenadas quando não houver vapores da Comp~tnhl~ de Na
vegação do Alto Paraguay. 

Paço em 24 de Março de 1860.- Sebastião do Rego 
Barro$. 

N. 136.- FAZENDA. -Circular deSJ4del\'larço de 1860. 

Estabelece regra para a cobrança dos impostos de h!lbilitac;ao e Ll\n~IDissao 
de heranças. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janoiro em 24. de 
Março de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, reconhecendo a necessidade de fixar-se 
huma regra que sin~a de norma para a cobrança dos impos
tos devidos da habilitação c transmissão das heranças, obviando 
assim as duvidas que se têm suscitado na cobrança do~ m~mos, 
declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazentj.a, afim 
de communica-lo aos Agentes Fiscaes que lhes são subordina
dos, que se deverá cobrar a decima das heranças e legados 
da quantia que r~tar , depois de satisfeitos os encargos da 
herança, taes como despczas de inventario e divitla~ do casal; 
devendo porém ser computados na mesma razão os direitos da 
habilitação e sello proporcional sobre a quantia que restar, 
dPpois de deduzida a decima, porque essa quantia constitue o 
monte partível, e neste se comprehendem os quinhões de que 
he devido o sello; sendo que tambem della se deduzem os direi
tos da habilitação, porque esses se cobrão do expediente dos 



Juims e- "fribuoa~ , qlh· tõm por fim reronht•cer t1 firmar o 
direito dos herdeiros, e esse direito tem por objccto os qui
nhões, .que, como fica dito, constituem o monte pArtível. 

-' ' • ~~ui ~ '~ • 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

!li. 137. -Circular de 24 de Man:o de 1860. 

Manda escripturar na nrba • .Juros e arnortisaçno da di1·ida externa funda
da » a dilferença de cambio nas remessas para Londres. 

l\Jinisterio dos l\"rgocios da Fazenda. lHo de Janeiro em :!i 
de Março de 1860. 

Angelo .Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspcctorcs das Thesou
rarias de Fazenda que do exercício de 1858-185!) em diante 
fHçlio escripturar na verba <<Juros e amortisação da divida ex
terna fundada>> as quantias provenientes de diiTerença de cam
bio nas remessas feitas para Londres, c que erão f.1té aqui levadas 
á verba Evcntuaes do l\linisterio da Fazenda; cumprindo que 
sejão extornadas consequentemente as sommas que no exerci
cio de 1858-1859 ou no corrente tenhão sido cscripturadas de 
conformtdade com li antiga pratica. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. t38.- GUERHA.-Aviso de 26 de Março de 1860. 

Determinando que o Conselho de lnquiric;lio dt>clare t>Star ou nao ronclu
d!'ntemente pro1·ado o máo comportamento habitual do Offit:ial que re~
ponder ao dito Conselho. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
26 de Março de 1860. 

lllm. e Etm. Sr. --Determinando Sua Magestade o Im
perador por Sua Immediata e Imperial Ucsolução de 24 do 
corrente, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar 
que, para o mesmo Conselho dar seu parecer sobre o ultc·· 
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rior destino quo !leva ter no Exercito o Tenente do 4.0 Ba
talhão de Infantaria Fortunnto Theodoro de Lima, he neces
sario que o Conselho' de Inquirição,' reformando sua opinião, 
declare estar oú 'não . concludentemente provado o máo com
portamento )!abiluJll d~ !li to. Tenente; devolvo a V. Rx. o 
processo de que se trata afim de que se cumpra a Imperial 
Determinação. 

Deos Guarde a V. Ex. -Stbastião do Reyo Ban·os.
Sr. Barão de Suruhy. 

N. 139.- Aviso de 27 de !'flarço de 1860. 

Approvando o rardamento de que deve usar a CompanhUI de ~:nrermeiros 
do Corpo de Saude do Exercito. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da. Guerra em 
27 de Março de 1860. 

llm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. em resposta ao seu 
officio n. 5657 de 9 do corrente, que approvo a proposta feita 
por intermedio de V. Ex. pelo Cirurgião-Mór do Exercito para 
o fardamento de que deve usar a Companhia de Enfermeiros 
do Corpo de Saude do mesmo Exercito, sendo porêm jaquetas 
ou fnrdetas em lugar de fardas, correame preto como o de 
Ca~:adore~, e o mais tal qual propõe o mesmo Cirnrgilio-Mór. 

Deos Guard0 a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.
Sr. Barão de Suruhy. 
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N. 0 U.O.-FAZENDA . .:-Ayjw de 27 de Março de 1860. 

Communica a resoluçio do Tribunal do Thcsouro de nllo impôr multa ao 
Viee•Consul do Drásil em llichmood por áuthenlicar hum manifesto irre· 
trular, e pede que se reeommentle a exeeuçao do art. 146 do Rl!gulamento 
de ~ de Junho de 1836. , 

Ministério dos Negocíos da Fáieilda. Ria de Janeiro1tm 27 
de Março de 1860. 

111m. e Exrn. Sr.- Tendo sido presente ao Thesouro Na
cional huma das vias do manifesto apresentado na Alfandega 
da Cidade do Rio Grande pelo Capitão da Barca Americana ct Clara 
Rosa Subtil », c achando-se este documento authenticado pelo 
Vice-Consul do Brasil em Richmond, não obstante ser escrip
lo em meias folhas de papel emendadas humas ás outras, e nl1o 
em folha inteira, como expressamente determina o art Hti § 
7. • do Itcgulamento de 22 de Junho de 1836, o Tribunal do 
Thesouro resolveu por equidade não impôt· ao Vice-Consul re
ferido a multa em cujo pagamento incorrera por aquella falta. 

Resultando porém de hum procedimento tão irregular como 
esse do Vice-Consul em Richmond graves inconvenientes, rogo a 
V. Ex. se sirva determinar aos Agentes Consulnrcs do Imperio 
que não aulhentiquem os manifestos que não tiverem todos os 
requisitos exigidos no citado art. 146 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836, visto como lhes cumpre observar rigoro
sacnte as disposimções dosse Regulamento relativas á especie de 
que se trata. 

Deos Guard~ a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
Sr. João Lins V1eira Cnnsansiio de Sinimbú. .; 

N. Ut.- GUERRA. -Circular de 29 de 1\larço de 1860. 

Declarando que sóment~ ao GoHrno Imperial romprl,te roncrdcr menagem. 

Rio da Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
29 de l\larço de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Para evitar a reproducção de contempla
ções indevidas na conces~ao de menagem dentro da Praça ou Ci
dade aos Officiaes e Cadetes presos para responder o Conselho de 
Huerra por crimes puramente militares, o Governo Imperial tem 
resolvido que, d'ora em diante, seja por elles sómente concedida 
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esta gr~, mediétlte lupputa da'parte iftt~da que :a d_everá 
dirtigj~, ~el~s-:~iu i_&o~~~!es f[-~~ u;,.o,rdens~oa~do 
auon~ o,f/.~~-~~a~~~~- ~~olcn
mente qu~ -~~~o~~-p~ élevlüa~ta.:~oha
dos, nos dias em:·gue. fôr· preciso tratar dos n~gociO$ :de" sua 
defez• 'perante 'O respectivo Conselho ~ Gue~,, · .. 9·"~om-
munico a l. Et. pata o fazer cQnstar. · · · ,,·:•·. ' 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego 1Jarrps .-
Sr. Presidente .da Proyincia de. . . • • - · . '· 

N. 142.- FAZENDA. -Cirettlar de 31 de Março de 1860 • 
. , . 

1\e.cQillm.eoda ,ptovidencilll para elfectiva et.ecllOJitl da Cire)llaf o.. ~fie 6 de 
Outubro de 1Sá7. .·. 

Ministerlo doll Negooios da Fazenda. Rio de J~tnet,t,i'~m'S1 de 
Março de 1860. · · '· · . L ,.:.1, 

Angelo Moni;,; da Silva Ferraz, Presidente .do Íri~l do 
Thesouro Nacional, tendo sido informado por Atisd'dq }linis
terio da Justiça de 29 de Fevereiro proximo passado de que 
não tem tido a c;lev,ida execuçã0 em alguq~as 'J'hesQurafi;l~ .4e J<'a
zenda a Circular n. !33 de 6 de Outubro de 1857, tlm ·que se 
lhes participou que daquella data em diante ces~avãa as com
municações feitas pelo mesmo Tbesouro das nomeaçOes, de
missões, remoções e licenças dos Empregados dos outros 
Ministerios, por não poderem c lias deixar de lhes ser conhecidas, 
já pelos officios das Presidencias, já pela exhibição dos títulos 
que as conferião para se lhes abrlr o devido assentamento ; 
rccommenda aos Srs. Inspectores das teferidtis ThQSOtrarías 
que dêem as- precisas providencias para que a referida Circu-
lar surta os seus devidos etTeitos. •' ··,· 

Angelo Moniz da S;loo· Eef'f'Q.S. 
• ~f" -: ~. 

-·· • I ~ • 

Decisnes do Governo. ts 
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N,.t.t:) ....... GUEIU\A.-Aviso de 2de Abril de 1860. 

DeclaraÜd~, em virtude da Imperial Resoluçao-·de 31 de Marto findo, os 
usós em que os Jui~es Letrados, ou Advogados que -substituírem os Au
ditores de G\lorra tem direito á, percepçiQ da gratifieaçao- qU& lbea• está: 
marcada. .. . . · í 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra .. em 2 
de Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o Im
perador o officio de V. Ex., sob n. 41 de 21 de Novembro do 
anno findo, pedindo solução á questão proposta pelo Dr. Juiz 
de Direito da Comarca dessa Capital, Si o Auditor dos Conse
lhos de Guerra, no caso de qrie os mesmos Conselhos não pos
slio ser terminados em quatro mezes maximo do prazo marcado 
por Lei, el!e he obrigado a servir gratuitamente, e o Mesmo 
Augusto Senhor Houve por bem, por Sua Immediata e Imperial 
Resolução de 31 de Março finrlo, tomada sobre consulta do 
Conselho Supremo Militar Mandar declarar que os Juizes Letra~ 
dos ou Advogados que silo nomeados para substituírem os Au
ditores de Guerra nos lugares aonrlc os não ha privativos , tem 
direito á percepção da gratificação que lhes está marcada em 
()Uanto exercerem as funcções deste cargo, salvo o caso de sus
pensão dos trabalhos dos Conselhos de Guerra por motivo que 
não tenha relação com o andamento dos processos; devendo-se 
assim praticar com o Juiz de Direito de que se trata. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N.• t44. -FAZENDA.- Aviso de 3 de Abril de 1860. 

Declarando que u concessoes de terrenos de marinhas só podem ser feitas por 
acto do Poder Legililativo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de Abril de 1860. 

Dlm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio de 24 de 
Janeiro do corrente anno, cobrindo a representação que a essa 
Presidencia apresentárão 66 proprietarios de predios e terrenos 
na povoação de ltabapoana, da Cidade de S. João da Barra, 



pedindo que 1!ejão,:eOncedidas 89 marinhas dos mesmos terrenos 
para patril!lo11io e_lo~ra~ou~o da ~r~11ezia alli cre~da ~b ,a in
vocaçao de S. : SébastiAo :de,· ltabapo'ana, e. outros pape1s rela
tivos ao mesmo -obj~to, tenbo.a declarar a V .·Ex. que a con
cessão requerida ~ó pódeter lugar por neto do Poder Legi&lativo, 
visto como, segundo o disposto no § 14 do art._ 51 ila J4li de 
15 de Novembro de 1831, Instrucções de 14 de Novembro de 
1832, e Ordens do Thesouro, os terrenos de marinhás podem 
sómente ou ser postos á dispo~ição das Camaras Municipae!l 
quando ellas os reclamárem para logradouros publico», ou 
aforados a particulares. 

Deus Guarde a V. Ex..-Angelo Moniz do Silva F~raz.
Sr. Presidente da Província do lHo de Janeiro. 

N. o 145.- A viso de 3 de Abril do 1860. 

Nega o pagamento de juros de hum emprestimo de O~phllos por contrario 
á pratica estabelecida por disposi~Oes vigentes. - " _ 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janlliro em 
3 de Abril de 1860. · · · " 1 

- ·~ 

lllm. e Exm. Sr.-:- Achando-se estabelecida a pratica, pelo 
Aviso de 29 de Janeiro de 1844, dirigido ao Juizo ora a cargo 
de V. Ex., epela Ordem circular n. 0 120 de 5 de Dezembro 
do dito anno, de se não pagarem juros de emprestimos de 
Orphãos por prazo menor de hum anno, a menos que o ca
pital respectivo não seja retirado conjunctamente, assim o pon
dero a Y. Ex., visto como, por semelhante motivo, não póde 
o Thcsouro cumprir o seu officio de 29 de l'evereiro ultimo 
pedindo os juros de tres annos e meio do emprestím,Q de 30 
de Agosto de 1856. · · · ·· · ·' ' 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Juiz de Orph1ios da Côrte. · 
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·J.•-146 ........ Ã.Yieo de 3 de Abril de 1860.~ 

~lira CJ.Ue o eiame das contas da gestlo dos curadores ás berançu jaeén~s e 
· •· · bens de ausentes compete AsTbesourariu de Fazenda. 

Mioilltel'io dos Negocios- da I711!8Dda. rue de JaoeirG em 
3 de Abril de 1860. . 

Dispondo o art. 19 do Decreto n. 2.433 de 15 de Junho 
de 1859 que as contas da gestão dos curadores ás heranças 
jacentes e bens de ausentes, como as que acompanhárão por 
copia o seu officio de 27 de Janeiro do corrente anno, devem 
ser tomadas pelas respectivas Thesourarias de Fazenda, a quem 
compete, na fórma do mesmo Decreto, a immediat& fiscallsação 
da contabilidade e escripturação dgs bens de defuntos e au
sentes, ou l'agos, assim como da arrecadação dos direitos de
vidos á Fazenda, e entrega dos bens a quem de direito competir ; 
cumpria que Vm. SQ tivesse dirigido á Thesouraria de Fazenda 
dessa Província, e nao ao Thesouro, sem conhecimento da 
mesma Thesouraria, para que opportunamente ella providen
ciasse como fosse conveniente e de lei sobre o facto de que 
dá Vm. conta no seu officio, que, com os papeis que o acom
panhárão, he nesta data remettido á Thesouraria de Fazenda 
para que informe sobre a ma teria do mesmo officio. 

Deus Guarde a Vm.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Francisco Gonçalves de Araujo, Delegado Fiscal em Para
naguá. 

N. o 14 7. - IMPERIO. -A viso de 3 de Abril de 1860. 

Ao Presidente da Província de Pernambuco, appronndo a deeisllo que elle 
deu. de de-rerem eonliunar a ;;er qudlilicadO$ na Parorhia do Páo d'Aiho 
os cicladlos qvt: fVl nrt~ d~ L" Pronn<ial Ck~ra,l JW'~do ~ !'~ 
roclli.1 ~ 'lr:tt'Uilb.tt"lll. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
Imperio em 3 de Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. n.• 
530 de 14 de Março ultimo, declaro-lhe que mereceu a appro
vação do Governo Imperial a decisão que V. Ex. proferio 
sobre a consulta que lhe dirigio o Presidente da Junta de Qua
lificação da Parochia do Páo d'Alho, de que devem continuar 

1 
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a ser qoaliftelnlOII·~ na Pltroebia ··de Traeunbaem, per
tenceQte ao 6. o Di&trioiD Eleitoral,. 91 moradores dos engenhos 
Aldêa·, e Carulta,:,.,que- por lei provitJeial passárão .paA aqaella 
Pa(oehia, que ru.~ do 4.0 DistrictG; vieto que; segundo 
foi decidido pelo Av'so ·p.• 418 de i3 de N'ovembro· ele 1857, 
Citado pOr Vi BX.i. · d6M-86 ~r á telfleíto dOI terriCorios 
desmembl'ados de huma Patochia, e annexados á outra, a dis
posição da 2.• parte do art. 2.• do Delereto, que dividio essa 
Província &m DistJlctos eleitorus, n,0 1.792 de 26 de Julho de 
1856, para o fim de continuarem a pertencer ao mesmo Dis
triclo a que pertencião, até qu~J" por Lei Geral seja alterada 
a .actual divisão· de Districtos Eleitoraes, na fórma determi
nada no art. i. f § (.• do Dooreto n.• 84.2 de 19 de Setembro 
de 1855. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joao de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. • 148. -A viso de 3 de Abril de 1860. 

Ao Presidente da Província de S. Pedro, approvando llS decil!lles que deu 
sobre duvidas que occorrêrao ao Juiz de Paz Presidente d41UJlta de Qua
lificaçllo da Parochia de Pelotas por occasiao da organisaçAo ·da mestna 
Junta, e dos seus trabalhos. '• 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em ·3 da Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente ao Governo Imperial o 
officio de V. Ex. n. • 20 de 23 de Fevereiro passado, com 
o qual submetteu ao conhecimenio do mesmo Governo as de
cisões que profcrio sobre as duvidas apresentada!! pelo Pre
sidente da Junta de Qualificação da Parochia de Pelotas na 
execução da Lei Regulamentar das Eleiçi'ies. 

Em resposta declaro a v: Ex. que forão approvadas as 
ditas decisões, a saber : 

t.• Que erilo nullos os trabalhos da Junta por terem in
tervindo oolles Eleitores e suppleoCes. que perleateiD actual
mente á Par&chia da Boa Vista, formada com terrftorjo da de 
Pelotas, em face das disposições da la. • parte do art. 1. • do 
Decreto n.0 1.812 de ~3 de Agosto de 1856, e dos Avisos expe
didos anteriormente ao dito Decreto, que prohibem sejão cha
mados para buma Junta de Qualificação de Eleitores e sup
plentes mudados da Pal't>chla, ou pertencentes á territorios 
desmembrados della; 

2. • Qne a convocação da nova Junta devia ser feita com 
antecedencia de huq1 mez do dia marcado para a sua reunião, 



conforme o disposto no art. 4. o da Lei Regulamentar das Eleições, 
explicado por varios Avisos do Governo, nos quaes se tem 
declarado que devem sempre observar-se os prazos marcados 
na mes~a Lei, quando se tiver de coqvocar as Ju~ta~. em 
épocas diversas da que·ella -determina. · · · ' · 

3. • Que os Otliciaes da Guarda Naêional não estão com
prehendidos na disposição do art. 18, § 1. o da Lei Regulamentar· 
das Eleições, para poderem ser qualificados antes de comple
tarem a idade de 25 annos, como tem sido· declarado varias 
vezes, e ultimamente pelo A viso de 23 de Março ultimo, que 
remetto por copia a V. Ex.; 

4.• Que a lista dos votantes, organisada pela Junta, depois 
de encerrados os trabalhos de sua primeira reunião, deve-con
ter os nomes de todos os qualificados, conforme dispõe o 
art. 5}.7 da Lei, e não sómenle os que forem àe novo qua
lificados, em virtude do preceito do art. 26; só das inclusões feitas 
na segunda reunião da Junta, em consequencia de reclamações, 
queixas e denuncia he que se fazem listas supplementares, se
gundo determina o art. 24; 

5.• Que o art. 20 da Lei marcando o prazo de 20 dias, 
como maximo do tempo para as sessões da Junta em sua 
primeira reunião não prohibe que elle encerre os seus trabalhos 
antes desse prazo, huma vez que nada mais haja que fazer, e 
que se tenha assignado a acta, e extrahido e remettido as 
copias, de que trata o art. 21 ; 

6.• Que a qualificação dos votantes da Parochia da Boa 
Vista, ultimamente creada, c provida de Parocho, devia ser 
feita nella, e não na Parochia de Pelotas, d'onde foi desmem
brada, conforme muitas vezes tem sido declarado pelo Governo, 
de conformidade com o disposto no art. 1. • da referida Lei ; 

7.• Que só depois de feita a qualificação nessas duas Pa
rochias, he que a Presidencia póde determinar o numem de 
:Eleitores, que cada huma deve dar, de conformidade com a 
regra estabelecida no Aviso n.• 159 de 18 de Junho de 1849; 

8.• Que no art. 17 do cilado Decreto n.• 1.812 de 23 de 
Agosto de 1856 se determina a maneira por que devem ser subs
tituídos os membros da Junta de qualificação, que ficarem 
impedidos, quer antes, quer depois de assignada a acta da 
organisação da Junta, não havendo por tanto motivo para a 
duvida proposta a f('Speito de. hum supplente de Eleitor da 
·Junta de Pelotas que ficou impedido. 

O .que communico a V. Ex. para seu conhecimento ego
verno. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Prasidente da Provincia de S. Pedro: 
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Beparti~.S.al das taierr .. Pablleu. 
. ' ''""'t' i-'. l, 

~·o 1~9·~-ÀJ.iJo, N,<>.t2 de.3 de Abril de, 186(). -' ,., ' 
~: .f· -~ ;~ - : i . . ' :. . . • '; . . ' '. 

Resohe dnvidos ~bre !l, co~ da_s. ~ui~ por .~l&a de;,rep&roAfe,;t.erras 
· '< l• · ~à• · W,!'pijlas~ · ·· · • · ' · ' :r' · · .t,. 

: • ~. . # 

Illm. e Exm. Sr. -Com officio n: 91 de 23. de~ Fe
vereiro ultimo, transmittio-rne V. 'Ex. huma consulta do Pro
curador Fiscal da Thesouraria d·a Fázenda dessa Província sobre 
o modo de conciliar o art. 96 do Regulamento n. 1.318 de 
30 de Janeiro de 1854, que dispõe, tratando das multas por 
falta de registro de terras possuídas, que «as multas serão com
municadas aos lnspectores das Thcsourarias e cobradas exe
cutivamente corno dividas da Fazenda Nadonal » com a expressão 
de que usa a Circular n. 165 de 18 de Maio du 1858,,.. que 
tratando do mesmo objecto, diz- que não tendo os multados 
pago, proceder-se-ha á cobrança administrativamente.- Não ha 
porém contradição entre as duas disposições, que, versando sobre 
o mesmo objecto, referem-se 11 co usas di versas. O artigo do 
ltegulamento explica a especie de processo, que deve ser usada, 
a maneira, por que se deve proceder, em quanto que a Cir
cular, sel'vindo-se das palavras cobrada• adminislrativ~nte, 
quer dizer po1· autoridade administrativa. E como he fóra 
de questão que as autoridades administrativas podem qobrar 
executivamente, como fazem, as dividas do Estado, não pre
valece a duvida posta p11lo referido Procurador Fiscal. 

Deus Gua•·de a V. Ex. -Joào de Almeida Peren·a Filho. 
-Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. o 150.- A viso N. o 10 do 3 de Abril de 1860. 

Declara que os traslados de que trata o art. 48 do Regulamento !le 30. de 
Janeiro .de 18bi devem ser escriptos em papel sellado;· ·_. 

llhn. e Exm. Sr.- Uespondendo á consulta transmittida 
por officio de 8 do corrente, declare V. Ex. ao Juiz t:om
missario dos Municípios de Cantagallo e Macahé, que nos termos 
da Lei de 21 de Outubro de 1843 devem oil traslados de que 
falia o art. 48 do Regulamento de 30 de Janeiro de 18M .• 
ser esct·iptos em papel sellado de 160 réis cada meia ·folha. 

Deus Guarde a V. Ex. ·-João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N.• 151. -Aviso de &. de Abril cro 1860. 

Ao Presidente da Pro~incia de Sergipe, declarando mllla a eleiçlo de alguns 
cidadãos para os G.rgos de Juiz de Paz, e de Vereador da Villa de Campos, 
e communicando que se ba de solicitar da Assemhléa Geral Legislatha 
a teYilti~o dos att.os ollilliáes ptatieádos pelos mesmos eidadlos no exer
cício dos empregos que oeeuparlo Ulegàlmeote'. 

3.• Seeção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
lmperio em 4 de Abril de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos :'\egocios do 
lmperio do Conselho de Estado sobre o· oficio dessa Presi
dencia n.• 30 de 9 de Abril de 1857, e posteriormente ácerca 
do de V. Ex. n.• 137 de 21. de Dezembro do anno passado, 
em qHo prestou o5 esclarecimentos exigidos de conformidade 
com o parecer da mesma Secçao dado em 19 de Maio do dito 
mmo sobre aquelle primeiro officio. 

Informando V. Ex. que nilo estavão incluídos na qualill
cação de votantes de 1855, por onde se fez a eleição de 7 de 
Setembro de 1856, os cidadãos Jgnacio Ramos do Espírito 
Santo, Luiz Cyrillo Lima c Luiz de Mello de Faria de Andrade, 
o f.• eleilo Juiz de Paz, e os dons ultirnos Vereadores da Villa 
de Campos; consultou a secção em seu novo parecer de 25 de 
Fevereiro deste nnno que a sua eleição he nulla, em vista do 
que dispõe a Lei RegulamL"n!ar das eleições, e, como tal, deve 
ser declarada, eliminando os seus nomes das listas dos Juizes 
de Paz e Vereadores, sem embargo da observação, que V Ex. 
faz, dfl que semelhante annullat;ão acarretará a nullidade dos 
:wto8 pratlclldo!i flt~loH rt~feridos citladl!os no exercício dos em
,,.,~J(IJ.~ I{Ue oecupiio; por qonnlo em primeiro lug-ar h e inadmis
sível que se sustente corno vallida huma eleição que he nulla 
de seu principio; e em 2.• lugar remove-se o inconveniente 
que V. Ex, pondera, revalidandu-se por huma Lei os actos 
officiaes, em que taes cidadãos tiverão parte, como se fez em 
outro tempo com os que praticára o Juiz d•l Orphãos da Ci
dade da Victoria, os quaes pela Resolução da Assembléa Geral 
Legislativa de 23 de Agosto de 1828 forão revalidados para o 
elfeito sómente de nllo poderem sar annullados pelo vicio da 
notoria nullidade da eleição do mesmo Juiz. 

E Sua Mgestade o Imperador, Conformando-se por Sua 
immediata Resolução de 17 do mez passado com o referido 
par·ecer, assim o Manda declarar a V. Et., ordenando-lhe que 
faça cassar os diplomas dos mencionados cidadãos, e que mande 
substitui~los pelos seus supplantes legaes: ficando V. Ex. pre
venido, de que o Gav<lrno Imperial sol~itará da Assembléa 
f~eral Legislativa, na sua proxima reunião, a revalidação dos 
actos praticados pelos já mencion.ldos cidadãos no exercício dos 
empregos, de que são privadQs; o que V. E1. terá em muita 



co?sidcra~, par;t que. não (:oosip.ta cqpwstaçãp s.obre taes netos 
ate que a mesma Assembléa Geral resoivá o que ,em sua sa-
~or!a jul~ar m~11 ~f.CrfO~. · · . 

: "' Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida P~reira'Filho. 
• ,.. =~r: ?~}d~nfll da P.r.o,;~i~t de ~rii~ . 
... . . 

N.o 152.- FA~ENDA. -Ordem de! de Abril de t860. 

Declara improcedente buma apprehenslio feita na !\lesa de Rendas de Jaguarlio, 
c manda respqosahil,isar o Administrador da mesma Mesa pela irregularidade 
com que procepeu qo despacho de h uns faqueiros. 

Ministerio dos ~egocios da Fazen4a. Rio de Janeiro em 
4 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 'fhesouraria 
de Fazenda da Província de S. Pedro que o mesmo Tripunal 
julgou improcedente a apprehepsiio feita na Mesa de Rendas 
de Jaguarão, e confirmada por via de recurso pela mesma The
souraria, em differentes peças de prata, pertencentes ao subdito 
francez HarleSahrab, por se niio haver verificado nenhum dos 
casos previstos no art. 284 do Regulamento de 22 de Junho de 
1836, e não ser por consequencia caso della. E porque ao 
processo d~ sobredita apprehensão estão anneJos a fls. 20 e 
34 dous despachos sem data do Administrador da dita Mesa, 
e consta da certidão mandada passar pelo primeiro delles que 
o mesmo Administrador consentira na sabida da Repartiçlio, 
depois de conferidos, de oito faqueiros de jacarandá forrados 
de velludo, importados da Villa de Arligas, E11tado Oriental, 
com a CQndiçao, que se não realizou, de serem despacha4os, e 
pagos os r~spectivos direitos de consumo no dia seguinte, con
tra o que expressamente dispoem os Hegnlamentos Fiscáes : o 
mesmo Sr. lnspector, advertindo-o pela falta de data nos re
feridos despachos, faça promover a sua respomabilidade pela 
maneira irregular e indevida com que se houve no despacho 
dos referidos faqueiros; cumprindo que, quando casos de se
melhante natureza chegarem ao conhecimento dessa The~ou
raria, ella proc~da d9~e logQ .contrl\ os responsaveis, indepen
dentemente de ordem superior. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, 
DecisüBB do Governo. 19 

• 
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N. • 153.- Aviso de 7 de Abril de 1860. 

Indeftre o requerimento· em que iõ6 pedia iseôl)lio de direitos de matt:rla 
- · • prima· para huina fabrica d6 sab&o na Prolineia do ·p~rá~ . . · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 7 de Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Em soluç:io ao requerimento, infor
mado por V. Ex. em 11 de Janeiro ultimo, em que Joaquim 
Freire de Almeida & C.• pedem isenç:io annual de direitos 
de iinportaçllo por tempo de oito annos para 40.000 caixas 
abatidas, 150 pipas de azeite de palma e 6. 000 arrobas de 
sebo em rama coado em graxa, materias primas da fabrica 
de sabão que estabelccêrão nessa Capital, tenho a declarar 
a V. Ex. que a pretenção dos supplicantes não póde ser de
ferida, pois que he contraria ao disposto no art. 20 das Pre
liminares da Tarifa. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Jfoniz da Silva Ferraz. 
- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N.o 154. -Circular do 9 de Abril de 1860. 

Rerommenda todo o cuidado na qualiflcaçllo dos linhos allemlleli. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 9 
de Abril de 1860. 

Angelo 1\Ionit da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Th~ouro Nacional, tendo sido informado de que os Feitores 
Conferentes de algumas Alfandegas do lmperio qualificão em 
g-eral como do Rheno todos os vinhos allomãPs, ordena aos Srs. 
lnspcctores das Thesourarias de Fazenda que recommendem aos 
das rderidas Alfandegas o maior exame neste ponto, e que 
prestem toda a attenção aos certificados da origem desta merca
doria que lhes forem apresentados, estando de modo que pro
duzão fé. 

Angelo Moni:: da Silva Ferraz. 
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N." 155.-,YA.RI~HA.-Avlso de 9 de Abril ~e 1860. 

Declara que, em l'iata do' art. 1.• do Decreto .. n.• 1.~8!, de 2 dt Abril de 
1853, não te pócle preftxar o numero de ealafates ~ earpintçjros admissí
veis á JJJaWieQla eJU>e&da bum dOI~· jloJmpeno, .. qu,,~ U lu&ar 
modificar-te aquella ,dispoeiCAo.· · .. · · J • ' 

· · ~. • Secçllo. Rio de Janeko. Ministerio dos·· Negoclos 
da Marinha em 9 de Abril de 1860. 

Illm. e Ex. Sr.-Sua Magestade O Imperador, a Quem 
forão presentes os officios de V. Ex. n.•• 30, e 34, de 19 do 
Dezembro e 23 de ·Janeiro ultimos, cobrindo outros do com
mandante Superior da Guarda Nacional dos Munic)pios do 
Campos, S. João da Barra e S. Fidelis, e do Capitão de Fra
gata Delegado da Capitania do Porto da Cõrte, manda declar\lr: 

1.• Que, em vista uo art. t.• do Decreto, n.• 1.582, de 2 
de Abril de 1855, não se póde prefixar o numero de calafates 
e carpinteiros admissíveis á matricula em cada hum dos portos 
do Impcrio; 

2. • Que não h a lugar modificar-se aquella disposiç.ão, cU
minando as isenções que contém, por isso que, se n'alguns pontos 
do liloral rarefazem as fileiras da Guarda Nacional, em com
pensação ellas acoroçoão o desenvolvimento da industria de cons
trucção naval, além de que os indivíduos, assim desobrigados 
dos encargos da mesma Guarda, então sujeitos e podem ser 
chamados ao serviço da )farinha de Guerra sempre que fôr ne
cessario. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Xavier Pae& Barreto. 
-Sr. Pre&idente da Pro'l'incia do Rio de Janeiro. 

N." 156.-Aviso do 9 de Abril de 1860. 

Declara que n:lo têem fundamento as duvidas, suscitadu pela Capitania do 
Porto de Pernambuco, sobre o julgamento, que já nno cabe as Capita
nias, dos prejui~os e damnos occasiooados por abalroação. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos. Negoclos da 
Marinha em 9 de Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- f'orão presentes a Sua Mágestade O Im
perador os officios n.o• 170 e 171 bis, de 20 de Setembro e 7 
de Outubro ultimos, em que essa Presidencia pede solução de 
duvidas, suscitadas pelo Capitão do Porto da Provinda, sobrs 
a intelligencia dos arts. 104 a 110 do Regulamento n.• 4r.7, 
de 19 de Maio de 1846, em face do Decreto n.• 2.030, de 18 de 



Novembro de 1857; c o Mesmo Augusto Senhor, donforman
do-se com o parecer proferido pelo Conselho Naval em Con
sultas n_01 211 e 225, de 24 de Fevereit'o e 23 de MafÇo ptoiti
mament!} findos, Houve por bem Declarát que itifundadái! são 
as duvidas propostas, visto como, nos termos do citado Decreto 
n.• 2.030, de 18 de Novembro de 1857, não cabe ás Capitanias 
dos Portos julgar os prejuízos e damnos causados por abal
roação, tanto no alto mar, como nos Portos do Iniperio, c 
indemnisações correspondentes, incumbindo tão sómente ás 
mesmas Capitanias verificar, na fôrma do respectivo Regula
mento, se houve infracç.ão da policia do porto para o eiTeito 
unico de applicar a penalidade que por clla couber. 

Outrosim, cumpre que V. Ex. observe ao mencionado Ca
pitão do Porto o excesso, com que se houve, quando, além de 
fazer-se juiz em ma teria para que era incompetente, constituio-se 
executor da propria sentença, mandando á parte entregar incon
tinenti a imporlancia da indemnisação, que arbitr;íra, facul
dade que, mesmo pelo Regulamento das Capitanias, ainda que 
n'esta parte não estivesse alterado, lhe não pertencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Franci1to Xavier Paes Barreto. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N.o 157. -Aviso de !) de Abril de 1860. 

1\Ianda organisar o livro-mcstrP, e escala respectiva, do Corpo de Officiaes de 
Fazenda da Armada, pela fúrma admittida nos de Marinha, Saude, Nautica 
e Capella, e dú instrucçõcs para esse tim. 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da 
1\Iannha em 9 de Abril de 1860. 

Sendo muito convenientn, a hem do serviço c dos di
reitos dos Officiaes de Fazenda da Armada, regular o computo 
da sua antiguidade, harmonisando o systema de assentamentos 
nessa importante classe, a quem a Lei concedeu graduações, 
patentes c outros privilegios iguaes aos de que goza o Corpo 
de Officiaes da mesma Armada ; c de conformidade com o 
que cxpcndc o Conselho Naval em proposta, n.• 1, de 28 de 
Fevereiro ultimo, Sua Magestade o Imperador Determina que 
essa Intendencia organisc o livro mestre c escala respectiva do 
Corpo de Fazenda pela fórma admittida nos de Marinha, Sai.Ide, 
Nàutica e Capella, c sob as seguintes bases: 

1. • O ttlmpo de serviço começa a correr desde a data da 
primeira nomeação passada por está Secretaria de Estado ou 
por essa Intendência, ou por autorisação sua, segundo o disposto , 



em resoluçíltl de ~ol'ISUlta.s llé .\; de !olho e !6 de Agosto de 
1857,_ quanto aos Pilotos·. . 

2. • Aô!l Offtéiaés de FiiMndâ ettràfiumérá\'lt5~ éé não oonte 
como de serviço e *empo que posÍI8riio desomprepdot, segundo 
o que prescrevem ·a resoltf~~ di! 4lon8últ8 de 18 dl) ~Mbto 
de 1858 e a Provisão de 7 de Dezembro de 1835. 

3. • São appll~el~ íi escriptutll~liô 60 lltro ttlé!itrê do Corpo 
de Fazenda as disposições do Avi86 da 12 de Ndtén\btu de 
1849 c outras posteriores relativas á do livro mestre dos Offi
ciacs da Armada. 

4. a .Em quarttd se orgatlisa à respectiva escala, se tão di
rigidas á essa Intcndcncia, pata toma-las em consideraÇão, todas 
as petições dos Offiéiaes de Fazenda relativas a antiguidade. 

5. • A escala co1\tcrá unicatnente os nomes dos UIUciacs 
de Fazenda das tres clásscs; e ó lugar que cadil htim deva 
nella occupar, será designado pela somma, feita cont toda a 
exactidão e clareza, do tempo decorrido dnsde a elevação de 
cada hum à classé de numero com o tempo em qtlc serviU na 
qualidade de extranutnerario, dccluziltdo-se o cômputo deste 
dos assentamentos existentes na Contadoria da Marinha. 

G.• Os officiacs de Fazenda extranumel'arios ,dlll'cm sur 
alistados em livro separado, do qual só passarão ã escalá quàndo 
forem promovidos, contando-se-lhes então o tempo do serviço 
que já Uveí·em prestado segundo o que fica disposto fiO artigo 
2.• do pt·esente Aviso. 

7. • Organisada definitivamente a escala, será publicada pela 
imprensa, e communicada, em ordem geral do Quartel General, 
para o fim de representarllm os interessados, dentro do prazo 
improrogavel de seis mezes, ácerca de qualquer oiTensa de seus 
direitos. 

8.• Exph·odo ô pi'uio de que fall!l. o attigo antecêdente, 
ficará a escala regulando officialmente a ordem de antiguidade 
no Corpo de Fazénda, como a que se obsct\'à no Qunl'tet Gc· 
neral. 

9. • A Contadoria da Marinha prestará a essa Intendcncia 
toda a toadjll'vaçâo pata ó inteiró dcscmpenhó dM htllttm:çõcs 
contidas no pr~ente A.\tlso. 

Na intelliget\CI6 dl:l&tal! dlsposlt;~l V, S. R\çâ '\\113 ellas 
tenhão brevettlentc protnpta execução. 

Deus Guarde a V. S,-Francúco Xavier Pae1 B«tteto. 
-Sr. Chefe de Divisão Intendente da Marinha da Gôrte. · 
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N.• 158.- Aviso de 9 de Abril de 1860. 

Declara que sómemte 8ll.o Tálidos para a admissllo á matricula na Escola de 
.Marinha os exames de materlas preparatorias prestados nesse estabeleci
mento, 11lvas as escepções do art. ·1 ~ do Regulamento ·que bahóu com o 
Decreto o.• 2.163, ,do 1.• de Maio de 1858. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoeios da 
Marinha em 9 de Abril de 1860. 

Foi presente a Sua 1\lagestade o Imperador o requerimento 
em que Amaro Francisco de 1\foura pede se considerem válidos, 
para o fim de matricular-se no 1. • anno do curso da Escola 
de Marinha, os exames que prestou na Faculdade de Direito 
do Hecife, e o .Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com 
o parecer enunciado pelo Conselho Navall'm consulta, n. 0 216, 
de 27 de Fevereiro ultimo, Houve por bem, indeferindo tal 
petição, l\landar declarar a V. S. que, em faee das dispo~ições 
do ltP..gulamento annexo ao Decreto n.• 2.163 do 1. o de Maio 
de 1858, nenhum exame de materias preparatorias póde ser 
attcndido para a matricula ne~sa Escola a não ser nella pres
tado,_ salvas as unicas excepções designadas no art. 15 do su
pradJto Regulamento. 

Deus Guarde a V. S. -Francisco Xa't!ier Paes Barrei(). 
-Sr. Chefe de Divis5o Director da Escola de Marinha. 

N.• 159.- FAZENDA.- Aviso de 10 de Abril de 1860. 

Manda cobrar a armazenagem do valor real dos objectos de hum carrega
mento falsificado, yindo de Lisboa. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro Na
cional, tomando conhecimento do recun10 de Estevão Busk 
& c.• sobre a armazenagem do carregamento falsificado de 
vinho, azeite e cera, vindo de Lisboa no Brigue« Maria Emilia», 
de que traia a sua informação de l,. de Fevereiro ul~imo, 
n.• 616, resolveu deferir o mesmo recurso, afim de cobrar-se 
a armazenagem do valor real dos objectos recolhidos. 

Deus Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Inspcctor da Alfandega da Córte. 
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N. t60.~GUERRl~:~- biSÓ 'de 10'd'ê,..~ril de 18()0: •. . . . 
Declarando que o Oflieialtem direito a perGepÇIO de addieional e elape du

rantll;a ~Dl :que~ por;W,ra para reuniNe 10 teU torpe., ' 
. -~ . ~ ~· .. ~ 

Rio de Janeiro. · Ministerio dos ~egocios da Guerra em 
10 de Abril dé 1860. ' · 

A' vista das informações dadas, em data de hontem, pela 
Contadoria. Geral da Guerra sobre a representação que fez o 
Major do Corpo de Guarniçao fixa de Minas Geraes Mauricio de 
Souza Freire por 1te julgar lesado em seus vencimentos; decla
ro a Vm. para ~teu governo, que o referido Major tem direito 
á percepção addicional e etape durante a viagem que fizer 
por terra para reunir-se ao seu corpo, mas só da data em que 
ajustar sua conta na Pagadoria das Tropas da Córte, e ao soldo 
simples unicamente durante a licença que, por Aviso de 22 
de Fevereiro ultimo obteve para ir a Bahia buscar seus filhos 
por se dever entender sempre assim quando os Avisos que as 
concedem nao mencionão expressamente com outro venci
mento. 

Deus Guarde a Vm. -Sebastião do &go BarTo1.;-Sr. 
Inspector da Pagado ria das Tropas da Côrte. 

N.• 161.-FAZENDA.-Circular de 1t de Abril de 1860. 

Declar11 que a Ordem n.• 134 de 16 de Abril de 1858 á Directoria Geral 
das Rendas lóÓ diz respeito ás Collectorias e Mesas de Rendas. da Provinda 
do Rio de Janeiro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 11 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda, para terminar as duvidas que se 
têm suscitado sobre a Ordem n. • 134 de 16 de Abril de 
1858, dirigida á Directoria Geral das Rendas Publicas, que 
essa Ordem !iÓ di:r. respeito ás Collectorias e Mesas de Rendas 
da Província do Rio de Janeiro, pois que seu fim era ex-



pliC8f 11\[tl; ~fl;lr~e f} 4rt, . :f1/' das.: Jmt.J'IIIWÕCS Jl~ 3 de 
Maio do mesmo anno, applicaveis tão sómente ás ditas Es
taçõe!l, os respectivos Col4letor.os e Administradores nlo 
tinhlio direito ·á porcentagem ,de hum por cento, que a 
legislação an~eriQr Ih~}~ tnllndJiv, abQnar pelos dinheiros de 
defuntos e ausentes, que recebessem do· fflspectivo .Jufz9 i 
disposição esta que foi revogada pelo Aviso, não impresso 
na Colle~ção das Leis, dirjgido á mencipnada Dirf)çtoria 
em 26 de Março do anno passsado ; ficando portao~o em 
inteiro vigor todíl a legislação an~«?riór ~ concernente a este 
objecto. 

Anqeto Moniz da Silva Ferr(Jz. 

N.e 162.- Ordem da f2 de Abril de t860. 

Neg• a.m<~Lf4l,qria pedida por Jmm CQI!ec~or para en~ar para a Tbellouraria ;m;
pectivacom huma quantia arrecadada que perdêra. 

Ministeri.Q dos Ne~ocios da l!'~zenda. }\iQ de J.anein> em 
12 de Abril de 1860! 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspactor da Thesouraria de 
Fazenda de Sergipe que não póde ser attendido o requerimento 
de João Rodrigugs de Amorim, Collector das Rendas da Villa 
de Prüpfiá p~iiJ4o ~ conct~s~!W> de hum pr;.t-zo para recQlher 
em prestações á Thesouraria a quantia de 731,.,.,542 que ar
recadára e que perdeu, pgr isiO que, pertencendo a somma per
dida á renda da Collectoria arrecadada no trimestre de Outubro 
a Dezembro do anno passado, o Collector que não a reéolheu 
c,m tei'J)PQ achou-se nlcançado, e ueste ~aso q art. 4~ qa Lei 
de 28 de Outubro de 1848 não permitte a ~oncessão de mora .. 
torias. Outrosim ordena ao mesmo Sr. Inspector que advirta 
o Pri)CUr<Jdor Fi~al da Thesouraria de gu~ procede1.1 I,Denos 
regularmente ~ndo 4e parecer ~ue se OO!l<:edesse a moratoria 
pedi4a peJo CoUector, qp.andQ ~e.~~press;1 a dispo11ição da Lei 
em C~Tari9. 

Cu.mpr~ pQjs QIWO Sr. Inspector ,~~ndo r~cebi® est!l Ordom, 
intime o ref~jdo Collector para qua entre ,immediatame,nte 
para .os cQ(res d.a Thes.o~r11ria d~ Fazeod~ cpm a quantia +JeridiJ ; 



e ca8ó nlo Sé reaUze,,.essa:eJl~ até~ ~~ ... dia..dew9~n-
ttma~o, deverão faze-la os Srs..I~~~'l!i04!'1fadQf :~, 
que pc~~::aUicto;ftlPPOIII8W. ·.· · .. ·~ ~h~ h··· /.r-. " · "''· . 
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N.0 163. -Ordem de 12dc Ahrilde 1860. 

Approva a cobrança de direitos deetporta~fio nn razão do peso bruto da herva 
mate apresentada a despacho em surrôes de couro na Alfl\ndega do Rio Grande 
do Sul. 

!tlinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
12 de Abril de 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, respondendo ao officio do Sr. Inspector da 
Thesourarià de Fazenda de S. Pedro de 14 de Novembro do 
anno passado, sob n. o 308, lhe declara que fica.epproya~e. .. a de
liberação tomada pela Junta de Fazenda da mesma Thes9uraria, 
confirmando a do In!!pector da Alfandega da Cid1tde de Porto 
Alegra que mandou cobrar na razão do peso bruto. os direitos 
de exportação daherva-mate contida em surrões de couro, que 
foi. apresentada o despacho na mesma Alfandega, visto como, 
tendo os surrões de couro no mercado hum preço superior ao 
da herva-mate, a cobrança de direitos na razão do peso liquido 
importaria humo falta de equidade, porque desse modo o ge
nero de menor valor seria tributado, emquanto que o de valor 
superior ficaria isento de direitos. 

Angelo Moniz da Silva Ferr~ •. 



~;~h-. 

·~--~; ....... deit&ct.&ld~ã~ . 
. ~ t~:.~·'*"' . .. :. : . . ~· ! ' . . . . . 

~ CJQS' na conforntldade da Impeitf &ao~ dê f1' ê-A,;ost6• de 
, 13&9. 1,1 ;prtÇts . do Exercite q.'ue, ==m baila ou forem promovidal a ofli. ~~t:~,~~~~ das . ~ . ~ ~'fdamento grande que se lhes 

Rio de Janeiro. ~linisterio dos Negocios da Guerra em 
13 de Abril de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio n. 14 de 
u. de Janeiro ultimo acompanhando os do Coronel Assistente 
do Ajudante General nessa Província, do Major do Corpo de 
Guarniçio fixa, e do Inspector da Thesouraria de Fazenda rela
tivamente a duvida suscitada ao pagamento do fardamento 
grande ás praças que obtem baixa do serviço, declaro a V. Ex. 
aHm d& o faz6 constar á mesma Thesouraria, que na· confor
midade da Imperial Resolução de 17 de Agosto de 1859, to
mada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar de 20 de 
.Junho do dito anno, as pra~as de pret do Exercito que tiverem 
bait&, GO: forem promovidas a Officiaes devem ser satisfeitas 
das peças do fardamento grande que se lhes de\'IMIIII , quer 
tenhlio assentado praça antes, ou depois de 1852, sendo as 
divldas·anteriores ao exercício corrente processadas,. come ou
tra qualquet, nos termos da Circular do Toosooro :Nacional 
de &de Agosto de 1847. 

Deus Gúarde a V. Ex. - SebastiãiJ do Rego Barro•. -. 
St ~ Ptesidente da Província de Goyaz. 

N.'"'f6~.-IMP~RI0.-AvlsG de 14 de Abril de 1860. 

Ao Presidente da Camam Municipal da Côrte, declarando que elle não póde 
servir no Conselho Municipal de Recurso, visto ter servido em huma das 
Juntas de Qualificação do termo. 

3.'- Secção. Rio de Janeiro. Ministario dos Negocios do 
lmperio em 1ft. de Abril de 1860. 

Em resposta ao officio, que V. S. me dirigio em 20 do 
mez passado, em o qual submetteu á decisão do Governo Im
perial a duvida, em que se achava á respeito do seu direito 
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de -,f4Ur ·parte· .4o~1Jê.Jtllu&Ntpafi&f,. l'NIInt; ~-.:·:t.r 
.11ervido na Junta de Q-.w .. oao •• f~·clt~Aatàllto, 
:cab~me deol~ralf!?• ;V:oSt;~'Plfi .. •IJl•'iJRaiUgenei.Jt ,, OWC\1010. 
que, •segundo a cl~~Jçio: ~WliJI&Dto. dO''Brt{33.da 1.4)ltt_.9~ 

.de t9 de 'Agosto de"1846,·'e dos .Av1sqs de,~ .de·~•tço, 6 
· de Abril e 7 de. Junho de 184:7, não póde o Presidente da 
Camara Murlictpa1, que Uver servido, corno membro da Junta 
de Qualificação de alguma Freguezia, fazer parte do Conselho 
de recurso do respectivo .Município. O que cornrnunico a V. 
S. para sua intelligencia e execução. • ... 

Deus Guarde a V. S. -João de Almeida Perewa Filho. 
-Sr. Dr. João de Oliveira Fausto. 

·' 

N.• 166.-:FAZENDA.-Ordern de 16de'AbrU de i860. 

Confirma a llceisão da Jonta de Fazenda da The~;ouraria do RI& Grande do 
, ·Sul, ':elati':a a mu&W iwpostas pelo JIIÍll de Direito em eorreiçl8 a ...., 
.. tunccron~s. ·· , Çf>\.,.'1r '' 

. Minist~rio dos Negocios da Fazen~a·. ~,_ mc,Jf l--
16 de Abrtl de 1860. . .. _ ·~. ,,-.;, .~; 

' 
Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 

do Tbe80uro 'Nadonal, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Rio Grande do Sul que.o mesmo 
Tribunal, tendo em vista o que expõe em seu officio n.• 871 
de 5 de Outubro de 1858 ácerca das multas impostas pelo 
respectivo Juiz de Direito em correição aos Escrivães do Juizo 
de Orphãos Mano~l Joaquim de Carvalho Netto, e do llaoieil'81 
José Lopes Sambaqny, e 2.• Tabellião Publico do Judicial 
e Notas João Francisco de Aguiar, todos da ViUa 4e Santo 
Antonio da Patrulha, resolveu oonlirmar a 'cleclsllo ja )unta 
de Fazenda da dita Thesouraria, não só na 4'allte .._ que os 
absolveu da multa por terem lavrado em diversos autos certo 
numero de certidões de intiína~ão ê noti&a~ ~ ~'Paga
mento do devido selJo, por haverem provado CO&n 4oeu1Mtltes 
authen.ticos que era essa a pratica seguida, originada por erro 
de íotelligoocia n'hum pooto do Regulamento do •no, tf11e foi 
objecto de consulta da referida 1'hesouraria, ~mo ..e '\l.é·4a 
Or.dem n. • 464 de 16 de Dezembro ·de ,1857, COIM tiJD•em 
na parte • que fMifirJDOQ -a ·flllllta pw ·bam:6'111:$illldo • 
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traslados depols dá remessa dos rêspectivos autos orígíilaég, 
e conseguintemente depois da assfgnatura e do concerto, o 
que .he contrario ao disposto, no § 6.0 do art .. 87· do,Regu-
b,lmento -n.o _681 de 10 de Jtllho de 1850. · · · 

Angelo Moniz da Silva Ferrcu. 

N." 167.-Aviso de 17 de Abril de 1860. 

Confirma a decisilo do Inspector da Alfandega da Córte sobre o despacho 
de 80 peças de brim da Russia. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
17. de Abril de 1860. 

Communico ao Sr. Inspector interino da Alfandega da 
Cõrte que o Tribunal do Thesouro, indeferindo o recurso de 
Humano & c.a, de que trata a sua informação n.o 747 de 
29 de Março ultimo, confirmou a decisão dessa Inspectoria 
mandando despachar por vara quadrada, e nao a peso, as 
80 peças de brim da Russia. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.0 168.-GlJERRA.-A\'iso de 17 de Abril de 186tt. 

Determinando segundo Resolução de Consulta , que Antonio Climato dJJ 
Almeida Castro que deu substitnto para servir em seu lugar no Exercito 
e que desertou, seja obrigado a restituir sómente aos cofres publicos a 
quantia que depositou como fiança. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
17 de Abril de 1860. 

Tilm. e Exm. Sr. -Havendo por bem Sua Magestade o 
Imperador. por Sua Immediata e Impt.>rial Resoluçao de u. 
do corrente, tomada sobre Consulta do Canse lho Supremo Mi
litar, Determina~ quo o ex-sargento Qu~rtel Mestre ~o 12.• 



~15'1 ~ 

Batalhlio.dé lnfantaria.í\ntonio Cli,maco de Almeida Castro seja 
obrigado a restituir; Sómente· aos CQfres. publicos • da ·quantia 
que nelles depositou como fiança, a parte proporcional ·ao 
tempo que lhe falta para concluir o prazo a que era obrigado a 
servir, a conta r ® . dia em que. desertou o individuo que o 
substituio no Exercite; assim' o declaro a V. Ex. para seu 
conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -
Sr. Barão de Suruhy. 

N.o 169.-FAZENDA. -Portaria de 18 de Abril de 1860. 

Indefere hum requerimento sobre o depacho de lenços de cambraia com 
cerClldura de renda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 18 de Abril de 1860. 

Communico ao Sr. lnspector interino da Alfandega da 
Córte que o Tribunal do Thesouro indeferio o recurso de Passos 
Souza & Irmao da décisão que mandou despachar ad valorem 
os lenços de cambraia com cercadura de renda, e não por 
peso, como pretendiáo os recorrentes, á vista da amostra que 
acompanhou o mesmo recurso, sobre o qual informou a Alfan
dega em officio n. o 7 AS de 2 do corrente. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.o 170. -Portaria de 18 de Abril de 1860. 

Indefere o recurso interposto para nova decisll.o de arbitros em huma questll.o 
já resolvida. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
18 de Abril de 1860. 

Communico ao Sr. lnspector interino da Alfandega da 
Côrte que o Tribun~ do Tbesouro indeferio o recurso, de que 
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trata a<: lUa IDform~ n.0 774. de 12. 'd9 -corrente, em que 
Laa,..·Jianna & O ... pretendifto submetter á nova decisão.de 
~~~a ~U.esCAo já de~a. · , · , .. ; .. · • ·,~:? ~·~. ,, 

;;.. A~ ·Moois da St1va Ferrai&. 

N.• 171.- Portaria de 18 de Abril de 1860. 

Releva da multa, por equidade, o CapiUio de hum Barco que não apresen
tára a nota do despacho de humas barricas de assucar destinadas a outro 
porto. 

Mlnisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
18 de Abril de 1860. 

Communico ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado 
da Córte que o Tribunal do Thesouro, dando provimento ao 
recurso de José de Avellar Pereira, Capitão do Brigue ror
tuguez «<mproviso », de que trata o seu officio n.o 34 de 
12 do rorreote, resolveu por equidade releva-lo da multa que 
lhe foi imposta nos termos do art. 165 do Regulamento de 
30 de Maio de 1836, por não ter apresentado a nota do des
padlo de 11 t barricas de assucar que recebeu a bordo do 
mesmo Brigue com destino ao Rio da Prata. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.o 172.- Aviso de 19 de Abril de 1860. 

Communica o indeferimento da pretenção de h uma vi uva sobre o meio soldo 
de eeu INI'.ido, n1o 86 por falta -4e formalidade 110 pro!"AlS!Io de bahlli
taçlo, mas ainda por motivo de prtl8cripçlo. 

Ministetio dos NegGCios da Fazenda. Rio de laueiro em 
19 de Abril de 1860. 

Hbn. e Exm. Sr .-Cornmunico a V. Ex. que foi indeferido 
o l't'JI(uerimentl& transnütt.ido por V. Et. ao Exm. Sr. Ministro 
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do Imperit$ v~,..no.qD,tl~~ ;l~~d, Sacram~nto 
pede que se lhe continue a flbOnllr. 9,1 meio SQI~o do: seu 
finado marido, .o Capitao Joifdlieal:do •. Cr:u J?~ta, na 
impo~ncia de GNOC»JDQDsaes, qu,e fôja SIJSpellsQ'ip~ Oidem 
n.• 8 de ;14 de Fevereiro de 1848, n4o só porque ·do processo 
da habilitação da supplicante não consta que o referido Official 
eonta&&e vintcj annos de seniço, mas tambem porque' í21inda 
que a supplicante tivesse direito a ser deferida, já .se deTia 
considerar prescripto, á vista do art. 2.•, § 1;• do Decreto 
n.~ 851 de 12 de Novembro de 1851, e Resolução de Co.osulla 
do Conselho de Estado de 12 de Agosto de 1854, tomada sobro 
quett:io identica. 

DeusGuardea V. Ex.-Angelo Moniz da Siloa E«rG. 
-Sr. Presidente da rrovineia de Pernaml}alo.> . 

" ~·.·~ ,'•'1; 

N.0 173.-Circular de 19 de Abril de 1$0.' .. 

Declara que os productos do gado de origem oriental na~ dey~~{pagar 
outro expediente ou qualquer imposto a que 'll&o es- ellrigados 
iguaes productoa do Imperio aimilare~. · ~ • , , 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. 
em 19 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Pre11idente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorc!l .;las Tl:c
sourarias de Fazenda, para o fazerem constar nt•S da- . ! -

fandegas, que os productos do gado de origem oriental, hvres 
de direitos em virtude do Tratado de 4 de SP.te~fo de 
1857, nA.o .devem pagar outro exp~iente ou quaJtl~r outro 
imposto a que não estejão obrigados iguaes p_~d~tos do 
Imperio &imilares, e que deste modo só pagarão os pro
duetos etopecificados no Decreto n.o 2.474 de 24 de Se
tembro de 1859, que ampliou a isenção do expediente dos 
generos nacionaes. 

Angelo Moniz da Silva F~rraz. 



N.• t'14.-0rdem de 19 de AbrU de 1860. 

lleeomenda a res&a(ílo da pratica seguida na Thtsouraria da Bahia sobre a 
eJ!Uipturaçao da r.:aiu quanto a letras e bilhetea da Alfaodega, t .miUldlt 
oblernr as dlsposil!lles do Regulamento de !6 de Abril de 183! e d• Ordem 

· de 6 de lJezembro de UaG • 

. Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
19 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, sendo informado por officio n. • 72 
de 15 de Fevereiro do corrente anno, do Contador do mesmo 
Thcsouro Raphael Archanjo Galvão quando encarregado de 
examinar a e~cripturação, contabilidade e expediente da The
souraria de Fazenda da Província dt1 Bahia, que se achava 
odmittida. na escripturação da Caixa a pratica rle dar-se entrada 
á importancia das letras e bilhetes da Alfandega, cobrados 
nos diversos dias de seu vencimento, pm meio de huma só 
parti la de receita que se cscripturava no fim do mez com 
guia da mesma 1lata, as~ignada pelo Thesoureiro, determina 
ao rPferi.to Sr. Inspec:or que, reiteranrlo as providencias que 
tom;Íra a este respeito logo em principio de sua admfttistração, 
provirlenrias a que alludira em seu officio áqnelle Contador, 
datado tamhem a 15 de Fevereiro, faça cessar semelhante 
pratica, observando-se de ora em diante, conforme lhe re
commendára o Commissario do Thewuro em officio de 14 
do citado mez, as disposições do Regulamento de 26 de Abril 
de 1832, e as !la Ordem de 6 de Dezembro de 1836, quer 
naquillo em que nlio forlio alteradas pelos Decretos e Regula
mentos que reformárllo o Thesouro Nacional e as Thesourarias 
de Fazenda, quer no que toca ao modo pratico de realizar os rece
bimentos e pagamentos a cargo do Thesoureiro da Thesouraria, 
para que se possa fazer effectiva a responsabilidade dos 
Escripturarios da Caixa que forem omissos no cumprimento 
dos seus deveres. 

Angelo Moniz dtt Silva Ferraz. 
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x.o.-t7~demde t:tde·Abril de1860; 

Ordena ao lnspeeter da· l'besouraria· da Bahia que mande passar para a 
· Caiu Geral a soilima ora: esistente na de Depositos ,e Co'luçoes, provenientes 

de rendas do Mof!ado de S&IICa Barbara, e recommenda a eseeUÇI!o da Ordem 
n.o 226 de 7 de Dezembro de 18110 s6mente a .respeito. de cw:sos usos. 

Ministerio :dos Negocios da Fazenda. Rio de.,Janeiro 
em 19 de Abril de 1860. · . 1 

An~e1o Moniz da Silva Ferraz, Presitiente do Tribunal 
do The~ouro Nacional, ordena ao Sr Inspee.tor da Thesou
raria de Fazenda da Província 1la Bahia. de accôrdo com o que 
já a este fôra recommendado pelo l'.omrnissario do Thesouro 
Nacional Raphael Archnnjo Galvão em officio. de 2! de Feve
reiro ultimo, e pela Directoria Geral de Contabilidade em 
data' ~e :11 ~e Novembro de 1857, que mande passar para 
a Caixa Geral a somma ora existente na de Deposito e 
Cauções, proveniente de rendas do Morgado de Santa Barbara ; 
por quanto, ainda quando estivesse determinado que aqtielle 
dinheiro fosse escriptura<lo nesta ultima Caixa, não fôra regular 
que nella se conservasse por longo período, mas deveria ter 
passado i&mediatamente por supprimento para a outra Caixa. 
Determina outrosim que faça dar execução á Ordem n. o 226 
de 7 de Dezembro de 1850 tão sómente a respeito das quantias 
que se tenhão de recolher por caução de fianças prestadas, 
e daqueJias cuja origem ou proveniencia fór de~cimhecida, 
O'IJ. em que haja duvida de pertencerem á Fazenda Nacional. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 176.- Ordem de 20 de Abril de 1860. 

Communica o deferimento de hum recurso interposto contra huma impo
slçao de multa a bum Negociante de Porto Alegre por falta de formali
dade na descarga de huma por~ao de fogo de artificio. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em. 20 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do- Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou-

- I J>e'eiaQ~ do (jovn-no. · 21 



raria de· Fazenda da Proviociá de S. Pedro que o mesmo 
Tribunal resolveu deferir o recurso, interposto pelo Nego
clarifé' Francisco José da Costa ·dd multa que lhe foi imposta 
pelo ~Iilspector da Alfandega de Porto Alegre por não ter antes 
da descarga feito a declaraçao por escripto de ter a bordo rlo 
Brigue-Escuna (<Guanabara» quatro volumes com fogo de arti
ficio, não só porque não decorrêrão as 48 horas exigidas no 
art. t.• do Decreto n.• 2.361 de 26 de Fevereiro de 1859, 
como porque da carta de guia consta a natureza dos generos 
despachados na Córte, fazendo expressa menção de foguetes. 
do ar, e. fogos miudos artificiaes. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N." 177. -Aviso de 21 de Abril de 1860. 

Approva a resolução pela qual o President,e do ruo Grande do Norte se attti._ 
buio a competencia da approvaçao do contracto da venda de páo-brasif. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro ellb 
21 de Abril de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Respondendo ao officio de V. Ex .. 
n." 68 de 15 do mez passado, em que participa ter sido· 
consultado pela Thesouraria de Fazenda se era da compe- · 
tencia da Presidencia concluir o contracto da venda do páo
brasil determinada pela Ordem n. • 62 de 20 de Dezembro 
do anno passado, ou devia submette-Io á decisão do Governo 
Imperial, segundo lhe parecia deduzir-se da mesma Ordem, 
drclara a V. Ex. que bem resolveu julgando que era de sua 
attl1buição a approvação dos contractos desta natureza, á vi:ta 
do disposto no art. 81 do Decreto de 20 de Novembro de 
1850, e art. t.•, § 14 do de 22 do mesmõ mez de 1851. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz., 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 
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N.• t~,.:;;...;;_AvJsCJ.:lle 2t~• Abril de 1860. • 

Manda declarar á c.mara Munieipal da ~(Jade de Paranasuã qllfM6· devem 
respeitar o dir~ que. lhe . BiS~ em· 'Yirl~~ dt• .legjfla.çllo, .~ig_ent~ 
sobre éertos te~DOil--~ :mtrilihls. · · · ' - ' ·' 

Ministerio elos Negocios da' Fazenda. Rio d&; Janeiro 
em 21 lle Abril 'de f860. ' ' ":• · ~ · •f:.Jf 

lllm. e Exm. Sr. -Tomando em consideraçlio o que . 
allega a Camara Municipal da Cidade de Paran11guá na· re
presentação dirigida a essa Presidencia em 30 de Julho de 
1859, e que V. Ex. submetteu á decisão do Governo Imperial 
em officio o.• 35 de 4 de Novembro do dito anno, tenho a 
declarar a V. Ex., afim de o fazer constar á mesma Cama r a, 
que .se deve respeitar o direito que dos provimentos do Des
embargador Corregedor Geral Raphael Pires Pardinho em 16 
de Junho de 1721 e da Provisão Regia confirmatoria, do 1.0 

de Setembro de 1730, resulta á referida Camara Municipal 
sobre os terrenos de marinha comprehendidos entre o~ rios 
ltibyré e Embogoassú, na extensão de meia legua; convindo 
entretanto que se proceda á aviventação, com as formali,tadcs 
legaes,. dos marcos de que fallão a demarcaçlle e medição feitas 
pelo mencionado Corregedor. · 

Deus Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N.• 179. -Circular de 21 de Abril de 1~0. 

Dá expliraçCies ás Thesourarias de Fazenda sobre o Decreto n.• t. ~90 de 
30 de Setembro de 1859. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Jahciro 
em 21 de Abril de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesour<t ,Nacional , declara aos Srs. ln!!peetorés das 
Thesourarias de Fatenda para. seu conhecimento e devidos 
effeitos: . · 

t.o Que o artigo 14 do Decreto n.O 2.490 de 30 de 
Setembro de 1Sá9 nio exige indi~tinctamente qne se e1-
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traia copia :'de ·'todos· os papeis srijeitos · á revalidação, mas 
sim apenas quando tal copia se tornar necessaria para ul
terioros eft'eitos legaes , coroei o de servir de base ao pro
c0880;·da imposição da multa, ile 'no caso oouber' rooio .. cla
ramente se deprehende 'do § t. o art. \1. o das Instru~es 
de 2D de Outubro do mesmo anno. 

2. o Que não se deve extrahir copia de autos ou do
cumentos que incorrerem em revalidação por terem sido 
juntos sem sello, bastando em taes casos, para organisar 
o processo, huma exposição circumstanciada do Empregado 
incumbido da arrecadação do imposto; e que assim se deve 
proceder em qualquer outro caso, sendo os papeis sujeitos 
á revalidação de grande volume. 

3. o Que dada a hypothese do artigo 14 das citadas 
Instrucções, e sendo logo paga a revalidação, que poderá 
effec~uar-se em qualquer Estação Fiscal, não he mister a 
remessa do titulo original ao districto da residencia do 
infractor, (e nem se poderia fazer, porque se deve entregar 
o titulo á parte), mas sim copia delle quando houver lugar 
a imposição da multa, excepto no caso do art. 89 do 
Regulamento de 10 de Julho de 1850, conforme o § t.o 
do art. 14 do Decreto citado de 30 de Setembro. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

I(. 180. -GUERRA. -Aviso de 21 de Abril de 1860. 

Declarando que as despezas com quaesquer olljectos fornecidos aos Corpos 
ou por elles recolhidos aos Arsenaes, de,.em ser feitas pelos mesmos Cor
pos ; e que quanto ás despezas com iguaes objeetos para as fortalezas se
jlo pagas pela Tbesouraria 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
21 de Abril de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao seu officio n.o 70 de 
20 de Março findo em que pede esclarecimentos ácerca da 
despeza que se faz com o transporte com artigos destinados aos 
quarteis e fortalezas, declaro .a V. Ex. para o fazer constar, 
que de conformidade com o que já se resolveu a semelhante 
respeito as despezas com quaesquer objectos fornecidos aos 
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Corpos o ti pur .e11~ l'eeolhiJios -80t ~ Arsenaes, déVetn sedeitàs 
pelos mesmos Corpos.- .; '• 

As que .sftf): rela\lvas a· fortalezas -como nlo tePJ caixas 
prqprias, deye o. teniço...ser feito· pelos escaleres das, mesmas, 
ou pelos do A~nalrde Guerra quando ellas os não teDbao; 
sendo pagas pela Tbesourarja -todu as que se filerem!por de
ficiencia de escale.res,,·· ou porque o tl'lllsporte 1 exijlt ~rea-
ções maiores. "· • 

OI' 

Deus Guarde a V. EI. -S,bastião do Beg• Barnn.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N.0 181.-IMPERIO.-Aviso de 21 de Abril de 1860. 

Ao Direetor da Faculdade de Direito de S. Paulo, declarando que os Lentes 
e Proressores das Faculdades do Imperio nllo perdem o direito ás grati
ficações do exercício, quando deixio de leccionar por ralta de discípulos. 

4. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoçios do 
Imperio em 21 de Abril de 1860. 

Foi presente a Sua 1\lagestade o Imperador o officio do 
Director interino dessa Faculdade de 3 de Agosto proximo 
findo, no qual, expondo que hum Professor não tinha tido 
exercício da respectiva Cadeira, durante o anno de 1858, por 
não haver estudante algum matriculado na sua aula, entrava 
em duvida se a este Professor era applicavel a excepção do 
art. 247 do Regulamento de 2&. de Fevereiro de 1855 ; c sendo 
ouvida a Secçl!.o do Conselho de Estado dos Negocios do lm
perio sobre as seguintes questOes: 

1.0 Se os Lentes ou Professores das Faculdade que dei· 
xarem de r~ger suas respectivas Cadeiras por falta de alumnos 
matriculados nas suas aulas estão comprehendidos na 2.• hy
pothese figurada no art. 21J.7 do Regulamento complementar 
das Faculdades de Direito, e na 3. • hypothese do art. 321 do 
Regulamento Complementar dos Estatutos das Faculdados de 
Medicina; 

2.0 Se no caso de solução negativa, devem·se-lhes abonar, 
na fórma do art. 95 dos primeiros Estatutos, e 130 dos segundos, 
as gratificações que lhes competem. 

O Mesmo Augusto Senhor Considerando: 1.0 , que pelos 
arts. 95 dolil Estatutos das Faculdades de Direito e 2'7 do reg. 
pectivo Regulamento Complementar, 130 dos das Faculdades 
de Medjcina) e 3~1 dp seu Resulamento Complerpentar, os 



Lootes,í.;que comparecerem á· FtlçUidade parà · preenc&ereln as 
suas funcções, e não poderem exércê-las por causa,: que lhes 
nãq 'seja pésso.al, não perdelll fS. suas; gratificações;, 2•0

,. que 
á 'fi{~flie Jlluml_lo$ i:natricuu~aqá ~Q)l~. GQUS\l pe~P~ aQS. Lentes 
e Professól'és; 9.", finalmente~ que o ptlncipio consignado nos 
Estatutos, de que a gtatiflll8çâ0 $Óiilente bo percebida pro la
bore; não autotisll a là1~r di8ÚiiOçôeA; que não eli.istem: nos Estil
tutos e Regulamentos,· os qullM pelo· letra de seus artigos 
favorecem os Lentes e Professores; e Conformando-se com o 
parecer da referida Secção do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta <le 9 de Fevereiro proxirno passado, l{esolve: 

Que os Lentes e Professores das .Faculd:JdPs do Imperio 
não devem ser privados das gratificações, que lhes pertencerem, 
qnando deixarem de reger as respectivas Cadeiras por falta de 
alumnos matriculados em suas aulas, visto corno nesta hypo
these estão comprehendidos na excepção figurada no art. 247 
do Regulamento Complementar d§s Faculdades de Direito, e 
no.,.art. 321 do Regulamento Complementar dos Estatutos das 
Faculdades de :Medicina. 

O q_ue communico á V. S. para seu conhecimento e exe
cução;. e em resposta ao mencionado officio da Directoria dessa 
:!:acuidade. 

Deus Guarde a V. S.- Jfdo de Almeida Pereira Filho.-"
Sr. Director da Faculdade de Direito da Cidade de S. Paulo. 

N.• 182. -FAZENDA. -Aviso de 23 de Abril de 1860. 

Detlara que as entregas e pagamentQS de dinheiros de defuntos e ausentes 
n.ão podem ser feitos pelas Mesas de Rendas e Collectorias. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. lHo de Janeir9 
em 23 de Abril de 1860. 

Declaro a V. S., em solução á consulta do Collector do 
Município do Rio Claro constante do officio por elle dirigido 
a V. S. em 12 de Abril do anno passado, que as entregas 
e pagamentos de dinheiros de defuntos e ausentes não podem 
ser feitos pelas l\Iesas de Rendas e Cotlectorias; não só porque 
do sentido rlu Lei de 2~ de Outubro de 1832, a que se 
referem os Regulamentos de 9 de Maio de 18.42, e 15 de 
Junho ultimo, claramente se deprehende que taes entregas e 
pagamentos devem ser etrectuados directamente pelo The-
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N.o 183. -Aviso de 24 de Abril de 1860. 

:Dá provimento a hum recurso interposto contra n pagamento iode1ido de 
direitos, occasionado por omissll.o- do Feitor do deSJilcho, e mau«~aMnrtir 
ao mesmo por essa falta. ·' · · · 

;< ·•· 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janerro em 
fi de Abril de 1860. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro Na-
. cional deu provimento ao recurso interposto por Guilherme 
de Castro & C. a da decisão dessa Alfandega obrigantJóí.os ao 
pagamento dos direitos em dobro pela differen~a de quan
tidade, reconhecida na conferencia de sabida, dos objectos de 
metal do príncipe que submettêr:l.o a despacho em 27 de 
Janeiro, visto n:io ser tal mercadoria das que pela Tarifa estão . 
aujeitas ao o nus do peso bruto, mas sim das que devem pagar 
direitos pelo seu peso liquido verificado, o qual, no caso 
em questão~ combina exactamente com o declarado na nota 
do despacho. E porque o Feitor do despacho omittio de
clarar que era liquido o peso constante da mesma .nota, o 
que certamente teria evitado todo o procedimentõf'fl duvidas 
posteriores, cumpre que V. S. o advirta por essa falta. 

Deus Guarde a V. S. -Angelo Moniz lla Silva Ferraz. 
~Sr. Inspector da Alfandegada Córte. · · 
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N.o 184.-tMPERIO.-Atiso de 24 de Abril dé tSOO. 

Áo Vereador da Camara Municipal da Cõrte, José Marianno da Costa Velho, 
declarando-lhe que nllo lhe compete fazer parte do Conselho Municipal de 
1\ecurso, yisto estar no e1ercicio de Juiz .Municipal como substituto do 
metmo. 

3. • Secção. Rio de 1aneiro. Miniáterio dos NtmocnM ·do 
Imperio em 24 de Abril de 1860. 

• Em solução ao seu officio datado de hontem, em que con· 
solta o Governo, se, pstando V m. funccionando no Conselho 
Municipal de RecursO, como legitimo supplente do Preside(lle 
da Camara que está impedido, deve tambem assumir o exf1r
cicio da vara munkipal no impedimento do Juiz respectivo, 
e seus supplentes, ou se, embora chamado para exercer a vara 
municipal na qualidade de Presidente da Camara, como o ve· 
reador mais votado entre os que se achão desimpedidos, deve 
con~inuar a funccionar no Conselho Municipal de Recurso, 
dande-se para aquelle fim por impedido, e passando a vara 
ao vereador que se lhe segue na ordem da votação, tenho 
de declarar-lhe: 

1. o Que, devendo os vereadores, segundo a ordem da vo
tação, substituir o Juiz Municipal, quando este e os seus sop
plentes se achão impedidos, na fórma do que dispõe a Lei 
n.• 261 de 3 de Dezembro de 18!1, não póde Vm., na qua· 
lidade de Vereador mais .fotado, entre os desimpedidos, deixar 
de aceitar aquella substituição, salvo se tem impedimento que 
o inhiba de exercer as funcções de Vereador, o que em tal 
caso o priva tambem de exercer qualquer cargo, á que seja 
chamado nessa qualidade; 

2. 0 Que, assumindo Vm. o exercício da vara municipal, 
e não podendo por este motivo exercer as funcções de Presi
dente da Camara por haver incompatibilidade no exercício si
multaneo de ambos os cargos, como dispõe o Decreto n.o 429 
de 9 de Agosto de 1845, o o Aviso de 6 de Julho de 1859, 
expedido em virtude de Resolução de Consulta de 2 de Abril 
do mesmo anno, deve substitui-lo na Presidencia da Camara 
o vereador immediato em votos, ao qual compete tomar parte 
no Conselho l\funicipal de Recurso, visto como da letra e espírito 
da Lei n. o 387 de 19 de Agosto de 184.6 se deduz claramente 
qne he na qualidado de Presidente da Camara que hum dos 
membros da Junta deve alli ter assento. 

Deus Guarde Vm.-João de Almeida Pereira Fil/w.. -Sr. 
Dr. José Marianno da Costa V<'lho. 

~i 
l 
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Angelo Moniz da. Silva Ferrax, ,.Preside'ntê' do'''Tribdnal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. ~~~Jor 
da Thesouraria de Fazenda da Provinc.ia de Minas, relativo á 
questão--se o8'8foramentos em que se .. á dinheiro de entrada 
estilo ou não sujeitos á siza correspondente á mesma entrada 
ou joia-; communica ao mesmo Sr. lnspector que, por Imperial 
Resolução de. 14 do corrente mez, tomada sobre Consulta dai 
Secções reunidas de Justiça e Fazenda do Conselho de'Estado, 
foi declarado que, nlio alterando a joia ou dinlieiro de 
entrada a natureza do contracto, como he fóra de dtifida, 
não póde a mesma joia ou. dinheiro de entrada exigir 
hum imposto de que o mesmo contracto está isento. · : ' 

Angelo Moniz da Sil"a Ffff'G. 

";J.J' 

N. 0 186.- Aviso de 27 de Abril de 1860 • 

. Declara que a gratificaçllo de lO 0 /q sobre os Yeucimeutos, concedida aos 
.Empregados de Fazenda, deve ser sempre calculada na razllo dos,Ttmci-

, mentos que o Empregado perceber. . ,, • 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. J\io "fe ·Janeiro 
·em 2:1 de Abr.il· de 1860. ' · ··· 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em soluçao á duvida • 
•·.proposta pela 3.a Contadoria dessa Directoria Geral, relativa
. mente á gratificação do 2. o Escripturario da Recebedoria do 
Municipi~, José Antonio Machado dos Reis ; que a gratificação 
de 10 % sbbre cs vencimentos, concedida a Empregados de 

.Fazenda nos termos do art. 42 do Decreto n.0 2.343 de 29 
de Janeiro de 1859, deve ser sempre calculada na razao 
Jlos ven~il_!lentos. que o Emp~egado perceber, embora sejiio 

Dectsoes do Governo. 22 · 



i.'J.o 
elles a\terad09· posteriormeatá .t ee~.ià pati84açléf~ e 
sem dependeneia de novo titulo. 
' - ·~: ;. . ' 

·'Deus "Guarde a V. l:x:.- Angelo Moni:: da Silva fterr~. 
r;t~·~oaselh~ro. Director ~ral da .Con~ilidade, •: ,. 

:' . ' 

~ ·. 
N~ • 187.- -'viso de 28 de Abril de 1860~ 

1\esoile. dircrsas duridas da Directoria Geral de Contabilidade sobre o calcnlo 
da porcentagem dos Empregados da Recebedoria, sobre a Renda da Ca'mara 
Municipal e outros objeetos. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeir8 
em 28 de Abril de 1860. 

lllm .. e Exm. Sr.-Declaro a v: Ex., em solução ás duvidas 
propostas pela 3." Contadoria dessa 1Jirectoria Geral: 1. ", que 
us. dc~pezas·ue expediente, que devem ser mensalmente dedu
zidas da receita arrecadada pela Recebedoria, para calcular-se 
a porcentagem de seus Empregados, são as effectivamente pagas 
no mez a que pertencer o pagamento dos respectivos venci
mentos, para o que remetterá a 1. • Pagadoria á essa Directoria, 
no ultimo dia do mez, huma relação de todas as despezas 
qu(: no correr uelle houver satis(eito, para dabi extremar-se 
a despeza u deduzir; 2. •, que a renda da Camara Municipal, 
arrecadada pela Recebcdoria, não está comprehendida na dis
posiçnõ do § 3. • do art. 4. • do Decreto n. • 2.551 de 17 de 
J\farço, ileste anno, visto não ter ella o caracter de deposito, 
e não vir expressamente mencionada no referido artigo;· exceptu~ 
tando-se porém o producto da renda proveniente do imposto 
de 40 réis sobre canada de aguardente do paiz, por determinar 
a Lei de 21 de Outubro de 1843, art. 47, que na Recebedoria 

• ·r•ão se deduza· porcentagem pela arrecadação da mesma renda ; 
:3.•, que na disposição do § 8. 0 do citado art. 4. 0 deve ser 

· ·comprehendida a receita do papel sellado vendido por quaesquer 
·e~tações ou casas particulares, pois que a desta procedencia 
está no mesmo caso da renda da Typographia Nacional, da 
Casa da l\loeda, e da divida activa, cuja arrecadaçao não he 
tfeita: }1eta Recebedor ia ; nlio assim, porém, a receita proveniente 
'ÚQ Jlapel' sellado nesta Repurtiçao vendido, por mais forte 
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razlW -t d~S' ~oftlnMlt.69 e. ~~ v.ist11 ~o não 8Ú fJIIa 
arrecada estes impostos, mas até fiscalisa a sua devida cobrança; 
.l. •;j firralmeirti que o ataguêl da essa M1de funccioua. a Agencia 
em'B#trifiea, bemMmii ossalario! c!tri seYVêbtes df ~Bêdofia 
não podem ser considerados na cta~e das despezas àe éXpeàieófe 
qae dev~o · c~tr~ ,por . roonta oos Empregados, ~. p~.;anto 
que devão ser deduzidBs da receita annual ; mas as dés~z~ . 
do expediente da referida Agencia o devem ser do rendimenú) 
da mesma Recebedoria, por fazer aquella actualmente parte 
desta Repartição, sendo por esse motivo que a renda arreéadaEia 
}léla Agencia nãa Sê comprehende no jà mencionado § S. o 

do art. 4. •, e della cabe porcentagem aos Empregados -da 
Dêcebedoria. 

Deos Guarde a V. Ex. ~Angelo Moni~ da Silvt1 li errai. 
-Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. 0 188.- Portaria de 28 de Abril de 1860: 

Manda restituir o sello de humos contmi pôr ifét stiJii e'ttinCfir ~rltimwr éoor..: 
mercial a que pertencião. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Abril de 1860. 

O St • .&drn'iQistra'dor dn Rcce-bed()r.iá dó Munici'ftro fllça 
restituir a W. A. Campbell & c. a a quantia de 56,)500, im
portancia do seno dás cO"Otas juntas, vlsio qlié fói é'itrndta' 
aqúeUa firma commercim, f)elo qne fiéárão inuiilisa:das ás 
mesmas contas. 

• 'Í .. ,'r'"• ·!.; 
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N. 189.-GUERRA.- Circulat de 30 de Abril de 1860. 

Revogando a de 15 de Abril do anuo findo, que mandou abonar sratifica· 
çlo aos ofliciaes que commandao mais de huma Companhia, e declarando 
que taes despezas devem ser pagas pelas Tbeso'!rarias. 

Rio deJaneiro. Ministerio dos Megocios da Guerra em 
30 de Abril de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Ficando revogado o Aviso Circular 
datado de 15 de Abril do anno findo, que manda abonar, 
para despezas de escripturação, ao ollicial Commandante de 
mais de huma Companhia gratificações correspondentes ao nu
mero de Companhias que estiver commandando ; declaro a V. 
Ex. para o fazer constar , que essas despezas serão pagas pela 
'J'hesouraria de Fazenda á vista das contas documentadas e 
rubricadas pelo Commandante das armas, ou, se não o houver 
pelo Assistente do Ajudante General do Exercito, não deveo
do porém exceder á importancia das respectivas gratificações 
das Companhias que estiverem sob o commaodo desse offi
cial. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros~
Sr. Presidente da Província de ••..• 

N. 190.-JUS'J'IÇA. _..Aviso do 30 de Abril de 1860. 

Dedde que, á vistn dos termos restrictos do art. G9 ~ 1. o da Lei de 3 de 
Dezembro de 1841 c art. 438 § 1.• do Regulamento n.• 120, só se concede 
recurso da decisão que obriga, e nno d:t que nllo obriga a assignar termo de 
bem viver. 

Illm. c Exm. Sr. Communicando á essa Presidencia o 
Juiz de Direito da Comarca da Constituição em officio de 18 -
de Fevereiro do anno passado que, tendo sido para elle interposta 
appellação da decisão do Juiz .Municipal de Capivary, que julgou 
improcedente huma petição para obrigar a assignar termo de 
bem viver, não tomára conhecimento da dita appellação por 
lhe parecer que no caso devia ter lugar o recurso em sentido 
restricto, entendendo que as disposições do art. 439, § 1. • do 
ltcgulamcnto de 31 de J nnciro de 1842 são communs e applicaveis 
tanto á decisão quo obriga, como á que não obrigá á assignar 
o termo ; e7 consultando essa Presidencia ao Governo Imperial 
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em seu officio de 25 do referido mez sobre a duvida prowata 
por aquelle magistrado, tenho a declarar-lhe em resposta que 
Sua Magestade o Imperador, Tendo ouvido a Secção de Justiça 
do Conselho de Estado, e Conformando-Se com o seu parecer, 
Houve por bem decidir que, á vista dos termos restrictos do 
art. 69, § 1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 184-1, e art._,438 
§ 1.0 do Regulamento citado, só se concec:Ie recurso da decisão 
que obriga, e não da que não obriga á assignar o termo do 
hem viver, por quanto o fim do recurso de que se trata, sendo 
o prompto remedio á coacção que a parto presume feita á sua 
libm;dade pela decisão que obriga a assignar o termo de hem 
viver, e não havendo a mesma razão na decisão contraria, pois 
que os direitos que podem ser olfcndidos. li cão sob a salva 
guarda da autoridade em quanto o Juiz ou Tribunal Superior 
não julgar a appellação, be claro que a Lei não quiz muitlil 
intencionalmente dar a mesma disposição para ambas as decisões, 
como deu expressamentente para as de que tratão os §§ 3.0 

e 4.0 do art. 69 da Lei citada. 
O que communico á V. Ex. para sua intelligencia, e para 

que o faça constar ao referido Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Paranagw.i . 
....o..Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 0 191. -GUERRA.- Aviso do 1." de Maio de 1860. 

Determinando que a Fazenda Publica seja idemnisada do valor das peças 
de fardamento recebidas a vencer, mas tão s6mente na proporção do tempo 
que restar a vencer, ficando o fardament<> em poder da prata que fôr 
escusa do serviço. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra em o 
t.o de Maio de 1860. 

Havendo por hem Sua Magestade o Imperador por Sua 
Immediata e Imperial Resolução de 30 de Abril ultimo, to
mada sobre consulta do Conselho Supremo Militar, Determinar 
que a Fazenda Publica seja idemnisada do valor das peças de 
fardamento recebidas a vencer, mas tão sómente na proporção 
do tempo que restar a vencer, ficando o fardamento recebido 
em poder da praça que fôr escusa do serviço ; assim o declaro 
a V. S. para seu governo, e em resposta ao seu officio sob 
n. 0 189 de 4 de Janeiro do corrente anno. 

Deus Guarde a V. S. -Sebastião do Rego B•rros.-Sr. 
Chefe da Repattiçlio do Quartel Mestre General. 
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~.0• üe~.-FAZEN»A.-Em 3 oo Maio de 186&. '... - . ' . . . -·.~ 

'Novos e vell)os di_reitos de actoa ju.diciaes. 

Ministerio dos Negocios 4iJ. Fa~enda. RiQ de Jaa~lra em 
3 de Malo de 1860. · 

Em solução á consulta do Administrador da l\Icsa de Ren
das de S. João da Barra em officio de 10 de Janeiro tiltimo, 
cumpre que V. S. lhe declare : 1. o, quo os vcl h os c novos 
direitos de que trata o § 4.2 da tabclla annexa <5 Lei de 30 do 
Novembro de 1841, assim como outros direitos de aclos ju
dicíacs de que rcsa a mesma tabella, são devidos do expediente 
dos Juizos e Tribunacs, c por isso deverão ser cobrados dos 
actos alli designados, qualquer que seja o titulo de que pro
v.cnha o direito que com aquellcs actos se procure firmar ; e 
portanto estão sujeitas aos direitos velhos e novos do citado 
paragrapho tQdas a..; habilitações que se procurassem em Juizo 
para haver herança, ou ella seja deferida por morte de pessoa 
de quem seja-se herdeiro natural ou inscripto, ou por ausencia 
de pessoa a qual se não sajba se hc morta, se viva , e a cuja 
herança se tenha o direito de concorrer por succéssão natural 
para o fim de ter-se a curádoria provisoria, c immissão na 
posse daquella, nos casos em que cabe esta succcssão, como 
dispõe a Ordem de 28 de 1\laio, e os §§ t.o, 2. 0 e 3. 0

,. do 
art. 47 do Regulamento de J 5 de Junho do anno prox1mo 
pass~do.; 2. o, que, sendo os velhos e novos direitos cobrados 
dos actos judiciacs especificados na tabella de 1841, e tendo 
estes por fim firmar direitos, hc claro que, assim como são 
~evi.dQs aqp.~lles das habilitações de herdeiros que concorrã.o á 
herança do ausente, assim tarnbem o devem sei: das habilitações 
dos que concorrão á herança do fallccido intestado ou com tes
tamento, porque em amlJOs os casos dá-se o mesmo acto judicial, 
c em ambos se firmão direitos, com a particularidade de que 
neste segundo caso he mais justificavcl a cobrança do imposto, 
visto serem os ciTeitos civis, resultantes do direito que teem 
os herdeiros alli figurados, mais importantes e em maior nu
mero do que no 1. o, pois naquelle fi cão os herdeiros. com a 
propriedade da parte que lhes couber, sem onus algum, em
quanto que neste teem os herdeiros apenas hum direito su
perficiario ou usulructuario, além de prestarem fiança como 
garantia dos direito's do ausente, caso este appareça para mbaver 
os seus bens ; prática constantemente seguida e que he consp.
·gruda pela Ordem de 31 de 1\laio de 1851; 3. 0

, que a dis
posição do § !~2 da tal)elta he gcnerica, e como tal abrange 
as habilitações para os dous casos acima figurados ; ~oj~ o 

·vocabulo ausente, de que serve-se {) mesm{) pa~~rap.bi1 re
fere-se em hum caso á pessoa que se ause.nta. ~- IU~a1'( am 

l 



que estão os seus bell8 sem que appareça déntró de certo 
lapso de tempo, como · adma fiea dito,' embóra I se ft1lo saiba 
se be morta ou viva, e no outro aos herdeiros auSentes de 
quem tenha motri~o ·sem dei lar na terra qualquer das pessoas 
ás quaes compita ficar em posse e cabeça do casàl'.· · · · 

o que fieà..,~pOSto não tem porém applieaQllo á·ttypothese 
figurada no offi~Jio do Administrador da· Mesa de Reud~ de 
S. João da Barra. No qasó de que elle trata não são de'Vldos 
os velhos e novos direitos da habilitação, pela razãd de que 
existião no lugar parentes collateraes em primeiro e· segundo 
gráo, aos quaes competia, no fórrna do Hegulamento de 15 do 
Junho ultimo, entrar em posse da herança, e porlanto só os
tavão obrigados a buma simples justificação de identidade de 
pessoa, da qual não são devidos direitos, nem novos nem velhos; 
tanto mais quanto, ainda no caso de haver«-se feito a, àrreca
dação du ~erança, corno jacente, era suficiente, como preVinem 
o Aviso de ';!.7 de Setembro c a Ordem do 15 de Outubro 
de 1859, que esses herdeiros intentassem huma justificação da 
qualidade hereditaria, só devendo habilitar-se se a justHh:açfto 
não procedesse. • 

Convém outrosim declarar ao referido Administrador que, 
se por ventura não foi pago o scllo proporcional dos quinhões 
hcreditarios, promova a cobrança do mesmo na fOrma da Lei, 
interpondo ou concedendo recursos quando entenda. serem_ cllcs 
admissíveis. · 

Deus Guarde a V. S.- Angelo ltloniz drt Silva Ferraz. 
-Sr. llirçctor Geral interino das Rendas Publicas. 

'N.0 193.- Em 3 de Maio de 1860. 

Direitos que devem pasar os promovidos á Grã-Cruz, &r. das Ordens hono
rificas. 

· Ministerio dos Negocios da Fazenda. IUo do Jnneiro em 
3 de Maio de 1860. 

Communico a V. S. para seu conhccill\Cnlo, c para o 
. fazer constar á Recebedoria do Munieipio, que Sua Magcstadc o 

"•' Imperador, a quem foi presente o officio da mesma Repartição 
n.o 89 de 10 de Maio de 1858 a respeito dos direitos que deve 
pagar aquelle que fôr promovido ao gráo de Grã-Cruz das 

'Ordoos de Christo; Aviz e S. Thiago, sem ter sido antes Com
' mn.da{lgt•llal,' lluuvo pot bem decl~art pol' 11u~ i.-mediati.\ 

.·4'4;\ 



Resolução de 30 de Abril proximo findo, tomada sobre consulta 
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, que, estando o A viso 
de 12 de Maio de 18~2 implicitamente revogado, por ter caducado 
a Lei de 19 de Junho de 1789; e que sendo hoje as ditas Ordens 
reguladas pelo Decreto de 9 de-Setembro de 1843, o qual não es
tabelece promoção regular das classes de menor.pàra maior gra
duação, como tambem a não estabelecem o Decreto de 19 de 

r Outubro de 1822, que regula a Ordem de D. Pedro L o, e o de 19 
de Outubro de 1829 a respeito da Ordem da Uosa ; os direitos 
devidos em tal caso são os da tabella annexa á Lei de 30 de 
Novembro de 1841, relativos sómente aos gráos que forem 
conferidos .aos agraciados em quacsquer das Ordens honorificas 
do Imperio: com excepção unicamente da Ordem Imperial do 
Cruzeiro, que pelo Decreto de sua instituição do t,o de De
zembro de 1822 exige que haja nos agraciados as anteriores 
graduações para a nomeação dos grãos superiores. 

Deus Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Eerra::. 
-Sr •. Director Geral interino das Rendas Publicas. 

N.0 194.-IMPERIO.-Aviso de 3 de Maio de 1860 . 

.Ao Director da Academia das llcllas-Artes, declarando que o exercício do 
magisterio das Bellas-Artes uno he sujeito á prova de habilitaçllo profes
sional, sendo porém obrigadas á prova de moralidade as pessoas que ensi
narem as respectivas matrrias em Collcgios e casas particulares. 

4.a Sect;Ao. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 3 de Maio de 1860. 

Á Sua Magestade o Imperador foi presente o Officio 
de 4 de Novembro do anno passado, no qual V. S., em 
nome do Corpo Academico propôz que se applicassem ao exer
cício do magisterio particular das Bellas-Artes as mesmas 
disposições que regulão o exercício do ensino particular da 
instrucção primaria, e secundaria do Município da Côrte, fi
cando a Academia das Bellas-Artes autorisada para conceder 
Diplomas aquelles que se habilitassem perante ella. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido a Secção 
dos Negotios do Imperio do Conselho de Estado, e Con* 
siderando: 

1. o Que o ensino da instrucção primaria e secundaria 
implica necessariamente intere1Se8 de ordem moral, e de 
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ordem publica, que .eumpre acautelar nlo sejfto offendidos; 
o que se na o dá no . ensino d"s. Bellas-A.rtes, cuja missilo na 
Sociedade· he mui· 'diversa da que estâ assigna4.a · á instrucÇAo 
primaria e secundaria ; • , · : ' · ' 

2. • Que, sendo hoje geralmente reconhecido .q~e;. a pro~ 
tecção mais valiosa qne·se póde dar ás Bellas-Artes be.,P,~ua-
las desenvolver-se livremente sem obstaculos; . 

Resolveu de conformidade com a sua immediada Reso~ 
lução de 30 do mez findo, que o exercício do magi~erio 
de Bellas-Arws não be sujeito a prova de habilitação pro
fissional, 11endo porém obrigados á prova de moralidade, nos 
termos dos Avisos de 23 de Abril e 29 de Julho de 1856, 
os que ensinarem as respectivas materias por Collegiós e 
casas particulares. ~ 

O que communico a V. S. para sua intelligencia, .~ em 
resposta ao citado officio. -

Deus Guarde a·v. S.-João de Almeida Pereira Filho.~ 
Sr. Director da Academia de BeiJas-Artes . 

• 

N.• 195.-Aviso de 3 de Maio de 1860. 

Ao Presidente da Província de S. Paulo, approvando a decisão que deu 6. 
consulta que lhe fez o Juiz Municipal da Cidade de Campinas, de que 
os Officiaes da Guarda Nacional nilo podem votar antes de completarem 
a idade de 21í annos. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 3 de Maio de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio dessa Pre
sidencia n.o 60 de 28 de Abril proximo findo, em que V. 
Ex. submette á consideração do Governo Imperial a resposta 
que deu ao Juiz Municipal de Campinas em solução das se
guintes duvidas propostas pelo mesmo Juiz: 

1. • Se, debaixo da expressao-Officiaes 1\lilitares-empre~ 
gada na Constituição Política do Imperio, e no § 1.0 art. • 
18 da Lei Regulamentar de 19 de Agosto de 181\.6 compre
bendem-se os Officiaes da Guarda Nacional; 

2. a Se, tendo estes a renda e as outras qualidades que 
Dechões do GoMno.. 23 



ed· ~!§.'! ~ .. ~i~a~a L. ei,. podem .. vo~r, ~iada -qqe . sejão .uenoí:es 
J~ ~- ;mnos, e m~1óre~ de 21. 

> 'Em resposta declaro que bem decididas forão p()f v. 
E~: as referid_al' duvidas, respondendo áqueUe Juiz que a ex .. 
pressã.o Officiaes Militares usada na C0nstituiçao ,. e na ínen
éionada Iéi nãô coinprehende l:l~ OOiciae& da Guarda Nacional, 
e qqe pm: tanto nl!ó podem estes votar, h uma v~ que 'sejl'io 
m~npres de 25 a~nos. 

. A decisão de V. Ex., além de reproduzir a doutrina 
consa~ra<Ja pelos Avisos n." 62 de 27 de Março de 1847, § 
7.", e d~ 21 de Abril de 1849, está de accordo com o que 
a semelhante respeito decidio o Governo Imperial por Aviso 
de 3 de Março ultimo, de que se lhe envia huma copia. 

O que communico a V. Ex. para sua intclligencia, e para 
fazer constar ao referido .Juiz. 

P.evs Guarde a V. Ex.-Joilo de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Provinda de S. Paulo. 

N.• 196.-Aviso de Jí. de Maio 1lc 1860. 

Dt•clara que, emquanto não forem appro\ados pelo l'otler J,rgislatiw os 
Regulamentos de Instrucçno Puhlica, o Goyemo pôde altera-los, mas n~o 
a~mentar despezas; que não convém entretanto reformar o prncesso 
para imposiçilo da pena •le su:;pcn~ão ao:; Profc~sorcs · 

4.a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio, em !t. de l\1aio rle 1860. 

Illm. e Exm. Sr. --J:<'orão presentes á Sua lUagcstadc o 
Imperador os Officios dessa Inspcctoria (',eral de Instrucção pri
maria e secundaria rlc t-9 de Agosto, 13 e 19 de Setembro, e o 
·de t 2 de Outubro do anno passado; e, para que se podes
sem resolver as propostas neHes contidas, foi ouviqa a 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado sobre 
as seguintes questões: 

t." Se continúa a vigorar, em quanto não forem a,ppro
vados pe~ Poder Legislativo os ReguJamentos, que· baixá

. rão com~os Decretos n. •• L 331 A de 17 Fevereiro de 1854, 
c 2.006 de 24 de Outubro de 1857, a autorisação dad" ao 

: G~VíWÍlo pelo Di~ n. 0. 630 de Setembro d~t 18~1? 



~ t'lt~ 

~. ~. Se a falta de appr!M'a~·. awrisa o Qevet:no a fu.wr 
altera~qes ~~ Regula~ntós d~ easina, saperior e médio? 

3~ a . Se, ~~rripE?.!iftd9 ~i. p~a ao Go:. vemo o direito de alterar 
.a J.~IJ~~~~~p lip-Rr.~ ~ j's!rq.~~G f11blica, convém mudar a 
_(Qfp:tif M lí.f. OJ(t:fl$Q ~~mm~~J),'il.bvo ~st~helepf<l.9 ~o R~J~~ílmen-. 
~P. ~E?· 17 ff!f :E~v'*!ro · d.e, tMA . .Pª-~ a 1wposi~ag ·~ pe~a 
da ~JlSpensA!t ·MS frqfesspr.es P~~l•C~l!? . :· 

Houve por bem o Mesm,o Augustp Senbor, por sua imme .... 
diata Resolução de U de Abril proximo findo, tomada sobre 
consulta de 29 de Novembro do anno passado, Determinar: 

Que, no caso proposto na 1. • questão, a autorisação 
continúa até a approvação dos Regulamentos . pelo Poder 
Legislativo: • 

Qu~to 4 2. a que a autorisaç~<t para alterar ~s, Regula~ 
.mentos não abrange a facuWade de augmentar a~ dcspe~as; 

Qu11.nto 4 3.a, que não convém alterar a fórma do pro~ 
cesso da formação da culpa estabelecido QO llegulam~nto de 
17 de Fevereiro de 1854 para a imposição da pena de sus- 4 

pensão aos Professores Publicos. _ 
O que tudo communico V. Ex. para seu conhecimen .. 

ta, e em resposta aos referidos offieios. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeira Pereira Filho. 
-Sr. ~t~z~wq .~ Que.irQ.Z CP.UÜJlb~ Matto~o Camara. 
, 

N.• 197.-FAZENDA.- En1 4- dé Maio de 1860. 

Na liquida~ão do tempo de serviço para a concess.~o da gratifieuçllo de que trata 
• Q art. i2 do p~;:cr.l).tO 4e 29 de)a11eiro de .18á9 deve-se cooJ.ar O auttJrior ~ 

uposenl(ldor~a. · · . 

Ministerio dos Negocio$ d~ F~enda. 1\iQ 4,6 s-.nciro CJI1 
4 de Maio d~ i86Q. 

IUQl.~ e ~xrp. Sr. -4 Socçijo de Fazenda do Conselho 
de Esta.® .:oqs~Jltan!lq, por orderil de Su~ Magestade O lfl\~ 
pm;ador, sob.rf) a duvida svscitad!,l .no 'fhesouro a respeito da 
liquidação du tell)po da serviço do 3. o Escripturario Amaro 
Velho_ 1)11 .. Si\Y8 IJitteiWQU.Yt, afim de ~r-lhe conferida a gra
tifieação 4lé IJOO.. truta o art. 4:1 do Decreto de W} oo Janeiro 
de 18~ .loi· dQ' paseOflll qw; ~tió.do a wu~ 'f)QJ.l~~9 



llxigida pelo· citado artigo para a concessão da mencionadl1 gra~ 
tificação, em que o Empregado, além das necessarias habilita
ções, conte 30 annos de serviço e esteja no caso de obter sua 
aposentadoria com ordenado por inteiro ; que sendo, além de 
pratica, disposição expressa do. referido Decreto, computar-se 
no calculo dos trinta annos o tempo de serviço prestado não 
só na mesma Repartição, ainda que interrompidamente, mas 
tambem em outras do Estado, e até nas da Fazenda Provin
cial ; he fóra de duvida que para a concessão de qualquer 
gratificação que o Governo entenda conveniente dar ao dito 
Escripturario, se deve accumular o tempo de serviço anterior 
a 1832, em que foi aposentado, ao que elle tem prestado de
pois de 6 de Fevereiro de 1841 em que começou de novo a 
servir: outrosim que a concessão de tal gratificação h e objecto 
de graça e não direito absoluto de qualquer Empregado que 
a pretenda obter, ainda que conte trinta, ou mais annos de 
servi~;.o: e, Havendo-se o Mesmo Augusto Senhor conformado 
com este pareéer, assim o communico a V. Ex. para seu 
conhecimento e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferra::. 
-Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N.0 198.-IMPERIO.-Aviso de 8 de Maio de 1860. 

Ao Presidente da Província de S. Pedro, approvando a decisllo que deu 
!obre deTer tomar parte na eleiçllo dos Membros da Assel«bléa Legi!
lativa Provincial hum Eleitor da Parocbia de Caçapava que fôra pro
nunciado. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 8 de Maio de f860. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente á Sua Magestade o Imp~ 
rador o officio dessa Presidencia n. o 91 de 28 de Setembro 
ultimo, em que V. Ex. submette ao conhecimento do Gover
no Imperial a de1isão que déra á seguinte duvida do Juiz de 
Paz Presidente da Mesa Parochial de Caçapava; 

Se o ;Eleitor João Silveira da Fontoura, da Parochia da 
Cachoeira, que estava pronunciado, quando foi eleito, devia 
ser convocado para a eleição de Deputado• á Assembléa Le~ 
gislativa dêssa Província, ou se tambem devia sê-Jo o res
pectivo suppJente, para que o collegio eleitoral decidisse á 
qual dos dous competia tomar parte na referida eleiçao. 



'~181~ 

E o Mesmo Aagosto Senhor, Tendo-Se Conformado por 
Sua Immediata Resolução de 5 do corrente mez com o parecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulta de 9 de Abril proximo findo , Ba 
por bem Mandar declarar que V. Ex. decidio acertadamente, 
respondendo ao sobredito Juiz que só o Eleitor, ',e não o 
supplente, devia ser con'\'ocado, não pela razlio pót V. Ex. 
invocada de que, approvada a eleição do Deputado pela As
sembléa Geral Legislativa, approvados ficlio os Diplomas dos 
Eleitores ; principio este que, embora verdadeiro, não h~ ap
plicavel á hypothese Yertente, pois que aquelle Eleitor não 
interveio na eleição de Deputados ;-mas sim pela razlio de 
ainda não ter sido o respectivo Diploma presente ao Collegio 
Eleitoral á quem compete conhecer da legalidade da eleição 
do dito Fontoura, e, se a julgat nulla, convocar o supplen
te, apurando em separado os votos de hum e' outro. · 

O que communico a V. Ex.· para sua intelligencia e 
para fazer constar áquelle Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho. 
-'Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N." 199.-A.viso de 9 de Maio de 1860. 

'ÀO Presidente da ProYincia da Parabyba, declarando que sllo submettidas 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislatin algumas leis da mesma 
Proyincia, cujas disposições sllo exorbitantes das attribuiçoes conferidas 
ás Assembléas Proyinciaes. 

'3.8 Secção. Rio de Janeiro. Miríisterio dos Negoçios do 
lmperio em 9 de Maio de 1860. 

Illm. e Exm; Sr. -Foi presente á Sua Magestade o Im
perador o officio dessa Presidencia n. o 121 de 15 de Dezembro 
ultimo, em que V. Ex. expõe as razões, que o induzirão a 
saoocionar varios actos da Assembléa Legislativa dessa Pro
viooia, promulgados na sessão ordinaria do anno passado ; 
e o Mesmo Augusto Senhor; Tendo-Se Conformado por Sua 
immed.iata Resolução de 5 do corrente mez com o parecer 
da Secçio dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado,. 
exarado em Consulta de 4 de Abril proximo findo, Ha por 
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bem Mandtlr. 'tleclftlo81' f(Ué. exoéieiíl à ~ibui~ ~ootllridas 
-M A.ssembléás Proviliciaes pelo Aeto JWc)ieronal os segmnteS 
ae«J$ .. ,iq114!1 nesta octasião !lo &'il.bJbettiêios <Mo eon~ntó 
dó ~oder Legis1ati'Yp : · 
. t,• A Lei n.• 12 de 2 de SetembrO; que anootisa a &JlO"' 
~entadoria,. de tium Continuo ddquella .bsembléa', · })Ois' que 
n:io pódem as A:ssetnbléas Pro'Vinotaes,. ~mo já tanttts Ye~ 
se tem decidido, conceder mercêS peroniarias; 

2. • O art. 2. • da Lei n. • 13 de 5 de Setembro, que fixa 
a Força Policial, e a maneira de distribui-la, visto que ás 
Assembléhs Provinciaes só compete a fixação do numero das 
:praçll!l e dós seus vencimentos; 

3.• A parte final do art. 3.0 da Lei n.• 15 de 24 de Se-
·temijrot Telativa á compra de fazendas alfandegadas, e que 

, determina. que o comprador poderá , querendo, entregar a·o 
vendedor a respectiva importancia; por quanto não e~tã'o as 
Assembléas autorisadas para decretar disposições de Direito 
Civil; 

4.• A Lei n.• 20 de 28 de Setembro, que trata da sepa
ração das attribuições dos Escrivães do Judicial, Capellas e 
Ucsiduos & c. das Villas de Bananeiras e Independencla, pois 
que não cabe na alçada das Asscmbláas Pro,·inciaes a altera
ção das attribuições dos empregados geraes; 

5. • O art. 90 da tei n." 26 de 30 de Setembro, por que 
não he da com~tcncia das Camaras 1\Innicipaes a prohibiç1!o 
do Commcrcio nos Domingos e, Dias Santos. . 

Qua'nto aos l'rojcctos n• !J, 30 e 74, que V. Ex. ueixou 
de sanccionar, c de que remette copias, entende o Governo 
Imperial qúe são valiosas as ratões, em que V. Ex. fundou
se pará negar-lhes a Sancção; mtis, não constando do supra
citado officio de V. Ex. que a Asseinbléa Provincial tivesse 
.conhecimento das referidas razões, como determinão os arts. 
15 e 19 do Acto Addicional, nada tem o mesmo Governo que 
deliberar á tal respeito. 

\. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pere"ira Filho• 
-Sr. Presidente da Provincia da Parnhyba. 
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J\'~:q.~~i~Hle1~.~~~i() de_i~6~ • 
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Ad ~. ·-~'dt~ ... ·DiiJ,··*~:S •. /I'ael .. p...· ·•. Ol. aa~o.~.aee~~.Jl@.d~ so- · 
bre a organisqlo ~ ~0, ~letpa~ \te l\'eellnoiU. ~oiW~ ~a'tti• · 
~{e Caçapava. . , : . ,_. .. • . ... " . · ,. , 

.. ·a~·· Secç!Q •. -:-1\ict de J~nei~o. Ministerio dos Negocios ' 
~«)' lmp'enii ehdb tfé·:~- ae. 1868: '; ' ' . ' '; ·;<- . ' 

mm". e Exm. Sr,__:T~nho presente' o· officio dessáTf:4~est~ 
dCQci'a n;0 57 de 28. de Abril findo; em . que. V. E.xr. spjeita 
á approva~o do Governo Imperiàl as seguintes deci.Sõ~s que 
deu a varias duvidas propostas pelos Juizes Municipaes da Cidade 
'Cle Sorocaba, e Villas de Tatuhy e Caçapa v a; 

1. a Que o Vereador da Camara Municipal da, ViJI!l de 
Caçapava, que reclamára contra as decisões. da JunJ;a QJiaÜ~ 
ficadora da Parochia da mesma, Villa, não fiçava · fo>i este 
facto inhibido. de funccionar no Conselho Municipal 4e R~~ 
curso, huma vez que não tivesse tomado parte nos trabalhos 
da qualificação recorrida ; devendo porém o dito Vereador na 
occasião de decidirem-se os recursos por elle interpostos ceder 
·o lugar ao subStituto· legal que he. o sen immedi~~ em vo
tos) como determina o Aviso n.• 53 de 13. de Abril de.1848; 

2. a Que, não tendo podido formar-se regrt~e~meyte no 
dia mar~ado o Conselho Municipal de·Recurso da Villa de Ta~ 
.tuhy, designára o dia 24 de Jun}J.o vindouro para reunir-se 
,de novo, devendo () Conselho ooaservar-sa reunido pelo es-
·paço de 15 dias uteis; · ·. . 

,3. a Que para o· referido Conselho dev~m ser coÍlvÓéados 
novamente os Eleitores pela ordem da votação ; e que, quando 
cstejão impedidos os dous mais votados, dever-se-ha convo~ 
:car os que estiverem empatados em votos, procedendo o Jui1.: 
Municipal ao sorteio perante eUes na fórma do DeCJ~to n.• 
<480 de 24- de Outubro de 1846, e. art; 115 da Lei R~Ja
·mentàr de 19,de Agosto de 1:846. 

Em re11posta declaro a V. Et. que mereQêrão a appro
vação do Governo Imperial as referidas decisões, R«!l.', serem 
;conformes ao. que está decidido pelos Avisos o.•,., 68 de 13 
de Abril de 1847, n.• 53 de 13 de Abril .de 1848, e 112 
de 27 de Abril de 1849. 

O que commuoico · á V. E:t. para sua inrelligeocia; e para 
o fazer constar .aos supracitfldos Juizes. 

Deus Guarde a V, Ex. -João de Almeida PereiraFillw.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo, 
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Dlm-. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio deSSa Pqsi4 1 

deQcia n.o 40 de 11 de Abril findo, em que V. Ex. sujeita 
á ~nüderação do Governo Imperial a resposta que deu ao 

iofkio. :do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação 
'da .1arochia de Alfenas, participando nió terem sido incluídos 
na 'qualificação da mesma parochia os votantes dos Districtos 
de S. Sebastião do Arcado; por qu'e, tendo o Bispo Diocesano 
elevado este Districto á categoria de Curato, entendeu o dito 
lgiz;'fundado na disposição do art. 1.0 do Decreto n.0 !80 
'Ao jl.. de Outubro de 184.6, qui} devia proceder á qualificação 
daquelles votantes no referido Cu rato. 

· E em resposta declaro-lhe que v: Ex. decidio acertada
mente, respondendo ao mesmo, Juiz que, embora pelo art. 
1." do citado Decreto devao para os actos de qualificação 
reputar-se Parochias os Curatos independentes, não podem taes 
Curatos, em virtude do Aviso de 13 de Fevereiro de 1849, re
putar-se legalmente habilitados para as operações eleitoraes, 
emquanto não tiverem sido reconhecidos por acto da Assem-

. bléa Legislativa Provincial, cujas attribuições ácerca da divisão 
·. . c;iJwe ~es~slica ficarião annulladas, se de outro modo fosse 
. ·~ :o.~supracitado Decreto. 

. · · ·A Lei oonsidera a divisao .ecclesiastica, como base das 

. operações eleitoraes; mas exige ao mesmo tempo que tal divisão 
seja completa, requisito este que se não. verifica, sem que o 

. .Cura40, ·embora creado pelo Bispo Diocesano, tenha sido re
, ~au,cido pelo Poder Legislativo da Província, 41para que se-

'· .,e\4aDte creação possa produzir effeitos civis e políticos. . 
"· .,í,O .. qoe communico á V. Ex. para,,aua iotelligencia, e para 

.·~-®Dstar á ~ferida Juqta. · · ,.. '· · · " · ·· ·: · "' 
:•.l·;. ' ' . . .. 

·"' '-i>.>.:~ Deus Guarde a V; Ex . ...:.... João de Almeida Pereira FiUw.'-
~~&nte da Província de Mina$ Geraes. ' ·' · 
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N. 202.- Aviso de 10 de Maio de 1860. 

A pprova as decislles do Presidente da Provinria de S. Paulo sobre fartos 
orcorridos na qualiticacão de votantrs da Parochia de Arj\as. 

3. • Secçl!o. Rio de Janeira. Miuisterio dos Negocios Jo 
Imperio em 10 de Maio de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Recebi o officio de V. Ex. n." 58 de 
28 de Abril ultimo, com o qual snbmette ao Goyeroo Impe
rial a solnçiio que deu ;Í. representnçfH> que lhe dirigirão dous 
membros da Junta de ()ualilicaçrio da Parochia de Arêas. 

Em resposta declaro-lhe que merecêrão a approvaçll.o do 
mesmo Governo as decisões que V. E~.:. proferi o nos seguintes 
termos~ 

1. a Qne mal procedeu. a .Junta' indef;~rindo o requeri
mento, que lhe foi apresentado para se inserir na acta qual
quer protesto que fizesse contra as illegalidades praticadas 
pela mesma .Junta, o que todavia não era motivo, para que 
se annullassem os seu~ trabalhos, vi~to que das faltas e irre
gularidades que se commeltessem havião os recursos estabe
lecidos na Lei. 

O Governo tem em varios Avisos declarado, que as Juntas 
Je Qualificação, assim como as Mesas Parochiaes, e Collegios 
Eleitoraes, devem fazer inserir nas actas dos seus trabalhos 
os protestos que se apresentarem por parte das pessoas inte
ressadas, salvo o direito de se contestar os mesmos protestos, 
c explicar os factos a que ellas se referem, para que a Auto
ridade ou o Poder competente decida com conhecimento de 
causa. Y. Ex. assim o fará constar ao Juiz de Paz que pre
sídio áquella Junta, estranhando o ter-se deixado de cumprir 
as decisões do Governo ; 

2. a Q!!e não era tambem motivo de nullidaue o ter
se começado a qualificação pelos quarteirões mais remotos, 
porque a Lei não marca a ordem, em que elles devem ser 
i51scriptos. Cumpre, porém, observar, e V. Ex. o fará cons
tar ao mesmoJuiz de Paz, que, segundo a pratica geralmente 
seguida, deve a qnalifica~ão principiar pelos quarteirões mais 
proximos; 

3. a Que essa l)residcncia não era competente para resol
ver sobre a allegação , aliás vaga, de inclusões c exclusões 
indevidas, contra as quaes havião os recursos marcados na 
J.ei; 

DecisiJes do Governo. 24. 



1L '' ~e r nttenJivel a recusa da maiuria da Junta em <IS• 
sigrwr a acta, por falta,rem os nomes de tres qualificados, 
~~orno posteriormente reconhecerão os proprios representan
tes. 

N<io consta da decisão de V. Ex., nem do quisito da repre
Hentação que substancm, que a· aeta fMSe' á' final assignada, 
Y. l~x. procurará informações a esse respeito, se j'á não as· tem; 
c verificado que uinda está por ussignar, expedirá suas ordens, 
JHlra que se cumpra essa formulidade, salvo aos dissidentes o 
direito de fazer declaração do seu voto, conforme tem sido 
decidido em diversos Avisos pelo Govcmo Imperial. E sendo 
a recusa dai parte da maioria<, esta que' faça inclui\" os nomes 
que fniUio, Yisto que he á maioria que compete decidir as 
qncslôes qnc occorrerem. 

O que tudo cornmunico a r. E\. para seu conhecimento e 
execução. 

Deu~ g~tm•de a• V. E\:. -João de Almeida Pereira Filho:.:..;.. 
Sr. Prcsi"rlente da· Provincia de S. Paulo. 

N .0 íW:L -- (a.JEIUL\. -A viso de 11 de l\Iaio de 1860. 

lledar:uulo quP os Yolunta rios ref'chidos para o serviço do Exercito são 
•·ontatlos 1w HUIIIPro tle reerutas fitados a cada huma das Provindos. 

ltio de .Jarwiro. 1\J inistcrio dos Ncgocios da Guerra em 
11 de l\laio Lle 18GO. 

111m. c E\m. Sr.- Accusando a r~cepção do seu officiO 
so!J 11." f~:.\, e data de 21i de .\bril ultimo, decl'aro a V. EX., 
pam st'll g·ownw, qur~ os YulunLlrios recebidos para o serviço 
do E'><'rcito são roniados no numrro de I'ecmtas lixado a cada 
Jlllrna das Pro\ineias do lmperio. 

Deus t1uarde a V . .Ex. -Sebast?"âo do Rego Barros. -sr,. 
Presidente tia l)ro\incia de Sergipe. 



:\; " 20fL -A viso dP 11 dP :\I aio dl" 18fi0. 

llerlaranllo IJUI' no~ ualrs rm sen iço no Qunrtl'l •In Corpo fi\ o dr l\lin:H 
liri'<H'S S<' alunw trl's t(UIIrtns pnrtrs 1lr hlllllll rtapt• dt• pntça dP prl'l, 
sc~undo a respPctha ayaliiu:fio. 

Rio tlc Janeiro. l\Iinisterio dos NPgocios du (;uPtTa 1'111 
11 de :\Jaio tk 18CO. 

Illu1. e Exm. Sr.- AcnBando o rrt'PhiutPnln do ofiido 
tlP&sa Presideneia sob n.o :10 <k I 1 d1~ Abril ullilllo, lPnh<~ 
dP declarar a \'. Ex. para SPU •·oulit••·iuwnlo "gmenw, qw~ 
Jwm pro:'Ptleu a Tlu'St•Uraria dP Fa1.e11da tkssa Pro\·ineia, Pnt 
uegar o pa!!altwnto <la dupn ao~ qunlro p;alt'•s ljlll' SP nch~o 
t'lll sd·vit;n no Qnnrlel tlo rrspcctivo Corpo ur~ Ciuurniçiío .Fixa; 
\isto sen·tu ns ditos ~n·sos sentenciados r")J' erirrH•s civis, 
eumprindo-Hll~ porém obsrrvnr-lhr, qtH' romn os nH•smn; qn ai ro 
gak•,.; <'sliio 1'111 senit;o fi•· qnarlt'l, le:•ut !'ll••s dit·t~ilo ao so•·
cotTinwnto tpw marcou :.1 Circular de 22 til' :\laio dP 1830, 
para as praças desligadas dos Corvos, deyendo portanto, ser-llws 
aiJonnda lturna diaria igual a trPs quartas partes de huma Ptnpe 
de [JJ'nt;a de pret, srgnndo a respPetiva avaliação. 

Dr,us (;uarrlc a Y. E\.- Sebrrsti,io do Reyo Barros.- Sr. 
Presidente da Província de Minas Geral's. 

!\." :w:i.-FAZE\DA.-Em H dt~ .Mujo dd8GO. 

I :umt•ssiio do· f:tyon•s 1Í ColliJlilllltia ,]a,, "'\Ies;a~•·riPs lmpcria!P.s " 1.k França. 

:\linisterio dos Negocios da Fazendn. Hio d() .Jarwiro rm 1 j 
tle :1laio de 18GO. . 

Communico a V. ~~. f[UC 1\JI·ão concedidos á companl1ia das 
- :\lt~ssa;~erics Imperia les df' Franco,- da qnal !te ,\genll' 
principal uo llrasil Charlcs Hühn(•rl, os nH·smos fanl!·,.s de que 
;;oza a l'.eal Companhia Britanniea l.le l'alpwtes a \'apor; nuo 
se incluinuo em tal concessão a isenção do f!ap;amcnlo de an
eoragern, visto quo na fórma da Lei n.• 803 de 20 de Setembro 
ue f851J. só pútlo ter lugar mediante ns condições que 0 G0 , 
yemo entenurr convenientes. 

Deus (~uarde ú Y. S.- Angelo llloni;; da Silva Ferra:;.
~r. 1 nspedor da A lfandcgn da Ct\rte. 



N." 20G. -Em 12 dP l\laio de 18GO. 

O prazo olc 30 tlias para o sl'llo de huma t·onla JlÚ<le ser eontado da data 
do rPt'l'himento da mesma conta. 

i\linislerio dos l'í<·goeio' d:1 F:m·nda. !tio ue Janeiro em 
12 dt~ :\laio dt• 18(i0. 

!)edaro ;to Sr. ;\flmini:;lrador tLt Hecdwtlorb do l\Iunidpio, 
para os deviuo:; !'ll'•~ilos, que o Trilmnnl <lo ThPsouro :\'acionai, 
tomando COJllll'cimento do l'l'l'llrso de Tertuliano & Filho, 
interposto da d<·::ic:;"u tio llli'SiliO Sr. Administrador <[UC juli;Oll 
sujeita á rcyali<itll:fio !1·~ 10 "/., a conta rorr•~nte assignada em 
Taltbat(, pdo <l••yedor dos llll':illlOS ~Janoel t;omes de Siqueira 
l'lll :H de .latH'iro dcst•· anno, Yisto t•·r sido ;rpn·scntada ao 
sei lo em 27 dl' Abril JH·oximo linuo: isto lw, fúra do prazo 
nwrcado no ~ 3." do art. 1 U do Ht•gulamento dl', 10 de Julho 
•lc 1850: rcsohcu dar provinH'il\O ao tlilo rerursn: por quanto 
hanmdo a conta col'l'<'IIIP de quP se trata chPgado ao poder dos 
recorrt>nks )lO!' 'ia d•~ ]JUIIIa «'<l!'la !irmada na n>ferida cidade 
l'ltl ;) do cii<Hio JIIL'~ d,. .\bril, t·omo S(~ a<"lia prorado, não se 
vodcm consi,li'rar 'cn('ido:; rara os mesn_10s recorrentes os 
trinta !lias a qtw ·;I' rel'i•re o nlcncionado ~ :L" 

Jnuc1o Moni~ da Silra Ferraz. 

N.o 207.- J~m 1'1 de .:-,Iaio ue 1860. 

Manda r•~s<ar a r"llran~a d<' •lírl'ílo' dt• u••nrros importados do Pcrú pelo 
i:d(·rior dn Pr11\ inria do .A!IIílZOIIas. 

:\linisterio do~ ;'1\Pgoein,; da F;IZt'llf!a. Bio de Janeiro em 14 
tle 1\laio de 1800. 

111m. e Exm. Sr.- Tl'lnlo dtPgatlo a meu conhecimento, 
vor interrneuio tla Secretaria de Estado dos Negoeios Estrangeiros 
t•m A viso n." !~ de H i de Janeiro do corrente anuo, a corres
pondeneia trocada enlrP Y. Ex., o Prefi~ito do Litoral de 
Loreto; no PPn't, c o Consnl da IJl!'Sllla Republica no Paní, 
relativamente nos gc1wrns importados daquelle Estado nessa 
Pro,·incia, dos qna<'S lw \'. Ex. mandado sujeitar ao pagamento 
de dirPitos aqut>llcs ~.:ujas guias não tt•m vindo revestidas das 
.solemnidades courcneionadas, declaro a V. Ex. que, em quanto 
aehar-se em vigor a disposição do art. 25 da Lei n. o 369 de 
1tl dP Setembro de 18 1~5, qnc repntnu genrros naeionaf'S os de 

\ 



producção dos Estados limitrophes introduzidos pelo inleriot' 
dessa Província não est[ío sujeitos á din~ilos de i1nportaçüo ou 
de consumo os que, de qualqw~r ponto d;t sobredita Repuhlira 
do Perú, entrarem no lmperio. Ikpre!Jendr~iHlo-se porém do 
oUicio de V. Ex:. ;íquelle 1\(inisterio, ~ob n." W, de S de \o
vernbro de 1859, nas palavras -eom o que sr~ dl'l"raudavão os 
direitos da Província- qtw a taxa arrecadada dos mencionados 
generos pertence á Henda Prc.vincial, e sendo essa arrecadação • 
contraria ao que expressa c tcrminnntcmrnte dispõe o art. 12 
do Acto Addicioual, cumpre que V. Ex:. por sua parte promova 
a cessação deste abuso, e informe com a 111aior brevidade qnal 
a Lei que autorisa a (H'I"I"f'pr;ãn desse i111posfn. 

Deus (~uarde a V. Ex. -.1nyelo Moni:: d''· Silra Ferra:;. 
Sr. Presidente rla l'rnYhlf'ia r]., .\mnzonn:;. 

Comrnunicou-se ao :\linislnio dn Eslran;.(eirns. 

N. 0 208.-JUSTIÇA.-Aviso de 1 í de Maio (le 1860. 

Ao Pn•,iurntc da ProYincia das Alngtjns. Dcdara qtw as ,\sscmbléas Pro~ 
yinciaes dnem continuar na posse do direito de erearrm ofíicios de Jus· 
tiça, e os Presidentes de Pro' incias na de norurarrm os n•spccti\'os srr
wntuarios intrrinos. 

2.• Secção. !Uinislerir) dos Negocios da .lustiça. Rio 
de Janeiro em H de l\Iaio de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflleio que essa Presi~ 
dencia me dirigio em data de 2S de Fevereiro ultimo, 
a~ompanhamlo copia do qne lhe rcmeltcn o .Juiz Municipal 
Supplente dessa Capital .José Angelo Mareio da Silva, communi
canuo que havia ordenado ao Cidadão .José de Barros Accioli 
sobre estivesse no exercício dos Oflicios de Contador e Distri
buidor da mesma Capitnl, visto terem siclo aquclles officios 
creados pela Assembléa Provincial, c o dito Cirladão nomeado 
pelo Presidente da Província, ao que respondeu este que menos 
regularmente procedê r a o referido .Juiz, por ser da competencia 
das Asscmbléas Provinciaes a creação de tacs Officios, c dos 
!'residentes o provimento interino de todos os lugares da no~ 
mcaç.ão do Governo Imperial; tenho (le tlcdarar a V. Ex. que 
Sua l\Iagcstade o Imperador, a Quem fiz presente o citadn 



-~~ 100 ;')"'' :. 
\ 

~fficio, Houve llOr bem Approvar a solução dada por essa 
l'residencia, por quanto o Aviso ue 30 de Janeiro de 1857 
decidio, sobre consulta da Secç:ío de .Tustiça do Cons.elho 
ue Estarlo, que, emquanlo o Corpo Legislativo não resolver 
a questão, e esclarecer, nesta parte, o Acto Addicional, as 
Assembléus Provinciaes devem continuar na posse do direito 
em que estão de crearem Qfficios de Justiça, competindo 
uos l'residenlcl'l de Província, nos termos do art. 6." da 
Carta de tei de :~ de Outubro de 18:3'f., a nomeaçflo pro
visoritl dos respectivos senentuorios. O que Y. E'\:. funí 
constar ao mencionado .luiz l\Innieipal pnra sua iutelligencia 
e execução. 

lleus f.unrde a V. Ex. -João L.ustosa da Cunha Pa-
1-aJutrluá. -Sr. Presidente da l'rovinci!l das Alagôas. 

N." 20!l. -- DII'EHIO. -Aviso clc fí. de :\Iaio de 1860 . 

• \ppro1a 11 •l<'f'i"i" d;11fa pPio l'rPsidPniP da l'nllitu·ia dP ~. !'{'dro sohrP hu
tna n•rlatn-at:fio llfH"i':-.t'~ltarla no ultimo dia drt ~.a 1'()ltn!iio .-la Junta df' 
(_)nalífh·n(',ifo dn: Pnrorltín ti~' Prn'.!tt~\~.:!1111 H!l!P..; tio ~oi (LI."! o, 1n;:~ dr'JHJi~ 
dl' crH'J•rrados o-. trahallt'J~ di! Junta. 

:t' St~cção. nio de .laneim. Mini:-~tcrio dos N<'gocios do 
lrnpcrio em 1fl. de ~laitl cie 1 H60. 

111m. c Exm.- Tenho presente o officio de \'. ]~x. n." 
l:l de 2 I de Ahríl findo, em qnc snjeita iÍ 11pprovaçih1 do (;o
Yernn lmperinl R soluç11o f!UC deu ;Í sr~nintc dmida pmposla 
}H'lo l'resílleute da Camnra ~lnnidpn! da Yilla tle Uru~;nayann: 

Se o Con~llm Munil'ijl<ll de Hl·cur~n llevia conhecer dos 
rccur~os intorpo~to~ por alguns cit\odiios lfUe dirigirfw suas 
reclam<H,.'t"\es tí .lnnta ()u~lificadora no ultimo dos cinco dias (ta 
2:' reunião, e qniHHlo o~ rc~pectivos membros já tinhao se 
retírndo por e.;tarcm conduitlos os truhalhos. 

Em restlost:l declaro-llte que mereceu a approraçl\t~ do Go
vt>rno [mperilll, por estar de accordo eom o art. 22 <la tei de 
1 !l dP A~osto de HH6. art. !l. o clo ltc~ulamento flll~ neom
pnnha o lhcrelo n." ;)00 de t6 do Fe~en~iro (le 181,7, e A\iso 
11. m~ de f :l Abril de 18V/ a deeis[in fJUC v. Ex. deu, rcs-



~191~ 

~ ~ PtresideliiU ~, <Mnri8 as J .. ootas .obriga· 
das .á ~ desfie -ás ~ hora~ da tnaRM etil o t~01 vosto, 
deY4a a JD.et~Cioo~da Stmta, apezar de já toc dado por con
du~ .os ii~S trabalobli)S, tmuar ooohe<Wneuto das reclama
çõea, ~ Ve& -~ esta5 m~ SiGo 3'PJ".eSentorJas, antes 
do sol posto ; e não tendo feito deve a mesma reclamal;iio 
ser J(l()~- .CQIIIM .tiesa!ltMiditla, q:~ara IM tu~ r .. o .oocurso 
para ~ ~n~fi10 iluuoi~. t'JSta ci.r.e.uffiM.g,cia .dev~ .Ol'! 

recorrentes provar perante o dito ConscUiG. 
O que communico a V. Ex. para sua intc11igencia e go

verno. 
Deus Guarde a V. Ex:.-João de Almeida Pereira Filho.

Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N.o 210.-JUSTIÇA.-Aviso de 16 de l\laio de 1860. 

Ao Juiz i.~,tt.erino <la 2.• Vara do Commrr~:io da C<\rtr. IJP<"Iara <(IH~ o,; l'ro
motnn•s Publicos podem H'r Curadores !·'israes d<• 111a;sas fali id;ts. 

2.• Secçao. Ministerio dos Ne.gocios da Justiça. 1\io 
de Janeiro em 16 de Maio de 1 R(iO. 

Respondendo ao o!Tieio qHe \'m. me lliri:.rio em (i t!l' 
Março ultimo, no qual ponrlr~ro11 qnc hn\'cn.lo scmpn~, JHl 

interesse da Administraçuo da .Justiça, noiw~a:lo os dons Pro
motores Puhlieos desta C<lrtc Cnndnrcs Fisc:w:.; !11~ massas 
fallidas, ultimamente n:ío ~.c <Jilizr;r[ío pl\,"; Jires!ar a tal 
incurnbencia, sob pretexto de qne llws era prnhibi1la Jlf~lo 
Á\Íso de ~31 de Outubro do anno pao;:;:Hln, o qual \t~lh 
que os PmrootQI~s ~l}vog.uem na~ causas Civeis que pm:'<lll 
assumir caracter crime, como as tle filllcnci:l: cabe-mP <IP
elarar a Vm. que S. M. o Impera1lor llonvc por bem, Con
formando-se com o voto do Consultor interino llos NPg'lcios 
da Justiça, Decidir qne o citado Avio;o 1!1~ :H 1le Outnltro 
niio prohibio, nem podia prohibir n accnmulaçiio das fnnq··-··~s 
de Curador de massas fallidas c da Jus!iç'a pnhlica, Yisto 
como a Lei não incnmbio uns Curadores Fiscacs unicamente 
a defesa dos interesses dos eredores, mas rtHnmetleu-lhes 
tambem o importante encargo de eseliJ.rceer c an~ilinr o 
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Juizo na qualificação da fallencia, constituindo-os portanto 
verdadeiros Promotore~ Publicos nesse summario mixto 
(;riminal c Commcrcial ao mesmo tempo, que termina pela 
pronuncia ou despronunda do rallido. - o que commu
nico a \·m. ;-ara sua ÍnteJiigencia e det"ida f'{CCUÇáO. 

Deus Guarde a V m.- João Lustosa da Cunha Para-
11aguá.-Sr. José Caetano dos Santos, Juiz interino da 2.a 
\'ara do Commercio. 

1\." 211. -(;OJmH.\.-Circular tlc 1f-de :\!aio de !SilO. 

Dr>ignando que informaç,;r, linrm o1l"fllllflilllhar os rela(IJl"ios ,Jas ohras 
l\lilitarrs d;1s l'ro1 inria>. 

llio de Janeiro. l\linistcrio dos Nrgocios da Guerra em 
16 de 1\laio de 1860. 

I IIm. c Exru. f'r.- Exigindo o Brig-adeiro ]}irectur do 
Archivo l\Iililar, para porlcr crnillir pnreeer sobre rclatorios 
de obras militarPs, qur llw ~Pjiio suhrndlidos, qu1~ aos mesmos 
relatorios aeompanll<' h uma df'HHJnslrat;iiu pela qnal se eonlwça: 

1." O orçamento PSpt>rilicado da obra, qual foi a ordem 
que a approvou: c qual a que autorisou a despeza: 

2. o Em que data corrw1;ou a obra, c se eslii S<'ndo eiTcc:
tuada por adminislra6io ou por PIII[J!"CZil, declarando-se rwstc 
ctso quacs são as eondit;ües do eoulraelo. 

3." Quanto rstit despPrHiido, (~ quanto rcstn rkspendl't': 
assim o eommuniro a \~. Ex. para mandar satisfazer a l<H's 
(•xigcneias, quando ti\('!" de ~~nviar n esta Secrelarin lle Estado 
l"cmcl h antes fl'li!lorio:;. 

ncus Gnnrde :1 \". Ex. --SclHlstiilo do RP[j() Banos -Sr. 
l'rcsidenlc da Província dP ..... 



N .0 212.- Circular de 16 de .Maio de 1860. 

Dedarando que aos Officiaes reformados do Exercito, encarregatlos de tomar 
conta de Fortalezas desa1·madas, nao se Jbes abonará por f'stc encargo 
vantagem alguma. 

lHo de Janeiro. Ministerio dos l\egoeios da Guerra crn 
16 de Maio de 186'0. 

lllm. c Exm. Sr.- De Ordem de Sua l\lagestadc o lm
pcrl'!dor declaro a V. Ex., para seu governo, qnc aos Officiaes 
reformados do Exercito, encarregados dn tomar conta de .For
talezas desarmadas, não se lhes abonarit, por •~stc encar;::;o, 
vantagem alguma : mas podem residir nos respedi'HlS quarteis 
e desfructarcm as de mais dependencias das mesmas ·Fortalezas, 
que não forem necessarias ao serviço publico. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Schastiilo do Rego Barros.-Sr. 
}'residente da Provinda de ..... 

l\. 0 213.-FAZEL\'DA.-Em 18 de 1\Iaio de 1860. 

Aos Estrangeiro' n;io hc vedado "onmwrci.1rern em barcos •l•~ navegação 
interior dentro dos portes da mesma ProYiucia. 

l\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 18 de 
Maio de 18GO. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente 1lo Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em solução á duvida, proposta pelo Sr. 
lnspeetor da Thesouraria ele Fnzenda da Província do l'ará 
em otncios n."' 114 c 5;J, de 30 de l\Iaio de 1855 e 24 de 
l\Iarço de 1859,- se h e licito aos estrangeiros cornmerciarem 
nos barcos de navegação do interior que pagão o imposto de 
4:tJ>BOO, ercado pelo Alvará de 20 de Outubro de 1812, con
servado pelo Regulamento de Hi de Junho de 184/t., declara 
que na forma da ordem de 12 de Fevrreiro de 18:J9, junta por 
copia, não h c vedado aos estrangeiros, ainda aos das Nações 
com que não ha tratado, terem ernbarcaçües miudas que se 
emprrguem no trafico cornrnercial de h uns para outros ponlos 
dentro da barra ; devendo porém entender-se as disposições da 
mencionada ordem pelas do Decreto novíssimo de 28 de Setembro 
do anno passado, n. o 2.485.- Angelo lJfoniz da Silva Ferraz. 

J)ecisiJes do Governo. 25 



Or•tlem de 1.2 tle Fevereiro a q11e esta se refere. 

Migul'l Calmon du Pin e .\lnwida, Pr~sidente do 'f•·ibuual' 
do Ttwsouro Jlubllco 1\'ndnnat, ronfl)t"tiJIHHlo-~ eom as ohser
vaçõPs feitas pelo Sr. Prf'sidente da Província de Santa Catharina 
sobre o ollicio do Sr. lnspoctof da rc.s.pcctiv(t Tlwsouraria de 
15 do rnez findo, sob n." 1, declara: 

1. • Que das embarcações que navegào dentro das barras das 
Jlrorincias, ltl'jíl (JUal 1'•\r a sua tonelagnrn, se d1~ve haver o illl
posto de !l:t,llj00; 

2.• Que nas leis pPnae:; e~lit rstahe!erido o ra,tigll contra 
O CfÍIIle de f;11siuadP, CO li Vindo Jli'OIIIOH~J"-S(' a Slla C\Pt"lH."àll 

contra os estrangeiros C(lll' se sPrvirem d•· escriplllras sinllt!ad;ts 
para podcrnm f'd7.Cl" o eornuwrcio da cabotagt•rn. 

:1." Que aos 1•strungeircs, ainda aos das :'\ a1;ües co IH 1pw não 
ha tratados, não h•' rPdado ll'rcm mnbarc;u:ües nliiHlas qn:• s•~ 
t'lllpreguem no trafico cmHmcrcial de lluns para ouíros pontos 
dt•nl ro das bahias da l'r01 inria, paijos os r~sp1)1:tivos i m po.;tos : 

'•·.· FinalmPIIÍI), IJUIJ l'lll ocr::tsião opporluBa SI' t'lmanio as 
lllf'didns pl'lo Sr. Pn·sitlnnli) C\i;:idas para obstar ;ls fran:les ~~ 
«'\lravios apontados. Thl'souro Publico ;\aciona] •~m 12 de 
FI'Vf'rciro de 18:3!). - Miguel Calmu11 d u P itt c .ilnwid1! . 

. \s iu..,tru('<úf's d1~ ::~1 tfp Outuhr() d~· lX-~D, so!u·p a C'oucess;ut dr tPrn•nn 
dianwntil1o~, sú lern appli .. at:;Jo ao . .; CoJitt'i.H'{o~ 1pte S{' fizl'r:~Jn JIO~teriorntt•nlP 

'Iinisli'J"io dos Nu~ot·io:; da FaZPIHla. lHo de Janeiro 18 de 
'laiu de 18110. 

lllm. r E\:il. ~.;!·.- COII!Ii!UllÍI"o ;í r. Ex. qw) o Tribunal do 
TIH'SOUI"O ~aeinnal, a I(U: :11 foí pr~·.;t'llfH o fi'I"UI"m, l!llll at·om
JIIIlll:;ira o offkio dn, . .;a l'n•sid:·nria 11." ~.O de :2:.! ll;• FcY<'l"l:'iro 
llP {8~)!1, in!q·po•to 1wlo Comtwl B~"!'inaldo Landulplw di! HodJa 
J\ledrado 1!.1 dt~ci~üo tio lnsp1•dor t;1~ral .dos ü•J'I"CilO!\ dia:lJau
tinos, cnnlirmntLI pola ThP~our:Jria t!n Faznnc!n dessa Provinda, 
não o ailmiltiu!l(t a prl'l"•lri;· ('Otn mais a!!J;UIIS indivíduos, c.omo 
antigos CIIIJI;I~ss)nnari.u; da oxtiucf.a Companhia n. • 4, no arrenda
nwnto do HHwít'l\o :\loeug(• ~~ oulms daqudks t~rrcnu11 sitos nn 
\'illa de Ranta lutbet de PMaguassiÍ, resuln•n en1 sc~sào de 'í 1io 
I'~HTI•nk negar pnwiml'nto ao IHP!imo J"I)CIH>lO, e approv;u· o 
t·onl.racto eelchr;ulo com a Co111panltia rPpresenlaua por .loai{Uim 
.1hrinho Huflno: 1.kelarando al(·m d;s~~l que as lnstrucçõcs 



~on~tantes da ordem n.• 328 do 29 de Outubro do anno passado 
só tem applicação aos contractos que se fizerem daqunlla data 
em diante. 

lkns Guarde a Y. Ex.- .4ngefo ~foni:; da Silra Ferra;.
Sr. Presidente da Provim·.ia da Bahill. 

N.• ~15.-JUSTIÇA.-Avi!!o de 18 de 'laio dt~ 1860. 

Derirlr que o Juiz lliuni<"itJal impP<Iido, !HII'n sullstitt1ir ao de Direito, 
tnmhem o Pstá para o cvrc.icio da Vara Mnnil"ipul. 

2. a Secçiio. Ministerio dos Negocios da .Justit;a. Hio de 
;Janeiro em 18 de l\laio de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo levado ao c~nhecimento de Sua 
l\lagestade o Imperador o o!Iicio dessa Presideneia de 12 de 
Outubro do anno passado, consultando: 1. •, SI' o .Juiz ~lu
nicipal do SabariÍ, não obstante osjnstos motivos que allegou, 
podia continuar no exercício do seu cargo tendo deixndo 1le 
ussumir a jurisdic~·ão de Juiz de Direitn da cornnrca, para 
que fôra chamado como primeiro substituto; 2 ", se, re
solvida a!Iirmativamente esta primeira eonsulta, awnte~.:endo 
ter de abrir-se o .Jury de Sabar<Í, deveri;ío as respectivas secçõl's 
ser presididas por elle ou por aquellc a quem se houvessl' 
passado a substituição da Yara de })irei to: Manda o l\Iesmo 
Augusto Senhor declarar a V. Ex. que, a vista 1lo art. 17 
§ 7 da Lei de 3 de Dezembro de ! 8 '1-1 e art. 2ll § 10 
do seu Hegulamento, que mnndfio observar na su1Jstituíçfw do 
.Juiz de Direito a ordem que designarem os l'n~sit!e:~tes nas 
Provindas, não póde o Juiz I\lunicipal primeiro substituto fi, 
de IHreito renunciar a substítuiçi'io para conservar-se no ex:,~r
cieio tb Vara Municipal, considerando-se assim em parte impe
dido e em parte :•fio, escolhendo as fnncçõcs que lhe comem 
exercer, quantlo !hc compete a referida snhstituiçno pela onl1~m 
designada. O que communico a V. Ex:. para sua inte\ligcncia 
c em resposta ao supracitado officlo, 

llcus Guarde a V. Rt ~João Lustosn da Cunh(f, l'a
rmwguá.-Sr. Presidente da l'rovineia de ~tinas t~eracs. 



N." 216.- GUERHA.- Circular de 21 d<~ ~Iaio de 18GO. 

Mandando r~•·ommetular a literal execnçãn das disposições dos Avisos Cir
culares de 1l de Janeiro de 1851 r. 31 de JanPiro oe 18i>6, atim d<) qtu~ 
nlio srjlio rcnwttidos para a Côrtr itulhiduos inhabeis para o servif;o d.1s 
armas. 

Hio de Janeiro. Ministcrio dos Negoeios da Guerra em 
21 de l\Jaio de 18GO. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo-se reproduzido !'.Oill d•·sagra
davel frequeneia o faeto de spn•m remcttidos para esta Ctkle 
indivíduos inhabeis pan• o serviço das armas, jü por dcfl'ilos 
physicos e j<í por rnoleslias chronicas <' ineurawis, sendo o 
(;overno Imperial obrigado a mandar Pliminar do Exereito, 
por incapaZPS, rPcrutas poueo tt~mpo antes vindos dns Pro
vindas: Sua :\lag<'stade o Imperador Manda muito rceommendar 
a V. Ex. a litcra I excc.ução das disposições contidas nos Avisos 
Cireulares de il~ de Janeiro de 1851 c 31 de Janeiro de 185!i; 
afim de que cessem de hnm<J ,·ez SPmclhantes irregularidades 
que tanto eontrarião a disciplina com gravame dos cofres pu
blims. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.-Sr. 
Presidente da Província de •.... 

N." ':H7.-.TUSTIÇA.-Aviso de 21 de Maio de 1860. 

Ao PresidPnte do Ccar<í.-Dcclara que os l\lrmbros da Commissllo de obras 
publicas, ainda que commettão o crime de peculato, devem ser proces
sados 110 fóro conunum. 

2.' Secção. l\Iini~terio dos Negocios da .Tustiça. Rio 
de Janeiro em 21 de l\Iaio <1<~ t 860. 

Illm. c Exm. Sr.-Aecu~ando a recepção do offieio que 
V. Ex. me dirigi o em data 1le t 7 de Fevereiro ultimo, 
acompanhando copia do que lhe remelteu o Juiz de Direito 
da Comarca do Ipú, no qual consultou se, havendo recebido 
huma denuncia contra .José Bernardo Teixeira, Delegado 
Supplentc de Policia, por crime de apoderar-se de mate
riaes destiuados <Ís obras da cadeia da referida Comarca , 
de cuja com missão fazia par!P, devia tomar conhecimento 
da mesma denuncia, na duvida de ser ou não o dito Tei~ 
xcira Empregado Publico, ao que V. Ex. decidio que, em~ 
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hora fosse aquclle crime considerado peculato, segundo o 
disposto no art. 112 do Codigo Criminal, não podia com
tudo o accusado ser processado senão no fôro commum, 
visto não ser, na qualidade rle Membro da Commissão, Em
pregado Publico; tenho a declarar-lhe que Sua Magestade 
o Imperador, a Quem foi presente o citado officio , Houve 
JlOr bem, conformando-se com o voto do consultor interino 
dos Negocios da Justiça , Approvar a solução dada por V. 
Ex. O que rará V. Ex. constar ao mencionado .Tuiz para seu 
conhecimento e execução. 

Jleus Guarde a Y. Ex..-.João Luslosa da Cunha Pa
ranaguá.-Sr. Presidente da l)rovincia do Ceará. 

N.o 218.- IMPERIO.- Aviso de 21 de Maio de ~860. 

Ao Presidente da Proyincia do Piauhy, approYando as decisiícs que dt•u 
<obre o srrvin•m uo Conselho l\lunil'ipal dr Rrrurso pnn•ntes de Mcmhros 
do mesmo ConsrllJO, c das Juntas de í)ualilicaçào, ou de rrl'lamanles t' 
informantes, e á cerca de redamaÇiíes de indivíduos qtw adquirirão as 
qualidades de yotantcs, depois de concluídos os trabalhos da t)llalilir:H;ão. 

3. a Secção. Rio tle Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 21 de Maio de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Tenho presente o officio de V. Ex. n.u 
65 tle 23 de Março ultimo, em que submette á considera
ção do Governo Imperial as seguintes decisões , que deu á 
huma Consulta do Eleitor mais votado da Freguezia de V a· 
lcnça: 

1. • Qne a Lei regulamentar das eleições exclue do Con
selho Municipal de Uecurso unicamente os que tomarem parte 
na qualificação de alguma das Freguezias do Município; e que 
portanto qualquer outra causa de suspeição, ainda mesmo o 
parentesco mais proximo em relação aos outros membros 
do Conselho, aos da Junta de Qualificação, ou aos indivíduos 
<tue se apresentão, reclamando por si ou JlOr outrem, não 
inbibe a qualquer membro do mesmo Conselho de tomar parte 
nas respectivas deliberações; 

2. a Que o facto de ter qnalqnN dos membros do Conse-



lho de Hernrso f()J'necitlo allestados para as reclamações apl'l·~ 
sentadas á Junla tle Qualificaçilo não o inhibe de tomar parte 
na decisão dos recursos, ainda mesmo dós fundamentados com 
taes doclimentos; 

3." Que não devem ser altendidás pelo Cóoselho de H e~ 
curso as reclamações de indivíduos que só adquirirão ns qua~ 
Iidatles de votante, depoi~ de condultlos os trahalhos t111 .I111Ha 
de Qualificação. 

Y.:m resposta declaro-lhe que merecem n 11pprovaçfio tio 
Governo Imperial as citndas dccisüc~, e que Hão ha disposirüo 
alguma de lei que qualifique de suspeito o mem!Jro do Con
selho de Recurso que tem de tomar conhecimettto 1lc recursos 
interpostos por parentes. 

A suspciçiio dá-se, quando qualquer dos me111hros tio Con
selho tem de dccirlir recursos, em que foi parte por si, ou corno 
procurador de outros; c neste caso deve elle ceder o lugar 
ao seu substituto legal, sem qnc com tutlo fique inhihido de 
tornar parte no julgamento de outras rt~dama(:•-,es, como de
termina o A viso n.'"5:3 de 1 :~ de Abril de 1 H48. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua intelligencia, e 
para o fazer constar ao referido Eleitor. 

Deus Guarde a V. Ik-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

!\." 21!l.-l'orlaria de 21 dt~ l\laio tie 1860. 

Approya pru>isoriaincnte :ís tá!Jrltihi ilils J)as>~grn>~ r; fretrs da Contpanl1ia 
de Nayegn~ãu du ..\!tu Para.2H3~. 

Sna Ma;,;PshHie O Imperador, AUcndendo ao que IIJC l'<'· 
presentou o Presidente da Companhia de navegação do All.o 
Paraguay: lia por bem Approvar provisoriamente as Tabnllas 
annexas de passagens e fretes nos vapon·s da mesma Compa-
nhia. . _ 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de 1\Iaío de 18Gil.
João de Almeida Pereira Filho. 
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J.a As passagens nas viagens tl'agnas Acima tom<io-sc na Agencia de Montevitléo e nas cstabrlecidas na 1." parte da liuba para Corumbá, e na deste lugar para Cuyabá. Nas viage.., ...... ~~ 
to mão-se na Agcneia de Cuyabit. para C~rumbá, e na _dcs.te lugar para Montevidéo ,'c portos intermediarios. . . , ~·~·\i,"' · 

2.• As pessoas IJUC em cammho e fora dos portos md1cados nesta Tabella toman•m passagem na t.• parte da hnha, pagarã" como se tivessem tomado DO uiUmo. porto por onde tenba ,_.. . ·.·~.· , . '. 
e as que tomarem 11a 2 a parte pagarão na razão de 300 rs. por cada milha que viajarem a bordo. , / t-:1< , ·: 

3.• As passagens serão pagas á vista em moeda brasileira, ou em prios fortes estimados em 2SOOO cada hum. · · • · .. _. > !~~· '.,, ' .. ~ 
4.• Os nwn«rr~ de trcs annos terão passagem gratuita, c os menores de dez pagarão meia passagem, no caso de não orcuparcm beliche separado. ' ·'~"''1''•. ~· '; 
5.• Os passage1ros c!nbarcarão a bagagem n~ v espera do dia da partida dos Yapores, na qual devem pôr hum rotulo com o nome e o lugar do destino. i.• .k~- .. fiJ""" • 
G.a O espaço c?ncrdul? a cada hum passageiro de camara para sua bagagem he (~C 20 palmos cu bicos; e para cada hum de ron1·ez 10 ditos. O excedente será pa&Q eonl'orme a tabeUa -~·· .. 
7.• Os passag~1ros estaril.o a bordo huma hora antes da hora marcada para a sah1da dos vapores. ' '· · ..... . , 
8.• ~-passageiro . q~e de1xar de seg~1ir viagem perderá metade da passagem; c o que depois de principiada ficar em qualquer porto perderá toda. ~'. · :·;-.,1-· , :' I' 
9.• Nao he perm1tt1da a transferencm da passagem de hum a para outra pessoa. <.: ·:, '· 
lO.• ~enhum passage.iro tem direito de occupar exclushamente hum camarote; salvo se pagar o equivalente das passagcus correspondentes aos lugares que por tal motivo fiarftn vq01o ··,Sr}fi/ , 
11.• Nenhum passage1ro poderá ter no camarote armas de fogo polYora ou qualquer ma teria inflammavel. ' · · -~ · ~ 
12.• l!c expressamcn~e prohibido, .t~nto nos passageiros, como' á tripola~''", caçar, ou atirar de bordo; saho o caso de defesa ordenada pelo Commandante. . ' , ~ 
13.• Nenhum passage1ro P.oderá ex1g1r do Commandantc o fmbarque e desembarque de sua pessoa e bagngcm. •: " 
14." A pessoa que conheCJdamente soiTrer molestia contagiosa não será recebida a bordo. ' ·i,.. I 
Secretaria d'Est.ado dos Ncgocios do lmperio em 21 de Maio de 1860. -olo•é BottiFacio Ntucet~le• ,,,,u,.,..b.,jn. . . :r,.··.; ' . 

-·-~- _/ '~ ... fl!~;;.-~?1;-. '/>. 
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t:u~al,;·t par;1 l:ortll11h:1, ,, (~·:d11' pe~r;1 !,lonl!'\:,~~·o. 
p:1ra Cormnbú, <' 1Lthi par.1 C.t)·ah;i; e nas u'aguas abaixo sú rrrrbrm rm 

! ~) o 

~ ~:o 
~ :,_1, 
~ 

f: ;;: :: 

1

!1 7." 
' xo 

!J.o 

Esta n•!!ra ~~~ t!•r;·, ~'Xn'tlj·: o ;~ , i·;1a d" • ,.,lí'l:t •··.;!l'T"'"a ~:a ~·.~·~·;·:c i;!. 
:\s rarga-, ~fio rt'I'Phid;t-., a !wnio t' f

1 !''t"·;-;o ~~·~· 1 ; 1 ':'-;n t:a ~il::IT<' (' :".i 
.\ arruha dP tp:t• t•·<Jta •··~•a l::!1•·:!n >" '~" ·' :: ·:· 
()S rahf,ps df' r!•tq1pp~, ,.,,~'~'o:., <' c·;p'.'i'"'· t 1· ·p·;· <" \( :~'~:·1• ,, !': ::cq 

por dito. 
O ~ai p:warú llJPt;·•~c· t!o !'rrl~> r~·~,":'~'!"1 :~· •. ~·r··~~ :•·; ~~"'!''"' 1111 ' 

Todo t1 t·arrrgador podPrr't I'PI!t:·:·r·:1'' <':. ':''i'"\:1 !'' 1 '~" ~~q .. n~'·''!'~~ ,·.,.; 

Fit'a (•ntPtu!ido qw• qnrrn 1::o it';r <":l .. :''".':'lrnr ~,.:n !'t!•!· ··:· ,.,. ,,,., .. 1 ,. 

0:-; Ya)JOr('S llÜO rt'ff'liP!tl fH'J\qJ';í, P~!H'~"';'•i, ~,!,.:A' :<\1·!'!'.-,, (' c;;~:·:H! .. 

_\ Cornpaul1ia niio n·~polH:t• pd:ts hl:;h c;u" J·o~. ,-o !~d·. ··r !:trs la:~·:, 
\Prf'lll ('IH f'Oil~PqiH'IH'iil d1• IPÚO f'~T;~l:.:n inlt'!'liO cJw; \OIJ~!Jt: .... 

Os fn•l(':-i 1!·!~ t'JlrOIJJIH{'ndas lli!tl ~oq--,.1,! ~:'•tlc~·::;:tl ~'t)i~'i):1:·;1~i'-a 1·::;~1 
paluto~ rubiriJ~ fira rc:upn·lH'id'ida ,.a :!P s, í' :::-.~!·n :·~n.· t';:~niP. 

As Plli'OilHHC'IIdas qnt~ forctn rt :!Jl'líidil. . .; I':lía ;···:lii!l do,.; !·"rt(;s u:~o ! 

ao lu~ar do uP>tino. 

1·ro !lo coslluw·, o prso ur ra<ia hum volume rm :~l~nrismos por b:ti'o ria mnrra. 

·"CP p:1;:r:..:r.;"o na 1.a rnrtP da linha :-oo r.s ror paln1o ruhico, r 11.1 ~.a 300 r." 

.. ,,•,n, 110 , .. 11 "·"'""r~.1nH·n!o rm sal, srm!o nronllicionado rrn snros forii'S. 11; 
~1'' rf'IH'!'O, :"a:\o H' 1;~:iz('r png-ar O fr('!f' por Ílltt•ÍrO. ~ 
·~·if~p~; iH:f.D.BllllH\t-i.~. l. 

' , no snl. '' tws ~··nr·ros snjritos á qurhrn , hrrn como prlas nqrins IJilC hou- ~ 

<!iiTrrençns qar hm1wr·; isto h c , n enromnwrH!a ruja dimensão rHeilrr os 4 

11 10. 

1

11. Os fretrs dns c·arg-:Js e {'\H'Pfii11H'JHL1s !"Pr.-:o Tl::"c."" (t Yir ~a ;HJ Jp~r:tr f'1 : 

Cuyabú, que :--erfío 1•:n~os no ;u·to !~a c:Jh:·~-a. ., 

..,;rionados m3ta t.nhella, pa;:aráii o frete marcado para o porto ma i~ proximo 

qnc os .,-~porrs n~ rrerbrr, r~rrpto o~ fr!'trs da~ que forrm de C:ornmbá para 

~ _ :-:t•rrl'taria <I'~ E>la<io <iu1 ;\('~o!· i"'' 

~· :5:FTZF- flF:!ffiil"B'Fir' •-,.·~.,... . ~·-:'._-.,L.:::.:..---· 

do I!~q:e:·io l'lll ~1 1 ~:· :. 1 a j;~ 1: \' 1C';;o.- ~.::lnsé Uanlfnl'lo ~u<;t•l'ntes tle A:mmbujn. 

i.E.X:~·~ 
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Ohser,Tações. 

l." As tl'!llcssas, q1H' for~m frita.~ para algnu,; !lo.' porto.' n:i•l indica•lt;s ca·,ía t;;brlla, ]Jai-Wr~o o frete wmraclo parn o porto rnais protimo ao lu!(ar tio destino. 
2.:. Os fretrs ~f'riío pn~os á 'i~ta no In~ar l'lll qtu• o.; 'ap(Jrt'~ n•t·P!~t·n•tn tls l'I'HIC':-~;~~, t'lt'f'pto o~ l'rf'tr:-; d:1s rt'lllf'~~as (IUe forent de Corun,bú para CuiaLú, quP f.t•r;lo }l:•vos !lO arto da ('ntn·g:l. 
:1 .. • .\s .Jla''.J:l'Bs c• frrll'S .ra~uas 11h:li\O s;io •·m tuli•• Í!!UIH's lll'' p,talw!rr jdos lll''las l;tLI'Ilas para 11s \i:1;rt•ns d':!;rHilS atium. ,.l, 
~~·•Trlana !I bta1lo tios :\(·~ocws uo lmprriu 1'111 ~~ de :\!aio .:, 1~GO .... ~,,.é 'E!ou;{<H·io 2'!.'nsrent•·• <f'.tzambrtjn. \: 

- . 
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N.• 220 . .;.....- Avisó de "22 de Maio de 1860. 

Ao Prrsidentc ela Provinéíll dé S. ~dro, liÍ'Pto~ftndo ns dPci~Ot>s que deti 
sobr~ a maneira por que s·e dcvl'll proted-er pllrft s e~olhil. do Eleitot" lf'W 
tinha de fazer parte do Conselho MunicitJIII d-e Rctnm d1i Cid1ule de Ale
gretr, por terem igual numero de 'otos os Eleitores mais votados. 

3. • Secção. lU o de Jatreir6. Ministerio dGs Negocio!! do 
Jmpcrio em 22 de Maio de 1860. 

llhn. e I~xm. Sr.~ Ténho prcs~ntc o oflieio de \'. Ex. 11." 

36 de 28 de Mai'Ço ulti\no, sttl'lmettendo á 6(}ns•der'ftÇ.AO do 
Governo Imperial a ~eguint1: dec1~ão -qnc 'tlú'fl ás -duvidas ftll&" 
pnstas pelo l'resid~nte -da Ül\\\ara ~hmioifllll ~a í:tüodP. do 
Alegrete: 

1 . a Que, não mnstando das lt(,~IIS t'la -oleiç'rro >fie Eloomes 
'que 11 As5embléa fliiroéhial tivess-e vrooe~õHd6 tflO '!lm\l,eio 'fflttre 
os Eleilo~s, qu~ na. mcsm~ -eleição ün+li.ib obNtl6 iguol nn
mero de votos; não pe\Ha o íhüz M'I.IrtioilyJ!II, lÇuntlado na ~we
sumpção tle qrlc ti.ll s<>rteio dc~êra <t:or h-.gat., (cottvflcar ptJlltl ·O 

Conselho de R~cm-so o Heitor., que 1111 11ótn .Un apura.Qit() ·tla 
referida eleição se 3char por ·trcago !C~.tll6cado, -como l}mmedinto 
em votos ao Prcsident~ da Dnlll'afa MU:nio~al do <Hta>Diuode: 

2.ll tjue não pódia prevakroer '6 eorteio .fetto pela Comnra 
l\lunicipal no anno de 185'8, rporque -o Avh!o ·do ·1."·dc,l<cH~
reiro de 1857 llétel'lbíitta ·fJ.·ne, -qmmtlo ·o sorteio niio tiver tiiUo 
feito pelo Presidente •da A-ssembhlll ·Poroohiiil , compete ·ao 
.Iuiz .i\Inicipal conmc11r ·~ ~~lcitores·empatados, ~e·na fórma·do 
Decreto n." 480 de 24 de Outubro de 1846 ,proceder ·llO sor
teio para conhecer a ordem, em que seus nomes deverll.o ser 
collocndos. 

Em rcspnsta deClaro n V. 'l~x. qu'e 'rhere~~rão·a approvaQtio 
do Governo Imperial as citadas dcci~ões. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, c para 
ü fazer constar ao Presidente da referida Camara. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da PYovincia de S. Pedro. 



N.• 221.-.lUSTIÇA. -"-Aviso de 22 de .Maio de 1860 . 

.Ao Presidente do Hio de Janeiro. Dt•dara que os crimes de damno de 
que tralão os arts. 266 e 267 do Codigo Criminal, não cabem na al
~ada das Autoridades Pnlidaes. 

2. • Secção. l\linistcrio o os Negocios da Justiça. Rio 
~e Janeiro em 22 de .Maio de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Im~ 
Jleraoor o oflicio de V. Ex. datado de 21 de Novembro 
Jlroximo pas~ado, cobrindo copia da consulta que a Y. Ex. 
dirigi o o Juiz ~hmicipal de Campos, afim de saber: 1. o, 
se o crime de damno especificado na primeira parte do art. 
267 do Codigo Criminal cxl"etlc a alçada das autoridades po
iiciaes, devendo ser julgado pelo .lury, como comprchensiva
mente parece aiTirmar o Aviso de 2 de Setembro de 1849; 
2. o, se, sendo aflirmativa a resposta á consulta antecedente, 
·he indispensavel a fiança para que o réo incurso na primeira 
•parte do art. 267 se possa livrar solto. I~ o Mesmo Augusto 
:Senhor Manda declarar a V. Ex. que nenhum fundamento tem 
~sta duvida proposta pelo Juiz 1\Iunicipal, por isso que no ci
tado Aviso de 2 de Setembro de 1849 he expresso que os 

•crimes de damno , especificados nos arts. 266 e 267 do 
t.Codigo Criminal não cabem na alçada das autoridades poli
e. iaes; e que, pois, ou esses crimes sejão simples, ou acom
Jia nhados de circumstancias aggravantes, deve o respectivo 
p!"'ocesso conformar-se com as regras geraes, e 5er sujeito 
ao• julgamento do Jmy. 

})cus Cuardc a V. Ex. -.Toào Lustosa da Cunha Pa
vanaguá.- Sr. ]'residente da Província do Hio de .Janeiro. 
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N. 222. - IMPERIO. - A\'iso de 23 de Maio de 1860. 

Ao Presidente da Provincia do Maranhão declarando que póde fazer parte 
do Conselho MUnicipal ele Recurso o pai de hum dos Membros da Junta 
Qualificadora, de cujas decisões se interpõz recurSO para o mesmo Con• 
selho. · 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 23 de Maio de 1860. 

Tendo presente o officio de V. Ex. n." 86 de 23 de Abril 
findo , submcttendo á consideração do Governo Imperial a 
seguinte resposta que deu á duvida proposta pelo Juiz Muni
cipal de ltapicuru-merim: , 

Que não conhecia decisão alguma do Governo Imperial ap
plicavel á hypothese de ter o Juiz Municipal de convocar plfa 
o Conselho de llecurso hum cidadão, cujo filho tivesse presi
dido á Junta Qualificadora de alguma das Freguezias do Mu
nicípio; mas que entretanto não lhe parecia regular a con
vocação do Coronel llaymundo Jansen de Castro Lima para 
fazer parte de hum Conselho, que tinha de decidir recursos in
terpostos de reclamações desattendidas por huma Junta, em 
que funccionára o filho. 

Em resposta declaro a V. Ex. que não póde ser approvada 
pelo Governo Imperial semelhante decisão; pois que nem a 
Lei llegulamentar de eleiçües nem as decisões dadas para sua 
execução obstão á que no Conselho Municipal de Recurso func
cione hum cidadão, cujo filho presídio á qualificação de al
guma das Freguezias do Municipio; e antes pelo contrario, 
do Aviso n." 131 de á. de Abril de 1857, posto que relativo 
a hypothl)se diversa, se deduz que nada tem de illegal a con
vocaç.ão naquelle caso; por quanto, declarando o citado Aviso 
que podem servir na mesma Junta de Qualificação o pai e o 
filho, não ha razão para que qualquer delles fique inhibido de 
fazer parte de hum Conselho, para o qual tem de recorrer os 
desattendidos pela Junta presidida pelo outro. 

A suspeição dá-se, quando qualquer dos membros do Con
selho tem de conhecer dos recursos, em que foi parte por si, 
ou corno procurador de outros, e não quando se trata dos in
terpostos de reclamações desattendidas por huma Junta de 
Qualificação, embora presidida por ascendentes, descendentes 
ou collateraes. 

Decisões do Governo. 26 

• I' 
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O que çommunico a V. Es. para Sl.lll ifltE!Uigencitt, ~ para 
fazer constar ao referido Juiz Municipal. 

Deus Guarde a Y. Ex. -João de .A.lmBida Pereifa Filho. 
Sr. Pre!idente da Provincia do Maranhão. 

N. o 223. -Aviso de 23 tle Maio de 1860. 

Approva ns deds<ics tlo PrrsitlrnlP, tla l'roYincia tia l'arahyha sohr~> as du
vidas quo lhes foriio apresentadas ;ícerca tia eleição de hum desertor do 
exercito, e de hum nnalphnht·to para o carflO de Juiz oh~ Paz, e tia remessa 
tlh lino tln qualiflcat;no tio :\lunidpio tll' huma Yillil ainda nno inaugu
rada. 

3.~ Secção. Rio de .Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
lmperio em ~3 de 1\Juio de 18GO. 

111m. o Exm. Sr. -Tenho pre~ente o officio de V. l~x. n.• 
132 de 15 de l\Iarço ultimo , sujeitando Ít approvação do Go
verno Imperial as seguintes decisões que deu ás duvidas 
propostas tia l'arochia tia Serra do Teixeira. 

1." Que, sendo u .Jniz de Paz mai~ votatlo da mesma Jla
rochia de:;ertor do E'\ercito, camo estava provado velas inda
gações á que proeedêra o Chefe de Policia da Província, c 
pelo requerimento, em que o dito Juiz pedia á Sua Mageslade 
o Imperador o seu perdão c baixa, não po1lia ellc legalmente 
exercer o referido cargo, c conscguintemcnte o de Presidente 
da .Tunta; e que por tanto devia o Juiz de Paz immediato em 
votos assumir a prc~idencia !la mesma Junta, convocando-a 
para o dia tS de Abril do corrente mmo; 

2.a Que niiu podia aquellc .Iuiz presidir á .Tunta, ainda 
mesmo que na época th rcnniiio desta tivesse obtido o pcrdiio 
e a baixa que reqnerêra no Governo Imperial, pois que a sua 
eleição rcscntia-se !\e nullidadc insanavcl !lesde sua origem; 

:3. a Que nfio podia exercer o cargo de Juiz de rnz' nem 
qualquer ontra tlcju:!icninrn, o cidadão João Soares da Silva, 
qne não sabia ler nem c~crover; e quo portanto fôra irregular 
o procedimento da Camam Municipal de Patos, empossondo do 
referido cargo , depoi~ de jil ter juramentado outro Juiz. o 
mesmo cidatlúo, a quem jnlg!Íra inhabil; 

A. a t]ue, !wvemlo sitio elevada á categoria de Villa a Fre
p-nezia da Serra do Te h eira, que pertencia ao Municipio de 
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Patos, c nao hnenoo aihdà tido h1gàr a eleiçllo da Camara 
da mesma Villa, deviúo os livros da qualiftcaçlio ser remetti
dos á do referido Municlpio. 

Em resposta declaro-lhe, que merec~rão a upprovaçlio do 
Governo Imperial, por estarem ele oct'.tmlo com 11 UI Regu
lamentar de eleições, e Avisos de 31 de Julho dé 1849, c 
25 de Outubro de 1846 as citadas decisões; por quanto, ten
do-se verificado, quanto a 1. • decisão, que o Juiz de Paz mais 
votado da mencionada Parochia era praça de pret, quando de
sertou do Exercito,- he evidente, á vista do § 6." do art. 18 e 
art. 99 da citada Lei que elle nno po\lia set qualifitodo vo
tante, nem conseguintemente ser eleito .luiz de Paz. 

O que communico a V. Ex. para sua intelllgencla, e para 
fazer consta r á suptacitada C amara Municipal. 

Deus Guarde a V. E'{. -João de Almeida Per~Jrfl Filho. 
Sr. Presidente dn Ptovincia da Par3hybá. 

N." 92L-CUERHA.-Em 23 de M..1io do 1860. 

JJrrlarando qur, nos termos •la Imperial Hrsolnçiío de 13 de Ou.tubro de 
Ul't G ton•:.tda sohre Consulta do Conselho de Estado, os direitos de bar~ 
rPiras prO\imiaes tlcwm sei' págos !Jelo llorcrno Geraluos casos pre1·i>tos 
pela Lt•i. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos N<·gocios da f:üetra ern 23 
de 1\Iaio de t860. 

Illm. c Exm. Sr. -I~m rPspt)sta ao seu offirio n." 7.012, 
de 10 do corrente, em que V. Ex. participa que o Coronel 
Cornmandante do 1. o Rt~gitnenlo de Cavallaria Ugeira pngmí 
pela caixa do Corpo a Jos(~ da Bocha Pereira, que contradou 
a condurc:ao da cavalhada do dito HPglmcnto do Paraná pam 
aqui, a quantia de 88:!;\000 réis de direitos do barreims, ~}JPd9 
qtw se mande inclemnisar a mesma caixa dessa qullntia, \'islo 
scrcln os cnvilllos para o serviço do Estado; bem como qtw 
s<:ião isentos de pagar taes direitos os outros cavallo> que csUío 
para chegar, declaro a V. Ex., que o fará devidamente ooustar, 
qnc üão tem lugar o que solicita o Commandantc do dito ltc
girnento; porque nos lermos da Imperial Resolução Jc 13 de On• 
tubro de 1849, tomada sobre Consulta uo Conselho d'Estado, 
os dircilos de barreiras provinciaes devem ser pagos pelo (io
verilo Geral nesl<', c em rasos semelhantes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastüio do Rrgo Barros. -
SI·.' narão de Suruhy. 



N.• 225.- Aviso de 24 de Maio de 1860. 

Declarando que a execução do disposto no art. 34 do Regulamento llppro'~ 
yado pelo Decreto n.0 2.582 de 21 de Abril de 1860, não necessita de 
aeto especial do Governo, e que os Officiaes extranumerarios devem entrar 
como eft'ectivos no quadro do Corpo a que pertencerem no lugar que 
lhes competir por &na antiguidade relatiYa. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da Guerra em 2~ 
de Maio de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.- Em solução á duvida de que trata em 
seu officio n. 0 7.069, de 19 do corrente, declaro a V. Ex. para 
seu conhecimento c governo: 1.", que para execução das dis
posições do art. 3~ do Hegulamcnto approvado pelo Decreto 
n. 0 2.582 de 21 de Abril ultimo, relativamente aos Officiaes 
que erão extranumcrarios, não he necessario acto especial do 
Governo, por quanto essa execução he consequentc da simples 
promulgação do dito Regulamento; 2. 0

, que os ditos Officiaes 
que erão extranumerarios devem entrar como eiTectivos no qua
Jro do Corpo a que pertencerem, no lugar que lhes competir 
por sua antiguidade relativa, considerados todos os do mesmo 
posto, ficando aggregados para entrarem nas vagas, que no fu
turo se derem, os mais modernos de cada posto que exce
derem ao numero do quadro, salvando-se assim os direitos 
adquiridos conferidos pela antiguidnde. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Bego Barros. -Sr. 
Barão de Suruhy. 

N. o 226.- A viso de 25 de !\I aio de 1860. 

Marcando o prazo de hum anno para a duração de certos contractos. 

Rio de Janeiro. l\finisterio dos Nrgocios da Guerra em 25 
de Maio de 1860. 

111m. e J~xm. Sr.-Não se pod1mdo aceitm· a proposta que 
Antonio Nunes de Souza & C. • apresentárão para incum
birem-se da limpeza dos quartos do 1. o Regimento de Cavallaria 
c 1.0 Batalhão de Infantaria, a cujo respeito V. Ex. informou 
em data de 22 do corrente: declaro a V. Ex. que contractos 
de semelhante natureza não devem exceder o prazo de hum 
anno; e assim procederá V. Ex. logo que finde o que cele
brou-se com Anacleto Fragozo Rhodes, e a que refere-se na 
sua citada informação. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastiao do Rego Barros.-Sr. 
Barão de Suruhy. 
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N. o 227. -FAZENDA.- Em 25 de Maio de 1860. 

Nas concrssoes fie moratorias deve se marcar o prazo de I á dias para a assig; 
natura das letras. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 25 de 
Maio de 1860. 

Declaro a V. S., par;J. os devidos cfTeitos, que o Tribunal 
do Thcsouro, em vista da representação da Dircetoria Geral de 
Tomada de f.ontas de 19 do corrente mez, rcsoh'Pu: que nos 
casos de concessão de mor:1toria UJ)s devPdores da Fazenda ~a
cionai para pagarrni seus debitos por prcstaçõr1s, se deve marcar 
aos mesmos devedores o prazo de 15 dias, afim de aceitarom 
as letras do estylo, c assi~nart~m o termo de responsabilidade 
que tem de garanti-las; findo o qual, se assim o não cum
prirem , se procederá immcdiatamente á cobrança executiva 
das dividas nos termos da 2. • parte do § 3. o art. 25 do Decreto 
n." 2.51.8 de 10 de Março deste anno. 

Deus GuardG á V. 8.-AngP,[o Moni::: da Silva Ferra:::.
Sr. Conselheiro Dircctor Geral do Contencioso. 

Expcdio-sc circular ús Thesourarias de Fazenda na mesma 
conl"ormidadc, sob n." 30. 

N ." 228.- MARINHA.- A yiso de 26 de l\laio de 18i.i<'. 

Manda observar o Regulamento para o serviço dos pharolctes collocadoF no ri•' 
« Arnazonas. » 

2.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
Marinha, em 26 de Maio de 18GO. 

l!lm. e Exm. Sr. De conformidade com o parecer 13rnit
tido, pelo Conselho Naval, em Consulta, n." 247, de :15 do eor
rentc, Sua l\lagestade o Imperador Ha por bem .Mandar que se 
observe o Regulamento, que com este baixa, para o serviço dos 
pharolctes do rio «Amazonas)), cumprindo que V. Ex. fa~a ob
serva-lo tiío fielmente como n 'clle se contém. 

Deus Guarde a V. E·c- Francisco Xavier llaes Barreto. 
-Sr. Presidente da Província do Pará. 



Degulanaento, a. que se refere o Aviso desta 
data para o serviço dos pbat•oietes do ••io 

« Amazona~!~. » 

Art. 1.° Cada pharolete terá hum Pharolciro c hum Guarda. 
Art. 2: Ao Pharolciro incumbe: 

§ 1. o Accendcr o pharolctc ao pôr c ap;~,!Ul-lo ao nascer do 
sol, tendo a maior vigilancia em r1uc to{la a noite cst<'ja a luz 
bastante clara. 

§ 2. o Cuidar da limpeza c conservação do plwrolcte, e da 
casa, que do mesmo he dcpendcncia, rcquisiLmdo da Capitania 
do Porto o que para esse fim f<ir nccessario. 

§ 3." Ter a seu cargo todos os objectos relativos ao pharolctc 
de quo darú conta á Capitania do Porto, quando esta exigir. 

§ 4. 0 Não consentir crescidas arvores, que interceptem a luz 
do pharolctc. 

Art. 3. o Ao Guarda incumbe ajudar o Pharoleiro no ser-
viço do pharoletc, e cumprir quanto a bem do mesmo serviço 
cllc lhe dctf'l"minar. 

Art. !, .. o A limpeza do p1wrolelc dC\c todos os dias estar 
acabada ás !) horas da mJnhã, lieGndo prompto de todo o pre
ciso para o servit;o da noite. As vidraças serão lavadas com agua 
quente, cinza peneirada, sGI, ou sabão, e os globos c tubos de 
Yidro limpos com toalha c pú de tijolo. 

Art. 5. o O l'harokiro sPr:i nonwado pela Presidcncia da 
Provinda, soh proposta do Capiliio do Porto, c eom:crvado em 
quanto hem servir. 

Art. (j. o Os t;uarda" serão nomeado~ pela Capitania do 
Porto soh proposta do llharolciro. 

Art. 7. 0 O Pharolciro yencerá por rnez :~:.i:;DOO, c cada 
Guarda 25~000. 

, Art. 8. 0 Havendo boia á vista do pharolote, o Pharolciro 
cuidará tGmhc:n da conservação d'ella, suspendendo e exami
nando a amarraçüo, quando o mar pl·rmittir, c particiFGlldo á 
Capitania qnalqt.:l'l' provilkn\:ia cpw s:· iomc~ w•ct•s:;ari:t. 

Art. !)." O llh:<ro!r:iro e Cu:u·d:1 srr<lo matrieulmlos na 
Capitania do Porto, c como tiH~s isentos do n•erutamento c do 
serviço da Guarda Nacional. 

Art. 10. Far-sc-ha nos pharoletcs uso de azeite de andiroba, 
em quanto outra cousa se não determinar. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 2(j de Maio de 1800. 

Francisco X avier Paes Barreto. 
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N.o 2~9.- IMPEPIO. -Aviso de 28 de Maio de 1860. 

Ao Presidente da Proviu. cia do Ceará1 app.rovando n deliberaç. ão que topum, 
de nnnuHar os trabQ.lbos da. Junta ae Q'Oalificação da Parocbia dos Milagres. 

3.• Secção. Rio tle Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
Imperio em 28 de Maio de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o oficio de V. Ex. n.
0 

50 de 18 de Abril proximo findo, suhmettendo á approvação 
do Governo Imperial a delibernt:iio qnn tomou dP aunul\ar a 
revisão da qualificação da P:"lroehia dos Mila~re:-, c de marcar 
a 3. a Dominga do mez de Junho Yitl(\ouro para proceder-se a 
nova revisão, por lhe con>tar que a .Junta Qt~aiHica;lora, de
pois de instnllada no edi[icio da Matriz, mwLíra os seus tra
balhos para a casa dG Delegado de Poliein, tlando como motivo 
de nullidade o ter-se infringido a fon;wliLliule marcada no 
art. ~-. 0 da Lei regulamentar r!c 1~} de Agosto tlc i8W, qae 
determino seja designado o lugar em que a .lnntt\ deve n~u
nir-se ; pelo que era preciso, on qm~ no edital tk convoear;iío 
se marcasse a dita ca:<a para a reuniiin da .Jnnta, on qne se 
armuncinsse a trnnsferencia, quando ~c ,·cri!1cou qnc a .Junta 
não podia trabalhar na Igreja, pnr ean,;a do nvío cheiro que 
exhalavão os cadavere:; sepnltadns ne!la. 

Em resposta declaro a V. E". que mc:·cc·I~Il a:1provn~f10 
aquella sua decisfio, pelo fnn,lnm1~nto e;n f! lU~ e\ la assentou; 
observando porém qnn V. Ex. ll1~1.ia allk.; d·.~ da-la, ínfor
mar-sc ~e era ex~do nqm•!;l~ imp:~clim,:nto, ui•:l 'c ~atisfazl·n
do unicamente o1m a allcg<1~,-l'l :lo lldcg;~do d:~ l'olida, qne 
talvez tivesse interesse em jl:~;tilkrll· o r:r<)C~cliucnto da .Junl:t. 

Se fór venladeiro o facto que rle;I lugar ;Í transfcrcncia 
da .Junta, V. :Et. deve n::ío P~ tn·nvidcneiar :;o\H·a o cutcrrn
mento na Igreja, a hem dfl s1U1le pnh\!ra, como tAmhcm 
prohibir qne a .Tunta se renna ndla, de;ign:11Hlo outro lo:·al 
em qur~ prJssa trabalhar ~em inrnnvcHknte. 

O que lurlo commtHIÍCI a V. E·c para fen ronhcdmeato e 

execuçfio. 
Deus r.uardc a V. E~ -João de A lmcida Pctcira Filho.-

Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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N.o 230.-FAZENDA.-Circular em 29 de 1\iaio de 1860. 

Recommenda a cobrança dos novos c Yclhos direitos das CorporaçõPS de 
mão-morta, &c. ; e que as Thesonrarias communiqucm regularmente ao 
Thesouro a execuçlio que forem dando ás Circulares e ordens. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de 1\Iaio de 1860. 

Angelo l\'loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal elo 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda que informem se as corporações de mão
morta, que obtiverão dispensa das Leis de amortização para 
adquirirem bens de raiz, tem pago os novos e velhos direitos, 
a que estão sujeitas, em virtude do ~ 32 da Tabella anncxa 
á Lei n." 243 de 30 de 1\'overnbro de 1841, nos termos da 
recommcndação do :\Iinistcrin da Justiça aos PresidPnlcs das 
Províncias, Provedor de Capdlas P J uiws de Direito da Cürlc, 
feita em Circular de 10 de Outubro de l8:)9, de que se deu 
conhecimento aos mesmos Srs. lnspectores em Circular n. o 58 
de 18 do dito mez d0 Outubro ; ficando os Srs. Inspectores 
na intelligencia de que devem rommuniear reg-ularmente ao 
Thesouro a execução, que forem lPndo as Circulares c Ordens 
que lhes são dirigidas. 

Angelo llfoniz da Sirva Ferraz. 

N. 231.- Il\fPERIO.- Aviso de 30 de Maio de 1860 . 

.Ao Prrsidentt~ da Provincia rle Sergipe rPsolv~ndo a d•Jrida, qu~ foi apre
st•ntada sohre o Juiz de Paz corupetrnte para prf'sitlir a Junta de Qua
lificação da nova i'arochia de Nossa Senhora da Saudc de .Japaratnba. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. l\Jinistcrio dos Ncgocios do 
Imperio em 30 de Maio de 1860. 

Illm. e E~m. Sr. -Foi presente ao Governo Imperial o offi
cio de V. Ex. n. 158 de 21 de Abril ultimo, com os docu
mentos que o acompanh<Írão , no qual dá ~onhecimento da 
decisão que proferi o sobre a consulta, qne lhe fez a .Junta 
de Qualificação da nova Freguezia de Nossa Senhora da Saude 
de Japaratuba, {tcerca do Juiz de Paz competente para pre· 
si di-la •. 



Estando reunida a referida Junta sob a presidencia do Juiz 
de Paz da Freguezia de Nossa Senhora da Purificação, contra 
a competencia deste reclamou o Dr. João Ferreira de Brito 
Travassos, fazendo ver que a presidencia competia ao Juiz de 
Paz da Freguezia de Nossa Senhora do Rosario do Cattete. 
conforme o disposto no art. 3.• do Decreto n. 1.812 de 23 
de Agosto de 1856, por isso que a Capella que hoje serve 
de Matriz. á nova Freguezia de .Taparatuba fazia parte da do 
Rosario, de cujo territorio foi desmembrada para ser elevada 
á Parochia. 

V. Ex., attendendo á que o facto, de ser a dita Capella 
filial da Freguezia da Puri1icacfío, era huma prova de que 
e!la estava no territorio desta antes da desmembração, por
que do contrario o Parocho do Rosario reclamaria contra o 
neto do Bispo Diocesano que a filiou, c a terem os limites dos 
Districtos de Paz nessa P rovincia a mesma extensão dos das 
Freguezias, decidio que ao .luiz de Paz da Purificação perten
cia a prcsidencia da Junta de Qualificaç.ão da nova Freguezia 
de .laparatuba, c não ao de Nossa Senhora do Hosario , em 
virtude do mesmo Decreto invocado pelo r~prescntante. 

[m resposta declaro a Y. Ex. que se com efi'eito o terri
torio da Capella, hoje Freguezia, de Nossa Senhora da Saude de 
.laparatuba, fazia parte do da Freguezia de Nossa Senhora da 
Purificação, e foi desmembrado deste, acertada he a decisão de 
V. Ex. Observo, porém, a V. Ex. que, para se dar como certo 
esse facto, não basta a deliberação da autoridade ecclcsiastica, 
fazendo filial a dita Capella da Freguezia da Purificação, pois 
que para ella podião ter actuado motivos de conveniencia a 
bem do pasto espiritual. 

A divisão ecclesiastica he sem duvida, como V. Ex. diz, 
a base das operações eleitoraes; mas esta decisão não he bas
tante, se não ha o acto do poder civil, alterando os limites 
das Freguezias, como o Governo tem decidido nos casos de 
creação de Parochias pela Autoridade Ecclesiastica, segnn-· 
do se vê do Aviso de 13 de Fevereiro de t849, confirmarlo 
pelo de 10 de Maio ultimo, expedido ao Presidente da Pro
vincia de Minas Garaes, c constante da copia inclusa. 

Portanto, se por Acto da Assembléa Legislativa Provincial a 
Capella em questão estava dentro dos limites assignados á 
Freguezia de Nossa Senhora do Rosario do Catete, ao .luiz de 
l'az desta pertencia a presidencia da .lunta de Qualificação da 
nova Freguezia de .Japaratuba , embora a dita Capella fosse 
filial da Parochia de Nossa Senhora da Purificação. 

Decisões do Governo. 27 



O quo oommunico a V. Ex. para seu conhecimento ego
verno. 

Deus Guarde a V. Ex.- João dt Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente dá Provinda dé Sergipe. 

N. 232. - IMPERIO. -Aviso de 31 de !\I aio uc 1860. 

Approya a dccisilo do Prl'siclrnlc ela 1'ru1 inri11 ele S. Fc'rlro <Ir uiín rom
pt'tir no Conselho Muniripal de Rec:urso, mas ft Hnln(;ln elo l!i;trido, " 
conhN"rr du procrclrn!'ia dr t.um rrntr'!O inh't'tHJ!to para esle Tribunal. 

3.• Becçiío. Hio !le .Janeiro. l\linislcrio dos Negocios do 
Imperio em 31 do Maio de 18!i0. 

lllm. c Exm. fir. -Tenho prcscnk o officio de Y. Ex. n. 
50 de !) do corrente mez, commnnícaotlo ter ordena1lo ao 
Conselho .i\lunicipal de H.ecurso do Município dasllôres que to
masse por termo o rcwrso interposto para a Heiaçi:o do Dis
tricto por Antonio .José Duarte 1la dcci~fio ti•) mesmo Conselho, 
mandando inclui r na lista de qnaliftcnçiío da I'arochia de 
Camacuã 39 cidadãos, que niio tinhiío ~iclo qnalificatlos. 

Em resposta deduro-lhe, que V. Ex. p:·oredca acertarln
mentc, expedindo a •lila ordem; :wis que, embora ao Conselho 
Municipal de Hecnrw parecesse innUcndivel a razfto em que 
se fundava o rceorrente , compelia ;\ Re!nç.Iío do Districlo , 
para a qual fora interposto o re•~urso, e não no referido Con· 
sclho, decidir se ella Unha ou nüo fnmlnmcnto. 

Quanto aos cidadfii)S, que ec!âc) incornpelenlcmentc flwccio
nando no dito Consel!w, cumpre que V. Ex. proceda á inda· 
gações á tal respeito, e commnniqne o que houver oc,corrido, 
para que o Governo l mpcrial p•1fisa resolver couvcnientcmente. 
O que commnnico á V. Et. para Stla ialc!ligencia c para o 
fazer constar ao referido Conselho l\'Iunicipal. 

Deus Guarde a V. Et. - JDão de Almeida, Pereira Ftlho. 
Sr. Presidento da Provinda de S. Pedro. 
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N. 233.-JU8TIÇA.- Aviso de 31 de Maio do 1860. 

Declara que o defensor de hum réo perante o Jnry tem d ireito 11 rustM 
embora Ii!o seja advogado provisionado. 

lllm. c E~m. Sr.- A' Sua 1\Iagestade o Impcr~dor foi pre~ 
sente o officio dessa Presidencia de 15 de Fevereiro do anno 
passado, solicitando solução para a duvida proposta pela Camara 
l\Iunicipal da Villa de Mangaratiba, se aos que não são advogados 
provisionados, mas que são chamados para defender qualquer 
réo perante o J ury, pertencem as custas marcadas no art. 76 
do respectivo Regimento, c O Mesmo Augusto SPnhor, Confor
mando-se com o parceer _da Sr~ct:;iío (!P Justiça do Conselho de 
Estado, Houve por lwm, por Sua immcdi!a P Imperial Resolução 
de 2(i do corrente, decidir que~ o dcfcn~or de hum réo perante 
o Jury tem direito ás referidas custas, embora não seja advo~1do 
provisionado, visto ser essa a intclligencia uo art. 51 do RPgi
mento combinado com o art. D!} ua Lei de :1 de Dezembro de 1S.H. 

O que communico a V. l~x. para (l'\P o faça constar ü 
aquella Camara Municipal. 

Deus Guarue a V. Ex.-Joâo Lnstosn da Cunha Paranaguá. 
-Sr. l1rcsidcnte da Provincia do Hio de .laneiro. 

N. 0 23ft. -GUERRA. -Aviso do t.n de Junho tlc 1860. 

Drtrrminanrlo qnr <'PSS~ o <IP"·nnto frito n hnrna pmça <l~ inv.1li<los, r lhe 
seja rr:;tituida a <JHnntia jio <l<><ronl:l<la, 'i''" tr..- r~ePhido em boa fr', llr
-veudo SPr rrsponsahili!-iatla a ThPsouraria d1• F;1zcnda pnr 1rr fPito paga
nwulo indeYi!lo. 

fllm. c E~m. Sr.-Em deferimento á supplica do Sol~ 
dado da Companhia d~ Invalitlos Antonio dos Santos Vaz 
1\Ioiriío, addido ao Batalhao do Deposito, de ser relevado da 
reposiç<ío da quantia de 79-7P980 a que está obrigado, 
proveniente de soldo dobrado que recebeu, sendo praça da 
tlita Companhia; determina Sna l\lagestadc o Imperador 
qne V. Ex. e~peça ordem para que cesse o desconto que 
solfre o dito Soldado, e lhe seja restituída a quantia já 
descontada, visto ter recebido em hoa fé, devendo porém, 
responsabilisar-se a Thesouraria de Fazenrla por ter feito 
indevidamente tal pagamento. · 

Deus Guurde a V. E~. - Sebastiiio do Rego Barros. -
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 



N.• 235. -FAZENDA. -Em 2 de Junho de 1860. 

As Thcsourarias na corrcsponrlcncia Offirinl com os Jnspcctores das Alfan
degas, que tiverP-m o tratamento de Exccllcncia, drwm usar de ollicios 
e não ele Portarias. 

l\Jinisterio dos Negodos da Fazenda. Hio de Janeiro em 2 
de Junho dP 1860. 

Angelo l\Toniz da Silva Ferrn;·. ~residente do Tribunal do 
Thcsout:o Nncional, declara ;to ' Inspector dn Thcsouraria 
de Fnzenda da Prorincia da Bahia, Pfll n·sposta ao seu oficio 
n.o 11;() de 3 de "Iaio ultimo, que tl<l correspotHlf'ncia que 
tiver com o actual lnspcetor da Alfand<·~a Joaquim Tof<{Ualo 
Carneiro de Campos deYc usar <le ofllcio, e não de Jlortaria, 
visto compPlir ao n•ft'rido lnspcrtor o t:·atamento de Excel
lcncia 1'01110 (;nmdc• Di;.:nilario da nrdPm da Bosa, (~ SI'!' PSSC 
o Pstylo qur~ se adtil <·slabdt•c·ido c·m caso:; semclhaHtl's. 

/tngcln Moni::; drr Silva Ferra:. 

N. 0 236.- niPERTO. -Avi~o df' 2 de .I unho de 1860. 

Ao Presidente da Prcninria elas Ah1~ehs, rr,ohcnelo sobrP a prrsirlrncia na Junta 
de (tualificaç:1o da P:1rochia ele Arwdia ele hum .Iuiz cic Pttz qtw rxrrcera o Em
prego de Juiz 1\lunicipal, e >obre •lewrrm l'onrorrer para a organi~acfio da 
mesma Junta só mente E!Pitorrs apprem1dos prla C amara dos DPputaclos. 

3." Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocio-s do 
Imperio em 2 de .Junho de 1860. 

lllm. c Exm. Sr. - Tenho presente o officio de V. Ex. 
n." 43 de 7 de Abril ultimo, submettcndo á consideração do 
Governo Imperial as seguintes decisões que deu ás duvidas que 
se suscitarão áccrca da competencia do Juiz de Paz que devia 
presidir a Junta de Qualificação da Frcguezia de Anadia c da 
legitimidade de alguns Eleitores da mesma l<reguczia: 

1. o Que a presidcncia da mencionada .Junta competia ao 
segundo .Juiz de Paz, visto ser o primeiro supplente do .Juiz 
Municipal c jà ter excrcirlo este~ emprego: 

2." Que por occasi;lo <lc elegerem-se os mesa rios devia 
o Presidente da .Junta admittir unicamente os Eleitores assig
nados no diploma de Deputado lÍ As~embléa Geral Legislativ<J 
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pelo 4. o Districto eleitoral, tendo em vista que não concorressem 
para a organisação da Mesa Eleitores, de cuja legitimidade se 
duvidava. 

E em resposta declaro-lhe que não pó de merecer a appro
vação do Governo Imperial a primeira das referidas decisões; 
pois que os Avisos n. o 146 de 6 de Outubro, e n. o 36 de 8 de 
Março de 1847, em que ella se fundou, e que estabelecem o 
principio de que o Juiz de Paz que aceita c exerce o emprego 
de supplente do Juiz Municipal perde aquellc lugar, forão revo
gados pelo Aviso de 6 de Julho de 1859 que declara que o .Juiz 
de Paz que fôr nomeado substituto do .luiz 1\Iunicipal, ou que 
fôr chamado a servir este curgo na qual idade de Vereador, con
serva o seu lugar, c nellc scd sub'!;tituido, em quanto estiver 
no exerci cio do de .Juiz Municipal, o qual dcixant, logo que se 
apresente o Juiz proprietario, se estiver servindo como subs
tituto quatriennal, ou logo que se apresente este substituto, se 
estiver scnindo como Vereador. 

Cumpre portanto que V. Ex. expeça as ncccssarias ordens 
para proceder-se á nova qualificação, visto ter sido a primeira 
presidida por .Juiz incompetente. 

A segunda daquellas decisões merece a approvação do Gn
verno Imperial ; cumprindo que V. Ex. cuntinue a empregar 
todos os meios ao seu alcance tanto para restabelecer-se a legi
timidade dos Eleitores da Parochia de Anadia, como para que 
sejão punidos os autores do desapparecimento do livro das octas 
da eleição primaria, e da falsidade da anthentica rcmettida. á 
Secretaria dessa Presidencia. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligcncia, c para 
que expeça os despachos nccessarios. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida PereiraEillw.
Sr. Presidente da Província das Alagôas; 



N.o 237. -Aviso de Ji. de Junho de 18GO. 

Ao Presidente da Í'rovincia do Rio de .Janeiro, rcsolvcn.do as duvidas por clle 
propostas sobre a intcrferencia de hum Eleitor da Parochia de Itaguahy, mu
dado para a Corte, na organisaçno da .Junta de Qualificw;ãu da mesma Pa
ruchia. 

3.a Secçiío. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgoeios do 
Jrnpcrio em ,\. 11e .luuho de 1860. · 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente ao novcrno Imperial o 
olllcio de V. Ex. de H. de 1\Inio ultimo, cobrindo duas repre
sentações, em que o cidadão Autonio Dias l'avfio de Araujo de
nuncia varias irregularidades praticntlas pela Junta de Qualifi
cação da Freguezia de Itaguahy, c as informações que ú res
peito dellas deu o Juiz de Paz Presidente da mesma Junta. 

Dos factos allegados pelo representante não parece n Y. Ex. 
bem elucidado o que diz respeito á intervenção que o Dr. An
tonio l\Iaximo do Couto teve na qualidade 1k supplentc de 
}~leitor na organisaçiio da .Junt;l; ~~ sohre diP l<\111 V. Ex. al
gumas duvidas', que formúla nos seguintes que~itos: 

1. o Se cstú provndo que aquc!le Dr. era residente na 
Frcguezia rle T!agunhy, podendo volnr 1k CO!lformidnde com o 
art. 5." da Lei do 1!) de 1\gosto de J :·M.fi, llerrdo n." 1.81'2 de 
23 de Agosto de 185G, e AYisos tle 2í· de Ncnembro de 18'HJ, 
e 2 de Abril do corrente anno ; 

2.• Se, decidido !JUe o mesmo Vr. Jlerdeu o direito de 
votar, por mudança de domicilio, IlHlP., tendo incompetente
mente votado, devem ser deelnn.ltlos nnllos os trabalhos da 
qnnlificaçúo; 

3." St~ hc preciso que para cs~:c resull<vlo eoneorra eom 
a circnmstancia da incompetencia do Eleitor n de ter in fluido o 
sen voto sobre o resultado da clcit:ão; 

4. • Se es~a circumslancia, como qualquer onlra, sendo 
omittida na acla, póde ser supprida por certifkrHlo de qualqw~r 
dos memhros da Junta, ou do respectivo J·:scrirno. 

Em resposta tenho a declarar a V. E~. : 
Quanto ao 1. o quesito, que o Governo nflo h e competente 

para deci<lir a questiio do domicilio do:; Eleitores e suppl<'lll<'s. 
Ao Presidente da .lunta pertence fazer a convoetH;fio dos indi
víduos que tem de orgnnisa-ln, c a estes decidir qunes S<1o os 
que tem mudado o seu domicilio pnra outra l'arcchia, em vista 
das provas que se apresentarem, ou do conhecimento pessoal 
que tenhão, como está decidido no § 3. o 1lo Aviso n." 63 de 



29 de Março de 181~7. Decidido este ponto de facto, ao Go~ 
verno cabe resolver se foi, ou não, cumprida a Lei, que manda 
que tomem parte nos trabalhos das Juntas de Qualifica911.o uni .. 
camente os Eleitores c supplentes residentes na parochia; e 
sobre este ponto tem o mesmo Governo expedido varios Atisos, 
declarando que não sejão convocados os que se tiverem müdltdo; 
c que, sendo-o, ou comparecendo sem convocação, não sejão 
admillidos a tomar parte na organisução, o nos trabalhos da 
Junta. lle isto tão sómcnte o que está nas attribuiçõcs do Go-
verno. 

Quanto ao 2. • e 3. o, que o Eleitor ou supplente nHidtldo 
da Parochia he certamente incompetente para votar na eleiçiitl 
dos membros da Junta, e esta ficará organisada illegahrtente~ 
se elle tomar parte na eleição; e os trabalhos da Junta serão 
nullos, se o seu voto tiver decidido da eleiçiío, porque póde o 
membro on membros eleitos com semelhante voto exercer tàl 
influenda que fa;:a com que a qualificação dos votantes apre
sente hum resultado diverso daquclle qtw appnreccria, se esse 
membro, ou mcrnhros não fizessem parte da .Junta. 

()uauto ao 4.", que sem duvida qualquer membro da 
Junta de Qualificnçiío, ou o respectivo Escrivüo, podem certi
ficar os fados qtH~ oceorrcrem na organisa~·iío da .lunta, e du
rante os sr·us LrahulhoH, quaudo na 11dn nüo ~c lenha feito 
mençúo delles ; mas os seus ccrtiflcados poc!cm ser contestados 
por documentos semelhantes passados por outros membros, ou 
por justificações e depoimentos jurados: c portanto niío podem 
ellcs considerar-se, como proH\ bastante de tues factos. 

!'elo que rcspeíta ás outras irregularidndes denunciadas, 
declaro a Y. Ex. em primeiro lugar, que e !las nfto cstiío prova
das, em Yisla do que expõe o l'rcsidcnle 1la .!nula, c dos docu
mentos que elle apresenta; c em segundo lugar, que as partes 
inlercs~;adas devem usar dos recursos estabelecidos na Lei contra 
a inclnsúo na lista de qualificaçiio dC'S individnos que não tein as 
habilitações exigidas. 

O que comrnunico a V. Ex. para seu conhcchncnto c go~ 
yerno. 

Deus l;uarde a V. Ex. -JOl7o de Almeida Pereira F'ilho.
Sr. Jlrcsidente da l'rovinda do lHo de Janeiro. 
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N." 23S ....... FAZENDA.- Em 4 de junho de 1S60. 

Pêlos delictos lle calumnia c injuria nllo se póde opplicar aos Empregados 
a pena de suspensão administrativa. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
4. de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. que, não sendo a sus~ 
pensão administrativa dos Empregados Publicos a pena que a 
Lei tem marc:.tdo para os delictos de calumnia e injuria ir
rogadas ou não por meio da imprensa, não pódc merecer a 
approvação do Governo Imperial o acto dessa Presidencia, que 
me foi communicado em officio , .. o 6 de 3 de :Maio proximo 
preterito, suspendendo do exen~icio de seus empregos o 2. o 

Escripturario da Thcsouraria de Fazenda ]~slanisláo ·w anderley 
e o Praticante 1\I:wod José da Solcdade, por causa de artigos 
olfensivos á Prcsidencia, publkados no periodico denominado 
Liga, e attribuidos áquclles indivíduos. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da l'rovincia do Espírito Santo. 

N.o 2:3!}.- JUSTIÇA.- Aviso de 4 de Junho de 1860. 

Declara que o Ofllcial nomrado para o >rn i~o aetiw púuc ohlrr passagem 
para o da rescn a, :linda qnc Sl' não trnha fardado, em quanto não houwr 
sido privado do posto. 

Mini~terio dos Ncgocios da Justiça. lHo de Janeiro em 4 
de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua l\lagcstade o Im
perador o officio de V. Ex. datado de 27 de Fevereiro ultimo 
sob n. o 65, acompanhando por copia o do Com mandante Su
perior da Guarda Nacional da f.npital dessa Província, rm que 
consulta, se o cidadflo que fOr nomeado Oilleial, c nflo solicitar 
a respectiva Palcntt•, ou não sP apresentar fardado no prazo 
da Lei, poderá obtPr passagem do serviço activo para o da re
serva, c O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o Consultor 
interino dos Negocios da Justiça, e Conformando-Se com o seu 
parecer, Manda declarar a V. l~x. para seu conhecimento e em 
solução á duvida proposta, que, em quanto não baixar a ordem 
motivada de r1ue trata o art. 65 da Lei de 1\l de Setembro de 
1850, o Official remisso não he privado do respectivo posto, 
c por consequcncia pódc obter aquella passagem quando esteja 
nas condições lcgacs. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Para
naguá.- Sr. PresidPntc da Província de S. Paulo. 
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N.d 240. --Aviso dê 5 de Junho de 186Ó . .. .. 
:Declara que primos-coirmãos, de que trata o ~ 45 do Tit. 19 da Ord; L.o 

1. • sao filhos de dons irmãos. 

2. a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça,' Rio 
de Janeiro, 5 de Junho, de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. Tenho presente o officio, que V. Ex:. 
me dirigi o sob n. o 48 e data de 9 de :Março ultimo, par
ticipando que sendo os dous Tabelliães do Termo de llabaianinha, 
Antonio Moreira Guimarães, e l)icanlo Moreira Guimarães 
Montargil, primos carnaes, filhos de dous irmãos, mandára 
que o respectivo .Juiz de Direito cumprisse o § 45 do Tit. 
79 da Ord. L. o 1. o e que, porém, o mesmo Juiz declarára 
que se achava embaraçado na expressão primos-coirmãos, 
de que usa a mesma Ord., por lhe parecer que o tegislador 
não quiz prohibir que no mesmo Juizo servissem aquellcs 
que fossem primos simplesmente, mas sim á outros que além 
de primos, fossem tambem irmãos, por exemplo, á filhos do 
mesmo Pai, ou Mãi, com Tio ou Tia, pedindo V. Ex. a 
solução de semelhante duvida. 

S. M. O Imperador, a cujo Conhecimento levei o seu 
citado officio, depois de ter ouvido o Consultor interino dos 
Negocios da Justiça, Manda declarar a V. Ex. que a men
cionada Ord., tratando de primos coirmãos, s0 refere á filhos 
de dons irmãos, e por conseguinte nenhum fundamento tem 
a duvida do Juiz de Direito: o que V. Ex. fará constar ao 
referido Juiz, afim de cumprir a ordem que por essa Presidencia 
lhe foi dada. 

Deos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para
naguá. - Sr. Presidente da Província de Sergipe. 
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N. 0 241. -GUERRA. -Aviso de 5 de Junho de 1860. , 
Declarando que o menor, que assentar praça de Yoluntario, tem direito a 

rec:eber o resprctho premio, e que se lhe deve contar os 6 annos Ql!C 
a Lei marca para a baixa do tempo em que completar 18 annos. 

Rio do Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra, 5 de 
Junho de 18ü0. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua l\fa~wstaue o Imperador, Tomanuo 
em consideração o parecer do Cons<'ilwiro l'rocurador !la Corôa, 
Soberania e Fazenda J\ncional, c a inlbrmação de Y .. Ex., da
-tada de 2 do corrente, dados sobre a prdenção do 1." Cadete 
do 1.0 Regimento de Cavallaria Lcopol<!o Augusto Nunes Gon
zaga de ser-lhe pago o premio de voluntario, que deixou de 
receber por ser menor quando assentou praça; Manda declarar 
a V. Ex. que o referido Cadete tem direito a receber o pre
mio que requer, contando-se-lhe os seis annos que a Lei marca, 
para poder obter baixa, desde 2 de Agosto de 1854 em que 
completou 18 annos de idade; devendo, porém, restituir aos 
Cofres Publicas metade ua gratifica<:ão diaria igual ao soldo da 
t. a praça que tem recebido, o tirar-se, em pret especial pelo 
respectivo Corpo, a irnportancia do premio, deduzida a dares
tituição a que por ventura se tenha direito já, ou para o 
futuro, procedendo-si) na !Orma do costume, ou neste caso, 
~OJIJO V. Ex. julgar mais regular segundo o que informa. 

Deus Guarde a V. l~x.- Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
'Barão de Suruby. 

N.• 2!d. -Aviso dP !) dn Junho de 18GO. 

})eclaramlo I]Ue a ct.1pc iÍs pm~as de prl't ahona-sl' <tlé o dia em que, por 
qualquer drcumslauria, sp aw;Put:\o do Corpo, e l]Ue 'fíu ahonadas dclla 
desde o dia inunedialo ao em ll'll' eut rão uos Corpos. 

Rio de Janeiro. !\linistcrio dos Ncgocios da Guerra em 5 
de Junho de 18ü0. 

Illm. c Exm. Sr. -Constando do officio de 25 do :Maio ul
timo que ao Ajudante General do Exercito dirigia o respectivo 
Assistente nessa Pro\incia, que a Thcsouraria de Fazenda re
cusa abonar etape ús praças até o dia que se ausentão ou de
sertão ; cumpre quq Y. Ex. faça constar á mesma Thesouraria, 
fara sua intelligcncia c ex<~cução, que, segundo está estabeJe .. 



cido, a dapc ás praças ue prd abona-se al··~ o dia em quo 
fpor qualquer circurnstancia se ausenlão do Corpo, quer em 
'serviço, quer desligadas, quer por deserção c ainda mesmo por 
fallccirnento, c são abonadas dclla drsde o dia irnmcdiato ao 
que cntrão nos Corpos. 

Deus Guarde á V. Ex.- 8el;astii7o do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Provinda de S. Panlo. 

N.o 2'13.- FAZE:'m.\.- Iç:m !) d.- Junho tlc 18GO. 

O Agente do mar do CorrPio tla Ctlrh• niio pt'Jde ir a !(1111lqner hora a 
IJortlo das Ernharca(iit'S qur cntran'm. 

:Ministcrio dos Ncgocios !la Fnzenda. ltio de Janeiro em 
5 de Junho de 18GO. 

Illm. e Exrn. Sr.- A :mlorisnr,ão ~olicilada pelo Dircctor 
Geral dos Correios para fJ!H~ o Agcn!D do mar do da Côrte 
possa ir, indcpcndrntc de yj~ifa ,. a qualquer hora, a bordo 
dos navios que entrarem ncslí~ po;to, anm de receber as malas 
c a correspondencia, não lrtn lugar, pelas seguintes razõ~s: 
L c, por que não h a hum a nrccssidade indeclinard de seme
lhante medida, ou conveniencia publica qtw a legitime; 2. •, 
por que ella rncontraria os Hcgulam<~nlos sanitario e de policia, 
<JUO nnm mesmo pnmitlt•m r.o:; Empn·gados fls('aes communi
carem com c:; naYio<>, :'em qa" ,,,,L<·:; sPjiio desembaraçados o 
dPclarado:; c:n li\ !'C prnll'''l l'H' p.rtP d<1 !\cpar!içiío séinitaria; 
sendo c(•rto que os pro;>rim E::q:n'~'nd:1s (\(sta s•i devPm vi
siln-los nas lwr<IS qnc H~<II'C<l o n·:•p''''' '',t) 1\!'[~UI:liJH~nlo, c nunea 
de noite; 3. o, \)01' <lU e cs i :1h c· '':' <h i"a:::·nda Nar:ional niio 
!'slarião suffiriPn!r•:nr:;llc g;:r:uíi<:os s<·m::re que o Empregado 
incumbido do n~C\'I)imeutn das mahs onlinarianwule muito 
f.Uhallen10, ni\o fosse de recon!•<'cida mnral!tiadP; r...•, finalrnen!r\ 
por qnn a :mtorisar:no pl'<1i•LI llc!\"i';·, d:~ sf'l' ncc<~ssaria, c o 
serviço sn farú com a re:'.Ul<'.rida(,• c presteza dcsejaveis, se o 
dito Agcnk, logo qne os Emwe~·;nd•Js da mcm:ionnda Hepar
tiçfio Sanilaria forem para bordo dos nayios entrados no porto, 
dirigir-se imme(liatamcnte nos mr:nws navios allm do dar cum-
primento ás suas obrigações. 

Hc o que me cumpre (1r'clarar a Y. E~. em r<'sposta ao seu 
A viso de 8 do mez passa(~o. 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo 111oni::: da Silm Ferra%.-. 
Sr. João de Almf'ida Percirn I<'ilho, 
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rto 24!;. ...... Ent G de Jilnhó dé 1860', 

Os Vajiores Francezes da Companhia- Messageries -licllo Isentos db pa• 
gamento de ancoragem. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
6 de Junho de 1860. 

O Sr. Administrador da Mesa do Consulado da Córte fique 
na intelligencia de quo aos vapores francezes da Companhia dos 
Messageries que se destinarem a este porto foi concedida, além 
dos favores a que se refere a Portaria n.o 14 de 11 do mez 
passado expedida a essa Repartição, a isenção do imposto de 
ancoragem. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

Semelhantes ás Thesourarias da lJahia e de Pernambuco; c 
officiou-se ao 1\finisterio de Estrangeiros. 

N. 0 245.-JUSTIÇA. -Aviso de G de Junho de i8GO. 

Declara que o Drcrcto n. o 2.13S de 6 de Julho •I e 1R59 h e sómente relativo 
ao numero de testemunhas p;1ra os processos tlr que trata o art. 205 do 
Codigo do Processo. 

2.a Secção. 1\:linisterio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 6 de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- A' Sua l\Iagestade o Imperador foi 
presente o officio dessa Presidencia, datado de 5 de Fevereiro 
ultimo, ao qual acompanhou copia do que lhe dirigio o Juiz 
de Direito da Comarca do Campo .Maior, consultando se o 
Decreto n. o 2.!~38 de 6 de Julho do anno passado revogou ou 
alterou as disposiçiies do Codigo do Processo, e Hegulamento 
n. o 120 de 31 de Janeiro de 18'1.1 relativamente ao numero 
de testemunhas para a formação da culpa; ao que essa Pre
sidencia respondeu negativamente, dizendo que o referido De
creto apenas regulou essa matcria quanto aos processos de que 
trata o art. 205 do citado Codigo, dispondo que só nesses pro
cessos he permittido inquerir tantas testemunhas quantas forem 
precisas para o descobrimento da verdade: E O Mesmo Augusto 
Senhor, Tendo Ouvido o Consultor interino dos Negocias da 
Justiça, Manda approvar semelhante solução, por estar de con
formidade aos Avisos de U de Novembro c 3 de Janeiro ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex. -JoãoLustosada Cunha Paranaguá. 
-Sr. Presidente da Província do Piauhy. 
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N.• 246.- Aviso de 6 de Junho de 1860. 

t>eclara que aos Consenarlorrs do Commrrcio competem sómentc os emolu· 
meu tos da Tabella ttue acompanhou a Portaria de 4 de Jllarço de 185:'. 

2. a Secção. l\1inisterio dos Negocios da Justiça. Ui o de 
Janeiro em 6 de Junho de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -A' Sua, Magestade o lrnperadm· foi 
pn•sente o officio dessa Presidcneia, datado de 3 de Abril ultimo, 
ao qual acompanhou copia do que lhe dirigio o Conservador do 
Comrnercio dessa Província, consultando quaPs os emolumentos 
que llw dcvião competir d'cntre os que se achão designados na 
Tabclla que acompanhou a Portaria de '~ de Março de 1852, 
attenta a duvida que lhe suscitava o artigo 9fi do Decreto do 1.• 
de l\Jaio de 1855, no qual se l!llanda cobrar para os Juizes c 
Tribunaes do Commercio os mesmos emolumentos que se perce
bem no Civel, segundo o disposto no Decreto de 3 de l\farço 
do dito anno; ao que essa Prcsidencia respondeu que aos Con
servadores do Commercio compdern sôrnente os emolumentos 
da Tabclla que acompanhou a supracitada Portaria de 4. de 
Março, sem embargo do que está determinado no referido art. 
9fi do Decreto do 1.• de Maio de 1855, por isso que os emolumen
tos a que se refere são proprios das attribuiç.ões judiciarias dos 
Juizes c tribunaes do Commercio, attribuições que não forão 
coHft•ridas aos Conservadores, cujas funcções são meramente 
administrativas. E O l\lesmo Augusto Senhor, conformando-se 
com o voto do Consultor interino dos Negocios da Justiça, Houve 
por bem approvar esta solução a qual se acha em harmonia 
com o Aviso Cireular de 11 de Fevereiro de 1854 que regulou 
a materia. O que communiro a V. Ex. para sua intelligencia 
e o fnzer constar ao mencionado Conservador. 

Deos Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Parana
guá.- Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N." 247. -IMPERIO. -Aviso de 6 de Junho de 1860. 

AO Presidente da Província do Piauhy, declarando que na falta de Eleitores 
para organisação do Conselho Municipal de Recurso deve recorrer-se aos 
da Parochia maii vizinha, c não ao Juizes de Paz Supplentes. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 6 de Junho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. Tenho presente o Officio de V. Ex:: 
n.o 78 de 16 de Abril ultimo, com o qual me remette as 



copias de duas representações que lhe ,Jirigirúo diversos cidadãos 
da Parocbia da Parnahyba, c snjcita iÍ comirlcr:H:iio do Governo 
Imperial a seguinte sohtc:iio que rbi ns mesmas representações : 

Que, não podcntlo ser convora~lo para o Consdho 1\lunieipul 
de Recurso o Eleitor mais votado da mes:ua P arochia, por 
não ter esta Eleitores approra•los pela Cam:mt dos Deputados, 
devia a falta do refcri:lo Eleitor 5cr snpprida, convocando-se 
na fôrma do AYiso d•J 1! de ~dPmhro 1lc iH'IS, o Eleitor 
mais vota•lo da Paro~·!! ia ;n~1i:; ·;i:d:.J:;,,; J~·:::; '11ié), Hüo havw:do 
no Município outra l'<trncltia, 1L:·.'iil ;;cr dt<n:l<Hl<> o 2. o .Juiz 
de Paz do· aclual f!1Wlri:~"!lin, c, no r::,;n (h se aehnr cs!e 
impedido, o seu immcdialo em \(ll:)s: r·a· ~cr isto conforme 
ao art 6. 0 da Lei re.~nlonwntnr •l·l Hl de A;.:,o~·-Ln de 18-16, 
cuja regw, com qunnto ti; ~~~;;:J outra origc!n, referia-se ú 
J1ypothcsc ir!enlira; i; !o l:e, iÍ f:lll:1 absolu!a lh Eleitores, 
segundo a doutrina do lkt;r;·[t• r!.'' '!-30 ,Je :_g de Outubro 
de 1846, § 7. 0 

E em rcsposl:l declaro a Y. E·:. lj!W ni:o p:Jtlc o Governo 
Imperial approvar a citatb dcr•··•o, port~'!e o ,\yiso de 12 
ele Julho de 185S, dl) que lhe e!l',Í'l inu:1a co:>ia, determina 
que no CliSO tle n::ío hayer !li> ::111:1iei:Jio mai.; do que huma 
Parochia, <.:njos Eleitores r::''J ler.ilfio sidu upprovados pelo 
poder competcnk, c n:> n;t:õl(J;';> dc:; 1cs enlrnr o Eleitor mais 
votado, seja conroca:lo o d 1 Paru:-::ia muL; ·. ;:.:inha, embora 
pertencente a 1\Iuui<.:ipio divcr~u. 

O que communico n V. E·..:. para ~ua iPtclligcncia, c 
para que expeça ns dc·~;p:J··l:o." rH·,·e~sarÍ'l~. 

Deus Guarde a V. E\. -.Joüu de ,llmeidn Pereira Eillw.
f-;r. I)rc~irlcnte 1\a l'rovinria llo P !nnhy. 
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N. 0 !48.-Avlso de 6 de Jllnho de 1860. 

Ao Presidente da Protlncia de Pernambuco, ~pprovando as rlecisões que deu : 
1. o sobre a Parochia1 em que devem ser ~ualilicados certos cidadaos, perten
centes a lertitorlo desmembrado da em que resldião: ~.·sobre qucstlles, cuja 
decisão compete As Jtlntàs de QUalificação e não ao seu Prrsldentc: 3. • de 
nlo compe~ir ao Governo as decisões sobre indevidas inclusões ou exclusões 
na llsta da qualificaçilo. 

3. á Secção. Rio de J ancit(). Ministerio do~ Ncgoclos do 
Imperio em 6 de Junho de 18()0. 

Illm. c Exm. Sr.- Tenho presente o oflido do antecessor 
de V. Ex. n.o 500 de~ de ~lan:o ultimo, suhmcttcndo d consi
dera çfio do Governo Imperial a seguinte re~posta que deu ás 
representações que lhe diriginío dons supplcntes de Eleitorrs 
da I<'reguezia do Bonito, a f:amara l\1unkipal da Villa do mesmo 
nome, e o .Juiz de l'az l'rcsitlcnte da .Junta de Qnaliftcaçno da 
referida Frcguczia. 

E em resposta communico a V. Ex. que forfio approvadas 
as mesmas decisões constantes dos quesitos sc;;uintcs, pelo fun
damento em que ellas asscntáriio. 

1. o Que a letra do art. 2." do Decreto n o 1792 de 26 de 
Julho de J 85() refere-se unicamente ús Parochias novamente 
creadas, masque o Aviso n.o !i-08 de 23 de Novembro de 1857 
declarou qtte os casos de desmemhraçfio de Parochlns tambcm 
se comprehendem no espírito do citado artigo; c qnc, portanto, 
se a T.ci Provincial n.• lí-25 de 2 !b .lunho de 18f>7, revogando 
a de n." 2í!~ de 7 de Abril !le 1 R) 1, rcstnbelcccn os limites da 
referiria Fregnezia que erfin regulado~ pcl:l Ld Provincial n. 0 

157 dc31 de l\Iarço de18~G, c se o 7. 0
, 8." c!L" Onartcirües 

do 2. o Distritto da Ilha de rtôrcs, perlcnr,eorh a onlra Fl'eguc
zia, fkariio dentro da do Bm~itG, os rirlmliio:·: tlomiciliados nos 
l~ngenhos- Linda Flôr c Flôr do Dia-~{~ temo direito de votar 
c ~er volwlos na Frcgne1:ia a que pcrtenciã:> aquellcs Engenhos 
antes !la Lei Provincial n. 0 -'1·2:) de 2 de Janeiro d!) 1857 que 
revogou a tle n.• 27!1. de 7 ele Ahril de 1~51. 

2." Que se o Cnronf'l Zcfirino V clloso da Silveira, em
bora possuísse os dmts refcriuns Engenhos, não linho o seu 
domicilio legal no terreno (jue ficou pertencendo IÍ Frcguezin 
do Bonito, em virttidc da Lei I'rovincial n.o 425 que re~tnbe
leccu os limites da mesma Frcguczia, mas sim em localidade 
que antes da execução do neereto n. • 1792 de 2G de Julho 
de 1866 farin pattc dcRsa Frcguczia, podia !.ler nolla qualificado. 

3. o Que se o Juiz de Paz l'residcnte da mencionada Junta 
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deixára de sujeitar á consideração dos respectivos membros 
questões, cuja decisão lhes competia, procedêra irregularmente, 
por quanto, a excepçlio dos casos em que elle tivesse de exercer 
exclusivamente certas attrihuições, devia suhmetter qualquer 
duvida que occorressc á decisão da mesma Junta. 

4. • Que não compete aos Presidentes de Província de
cidir as duvidas que se suscitarem á respeito de inclusões ou ex
clusões de alguns cidadãos na lista de qualificação dos votantes, 
por ser tal decisão da exclusiva competencia das respectivas 
Juntas, cabendo aos interessados os recursos que das decisões 
das mesmas Juntas se podem interpôr na fórma da Lei de 19 
de Agosto de 1846. 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia e para 
que expeça os despachos necessarios. 

Deus Guardea V. Ex.-JoãodcAlmcidaPereiraFilho.
Sr. Pre~idente da Província de l'ernambuco. 

N.o 249.- Aviso de 8 de Junho de 1860. 

Ao Ministerio da Jmtiça, ucyolvenuo os papeis sobre a reunião em hum só 
dos dous Districtos ue paz tia Par6chia de Guaratiba, por ser negocio de 
sua compctencia. 

3. a Secção. lHo de Janeiro. l\lniisterio dos Negocios 
do lmperio em 8 de Junho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o Aviso de V. Ex. de 24 de I•'evereiro ultimo, 
com o qual remette á este Ministerio não somente a represen
tação, que lhe dirigirão diversos moradores da Freguezia da 
Guaratiha, contra a deNberação, tomada ultimamente pela 
lllm. a Camara Municipal, de reduzir a hum só os dous Districtos 
de Paz, em que se achava dividida a mesma Freguezia, 
como tamhem a informação que a tal respeito deu a dita 
Camara, e a copia da Co•sulta da Secção dos Negocios da 
Justiça do Conselho de Estado de 13 de Dezembro do anno 
passado sobre a nova divisão da Freguezia de Santa Anna desta 
Côrte. 

Sendo suhmettidos á Secção dos Negocios do lmperio 
do ConselhQ de Estado, [assim o officio de V. Ex:. como os 

' 
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documentos que o acompanharão, foi a mesma Secção de 
parecer que ao Ministerio a cargo de V. Ex. compete a 
solução do objecto da dita representação ; porque, comquanto 
os Juizes de Paz tenhão de praticar algumas vezes actos que 
estão sujeitos a este Ministerio, como acontece por occasião 
do processo eleitoral, as suas principaes funcções são relativas 
a objectos que correm pelo :Ministerio da Justiça, e a divisãO' 
dos Districtos de Paz he negocio da competencia do mesmo 
Ministerio, o que já foi decidido pela Resolução Imperial 
de 18 de Fevereiro dª" corrente anno, tomada sobre a citada 
Consulta da Secção dos Negocios da Justiça do Conselho de 
Estado de 13 de Dezembro do anno passado, constante da 
copia que V. Ex. enviou. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-se (lO r sua 
immediata Resolução de 2 do corrente mez com o teferido 
parecer exarado em Consulta de 23 de Abril, assim Manda 
que eu communique a V. Ex., c que lhe devolva a referida 
representação e documentos que lhe são relativos, bem como 
huma copia desta Consulta, para que V. Ex. haja de resolver 
o que for mais justo e conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. João- Lustosa da Cunha Paranaguá. 

N.• 250. -GUERRA.- Circular de 8 de Junho de 1860. 

Dctcrminanllo que cesse a pratica de passar-se titulos de dividas por 1.•• c 2.a• 
yias 'ás praças escusas do serviço do Exercito. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 8 de Junho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Convindo fazer cessar a pratica de 
passar-se ás praças escusas do serviço do Exercito títulos 
de divida por 1.. e 2. a via, afim de evitar-se duplicata da 
despeza, expeça V. Ex. as necessarias ordens para que os 
Commandantes dos Corpos estacionados nessa Província cum
prão fielmente o que determina o art. 65 das Instrucções 
do 1. • de Janeiro de 1843, e Aviso Circular de 5 de Março 
de 1847. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.
Sr. Presidente da Província. de .•• 
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.N. • 251. -cireulttr de tt de Junbo oo tb'OO. 

DllêiAI'Itldo qtte a~ Tabellas da etafle e rorr!lgem, nllo devem ser altet'adal sem 
motivo justificado e reconhecido pelas Presidenclas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dós Negocios dà Guerta 
em 1i de Junho de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -Para obviar inconvenientes que 
possão resultar em não se pagarem aos Corpos do Exerdto 
a etapa e forragem, conforme o valor que f<ir fixado pelas 
Thesourarias de Fazenda em cada semestre, declaro a V. Ex. 
que as Tabellas não devem ser alteradas sem motivo justi
ficado c reconhecido por V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.
Sr. Presidente da Província de ... 

--
N.o 252.-JUSTIÇA.-Aviso de 11 de .lunho de 1860. 

Ao Presidente de l\linas r:rrars.- Hr,oll e tlmidas sohre o RPglmcnto 
de eusl<:s. 

2.• Secção. l\linistcrio dos Negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 11 de Junho de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr. -A' Sua 1\iagestade o Imperador fui pre
sente o officio dessa Presideneia de 2'~ de Dezembro ultimo, 
cobrindo copia do que lhe dirigio o Juiz Municipal c de Or
pltãos de S. João de El-Hci, no qual propi\z as sPguintes du-
vidas: 

1. o. Ter;í dTccluado chws dili~c·nei<lS o Juiz :Municipal c de 
Urphâós, que, ctn semdhant<~ adll, constando-lhe que hum 
individuo está dcmentr, proc<>dé ú justificação de dcmencia, c 
depois, com ou selü intervallo; ao exame nwdieo? 

2.0 No caso de transportar-se a hum memw lugar ou fa
zenda, c ahi; por lhe ser requerido, proceder a hum inven
tario, depois u huma habilitação, e por Hm a huma divisão 
relativas aos mesmos bens inventariados, terá praticado tantas 
diligencias, quantos são estes netos? 

3. o Quantas diligencias terá feito, se sahir para fazer di-
visões em quatro ou mais fazendas sitas em diversos lugares, 
cmborà pcrtcilção aos mesmos socios ou herdeiros, sendo taes 
flivisOes feitas h umas após outras? 



l~ o Mosmo Augusto Senhor Manda Declarar a 1/. Ex. 
que, como o fim dM duas primeiras questões ho !l:tber quaes 
são as custas devidas ao Juiz, e pot quem devem ser pagàs 
nas diversas hypotheses figuradas, cumpre ao Contador, re~ 
guiando-se pelo Regimento de custas de 3 de Março de 1855, 
rateiar as da viagem pelos interessados, dividindo as da estada 
em proporção da demora que houver para o acto ou dili
gencia dos respectivos interessados, nada importando que se 
considerem taes aclos huma ou mais dillgenclas, tWrqúé as 
custas só são devidas pela viagem, estada, ~~ por aquelles 
acto,;, para os quacs designa o Hrgimento custas cspecitws. 
Quanto a 3. a questão' qttc' se os que requererem 11!1 di
vi~ücs das fazendas em diversos lugnrr~ fon·m socio!! ou 
herdeiros igualmente Interessados, ncn h uma duvida o!Terece o 
art. 2D do citado Hq.dmento, no qual sórnente ha a prevenir 
o caso de não serem dos mesmos socios as ultimas faiendas 
a dividir, caso em que as custns do caminho deverão ser não 
já ratciadas com igualdade por todos os interessados lill viagem 
do Juiz, mas sim repartidas em ordem a que o dono da pri
meira fazenda não carregue com as custas da viagem di.J Juiz 
iÍ ultima. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, e o 
fazer constar ao mencionado Juiz. 

])cos Guarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para· 
naguá.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 253. -IMPERIO. -AYisode 11 de .Junho de 1860. 

A,l Jlff'SÍr!rntr da ProYincia do c~ará. approvando as d"eisljp~ que elle deu 
sohrc a IH'ressidade de convocar-se o numero de V erearlori'S mare11do na 
L<'i para poder huvrr Camara c convocaçno de Snpplcntcs na falta daqucllcs. 

3." Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 11 de Junho ile 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. 
n. 0 65 de 18 de Maio proximo passado, remettendo a copia 
de huma representação qne lhe clirigio o Cidadlio Alexandre 
Corrêa de S<í, Vereador Supplente mais votado da Camara 
lHunicipal da Cidade do Araeaty, por não ter a mesma Cama r a 
consentido que ellc funccionasse nu scs~l\o do dia 17 de Janeiro 
ultimo, em que devin-se proceder ao desempate pela sorte 



entre dous cidadãos que tinhão obtido igual numero de votos 
para Deputados á Assembléa legislativa dessa Próvincia, e 
submettendo á consideração do Governo Imperial as seguintes 
decisões que deu á referida representação : 
, f. o Que, comquanto pelo art. 27 da l~i do 1. o de 
Outubro de 1828, seja o numero de 5 Vereadores sufficiente 
para que as Camaras l\tunicipacs possão celebrar as suas fessões, 
não podem as mesmas Camaras 1 ·· ·;cindir do numero completo 
de Vereadores, quando se hot: ,;r de celebrar huma sessão 
para fim tão importante t~omo o da de 17 de .Janeiro ultimo; 
pois que a parte final do art. 28 da citada Lei determina 
que em casos taes sejão chamados os Vereadores immediatos 
~m votos, dado o impedimento dos effectivos, drcunstancia 
esta que se verifidra na dita sessão. 

2." Que mesmo nas sessões ordinarias as Camaras Munici
paes só podem fnnccionar com cinco membros depois de 
terem sido convocados tantos \' ereadores quantos são os 
que a lei estabelece. 

3." Que em hypothese alguma podem ser convocados Ve
readores Supplentes menos votados, preterindo-se os que os 
precedem em votação, c já devi1lamente juramentados. 

F. em resposta declaro-lhe que o (~overno Imperial approva, 
por serem conformes ás disposições da lei do 1." de Outubro 
de 1828; as referidas decisües, cumprindo que V. Ex. commu
nique á este 1\Iinisterio o resultado 1líls averiguações á que 
mandou proceder pelo .Juiz de Jlireito da Comarca do Aracaty 
acerca de semelhante irregularidade. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e 
execução. 

Deus Guardo a V. Ex.-.Toão da Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do Ccar<Í. 

N." 254-. -FAZENDA.- Circular de 11 de Junho de 1860. 

Os Juros dos empre;;timos dos Cnrres de Orphilos podP-m ser levantados 
integralmente ou em t!llanlins inreriores á sua imporlancia. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
11 de Junho dn 1860. 

Angelo 1\toniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcctores das Tbesou-



farias d~ Fazérida, fíat1a o éatererh constar á~ Rêpattiçrles com· 
petentes, que os juros dos emprestimos dos dinheiros de Orphãos 
podem ser levantados do cofre, á requisição dos respectivos 
Juizes, integralmente ou em quantias inferiores á respectiva, 
importancia, com tanto que, nos termos da Ordem n. • 120 
de 5 de Dezembro de 1844., tenha lugar o levantamento depois 
de vencidos os juros de hum anno. 

Angelo Moniz tla Silva Ferraz. 

N.o 255.- Em 11 de Junho de 1860• 

Aos substitutos legaes de Empregados das Alfandegas, &c.,':dcve-se abonar 
igualmente as porcentagens dos substitni•los. 

1\'linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 11 
de Junho de 1860. 

Em solução á duvida proposta pela Secção de Assentamento 
da ·3.a Contadoria do Thesouro Nacional, declaro a V. S., que, 
tendo hoje a porcentagem que percebem os Empregados de 
Fazenda o mesmo caracter da gratilicação de exercicio em ,·ir
tude do Decreto n.o 2.567 de 31 de Março do pn>sente anno, 
deye fazer-se-lhe extensiya a disposição do art. H do lkcrl'ln n." 
2.31.3 de 29 de Janeiro de 1859, para o lim de ser a dita 
porcentagem abonada aos substitutos legues conjunctamente com 
a gratificação, se estes, dentro das condições estabelecidas na 
legislação em vigor, não optarem a 5. a parte de todos os ven
cimentos dos substitui dos. 

Deos Guarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Dircctor Geral interino da Contabilidade 

N. 0 236.-Em 12 de Junho de 1860. 

As Thcsourarias devem decidir as questões de sello como entenderrm de 
Justiça, dando conhecimento de suas decisões :tos interessados. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio do Janeiro 12 do 
Junho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda 



~230~ 

da ProvirWia da Bahia, em resposta ao seu officio n.o 102 de 
8 de Abril do corrente anno, em que dá conta de haver obri
gad~ o~ Negociantes Alves Filho & Comp. a pagar o sello pro
porcional da escriptura de dissolução da sua sociedade, não da 
quantia de 62:273~865, em que, depois de abatjdas as dividas 
passivas, Q10ntava o capital liquido, e sim da de 209: 420~000 
irnportancia do activo da mencionada firma social, que, na fórrna 
da legislação em vigoi·, deveria a Thesouraria de Fazenda de
cidir a questão corno entendesse de direito, c não provisoria
mente deixando-a dependente de resolução do Tribunal do The
souro, o qual só por via de recurso poderá conhecer da decisão 
da mesma Thcsouraria, confirmatoria da da Hccebedoria de 
Jtendas Internas; cumprindo portnnto que delibere o que mr 
justo sobre o assumpto de que se trata, intimando sua decisão 
aos interessãdos para que possão interpôr os recursos lcgaes 
que no caso couberem, se se julp-af('Jll lesados em seu direito. 

Angelo Moni:z da Silva Ferraz. 

N." 257.-Em 12 <lP Junho de 1860. 

Os Emprt'gados 1!as Alfandcgas uomraf!us para Atlrninistratlores c Esrrhãrs 
tlc Mesas de Hentlas ""' 1'111 IJI'l'Siar fian•;a. 

l\finisterio dos Negocios da FazciHln. JUo de Jnneil·o 12 do 
Junho de 1860 . . 

Angelo 1\lnniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nneional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda da llrovincia de ~- Pedro, em solução á duvida pro
}Josta em offieio n." Hli de 9 dn ,\hril do cOITt•ntc anno, que 
dcvião ter prestado liança os Enlprt·;~·,ulos da All'andcga da Ci
dade do Rio Gr;mde dcsignr.dos Ji<ll'a .\dminis!radon·s e Escrivães 
das .Mesas de Hendas de Santa netoria do Palmnr c S. José 
do Norte; mns que, visto h:ner sido ncccssnrio que entrassem 
em exercício com preterição dessa indispcnsav<'l formnlidade, 
convúm que immediatamenle lhes marque prazo para prestação 
da dita finnça, sob penn de suspt•nsão, c as mais dns Leis em 
vigor, 

Angelo Moniz dn Silt'n Ferra.r. 
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f(.t ~.-~ 1~ de lQnho de 1~0. 

Q$ e!f~ de tqcW ~IJR. ~ O.:Q Í_D.§Ç[Íl'~S 119. ~t ~~a~ 
pel01 ~ q.qe ot eJpedn·em. · · 

Mioütetio 4os N~w.:W.s da Fazenda. 1\w <le J•~ em 
12 de Junho de 1860. 

Declaro a V. S., para que o faça constar ao Ad.mlni,5trador 
da Recehedoria du MUI\icipio em resvosta ao officio que lhe 
dirigio em 5 do corrente, sob n.o 75, que os conhecimcntus 
de rendas lançados ou inscriptos podem ser assignados :pelos 
Empr~gados que os expedirem, fazendo as vezes do Escnvãu, 
c9mo era pratica na dita Reccbedoria antes do 1\egul'-mento 
de 17 de Março ultimo, visto não resultar incouven~te de 
semelhante pratica, a. qual está mesmo de accordo C!JUf Q dis
posto no art. 46 § 7. o do citado Hegula.mento. 

Deus Guarde a V. S. -Angelo Moni~ da Silva Ferraz.
- Sr. Director Geral interino das 1\endas Publicas. 

N.0 259.-Circular de 12 de Junho de 1860. 

As lQjas de armador n11o rstão sujeitas ao imposto. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
12 de Junho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do 'fi.Umnal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. ·lnspectore,s das Tl.w
sourarias de :Fazenda. para o fazerem constar ás )\epartições 
competentes, que as lojas de armador não estão suJeitas ás 
taxas impostas pelos arts. t.o e 11 § 4.0 do Hegulamimto de 
11 de Junho de de 1844, não só em virtude de sua denomi
nação, muito differente da de-armações de luxo,- empregada 
pelo referido art. 11 § 4. o, corno por não terem objcctos expostos 
á venda, c sim para alugar para enterros e festas de Igreja, 

Angelú Moniz da Silva FerraZij 
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o 'N.õ 26ó.-Circtilar dé t2 de Junho de 186Ó. 

ÕtijWJijUe se déVêfll é®tar para a Fatenda Naetqnal pelos aetos 'pratíea\(ós 
o r-" ··o por Agentes Fiseaes. ·: "' · o • 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
12 de Junho de 1860. · 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
'Thesouro Nacional, declara ao Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, afim de o fazerem constar a quem com
J>etir, que aos lnspectores das Alfandegas, Collectores, e Admi
nistradores de Recebedorias e de Mesas de Rendas, qos lu
gares fóra da residencia do Juizo, quando exercerem funcções 
de Procuradores dos Feitos da Fazenda nas causas conten
ciosas propriamente ditas, e não naquellas de que trata o 
art. 1.• das lnstrucções n.• 143 de 28 de Abril de 18!'>1, são 
extensivas as disposições da Lei n. • 242 de 29 de Novembro 
do 1841, art. 8.•, Circular do Ministerio da Justiça de 24. de 
M11rçe de 1851, lnstrucções de 10 de Abril do mesmo anno 
art. 41, c Aviso da Fazenda n. • 379 de 22 de Outubro de 
1857, em virtude das quaes os Procuradores c Solicitadores 
da Fazenda não percebem emolumentos alguns das partes, mas 
se deverão contar para a Fazenda Nacional, para serem pagas 
pelas partes vencidas, não sú as custas adiantadas pela mesma 
Fazenda nos termos das citadas lnstrucções de 28 de Abril de 
1851, Circular da Fazenda n.• 274. de 18 de Novembro do mesmo 
anno, e mais disposições em vigor, como a importancia do 
procuratorio, isto he, dos actos exercidos pelos Procuradores 
e Solicitadores do Juizo dos Feitos, conforme se acha marcado 
para os Advogados e Solicitadores no Regimento de custas de 
3 de Março de 1855, quer as demandas sejão executivas, quer 
de natureza diversa ; competindo súmente a taes Agentes Fiscaes, 
pelo trabaJho de officiar nos processos de arrecadações de au
sentes, a porcentagem do artigo 82 do Regulamento de 15 de 
Junho d~ 1859. 

Angelo Moni~ da Silva Ferraz 
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N. 0 26t..:-lMPRRlO,.._A~iso de 13tlc Junho tlc1S60. 

Ao Presidente da Provincia de Pernambuco, approvartdo 11 decisão que deu 
de não poder fazer parte do Conselho Municipal de Recurso como Eleitor 
mais votado o cidadão que co;-.1o Juiz de Paz deixára de presidir á Junta 
de Qualificação. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios 
do Imperio em 13 de Junho de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. Tenho presente o Officio de V. Ex. 
n.• 626 de 30 de 1\laio proximo passado, cobrindo a copia 
da seguinte resposta que deu {t consulta do Juiz Municipal 
Supplentc do Termo de Pá o d' Alho, perguntando-lhe se o 
2. 0 Juiz de Paz da Freguezia uo mesmo nome, que óeixára 
de presiuir á Junta Revisoria da Qualificação no impedimento 
do 1. o, podia, na qualidaue de eleitor mais votado da dita 
Freguczia, fnzer parte do Conselho Municipal de Recurso: 

Que tendo o mesmo Juiz deixado ue presidir á Junta, 
sem impedimento legitimo, não podia depois, á vista do que 
determina o Aviso n.o 57 de 22 de l\Iarço de 1847, fazer 
parte do Conselho ue H.ecurso, como ele i to r mais votado da 
Parochia, e que portanto devia ser substituiuo no referido 
Conselho pelo eleitor immediato em votos. 

E em resposta declaro-lhe que mereceu a approvação 
do Governo Imperial a decisão tle V. Ex., pois que, segundo 
declarão os avisosn. 0

' 18, 2~. c 139, de 17 c 19 de Janeiro, 
c 21 de l\Iaio de 18~.!), a eircunstancia de estar aquelle .Juiz 
exercendo o cargo de Subuclcgado de I'olicia não era razão 
para que elle deixasse de assumir a presidencia da Junta; 
e, ainda mesmo que clahi proviesse impedimento legitimo, 
não poderia o referido Juiz fazer parte do Conselho de Recurso; 
pois que o Aviso citado por V. l:x. e o outro do mesmo 
anno de 18!~7 n.o 65 de 6 de Abril no§ 2. o muito eipressamente 
tlcterminão que o Juiz del raz, que deixou de presidir á .r unta 
de Qualificação, por qualquer motivo que fosse, não póde 
na qualidade de eleitor mais votado fazer parte do Conselho 
Municipal de Recurso. 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia, c para 
o fazer constar ao supracitado Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Perát·a Filho.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

Decisõe!i do Gorerno. 
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N,o 262.-- f.TERRA. -Aviso de 13 de .Junho de 1860. 

Declarando que a cxpressilo gcnerica-gratificações-do art. IOó do Regula
mento vigente das Bicolas Militares, nao abrange as de engajamento 
concedidas aos voluntarios como aos que se reeugajio, e bem assim a 
de addicioual aos Officiaes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
13 de Junho de 1860. 

Em resposta ao seu offieio n. • 152 de 28 de Maio findo, 
declaro a V. S. para seu governo, que a expressão generica
gratificações-do art. 105 do Hegulamento vigente, não abran
ge as de engajamento concedidas, tanto aos voluntarios como 
aos que se rPcngajão; c bem assim a de addicional permittida 
aos Ofliciaes. l'or esta fórma fica de nenhum effeito o Aviso 
do t.o do corrente, expedido a tal respeito, c attendidas as 
considerações que V. S. faz na ultima parte do seu officio, 
com as quaes concordo, da necessidade de não serem priva
dos da gratificação addicional os alumnos da E!!cola sob o 
Commando de r. S. 

Deus Cuarde a Y. S. -Sebastião do Rego Barro.,.
Sr. Cormnamlantc da Escola 1\tilitar. 

N.0 26:l.-Aviso de 14 de Junho de 1860. 

lll'rlarando !lllC a Lri não prohilJI' o rrenJtamenlo na Guarda Nacional. 

Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Negocios da Guerra 
em 15 de Fevereiro de 1800. 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao officio sob n. o 68 
de 2~ de Maio ultimo, em que V. Ex. dá as razões por
<JUe mandou dar baixa do servif,'.O do exercito ao Guarda 
Nacional .Joaquim Pereira de Santa Anna que foi recrutado, 
declaro a Y. E'{. que sendo pondero~as as ditos razões fica 
approvado o seu procedimento eom quanto a tei nao pro
hiba o rcrrutanwnto tia Guarda Nacional. 

Deus l~uanle a V. Ex.- Sebastiií.o do /lego }Jart·os.
f;r. !'residente da Provinria 1la l'arahyba. 



N." 264.-JUSTIÇA. -Aviso de 14 de Junho d«t 1860. 

Declara que a passagem dos Offieiaes da Guarda Nacion!'l de, bun& para 
outros Corpos ou Companhias, deve. effectnar-se á ped1do dos mesmos 
Olliclaes. 

Ministerio dos Negoe!os da Justiça. Rio de~ Jatieírct em 
14 de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Sendo presente a Sua "Magestade O 
lmpetador o officio de V. Ex., datado de 12 de Maio' do anno 
proximo passado, em que consulta se na passagem dos Officiaes 
da Guarda Nacional, dft huns para outros Corpos otl Compa
nhias, lw necessario que preceda rPqúerimento deHes, oú se 
o tfoverno Geral e Provincial, baseados no art. 5fl. da Lei de 19 
de Setembro de 1850, podem ordena-la sempre que assim con
venha á boa ordem e disciplina dos Corpos, ouvidas os tcs
pcelivos Chefes: O l\Iesmo Augusto Senhor, Conformando-Se 
com o parecer da Secção de Justiça do Conselho de Estado, 
Houve por bem Decidir pela Sua Imperial Resolução de ~4 
de .Março ultimo, que a passagem de hum para outro Corpo, 
Companhia ou Secção de Companhia, ou seja de Guarda Na
cional, ou de Oficial, só póde ter lugar a requerimento da parte, 
em vista da litteral disposição do citado art. 54. 

O que cornmunico a V. Ex. para seu conhecimento e em 
resposta ao supracitado officio. 

Deus Guarde a V. Ex.-J oão LzMtosa da Cunha Paranaguá. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.o 265.- Portaria de 15 de Junho de 1860. 

Ao Tribunal do Commcrcio da Dàhia. -ltesolte duvidils ã respeitá de notas 
promíS!IOrias. 

2.• Secção.-1\landa Sua Magestade o Imperador, em con
formidade da lmperiall\esoloção de 30 de Abril proximo prete
rito, declarar pela Secretaria de Estado dos Negocios da lustica 
ao Tribunal do Commercio da Bahia, em solução ás seguintes 
duvidas. otTerccidas a Sua Alta Consideraçlo pelo Presidente do 
mesmo Tribunal: L• se huma J'l'Ota promlssoria, assignada 
por hum ou mais devedores não commerciantes, por valor rece
bido em dinheiro, e passada direetaruente á ordem de com
panhia bancaria , ou de l>anqueircr particular , he da compc
tencia do fôm contmercial , confonne o disposto no ~ g_" do 
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tJtL 19 do llecreto h.<> 737 de 21> de Novembro de 1550'! 
2. • se hum a nota promissoria, assignada por hum ou mais 
devedores· nâo commerciantes por valor recebido em dinheiro 
á ordem de pessoa tambcm não commerciante, sendo negociada 
ou descontada antes do Yencimento por companhia bancaria 
üU r.-r barqueif·.' f'·.1rliC"!ll:!r. l<'fl1.1-:'t' d.1 C\llllpt>lt'llcill dtl f,\rn 
t"'t11llrtlf'rfLlf l't"''l' Lh·t~..' t~ ..... t""'r h~l' i.:ll '-'I~'t-.t,~~;\, ~.k· t',\!h"\\ t' \"'t"...._,, ... , 
Jllt'l'C,1nlil ptll' 'i.• tk t'tllln,;<p'! t,lttanlt> a t ', qut•, t'tlll,,>r,l 
}lassada 11. nota }Jl'lllllÍSSOria a t;I\'LJI' t\e lJ<tlll'!l pultlieo OU par
ticular por valor recebido em dinheiro, não hc titulo mcrmn
til; quanto á 2. •, que semelhante nota, nas circumstancias 
mencionadas, sendo negociada pelo banco por endosso , antes 
-~c vencida, torna-se titulo mercantil unicamente para os CJHlos
santcs. 

Palacio do Rio de Janeiro em t:j de Junho de 1860.- João 
Lustosa da Cunha Panuwguá. 

N." 2GG. -AYiso de 15 de Junho do iSGO. 

Ao Juiz :\lunicipal da 3." nra tia C.lrtc.-Drclara o modo por que se dewrit 
proceder na retlucçãn ou romHnlla~ã" das penas de· multa, quando não csti· 
wr especialmente regulada. 

Ministerio dos Negocias lla Justiça. Hio de J anciro em 15 
de Junho de 1860. 

Sendo presentes á Sua l\lagestade o Imperador diversas ro~ 
presontações de José Corrêa l\lendcs, condemnado ao pagamento d1~ 
multas por infracções de }Josturas c editaes da lllm. Camara l\lu
nicipal, c as inl'ormações }lrestadas por Y m. a tal resiJcito em 
officios de 10 c 17 de Sct<~mhro de 1857 c 1. o de Dezembro de 1859, 
c resultando destas que deu-se effcctivamentc o faeto irregular 
de ter sido aquellc individuo recolhido á prisão c nolla conservado 
desde 7 de Outubro de 1856 at1\ 16 de Março dP 1857 a Jll'dexto 
de pagamento, liquidação c commutação das referidas mullas, 
por nada ter requerido até 18 de 'Fevereiro de 1857 nem IJrovado 
a impossibilidade de paga-las : Manda o Mesmo Augusto Se
nhor, Tendo Ouvido a Secção de Justiça do Conselho de Estado, 
e conformando-se com o seu parecer por Sua Imperial Resoluçrto 
de 21 de Abril proximo llassado, declarar a Vm. para seu coube~ 
cimento c execução: 1.", que na rcducção ou com mutação das 
penas de multa, IJUamlo não estiver especialmente regulada, se 
deverá IJroccder na fórma dos arts- 55 c sPguintes do Codigo 
Criminal com a modificação do art. 291 do Codigo do Processo, e 
nu do Dcrrl'lo n. o 595 de 18 de Março de 1849, quer as multas 
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t 
' ' srjiio municipaes, quc1· por infracção de Lei criminal; 2.", que 

para o réo poder ser tecolhido á prisão ou nclla conservado a 
pretexto de multa, hc int.lispensavel não sómente que esta se acho 
liquidada e clle tenha sido intimado para paga-la no termo da 
Lei, como que esteja commutada em tempo certo de prisão; 
~.", finalmente, qtw para se procPder ;\ refcrid,l commutação 
111io hn twcPss:trio (I'IP o r{~o provP insolvabilidade, a quJl sempre 
s" pn·-;uuan 1'111 SPII lit,·or, quawlo no Jll'OCPsso ni\o se achar pro4 

\'iH lo o rout rario. 

Deus Guarde a Vm. -João Eustosa da Cunha Paranagl!á.
Sr. Juiz Municipal da 3. a yara da Côrte. 

"'·" 267.- FAZENDA.- Em 16 de Junho de 181JO. 

Os Empregados encarregados do sello não estão inhibidos de lerem os con"' 
tractos que se apresentarem para aqudlc Jim. 

1\linisterio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 16 
de Junho de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva I•'crraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional commnnica z.o Sr. lnspector da Thesou
rarin de Fazenda da Provinr.ia de Pernambuco, em resposta 
ao seu offieio n. o 73 de 12 de ?\Lar o ele 18;)!), <tue foi inde
ferido o recurso interposto por J. H. li. Holen e outros da 
dcr.isão dn mesma Thesournrin, confirmatoria da da respectiva 
Ueccbednrin !\c Rendas, que recusou scllar, sem ler, hum con
trncto de socied1Jde já cscripto e prompto, ,·isto como lhe era 
indispcnsavel examinar o mesmo contrncto para conhecer o 
scllo que devia pagar, c podião os recorrentes faze-lo scllar 
antes de escripto, com a taxa que indicassem, como lhes per
mitte o Regulamento de 10 de Julho de 1850, no caso do quo 
lhes não conviesse dar conhecimento do theor do dito con ... 
tracto. 

Angelo Monit. da Silva Ferra~~ 



N.o 268. -GUERRA.-Aviso de 18 de Junho de 1860. 

Declarando que nno he i&ençlio legal do reerut,1mento o ter sido hum indi\'i 
duo qualquer julgado inc~paz do scniço da Ar,nada, se f'ôr Mpois recru
tado para o Exercito e julgado apto para o respcc.tiyo srrviço. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 18 de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo por bem Sua Magestade 
o Imperador, por Sua Immediata e Imperial Resolução de 
11 do corrente, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo 
1\lilitar, Mandar declarar que não h e isenção legal do recru
tamento o ter sido hum individuo qualquer julgado incapaz 
do serviço da Armada, se fôr depois recrutado para o exer
cito, e julgado apto para o respectivo serviço, como aconteceu 
com o actual Soldado do 1. o Batalhão de Infantaria João 
Florendo da Penha, que pedio baixa, no requerimento por 
V. Ex. informado em 28 de Março deste anno; assim o 
declaro a V. Ex. para seu conhecimento, e para qnc conste 
ao peticionaria. 

Deus Guarde a V. E·c -Sebastião do Rego Barros.
Sr. Barão de Suruhy. 

N. 269. -Aviso de 19 de Junho de 1860. 

Declarando que 1lS gratificatOrs roncedidas em Yirtude de rontractos por 
limitado num«>ro de annos ou temporarias, não e>t<io sujritas ao paga
mento de direitos de '> 0 /o nrm ao sf'llo. 

Tendo o Dr. Joã<~ Maria Lopes da Costa, Medico contrac
tado para servir no' Corros da Crnarnição da Côrte, representa
do contra essa Pagadoria por exigir dclle o pagamento de 
din1itos de 5 o;. c de se! lo, afim de poder continuar a perceber 
os respectivos , reneimcntos, quando aliás o dito Doutor serve 
sem titulo algum, c por simples contracto que o não obriga 
a semelhante pagamento, e suj .. itando á deliberação do Mi
nistnrio da F<JZ,~nda a questão de lJliC se trata, o respectivo 
Sr. Ministro communica-me, em Aviso de 15 do corrente, 
fJIIC , e lia acha-se decidiria : quanto ao sello na Ordem do The-
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souro Nacional n." t63 de 30 de Junho de 1852, a qual ex:~ 
pressamente declara não serem sujeitos ao pagamento de tal 
imposto os contractos de engajamento: c quanto aos direitos 
que outra Ordem do mesmo Tribunal de :~0 de Março do anno 
passado, igualmente delles isenta, em vista da Tabella de 30 
de Novembro de 1841, as gratilicações concedidas por hum 
limitado numero de ao nos, ou temporarias em virtutle de contrac· 
tos feitos : e outrosim que, sendo semelhante questüo relativa 
iÍ isenção do imposto, deveria o Supplicante dirigir-se a 1\epar
tição que os arrecada, e pernnte ella reclnmar hnma tledsão 
sobre o seu direito, da qnal poderia interp•\r os rc(·ursos legaes, 
se assim entendesse conveniente aos seus inleress<~~- O qw~ 
twlo deduro a Vm. para seu wnhecimento e govemo. 

Deus Guanle a V m. - Sebastillo du RPgo llarros. -
Sr. Jnspeclor da l•agadoria tlas Tropas da 1:•\r!P. 

1\'." :no.-.lUSTIÇA.-.\viso de l!l de Junho l!e 1860. 

Ded<~ra que no •·aso •lc reorganisa('ão •la t:nnnla lXal'ional podrm as pri
meir<~s nonH·acõrs de oOiciaes para os dimw•·ntcs postos St'l' feitas srm 
depentftoncia de propostas, mais s.•m prctrrirflo dos <lirl'ilo' adquirido,; 
pelos mesmos officiaes. ' 

:\Jinislerio dos l\e;i.ocios da Justiça. Hio ti•· Janeiro I'ITI 
1\l de Junho de 18ü0. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente <i :"tta ::\Ingl'slade o Irn
perndor, com o oficio dessa Presideneia dP 5 <11' Fevereiro do 
anno proxirno pussado, a representaeão qtw <!o (;ovemo Im
perial tlzerão subir os Tenentes Coronl'is ComnwtHlantes dos 
!latalhiles de Infantaria da (;uanla Nal'iima I dn ~llnnicipio de 
Camrt<í, queixando-se do proccditnl·nto que tivera o \'ire
Presidente dessa Província, nom•·a•Jdo O!DeiaPS para os po:-~os 
vago:, sem preced(~r propostas dos Suplil';miPs. e infringindo o 
artigo !~8 da Lei de 19 de Setembro de 1850, que exige a 
nomeação dos Officiaes att'~ o posto rk Cnpilão por promoção 
gnlllua I: c o Mesmo Augusto Scn hor, Con formilrHlo-se por Sua 
lmmediata Resolução de 2ü de l\laio ultimo , com o parecer 
da Secção dtl Justiça do Conselho do Estado, llouvo por bem 
Decidir que, tendo sido reorgnnisada a mencionada Guarda. em 
virtude do llecreto n." 2.122 de G de l'IJan:o de 1Hil8, que mamlou 
dar exccw;ão ao 1\egulatm'Hto de 18 de !\membro de 1857, 



podião as primeiras nomeações ser feitas sem dependencia do 
propostas, mas que em face da Lri de 19 de Setembro de 185o 
nilo procedeu regularmente o Vice-Presidente, fazendo nomeações 
com preterição dos direitos adquiridos pelos Officiaes em vir
tude do artigo ft-8 da citada Lei, direitos que não podião ser 
derogados por disposições posteriores, cujo elfeito não h c re
troactivo. O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, 
e para que assim fa~a constar aos Tenentes Coroneis. 

))cus Guarde a V. l~x.- Joüo Lustosa da Cunha l'ara
naguá. -Sr. Presidente da Prolineia do I' ará. 

1\'." ~71.- AvisrJ d~ Hl rln Junho de 18fi0. 

Ao Presidente da Prorincia do l\io Granu<' do Xorlr.- So!Yc duYidas sobre 
a intrrrupç<io da JlN"sr·ripç~o. c sohr<• a fll'!'asi<io f'lll rptP <lr•1 r•m ocr apre· .. 
dadas a~ cir~urnsrancias ju~tifirati,;l' dn..; dclir,tn~. 

2." Serçiio. !llinislr>rio dos \c·.!{ocios da .Tusti~·a. Hio elo 
Janeiro em 1!1 de Junho de 18GO. 

111m. c E\m. Sr.-Forf.íl) presentes ;í Sua MagPsladc o 
Imperador as sc'!{niniPs cltnida,, '!!"rifadas pdo Promotor Pu
blico da Comarca da Mainridadr', r~ olf,,rr,d:las por r. Ex. ;í 
t:onsideração do Govnrno lmpci'ial, em oficio n.o 2H do nnno 
passado: 1." se a snntençn dn pronnnrin, sendo revogadn, deixn de 
interromper a prescripção; 2. ", sr) a sabida momcnlanen dos rr~os 
do Termo do dcliclo pôde influir para alterar o prazo da prrs
cripção; 3.•, se no decurso da formação da rulpa, provar-se 
que o réo soffria de alienação mental, quando commetteu o 
delicio, príde o Jniz npreciar rsla circumstancia para funda
mentar a drspronuneia, ou se he f'lla da exclusiva compclencia 
do Jury: e O :\1csrno An~usto Sc'nhor, Tendo ouvido a SPcção 
de .Justiça do Conselho de Eslarlo, Houve por brm mandar 
declarar á V. Ex., por Sua Imperial c lmrncdiata Hesolução 
de 5 de l\Iaio ultimo: 1. 0

, que a revogação da pronuncia faz 
cessar, com os outros clfeitos da sentença. o da interrupção 
da prescripção, como o decidira Y. Ex:.; 2. 0

, que a sahida do 
réo do Termo do delicto, ainda que momenlmwa, altera o 
prazo para a prescripçiio, porque o nrt. 273 do Hegulamenlo 
n.• 120 de 3l de Janeiro de 18'1.2 considera a residcncia sem 
interrupção como condição essencial para que o crime seja prrs
cripto, segundo o decidira igualmente Y. Ex.; 3. o, que h c 
da exclusiva compctencia do .Tury a apreciação das cir
cumstancias justificativas do delicto, eomo foi explicado pelo., 



Avisos n." 46 de 16 de Fevereiro de 1854 e n. 0 133 de U. de 
Abril de 1858, ainda quando se trate da loucura, c esta seja 
de notoriedade publica. O que comrnunico á V. Ex. para sua 
intelligcncia, e para o fazer constar ao referido Promotor. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

N.o 272.-.FAZENIH.-Em Hl (\e Junho ll11 1860. 

Procedimento rontra hnm Collector aleançatlo. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazcnda.-Rio de Jatwiro em 19 
de Junho de 1860. 

Angelo l\Ioniz da SiiYa Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tlwsouro Nacional, dedura ao Sr. Inspector da Thcsouraria 
de Fazenda da Província de Santa Calharitt<:t, :í yisla dn seus 
officios n.'" 35, 37 c 45 de 23 de Abril, c 2 c :JO de l\1 aio ultirnos, 
que procedeu regularmrnle, não sú rl'qnisitanfl® a prisão adrni
nblrativa do cx·Colh·ctor da Cidade de S. José, 1;aspar XaviPr 
Neves, por se achar alcançado na quantia dn 7:71 O:tflt Hi r\~is 
quo retinha em si, c ordenando ao Procurador Fiscal que r<'que
ressc sequestro em todos os bPns daqnt·!lr~. I·· :·a Sl'.!.!.Hrança da 
Fazrnda, como impondo-lhe a multa dt~ 200::1!100 por falt:.>. de 
aprcsent~çüo dos liHos compden\('S, c promoYtmdo a suares
pon~ahilidalk criminal 1~111 cottSPquencia <.los PiTOS de ollido, 
c delictos de maior ;.:,;·a·,;dade dcuunciaJo:; l•:w:; pdo dPplora
vel estado da rscripluração, e outros por fados do que tinha 
conhecimento a Tliesouraria. E tia mesma fórma cumpre qu(~ 
proceda o Sr. lnspcctor contra quacsquer ontros cxaetorcs quP 
por ventura se achem crn identicas condit_:ões. 

Quanto porém as gratificações que propõe sPjão abonadas aos 
Ernpre~ados incumbidos de colher esclarecimentos solidtados 
pelo Juiz de Direito instaurador do processo de responsabilidade, 
não tem cllas lugar por não eslar o caso comprehcndido nu 
Decreto de 1:3 de Fevereiro .do presente anno, e muito menos 
se devem considerar despezas do processo, por que hc obrigação 
das Hcpartiçõcs publicas fornecerem as informações on cxclareci
mentos que fôrem requisitados pelas dilTerenlcs autoridades em 
circumstancias como a rle que so trata. 

Angelo Mom·z da Silva Ferraz. 

Oecisões do Govcnw. 
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N.o 973 ..... JUSTIÇA. -Aviso de 20 de Junho do f860. 

Declllr~J qqe os offi~ia~s da Guqr!)a Nacional, que fir~rcm anllsos, pela reor
ganisw;4o oU extHJCÇliO de natalllürs c Cornpanhms, devem conservar os 
seus respectivos postos, e ser aggregados a qualquer Corpo. 

Ministerio dos Negocjos da Justiça. Rio de Janeiro em 
20 de Junho de 1860. 

111m. e Exm. Sr. -Respondendo ao oiJicio de V. Ex., 
datado de 19 de Maio ultimo, f'm que consulta se hum Alferes 
da Guarda Nacional, que, pela nova organisaçito do n•spcctivo 
Corpo, ficou fóra do quadro dos efTcctivos, deve ser considerado 
no gozo de sua patente até ser c6ntemplado em alguma vaga ; 
tenho de declarar a V. Ex. para seu conhecimento que a 
duvida acha-se resolvida pelo artigo 45 da Lr•i de 19 de Se
tembro de 1850, que manda conservar os postos e aggregal' 
a qualquer Corpo, os Officiaes que ficarem avulsos pela reor
ganisação ou cxtincção de Batalhões c Companhias. 

DeusG!Jarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N." 27L -Aviso de 21 de .Junho tle 181i0. 

Jledara não ha\rr iocornpatihilidadc entre ns \enrimculos 1lc Vig:trio rom 
os de Lente do Semiuario. 

5.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio 
de Janeiro em 21 de Junho de 1860. 

Illm c Exm. Sr.-Sua )Jagcstade o Imperador a quem 
foi presente o officio de 15 de Setembro ultimo do fnspednr 
da Thesouraria dessa l'rovincia, expondo que a respectiva 
Contadoria entrava em duvida se ao Vigario da Frel{uezia de 
Nossa Senhora do Rosario, o Padre .José Ignacio de Carvalho 
Freitas, que h e tambem Lente de Thcologia Moral do Semi na rio 
Episcopal, e ao Vigario Geral o Padre Vicente Zeferino Oias 
Lopes que serve no dito Seminario o lugar de Lente de 
Historia Sagrada c Ecclesiastica competem ao mesmo tempo 
os vencimentos dos referidos empregos, ou se devem opta r 
hum del}fs, parecendo-lhe haver incompatibilidade no 
exercício simultaneo das funcções desses Emprego<; ; Houve 



por bem por Sua Immediata e Imperial Resoluç<io de 24 
de :Março proximo passado, tomada sobre consulta da Secçl!o 
de Justicll ~Q Çonsel~o de EsW-49, fleclarar que não ha 
semelhante incompatibilidade, e conseguintemente se d~ve 
abonar aos menci<m~J4os Padres os vencimentos que lhes 
competem pelo exercício de Vigario Geral e Parochial e os 
de Lente do Seminario Episcopal : o que tudo communico 
a V. Ex. para seu conhecimento ~ o fa%er constar a The~ 
souraria em resposta ao citado officio. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Para
naguá. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Sul. 

N· 275.- IMPERIO.- .\viso de 21 de Junho de 1860. 

Ao Presidente d11. Proviucía d!l }lina' Geraes, approvaodo a ordem que cx
pedio para sereJU qu,litlj:4dos na~ Parflcljjas a gue J!ertencirro ?S mor a
dores das ParochilJS, riovamente creadas, de S. Francisco de Ass1s de Ca· 
pivara, e S. Sebastião do Areado. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do lm• 
pcrio 21 de Junho de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Tenho presente o officio n. 60 de 12 do 
corrente mez, mn que V. Ex. communica-me que, não podendo, 
em face dos Aviros deste Ministerio de 13 de Fevereiro c 10 
de Maio ultimos, celebrar-se o acto da qualificação de votan
tes nos Curatos de S. Francisco de Assis de Capivara, e S. Se
bastião do Areado, por não estarem ainda estes reconhecidos 
pela Assembléa Legislativa dessa Província, ordenara aos Juizes 
de Paz mais votados das Parochias de Meia Pataca c Alfenas, 
a que pertencem os mencionados Cm·atos, que reunissem no
vamente as t•espcctivas Juntas de Qualificação, anm de addi
cionar ás listas geraes dos votantes os nomes dos cidadãos resi
dentes naquelles Curatos, que possuíssem as qualidades exigidas 
pela Lei. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a dcliber·ação de V. Ex., pois que, sendo necessario, para que 
a creação dos respectivos Curatcis tique completa, o acto legisJa
tivo que confirme o do Bispo Diocesano, he nas Parochias a 
que dantes pertencião que devem ser qualificados os indivíduos 
nas circumstancias expostas, como se tem declarado em varias 
decisões do Governo Imperial 

O que communico a V. Ex. para sua intclligencia e governo. 
Deus Guarde a V. Ex. -JoiJo de .Almeida Pereira Filho.-:

Sr. Pr~sidente da Proviuc.ia de Minas Geraes. 
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N. 276. - A viso de 21 de Junho de 1860. 

Ao Presidente da Pro\ iucia- do Cearit, approYando a decisão r1uc deu por 
occa>iào tlc se ucgar o Escrhão do Juiz de l';u do llistricto do Aracaty 
a tornar IJOr termo hum recurso interposto para o Conselho 1\lunidpal de 
deliberação da .Junta de Qualifieação da mesma Paroehia, c a ordem que 
f'xpedio para a responsabilidade do Juiz de Paz Presidente da dita Junta. 

' 3.a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do ~m-
perio em 21 de Junho de 18GO. 

Illm. c Exm. Sr.- Tenho presente o ofllcio n. G4 de 18 de 
1\Iaio proximo findo, que V. Ex:. me dirigio em addilamento ao 
de n. 40 de 2 de Abril ultimo, relativo á queixa que lhe foi 
apresentada por hum Cidadão da Parochia do Aracaty contra o 
.luiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação da mesma Pa
rochia, c rontra o resp(•cliro EscriYih, por não querer este tomar 
por termo hum recurso intNposto por aquelle Cidadão para o 
Conselho l\Iunicip::tl de Rcenrso. Com o dito ofllcio remettc Y. 
Ex. as copias dos que dirigio ao referido Juiz de Paz, orde
nando-lhe que cornpellisse o EscriYão da .IU11la ;í tom:~r por 
termo o l'l'Cllrsn, c submelte ü ronsidi·ração do (ioyemo Irnp<·
rial a seg-uinte r"sposta que deu <Ís razües alkgadas pelo dito 
.l uiz em drfe'a do procPdi mento do Eseri vão. 

Que o reeursn 1\lra interposto dentro do prazo l<'gal prescripto 
no art. 3. 0 do J)perl'lo n." :)11 de IS de Fo•verciro de 18í-7, e 
qtH' o facto de niio t•~r ell<l sido tomado pur termo neste prazo 
era devido aos frivolos pré'le.\.los qurJ aii(';Ia\il o E-;crivflo: e que 
além disto niin era este competente p;.~ra aprccim· a proGedencia 
ou imprnccdencia do recurso. 

Que lambem não prevaiPcia a razão de já ter-se rernetlido 
o livro da qualiliraçiio ü Camara Municipal; pois que tal re
messa "ó dPYeri<t tPr lugar depois tle conduidos os trabalhos do 
Cousl'lho 1\lnnidpal d1) HP<'urso, <'\t:epto o 1:aso <lt) qtw trata 
o Aliso n. :.w de :1.7 dP Fnereiro d1: lt)íí. 

:E em resposta declaro-lhe q;lll mnn·ce n approvação do Go
verno IrnpPrial a decisão d" Y. Ex., visto que o recurso foi in
terposto dentro do prazo legal, at.'·rn de qU<l, corno se deduz do 
art. 8. do citado Decreto, aos Conselhos Municipaes de Hecurso 
c não aos Escrivães das Juntas de Qualificaçao, compete decidir 
se procedem ou não recurso~ interpostos das decisões das mes
mas Juntas. 

Outrosim approva o Governo Imperial a deliberação que V. 
Ex. tomou de ordenar ao Juiz de Direito da Comarca que ins
taurasse o competente processo de responsabilidado contra o 
supracitado Juiz de llaz que se rccus;íra a cumprir a ordem que 
V. Ex. lhe dera a fim do compellir o Escrivão da Junta á to· 
nwr por termo o mendonado recurso, 
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o que comn1unlcô á V. Ex. para suu inlêlligcncia c gcrvéi'no. 

Deus Guarde a V. Ex. ~João de Almeida Pereira Filha.
Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N:0 277.-FAZENDA.-Em 21 de Junho do 1860~ 

Depois de rrmcttid:os ao Thesouro as contas d!' dividas sú a mesma ne~ 
partição pó de dar guias para a sua cobrança. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio do Janeiro em 21 
de Junho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Solicito de V. Ex. a expedição das no
cessarias ordens afim de que, depois de estar affecto ao Thc
souro a cobrança de quaesquer dividas pertencentes ao :Mini~ 
terio a cargo de V. Ex. , não se doem guias para o mesmo 
pagamento, visto como convém que se não reproduza o facto 
que ora occoneu com Rcrnardo Joaquim de Oliveira, de quem tra
tãoos Avisos de V. Ex. de 2, !~ c 14 de Janeiro ultimo, o qual, 
tendo aliás .i•i satisfeito, com guia passada pela Contadoria geral 
da Marinha, a quantia de 14::WOl\IOOO de aluguel de h uma barca 
de excavação, correspondente ao tempo decorrido de 28 de .Maio 
a :31 de Dezembro de 1859, foi citado judicialmente para vir 
pagar essa divida em consequ1~ncia de haver-se feito immcdiata. 
remessa iÍ Directoria geral do Contencioso da conta que acom
panhüra o dPrradciro dos citados Avisos. 

])cus l;uardc a Y. I~x.-Angelo Moni:::: da Silva Ferra;;,
Sr. l'rancisco Xavier Paes Jlarreto. 

ftepau•tiçüo .Geral tias Tet•t·a~ Publica.~. 

N. 0 278.-IMPERIO.-Aviso N. 0 105 de 25 de Junho de 1860. 

Declara que o possuidor de terrenos Pm difTerentes Frcg\wzias deve ser 
multado Pm todas aquellas, em que houycr dPixado de rc~islra-los. 

llhn. c I~xm. Sr.-Em Aviso de 15 do corrente consulta 
V. Ex. se o individuo por nome Joaquim Alves da Siha Barros, 
que por hnma relação remeti ida pela Presidencia da Provincia 
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do Rio de Janeiro consta ter pago na Mesa de Rendas do 
Município de 1\Iangaratiba as multas que lhe forão impostas 
por falta de registro das 1erras que possue, he o mesmo que 
figura na relação dos multados por igual principio remettida 
pelo l\linisterio hoje a meu cargo. Em resposta tenho a honra 
de declarar a V. Ex. que as relações remettidas por este 1\fi
nisterin comprehendião os possuidores de terras multados no 
município neutro, e se o mesmo nome apparece entre os mul
tados na freguezia de l\langaratiba, Província do Rio de Ja
IJeiro, devem cobrar-se as multas tanto aqui como lá, quer 
srja o mesmo individuo, quer sejão dous, pois qtie o Aviso de 
29 de Setembro de 1856, que declarou á Presidencia do Pa
nmá que o possuidor de differentes posses, que deixou de 
registra-las, deye solfrcr hurna só multa, c não tantas quantas 
forem essas posses, relere-se a terrenos sitos na mesma Fte
guezia, e não em Frcguczias e muito mellos em Províncias 
diversas. 

Deus Guarde a Y. l~x. -Joilo de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Angelo Moniz da Siha Ferraz. 

N.• 279. -JUSTIÇA. -Aviso de 25 de junho de 1860. 

Ao Presidente da Província do Ceará.-Declara que nlio deve subsistir a 
nomeaçllo de Supplcn!l•s de Juiz Muuidpal, rdta anteriormente á acaçau 
tio furo dvel. 

l\linis\t•rio •lvs Nt•l(ocios tln Justiçn. 1\io tle .lanl'iw 
''"' ~;. •'•' Junhu tlt• t8tin. 

llllll. ,, l\111. :-\r. I ••I pr,·~··nlc• a :-\. M. o lmpt•r;lllor 
o nt\idn •h·~~~~ l'rl'~itlt·nl'ia ,lalatlo de :to •k ~larço ultimo, em 
qtu• \'. E\. rou~ulla ~·· tlc\t~ ou u;io sub~i~l ir u nonH'açiío 
tk ~npph~ules tio .Iuiz Municipal de Maranguape, feita pelo 
\ iee Presidente, que precedeu a V. Ex. na administração 
da Província, quando ainda não tinha sido creado o foro 
civel naquella Villa, o que só agora pôde ter lugar pot se 
verificar . que ha para isso numero legal de Jurados : E o 
:Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Consultor interino 
dos Negocios da Justiça, Ha por bem :Mandar declarar a V. 
}:x. que, â vista dos artigos 16 c 19 dá Lei de 3 de Dezembro 
de i8H, a nomeação feita anteriormente á cr~ação do foro 



ciYel, he nenhuma; e por conseguinte niio póde obstar a que 
1e proceda actu ahnente a tiotne8çlio Jegal. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosd tla Cunlm Pata""' 
naguá. -Sr. Presidente da Prnvlncia do CMrd. 

N.o 280.- GUERRA. -Circular dé 26 de Jünho dé t86ô. 
Determinando que os Presidentes nllo concedíio licença aos O!Íiciaes n3o 

reformados, sPm perltlissno dú Oorerno lnlpe~ldl. 

Hio de Janeiro. Mlnfsterlo dos Negocios da Guerra 
em 26 de .Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Não convindo que, sem permissão 
do Governo Imperial, se contihtie MS Provincias a conceder 
licenças aos Otliciaes não reformados, que estiverem empre
gados em qualquer commissão, seja dé qüe itãtuteià fót: assim 
o communico a V. Ex. para seu governo. 

. Deus Guarde a V. Ex. -Sébastlilo dó JliJgo llàrros.-
Sr. Presidente da Província de ..... 

'i." 2Rl.-FAZRNDA.-Rm 26 de Junho de 1860. 

Conn•nil'ncia das Capitaniàs dos portos prestarem con~ ao Thesollfo e 
ás Thesourarias das multas que arreeada.o. 

l\linisterio dos Negocios da Faienda,.._Rio de iáneíro em 26 
de Junho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-O lJecreto ri, 0 2.548 de to de :Março 
do corrente anno deClarou da compétencta do Ttibunal 
do Thesouro Nacional Julgar eUI unicil itrstancia arf conta~ 
de todas as Repartições que tltetetn lldmini.!ltrado, artMiidado 
ou despendido dinheiros publicos, seja qual fM o Ministerto a que 
pertencerem, na fórma da Lei n. o 628 de 17 de Setembro de 
1851, nrt. 36. 
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Par~cc, pois, que éssa disposição revogou a do RegulanienLo 
ile 19 de l\Taio de 1846, art. 11~J, na parte em quo sujeita as 
Capitanias dos Portos a prestarem contas ditectamente á Secro· 
,ta ria de Estado, hoje a cargo de V. Ex . 

Entretanto, não sondo isso expressamente declarado no sobredito 
Decreto, nem na referida Lei, o podendo este facto original' 
conflicto, como o que já se deu na Província de Sergipe, consulto 
a V. Ex. se acha ou não conveniente declarar ás Capitanias 
dos Portos que, em yista da cilada disposição, devem prestar 
contas das multas por e lias :UTPcadadas, na Côrlc ao Thesou ro 
Nucional, e nas Províncias ás Thesourarias de Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.-Angclo Moni: da Silva Ferra::.
Sr. Francisco Xavier l'aes Ilarrelo. 

N.• 282.-Circular de 28 de Junho dP 1860. 

Minis!crio dos Negocios <1a Fazenda. Rio (]c .Janeiro em 
28 de .Junho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, previne aos Srs. Inspeclorcs das Thcsou
rarias (]c Fazenda de que, ten<1o declarado nesta data aos res
Jlectivos Presidentes de Prorincia que o prazo de dez mczes 
fixado na Lei para o desconto gradual de dez por cento no va
lor das notas de 1.)000 c 5.)000, aquellas da 1. • c estas da 
3. • estampa , que se estão substituindo em virtude da Cir
cular n. 32 de 12 de Abril ullimo, deve principiar em o t.o 
de Janeiro de 1861, os mesmos Srs. Inspcctores deverão or
denar a todos os Arrecadadores de rendas do Estado seus su
bordinados que deixem de aceitar as referidas notas em pa
gamento de direitos cujo produclo tenhão de recolher ao cofre 
das Thesourarias desde o citado dia 1. o de Janeiro, sob pena 
de sofli·ercm o desconto por sua propria conta. 

Declara-lhes, outrosim, que no fimde cada hum dos men
cionados dez mezcs se deve impreterivelmente proceder em 
sua presença, c na de outros l\lembros da Junta, ás diligen
cias rccommendadas na ultima parte da Circular n. 80 de 20 
de Dezembro de 1859. 

Angelo JJJoni::: da Silt'a Eerraz. 
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r:~ frf.. 283.-~muo;-A'fiio"de;iS •'Janho de tsGOi 
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Ao Presidente di Pr01incla da Bahia, resolvendo 'a questlo ~entada por 
hum Vea:eador w4:a....allallicipa& da Capild da mesma.~?~ . .'.· · .eaa eia so sobro 
lo>~ t1e ., .• ~Y~ 1111 ac&Q •seuGel d_a ~ 

· '3.~' Secção.·' :i\iJ d~ Janeiro.· MiDiS.terio do&Neglléios·:~;Jín.. , ~· 
perio em 28 de Junho de 1860. · ·''' .. ""·· 

111m. e Exm. Sr. -Foi presente á Sua Magestade o Impe
rador o requerimento em que o Dr. Henrique Alvares dos Santos, 
2. 0 Supplente de Vereador da Camara Municipal dessa Cidade, 
queixa-se de ter a mesma Camara obstado á que elle decla
rasse o seu voto nas actas , acompanhado da exposição dos 
motivos em que o fundára ; e consulta o Governo Imperial se 
para fazer constar das actas das Camaras Municipaes os mo
tivos que induzirem hum Vereador á votar pró ou contra qual
quer medida , he necessario que assim o delibere a maioria dos 
Vereadores em sessão. 

E o Mesmo Augusto Senhor, de conformidade com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de &tado, 
exarado em Consulta de 13 do corrente mez, Ha por bem 
Declarar o seguinte: 

Que os unicos casos em que h e licito ao Vereador expór os 
motivos de seu voto estão claramente indicados no Aviso de 3 
de Março de 183ft., expedido em solução de huma duvida ana
Ioga, o qual determina que as deliberações e representações de 
que trata o art. 64 da Lei do 1. o de Outubro de 1828, no 1. o 

periodo , devem ser assignadas por todos os Vereadores pre
sentes, ainda mesmo que alguns delles tenhão sido de opinião 
contraria ; declarando-se na acta, como cumpre, os nomes dos 
que votarem pró, e contra; e podendo accrescentar-se qualquer 
exposição de motivos, huma vez que assim se requeira e resolva 
em sessão. Fóra dos casos designados no citado Aviso não ha 
bypotbese alguma em que seja licito ao Vereador fazer na acta 
a exposição dos rpotivos que o induzirão á votar pró ou contra, 
e portanto he destituída de fundamento a queixa do Suppli
cante. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e para 
fazer constar ao mencionado supple:.te de Vereador. · 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida PereirtJ Fjlho. 
Sr. Presidente da ProJincia da Bahia. 

Decisões do Governo. 
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. N.• QS4.-GUEllRA.-Aviso de 28 de Jnnh.t de iS004 
"'.:~ 

Manda elecutar o Regulamento interno do Arehivo Mllitat. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Gu~a, 
em 28 de Junho de 1860. 

Remetto á V. S., para seu conhecimento e devida exe
cução, a inclusa copia do Regulamento interno do Archivo 
Militar, desta data. 

Deus Guarde a V. S.-Sebastião do Rego Barros.-Sr. An• 
tonio Joaquim de Rom:a. 

Begulantento interno fi_. Arelalvo Jlllltar. 

Art. t.• Os serviços a cargo do Archivo Militar, crea
(lo pelo Decreto de 7 de Abril de 1808, c Regimento da 
mesma data, serllo executados pela maneira prescripta neste 
ltegulamento. 

Art. 2. 0 Ao Director do Archivo Militar, como primeira 
autoridade deste estabelecimento, incumbe dirigir e fhcalisar 
niio só todos os trabalhos de que os citados Decreto e Re
gimento tratiio, mas ainda os que pelo presente Regulamento 
são determinados. 

Art. :3. • Todos os Ofliciaes e empregados do Archivo 
Militar são subordinados ao lJirector. Se qualquer delles, por 
falta de cumprimento de seus deveres, se tornar não me
recedor de continuar ao serviço do Archivo, o Director o 
fará sciente ao Ministro e Secretario de Estado dos Ne
gocios da Guerra. 
· Art. 4. u lJe tamhem da competencia do Director: 

§ 1." Dar ao Governo informações á cerca das pessoas 
que julgar idoneas para exercerem os diversos empregos do 
estabelecimento, 

§ 2. o Providenciar sobre o fornecimento dos instrumentos 
necessarios ao desempenho das commissões de engenharia, 
segundo ns ordens que do Ministro r~ceber. 

§ 3." Hcmetter mer.Jsnhnente n folha dos vencimentos dos 
empregados, com declaração das faltas commettidas, quer 
justifieadas quer não, c por que causa. As faltas por mo
Jeslias, que excederem de lduas, só podem ser justificadas por 
atlcstado de medico, e sempre a juizo do Director, seja qual 
J(ir o ~cu numero. 
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· § A.:o · Ênviar;: tiOtJ prhueiro!l dtás de' Mda fhêt, b tetll-. 
torio dos trabalhQs do méz antecedeote, o nos princlpioll 
de Março o orçamanto . da despeza provavel do prodmo se
guinte: anuo ftaanceiro ; bem como o da importancill da 
receita havida U() anno civil anterior. Estas informações 
serão acompanhadas de huma relaçao dos trabalhos do aono 
civil ultimo, com declaraçao clo custo de cada hum, inclusive 
o que se despendeu com papel e vencimentos. 

§ 5." Autorisar a!! de11pews ordinarias do que fór neees
sario para o expediente e mais trabalhos a cargo da re
partição, e rcmetter as contas á Contalloria da Guerra no 
Hm de cada trimc~trc. 
, § 6." Informar ao Governo quncil as obras militares que 

convém serem inFpcccionadas, quando pelos exames do seniço 
realizado e seu custo se snppozer quo taes obras nlío sl\o 
feitas segundo a planta c instrucções, ou que importá(} em 
mais do quo deverião custar, conforme as que tiverem sido 
approvauas, á vista do disposto no art. G. o, §§ t. o c 2. • Para 
c!!te fim os Engenheiros encarregados das obras militares 
remetterJo ao Director do Archivo, no principio de cada mez, 
hnm relatorio especificado dos trabalhos do mez findo; e 
conta das dcspczas feitas, coniiderando taes a11 que ainda 
não estiverem pagas c forem provenientes de compras de 
material ou de illlilrios. 

§ 7. 0 J~xigtr dos Ollkiae~ encarregados das obras mi
litares os esclarecimentos c informaçüei precisas para o melhor 
cllmprimento dos disposi<:ües do antecedente paragrapbo. 

Art. 5." Os Empregados do Archivo serão divididos em 
duas secções, sob a direcçüo do Ofliciaes superiores. 

Art. G." Compete á 1." secção : 
§ 1." Analysar os projectos das obras nas suas partes 

para reconhecer se estão: concebidos conforme as regras, ou 
serem corrigidos, se estiverem irregulares. 

§ 2." Examipar 011 or('amentos que acompanharem os 
projectos de que trata o paragropho antecedente, notando 
as faltas e erros, e emendando-os. 

§ 3. o Prestar 01 osclarecimontos e informaÇA1es que pela 
Secretaria úe E-otado forem exigidos por occasino de compro, 
venda on troca de edilicioi. 

§ -'L" Estabelecer as (•scalas gcracs que devem servir de 
base ao levantamento das dill'orentes plantas, considerando 
a rcla~:üo adoptada da !)raça para metro na razão de tO: 22. 

§ 5. o Analy!tar os projerto;~, orçamento c relatorios de 



que traUo os §§ 1. o e 2. o deste artigo, sendo áS inf<lrnia• 
ções que derem assignadas pelos officiaes, que ficarão respon• 
saveis por ellas, na conformidade das leis militares. 

§ 6.• Quando o Director julgar conveniente poderá sub
metter o mesmo projecto, relatorio ou orçamento de obras, 
ao exame successivo de mais de hum Official, dando cada hum 
delles a sua informação sem conhecer a dos outros, e bem 
assim commetter o exame de taes documentos a commissões 
de dons ou mais Officiaes da 1. a secção. 

Art. 7. • A 2. a secção h e incumbida do desenho que se 
houver de fazer no Archivo e tiver sido determinado pelo 
Director, competindo a seu chefe : 

§ 1. o Distribuir o trabalho pelos differentes desenhadores, 
lançando em hum livro para isto destinado o nome do de
senhador a quem o trabalho fôr commettido, a qualidade 
deste, o tempo em que provavelmente deverá ficar acabado, 
o dia em que foi ordenado o serviço e o em que foi elle 
concluído. 

§ 2.0 Examinar se os desenhos se achão conformes com 
os originaes ou instrucções que houver dado; podendo advertir 
em particular os desenhadores que commetterem faltas leves, 
e levar as outras ao .:onhecimento do Director, para proceder 
na conformidade deste Regulamento. 

Art. 8.• As cartas, mappas, plantas, memorias e mais 
papeis serão confiados a hum Official superior, que os terá 
em boa guarda e ordem, o qual ficará sendo o archivista. 

Da mesma maneira h e incumbida ao dito Official a guarda 
e conservação de todos os instrumentos, menos os chronqme
tros, que serão recolhidos ao observatorio e ahi regulados, 
entregues depois por communicação do Director do Ar
chivo. 

Art. 9. • Compete ao archivista: 
§ 1. o Organisar o borrão do catalogo de todos os mappas, 

cartas, memorias e mais papeis archivados , bem como o 
de todos os livros e instrumentos ; sendo este trabalho en
tregue ao Director para manda-lo passar a limpo na Secre
taria, em livro proprio, que será remettido ao archivista, 
ficando o mesmo borrão na Secretaria. Os objectos que en
trarem depois de feito o catalogo serão addicionados ao 
bonão e no livro. 

§ 2. o Fazer escripturar o livro do movimento dos objectos 
a seu cargo. 

S 3. o Fazer lançar em livro proprio os recibos dos jns. 



trumentos e mappas, e de quaesquer objectos a seu cargo 
que por ordem superior tiver de entregar a alguem. Quando 
os instrumentos, papeis, & c., forem restituídos, á margem 
dos recibos se farão as declarações necessarias. Se os objectos 
entregues sotfrerem deterioração, serão avaliados os prejuízos ; 
seu importe fará parte daquellas declarações ; e tudo' será 
immediatamente communicarlo ao Director. 

§ .4. • Classificar os instrumentos e fazer a descripçao 
delles. No fim de cada trimestre organisar a relação dos 
que se achão em bom estado, dos que podem ser con
certa.ios, e dos inuteis, declarando os re:;ponsaveis pelos 
estragos dos instrumentos, caso haja, bem como o serviço 
em que tiverão lugar os estragos. 

§ 5. • Fazer o diario do estabelecimento, no qual serão 
lançadas todas as occurrencias de cada dia, á vista das notas 
que pelo Director forem dadas. 

Art. 10. O Official archivista, segundo a affiuencia do 
trabalho, será auxiliado por Capitães ou subalternos. 

Art. 11. O expediente de escripta será feito pela 
Secretaria do archivo. 

Art. 12. Este Official será responsavel pela falta de 
exnctidão e morosidade dos trabalhos a stJu cargo, devendo 
representar ao Director contra aquelle de seu~ subord nados, 
que deixar de cumprir, como deve, suas obrignções. 

Art. 13. O porteiro he responsavel pelos moveis e 
utensílios do estabelecimento: cumpre-lhe conservar o assei o 
da casa, fazer as despezas miudas, dando conta trimensat 
dellas, para serem pagas á vista dos documentos rubricados 
pelo Director, de quem executará todas a~ ordens conct•r
nentes ao serviço ; ficará immediatamente subordinado ao 
Official encarregado do expediente da Secretaria; e he obri
gado a estar na repartição meia hora antes da marcada 
para o começo dos trabalhos. 

Disposições geraes. 

Art. 14. O Director do Archivo, em seus impedimentos 
accidentaes, será substituído pelo Official mais graduado, e, 
em igualdade de graduação, pelo mais antigo. 

Art. 15. Os demais empregados, nas faltas imprevistas, 
serão substituídos por aquelle que o Director designar, não 
devendo jámais hum Otlicial mais graduado ou antigo ficar 
sujeito a quem tiver menor graduação ou antiguidade. 



Art. 16. Ao Official archivista não serão onerados 
livr~s e papeis que não estejão concluídos, ou que sejão 
necessarios ao expediente da Secretaria. 

Art. 17. O director fará immedíatamente proceder ao 
, . inventario de todos os moppas, cartas, plantas, memol"ias c 

mais papeis bem como dos instrumentos, para que possa ter 
lugar a organisação do catalogo de que trata o§ L• do art. 9.• 

Art. 18. Serão remcttidas sem demora, lÍ Secretaria 
de Estado, as contas tle despeza da acqnisição ele ohjectos, 
mandada fazer pelo Ministro, ficando no Arehiro o com
petente registro, lanrado t·m livro diverw do do registro 
das despezas ordinarias, determinadas pelo Dircctor. 

Art. 19. Os trahalhos do Archivo romcrarão ás 9 horas 
da manhã e terminar;1o <Ís :J da tarde. O Empregado que 
não se apresentar dentro da primeira meia hora, perderá a 
gratificação de serviço corresporHknte ao dia : comparecendo 
porém depois da meia hora, OI! faJtawh S(~lU motivo jus
tificado, se fôr militar, pcnL~r;Í todos os '''ncimenlos corres
pondentes ao dia, menos o soldo, ~~se paisano na:la perceberá. 

Art, 20. Para verificar-~~~ a prescn<;a do:> l~mpregados 
havcr;í hum livro de ponto, em qnc to1los, c~cepto o Dircctor, 
assignarão 1Í entraria c <Í sahida. A's 9 horas c meia da 
manhã o Director, on iflll~m sn<~s vezes fiz,~r, mandará re
colher ao sen gabinete o di lo li1 ro, e lt•ndo í'eelia1lo o ponto 
da entrada o devolverá á Secrcl:1rié1, <Ís 2 hora5, para a assigna
tura da sahida: 

Art. 21. Além dos domingos, dias santos de guarda c 
de festa nacional c dos que deeorrem de qu'nla-feira Santa 
ao domingo de Pascoa, nenhnm outro 1li a ~crú fcri;:ulo para 
o Archivo. 

Art. 2~. To1los o~ Empr.~;~nclos militnrcs do Archivo 
são ohrigarlos a e:;tar nnir'rlni.;;Hhi 110 c~;:o~h:~lecil!H~uto. 

Art. 23. lfal'er;i !lO an:hi m t!ons ~:T\ t~nl cs, I'I'IICmHlo 

o snlario que lhes ft•r mar!'atlo. A despeza eom taes ~er
vcntes sed Janrada CD!re ns qne s{io tldermillallas lJf:l" 
Director. 

Art. 2L A offiein<l lithographicn, fJilC adnalmenlc se 
ac~a annexa ao Arcltiro, continúa dirigida por hum Offkia! 
superior do Corpo de Eng<'nheiros ou do I>fad,) maior de 
1.• Classe, scn,Jn regida por hum Hegnlamento c-;pecinl, 
f}lle será pelo Direr:lor do Arcltim proposto ao Grwerno. 

':"!Palacio do Rio 1le .la neiro em28 de .Junho de 1860.
Sebastião do Rego /Jarros. 
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N.o 285.-FAZENDA.·. -Cirottlar ·de 3Q.de Junho de 1860. 

Sobr.a a intelli!Jilftcilt ;os .rts. ~/t! ta cto Deçreto u.• 2.4flO de ;JO de Se J 

tembro 4e 1859, é.terca oa ~:obrançll e1ecutiva de rev&lidação. 

Ministerió 4ol! N!)i'9cloi da 'Fazenda. 
'3o de Junho l:le t860. 

Rio de Jan~iro (~m 
-.···., 

Angelo Moniz da Silva ~'erraz. Presidente do Trlbttnal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda das Provincias para sua intelligencia c para 
o fazerem constar a quem convier que, st~ndo as disposições 
dos arts. 8.• e 13 do ]Ject·eto n.• 2.49U de :30 <ic Setembro 
de 1859 em todas as suas partes, c con~cguinlt~nwnle na Plll 

que prescreve o emprego do meio excwtivo na ~~obrança da 
revalidação, especiaes as daquclle ao srllo do cnpital das com
panhias, e as deste ao sc\lo dos bilhetes <' obríga1:õcs ao por
tador á vista ou á prazos menores de dez dias, lu~ fóra de 
duvida que, deixando o citado J)ccreto de prcstTI'Vcr o em
prego do meio executivo para a arreeada1:iío ela pena peen .. 
niaria da revalidação, fóra dos casos meneio nados nos arts. 8." 
e 13, deve ella reger-se pelo principio PStabe!Pddo na tri de 
21 de Outubro de 181t.3, isto lw, de Sl'i' o pagamento hurtJ 
acto Yoluntario das partes, qtw liyc~rem interesse na lep;alisaçflo 
dos títulos, como claramente se dcprf'lwn:Je das palavras fit
cultativas dos arts. 31 e 54 do RrgnlnmPnto ele Hl de .lulho 
de 1850, e rlas Ordens do Thesonro dP (; 1lP Outubro de 1R:>1, 
1~ de Setembro de 185a, c muita~; outra~; niio Sl'tH!o licito 
porém ils Est3ções Fjiicaes cntrPgar ás parll's inkressadas (o.; 

documentos que houverem sido retidos r unidos aos processos, 
sem que antes satisfação o imposto uevido. 

Angelo Moniz da Si1ra Ferra':.. 

N.o 286.-UfPERIO.-A\'iso de ~ de Julho de 1860. 

Ao Prcsitlcntr tla Provincia do nío GratHI~ do Norl•', npproYar.do a deli
beração, que tomou, de annullar os tnbalhns da .Junta de Qualificv~·~n 
diJ J>arocbil de Santa Anna de Mat~os, pela iUPgalilladc com que a me;n1a 
Junta foi organisada. 

3. a Seeção. Rio .de Janeiro. ~Hnistffl'io dos Negocios do 
Imperio em ~ dé Julho de t@(iO. 

Illm. e EKm. Sr,-TeohG presenie o officio de V. Ex. n. o 

34- de &rde .Jun.ho pf<lldmo SlflQ.o, rexru::ttendo-me eopia do que 
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nessa data dirigio o Juiz de Paz mais votado da Freguezia de 
Santa Anna de Mattos, e communicando que resolvêra annullar 
os trabalhos da Junta de Qualificação da mesma Freguezia , 
e ordenar que ella se reunisse no dia 5 de Agosto vindouro 
para proceder á novos trabalhos; por isso que da copia da 
acta remettida a V. Ex. por aquelle Juiz constava que, tendo 
comparecido seis Eleitores e dous supplentes, designára elle, 
para com pôr a Junta, tres Eleitores e hum Cidadão que se dizia 
ter as qualidades de Eleitor; procedimento este que, como 
bem julgou V. Ex., he inteiram{'nte opposto ás Instrucções an
nexas ao Decreto n.• 1.812 de 23 de Agosto de 1856, que 
determinão que os membros das Juntas de Qualificaç~o sejão 
eleitos, dous pelos Eleitores, c os outros pelos supplentes. 

Em resposta declaro-lhe que mereceu a approvação do Go
verno Imperial a deliberação que V. Ex. tomou; pois que não 
podem subsistir os trabalhos de huma Junta, cujos membros 
forão eleitos sem as formalidades prescriptas pelo citado De~ 
ereto. 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia e exe
cuçlio. 

Deus Guardo V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

N.• 287.-Aviso de 2 de .Julho de 1860. 

Ao Presidente da ProYincia do Rio Graude do Norte, approvando as deci
sors que deu »obre accumulaçao do cargo de Juiz de Paz com os de 
Ve1·eador, e Secretario da Camara Municipal. 

3.3 Secção. Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Negocias do 
Imperio em 2 de Julho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.• 36 de 8 de Junho proximo findo, submettendo á con
sideração do Governo Imp~rial a seguinte solução que deu 
a con~>ulta que lhe oirigio o Prciiidente da Camara Muni
cipal da Villa de Papari : 

Lo Que, á vista da terminante disposição do Aviso n.• 
165 de 22 de Junho de 1849, póde ser accumulado o exer~ 
cicio dos cargos de Vereador e Juiz de Paz, por isso que 
este, depois que a Lei de 3 de Dezembro de 1841 sup
primio a attribuiçllo que competia aos Juizes de Paz de 



jnlgarem as infracções das Posturas Municipaes , não póde 
tomar conhecimento das questões movidas pela Camara. 

2. • Que o Secretario da Camara tambem podia accu
mular o cargo de Juiz de Paz, não só porque nenhuma 
parte toma nas deliberações da mesma Camara, como porque, 
declarando o Aviso n. o 105 de 24 de Abril de 18&9 que 
o Procurador da Camara Municipal póde exercer o cargo 
de Juiz de Paz, visto não haver Lei ou razão que disso o 
inhiba, principalmente hoje que os Juizes de Paz não co
nhecem das infracções das Posturas municipaes, esta decisão 
he applicavel ao Secretario da Camara. 

E em resposta declaro-lhe que merecêrão a approvação 
do- Governo Imperial as soluções por V. Ex. dadas, pois 
que estão de accordo com o que por varias vezes se tem 
decidido á tal respeito. 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia, e 
para o fazer constar ao Presidente da mencionada Camara 
Municipal. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira 
Filho.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do 
Norte. 

N.o 288.-FAZENDA.-Em 2 de Julho de 1860. 

Ali funcçoes dos Curadores especiaes cessão logo que forem nomeados os 
Curadores Geraes na conformidade do Decreto n.0 2.433. 

1\finisterio dos Negc.,cios da Fazenda. Rio de Janeiro em 2 
de Julho de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. em deferimento á re
presentação do Dr. José Bento Leitão, Curador Ge1·al das he
ranças jacentPs e bens de defuntos e ausentes dessa capital, 
que, conforme a dis~osição do art. 90 do RegulamPnto que 
baixou com o Decreto n.0 2.433 de 15 de Junho de 1859, cessão 
as funcçõPs dos Curadores especiaes nomeados pelo Juizo, im
mediatamente que por este forem mandados cumprir os títulos 
de nomeação expedidos pelo Governo Imperial, e que por
tanto ao mencionado Dr. José Bento Leitão devem ser devol
vidas quanto antes as heranças e bens cuja administração se 
ache a cargo de outrem, abonando-se a estes, depois de pres
tadas as devidas contas, as porcentagens a q11e tiverem direito. 

Dccisaes do Governo, · 33 



E desta mesma fórma cuJDpre que V. Ex. providencie relati .. 
vamente a todos os demais Termos dessa Provincja. 

Deus Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
St:·)'re~idento da Provinda do Rio de .'Janeiro. 

Explldlo-se Circular aos Presidentes no mesmo scntído. 

~. 0 289.- Em 3 uc Julho de JSGO. 

Os atlf'slados com que os Empregados justitlcão as suas faltas n~o devem 
SN rPmPttidos ás E'taçfícs 81lpPriorcs com os attcslados de freqnencia. 

l\Jinislcrio dos Negocios ua Fazenda. Rio de Janeiro em 3 
de Julho d() 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Prrsitlcnlc do Tribunnl do 
Thcsouro Jli'acional, em resposta ao officio n." !12 dr~ 11 de l\Iaio 
ultimo do Sr. lnsnector da Thesouraria dP Fazenda do PariÍ, 
tlcclara que não s6 não hc necessario, como ati~ não devem os 
attcstados com qu() os Ernpn·gados justificão as snas faltas ser 
remettidos á 'i Esta\·tírs superiores com o atlcslado dl' frequencia, 
visto como l!c da compdf~ueia dos Cheli•s dils Jlf'parliçües em 
virtude do Heer<)lo ck :W dP i\mcmhro <lf~ 1::-l:jO, art. GO, c 
outras disposições vigentes, a prcciar os motivos das faltas c 
dá -las ou não por justifleadas, com os recursos estabeleeidos na 
lcgislaçuo em vigor para as juslilicações c Tribunal superiores. 

Angelo Moni::. da Silva Ferraz. 

N. 0 290.-L\IPEHIO.-Aviso de 5 de .lulho de J8GO. 

Ao Prrsidrnte da Proyineia dr ~- Prrlrfl, apprn\ando a dreis}o que deu, 
de não poder o Presidente das Jan!ns de Qualifka•;ão da Cruz Alta sus
pender n cx<'CU~~o dos proYimentos rlo Conselho Munidpal de Hecurso; 
e de ~ó trr lugar a appellaç,,., rle ta••s pr<H imcutos. 

3 a Secção. Hio de Janeiro. :Ministcrio dos Negocios do 
Imperio em 5 de Julho de i8HO. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho presente o ofiicio de V. Ex. n.o 
!1Vde 14 de Junho proxirno findo, sujeitando á consideração do Go-



verno Imperial à seguinte decisão· que deu a duvida !!Uscitada 
pelo Juiz de Pa!, Presidente da Junta de Qualificação da Pa~ 
rochia da Cruz . Alta: 

Que a Le\ regulamentar das eleiçOes não dá aos Juizes 
de Paz Presidentes das Juntas de Qualificação o direito de sus
pender a execução dos provimentos do Conselho Municipal de 
Recurso; e que aos interessados só cabe appelloção para a 
Relação do Districto , conforme dispõe o art. 38 da eitada 

Lei. 
E em resposta declaro-lhe que merece a npprovação do 

Governo Imperial a decisão de V. Ex., pois que os Juizes do 
Paz Presidentes das Juntas de Qualificação, segumlo dispõe o 
Aviso n." 13!) de~ de Outubro de 181,.7, não tem competencia 
para conhecer dn Ie;mlidade dos jnl;:\amentos do Conselho 1\lu-
nicipal de Recurso. 

O que comrnunico a Y. Ex. para sua intelligencia, o para 
o fazer constar ao referido Juiz. 

neus f~uarde a V. Hx.-João de Almcidrt l'eràra Filho.
Sr. Presidente da Jlroyincia do Hio Grande do Sul. 

i\. 0 ~()L-Aviso dn 9 ele Julho do 1Hfi0. 

Aol'resi•lt•tüe da Pro\ i nela d~ ~- Prrlro, npprovando n~ tlt·ri~fir5, 1!11" deu 
"oh r<' as !'Onsultas, qur llw f<'z a Carnara ~luni<ipnl til> Alt·~rcte rc\a1i Ya
mPntc á ar.t·nmulação do caqw de Juiz ti~> Paz l'tllll o '~'l'Yiço da r;uarda 
?\acionai, c I'Om o car~~·• de .Iuiz ~!uuicipal snh>li1uln. 

:J." Secçrío. Rio de Jan~'iro. ~Iinisterio dos ~egocios do 
lmpnrio em !) de Julho do 18()0. 

Illm. c Exm. Sr.-Tcmho prcsentn o nlllcio clP V. l~x. n." 
fi'•· de 2fl de Junho proximo lindo, suhmeltendo á consideração 
do Governo Imperial as seg-uintes decisões que dru á consulta 
cpw lhe dirig-io a Camnra Municipal da Cidade do AlPgt·i~le. 

I. o Que em face do que pdo Governo lmpPrial fMa ctPci
<li<lo nos Avisos n.o• 2:l:) dr> 27 de Junho, e :100 de 1:~ de Se-
1embro (lc J85G, os Juizes de Paz tlo 8. 0 districlo da dita Ci
dade, lnnocencio ·Manoel Cassai, e Lino Antonio da Silva Cal
dPira, pelo faeto de serem chamados na wwlidadr' de Officiaes 
da (~uarda Nacional á serviço tle destac:1nwnto, n~o rcnund;irão 
nqndle cargo: visto que pelas disposiçües invocadas pPla Ca
m;•ra, elles aprnns <·slavão inhihidos de e\1\J'Cer cnmulntiva
mente laes f•Jnet,:.ões; (' quo por isso, dispensado, c:omo mra' do 
destacamento o Juiz de Paz mais votado, lcgahncntc presidira 
dlc aos trabalhos da Junta de Qualilica~·ão. 
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2 o Que, tendo-se decidido por Aviso n.• 162 de 6 de .Julho 
de 1859, que podem ser accumulados os cargos de Juiz de Paz 
e de substituto de Juiz Municipal, era evidente que o Juiz de 
Paz Lino Antonio da Silva Caldeira, que exercêra as funcções 
de substituto de Juiz Municipal, conservára o seu lugar, e 
não estava portanto inhibido de presidir á Mesa da Asscmbléa 
Parochial na eleição á que se tem de proceder no dia 7 de 
Setembro do <·orrente anno. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
as decisões de V. Ex., por estarem de accordo com o que 
varias vezes tem-se decidido á tal respeito. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e para 
o fazer constar á mencionada t:amara Municipal. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N. • 292.- GUERRA.- Circular de 9 de Julho de 1860. 

Determinando que se comprem esteiras em numero approxirnado á distri
buiçao, para na o haver falta em semelhante supprimeuto. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 9 
de Julho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Convindo regularisar-se o serviço de 
supprimento de esteiras aos Corpos do Exercito, nrdene V. Ex. 
ao Director do Arsenal de GuMra dessa Província que as com
pre em numero approximado á distribuição que se tiver de fazer 
em cada semestre, para não haver falta em semelhante suppri
mento. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província de •.•...•. 
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N.11 293 ..... Avis(1 detOde Jolbódef8Go: 
Declarando que as praças do Exercito que derem substitutos devem voltar 

ao seniço quando estes desertar, ou apresentar novos substitutos, 
sendo-lhes permittido entrarem para os cofres publices com a quota rela~ 
tiva a quantia de 6008000 proporcional ao tempo que lhes restar parasenir. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 10 
de Julho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo o Presidente da Provincia de S. 
Pedro do Sul, em officio n.• 237 de 12 de Dezembro do anno 
findo, pedido providencias, por não haver disposição legal, 
para serem chamados ao serviço ou apresentarem novos subs~ 
titutos, as ex-praças do 3.• Regimento de Cavallaria João An
tonio de Vasconcellos e Alvaro Silveira Martins, cujos subs
titutos desertárão; Houve por bem S. M. o Imperador, Con
formando-Se com o parecer do Conselho Supremo Militar, 
Mandar declarar por Sua Immt>diata e Imperial Resolução de 
7 do corrente mez, que, segundo o disposto no Regulamento 
approvaW> pelo Decreto n.• 2.478 de 28 de Setembrc) dQ 1859, 
devem as praças acima mencionadas reverter ás tileiras para 
completarem o tempo de serviço que lhes faltar, ou apresentar 
novos substitutos para este fim, sendo-lhes, em ultimo caso, 
permittido entrar para os cofres publicos com a quota rela
tiva á quantia de 600:t!IOOO rs. proporcional ao tempo que lhes 
restar para completarem aquelle a que são obrigados a servir. O 
que communico a V. Ex. para seu conhecimento e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Barão de Suruhy. 

N.• 294.- Circular de 10 de Julho de 1860. 

Recommendando a execução da Circular do t.• de Junho de 181>8 que de· 
termina a remessa regular das notas da polvora consumida nas Proviucias. 

Rio de Janlliro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 10 
de Julho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Convindo que a Repartição do Quartel 
Mestre General tenha conhecimento da polvora consumida 
nas Províncias, recommendo a V. Ex. a pontual execução da 
remessa das notas circumstanciadas da polvora que se consumir 
ahi, na fórma determinada em o Aviso circular de 1 de Junho 
de 1858. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Provincia de •...••••.• 
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N:<> 295.-.:..FAZRNDA.-Em 10 de Juibo de 18Gà; 

tleeoJlnnenda a pratica de se nio abrirem nai pontes do Collllulado os vo• 
lWilN reexportados para portos do Imperio, Jiah·o caso de mspcita ou 
denuncia. 

l\finisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 10 
de Julho de 1860. 

Em resposta ao oficio do Sr. Administrador do Consulado 
de 25 do mez proximo passado, n.• 5:J, no cpwl, dando conta 
da pratica, que, afim de evitar o ~~ontrabando, Pstabl'leceu e 
recommendou, de abrirem-se nas pontes da mesma Hl'parlição 
os volumes de mercadorias estrangeiras jü despachadas para 
consumo, c remettidas para Albuqurrque e Uruguayana com bal
deação e entrada em qualqner porto do Hio da Prata, pctln 
providencias qucl lirmrrn a re;.:ra a seguir-se em taes casos, 
visto terem apparrcido rrclarnaiJ"H'S I'Ontra ~PmcllwntP pratica; 
c, em deferiiTH'!ltO á pf'tiÇã@ dos ncgori;mti'S l\fa<"hado fleffort & 
c.• ácerca deste assumpto, declaro ao lllt:'Srno Sr. Arlministrndor, 
que nos despachos de mercadorias pi:!ra as rrfl'!'idas r iijas deve 
regular a pratica sPguida antrs da que S<' acha esiabf'lecida por 
ordPrn sua, não s<~ devPndo proceder 1Í abertura dos volumes, 
senão quando por dPnunria, ou por suspeitas fundadns, houver 
desconfiança di~ frntHie. 

An!Jrlo Jfoniz da Silt·a Ferra-:. 

N." 2!JG.-JUSTIÇ\.-Avi:;o d,. 11 d!' .Julho dP 1Hii0. 

Ao Prf'>illrnt<' da l'nn inf'i;, li•· ~. l'anlo. - flt••·lara 'I"" "' l'romotnrPs pn
IJIH'o ... n;to i!tt/,io d!' fl'ria:->. 

2." St•cção. ;\finis!Prio dos ~l'!~oeio~ rla .lu~liça. Jtio dP 
Janeiro Plll 1 J tll' .Tull:o dt> l::;ne. 

_ 111m. c E-.:m. Sr. -A Sua l'tiagestade o ltnperador foi pre
sente o ollicio dt•ssa Pn'sidenria de 7 de FeYI'I'ci rodo corrente 
anno, cobrindo copia do qut> lhl' <lirigio o Juiz de Dirdl.o do 
UuaratingueliÍ, 110 qual C(Htsultou 11 se os Promotores Publicos 
pOdiào passnr ;:!; ferias Júra da Comarca, t'lll lugar d'ondc pu
d'l•sscm r<'grcssar a Pila em \ ink ~~ quatro horas», ao llUe 
a llll'Sllla l'rcsidencia n·spondcn ncgativalllcntc em vista do 
mt.·t~." do Decretou." LiSS de) 30 de L"ovl'mbro de 185;3, que 
I'IÍ cotH'erk ~'''" faculdade aos .JuizPs; I' o Mesmo Augusto Seuhor~ 
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Conforma.ndo-Se Mm o parecer da Sec~âd de 1ust{ça: do Con .. 
sclho de Estado, Houve por bem, por Sua Imperial e Imme~ 
diata Resolução de 7 desto mez, Approvar a solução dada, nli.o 
só por aquella razão, oomo porque, sendo a principal funcçlio 
dos Promotores promover o andamento dos processos criminaes, 
denunciar na fórma da Lei os crimes que chegão ao seq co
nhecimetlto, e requerer a formaçno de corpos de delicto, não 
pódem tacs Empregados ter ferias ou interrupção de serviço. 

Deus Guarde a V, Ex.- João Lustosa. da Cunha. Para
na.guá.- Sr. Pre~>idente da Província de S. Paulo. 

N.• 297.-IMPERIO.-Aviso de 11 de de Julho de 1860. 
,Ao Presidente da Provincia do Ceará, declarando que o Eleitor, que não 

chegou a tomar assento na Junta de Qualificaçllo, para a !)Ual fui eleito, 
póde fazer parte do Conselho Municipal de Recurso. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Negocios do 
lmperio em 11 de Julho de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. n.• 81 
de 23 de Junho vroximo findo, submettendo <i consideração 
do Governo Imperial a seguinte decisão que deu á duvida 
proposta pelo Eleitor Joaquim Leopoldino do Araujo Chaves: 

Que cumpria verificar se o Eleitor mais votado da Paro
chia, eleito membro da Junta de Qualifica~ão, aceitára, ou 
não este lugar; pois que no primeiro caSQ ficava inhibido 
de fazer parte do Conselho Municipal de Recurso, embora 
não tivesse querido, por qualquer motivo, intervir na qualili
cação dos votantes, mas que no srgundo não se dava a in
compatibilidude de que trata o art. 33 da Lei llegulamentar 
das Eleiçõl's, c que portanto podia o Eleitor mais V8lado ter 
exercício no referido Conselho. 

E em resposta declaro-lhe que em qualquer das :hypotheses 
figuradas por V. Ex. não ficaria o tileitor mais votodo da 
Parochia inhibido de fazer parte dú Consclllo de Roourso, 
JlOis que o Aviso tJ.O 70 de 15 de Junbo de 18&8, que V. J~x. 
invoca, trata de hum membro da Junta Qualificadora, quali
dade esta de que não se achava revestido aquelle Eleitor; 
por quanto, retirando-se por doenk, ncw se qt~r chegou a 
tomar assenw na Junta de Qualificação, para a qual Mra 
eleito. 

O que communico a V. Ex. para su<t intelligencia, e para 
o fazer constar ao mencionado Eleiwr. 

Deus Guarde a V. Ex.-/oãa de Almeida Pereira /!ilho ...... ," 
Sr. Presidente da Provincia do O'ariÍ. 



N.o 298. -Aviso de 13 de Julho de 1860. 

A~ Presidente da Província do Rio Grande do Norte, commu~icando a Reso
luçlio Imperial sobre algumas Leis da Assembléa Legislativa da mesma 
Pro\'incia, promulgadas no anno passado. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Jmperio em 13 de Julho de 1860. 

Jllm. e Exm. Sr. -Sua Magestade o Imperador, confor
mando-se por sua immediata Resolução de 30 do mez passado 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 13 do mesmo mez, dado 
sobre os actos da Assembléa Legislativa dessa Província, pro
mulgados na sessão ordinaria do anno passado, Houve por bem 
que fossem submettidos á consideração do Poder Legislativo os 
actos que abaixo se mencionão, notando á seu respeito o seguinte: 

1 o Que he pelo menos superfluo o art. 2.0 da Lei n. o ft.51 
de 28 de Abril, que providencia á respeito das rezes encontradas 
pelos lavradores nos seus terrenos, pois que as Leis geraes já 
providenciárão sobre este objecto, que não he da competencia 
das Assembléas Provinciaes. 

2. o Que são inconstitucionacs as disposições dos arts. 1. o 

e 6.• da Lei n.o 454 de 12 de Maio, o primeiro por determinar 
que entrem no numero da força policial decretada duas praças 
invalidas, c o segundo por autorisar a Prcsidencia a conceder 
alta da baixa a huma das ditas praças, afim de poder vencer o 
soldo de invalido, a que tem direito pela mesma Lei, pois que ás 
Assembléas Provinciaes compete fixar a força policial, mas a 
designação dos indivíduos compete ao Presidente da Província. 

3. o Que a Lei n. o 455 de 12 de Maio, que estabelece o 
modo de calcular o vencimento que compete a hum Amanuense 
da Secretaria do Governo, está sujeita ao mesmo reparo, de 
inconstitucional, já feito pela Secção sobre a Lei que aposentou 
a esse Empregado, no seu parecer de 5 de Dezembro de 1856. 

4. • Que h c duvidoso o direito da Assembléa Provincial 
de Decretar no art. 20 § 14 da Lei do Orçamento municipal 
o imposto de 80 réis sobre cada carga que entrar com generos 
para serem vendidos, visto que tal imposto he de importação no 
município, conforme os pareceres que anteriormente ella tem 
dado. 

5. • Que tambem he duvidoso o direito que tem a Assem
bléa Provincial de Decretar remissões e quitações de dividas nos 
arts. 12, 13, 14 c 16 da Lei do Orçamento Provincial, pois que 
esses actos ou participão da natureza das mercês pecuniarias, ou 
são objectos da competencia do Poder Administrativo ou Judi
ciario, segundo a opinião por ella já manifestada em hum 
parecer de 12 de Fevemiro de 1853. 



Por ultjtQo r~nisita, a Secção que ,V. nx. infortne so n 
respeito do Compromisso da Irmandade dà·s. Miguel, appro
vadd' pela Lei n. o 4.53 de 10 de Maio, foi observada a dispo
sição da Lei d&·ii de .. Sf'!tembro de 18~8, que exi~,.!'(fu-anto á 
parte ·religiosa, à' tlpprovação fto Bispo Diocesano, · j.mação 
esta que V. Ex. dará sempre em casos semelhanleS.'" . 

O que tudo communico a V .. Ex .. para seo co~f:iy~ento 
e governo. · ·· · · .~:,. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte.· 

N. o 299.- Aviso dé 14- de Julho de 1860. 

Ao Presidente da Província da Parahyba, respondendo ás duvidas que lhe rorlc» 
apresentadas sobre a votaçl!o para Membros da Mesa Paro chiai, e substitui
çllo do Presidente da mesma. 

3. a Secção. Rio de Janeiro. M1nisterio dos Negocias do 
lmperio em 14. de Julho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. -Tenho presente o oficio de V: Ex. 
n.o 170 de 18 de Maio ultimo, submettendo á dccisiJ:o do Go
verno Imperial as seguintes duvidas propostas pelo '1. • J ulz 
de Paz da Freguezia de Cabaceiras. 

t.a Se os Eleitores e Supplentes que teem de eleger os 
membros das Mesas Parochiaes podem votar para isso em 
Irmãos, Cunhados, Tios e Sobrinhos. 

2.a Se, podendo conhecer-se que em taes eleições algum 
Eleitor ou Supplente votou em si, deve-se proceder á segundo 
escrutínio. 

3. a Se os Juizes de Paz, quo são Eleitores e se apresentao 
para a formação das Mesas, podem, depois dellas for~adas, 
substituir o primeiro Juiz de Paz, Presidente, no caso de 
impedimento deste: 

E em resposta declaro a V. Ex. o seguinte: 
1.• Que o Aviso de 22 de Março ultimo, dirigido ao 

Presidente da PrQvincia de S. Paulo, muito expressamente 
declara que o Eleitor não póde votar em seus ascendentes, 
descendentes, Tios, e Primos co-irmãos. 

2.• Que, com quanto seja repugnante o facto de hum 
Eleitor votar em si mesmo, não se deve em tal caso proceder 
á novo escrutínio; pois que, segundo declara o citado Aviso, 
tendo a Lei estabelecido a votação por escrutínio secreto, não 
póde ser aceita a declaração do Eleitor que amrmar ter pra-
ticadó semelhante acto. · 

Decisiit8 dó Governo. 34. ' ' 



!J.o Que os Juizes de Paz naqucllas circómstanciafl poderrt~ 
apesar da qualidade de Eleitor, substituir o Presidente da Junta, 
no caso de impedimento deste; pois que o art. 4. 0 das Ins
trucções annexas ao Aviso n. o 168 (ie 28 de Junho de 1849 
declara· que a substituição do Juiz mais votado pelos immo
diatos em votos terá lugar, qualquer que seja o motivo da ralta, 
o em qualquer tempo que ella se dê. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e 
para fazer constar ao supracitado Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N.• :100.- GUERRA.- Circular de 16 de Julho de 1860. 

DebJarando que a suspensão do recrutamento de que trata o art. 108 da 
te I de 19 de Agosto de 1816 sómente tem applicaçilo a época das eleições 
primarias e não a das eleição de Vereadores c Juizes de Paz. 

Rio de Janeiro. :Ministcrio rios Ncgocios da Guerra em 16 
de Julho de 1860. 

lllm. c Exm. Sr. - Pori.endo entender-se que a suspensão 
rio ret:rutamcnlo determinado pela disposi(:ão do art. 108 da 
Lei de Hl de Agosto de 18'•6 he applicavel á época das elei
ções para Vereadores c .Juizes de Paz, de Ordem de S. M. o 
Imperador pre\ino a Y .'Ex. que, de conformidade com o que já 
declarou o ::\Iinisterio do lrnperio ~~m Aviso de 6 d!! Setembro 
de 1848, a suspensão de que SI~ trata só tem applicação á época 
das eleições primarias, isto he, daquellas em que a massa dos 
Cidadãos elrge os Eleitores. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastiilo do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da J>rovi ncia de ....... . 

N.• 301. -Aviso de 17 de Julho de 1860. 

Declarando que se deve cumprir a disposição do art. 9S do Regulamento 
vigente das Escolas Militares, relntho á~ vantagem;, que se devem abonar 
aos alumnos que silo praças de pret. 

Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negoclos da Guerra em 17 
de Julho de 1860. 

Não prorerlcndo os motivos que Vm. dá em sua informação 
.n• 105 de 15 do corrente, pelos quacs julgou não dever cum-
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ptír a disj)Osiçfi<J do al't. 98 do lle'gnla:mentó vlgenf& das ~~ 
colas Militares, relativa ás vantagens qué se devem a,booar at>s 
respectivos ilftlmiJOg qui:! ~ão praças de pret; declaro a V'm •• 
qne, não sendo tâo ampla à determinação dos AviSos. de 2a 
de Maio e 20 de ItrnM nlttmos, qoe comprebendesse os alumoos~ 
como Vm. entendeu ; por isso que ella referia-se SÕI:Deate aos 
Lentes e mais Empregados do Magísterio e aos da lndrocção 
prática, cumpria-lhe, se julgasse dnbio o sentido da mem~a 
determinação, consultar o Governo sobre a genuína inteUi
gencía que devía dar-lhe, mórrnente <tuando de sua execução 
resultasse falta de jnstíça, como se deu para com as pra.
ÇIIS do 1.• Batalhão de A•·tilharia á pé, c t.• Hcgimento de
CavaHaria. 

A emissão havida, que Ylll. cita para cobonestar a' falta de 
execução do artigo, de mencionar-se nas relações de IJKlStra: 
os vencimentos devidos á taes praças, era sumcicate para co
nhecer a desigualdade de vantngens entre os alumnos em idcor-
ticas ctrctrmsfancins. 

Assim pois deve Ym. dar cumprimento ao disposto na ar
tigo de que se trata, abonando os vencimentos que compew.a 
aos alumnos praçus de prcL. 

Deus Guarde a Vm.- Sebastião do Jkg() llfU'r~n.-Sr. 
I nspeetor da l'agadoria das Tropas. 

N." 30:!.- HIPEHIO.-.\\bo de 17 de Julho de· f86&. 

Ao Presi<lrnte da T'rm·inl'ia <le l'<·rnamhnco, eommunil~;mtlo a Res~ bu
perial sohn~ al~muas leis tla Assem!J!éa LegislatiHl <la mesma Provincia. 

3." Secção. IUo de Janeiro. I\Jinlsterio dos Negocios do 
Impcrio em 17 de J ui h o de 1860'. 

lllm. e Exp1. Sr.-Foi presente á Sua l\Iagestade 9 lm· 
pcrador o officio de V. Ex.. n." 614 de 18 de 1\faio uf.timo, 
submettendo ú consideração. do Governo Imperial as ~azões em 
que se fimd0u para negitr a sua sancção a doQS Pllojectos de 
Lei que lhe· forão rernetthios pela Asscmbléa Legislati\'a dessa 
l'rovinciil rta sessão ordin·uria do corl'ente anno·; e a daliheva.ção 
qu·e· Jlommr á respeito da Lei do Or<:amento Pi·ovinciat q:Ue· 
deve rPge\· no exercício futuro. 

E o Mestn<'l· .\ugusto 8cnl'l01', Tend'o-se conformado com. 
s•1il' immedíutia• Res(')lução de 11~ do corrente mez com o p8.'fecer 
·da Secção dos Negocias do' lmperfo· tl'o Conselho de Estado, 
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exárado em côrisulta de 27 de Junho próximo findo, lta por 
bém Declarar o seguinte : · 

i.o Quanto aos dous Projectos de Lei, que, não constando 
ainda qual seja a resolução da referida Assembléa a respeito 
das razões que V. Ex .. (l'Uegou para não sancciona-las só depois 
do procedimento detérminado pelo art. 16 do Acto Addicional 
á Constituição,_..e 7.• da Lei que interpretou, se não forem 
attend\fas aqu.nas razões, poderá o Governo Imperial entender 
na materia, de conformidade com o art. 17 do mesmo Acto, 
e que portanto nada ha que deliberar á semelhante respeito. 

2. • Que sendo h uma simples faculdade, e não hum preceito. 
obrigatorio, a disposição do art. 26, § 7.• da Lei do Orçamento 
Provincial que autorisa a Presidencia para conceder ao arrema
tante de hum imposto sobre o gado, o abatimento de 25 •fo 
sobre o total preço da arrematação, V. Ex. não exorbitou de 
suas attribuições, deixando de usar dessa faculdade, huma vez 
que a considerou contraria aos interessrs da Província; e por
tanto nada tem o Governo Imperial que providenciar á tal 
respeito. 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia e 
governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N.• 303.-Aviso de 18 de Julho de 1860. 

Ao Presidente da Proyincia de S. Pedro, approvando as decisões que deu 
sobre a competencia do 2. 0 f'upplente do Juiz Municipal de Piratinirr., paTa 
presidir ao Conselho Municipal de Hccurso, e encerramento dos trabalhos 
do mesmo Conselho por falta de Vereador. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 18 deJulhode1860. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente ao Governo Imperial o 
officio de V. Ex. n. o 62 de 1!~ de Junho ultimo, com o qual 
submette ao conhecimento do mesmo Governo os officios que 
lhe dirigirão o Presidente da Camara Municipal de Piratinim, 
e o do Conselho Municipal de Recurso .da mesma villa, consul
tando o 1.• se, tendo o 2.• Supplente do Juiz Municipal officiado 
em autos de justificação para interposição de recurso, póde 
presidir ao dito Conselho, ou se por aquelle facto he suspeito ; 
e o 2.• communicando que encerrára os trabalhos do Conselho, 
por não haver quem occupasse o lugar de Vereador, apesar 
dos esforços para isso empregados. 
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Em resposta declaro a V. Ex. que' forão appr~vadas. as 
decisões que deu aos citados officios. _ . , 

1.• . Resolvendo que o 2.• Supplente do Juiz Mtinic,ipal não 
estava impedido ·de presidir ao ConselhO; por isSo qde:.elle' não 
interviera nos autos de ju~tificação como parte interesgà~a, mas 
na qualidade. de Juiz Municipal, e nesta qualida~e he;qy.() ~ra 
chamado a servir de Presidente do Conselho. ' . 

Se o Juiz Municipal, pelo facto de tomar e julgar as 
justificações que tem de ser apresentadas ao Conselho, fosse 
suspeito para presidir a este, a Lei regulamentar das eleições, 
que lhe dá aquella attribuição. não o designaria para servir 
este cargo. Os Supplentes do Juiz Municipal estão no mesmo 
caso; e portanto não he procedente a duvida do Presidente 
da Camara Municipal de Piratinim. 

2.• Ordenando que o Conselho Municipal de Recurso se reu
nisse para trabalhar durante os dias que falta vão para completar 
o prazo de 15 dias uteis, marcado na lei, visto que a falta do 
Vereador, que dera parte de doente, não era motivo para se 
encerrarem os seus trabalhos, principalmente havendo recursos 
a decidir. Segundo as decisões do Governo, devia ser chamado 
para substituir o Vereador impedido o que se lhe seguisse na 
ordem da votação, e na falta deste os immediatos em votos: 
e, quando nenhum comparecesse, devia recorrer-se aos Supplentes 
juramentados, e finalmente nos que não o estavão, prestando 
previamente juramento. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N.• 304.- FAZENDA.-Circular de 18 de Julho de 1860. 

As notas substituídas com a renda ordinaria de Julho em diante devem 
escripturar-se no exercício de 1860-1861. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro 
em 18 de Julho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda que a substituição de notas que estao 
fazendo com a renda ordinaria seja effectuada , de Julho 
corrente em diante, por conta do exercido de 1860-61, e 
que remettão immediatamente ao Thesouro todas as sommas 
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resgatadas com a renda ordinaria até o fim de Junho ultimo, 
com a declaraçlio expressa de que h e o restante da operação 
da. ~l;Jbstitaúç-io por conta do exercício de 1859-00. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz . 

N. 305.- Aviso de 19 de Julho de 1860 . 

O. lnspettores das .• Thf'sourarias n~o podPrn sr~r rPsponsabilisados quando' 
cumprem ordens de pagarnectos aut.urisados pelos PrPsirknt.es sob sua 
reapoosabilidade; e provid~ncias para se 1"\'itarcm os abusos prownientes 
da falta de obscnancia do Decreto de 7 de Maio de 1Sit2. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 19 
de Jnlbo de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Em sen Aviso de 1T~ ue Junho proxirno 
passado, requisita Y. Ex. que SPja n~;;pousabiE~ado o Inspcctor 
da Thesouraria da FazPnda da Província do Pará, por ter cum
prido huma ordem do respectivo ~"X-Presidente, mandando pa
gar, sob sua responsabilidade, dcspPzas feiias durante a sua 
viagem pelo interior da Província: medida esta qur. julga no
cessaria, para avitar-se a reproduccão de procedimento seme
lhante por parte das Thesourarias, manifestamente contrario 
ao que prescreve o Decreto n.o 158 de 7 dn Maio de 1812. 

Respondendo ao dito ,\viso, prineipiarei por ponrkrar a V. 
Ex. que não hc, a meu ver, sobre o Insvrctor da Thcsou
raria do Pará que deve rPcahir a culpa da ,.wtcri\âo, no caso 
vertente, das disposições do art. 2." do citado llccreto : por 
quanto, tendo o ex-Presidente qunndo ordenou a despeza, de
clarado logo que devia ser f('ita sob sua responsabilidade, en
tendeu o Inspector, como os das out!·as Tliesourarias tem cn
tendjdo, que era do seu dever paga-la: o que aliás não podia 
deixar de fazer. ·Foi, pois, o ex-Pre~ídente quem assim nulli
ficou a marcha do processo estabelecido no referido art. 2. o, 
coarctando a faculdade que tinha o Jnspector de apresentar as 
duvidas, que lhe occorrP;sem sobre o cumprimento da ord Pm. 

Demais. as penas de suspensão do ernpn•go e responsabilidade 
sã.o impostas pelo Decreto de 7 de Maio sómentP. quando os 
Inspectores das Thesourarias cumprem ordens dos Presidentes, 
que Jlão cootém aquclla clausula, ou quando, depois de cum
pridas as que a tern, não diío parte ao Ttu•souro c ao Minis
teria a que pertence a dcspeza. Ora, tendo sido a dcspeza or
denada pelo mü<lo acima dito, e havendo o Inspector, depois 



de satisfeita. commUDicado ao Thesou.ro o occorrido em officio 
n.• 75 de 28 de Abril ultimo, declarando que igual comnm
nicação passava a fuer aos respectivos Mini&terios, b.e qarg q\Je 
não lhe p6de 88f applica.da OOJU in~ira juatiça a penà 'de 
re.wonsabilidade. 

O unico recurso. portanto, de que V. Ex. tem cffi :lançar 
mlio, consiste em responsabilisar, se a§sim o julgat eqnve
niente na fórma do art. 3.0 do mesmo Decreto, o Pt:esldente 
ordenador da despeza, visto que, como fica demonstrado, pesa 
sobre elle a responsttbilidade de não s~ haver cumprldó rcs
trictamente as formalidades que a Lei no caso sujetto manda 
observ:tr. 

Entretanto, sendo da maior conveniencia que se adoptem 
medidas tendentes a reprimir os abusos que a respeito do as
sumpto etn questão se tem dado nas Províncias, nesta data 
e'xpeço huma Circular üs Thesourarias de Fazenda, declaran
do-lhes que o Governo estü d\sposto a proceder rigorosamente 
contra os Inspectores das mesmas que cumprirem ordens das 
Presidencias autorisando dcspezas quando não estiverem n\
vestidas de todos os requisitos exigidos pelo Decreto de 7 de 
Maio de 1842, sem exc<'pção de hum só, e que os dito~ lns
pectores devem reclamar ao Thesouro o nugmento dos Ct'editos 
distribuídos logo que a sua deficiencia fôr por ~Hê!! reconhe
dda. Mas, para complemento da providencia que tomef,' ne
cessario he que por parte desse e dos outros Ministeríos, a 
quem passo a oficiar neste sentido, se expeça idcntica Cir
cular aos Presidentes das Provinciils. 

Ainda assim tr.1es disposições n1lo serão profleuns, estando, 
como está, a sua execução subordinada nfío só a boa distri
buição fcitil no devido tempo de creditos suffiei•~ntes, tnas tarn
bem á prompta solução dos oficios dos Inspectores das T!Jc
sourarias reclamando augnwnlo dos rrer!itos distribuídos : prlo 
que urge providenciar de sorte qne os ~Pcções cte C()IJtabili
dade das Secretarias de Estado srjão re~ularisadas corno convém 
ao serviço publico. 

He principalmente a esta ultiina parte do meu Aviso, que, 
em conclusão, rogo a V. Ex. se digne atlcnder, tomando as 
medidas qoe julgar convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angrlo llloniz da Silva Ferraz. 
-Sr. João de Almeida Pereira Filho. 

üm.cioa:...se igualmente aos outros Ministerios quanto ás pro
\'ldenctas á tomar-se. 

,: 'J 
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N." 306.- Circular de 19 de Julho de 1860. 

As Tbesourarias nllo devem cumprir ordens de despeza das Presidencias, que 
nllo estiverem revestidas de todas as formalidades. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 19 
de Julho de 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, vendo que as Thesourarias de Fazenda das 
Províncias teem continuado a deixar de observar, como lhes cum
pre, as disposições do Decreto n.o 158 de 7 de Maio de 1842, 
maxime quanto ao processo preliminar ordenado pelo art. 2.•, 
nos casos de despezas autorisadas pelos Presidentes sob sua res
ponsabilidade; declara aos Srs. Inspectores das ditas Thesourarias, 
para sua intelligcncia e dnida execuc:~o, que o Governo está dis
posto a proceder rigorosamente contra aqucllcs, que cumprir1~m 
ordens dos Presidentes autorisando despezas, quando não esti
verem revestidas de todas as formalidades exigidas pelo citado 
Decreto sem excepc:ão de hurna só. 

E outrosim, que os mesmos Srs. Inspectores devem officiar ao 
Thesouro, com a necessaria antecedencia, reclamando o augmente~ 
dos creditos distribuídos, logo que reconhecerem a insumciencia 
destes : o que tudo haverão por muito recommendado. 

Angelo Moni;:; da Silva Ferra::. 

N. 307. -MARINHA.-Aviso de 19 de Julho de 1860. 

Marca o fardamento, de que devem usar os Guardas de policia do Arsenal 
de l\larii1ha da Côrte. 

a.a Secção. Rio de Janeiro. l\1iuisterio dos Negocios da 
Marinha, em 19 de Julho de 1860. 

Sua Magestade o Imperador, Tomando em consideração o que 
V. S. representou em officio n.• 476, de 28 do mez proximo 
preterito, sobre a necessidade de marcar-se hum distinctivo 
para os Guardas de policia desse Arsenal, afim de poderem 
cumprir as obrigações, que lhes são impostas no art. 156 do 
Decreto n." 2.583, de 30 de Abril ultimo, Ha pol' bem que 
elles usem do fardamento constante da inclusa nota, assignada 
pelo Conselheiro .. Director Geral desta Secretaria do Estado : o 



que communico a V.- S., para sua intelligencia , e expedição 
das convenientes ordens a semelhante respeito. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco Xavier Paes Barreto.
Sr. lnspector do Arsenal de Marinha da Côrte. 

' .. 
Nota do fardamento , de que devem Uilar os 

pardas de poUcia do Arsenal de HariDha 
da c:Jorte. 

Fardeta de panno azul ferrete, com botões de ancora, lisos. 
Calça do mesmo panno, ou de brim branco, conforme a 

estação e o tempo. 
Bonet do mesmo panno. 
Cinturão de -couro envernizado, de duas pollegadas de lar

gura, com porta espada, afivelado na frente. 
Espada de bainha de couro, com punhos de metal. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha, em 19 de 
Julho de 1860. -1/rancisco Xavier Bomtempo. 

N. o 308.- GUERRA.- Circular de 18 de Julho de 1860. 

:Mandando observar, a contar do 1.0 do corrente mez, as Tabellas approvadas 
pelo Decreto n. o 2.606 de 23 de Junho findo para fornecimento das peças de 
fardamente, dos preços e tempo de duraçao d'ellas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 18 
de Julho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Determinando S. M. o Imperador que 
llCjão postas em observancia, a contar do f. o do corrente mez, 
as Tabellas approvadas pelo Decreto n. o 2.606 de 23 de Junho 
findo, para o fornecimento das peças de fardamento que se de
vem distribuir ás praças dos diiTerentes Corpos do Exercito, e 
dos preços e tempo de duração d'ellas; remetto a V. Ex. exem
plares das mesmas Tabellas para seu conhecimento e governo. 

Deus Guarde. a V. Fx. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de .....•... 

Decisóes do Governo. 35 
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N.·~. -IMPERIO.-Aviso de 21 de Julho de 1860 • 

. Ao Presidente da Provincia das Alagôas, dando conhecimento do que foi 
.resolvido sobre algumas das leis da Assembléa J,egislativa da mesma Pro

. Jtttla. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos N~gocios do 
lmpmoem 21 de lulho de t860. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado sobre os actos da Asse~1bl~a 
Legislativa dessa Província, promulgados na sessão ordmum 
do anno passsado; e Sua Magestade O Imperador, Tendo-se 
conformado por Sua immediata Resolução de 1!~ do corrente 
mez com o parecer da mesma Secçao, cxmado em consulta 
de 7 de Abril ultimo, Ha por bem Jkclarar o seguinte: 

1. • Que não he possiyeJ apreoiar a Lei n.• 345 de 16 de 
Junho, porque não veio acompanhada do Compromisso da 
Irmandade do SS. Sacramento da Freguezia do Pilar, por ella 
approvado; 

2.• Que a apreciaç1'io do art. !).o da Lei n.•31.6 da mesma 
data, que prohibe cortar carne Ji'Jra dos açougues Pstabclecidos, 
depende do sentido, em que foi applicado o verbo- cortar
pois que se foi usado na a-·ccpção de matar e esquartejar o gado, 
nada haverá que objcclar; mas se foi na de eorta-lo por 
miudo para vender-se, tal disposição o!Tende a Lei do 1.• de 
Outubro de 1828, qtw pcrmitte 11 vPnda de r11rne em qualquer 
parte que convenha no corlndor : 

8 • Que o art. 5.•, § 2." da Lei do Orçamento l\Iunicipal, 
impondo a pena de aç.outes ao ('scravo dr~ oficio nH~canico, que 
abrir loja, excede o que d ispfin o art. 72 da lei do 1." de Outubro 
de 1828, que só autorisa as p;mas de prisão c multa ; 

.S..• Qno ó art. 2.•, § 5." da Lri do Orçamento Provincial, 
que impõe 10 "/o sobre os generos de producção e manufactura 
da Provincia, que se t>XportarPm, i ndusive os côcos secos, coneor
rerá para augmcntar o prr~o dos generos em detriménto dos 
collsumidores; o que lu• de eert.) hum mal muito grave nesta 
época, em quo a população estü sofTn•ndo os eiTritos da carestia; 

5." Que o § 26 do mesmo artigo, decretando a imposição 
de trinta mil réis por licença annual a Procuradores de 
auditorios, olfcnde as leis gcraes sobre o preccsso e administração 
da justiça, objecto este sobre que não podem legislar as Assem
bléas Provinciaes, como por tantas vezes tem obsérvado a Secção 
em diversos pareceres. . 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e conhe
cimento: 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 
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N.o 310. -<GUEIUIA.-A:viw .de 23· 4ft Julho detSGO. 

Declarando que caducou a disposiç.lo 4o Aviso de 26 de Á@OSW te 11*; OOIIlll. 
publicaçlo do ll.ew]awentD de 7 de Mar.ço de 1Si7' que m.arooa npv'os ven-
cimentos para o Corpo de Saude. · 

Rio de Janeiro. 
de Julho de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo caducado o disposto no Atiso de 
26 de Agosto de 1856 com a publicação do Regulamento de 7 de 
Março de 1857, que marcou novos vencimentos ao Corpo de 
Saude do Exercito, assim o declaro a V. Ex., em resposta ao 
Aviso que se servio dirigir-me com data de 10 do corrente mez ... 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Angelo Moniz da &ilva :t'erraz. 

N." 311. -Aviso de 25 de .Julho de 1860. 

Determinando que os Commandantcs dos Corpos do Exerrito mencionem nos 
mappas mensaes os saldos existentes nas respectivas caixas, discriminando 
as rspreialidadPs. 

Rio de Janeiro. 
de Julho de 1860. 

Ministerio dos Negocios da Guerra em !5 

lllm. c Exm. Sr.- Expeça V. Ex. as neccssarias ordens 
para CIUC os Commandantcs dos diiTcrcntes Corpos do Exercito 
mencionem em todos os mappas mensaes, que remcttcm a V. Ex., 
os saldos existentes nas respectivas caixas, discriminando as es
pecialidades a que pcrtenção. 

Deus Guarde V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Barão de Suruhy. 

N.o 312.- Circular de 25 de Julho de 1800. 

Recommendando novamente a obsepancia das disposi~ões do art. 2.o do Decreto 
n.0 158 de 7 de Maio de 1842 sobre autorisaçiio de despezas ~las Presi
dencias 

lllm. e Exm. Sr.- Com quanto em Aviso circular de 31 
de Janeiro do corrente anno se tenha mui expressamente recom
mendado a observancia das disposições do art. 2. o do Decreto 
n. o 1.58 de 7 de Maio de 184.2, que declara os casos em fltlC as 
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PresideJ!~ias. de Províncias podem aurodsar despezas além das 
determinadas por Lei e Orçamento Geral do Im perio, de ordem 
de S'~ M. o Imperador, reitero a V. Ex. a mesma recommendação, 
por isso que este Ministerio ef\tá resolvido a não approvar des- · 
peza alguma que essa Presidencia mandar fazer sob sua respon
sabilidade, sem que tenhão ~ido completamente satisfeitas as 
disposições do citado artigo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Provinçia de ....... . 

N.o 313. -Circular de 27 de Julho de 1860. 

Declarando que os empregados civis c militares, ni!o devem sdffrer desconto 
algum em seus vencimentos quando faltarem ás Repartições respectivas 
por serviçospublicos gratuitos, da Guarda Nacional ou do Jury. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 27 
de Julho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Não sendo de justiça que os empre-
. gados civis e militares sejão privados de parte algur.1a de seus 

vencimentos nos dias em que faltarem ás respectivas Reparti
ções por motivo do serviço publico gratuito e obrigado, como 
por exemplo o da Guarda Nacional ou do Jury; de ordem do 
S. M. o Imperador declaro a V. Ex. que, em tal caso, não devem 
soffrer, tanto huns como outros, desconto algum nos venci
mentos a que tenhão direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Ref)O Barros.- Sr. 
Presidente da Provincia de ........ . 

N.o 314.-IMPERIO.-Aviso de 27 do Julho de 1860. 

Ao Presidente da Província da Parabyba, declarando que os trabalhos do 
Couselbo Municipal de Recurso da Capital devil!o preferir aos da Junta 
Militar de Recurso, pará que o Juiz Municipal servisse de preferencia nelle ; 
e quando nl!o podesse servir, devia ser substituído pelo seu Supplente ; 
nllo sendo admissivel que o mesmo Conselho funccionasse sómer,: ~ com dous 
Membros. 

3. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 27 de Julho de 1860. 

Illm. o Exm. Sr.-Tenho presente o oficio de V. Ex. 
n.o 168 de 10 do Maio ultimo, submettendo á consideração 

·;. 



\ 

do Govêrnb Impenâl ii."Aegtitnte.oofisui~ que â y. Rt. d{rfgifãd 
dous membros do .Conselho 'Munieipal de Recurso :do Termo 
dessa Capital : · · · · · 

Se tendo faltado o Juiz Municipal, Presidente do Conselho, 
nos dous ultimos dias de suas sessões, podião elles, {ndepen
dentemente do concurso do mesmo Juiz, etTectuar a. tem

. da relação nominal das pessoas, cujos recursos lorão atterididos, 
de que trata o art. 37 da Lei Regulamentar das eleições. 

Allega o referido Juiz, a quem V. Ex. ordenou que 
informasse ácerca de semelhante occorrencia, que, nomeado 
para servir na Junta de Recurso que tinha de julgar em ultima 
instancia o processo verbal de hum soldado do Corpo Policial, 
levára ao conhecimento dessa Presidencia, que se achava emba
raçado por causa dos trabalhos do Conselho; ao que V. Ex. 
respondêra,'*que devendo estes terminar no dia 29 de Abril, 
estaria elle ··desembaraçado para, no dia seguinte, 30 do mesmo 
mez, runccionar na referida Junta; e que, firmado na opinião 
de V. Ex., e na convicção de qu<' a Lei não excluía os Domingos 
para os trabalhos do Conselho, ':ilgava-se habilitado para no 
dia 30 funccionar na Jnnta Miíüar de Recurso. 

E em reposta declaro-lhe que o Governo Imperial não pôde 
approvar a deliberação, que V. Ex. tomou, de declarar áquelles 
dous membros do Conselho que dessem por si cumprimento 
ao art. 37 da citada Lei, por quanto, em prirneir• lugar o 
Conselho não funccionou por espaço de 15 dias uteis, como he 
necessario, segundo as decisões do Governo, e entre outras a 
do Aviso n.o 64 de 6 de Abril de 1847, § 2.0

, e em segundo 
lugar o Conselho Dão podia funccionar sómente com dons 
membros. 

O serviço do Conselho Municipal de Recurso devia preferir 
ao da Junta Militar, porque, conforme o Governo tem por varias 
vezes decidido, o serviço eleitoral prefere a qualquer outro ; 
e, quando o Juiz Municipal e~ttivesse legitimamente impedido, 
devia ser chamado para o substituir na presidencia do Conselho 
o seu supplente. 

Cumpre portanto que V. Ex. faça reunir o Conselho Muni
cipal para funccionar nos dias que faltão para completar 
os 15 determinados pela Lei,, visto não terem sido decididos 
todos os recursos que lhe forão apresentados. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e exe
cução. p( . 

biJr-. 
. Deus Guarde a V. Ex.-João d~; Almeida Pereirà Filho.-
Sr., Presidente da Província da Parahyba. 
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N.o at!i • ..:..·fAZENDA.-circular de 27 d'e Ju}h() de f860. 

Assentelhaç:lo de cassinetas de lã e algodão para ponches, e d'e linhY de 
al@odiio para pescaria. 

Ministerio' dos Negocias da Fazenda. Rio de 1aneíro em 
27 de Julho de 1860. 

' ' 
Angelo ~Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 

do Thesouro Nacional, dcclarJ aos Srs. lnsprctores das Thc
sourarias de Fazenda, para que o fação constar nas respectivas 
Alfandegas, que as- cassinetas de lã c algodão para por1chcs
forao assemelhadas ao gorgorão d'c lã r algodão, para pagarem 
a taxa de 360 réis do art. 859 da Tarifa ; c as-linhas de algodão 
para pescaria- ás de linho ou canhamo do mesmo uso, afim 
de pagarem a de J20 réis por libril, s('gundo o disposto no 
art. 753, alterado pelo Decreto n. 0 2.139 de 27 de 1\Iarço de 
1858. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N'. 6 316.-Circula de 28 de Julho de 1860. 

De<flr«6elf qoe se deTem fazer no cakulo das porcentagens dos 'F:mprcglldos
das Rccebrtlorias. 

Minislerio dos Negodos da Fazenda. Rio de Janeiro em 28 
de Julho de 1860. 

Em solução á duvida proposta pela 3.• Contadoria dessa Di
rectoria Geral, relativa á deducção das restituições no calculo 
das porcentagens dos Empregados das Hecebedmias, declaro a 
V. S., para os fins conveniPntes, que a dü>posição do § 1. o do 
art. 4.• do Decreto n.o 2.551 <le :17 de l\Iar{'o deste anno, não 
fez mais do que confirmar o que se ucbava estabelecido ~a tal 
respeito; e devendo portanío seguir-se a doutrina da Ora. n. • 
:157 de 22 de Julho de 1l>l39, a qual dispõe que os Empregados 
não são obrigados a repôr .~~rcentngcns de quantias legalmente 
arrecadadas, maxime não JSultando disso prcjuizo algum á 
Fazenda Nadonal, he claro que no referido calculo só se deve 
deduzir as restituições de direitos arrecadados pela ]{ecebedo
ria que as fizer, quamlo 'tiverem lugar por inteiro, isto h e, 
sem desconto algum da poreC'ntngenJ já paga aos respectivos 
Empregados: deixando-se abaírr ns seguint!•s: 1. o as de direitos 

de que não se deduz porcentagem, como sejão multas, divida 
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actlfll, &e.; 2." as que do feitasMid abatiaíellto da por~ 
gem, na fórma da cilada ordem; 3.a finalmente as de direitAIIJ 
arrecadados por outra qualquer :Repartição, e. re!CitbW&IJ BD 
Retebedorias em lirtode de ordem superior. 

Deus Guarde a Y. s.-Angelo Motúz da Silm Fmflli,.-
Sr. Director Geral interino de Contabilidade. · 

Officiou.-se no mesmo sentido is Thesourarias da BaJliá et à 
Pernambuco. 

N. • 317.- JUSTIÇA.- Aviso de 28 de Julho de 1800. 

Ao' Presidente da Provinda de S. Paulo.-Detlara que o GoTeroo póde of;. 
denar aos Juizh Municipaes que residão temporariamenta naqoellal )IIOD
onde mais convier á manutenção da ordem publica e melhor adminis
tração da Justiça. 

2. a Secção. - Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio 
de Janeiro, 28 de Julho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 26 de 
Junho ultimo, dirigido por V. Ex. á este Ministerio, consul
tando se podem ser applicaveis aos Juizes Municipaes as dis
posições do Aviso n. • 78 de 7 de Junho de 1848, quando 
o exigir a manutenção da ordem publica, e fôr conveniente á 
melhor administração da Justiça; cabe-me communicar-lhe 
que Sua Magestade o Imperador Houve por bem De~ que 
o Governo póde ordenar á semelhantes empregados que residllo 
temporariamente naquelles pontos, onde mais convier, como o 
determinou o Aviso citado á respeito dos Jui1es de Dileito & 

Promotores Publicos. 

Deus Guarde a V. Ex:. -João Lustosa da Cunha Para.,. 
naguá.- Sr. Presidente da Provincia dé S. Paulo. 

N.• 318.-FAZENDA. -Em 30 de JniM do 185&. 

SeHo a que es~o sujeitos os bilhete~ e vale!l. 

Mlnisterio dos Negoeios da Fatenda. Rio de Janeiro em 
30 de Julho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente .do Tribunal do 
Thesouro Nncional, dedara ao Sr. lnspector da Thesouraria de 
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F~étida da Provinda de Minas Geraes 1 em soluçilo á consulta 
feita em 'officios n.•• 50 e 54 de 4 e 19 do corrente mez,- , 
se estão sujeitos a sello os bilhetes e vales dos valores de 100, 
200, 500 e 1~000 rs., emittidos por particulares e que circulão 
como dinheiro corrente em diversos pontos da mesma Provín
cia, que o art. 10 do Decreto de 30 de Setembro de 1859 
na parte relativa á emissão de bilhetes na fórma da legislação 
commercial, refere-se aos bilhetes ao portador a prazos me
nores de dez dias, que são os previstos pelo art. 426 do C.odigo 
do Commercio, recahindo porém o imposto igualmente sobre 
os bilhetes á vista e ao portador; por quanto não se trata no 
dito artigo da validade delles, (á qual não attende a lei fiscal), 
mas da iqcidencia do mesmo imposto; e cumpre que se pro
ceda ulteriormente conforme o citado Decreto c mais disposições 
em vigor, para cobrança da revalidação dos bilhetes que nella 
tiverem incorrido. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

Expedio-se Circulares ás Thesourarias no mesmo sentido. 

N.8 319.-Circular de 31 de Julho de 1860. 

No numero de faltas dos Empregados devem-se incluir nilo só os dias san· 
tificados e feriados, que estiverem nellas intercalados, como igualmente 
. os que se seguirem ao de serviço em que deixarem de comparecer por 
,molestia, &c. 

"' · Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
31 de Julho de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, para que os trabalhos da liquidação do 
tempo de serviço dos Empregados inactivos venhão ao The
souro com a clareza e methodo que convém, e de modo a faci
·mar a sua revisão, declara aos Srs. lnspcctores das Thesourarias 
de Fazenda, para que o fação constar ás Repartições que lhes 
~ão subordinadas, que no numero das faltas que tiverem os res
'):>ecti)ros Empregados se devem incluir, não só os dias santifi
~ados e feriados, que estiverem nellas intercalados, conforme 
já se decidio, mas tambem aquelles dos referidos dias que im
mediatamente se seguirem ao de serviço em que houverem 
deixado de comparecer por molcstia, nojo, licença ou sem causa. 

• Angelo Moni:: da Silva Ferraz. 
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N;0 â2ó ...... MARINHA~ """"Aviso de :lt de iulho d~iSGO. 

Altera o Regulamento provisorio para.o serviço de rê~que por vapor nu 
barras da Província de Sergipe, mandado executar por Aviso de 9 de 
"Abril de 1858. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Marinha em 
31 de Julho de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua .Magestade O Imperador, At.ten
dendo ao que expozera essa Presidencia em oficio n. • 224, 
de 4 de Outubro do anno proximo passado, com rcferencia a 
representação do Director da Associação Sergipense, c Crmfor
mando-Se com o parecer manifestado pelo Conselho Naval em 
Consulta n.• 254 de 29 de Maio ultimo, lh por bem Ordenar 
que, na execução do Regulamento pt·ovisorio para o serviço de 
reboque por vapor nas barras cl'essa Província, que baixou com 
Aviso datado de 9 de Abril de 1858, se observe os addi
tamentos e alteraçõr,s consignadas nos seguintes artigos. 

1. • As inspecçõcs ordenadas no art. 7. • do citado Regula
mento, de 9 de Abril de 1858, serão feitas de modo que niio 
interrompão o serviço de reboque. 

2.• Os cabos ou espias empregados no reboque serão for
necidos ás embarcaçõe!> pela Companhia, mediante a retribuição 
de 10 • f. sobre a taxa das toneladas, havendo toda a pos
sível cautela a bordo das mesmas embarcações para evitar que 
se estraguem, sob pena de ser por ellcs responsabilisado o Ca
pitão ou .Mestre do navio, onde isso acontecer. 

3. • Os soccorros prestados pelo vapor aos navios, que se 
acharem, ·por qualquer circumstancia extraordinaria, fóra da 
barra, impossibilitados de a demandar, serão pagos p""'~uma 
indemnisação razoavel, regulada pela Directoria da Assoc1aç3o; 
c, no caso de díscordancía das partes, por h uma com missão de 
peritos á contento dos interessados. 

4. • Sempre que a atalaia fizer signal de permittir a barra 
sabida, ou d~ embarcação que pede reboque para entrada ou 
soccorro, e fór achado o contrario, já porque a barra esteja 
brava, a não permittir sahida, já porque tal reboque não tenha 
sido pedido, será o vigia da atalaia punido com a perda de 
8 dias de seus vencimentos, e até com a demissão do lugar, 
segundo as circumstancias que se derem. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Xavier Paes Barreto• 
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

Deci~ões do Governo. 
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N.4 ~1.-tMPElUO.-Aviso do 1.0 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Provincia de Matto·Orosso, eommunlealldo a Resofuçllo 
Imperial, tomada iobre Conmlta da Seeçao dos Negooios do lmperio do 
Comelho de E'stado, ácerca de algumas Leis da Assembf~a LeglslatiYa 
da mesma Província. 

3.a Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterlo dos Negocio! do 
Imperio em o 1. o de Agosto de 1860. 

lllm. c Exm. Sr. -Foi ouvida a Secção dos Negocios do 
Jmperio do Conselho de J~stado sobre os Actos promulgados 
pela. Assembléa Legislativa dessa Província na sessão ordinaria 
do anho passado; e Sua Magcstade o Imperador, Tendo-se 
conformado por Sua immcdiata Uesolução de 14 de Julho pro
ximo findo com o parecer da mesma Secção, exarado em Con
sulta de 20 de Abril ultimo, Ha por bem Declarar o seguinte: 

1.0 Que as Leis n. 0 2 do t.o de Junho, e n.• 21 de 12 
de Julho, que dccretão a jubilação de alguns Professores, 
offendem a Constituição, por isso que tratão de certos e de
terminados indivíduos; 

2. o Que a Lei n. o 8 de 27 de Junho, creando, no art. 
2. o §§ 15, 16, 19 c 22, impostos municipacs offende o Tra
tado com a França, porque impõe aos estrangeiros maíor quota 
do que Dos nacionacs. No § 3. • da mesma Lei, que fixa () 
imposto de :fOO 1ús sobre cada canada de agoardeute que Côr 
importada para o consumo, ou mercado, não se declara se 
o genero he de paiz estrangeiro, ou de outras Províncias, ou 
Municípios do lmperio; 

3. o Que são inconstitucíonacs os impostos de 200 réis sobre 
cada couro de gado vaccum, e 100 réis sobre cada pelle de 
veado, oo de qualquer pequeno ammal que fôr expm1ado para 
ró'ra da Província, decretados nos §§ 17 e 18 da Lei n. o 8 de 
27 de Junho; por isso que1 segundo o parecer de 24 de Fe
vereiro ultimo da maioria das Secções reunidas dos Negocios 
flo lmperio c Fazenda do Conselho de Estado, relativo á hurna 
Lei da Asscrnbléa Legislativa da l'rovíncia do Rio de Janeiro, 
que creou certas imposições sobre generos alimentícios em 
filvor de huma Camara 1\Iunicípal, as Assembléas Provinciaes 
não podem lançar impostos sobre a exportação dos productos 
das suas respectivas l'rovincias para outras Províncias do Im
perio; 

• 4.• Que o mesmo reparo merece a Lei n.• 17 de 12 de 
Julho, que nos ~§ 6." e 22 estabelece impostos sobre expor
tação para J(íra da l'rovincia; 

5.0 Que a multa de 10 "lo do valor das loterias, de
ereta da no art. 33 da Lei n. o 18, que approva as Posturas da 
Camara 1\Iunicipal da Parnahyba, na hypothcsc do ~ 2.0 do 
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ltlesmo artigo, êm caso nenhum poderá eJ~,ceder o iriaximtifft 
que a Lei do f.l> de Outubro de 1828 autorisa no art. 72 ; 

6. 0 Que o art. 60 da mesma Lei, determinando que ne
nhum Fazendeiro ou proprictario, poderá impedir que nas suas 
terras se abrão caminhos ou estradas, he contrario ao prin
cipio adoptado no parecer da referida Secção de 12 de Novembro 
de 1845, approvado pela Resolução de 10 de Dezembro do 
Illesrno anno. 

Neste parecer disse a Secção que hum semelhante onus, 
sobre ter cahido em desuso, he muito pesado e desigual, accres
ccndo que propriedades ha, por onde podem passar tal}tas 
estradas, que as dt~preciem, e que talvez não produzão quanto 
se tem de despender para as conservar. 

Além disto nas Leis Geracs c Provinciacs ha o meio da 
desapropriaç,ão, afim de se adquirirem os terrenos necessarios 
para as estradas c caminhos. 

O que communico a V. J~x. para sua intelligcncia, pre
venindo--o de que são submettidas as mencionadas Leis no co
nhecimento da Asscmbléa Geral Le~islativa, juntamentfJ com 
o parecer da Sc•cção, e ao :\linisterio da Fazenda se oficia 
sobre as uisposic;ôm dos %§ 6. 0 c 22 da Lei do Orçamento Pro
vincial n.• 17 de 12 de Julho, <'fim de resolver sobre os im
postos ndles estabelecidos. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de . .._4lttteida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Provinda de 1\Jatto-Grosso. 

N.• 322.-FAZENDA.-Circular do t.o de Agosto de 18~. 

Yerbas a !que dcye ser lcYada a despcza com os concertos c obras das 
Alfandcgas. 

Ministerio dos Negocios da Fatcnda. Rio de Janeiro em 
o 1.8 de Agost1l de 1860. 

Àngelo Moniz da Silva Ferr;:~z, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para que o fação constar a quem competir: 
1~ •, que, na fórma do art. 53 § 1. • do Hcgulamento de 22 
de .llitlho ~ t836, os concertos dos telhados, canos e pavi
mentos dos '3rrnozens das Alfandegas silo despeza das Cnpa
ta"tias ; 2. •, 1'[l1C as demais obras das salas onde trabalh!ío os 
empregados, e seus arranjos, correm por. conta da Verba
Expediente-. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
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N. • 323'- Rtrt 2 de Agostó de fsflo. 
ós paletós de in\'erno ni!o se devem classificar no art. 3G9 da tarifa• 

l\finisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 2 de 
Agosto de 1860. 

Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro -r..· H~ional, 
tomando conhecimento do recurso interposto por José Joaquim 
Moreira Freire & C.• da decisão dessa Alfandega, pela qual 
foião classificadas no art. 369 da Tarifa, para pagarem a taxa 
tle 6~400, as vestimentas, vindas de Bordeaux no Vapor Guyen
ne, que os supplicantes submettêrão á despacho como palitós 
de inverno, resolveu dar provimento ao dito recurso; visto 
que, tratando o mesmo artigo só mente de capas, ponches, &c., 
não pódc ser applicavel ás referidas vestimentas. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Ferra:.. -Sr. 
lnspector da Alfandega da Côrte. 

N. 0 324~-IMPERIO.-Aviso de 3 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Província de Sergipe, approvando a decisi!o que deu, 
annullando os trabalhos do Conselho Municipal de Recurso da Villa do 
Curral das Pedras, por ser o mesmo Conselho composto de pessoas in
competentes. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Jmperto em 3 de Agosto de 1860. 

. lllm. c Exm. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.o 217 de 9 de Julho proximo findo, submettendo á COf\SÍ
deração do Governo Imperial a deliberação, que tomou, de 
annullar os trabalhos do Conselho Municipal de Recurso da 
Villa do Curral das Pedras, e de ordenar ao 1. • Supplente do 
Juiz Municipal, que á ellc presidira, que reunisse de novo o 
Conselho para funccionar com o Presidente da Carnara Muni
cipal da dita Villa, e o Eleitor mais votado da respectiva Pa
rochia, que a V. Ex. dirigirão h uma reclamação contra o 
procedimento do mencionado Juiz, por tê-los exclui do do 
assenlo que no Conselho lhes competia, em virtude do art. 33 
da Lei Regulamentar das Eleições. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberação de V. Ex.; por quanto a razão allegada pelo 
Juiz, dP- que os rer.lamantes não tinhão comparecido á hora 



em que devião principiar os trabalhos do Conselho, não póde 
justificar o seu irregular procedimento. Ainda mesmo que elles 
não tivessem comparecido á hora marcada, ou allegassem im
pedimento que os inhibisse de funccionar no Conselho, devia 
o Juiz, segundo determina o Aviso n.o 108 de 25 de Abril de 
1849, convocar os cidadãos que lhes fossem immediatos em 
votos, e não hum supplente de Vereador, e hum Eleitor vo
tado em vigesimo quinto lugar; e logo que se apresentassem 
os reclamantes, devia o Juiz admitti-los á funccionar no fon
selho, corno prescreve o Aviso n.o 99 de 8 de Julho de 1847. 

Cumpre portanto que V. Ex., depois de elfectuadas as 
necessarias indagações, mande proceder contra o dito Juiz, se 
houver materia para responsabilidade, por aquelles factos. 
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho~ 
-Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 0 325 -GUERRA.- Portaria de 4 de Agosto de 1860. 

Declarando o verdadeiro sentido da Circular de 27 de Janeiro de 1860, soõre 
vencimentos de omciaes. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 4 
de Agosto de 1860. 

A' Sua l\lagestade o Imperador foi presente o officio de 
' 6 de Junho ultimo do lnsp•~ctor da Thesouraria de Fazenda 

da Província de Minas Gcraes, em que, participando ter-se 
pago, em cumprimento ao Aviso de 31 de Maio anteceú~ 1tc, 
ao Tenente Commandante da 4.• Companhia de Pedestres Can
dido Gustavo Brandão de Lima os vencimentos grraes, a contar 
da data da publicação de sua nomeaç~o na Província, con
sulta se deve proceder assim a respeito daquelles a quem se 
abonou simplesmente soldo antes do exercício; e o Mesmo 
Augusto Senhor Manda, pm· esta Secretaria de Estado, declarar 
ao referido lnspector, que, á visla das -razões exhibidas pela 
Contadoria Geral da Guerra, em sua informação datada de 
16 de Julho findo, deve o mencionado Tenente, não obstante 
o que se determinou no citado Aviso; repôr a imporlancia da 
addicional e etaoe nuo se lhe abonou antes de e1;trar em exer
ciciu, conservando á dilferença de soldo que rect>beu, pór ser 
esta a mente da Circular de 27 de Janeiro do cot'fente 1'\'IDO. 

-Sebastião do Rego Barros. 
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N. o 326.- Circular de '• de Agosto de 1860. 

Determinando que fiquem archivarlos os documentos pelos quaes se reclame 
a entrega de alguma praca do Exm cito, como escram, seja qual fór o de.: 
ferimento do Governo. • 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ncgocios da Guerra em 
4 de Agosto de 1860. 

lllrn. c "Exrn. Sr. -Exprça Y. Ex. as nccessnrias ordens, 
para que os docurrwntos, pelos qtl;ws qualquer individuo re
clame a entrPga do abnrna prar;a do Exercito, come> escravo, 
fiquem devidamente arcllirarhlS, qualquer que sr-ja O deferi
mento do Gorerno; a(im de a todo tempo se poder investigar 
a validade de tacs documentos, quando motives appareção qtw 
assim o nijão. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Sebastião do Rego Barros. -
Sr. Presidente da P rovincia de .... 

N.o !12í.- Circular de G rle Agosto de 1860. 

Determinando qnP sP vft f11wndo a rrdurç;io rom·PiliPntr, no pessoal rncar
rrgado da llliliJUfartura-:ão (}e fanlmneuto. 

1\io de Janeiro. l\Jinistnrio dos NPgocios da (;uerra em 
6 de Agosto de 1860. 

111m. e Exm. Sr. -Tmdo-se j<í, em Aviso de 17 de M:-trç•> 
do corrente anno, mandado cr'ssar a pratica até cntiio sPguida 
no Arsenal de (;twrru ela C<lrte, para ohtPr a rnnnufaeturaçiio 
das obras de alfaiatf': ~:nmprP fJIW V. Ex. proviueneio para 
que se vá fazendo a rf'd ilcr;;lo eon rt'lliPnle no fWSSoal a cargo 
de quem estava tal sPn iço; por isso fJlie ('lll observancia ao 
disposto no citado A viso todas as obras desta especie devem 
ser feitas por arrmnalação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província de .... 



N.o 328.-Portaria de 7 dá Agosto de 1860. 

Declarando que o Ollleial, durante a Yiagem por mar, tem direito 110 ven
cimento da addciollal e transporte, por cont.a do Governo, e durante a 
de terra, da addieional, etape e ajuda de custo; exclllf'ó t) abOM para 
besta de bagagem. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra ern 7 
do Agosto de 1860. 

Manda Sna ~lagestade o Imperndor, J•or c!<la Secretario d!'l 
Esta<lo, declarar ao Inspector do Thrsourarla <11~ Fnzrncla da 
Provinda do Paraná, Pm n'spos!a ao seu ol1ieio n. o :)3 de 1:~ 
de .Junho llltimo, qul', ::í vista da inforrnaç;io da í:ontndoria 
Geral da Gurrra, datada de honlem, o Alli~rcs do Corpo di! 
Guarnição Fixa da mesma Província .José FerrPira Campos 
Junior, que foi em serviço á de Santa Cathnrina, tcrn direito, 
segundo o disposto nos Ot'ts. 1.• c 3. • das lnstruc·~OPS d!'l 2'~ 
de Julho de 1857, durante a viagem de mar, ao vencimento 
da addicional e transporte vor conta do j~overno, c durante a 
de terra á addicional, etape e ajuda de custo, excluído o abono 
para besta de bagagem, que só se faz em earnpanha.-Sebas
tião do Rego Barros. 

N. 0 329.- 11\fPERIO. -Aviso de 7 do A·w.~to ele 1860. 

Ao Presidente da ProYinria dP PPrnamhueo, drrlarmHio !JHP n .Junta tle 
Qualificaçao da Paruchia de ltamarat·ú <IP\e fuat·eionar por mais hum dia 
para •·ompletar os l'inro martatlos ua Lri para a ,.na sq.!;ttntla reunião. 

3.a Secção. Rio d!'l Janeiro. MinislPrio dos Negocios do 
lmperio em 7 de Agosto uc 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.• 672 de 10 de Julho prmirno pa~satlo, submettendo á de
cisão do Governo Imperial a questão, de que trata a repre
sentação que á V. Ex. diri~io An~elrno Ferreira da Camara 
contra a Junta Revis~ra da Qualitkaçiio da l-'arochla de Ita
maracá, por ter deixado de funccionar por espaço de 5 dias, 
como determina o art. 2"2 da Lei de 19 de Ago~lo de 1846. 

E em resposta declaro-lhe que, sendo verdade que a dita 
Junta não funccionou por e!tpaço de 5 dias, e não tendo por 
este motivo tomado wnhecimento de todas as reclamaÇóéll que 
lhe forão apresentadas, deve V. Ex. flrdenar que ella se renna 
por mais. hum dia; adiando a reunião do Conselho Mu'licipal 
de 1\eQmo para 011tra ~. de &tOdo que seja rapei li. t:J() o 



interstício mar·cado na Lei; não servindo de embaraço para 
isso o não poderem os trabalhos da qualificação estar concluidos 
á tempo de por ella fazer-se a eleição no dia 7 de Setembro 
proximo futuro, pois que, quando isto aconteça, proceder-se-ha 
á eleição pehfqualificação do anno anterior, como he permit
tido, de conformidade com varias decisões do Governo Impe
rial. 

Cumpre, outrosim, que V. Ex. mande proceder contra a 
mencionada Junta, se verificar que no facto, de que he accusada, 
ha materia para ser responsabilisada; e que lhe imponha, além 
disto, a multa marcada no art. 126 da supracitada Lei no § 
1. 0 n. 0 5. 

O que couununico a V. Ex. para sua intelligeucia c exe
cução. 

Deus Guarde a ,-. Ex. -João de Almeida l'ereira Filho. 
-Sr. Presidente da Provineia de Pernambuco. 

N. o 330.- A viso de 7 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da l'roYincia de Sergipe sobre a accumulaçllo do cargo de 
Juiz de P.1z com os de Supplente de Juiz 1\luukipal, e de Escrivllo da 
Collcctori.1. 

3. • Secção. lU o de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 7 de Agosto de 1860. 

Illrn. e Exrn. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.o 220 de 24 de Julho proximo findo, subrnettendo á consi
deração do Governo Imperial a deliberação que tomou, de 
annullar os trabalhos da Junta de Qualificação da Parochia 
de Itabaianinha presidida pelo 3. 0 Juiz de Paz Francisco José 
de Barros Padilha, e de declarar válidos os da Junta presidida 
pelo 1.0 Juiz de Paz José Vicente de Souza. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberação de V. Ex. no presupposto de não ter o referido 
1. • Juiz de Paz exercido o lugar de Supplente do Juiz Muni
cipal em época anterior ao A viso de 6 de Julho do anno pas
~ado ; pois que, se assim não foi, está claro que renunciou o 
seu cargo, e não pódo mais rehave-lo segundo dispõe o A viso 
do t.• de Outubro do mesmo anno. 

Quanto ao 2. 0 Juiz de Paz, Capitão Antonio Esteves Lima, 
Escrivão da Collectoria, devo observar-lhe que, com quanto 
V. Ex. não pudesse declarar o cargo de Juiz de Paz incom~ 
pativel com o de Escrivão da Collectoria, visto não haver Lei 



oli decisão do Governo Imperial' que o declare, deve ficar en~ 
tendido que ha incompatibilidade entre os dous cargos pela 
mesma razão por que ha entre o de Juiz de Paz e o de Col
leclor ; sendo portanto applicaveis aos Escrivães das Collectorias 
os Avisos n.• 105 de 24. de Abril de 184-9, e de 18 de Março 
de 185lc., publicado!> no Supplemento á Collecção. 

Cumpre, pois, que V. Ex. mande proceder contra õ 3.• 
Juiz de Paz, Francisco José de Barros Padilha, se verificar que 
no seu procedimento ha materia para responsabilidade. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e exe
cução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jollo de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N.0 331.- Aviso de 8 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Província de s. Pedro, approvando o procedimento que 
teve, de delarar ao Conselho Municipal de Recurso das Dores, que em 
materia eleitoral só ha os recursos creados pela Lei de 19 de ,Agosto de 
1846. 

a.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 8 de Agosto de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Foi presente á Sua 1\lagestade o Im
perador o officio de V. Ex. n. 0 60 de 11J. de Junho ultimo, 
submettendo á consideração do Governo Imperial a seguinte 
resposta que deu ás duvidas suscitadas pelo Conselho Municipal 
de Recurso do Município das Dores, á respeito da execução da 
ordem que V. Ex. lhe expcdio, mandando que toma~_~P. por 
termo a appellação interposta para a Helação. do District6J:>or 
Antonio José Duarte da decisão do mesmo Conselho, que in
cluíra na lista da qualificação da Parochia de Camacuã 39 
cidadãos, que 'hão tinhão sido qualificados. 

Que era muito irregular o procedimento do Conselho pelo 
menoscabo, com que tratava a ordem por V. Ex. dada, pre
tendendo privar aquellé cidadão do recurso que lhe facultava 
a Lei, e remettendo-o para o fôro commum ; no entretanto 
que no processo eleitoral apenas havia os recursos das Juntas 
de Qualificação para os Conselhos Munidpaes, e destes para 
a Relação do Districto: e que portanto determinava-lhe nova
mente, sob as penas do art. 126 § 1. • n.• 3, que mandasse 
tomar por termo a appellação interposta pelo mencionado c;· 
dadão. · 

Decisões do Governo. 37 
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E o mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o ConsUltor 
interino deste Ministerio, Jla por bem Declarar, que V. Ex. 
procedeu acertadamente; pois que a disposição do art. 15 § 
9.0 do Hegulamento de 15 de Março de 1842, que declara que 
das denegações do recebimento de appellação cabe aggravo de 
petição, não póde, como pretende o Conselho, ser applicada 
ao processo eleitoral ; visto que semelhante disposição tem lugar 
nas causas cíveis, c não quando se trata do exereicio de hum 
direito polilieo, para cuja rPivindicação apenas ha os recursos 
PSpf'eifiearlos na legislaçiío dPitoral. 

Oulrosim fira o (;overno Imperial inteirado de que os 
mrmbms, de qun se compunha o Conselho, funccionárão lc
galnwnt<~, por <·slnn·m impedidos o Supplente do Juiz .Muni
cipal, n o Presidente dn Camnra. 

O que comrnunico a V. Ex. para sua intclligcncia, e para 
fazf'r ronstar no mencionado Conselho. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N.o 332.-FAZEND.\.-Circular de 10 de Agosto do 1860. 

Inslnil'Çií0s snhn• a Psrripturação e rnntahilidatlc das remias por exercícios. 

l\Iinistcrio dos Nf'gocios da Fnzcnda. Hio de Janeiro em 10 
rle Agosto de 1860. 

Angelo :\Joniz da Silva Fermz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro ;\aeional, sendo informado de que em algumas Col
lcctorias não se dá ainda exado curnprimf'nto 1Ís Leis, R<'gula
mentos e Ordens solm~ o syslt>ma dP escripluração e contabilidade 
das rendas por ex<•rckios, n1ron1rnf•nda aos Srs. lnspeclores das 
TIH·sourarias dn FazPmla qw~ transmitWo ás Colleetorias que lhes 
s:lo subonlin:idas <JS sp~uinli'S l11slrucrfies: 

1." Anno linanr(~iro lw o tcrnpÓ decorrido do 1. 0 de Jnlho 
de hum anno a :w de .Jun!io do anno que immcdiatamcnte se lhe 
S<'guir. 

2." J>crt!'ncc a rada hum anuo financeiro unicamente a 
arrecadação dos impostos desi;!;nados na Lei de orçamento que 
ndle tiver de vi:.wrar, n assim tambern o pagamento das despezas 
fixadas na mesma Lei, nas quaes se incluem os serviços presta
dns ao Estndo dentro do prazo acima referido do 1. o de Julho a 
:w de Junho. 

3. • Carla anno finnncciro tem seu jogo ou collecção parti
cular e distincta de cadernos, para nelles lançar-se exclusiva
mente toda a receita e despeza que durànte [ellc se eiTcctnar. 
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4.• No dia 30 de Junho, apesar de findar nelle o annó 
financeiro, não deve comtudo encerrar~so a escripturação dos 
cadernos; ao contrario, continuarão estes a servir por mais seis 
mezes (isto he até 31 de Dezembro) afim de levar-se a elles tanto 
a receita arrecadada naquelle periodo, como a despeza que se 
houver de pagar por serviços exclusivamente prestados dentro 
dos doze mezes do anno financeiro. 

5.• l~sse período decorrido do 1." de Julho de hum anno 
a 31 de Dezembro do anno seguinte, h!' que se chama exercício, 
o qual toma a denominaçflo do rrspcclivo nnn0 finanePiro, por 
exemplo, JRGOa 1861, 18GI a 18H2, t\<4~. 

6." A 31 de lkzclllhro, uliit:Io dia 4~() cxercicio, df'Y!~ ir:I
preterivelmenle !'ncl~rrar-s" a c~cr;p!uraeiin pPriPncente a r•st.e, e 
entrar-se para a Thcsouraria co:n o saldo que por ventura ainda 
houver, e com os eatl!~rnos que tcnhão sPrvldo c a relação dos 
devedores. 

7." Os seis mezcs addicionacs, pois, qnn diio ao nnno finan
ceiro o titulo de excreicio, t·omPç,iio justamente ao mesmo tempo 
que tem começado hum outro anno financdro: por esta razão, 
durante os mesmos seis tnPzr•s ( rlc Julho a ll:·zembro ), funccionão 
as Collectorias eom dousjo!!us de cadernos, c prcstüo dous balan
cetes mcnsaes dislindos,- hum do exerci cio em IÍ(fUidaçliu, c 
outro do novo exerci cio-, d(wendo por isso haver o maior r;ui
dado possivel para nilo lera r- S!~ aos cadernos c balancetes, por 
exemplo, dn 181H. a J 8112 qualquer verba de receita ou despt·za 
relativa ao tle l8GO a 6 I , nem aos (]0 1 SliO a J Slll a que pcrlm-
cer ao de 1861 a 1862. , 

8.• Durnntc os referidos seis mrm•s :ÚldieionaPs tratarão as 
Col!ectorias de arrecadar tnrlo qna'.llo eslivcr em divida dos im
postos decn•tados rara o 01J!10 financeiro findo em .Junho, de 
modo que no ultimo dl~ Dezl·:nbro n;\o reslr' por cobrar quantia 
nlguma, se rí'.r po>sivPL No lll!''i!liO S!~llli'Sirn <IITPC'adarão os 
caÚ!'l'llOS, qun niío tivPrem ainrla r·~~:I':J:Jo, da r:T<•ita do sello 
a cargo dos Escririíes diJs Subddn;,;aci"s n J ui~Ps de Paz, jun- __ 
tlllnente com o saldo que exista ~~m po:!cr dnsles, o qual ser:í le
vado ao caderno proprio de cada Colleeloria, na data em que 
fi)Ceber o dito saldo. (),; referidos cadernos Sl,l"<ío em·iudos á 
Thi'Souraria com os de que tJ ala a lnslrueç:1o 6. a 

9.a Passados os S4,is nnzes addicionacs do nnno finan
ceiro, istn hc, H orlo o exercido, não h e pcrrni! li1lo ús Col
lectorias arrecadarem uc m pa~!arem mais qnanl ia alguma por 
conta delle; por quanto, collt a remessa dos cademos e re
lação dos devetlores á Thcsouraria c~':;:;a a anlorbaçiw que 
tinhiio para cobrar e despender. 

10. a Quando em virludn d() prr~entorias do Juizo dos 
Feitog da ,Fazenda tiverc rn os Collcetorcs promovido e cll'cc
tuado a cobrança da divitla (a qual se chama llivida Activa) 
oonstantc da relação de que t·csão as I nslrnc1;ões 6. a o !l , 



I 
(' 

levarão a sua importancia aos cadernos e balancetes do anno 
financeiro então corrente, e não aos do exercício em liqui
dação;. e na escripturação dessa cobrança empregarão o maior 
cuidado para que fiquem constando dos balancetes quaes os 
impostos de que provém , os exercícios a que pertencem, os 
nomes dos devedores, a importancia do principal, a das custas 
contadas nos autos, e a das accrescidas nas CoJiectorias. 

11. • Logo nos primeiros dias do mez de Julho de cada 
aooo deverão impreterivelmente os Collectores, por si, e por 
agentes seus, quanto aos lugares aonde não poderem chegar 
com presteza, proceder ao lançamento quer do imposto sobre 
lojas c mais casas de negocios, quer da taxa dos escravos, 
guardadas as prescripções legaes : isso com a maior pontua
lidade possível, para que as pessoas indigentes tenhão tempo 
de fazer suas reclamações , as quacs só podem ser attendidas 
até o dia em que começa a cobrança, na fórma do art. 3~ 
do Regulamento de 15 de Junho de 1844. 

12.• Encerrado o lançamento de que falia a Instrucção 
anterior, farão immediatamente os, Collcctores a estatística an
nual das casas de commercio e outras, a qual remetterão á 
Thesouraria, o mais tardar, no primPiro correio do rnez de 
Novembro. 

13. a No pagarnPnto aos credores do Estado que não se 
apresentarem pessoalmente tcr-se-ha o cuidado de exigir pro
curação, a qual será passada na fôrma das lnstrucções do 
Thesouro de 30 de Março de 184!), c terá vigor unicamente 
até o fim do exercício. Essa proeurução será remettida á 
Thesouraria com o documento da dcspeza, se esta se fizer 
por h uma vez sómcntP; Sf~ porém a procuração der poderes 
para cobrar divida, cujo pagamento tenha de effcctuar-se por 
mais de h uma vez, far-se-ha h uma nota da remessa della no 
fim da verba do primeiro pagamento, lançada no caderno da 
Receita e Despeza. 

14.• Além do documento ou recibo por huma unica via, 
devem as partes, quando receberem qualquer quantia, assignar 
a respectiva verba no caderno da Heceita c Dcspcza. 

15. a As despezas militares só deyerão ser pagas á vista 
de documentos por 1. a e 2. a lia ' sob pena de se glosarem 
na Thesouraria todas aquellas que forem pagas á vista de huma 
só via. Isto porém não se refere ás despezas com Reformados 
e Pensimtistas do Estado, dos quaes outrosim não se deve 
exigir certidão de vida quando se apresentarem para receber 
pessoalmente e assignarem a verba respectiva no caderno da 
Receita e Despeza. ' 

Jü.• Os vencimentos de todos os Empregados são pagos 
por mez ou por trime,tre, contados do 1. • de J olho em diante. 
Se começarem a servir no decurso de hum mez ou de hum 
trimelltre, dever-se-ha. uuir essa fracção de tempo ao mez ou 
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trtniestte segtiln'te j>árà Sé fãíer o ptlgamentd nà tnésmá occási§d ~ 
acertando-se assim a conta. Só se pagará parte «)e mez ou 
de trimestre se ~ssa parte tiver de fechar em Junho a conta 
do anno financeiro, ou se o servidor tiver deixado o emprego 
definitivamente. 

'17.• Nenhum documento será pago, estando nelle englo
bada despeza pertencente a mais de hum exercício. 

1S.a Os recibos das partes deverão ser passados nas pro· 
prias certidões de exercício ou de vida, ou nos certificados 
de cumprimento de deveres, quando por ventura tenhão de 
apresentar taes documentos. Se porém o credor da Fazenda 
não depender delles, passarão os recibos em meia folha de 
papel almasso, ou de marca equivalente, que h e o de que as 
Collectorias deverão usar no seu expediente e em seus officios. 

19.a Nenhuma despeza será abonada na Thesouraria sem 
juntar-se aos balancetes documento que a comprove; bem 
como nenhum documento de despeza deverá ser enviado á 
Thesouraria senão junto ao balancete em que a mesma despeza 
estiver escripturada. 

20.a As rendas das Collectorias serão escripturadas nos 
respectivos cadernos dia por dia , c tambem diariamente pas
sadas para o caderno da Reccitn p Despeza, no qual se lan
çará toda a despeza no mesmo .. cto em que ella se fizer. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. 333.- Em 10 c' e Agosto de 1860. 

O art. 3& do Decreto de 29 de Janeiro de 1859 refere-se ás licenças por 
. motho de molestia. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 10 
de Agosto de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda do Pará, em resposta ao seu officio n.• 64- de 20 de 
Abril ultimo, que o art. 35 do Decreto de 29 de Janeiro de 
1859 só alterou o art. 55 do de 20 de Novembro.de 1850 na 
parte relativa ao desconto de vencimento nos casos de licença 
por molestia, como claramente se vê daquelle artigo ; e sobre 
cuja intelligencia já se tem concedido varias licenças, citando
se o Decreto de 1850 nos casos em que as licenças são con· 
cedidas sem ser por molestia. 

Angelo Moniz da Silva F~rraz. 
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N,o 334.-MAÍÜNHA. -Aviso de 11 do Agosto de 1860. 

Designa o uniforme dos Gu<Jrdas da Companhia de Aprendizes Artífices do 
Arsenal de lllarinha da Côrte, que senircm de Sargento Ajudante, e de 
1..,. e ~-o• Sargentos. 

3. • Secção. lU o de Janéiro. l\1inlstcrio dos Negociôs da 
Marinha em 11 dê Agosto de 1860. 

Sua Magcstadc o Imperador, conformando-se com o que 
V. S. expôz em officio 11.

0 5:1:: dt~ 20 de .Julho proximo 
preterlto, lia por Lt•m fJlll' o unil(tnne do~ (;uarda~ da Com
panhia de ,\prt·ndiH·~ .\rtitit·t•,.; tl,·,.;t• .\r,.;,·n;ll. qllt• ~t't'\irt•m 
do Sllfl-!t'lllo .\judant,·. P tlt• I:" t' :.1.··· ~.tr::•·ntP,, 't'ja ilmal 
ao qtl!' rol mnrrallo paLt ~" t'IILt.; pr;t\\1' tb me,ma Ct•m· 
panhln tw .\\i''' r.·.:uLn:,.•nL\r 11-· \1 ,\t- \,,,,•mh,, ti.- ti\:)-;, 
rotn a ditTcrl'lll\t <:t• lr<ll.l'l'i'!ll nn holi<'l ~alJo de ouro a\iradQ 
de encarnado,· o datJUdle de I! uma, e ~ deste de meia pol
legada de largura, tendo na fnmtt·, Yc' licalnwnte eollocada, h uma 
ancora com a Corda Imperial, e no braço direito, o Sar
gento Ajudante dons galõr·s de ouro de hnma pollt>gada de 
lat·gurn e nove de eonJpriJlH'r:[o, po.,tos oLliqtiHIIH·ntc. com a 
Corôa Imperial por cima, O:i J. 0 ' ~~;:rgelllo:-l os tlll'SlllOS galões 
sem a Corôa, e os 2.'" hum sú galGo, ta mbern sem Coróa ; 
o que comnnmieo a Y. ~;. pur:t ~;ua intelligencia c execução. 

Deus Guarde a V. S. -Francisco Xarier Paes Barrote. 
Sr. Inspcctor do Arsenal de 1\larinha da CürLe. 

1 N.o :l33. -GUEHIU. ·-.\ri:i<) dr~ H de .\:;aslD de 1860. 

Dantlo rsclareci!llcntos Út'<'lTa da' di•p•"ir;r;,., ela< Cit·•·nfar,•s tlc ~O de Julho 
de 1858 c J d(~ Juul:o lll·oxinw Jla~:. ,·J.do, ~;,,hrc ahuno:; ú:; prnças que 
nlar'f..'.h5o isofa(!;J.·;. 

Rio de Janeim. ]Iinisterio dos Negocios da Guerra em 
11 de Agosto de 18GO. 

lllm. e Exm. Sr.~Af'cusando a rer:epçiio do seu officio 
n." 6:3, de 23 de Julho ultimo, que cobrio copias dos fJUe lho 
forfio dirigidos pelo Assistente do Aj11dante General nessa Pro
víncia, e pelo Tenente Coronl'l Conunandantn do respedivo 
Corpo de Guarnição llxa, pedindo esr:iarecimentos ücerca das 
disposições contidas nos Avisos Circulares de 20 de Julho de 
18i>8 c 5 de Junho proximo pussudo; declaro a V. Ex., para 



que o taÇa con&tar áquelles funceionartogj que ns cítadM Atílkl!l 
não estão em opposiçâo, pois que no 1.• se determinou o modo 
do soccorrimento ás praças que marcbílo isoladas; para que se 
nao verifique a bypothese, ora figurada pelo dito CíHnmllndantc, 
de vérwse huma pra~a reduzida a mertdlgar o pilo por falta do 
necessario soccorrimenw ; e no 2." o modo por que devem ser 
abonadas de etape as praças que entrão ou sabem dos Corpos. 

A praÇa ~ue sahe do Corpo em diliaJencia ou para outro 
qualquer serviço, comprehendido nas 1.•• hypotheses do 
Aviso de 5 de Junho, he soccorrida pelo Corpo ató o dia an
terior ao da sua marcha, e desse dia em diãnte deve ser soe
corrida acgundo a disposiçAo do Aviso de 20 de Julho de i8õ8. 

Deus Guardo a V. Ex.-SebaMiâo do ]lego lJarn~•.-Sr, 
l'residcnto dn Província de Minas Gei·ac~t. 

N.• 336.-FAZENDA. -Circular de 13 de Agosto de 1800. 

MiQisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Agosto de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo resolvido a substituição das notas de 
20~000 díl4.• estampa, papel branco, no tempo que decorrer desta 
data ao ultimo de Abril do anno de 1861, ordena aos Srs. Inspec
tores das The!!ófftariH§ de Fazenda das Províncias qt1e, fazendo 
annunciar esta resolução n1io só pelos periodicos, corfJO por meio 
de editaes afixados em todos os munici pios, procedão á substituição 
de taes notas, empregando para isso o~ saldos disponível~ das 
Thesourarias, e solicitando, na falta delles; os fundos neces
sarios: outrosim que remcttão ao Thesouro, a contar dv No
vembro proJLimo futuro1 as notas que já en~ão estiverem subs
tituídas em virtude da presente Circular i continuando tl fazer 
iguaes remessas d.'ahi em diante, de dous em dous mezeli\. 

Declara ao mesmo tempo aos ditos Srs. Inspectores1 que 
o prazo de dez mezés para o desconto mensal de dez por oento 
no valor das suprll4:itadas notas, deve principiar no 1." de 1\'laio 
do referido anuo de 1861 i obiefvanoo-l'e a este respeito a!! dis
posi~ r~ouoemla41as nas ordens anteriores sobre identico 
asNmpto. 
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N.• 38-l .. ~tlEtílL\ ...... citcular de ti dé Agósto de 1860. 
' ' 

Detemilnando1 em virtude da Imperial Resoloçllo de 11 do corrente, qui! 
em qualquer hypothese fóra do serviço de campanb1r, as praças da Guarda 

}Naéional chamadas a serviç.> receblo todos OS' vencimentos em dinheiro, 
ê nlo em generos; durante os dias que servirem. . • 

Rio de Janeiro. Ministerio dós Negocios da Guerra em 
U. de Agosto de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo por. bem Sua Magestade o 
Imperador, por Sua lmmediata e Imperial Resolução de H do 
corrente, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar, 
Determinar que em qualquer hypoihese, fóra do serviço em' 
campanha, para que a Guarda Nacional fôr chamada a servir, 
os Corpos ou praças della recebão em réis com o soldo e etape 
respectivas, durante os dias que servirem, o que estiver mar
cado na Lei do orçamento então p,m vigor, para o fardamento 
das praças do Exercito, em vez de receberem o fornecimento 
em generos em épocas determinadai como se pratica com o 
mesmo Exercito; assim o communico a V. Ex. para seu co
nhecimento e devida execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde á V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de .•.. 

. N.o 338. -Aviso de 14 de Agosto de 1860. • 

Determinando que os Officiaes da Guarda Nacional posslio ser eh;tmados 
n'alguns casos, para a formaçllo de Conselhos militares das pra~a» do 
Exercito. 

Rio de Janeiro. Mlnisterio dos Negocios da Guerra em 
14 de Agosto de 1860. 

Illm. e Exm. Sr. -Havendo pvr bem Sua Megestade o 
Imperador, por Sua Immediata e Imperial Resolução de 11 do 
corrente, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo MilHar 
Determinar que a providencia contida no Aviso de 17 de Maio 

· de 1856, mandando que os Officiaes da Guarda Nacional possão 
ser chamados n'alguns casos para a formação de Conselhos 
militares que tem de conhecer da culpabilidade, e tratar do 

'julgamento das praças do Exercito em Guarnição nas Provín
cias, se generalise para todos os casos que possão occorrer, 
afim , de evitar que da falta de Officiaes do Exercito etrectivos, 
reformados, honorarios e da extincta 2. • linha para a formação 



dos rcf<>ridos Conselhos sobrevenha prejui70 ou demora no 
serviço e aos mesmos réos; assim o communico a Y. Ex. para 
seu conhecimento. 

Deus Guarde u V. l~x.-Sebastião do Rego Barros.- ~r. 
Presidente da Província de .... 

N.• :~3!l.-L\IPERIO.-A\iso de 1+ de Ar:osto Je tHGO. 

AD Pre.,idente da :\lez;a Paro~hinl tk Santa 1\itu cll',ta t•idatl<•, tlt-danmt.lo 
qut~ não podem ,·otar alguns ridaclão~, que por falia ÍllloluHtaria w~o 
for~o incluidos na qualilicaç11o tlrstc anuo, " ((Ue d•~···· inll'rnr na forrHa
~ào da :\lesa l'aroehial, em as proximas e!eir;OP!', lu:m do> ditw; ridarl:1"' 
que he supplcntc de Eleitor. 

\l." Secção. I~ i o d(~ Janeiro. 1\linistcrio tios \q.:o:io.-; do 
lmperio em H dt~ Af.;osto de 18GO. 

Tenho presente o oflleio de Ym. de 11 d,> corrente utPZ, 

r.onsultando <lO Governo linperial, se, nüo tendo sido, pnr fi!it.; 
involuutu:·ia, iueluidos na uliima n~visão da qtwiiHcação dos 
votantes dessa Parocl!ia os eidadãos Luiz Tavares Gu<•rra, I>t·. 
Pedro Antonio dt• Oliveira. e Jost:• Manoel Pic<tut;o da Cost;.1, 
póde a l\Iesa P<lrochi<ll admilti-los <.1 Yi!l:ll' nJ.-; Jlro\im;;s eit·i
çóes. 

E em resposta dcelaro-ltw q L te, não poden<h as ~le,;as 
Parochiaes receber votos de quc!n nJo estt-ja inc!11ido na qtw
lificação, não dc\e <Hitwlla )lesa ut..lmittir os !ncncionauos <:i
dadãos a votar nas proxiaws 1'\ait;ões: e nem c!les podt~lll 
ser agora iucluidos na lista da rjual!Uc·a<Jír~, p·,:: quP, seguudo 
o Aviso n.u 147 de 31 de :Maio de U!l~\1, il :,,aa, de que Vm. 
trata, só pódc ser rrmcdia<la por meio dos recurso; autorisnrlos 
pela Lei Hegulatneutar das eleições: (~ os ditos cidad<1os niio 
poderão ser admiltidos como votantes, st~ não por ocensião da 
rc\·isão da qu<J!ificar;ão, que ha de ter lu:-rar no anno vindouro. 

Outrosim declaro á V m., dt) accordo com o A viso n. • :;o 
de 5 de FevPreiro de 1819, que o facto de nilo ter sido qua
lificado o cidadão Pedro Antonio de Oliveira, riio o priva do 
direito de votar como Eleitor suppiente, para " mganisnç'ío 
da .Mesa ParochH. 

O que cummunico a Vm. para sua inte!ligtmcia. 

Deus Guarde a Vrn.-Juào de Almeidn Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da :\lesa Parochia.l de Santa JUta 

Decisões do Governo. 38 
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N.• 34.0.-Aviso de 14 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Província de .Minas Gcraes, sobre a competrucia do Juiz 
de Paz mais votado da Parochia de Santo Antonio do Rio do Peixe para 
presidir a eleição de 7 de Setembro proximo futuro. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lrnperio em 14 de Agosto de 1860. 

lllrn. c Exrn. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.• 80 de 7 do corrente mez, rcrncttendo-mc as repn·sentaçõrs 
que á Y. Ex. dirigirão a Camara l\Iunicipal da Cidade do Serro, 
e varios habitantes do Districto de Santo Antonio do Rio do 
Peixe, ácerca do Juiz de Paz, que dcYe presidir <Ís eleições 
rnuniripaes á que se tem de proceder no referido Districto no 
dia 7 de Sctrmbro proximo futuro; c pedindo que o Governo 
Imperial de h urna solução sobre tal objecto. 

E rrn resposta declaro a Y. Ex. qur, se o 2. • Juiz d() 
Paz Evaristo Pires de Oliveira não se mudou do referido Dis
tricto, pertencia-lhe presidir il Junta de (.)ualificação, como de
cidia o antecessor de Y. Ex., c comprtc-lhe presidir á Assern
bléa Parochial por occasião daquellas r!Pições; pois que o 
facto de ter elle sido eliminado da qualificação pelo Conselho 
Municipal de Recurso não faz com que perca o cargo de Juiz 
de Paz 

S(• porém o mencionado Jaiz mudou a sua residencia para 
outra Parochia, não podia presidir á Junta de Qualificação, 
c nem póde presidir á Assernbk·a Parochial; pois que segundo, 
o Aviso n.• lfH de 13 de Dezembro dP 18'r:-\, huma vez per
dido o cargo de Juiz de Paz pela mudança de domicilio, não 
se recupera pela volta para a Parochia, d'onde o Juiz mu
dou-se, devendo-se em tal caso juramentar hum Supplentc para 
preencher o numero dos Juizes da Parochia. 

O que cornrnunico a V. Ex. parn sua intclligencia c para 
o fazer constar aos J't)prcsentant('S. 

Deus Guan)(' a L Ex.- Jairo de A lmcida Pl'reira Fil!w.
-· Sr. Presidente da Província de Minas Geracs. 



~299~ 

N.• 341.- Aviso de 16 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Província do Ceará, approvando a decisllo que deu, de 
nilo poderem as eleiçoes da Parochia do Riacho do Sangue ser feitas em 
huma Igreja situada em outra Parochia. 

3.a Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 16 de Agosto de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Tl"nho presente o officio n.• 90 de 23 
de Julho proximo findo, em que V. Ex. me communica que, 
tendo o Juiz de Paz da Parochia do Riacho do Sangue e a C a
mara Municipal da Villa da Cachoeira pedido permissão para 
que as proximas eleições tivessem lugar na Matriz da referida 
Villa, e não na daquella Parochia, V. Ex. lhes respondêra que 
não podia convir nessa lransferencia, por ser ella opposta ao 
que determina a Lei Regulamentar das eleições. 

E em resposta declaro-:hc que o Governo Imperial approva 
a deliberação de V. Ex. pelas raznes em que c! la se funda; 
pois ainda que houvesse impedimento para celebrar-se a eleição 
na l\Jatriz da referida Parochia, poder-se-hia permittir a trans
fcrcncia para outw lugar dentro da mesma Parochia, e não 
para Imm situado fóra della. 

O que communico á V. J~x. para sua intelligcncia, c para 
o fazer constar aos menc;ionados representantes. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província do Ceará. 

l'\. 0 342.- Aviso de :16 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da l'ro,incia das Alagôas, declarando que deve expedir ordrm 
para que tomem parte na eleição de l\lembro da Asscmblra l'rovincial os 
Eleitores da Parochia de Anadia, que não se pódc brm sabrr quaes ~~o, 
ficando rrsrrvado á mesma Assembléa resolver o que eomirr sobre tal 
ekição. 

3.' Secção. Rio de Janeiro. l\Jinistcrio dos Negocios do 
lmpcrio em 16 de 1\gosto de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho presente o oficio de V. Ex. 
de JS de Junho ultimo, expondo as duvidas que se susci
tárão na Asscmbléa Legislativa dessa Provincia, por occasião da 
verificação dos poderes de seus memlJros, em consequencia da 
duplicata de eleições que teve lugar no 4. o Districlo eleitoral 
da mesma Província; c consultando ao Governo Imperial, se, 



lendo sido annullauns por aquella Assembléa as eleições do 
rcf11rido districto. deve V. Ex. mandar proceder á nova eleição, 
P ~c pôde neila tomar parte a !'aroci1ia de Anadia, onde não 
existe hum só Diploma de Eleitor, nem copia aulhentica da 
neta dn re.;pectira eleição primaria. 

E em resposta declaro-lhe que V. E:'L deve mandar, quanto 
a!ltes, procedr•r ;j nurn Pleir:.;1o no mencionado dislricto, c uell11. 
dn'''IJ ! : l!liii r partP u,; Eleilorr•s da Jlarochiil de A nncl:a, cuja 
Pi:•içiw constar dos rlocrtrnPn:os existrnt(~S; lkando reservado 
;í mesma :,ssenrblr'>c1, por oecasiiio rle verificar os podrn•s dr;s 
dedos, resoiver co!lw awlho:· lhe parecer. 

O que r· •nm;wiw a Y. J<~x. Jlil!'a sun i•1tPili;;encin e ('\P
{'í lf":1n. 

ik:h Gu;p·,]n n ';. Ex.-Jo{io rfe A.lmcidrtPcrámFillto. 
---:"r. p..,.,;~:r·dr· <b l'rminriil das ,\lagôas. 

\o .Jui:-: d;o P<IZ flre;:d:-"ntl~ tJa :.I(_·sa Pnrudlial dt S. Ci1ristorJo tlr:-.f:1 eidude, 
·l~·l·lnt;lndo qut~ o .Jiliz ~~;· P,1z rnai~ ,·ctado uno póde fw~rr part~ das 
tnrrnrt.·; ••r· .'uizl'.-.; dt· Pnz, f'htlfll~dl . na falta de Elritor<•s, p:trct oqmni
·.arr·;:l :t:J .Jn~:ta:) dP (,_lnaliíirfl:Jio r· ~'··~'>éL..; Pí!rochiars-. 

:l.' ~l'cr;io.- Hio dP Jnne;ro. :\linistet·io dos 1\rgocios do 
lmpt•t·in Plll. 16 di~ ,\~o~,{o dt~ 1H60. 

TPnlto pt·r•st>n!e o o!ficio fJlH' ~-~~~. me mng10 mn h~ do 
r-.nrTPnte llH'z, rPeebido hoje, consultando s(~ <Í vis! a do nri. 1:3 
dn ]kl'rrto n.o 1.812 de 2:1 de .\gosto de 18;)6, que raz appli
c;nri~ ;í-; turmas, dr• que trata o art. 2. 0 do mesmo ])ecreto, 
i.l~ ( 1 i~p:1sir:•ir•s do:; nrfigos ;:nf<'I'ÍI'!"f's ;íquellr, rkre o .1uiz rlc 
P.rz l'rP:;irL~nle da .lrtnln d(• f)ua!ilir.·1çiío ou dn 1\Ir'a Parochial, 
rpln-Hio a l'itrO!'!Jia nuo tiwr :Eit·:torrs, como aro!11.C'lP 11 essa 
d•• :-;. C:11·: fnv;1u, por !Pr sit!tl C!"P<Hla <ll'I>oi,; da nitima e!dr;iio, 
fitz(':' p~:rlr· ela' lurmn.; que lr·n1 d:! l'lcf!rr a Junta ou .VIesa, 
romo <Jr·oulecP, quando dle l!t' Eleitor on suppil'ntP d1: Eleitor, 
r•tu Yirtude do dis•)oslo no art. t1 do referido J)ecreto. 

Em rPspo,;ln rh·daro a V rn. que, entre as disposições fJUl' 

o ritado D"L 1:3 manda fazer extensivas ás turmas do art. 
t.", nãu S" eomp· 'wndr a do art. 11, pois que, sendo expresso 
r:;H(Uelle, que o Prr:sic1Pnte da Junta ou 1\Jcsa convnear;í os 8 
cidadiins lt w lhe fiGlrPm imnwdiatos em votos, nao hc pos
sin•l qtw o rne,rno Prr'siclente se cornprelwnda twsscs oito. 

Suo applicavcis á eleição dns mcmbms da Junta ou J\Iesa 
jlr;mc:rial sómr~ntc <ts disp)sirJíPS qur o f:ldcm SPr, e niío as que 



~301~ 

não estão neste caso, como acontece com a de que se trata, 
por haver outra diversa no art. 2.e, á que e lia se oppõe, e 
eom outras que tratão de materia que não tem relação com n 
do mesmo artigo. 

Deus Guarde a Vm.-João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Juiz de Paz Presidente da Junta c l\lesa Parochial de 
S. Christoyiío. 

\! • :ur,.- FAZENDA.- Em 1(j de A~osto <I e IB60. 

Os Fieis <los Thesoureirns pod<'m nssi:.nar os •·onhecimcntm: c quitn~tWs de 
reccbiml'nlo d•~ impoJslos. 

l\Iinisterio do~ ''cgocios da Fazenda. Rio de Janeiro 16 de 
:\~~:osto de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Prrsidrnte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
da Provincia da Bahia, em resposta ao seu otlicio n. • 139 de 
20 de Abril ultimo, que, dispondo o § 3.• do ar~. t,o do ~c
ereto n." 2.551 de 17 de l\larço do corrente anno que o Fwl 
do Thesoureiro das Recebedorias desempenhe as obrigaçées deste 
em todos os aclos de recebimento, pngamento, remessa ou en
trega d•~ dintw'ros quando por ellc lhe forrm taes fnncções de
legadas, e sendo obrigação do Thesourriro assignar os conhe
eimentos c quitaç.õcs que se expedirem pelo recebimento dos 
impostos, ern virtude do ~ 6." do art. :18 do mesmo Decreto, 
he claro que o Fiel os dnve assignar nos cnso,; em que os con
tribuintes lhe entn•garcm o dinheiro, embora esteja presente o 
Thesoureiro; nào Sl~guindo-sc todavia que lique este dispen
sado de receber o pagamento das partes, por que deve faze-lo 
rumulativ:uncnte com o sobredito Fiel. · 

Angelo Moni;;, da Silra Ferraz. 

N.• :3'~5.-Em 18 ,!e Agosto de 18fi0. 

:"o tempo das ferias púdr-sc proceder a s~questros, pru' oru~, &c. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda. Hio de .lanciro Pm J-, 

d<~ Agosto de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-O Procurador :Fiscal da Thcsoul"aria da 
l'rovincia de Santa Catharina cornmunieou ao Tlwsouro em 
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offJcio n.• G7 de 15 de Junho ultimo, que o Juiz dos Feitos 
da Fazenda da mesma Província, José Nicoláo Uigueira Costa, 
negára-se a tomar conhecimento dt\ hum precatorio expedido 
pelo da Côrte, para ser requerido c penhorado Amphiloquio 
Nunes Pires, por falta de pagamento de certo imposto, sob 
pretexto de achar-se em ferias o Juizo: e porque o Decreto n." 
1.285 de 30 de Novembro de 1853, no :at. 3." §§ 1.• e 4..•, 
pPrmittc que se poscia fazer penhoras, sequestras e todas aquellas 
diligencias que pela demora ficarião prejudicadas, c hc de 
f'stylo executarPm os Olliciaes de .lusti\'i.l os mandados que ten
dem a qualquer daquellcs Iins, limitando-se poróm só a esses 
acto~ e consequcntes intima\'ÕPs; rogo a V. l~x. se digne pro
videnciar romo entender acertado para que em todos os Juizos 
St' observe esta pratica, a bem da regularidade do serviço. 

Deus fiuarde a \'. Ex. -Angelo Moniz da Silva Fcrra;;.
Sr. João Lus!osa da Cunha Parnnaguá. 

"1." :J'~G.-1.\!PEHIO.-Avi'o de 18 dn .\gosto dP 1860. 

\o Presidente da Provimi.1 do CPar(,, approvawlo a r!Piibcraçiio rync tomou 
de annullar os trabalhos do CurN·lho ],Jnniripal rir• HPcurso da cidade da 
(jntnja • . 

3." Secciio. nio de Janeiro. :\IinistPrio dos Ncgoeios do 
Impcrio em. 18 de c\ gosto de 18GO. 

Illm. c Exm. Sr.--Tenho presente o offieio de V. Ex. n." 92 
de 24. de Julho proximo findo, snhrnettendo a consideração do 
l~ovcrno Imperial a deliberação, qt.:e tornou, de annullar ostra
ball!us do Consr~llln :\Iunicipal de Hecurso da Cidade da f;ranja, 
t· de marcar o dia 20 do corrf'H(e mcz para nova reuniuo do dito 
Consr•lho, Plll r·onsf'<JUCnei:\ das sr·gllintPs ir;·~·gularirlades por 
f'lle praticadas: 

1." Havn o Juiz :\lunicipal deixado de substituir ao Juiz 
de Direito da Comarca, lJUP Sf' achava funcciouando no Jury, 
c de passar a jurisdicçiio ao Sl'll supphmtc, ú r1ucm com
petia a pn·sidencia do Conselho. 

2.'' Ter o Conselho dei ':ado de lawar a acta dos trabalhos 
de hum dos dias da sessiio, n"mllando daqui a irregularidade 
de votar-se sobrP materia já decidida no dia antecedente. 

:3." Harer e Conselho nesse mesmo dia excluído de nelle 
funedonar o Presidente da C:nnara 1\Iunicipal, sem qtw este 
Sf' achasse impedido. 

'r. • 'fpr sido chamado para compik o Conselho o Coronel 
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José Romão da Motta, que não era o Eleitor mais votado da 
Parochia, por isso que havia 18 Eleitores com igual votação, 
c nunca se procedêra ao sorteio para desempata-los. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberação de V. Ex., por quanto as mencionadas irregula
ridades trazem comsigo a nullidade de todos os actos pra
ticados pelo Conselho. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e para 
o fazer constar ao referido Conselho. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província rio Ceará. 

N. 0 :317. -Gl'ERHA. --Aviso de 18 de Agosto de 1860. 

l!eclaraUflo que as licenças concedidas aos Olliriars e praças do Exercito 
residentes na CCJrtc prescrevem dentro dr S dias n;io Sl'ndo satisfeito o 
sello. 

Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios da Guerra em 18 
de Agosto de 1860. 

Ilhn. e Exm. Sr.- Acontrccndo que do prazo de hum mez 
concedido para vigorarem as licenças deste :\IinistPrio, obtidas 
pelos Officíaes e praças do Ex<·rcito, tem resultado demora 
caleulada na sua apresentação, ilproveitando-se os que assim 
procedem do dobro do tempo que alcanção de licença; declaro 
a r. Ex. que d'ora em diante us licenças dadas, por qualquer 
motiYo, aos citados Officiaes c praças, serão immediatamentc 
rcmettidas a Y. Ex. enviando-se ás Thesourarias de Fazenda 
nas Províncias as notas de Sello para desconto aos que nellas 
residirmu, e prescrevendo a licença aos que residirem na Côrte, 
se dentro de 8 dias não satisllzerem o mesmo sello. 

Deu,; Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Barão de Suruhy. 



N."348-Circular de 18 de Agosto de 1860. 

lleelarando que n Tabella das peças de rardamcnto para o E1ercito , op
provada pelo Decreto n.• 2.606 de ~B de Junho de 1860, e a do preço 
e durac3o das mesmas peças vigorao do 1. • de Janeiro de 18Gl em diante. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 18 
de Agosto de 1860. 

111m. c Exrn. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhecimento 
. governo que a Tabella das peças de fa rdarnento para o Ext!r
dto approv•1da pelo Decreto n.• 2.606 de 23 de .Junho ultimo 
e a do preço c duração das mesmas peçlls devem começa r a 
vigorar do t.• de Janeiro do anno proximo vindouro em diante; 
c não do t.• de Julho do corrente anno, como se determinou 
no A Yiso Circular de 30 do ultimo dos eitados rnezes. 

Deus Guarde a V. ]~\.-Sebastião ào Reqo Barro11.- Sr. 
Presidente da Província de ..... 

:\f.• 3Hl.- MAI\1:\'HA.- ,\viso de 20 de Agosto d~ tSCO. 

Fi1a o prazo para a npresenL:u;ão dus li\ro:-; t~ docu:JH'::ltos cout:erw!ute .. ; ú 
l'ontas do:i re~poustneis fJOI' dinheiros e Yalores t.lu E,-,tado, a que ::.e ft_!

ferc o art. ~4 do l:t•gulallll'lllo c lJecrl'lu u. :?.Si~, tl~ 10 de ~lar•; o Jo 
•:orreutc a<~uo. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. !\liniste:-io dos Negocios da 
Marinha em 20 de Agosto de 1860. 

I IIm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em resposta ao seu 
Aviso de 2!~ de Abril do corrente armo, que, em vista do que 
t~xpemlera o Contador de :\Iari11ha em officio,; ns. 9i1 c H'~. de 
15 de Junho ultimo e 10dP,\gosto corrente, r· ulvi üxaro prazo 
de dous mezes para apresentação, na Contadoria e Thcsourarias de 
Fazenda, dos livros o documentos concernentes á contas dos di
nheiros c valores da Fazenda r\acional á cargo dos dhersos rcs
ponsaveis subordinados a este l\finistcrio: e bem assim marcar 
igual prazo para liquidação das ditas contas e sua remessa ao 
Tribunal do Thesouro, nos termos do art. 34 do Hcgulamento 
~ Decreto n. 2.54.8 de 10 de l\Iarço deste anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Xavie1· Paes Barreto. 
Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de Estllt!O dos .'iegocios 
da Fazenda. , 

I 
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N." 350.·-IMPERIO.-Aviso de 21 de Agosto de 18GO. 

Ao Presidente da Província de S. Paulo, declarando que em caso nenhum 
hc admissivel que hum cidadao, que senio na Junta de Qualificação de 
votantes, faça parte do Conselho Municipal de Recurso. 

3.• Secção. Rio de Janeiro. Ministcrio dos Negocios do 
lmperio l'm 21 de Agosto ·de 1860. 

111m. c Exm. Sr.-Tenho presente o omcio de V. Ex. 
n." 113 de 10 do corrente mcz, submcttcndo á consideração 
do Governo Imperial a seguinte decisão, que deu á Consulta 
que a Y. Ex. dirigirão os membros do Conselho Municipal 
de Hccurso da Cidade do Ilananal: 

Que, attento o fim do art. 33 da Lei de 19 de Agosto 
de 18'1.G, que he proporcionar aos reclamantes qualificados, ou 
excluídos, garantias perante o Conselho 1\Iunicipal contra as 
decisões das Juntas de Qualificação, prohibindo que naquellc 
sirvuo os mesmos indivíduos, que servirão nesta; c tendo cessado 
essa razuo, pela circumstancia de não ter o Conselho, nos dous 
dias, em que foi presidido pelo 2." supplentc do Juiz 1\Iuni
cipal, tomado conhecimento de recurso, ou reclamaçuo alguma, 
nüo prcyaJccia a disposição do citado artigo, c criio validos 
os netos do mesmo Conselho, que nenhuma influencia tivcrão 
rclativ~mente aos direitos dos reclamantes. 

E em resposta declaro-lhe qne nuo merece u approvação 
do Governo Imperial a decisão de V. Ex., pois que, tendo 
o 2." Supplente do Juiz Municipal feito parte da Junta de Qua
lificac;ão, nfio podia de modo algum presidir o Conselho l\Iu
nicipal de Recurso, ainda mesmo que não houvesse, como nfio 
houve, recursos a julgar; porquanto a disposição do art. 33 
da mencionada Lei, que ordena qur~. no caso de algum dos 
membros do Consell!o ter feito parte da Junta Qualilicadora, 
sirva em seu lugar o substituto legal, hc terminante, c gene
rica; c não pódc soiTrer a excepção que V. Ex. lhe deu. 

O qne cornmunico a V. Ex. para sua intclligcncia c go
verno. 

Deus Guarde a V. Ex.- .João de Almeida Pereira Filho 
-Sr. Prrsid~nte da Provinda de S. Paulo. 

Decisões do Govcrn o. 3!..1 
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N.• 351.- FAZENDA.- Em 21 de Agosto de 18GO. 

Os Proruraclore~ Fiscnrs das Thrsourarias não podrm delegar seus poucrrs 
sem pré~·ia auLorisação do Thesuuro. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. nio de Janeiro em 21 
dt~ Agosto de 18GO. 

111m. c Exm. Sr.-Comrnunieo a V. Ex., ern resposta ao 
o!licio n." 12 de 5 de .lullto prnxiruo passado, qw·, havt>ndo 
t·onfirmado nrsta dafil a dt>IPg-n~·;io qrw dos respPclivos pod(•n•s 
fizera o l'rocurador Fiscal da Tht•sourarin de Fazenda dessa 
Província no Agente da Collceloria de 1\Iinas l\ovas, Enscuio 
.José (;onznl-(a, parn tllcdianlc a gratificat;iío, arbitrada por V. Ex., 
,. que fka approvada, de dez por crnlo elas somnras arrrea
dad;i~. adivar as cXt'!'tH;õe~ alli paralisad<iS contra r!en•don•s 
da Fazl'lltla l'uhlica, obsPrvo entrdanto ú 111rsma Thesouraria 
qut• t;u•s rll'lt'gaçüt's, !'111 face da tci n. o 242 dn 2!) de l\o
wruhro de 18'd, sú podrm SI' I' fi•itas rm virtude de pn\via e 
Pxclusiva autorisaçiío do Thcsouro, pn~cPdcndo rt'Jll'rsentaç-iio 
rnotivada dos Proeuraclorcs Fis!'J<'S n proposta de rwssoa idonea, 
ronf'ormt' se deridio <'m 1hiso 11. o 2íG de 1'~ de Dezembro de 
1H5:l. 

])pus Cunrdc n Y. Ex.-Angrlo IJloni::: da Silm Ferraz.~ 
~r. Presi!i,~nlc da l'ruyincia de .l\Iinas Geraes. 

E\(Wdio-sc ordem ü Thesouraria no mrsmo S('n\ido. 

1'\. 0 ~32.-Circnlar de 2.i de Agosto de 1860. 

~•·llu """ <IP\P pa!'ar cada mria folha de p.1JlPI nas Provindas Plll que n:1n 
'''!ú ainda !'111 uso o papl'l ~!lado. 

Minisl!•rio dos l\('gocios da Fnz<•nda. Rio de Janeiro ('In 

:.!:; de .\gosto de 18GO. 

Angelo l\roniz da Silva Ferraz, Pn•sidrnte do Tribunal do 
Thrsouro !\acionai, de con~ormidnde com a d('cisão do 111esmo 
Tribunal Prn sessão de 23 do corrente declara aos Srs. lnspcc
tores das Thcsourarias de FazPnda, para o fazerem constar <Ís 
Hrpartições eornpt:tPutes, qur, !'stunclo limitado unicamente ;í 
f:ôrtc !) á Província do 1\io de Jarwiro o uso do papel sellado, 
não se deve selim· eom mais de HiO r{·is cada meia folha su
.il'ita üqtwlla verba do impu~to, Pmbora o papel lf·uha maion·s 
dimPns<irs tio que as marcatlas no l:l•gulam!•ntu de 10 de Juiho 
dr· Hl.'iO, :H!. 67. 

Ar>ytlo llloni: da Silra Ferra:;. 



N.• 353.-Circular de 27 de Agosto de 1860. 

A porcentagem dos Emprcga•los de Fazenda que faltarem. dc,·e ser ahnna•la 
aos substitutos legaes. 

1\Iinistel'io dos Nl'gocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
27 de Agosto de 186Ó. 

Angelo ~loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesou ro Nacional, declara aos Srs. lnspectofl$ das Thesou
rarias de Fazenda, para o fazerem con~tar ás HcpartiçõPs su
balternas, que, tendo hoje a porcentagt~m devida aos J~mprP
gados de Fazenda o mesmo caraclPr da gratilicaç.ão de exer
cicio, em virtude do Decreto n." 2.51i7 de ai de l\larço do 
corrente anno, deve-se-lhe fazer extcmsiva a disposição do art. 
1~1 do de 29 de Janeiro de 1859, n." 2.3!~:1, para o lim de ~er 
abonada aos seus substitutos lcgnes, conjunctamcnte com a gra
tilicnção, se estes não optarem a 5.• parte de todos os vcnt:i
mcntos dos substituídos; salvo todavia a rPgra de, aecumula!la 
huma e outra ás vantagens que pertencerem ordinariarnenk 
aos substitutos, não as tornarem maiores do que as que com
petirem aos Empregados impedidos. 

Angelo JJ!oniz rla Silm Ferraz. 

N." 35í.- GllElUL\.-- .hi~o de '27 de Ago~lo ele ti~l\0. 

lkrlaramlo q1lP, na conforml•l<ulr das oi,po'i~•ics ~i!'rntrs, """ pútlc hum 
Ollil:ial •lu CoqHI de ~:1ndc at·emnulm •hws gratiliraçües i~uacs, ain<la 
que seja por s••nit;os dilfcrcntcs. 

Hio de Janeiro. 1\Iinislcrio dos ~cgocios da Guerra em '27 
de Agosto de 1860. 

lllanda Sua 1\Iagestade o lmprraclor, por esta ~Peretaria de 
Estado, declarar no lnspcetor da Tlwsour;1ria cle FazPncla cla 
Província de Goyaz, em resposta ao seu oliil'io de :.10 dP .lun h o 
ultimo, que o 1." Cirurgião reformado Vicente l\toretli Fogg-ia, 
qur foi desligado do Corpo :í que se achava addido, em cum
vrimonto do Aviso de 15 de llbrço de~te anno, não pódP ac
c:nmnlar duas gralificaç.õcs Í!l:llncs, ainda qne SP.I<l por sPrviços clif
fm·etll<~s; c menos nirula conservar a de 2:ij rs. mtms;ws qtw 
n1<1\ c inrlevidarnc~nle n~cebeu, porque as clisposi•;nes antigas 

11ne rrgulavão os vencimentos dvs Ofikiaes do Corpo de Saude 



não podem ser applicaveis agora r: accumulativamcnte com as 
marcadas no Ilegulamcnlo de 7 de 1\farc:o de 11:157 que rege 
a malcria. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da llrovincia de Goyaz. 

N.o 355.- FAZE~IH.- Em 28 de :\gosto de 1860. 

Aos Juizes !'m correição compete fiscalisar a arrceadação dos impostos 
dc1idus em autos, livros, &c. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 28 
de 1\gosto de 18GO. 

111m. c Exm. Sr.-Transrniltindo a Y. Ex. o officio n.o 211, 
constante da copia inclusa, que o Collcctor do Termo de Re
zende dirigio á Directoria Geral das !lendas em 2!) de l\I<.~rço 
ultimo, sobre a pratica irregular seguida no respectivo mro 
quanto a certos pleitos, da qual resulta prejuízo aos corres 
nacionaes relativ:unente ao imposto da dizima de chancdlurin: 
rogo a V. Ex., afim de se poder tomar huma resolução acer
tada, digne-se mandar ouvir sobre este as~;umpto o Juiz de 
Direito daquelle Termo: por quanto, sendo da altribuiçâo de 
tacs Juizes, quando em correit:ão, 1:scalisar a arrccadaçJo dos 
impostos devidos em autos, Iinus c quacsquer p:.~peis á ella 
sujeitos, verificando se forão p:.~gos o sello proporcional ou f!xo, 
siza e meia :;iza, decima de IJCranças, lP:-oados, c predios ur
banos, dous por cento de chance!larin e outros; providenciar 
<Ícfrca do pagamento no caso de falta, c partif'ipar ao Thesouro 
na Ct;rlc c Tlwsourarias nas Pro\incias, se lhes parecer que 
tal ou tal imposto foi indevidamente cobrado, por não ser o com
petente; não devem Sl'l' alheios ;w referido Juiz os litctos al
ludidos no suprac!tudo oiilcio. 

Deus Guarde n ,-. Ex.-Angcl0 Uoni.: da Silva Ferra::..-
Sr. João Lustosa d<! Ctmha l'aLmaguú. 
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N." 356.- IMP~lUO.- A viso de 28 de Agosto de 1860. 

Ao Presidente da Pro,;ucia do Rio Grande do Norte, approvando 11 decisllo 
que deu, de nlio se poder fazer a eleiçllo de Vereadores e Juizes de Paz 
em huma Parocltia. ainda nllo provida canonicamentc. 

3 ... Secção. Rio de Janelro. 1\finislcrio dos Negoctos do 
lmpcrio em ~ de Agosto de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Tenho presente o officlo de V. Ex. 
n." 66 de 6 do corrente mcz, sujeitando á approvat;ão do Go
verno Imperial a seguinte decisão que deu a Consult'l apre
sentada pelo 1." Juiz de Paz da Parochia da Penha; 

Que, se ainda não se vct•ificára, por acto do Bispo Dio
cesano, a trasladação canonica da Jgrcja da povoação de Flor 
para a Villa da Penha, devia-se proceder naquella á proxima 
eleição de V ercadores, c Juizes de Paz, embora na referida 
Villa existisse huma Capella decent(\ que, sem f1írma ex.terior 
de Templo, tenha-se prestado á celcbração dos actos religiosos. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberaçã'l de V. Ex., pois que, segundo o A viso n." 37 de 
6 de Março de 1848, huma Lei Provincial nunca poderá con
trariar a Lei Geral, afim de que se repute legitima l'uro
chia para os actos da eleição aqudla, para a qual ainda se não 
tiver feito a trasladação canonica, mcdiantc a autorisação do 
competente Prelado. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, c para 
o fazer constar ao mencionado Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joilo de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Provinda do lHo Grande do Norte. 

N.• 357.-:\viso Jc ~8 de Agosto de 1860. 

Ao Prcsiclente da 1\lcsa Parochial dP Santa Ao na desta cidade, sobre a falta 
de I'Ol1Yoraç3o de hum Eleitor e dous Snpplc•ntrs jlara a organisação da 
mesma Mesa na Elcic:ão de 7 do proxintu mel de Setembro. 

3. • Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios do 
lmperio em 28 de Agosto de 18GO. 

Hepresentamlo os Juizes de Paz e I~lcitores dt>ssa Parochia, 
l<rancisco Jos(~ da Silva Hamalho, e Dr. João Hicardo Nor
berto Ferreira. em olficio de 2'1. do corrente nwz, quo Vm. 
dl'ixúra de convoear para a proxim<1 elei\·f10 de 7 de Setembro 
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a hum Rlrilor c dous supplcntes desimpedidos, e rrsidcntcs na 
Parochia, fleclaro-lhe. se he isto verdade, que Vrn. deixou de 
cumprir o disposto no art. 91. da LPi Regulamentar das Eleiçncs, 
c que, não obstante essa falta de convocação, os ditos Eleilor 
c Supplentes podem comparecer para a organisação da !\lesa, 
c devem ser adrnittidos a isso, sPm a menor contestação, con
forme está declarado no art. 10 das lnstrucçõcs anncxas ao 
Aviso n." Hi8 de 28 de Junho dn 18'~9. 

O que lhe communice> para S!)ll conheeimcnto, c fiel cxccuçiio, 
informando Ym. o f)Ue occorrer sobre o facto que fica nwn
cionado. 

Deus Gur~rdn a Yrn .-Joiio d~ J?mcida Prrrira Filho.- Sr. 
Juiz de Paz Presidente da ~lesa Parochit~l de Santa ,\nna. 

N.
0 

:l:iR.-,\riso de :2!) de ,\gosto de 18ü0 . 

. \n Prt•sid~·ntP da Pnl\indil fl,• Hio (irandf• do :\orlP, ;lpprov;nHlo a dc't·is;lo 
ffW' df•u sobre a roihlllta que ltw fez a Camara i\:u;dripal de .\ngicos~ 
tle dcn•t· rPunirMsc o Con:o;Piho de HPcur~o, n;1o oh.~rantf~ nao ter hnridu 
rPrl;unal_'tiPs, f(llf'Üa~ f~ d('flUIH'i:J." das delibPraçi1es da .Junta de CJuillifi
ntç.:lo de 'of.!J u tt•s. 

3.• SP!~I:ilo. llio de .Janeiro. Ministerio dos ~egocios do 
lm rcrio r·m 2U de ,\gosto de 1 HHO. 

111m. c Eun. Sr.-Tenho presente o omcio de Y. l~x. n." 7:2 
de t:J do Wt"J't•nl() rnez, suj1•itando <i consideraç:"io do l:orPmo 
ImpNial a seguintr• resposta que deu <i Camara Municipal da 
\"i lia de ,\ ngi!·os: 

()ue o Cono;l'[lw :\Junicipnl dP H!~rurso, cnnl'ornw a (],•cisão 
constante do .\riso 11." li'!. de fi de Abril di~ 1R~7. dt•rt•ria ler 
funccionado, ape~ilr d!) niio se tPrem aprcsPntatlo quf'ixas, n•
rlalll<H:fh's, e di'llllllcias ;í .!unta l)ua!itkadora, quando i'Sli'Ve 
reunida na conliH'IIJidadi: do art.. ~~ da Lt~i n. o :~87 de 1!1 dt) 
Agoslo dP 1841i, 111as que, nilo obstantP isto, huma vez que 
nilo li•nhilo nppan•cidn rcelamaçõc:;, devia-se consirlcrar con
clnida a l)ualiliea~·iio, I! por ella proer~dcr-sl' ;í l'lt·ição de Ye
readnn·s, I' .luiws de Paz no dia 7 de Setembro. 

E ('111 resposta di)Ciaro-lhe flUe o t:overno lrnpPrial ar
prova a decisiio dt• Y. Ex., bem como a ordt•rn qtw cxpcdio 
ao .Iuiz ~Iunif:ipal do TI'I'IIIO di~ An~ic:os, par;~ que n Conselho 
dn H1•cursn SI~ rcHniS'i' no dia í dn NovPtnbm 'in douro. n s1~ 
r·nns••rraso;e reunido Jl"LI frmna indic'illl<l IW ar I. :l() da cilada 
f ,("i. 



Devo ecnlrdanto observar-lhe, de accordo com o § 2. o do 
Aviso n." 187 de 23 de Julho de 18~9, c o § 1.• do Aviso 
11. o G8 de 13 de Abril de 1847, que não será necessario que 
os membros db Conselho estejão eiTectivamente reunidos du
rante o espaço de 15 dias da Lei, e bastará que, em todo este 
tempo, cstejão promptos a reunir-se, logo que se apresentem 
recursos á sua decisão. 

O qne communico a V. Ex. para sua intelligencia, c para 
o fazer constar il mencionada Canwra. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da ProYincia do Hio Grande do \'\orle. 

N.• 359.-Ariso de :w de Agosto de 18GO. 

Ao Prrsidrnte da Província da nahia, approrando a drcisão qur tlru, dr dnrr 
rerot-rt•r-se ao 2. 0 .Juiz de Paz, na falta do 1.", r n:1o no do llistrirtnmais 
vizinho, para a presit!Pncia da l\lcsa l'aro!'hial da l'arod•ia dos llumiltiPs, 
t•m a pruxima eleição de 7 de Setembro. 

3." Secção. Hio de Janeiro. l\Jinisterio dos ~rgocios do 
lmperio em 29 de Agosto de 1860. 

lllrn. c Exm. Sr.-Tenho presente o officio tle V. J~x; 
n." 66 de 18 do corrente ruez, communicando-nte que, tendo 
a Carnara l\lunicipal da Villa da I•'eira tle Santa Anna cnn
sullado ;í V. ·Ex. se devia presidir ;í proxirna clrição de V c
readorcs e Juizes de Paz da nova Parochia dos Humildes o 
immedialo em votos ao Juiz de Pnz mais votado da Parochi:J 
tle S. Gonçalo, de cujo lerritorio ft\ra aquclla desmembrada, 
ou o Juiz de Paz mais votado do Districlo mais vizinho, o do 
Limoeiro, Y. Ex. lhe respondêra, de accordo com o§ 4." das 
lnsln:eções annexas ao Aviso n.• 168 de 28 de Junho tle 18fJ.9, 
que ao imrnediato em votos ao 1." Juiz tle Paz de S. Gon
çalo, c não ao do Districto mais vizinho, competia a Presi
dencia da Mesa Parochial; pois que o citado artigo só manda 
reccorrer aos Juizes de Paz do Districto mais vizinho, na falta 
absoluta dos do Districto da Matriz. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial apprm·a 
a decisão de V. Ex., por ser conforme ao art. 3." das lns
trucções annexas ao Decrdo n." 1.812 de 23 de Agosto de 1856, 
e üs decisões do mesmo Governo, assim anteriores, como pos
teriores ao mencionado Decreto. 

O que cornmunico ;í V. Ex. para sua intelligencia c para 
o fazer constar áquella Camara. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pcreim Filho. 
-Sr. Pn~sidenle da Província da Bahia. 



..... 

' .,. 

N.• 360.-GUERRA.-Circular do 31 de 1\gosto,de 1860. 

Determinando que, pelos Arscnacs de Guerra, Armazcns ou Dcpo~itos de 
artigos hcllicos, não se façilo fornecimentos n qualquer Repnrtiçilo sem 
expressa ordem da Secretaria de Estado dus l'icgocios da Guerra. 

Rio de .Janeiro. 1\finisterio dos l\"egocios da Guerra em 
31 de Agosto de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-Nno scndll rrgu1.1r que nos Arsrnaes, 
Armazens ou Dcpositos de artigos hcllicos, c outros estabele
cimentos sujeitos ao l\linisterio da Gucrra se façiio a qualquer 
Hcpartiçüo lornedmentos, sem ordem expressa desta Secretaria 
de Estado: assim o dedaro a V. Ex. para seu conhecimento e execuçüo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Seba.~tiilo do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Prorincia da Bahia. 

---

N.• 361.-Aviso de 4 de Setembro de 1860. 

Declarando que a dcsprza com n E>roln Militar deve ser feita ~om documentos 
em duplicata. 

Hio de Janeiro. l\finistorio dos Negocios da Guerra em 4 
de Setembro de 18GO. 

Cornmunicando a V. S. que para o semestre fica conser
Yada a etape de 800 réis arbitrada no scrncslre que acabou 
em Junho deste anno para cada alumno da Escola Militar, lhe 
declaro que a despeza da mrsrna Escola será feita do 1. • de 
Julho proxirno findo em diante com documentos em duplicata, 
para que huma das vias acompanhe o balanccle para o dcyido exame. 

Deus Guarde a Y. S. -Sebastiiio do Rego Barros.- Sr. 
Brigadeiro Commandante da Escola 1\Iilitar. 



, 
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N." 362.-1\L\RlNHA.-Aviso de IJ. de Setembro de 1860. 

So!le a lluvitla suscitada pelo Vice· Presidente do Conselho N:nal ftrcr<·a da 
precc!lcncia entre os membros rlfcctivos militares c paisanos llo nwsn1" 
Conselho. 

2.·· Secção.-Rio de .Tnneiro.- Ministerio dos Negoeios da 
l\Iarinha em 4ll1~ Setembro de 1860. 

Sua l\lagrstadc O lrnpciador, a Quem foi prPsenle o OI~ 
fie in lle V. S., n.o 72 de 30 de l\Iaio ultimo, suscitando <lu
'' ida itcerca da precedencia entre os membros Plfeclivos mili
tares c paisanos do Conselho i\ anti, Ten<lo ouyido o pe~recl'r 
do Conselheiro Procura(lor !la Corüa, Fazenda e Sohm\~nia i..; a
cionai, e Confonnando-Se, por Sua Imperial ltesolnção de :!:) 
de Agosto p. p., com a Consulta pronunciada pP-lo Conselho 
Supremo l\1 i li lar em :w do ntr:smo nwz, H a por bem l\Iandar 
declarar a V. S.: Que, dispondo o artigo 1:i do Decreto n·
gulamcntar, n." 2.208, de 22 de Julho de 1RSS, q11c as pre
ccdcneias, abstrahindo o l11gar de Yicc-Prcsidenle qtw, pelo 
art. :L", h c dcterminallo, dtwcm ser rPguladas pela anti
guidade dos postos, ou qtwesqncr tilulos dos membros elfccti
vos; c sendo certo que o titulo de Conselho dá precedcneia 
a quaesqncr postos militar<'s, os membros do Conselho que o 
tiverem liearão logo a baixo do Vice-Presidente pela ordem 
chronologiea dos mesmos títulos. 

Deus Guarde a V. S. 

Francisco Xavier Paes Eancto. 

Ao St·. Consc\JH~iro Yict•-Prrsi!lenk do ConsP\ho Naval. 

N. o 363.- A viso de 5 de Setembro de 1860. 

Drclara qur, encerrado o inventario com as formalidades do capitulo ~-"!In 
Aviso de 2 de Abril lle 1856, e examinadas as contas como ahi se prescrcH', 
nenhum recurso cabe aos r.esponsaveis antes do pagamento de seus llehitn~. 
nem depois a n3o srr na revis.1o ilcfiuiti\·a ~dessas contas, a que se ha dt' 
proceder >lO Thcsouro lSacional. 

2.• Seccão. l\Iinisterio dos Ncgocios da Marinha, em ri de 
Setembro dé 1860. 

Em resposta ao officio, 11. 0 200, de 28 de A;:;osto proximo 
findo, em qw) V. S., com quanto informe que não póde ter 
lugnr a compensação, requerida pelo eomrnissario da 3. • classe 
Jos1; Domingues Va\iengo, de objcrtos cuja li1lta foi reconhreida 

/)ccisr!e.;, do Gol'e/'llo. '•'I 



::I '~ 

I·"~" uulrn:; :ll"!'f'('>:·id:•s, Oi•ina, UJII:liHh, cpw, por (•quid:Hll', f• 

Plll vh•ta de ::lguns prccedPnt.:•s, {JÓdP-~~· ma miar wrifkar ,1 bordo 
do « Japor;i », aonde sc!nio o supplicante, se alli I'Xistem, como 
clle nlll'ga, todos ou (Jartc~ dos objedos que llw forão cncontrnclos 
em falta 110 rPspedivo Íll\'l'ntario: tf•nho por conYPilÍI'nle, ind(~
ft:rindo tal pretenção, declarar a Y. ~~. que. lmrna V!'Z encc~rrado 
o invc·nlario rom as flmna!irladPs do capitulo :.!. 0 do Avi~o de 
2 da Abril de JS:jti, e nan:i1:ad;:s ;::; c:~n!as CI\IIlO al!i Sf' prl'scrnl', 
l!f'D)llJ!ll lt'CIII".'iO ra!J(' ;:os l"i'.-ipOilSil\('i:> i!ll[f'S do pa~:a'JH'Ilto c]p 

Sl'llS dchilos, nem dPpuis a 11:10 'Pr na revi<ío ck:iniliva dc.,,;ns 
COillas a qun ~e lia 'k pr:H"('(kr IJ(l T!:::su11m 'íarional: s;•ndo 
que as~im ckdaro:!-.:· j:í pl'!o _\,i:;o :!'·' 27 l!•~ .\bril dn l~)c!l, 
ruja ,[,ida obsnr;ntr::t ;·.·:·o:n:t:<'llilo tHl\'<!illl~:!\(' a \-. ~. 

1),.,,, ~;t:ar<l<' n '.". S - f"rrr::ri.:" ::ar ir r !'ws Rrrrn·to. -
.\u ~L t::•:!!::':"r 1':: '·~~:·i::\::1. 

An l'n'siuPnl~ da ;\l•·•;a l':l!w·hial dP !'. Jo't;, ~.luni•·ipin rl.l C•\rtr, dPda
r:llulo: 1 ti, fjllí" o l.lt ;tor n;w':~f!o n;!o Jl<Úfe I'Oili'O!Tt'l' a oqwni:-;;:
çlio da ~lesa, <iinda qtti' \fi!::• p{:ra a P:!rot"!!ia: :>. 0 , que·, no ClSO tiL' a 
turma Uc Ll:"'iton·~, por :;rr il:itll'!!.:t deri~;lo nrg;1li\a, nfio fJlH'n~r csrolhPI' 
o:Hro, n'COITa-S.f' ú pnnidr::e!.:.t dq arl. S. 0 das Jus!rUCf~üe:; auur\as i~f; 
Drercto 11. 0 l.til~ de.:?:: til' .\.-.::.::~to de l'·;:di. ' 

:3." Sf'('Cão.- Hio de .Jan:'iro. :\linistcrio dos N(•gocios do 
Impcrio em.5 d(~ SdcmlJro de 18GO. 

Tenho prrscutn o oflicio de! :1 elo corrente tnez, em qtw 
Ym. suhrnelte ;í del'isiio do (;oremo lmpt~rial os sPguintl'~; 
quesitos: 
· 1. o Se o Eleitor, que niio foi qualificado por ler-se rnu-

llatlo da Parochia, e eoBSl'I:'Uin!l'illl'llll~ niio foi convocado, pôde 
ser eleito pela turma dos Ell'iton·s para IliPinbro da :\Icsa Pa
rodlial, estando de novo domieiliario na Parocltia. 

2. • Sr, no caso de não poder ser eleito, e de recusar-se 
a mesma turma á eleger outro, deve Y m. c:hamar o seu 
immediato na ordem da vota<;ão para Juizes de l'az, afim de 
com outro Cidadão formar a :\lesa, como se observa no caso 
tle não eornparecer nenhum Ekitor. 

E em resposta dcdaro-lhc quanto no 1. o quc.>ito, c de 
ar;cordo com o % 2. o do A viso n. o 20 de 20 de F_çrereiro de 
l"~'J-7, com o A\iso n." Hl de 10 de Agosto de 181.8, r 1(;1 
de t:J de DPzPmbro rl•• 1W~s. rp11• o Eleitor qtw 'e mudou da 



l)arodlill por iJUC foi l'lllilo, não recupera p<~lo faelo uc voltar 
a n~sidir nclla, o direito de intervir na c!dção, I' de fawr 
parte tia Mesa Parochial; mas se se ausentou tmnporariamcnt•e, 
huma vcl que volte antes da formaç:io da l\li)Sa, <kve ser con
yocado, c ser admittido a tornar parte nos seus trabalhos. 

Quanto ao 2." quesito declaro-lhe que no caso d:~ verificar
se scm•~llwnte hypothc>e deve V m. recorrer á prm id!'ncia dn 
art. 8." das lnstrueçõcs annexas ao Dccrdo n." 1.8t2 de 23 
dt~ "\gosto de 185G, convidando o sr11 imm<'dialo na ordem 
da Yola.;ão para .Juizes de Paz, pois qltc, não obs!;i!lll' lralar-~e 
no citado artigo de hnma hypo!IH~se dii1'Prcnl!', q11:1l he a tk 
não comp:lrcct•r nenhum Eleitor, a sua dis[1o:>it;fto l!e a unira 
applicavPl no caso em !JIH':ilfío. 

O que communico á V111. para s11a inl!~lli~~~:lcia c cxe-
cur;ão. 

lkus Guarde a Vm.- Jou,r1 de Almeida Pa('ira Filho.
Sr. Juiz do Paz Jlrcsidenle !la 1\Ic:;;l Parochial d•· :->. Jos(~. 

_\o Prr;idrntc da ProYinria de S. Pedro, drcl:tr<tn·lo CJIII' o r;owrno n;in 
hc rompeteate pua julgar das decisües dos Coiisclltos '.luni1·ip<ll'S de 
Hcrurso, c IJllC os Prcsidf•nt('S das Juntas da (.l••aiifkação não podl'lll 
eonl!cef'r da lt·gaHdadc ou il!e~t!!id:!dc t:l)nl q!l!' pr:!rt'd('nl tlS JIII'Smo=
Consl'llw.;. 

3." Sr'CI';io. -Hio dt> .Jawiro. )Jin:,;tPI'Í'l do:; ~\c;nc:o<. <lo 
Irni:<~rio ci!Í ij de ~>t•·i:;Lro d1) lRtW. 

lllin. c Exm. Sr. - Tenlto prc:>:•nl~~ o o!Til'in de 1:1 d•· 
Junho ultimo do Juiz de Piiz l'rcs'dl'nle da Junta dr, Oua
lilicnção da Faroehia de !\os>n Senhora d:1s Dtq·cs dessa Capital, 
ecHl:'~lltando ao Govcn~o lmJH~rial se, tendo o Conselho 1\Iuni
cipal de Hrcur,;o dado provimento an recurso intcrpnslo por 
hum Ci<!adilo dos dl·spaclln., da dita Junta, sem q:w fosst'!ll 
obsnrva:las as formalidatks pre~wripla:> pela Lei HPglll<'mPnlar 
das Eleições, e l)ecn·tm n."' 500, e 51 l dP J(i d(~ FerPrr'iro, 
c 18 de l\larço de ftH.7, dere clle ramp:ir as dt•cb;iJl'S do 
mesmo Conselho. 

E rrn resposta deelnro a V. Ex., para o f;:zc'l" constar 
no refPrido Juiz, qnc o t;nverno lnqwrid nacl:l kn1 que re
,;olver sobre as inelusües, e (~·<dmi'•!'S ordt>uadas p<'lo Conselho, 
pois qne drllas podem os intrrr·ssado-> recorrer para a relação 
d<1 Dblril'lo na f•írma do arl. :m 1la ritmla Lri; !' qur, send11 



o Presidente da Junta hum mero executor das decisões do 
Conselho, não lhe compete, como jit tantas vcws se tern de
clarado, couhecer da legalidade, com que cllas forão dadas. 

O que communico a V. Ex. para sua intclligen~ia. 

Deus l~uarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província dn S. Pedro. 

l\. n 3Gfi.- Circ:alar d•~ G Setembro de 1Eei0. 

',os J uizf's •h• Pn do ~~ uniripio da Cortr, derlarmHio quP o Esrriv;io do 
.Jui1o tk Pn:~, niio sPndo d<'ito Jlara UH11llhro da ::\tesa Parorllial, t.le\e 
·"''r\ ir o :'PU uflkio pt'r,'ill!P a JIH'~llla ::\lt'sa. 

:J.' SPcçiin.- Hio de Janeiro. ~linistcrio dos :'\<•gncios do 
lmpcrio em li de 5clemhro de 18GO. 

Constando ao Governo Imperial que se tem suscitado du
' ida solm~ a dispnsiriío da 2" p<ll'l•· do art. :Lo <la:' itJstruc(:fíes 
anrJt•xns ;to Jli>cre!o 11. 0 2.1)21 <k :?.:2 de Agosto ultimo para 
1'.\I'CilC:iiO do D<'t:l'd<l F!citnr;d n " 1. O~! I de 1~ do mesmo IIJCZ, 
ü salH)f, s11 Pila eornpn•ltcnde súmer,le o caso de ser o Escrivão 
do .Juizo <le t'dz <'kilo para faz<·r par:e da ?llr·sa, ou talllhem 
o de niio spr e!<'ito; declaro a \'rtJ., para seu coniJerimento 
t~ nceução, <]111' a rer,,riua di;;posi::ií() n[lo compri'!JetH!e o caso 
<Ir~ niio ser l'l<•ilo o F..;r:rh::ín par<t fonuat;ão <la .1\lesa, por isso 
que neste caso <'.'lá •l!r~ cksimpcdido para e\:rrrcr as fune\(Jes 
do seu oflkio, <~ <HJl!:·lla dispnsir:iío tPilt por fim evitar que o 
Escrivão accumul<~ as llit<Js fuurç·ü:·3 ü:; dt~ rdembro da Mesa. 

J)pus (; !lilnlr~ a Y rn. - .Toii.rJ de .llmeida Pereira Filho.
~.:r . .Jniz de Pa;:, Pn~: .. idP:dP da ::\1P."a I\trochial de ... 

\.

0 :lü7. -t~CE!llL\. -Circular de n de Setembro de 1SGO .. 

lh•rl;:rtmdo qtw ao Pn·sidPnt<• da Pro' iru·ia t\pn•r;-;o ser dir:•rtHnwute dirigidas 
as rrqui~Jldi11'~ IJUP os Cea~rlhns dr (Jualilk;u;fio c HeYistlo da Guarda Na
l·io;wl fiZ('ff'III dP CirurgifiPs do Co:·~~o d(' t~audP do Exl'rcito para iuspcc
rionar os (;u.:!rUas ~aC'ionat·s. 

Hio de .LnH•iro. .!\íinisll'rio !los l\e;~ocios da t;uerra <'Bl fi 
(L- ::-;etemiJro de 1f1GU. 

lllm. n Exm. Sr. -Para e\ilar qualquer irret:ularidn<le que 
~~· po,;sa dar wts ri'quisir:•>!·s que os Conselhos de ()naliH-



eaçiio c Revisão da Guarda Nacional fizerem de Cirurgiões do . 
Cvrpo de. Saude do Exercito nccessarios para inspcccionar os 
Guardas que requerem passagem para a reserva ; Manda Sua 
Magestade o Imperador deelarar a V. Ex., para o fazer devi
damente constar, que taes requisições, como convém a boa 
ordem do serviço, dcveriio ser directamente dirigidas a V. Ex. 
na qualidade de primeira Autoridade da Província ; allm de 
ordenar ao Delegado do Cirmgião-l\lór do Exercito que faça 
comparcecr perante o Conselho o Cirurgião ou Cirurgiões re
quisitados, que llcaráõ sujeitos á multa todas as vezes que dei
xarem de o fazer sem motivo justificado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Scúastúio do Rego Barros.- Sr. 
Jlrcsidcnte da )' rovincia de ... 

N. o 368. -Circular de 6 de Sdembro de 18GO. 

Dett•rminnndo que os rclatorios das obras militares d:1s Prm ineins c os rcs
pcctilos wappas de despezas \enh:1e hem esprtilicados. 

Hio de .Janeiro. l\Iinisterio dos Negoeios da Guerra em 6 
de Setembro de 18CO. 

Illm. c Exm. Sr. -Sendo conveniente, para melhor aprc
cinção, que os relnt9rios das obras militares dessa l'rovincia, 
c os respectivos mappas de despeza vcnhão bem especificados, 
por fúnna que se saiba quncs os trabalhos feitos c por fazer, 
e os jornacs que vencem os carpinteiros, pedrt>iros, c serventes 
tlc diffcrcntc~ diarias, expeça V. Ex. ns ncecssarins ordens 
para que d'ora Cllt diante assim se proceda. 

Hcus Gunrdc a V. Ex.-Scbastiãa do Rego Barros.--Sr. 
V residente da P rovincin de ... 

No 3ü!J.- ll\IPEIUO.- Aviso de 7 de Setembro de 186:). 

Ao PrrsitlentP da l\Icsa Parochial do Sacrnmrntn da Cidade do P.io dt> Ja
neiro, derlarando qm> na 3." fhamada dos votantes nfio dt•Ye ser rrct'hida 
a crdula do Yotantc que não at'udir á chamada do seu nomr, t·mhora 
não esteja concluída a dita d1anwda. 

:1." Secção. - Hio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Nt>gocios 
do lmperio em 7 de SL'lernbro de 1860. 

Em solução ú consulta que Vm. faz f'lll SPI.l offieio de 
lw.iP, deC'Iaro-lhc íptc nüo se devem n·t·clwr as cl'dulc!S do~ 



votantes, qnc, embora compnrcccnrlo dumntc a 3.• chamada, 
não tivcn~m anrdido opporlull<HIIr•nte <Í leitura dos seus nomes. 
por quanto, es!alwf:•cerHJO a Jei 1.", 2.• C 3 a chamadas, pam 
que 11<10 fosse o Cidadão privado da rnanifeslar:ão do seu roh, 
não tere por certo em "l'hta a prolon;;ação do proces.-;o do 
rccollrimenlo das cedulas <Í arbítrio dos roiantcs, que por de
cidia n;io compamcem f!riJ tempo opporlu11o. 

OhsPrro, pod~m, a \·m., que l'lllllpre em Lii'S casos nilo 
passar <Í ll'itura dr~ outro llOil!f', Sf'lll qu:• sn wrifl<ttw n;lo estar 
presente o ridadã:> diilllliido, r;tra <JLW s'~ w1o de o aln1so dn 
liear prirado de rolar <fllt'lll, r•s!iindo pn•,;ente, w1o acudio a 
leitura elo sr·u nonH~ pur qual:pJr•r r:ircuwstancia. 

Jkus t~unrdc a Y. l·:x .-Jotio de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. .Juiz de Paz, Prcsidcnl!~ da 1\lesa l'arochinl do Snrra
meJJto. 

\." 3í0. -.hiso de!) de SctPmbro dP 1860 . 

. In Pn·;idPtt(f' "" ~IPsa ParriC'Itiul d<1 La~,\.,, Cidade do H in dt• .Janriro, dc
C'IanuufH qo(' dP\l'JII .'l'r :!ftur;uhs ih f'<'drd;Js qur flp rua::-~ fnrern rPcolllida~ 
;i urna p:tra o c;Jr!!"o dl' .JniL dl' Paz, para dPpois n•soher·-sr sohrP o . ..; 
HJtos d01dos lll'lias; P n·t·o'"'"''llda qn:· na:; Mt<~s "" Pieiç.:o sr fa~:! dedar<t~:,1o d(~ tudo quanto ll!':'oJTI'r. 

3." Sc•rç:lo. -- Hio de .Tarwim. :i!inístPrio dos ~lc;.;oeio5 do 
Impcrio em !J de ."ctcmbro d<~ fi<no. 

Hr~cdJi o ofiicio dr~ Ym. dr•;t;J data, em q:w ro;i!'illita, S(', 

tendo sido por lildira, con1o se prr·su:JH', fanr;arl::s pnr llu111 
sr.i volante na uma dua:; !'r•du!as f'<Ha .Juizes d1• l'itz, e nen!Ju. 
ma para v,•readore;;, c:om o !im de se venr:cr a elci1;ãn pam 
aquPIJe cargo, derem, quando na contilgcm forem encontradas 
er·dulas para .Juizes dt~ P:1z em nuna•ro superior a de Ycn•a
dorr·s, ser !lpur;Jdas lod:!.-; <Hfll:~llas, ou excluid:Js ns que ü\t:P

rlt•mrn a esL:-;, Jlrinrip:tl:ne:Jte "~ podr•r ser r~r·onherda ;1 
duplicata. 

Elll resposta del'laro-I!Jc qw>, niio feudo a :\lesa rcrificarlél, 
como lhe eumpri<J, na or-casi;lo de l'1~colhcr as ecdulas, se ambas 
as ecdui<Js apresentadas pl'ln votante enio para .Juizes de Paz, 
e não se podendo agor:t cli:;eriminar as que inrlevidarn<'nle 
f(H'iio assim rr·collticlas, devem as rcdulas introduzidas na urna 
sc•J' conlad::s, e ernhora appnn•ra lllaior numero destas para 
Juizes de Paz do que para Vereadores, ser todas apuruclils, para 
que, cornbin:~do o lll<JlH'I'O dns ('Pdubs com o dns volanlt'S rpw 
comp31'C!::'r<1o, se rerifi:pw se Iwun: a fraude f!LW Yrn. pri'.;'iíll': 
ler se d;~dn, e JlOssa clq1oi.-; o I;OH'I'Ilfl rcsDin•r o que llir :nai:> 
nf':'!'lad<>. 



Convindo para esclarecimento do Governo, c para forma
(:ã0 de hum juizo seguro, que nas aetas ~c vcrillqucm cir
cumstanciadamente todas as occorrencias havidas, o llUmf•ro 
dos votantes chamados, c dos que comparecêriio ou não, o 
numero das ct:dulas recolhidas, quer para V ereadorPs, quer 
para .I uizcs de Paz, o numero das apnr<~dns ou desprezadas 
por estarem em branco, ou qualqurr outra eirenmstancia; 
curopre que Vm. tenha isto muito em vista na ltmnação das 
a das. 

Deus Guarde a Vm.-Jor7o de Almeida Pereira Fil!zo.
Sr. Juiz de Paz, Presiilcntc da Mesa Parochial da Lagôa. 

~. 0 371.- Avlso de 9 de SelemlJro de JBGO. 

,\o Prrsidente da ~Trsa Parorhial da La~<la, Cidade do Hio d<' .T:mriro, <!~-· 
•·lar.1ado que não drl!) ser art'ita a rrdula do votaat(' qtH' na t.a ou 1." 
rl1:unada ufio coiHJHtrr(·er qHando ~r lrr o st•n nonH', cnlllin·a ;;e afH'tSP!ll(~ 
dPpois, antes de et!rernlli:Js as Uitas rllam~u!as. 

::i. a Seccão.- !tio de .lanciro Ministerio dos NPriOCios 
do lrupcrio em n de Sdemhro de 18UO. 

Hreebi o oficio de Ym. dl'sta data, em que communica
rne, que hontcm dceidio a :\lesa Parochial rh'ssa Frcguczia, que 
se rcceb,•ssc o \·oto do (idarl;1o q•Jn, não l':itando preseu!c na 
occasiiio, Pm que foss!~ cliamildo, compan•ct•ssc di']Hlis, apre
sentando a sua !'Pdula; e consulta se foi regu!a:· essa d!•.Iibrração, 
ou se pelo contrario devem se a(lrnitlir as cedtilas de qualquer 
votnnll', de cnja identidade se niio dmide, em quanto niio 
estiver finda a eharnadn. 

Em resposta declaro a Ym. que o Gnvrrno Imperial ap
prova a deliberação que tomou a 1\lcsa, e uo sentido della 
expedio ante-hontcm ao Juiz de L'az Presidente da h1nsa Paro
chiai do Sacramento o Aviso da copia inclusa, relativamente 
ao recebimento das eedulas na 3.' challwda dos yotantrs. 

l<'icando com a drcisão desse A viso resolvida a pergunta 
de V m., observo que, se na 3. a chamada não h e admissiycl 
receberem-se cedulas dos votantes, que comparrcrlll, <lPpois de 
lidos os seus nornrs, com mais razfio nflo o h e 11a 1." c 2. ", 
como a l\!esa deliberou, em que h a o recurso da 2. a e 3. a 

chamadas. 

Deus Guarde a Ym. -Joiio de :llmcida rcrrira li'ilfto.
Sr. PresidPnle <1:1 ~JPstl Paro(·ltial !1:1 La!!<h-



N.o 3";2. -Aviso de 10 d" Setembro de 18GO. 

Ao Presidente ·~a Prm in•· ia do Rio d1~ .Jan1•i ro, dcdarafi(Jo qur, sendo 
ímpar o nnmci·o llc Eleitores de huma Parochia, deve-se no augmento 
1la metade pcrmittido pelo art. Lo Si lO do Dccrf'to n.o l.OR2 de 18 de 
Agosto deste armo, desrgnar o numero imrncdiatamente superior. 

3." Secç.ão.- Rio de .Janeiro. l\Iinistcrio dos Nrgocios do 
Impcrio em 10 de Setembro de tflfiO. 

I IIm. c E:un. Sr.-- Ern resposhl ao ofncio de , .. Ex. de 5 
do corn'nle mez, t•:u qu1~ <·onsulla, como sn dcre c:ntender o 
aur"mento da metadr~ do nuuwro <h Elt•ilort•s da actual Lcgis
lat~ra, qtw pcrmitle o % 10, rio art. l." do Decreto n.o t.OH2 
de 18 <In ,\gosto ultimo, quando f1ir ímpar esse numero, 
declaro-lhe que em ta1~s easos deH~-sn dt~signar o numer~ 
imrrlf'diatamentn superior, lltlma \t'Z que a qualillcacão d<~ 
lugar <Í isto. 

Deus Guarde a Y. Ex.- J Otio rlr? Almeida Pereira Filha. ~ 
Sr. Prcsidf'ntc da Pro\'indn do Bio de Janeiro. 

N.o 37:3.~F"\ZE\D.\.-Em 10 de Setembro de 18GO. 

l'rorrdirn1•nto I[IIC deve lta\Pr úcr•rca do alf'anre de hum Colll'clnr fallrcido. 

J\Iinisterio dos Nc!:;ocios <la Fazcmln. Hio de .Janeiro em 
1 O de Sete rubro de ts'uo. 

Angelo l\Ioniz da :-..;va Ferraz. Presidente do Tribunal do 
Tlwsouro Nacionnl, ar:cuq rr·cebido o o!Ticio do Sr. lnsp!'ctor 
da Thcsmll·a:-ia d1: F;IZf:nda da l'rovineiJ de _\finas í~eraes, 
11." 57 de :J de "\gosto do eorrt•rrtP anno, no qual, participanuo 
lnner falleeido a 21 de .Junho ultimo, na Cidade de J\lonh•s 
Claros de Formigas, o ex-Collcetor interino da .Tanuaria, l\Ja
ximiano de Som~a l\oraes, consulta se a n·nda de que pmv<·:rlt 
o alca11ce, na importnncia de l: 8fl!J;:-r~oo, em que o mesmo 
Collector li c ou par a com a Fazr·nda :X acionai, der e ser carrc~ 
gada ú n:ceita da Província, dando-se 1'111 despcza a sua perda ; 
ou sr: nad;i mais he fli'Pciso f<~Z<T, visto como na<la nbsoluta
meule po . .;suia f'lle com qut· possa srr indemnisado o Thesonro. 
_E em n•sposta llrn dr•dara qrlf~ niío obstante a falta de fiança 
t: não haver lwns alguns p;:ra iHpwlla indt'llllrisa~:ão, cumpre 
1{111~ a respf'ito tl:l tonr;Hla dt~ contas dcssr: Exactor de I~nndas 
procrda-st• nos l.Prnws rln llrnPio 11." 2.:-.;r~s dr 10 dn l\hn:o 



deste anno, para que, verificado legalmente o alcance, e depois 
de esgotados os outros meios, seja a final inscripta a divida 
no livro respectivo, •e se extraia a conta corrente que tem de 
remelter-se para o Juizo; ficando dispensada por esta fórma 
qualquer outra escripturação da renda de que provier a di
vida em questão. 

Ang~lo JJioniz da Silva Ferraz. 

N.o 371-.-L\H'ERIO.-Aviso de 11 de Setembro de 1860. 

Ao Pn•sHkntc <la í'nl'·inria <lo Maranhiío, sobre o adiamento da eleição de 
Y•·n~;ulorcs <111S Parochias de Co<lú e Tresidclla, para se gnard:tr o prazo 
marcado na LPi para a conyocução dos cidadãos que dcwm compor 11 
Mesa da .\sscmbléa Parochi<tl. 

3.• Sccciio.-Rio de Jarwiro. J\Iinislerio dos Negocios 
do lmperi~ ·em 11 de Setembro de 18ü0. 

111m. c Exm. Sr.- Tenho presente o officio de V. Ex. 
n. 0 139 de 20 de Agosto proximo llndo, submettendo á con
sidnação do Governo Imperial a deliberação, que tomou, de 
transferir para a primeira Dominga do mez de Outubro vin
douro a eleição de Y ereadores c J uizcs de Paz das Parochias 
do Codó e Tresidella. 

Expõe V. Ex. que, trndo n•c<~bido no dia 1!) daquelle mez 
o Aviso deste 1\Jinisterio de 24 tlr: .Julho ultimo, em que se lhe 
communicava terem sido approvndas pela Cnmara dos Depu
tados as eleições de Eleitores, á que se tinha procedido nas 
referidas Parochias no anno de 1856, não restava aos respectivos 
Juizes de Paz tempo sulficiente, afim de convocarem os ditos 
Eleitores para a eleição de 7 do eorrente, de modo que entre 
a convocação e a eleição mediasse o prazo marcado na Lei 
lh·gnlamcntar das clei~·()<•s. 

E eu1 resposta declaro-Jhr, que se as duas referidas Pa
roehias ufio são as unic;Js do Município ou 1\Iunicii'Jios, á quP 
pertencelll, Jnas ha outras, não IH• possível que a eleição de 
Ycreauores se faça nellas na {·pora marcada por V. Ex., visto 
que, seguntio as ded:,;ões do Gmerno Imperial, a eleição dos 
V ereadorcs dm c ser feita no mesmo dia em todas as Parochias 
de hum l\lunicipio, pelos inconvenientes que resultão de serem 
feitas em humas, depois de saber-se a votação que houve em 
outras; c li e por isso que o mesmo Governo tem resolvido 
sobre consulta da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho 
de Estado, em caso de annullação da eleição de Vr:readore~ 

Decisões do Governo. .r,.1 



por algumas Parochins, que clla não seja refonnad11, qumu.Ju 
os votos constituiio a minoria dos de todo o 1\iunicipio, bem 
como no mesmo caso de annullaçiio, que se faça nova eleição 
em todas as Parochias, mesmo nas ·em que nãD se deu nu li i
dade, quando os votos anunllados formem a maioria do 1\fullicipio. 

He certo que na data, em que V. Ex. recebeu a com
municaç<'io da approvação dos Eleitores das duas Parochias em 
questão, já linha passado o prazo marcado para a convocação 
das pessoas que deri<io compdr n l\Iesa Parochitri no dia 7 do 
corrente mez; mas tambem est;í t.IPddido, não só que no caso 
de collisão, ou de deixar-se de fazer h uma eleição, ou de encur
tarem-se os prazos marcados para clla, dere-se sacrificar esta 
formalidade, que he dn mrnos importancia, do que a celebração 
da eldção, corno tambcm que a convocação dos Eleitores para 
a organisação da l\It•sa Paroehinl niio he formalidade substancial, 
como sevíi do art.JOdas lnstrucções annexas aoArison." 1G8 
de 28 de Junho dp 18!~!). 

Assim, pois, h•mlo-se feito a conmcação em tempo com
petente dos immediatos ao Juiz de Paz para a organis:u;ão da 
l\lesa, por não terern ns mencionadas Parochias Ineitores; 
mas não devendo elks funccionar, porque já estavão appro
n.tdos os J~leitores, a providencia, que h a via a tornar, era 
mandar-se fazer convocação destes, embora não mediasse o 
prazo de 30 dias até o dia 7 do corrente, declarando-se no 
mesmo Edital que ficava dispensado o comparecimento da
quelles, e a razão disso. 

Portanl.o, se os volantes das duns Parochias, em que V. Ex. 
mandou fazer a el1~ição na prirr11~ira Dominga de Outubro, formão 
a minoria dos votos do Município, os seus votos não devem ser 
reunidos aos das outras Parochias, mas inulilisados; se porém 
constituírem a maioria, então V. Ex. mandará proceder á nova 
eleição em todas as Parochias dos respectivos Municípios. 

Quanto ás eleiçües para Juizes de Paz, nas referidas duas 
Paroehias devem ellas subsistir (<Í não haver motivo de nulli
dade), visto não haver ;í seu respeito os inconvenientes ponderados. 

O que tudo comrnunico <Í V. Ex. para seu conhecimento n execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jorlo de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presi~ente da Província do 1\faranlüio. 



N. 0 375.-l\IARINHA . .-.Aviso de 11 de Setembro de 1860. 

Dá lnstrucçlles para Visitas e Inspecçlles incumbidas aos Membros do Con
llclho Naval, segundo os arts. 27 s; 2. 0 , 28 e ~9, 39 c 40 do Regulamento 
que baixou com o Decreto, n.o 2. 208, de 112 de Julho de 1858. 

2.a Secção.-Rio de Janeiro. M:inisterio dos Negocias da 
Marinha em 11 de Setembro de 1860. 

Dispondo o art. 27 § 2.• do Regulamento que baixou com 
Decreto n.• 2.208, de 22 de JuH10 de 1858, que os Membros 
do Conselho Naval podem ser empregados nas Visitas e lnspccções 
dos Arsenaes, Intendencia.s, Estabelecimentos de l\Iarinha c Di
visües Navacs, que se houver de fazer em cada bicnnio, depois 
da creação definitiva do Conselho, ou, extraordinariamente, 
sempre que parecer indispensavel ao Ministro; e convindo 
regular a maneira por que se ha de proceder a taes Yisitas e 
Inspet\Ções em ordem a produzirem todas as vantagens que a 
bem do serviço teve em vistas o citado Decreto, determino 
que a respeito observem-se as lnstrucções inclusas, das quaes 
V. S. dará conhecimento a esse Conselho. 

Deus Guarde a V. s~-Francisco Xavier Paes Barreto.
Ao Sr. Conselheiro Vice~ Presidente do Conselho Naval. 

lnstrucsões para. a.s Visitas e Jnspec~ões Jn .. 
curnbulas aos .llenrbros do Conselho Naval, 
de que tra•álo os arts. 2'J § 2.o_, 2S e 29, 3D 
e 40 do Re~ula.mento que baixou coan o De ... 
ereto n.o ~.~08 de 22 de .Julho de :I.Só8. 

TITULO I. 

Das Visitas e lnspecções, seu pessoal e vencimentos. 

Art. 1. • De dous em dous annos, c extraordinariamente, 
sempre que o julgar conveniente, o Governo encarregará a hum 
ou mais Membros do Conselho Naval de visitar os Arsenaes, 
Intendcncias, Estabelecimentos de Marinha e as Divisões Navaes. 

Art. 2. o Estas Visitas c Inspecções serão determinadas 
por Aviso e nomeação do Ministro c Secretario de Estado dos 
Negocios da Marinha, que as commettcrá a hum ou mais Mem
bros do Conselho, conforme a natureza c importancia dos ser
viços que ellas tenhão de desempenhar. 

Art. 3.0 As ditas Visitas e Inspecçõcs dividem-se em duas 
classes, que denominar-se-hão Militares, c Militares e Civis. 

Si 1. o A's Militares compete todo o serviço concernente á 
policia, disciplina c economia da Armada, Corpos de Marínha, 
Fortalezas, Hospitacs c Enfermarias de Marinha. 

;, 



§ 2. 0 A's Militares e Civis compete o que diz respeito a Ar
senaes, Arrecadação e Contabilidade, Escolas de Marinha e Pi
lotagem, Ilydrographia, Companhias de Aprendizes Marinheiros 
que cstejão a cargo dos lnspectores dos Arsenaes, Capitania:; 
dos Portos, Pharóes, Companhias Hebocadoras subvencionadas 
pelo Estado ou sujeitas á lnspecção de Empregados Publicos, 
Praticagens de Costas, Barras e Portos, cc nservação de florestas 
c córtes de madeiras do construção naval, Obras Civis c l\Jili
tares c hydraulicas, Edcficios ou Proprios 1\'acionacs a cargo 
da Hcpartição da l\Iarinha, ArcltilPclura Naval. 

Art. ft..o Estas com missões serão desemp<·nhadas por quaes
quer dos Membros do Conselho, que o (;overno nornP<Jr, devendo 
fazer parte das 1\lilitarcs, pelo menos, hum dos Ofliciaes da Ar
mada que forem Membros do mesmo Conselho. 

Art. 5. o Como auxiliares das \'isitas e lnspccçiícs seriio 
nonwados, sempre q•1e o t;ovcrno o julgue preciso, hum ou nwis 
Oíiiciaes da Armada c quaesqut'f Empregados da St·cretaria do 
Conselho Naval ou de oulra Estaç.ilo da Marinha, c ainda mesmo 
pessoa ou pessoas estranhas <Í Repartição, segundo o exigir a 
natureza c urgencia da commis~ão. 

Art. IJ. o Os Membros uo ConsPlho encarregados dcstns 
risitas c Inspccçfics vencerão, além d11 soldo c gratifkação que 
por seus empregos lhes competirem, a njuda de custo constante 
da Tabella annexa a este Regulamento. 

Art. 7. o Os Officiaes da Armada empregados corno auxi
liares tm·ão, além dos vencimentos e vantagens de sua patente 
(pagas estas a dinheiro) como effectivarnente embarcados na 
rJualidadc de simplices O!Iiciaes, se sua graduação f<:Jr inferior 
á de Capitão-Tenente, e como Com mandante de llrigue de Guerra 
se fÕrem Officiaes Superiores, huma gratificação correspondente 
<is despezas de viagem. . 

Art. 8. 0 Os empregados auxiliares paizanos perceberão, 
além dos vencimentc;s do seu emprego, h urna gmtificação 
mensal que nunca excederá a dons terços dos ditos vencimentos, 
pagando-lhes o Governo as dcspczas de transporte. 

Se estes auxiliares, porém, não exercerem empregos pu
blicos, vencerão hurna gratificação mensal que não será menor 
de cem mil reis, nem maior de duzentos, pagando-se-lhes igual
mente as despezas de transporte. 

Art. 9. o A adjuda de custo será paga por inteiro, a da ida 
na Côrtc ao partir para a commissão, e a de volta na Província 
ern que concluir-se a Inspecr;ão c por occasião do regresso. 

O soldo, gratificações ~~ ordenados serão pagos mensal
mente, conforme os usos do Thesouro Publico, sendo tudo 
competentemente eseripturado em cadernetas fornecidas pela 
Contadoria da Marinha, c podendo deixar, aos procuradores 
na Corte ou Províncias para alimento das famílias, os membros 
do Conselho e auxiliares tudo que não fôr ajuda de custo. 

I 



TITULO 11. 

Competencia das inspecções e visitas. 

Art.• 10. Compete ás visitas e inspecções examinar: 
§ 1. • Se as instrOJcções e ordens permanentes dadas aos 

E.mpregados das Estações Navaes teem sido executadas com intel
ligencia e pontualidade. 

§ 2. • Se es.tas instrucções tecm produzido pffeitos uteis ou 
perniciosos, e se apresentão irreg•Jlaridadcs e incohcrcncia em 
relaç.ão ao systema geral do serviço. 

§ 3. • Se os ditos Ernpn·gados são capa1.es de preencher 
suas respectivas funcções, designando os que devem ser subs
tituídos e informando escrupulosamente sobn·tudo o que disser 
respeito á exccuçiio dos trabalhos e á boa ordem, economia e 
disciplina de taes. estabelecimentos. 

Art. 11. Além das obrigaçõt~s geraes descriptas no artigo 
antecedente, poderá o (~overno Imperial incumbir ás visitas c 
inspecçiies outras quaesquer relativas aos diversos ramos do ser
viço da Hepartição. 

Art. 12. Terminada a Commissão, seus membros en
tregarão ao Conselho hum circumstanciudo relatorio, o qual será 
levado ao conhecimmlto do Gov1~mo com as rellexões que o 
mesmo C.onselho julgar nccessario addi~ar-lhes. 

TlTULO Jll. 

Deveres dos auxiliares. 

Art. t3. Os auxiliares estarão, para eom os membros do 
Conselho encarregados das visitas e inspecçõcs, na mesma relação 
em que está o Empregado subalterno para com o Chefe da tes
pectiva Repartição. 

Art. 14. Desempenharão os trabalhos que lhes forem dis
tribuídos ~lo Presidente da Commissão, ou pelo sen immediato 
em categoria, e designadamente cabe-lbes redigir a correspon
dencia official, segundo as minutas ou instrucções verbaes que 
receberem, conservando de tudo o competente rcgist(o em livros 
que, com o ltelatorio da Commissão, deverão ser entregu~s ao 
Conselho Naval. 

TITULO IV. 

Disposições Geraes. 

Art. 15. Os encarregados das visitas e inspccções serão 
consitlerados como independentes dos Chefes das 1\cpartições 
qllc forem inspeccionadas. 

Art. 16. Os l1 residcntcs das Províncias darúo as ordens c 



providencias que delles dependão, para que as ditas visita;; c 
inspecções se elfectuem com todo o rigor e a maJor. promptidão 
possível, em conformidade das.. presentes instrucções. 

Rio de Janeiro em tt de Set'Cmbro de 1860. -FranCisco 
Xavier Paes Barreto. 

'l'a6ella, a qt•e se ••eferena ns instrtuJpii#!s desta 
data, dns njtutnt~ tte custo que det,rnt se•• 
u6onattns uos J11enaflt•os do ~'onselleo .iVat,ctl 
enca•·••egadoll. tltts t:isitas e ittspecçiies, de 
confot•tniducte cotn os a••ts. ,"J9 e 411 do l.le
gula•nento nnneoro ao Decreto n.• ~.~os, tle 
.e .e de Julleo tle I SoiS. 

PROVIXCIAS. I IDA. VOLTA. 

-
l\Ialto-Grosso .................... 2:400~000 1:000:tl000 
llio Grande do Sul.. , ............. 800;l!000 40!~:t1000. 
Santa Calharina ..••.............. 700~000 300~000 
Paraná ................•......... 600:tl000 300~000 
S. Paulo •.........•.•....•....... üOO:t\000 300:W000 
Espírito Santo ..•.............•... 600~000 300ii\000 
Bahia ...•................... ···· 1:200~000 500:t~OOO 
Sergipe ....•.•.....•........•.... 900:tiOOO 400:tl000 
Alagôas .•.....•..........•....... 900:tl000 400:tl000 
Pernarnbuco •.................••. 1:200:t~OOO 500:t~OOO 
Parahyba ...•......•....•......•. 1:000~000 500:t\000 
Hio Grande do Norte ...•.•.•....•. f:OOO:tbOOO 500:t~OOO 
Ceará ••.•..••••....•..••...•.•.. 1:100:tl000 500~000 
Piauhy ...••.•....•.•.•..•.•.•.•• 1:200!IJIOOO üOO:t\000 
lUaranhiío ......................... 1:300:tl000 600:tl000 
Pará •.•..•..•.••••............•. 1:JOO~OOO 700:t~000 
Amazonas ••....•.•..••......•... 1:600:tbOOO 700:tl009 

Observa~'lo. 

Se fôr mandada alguma Commissiío ao Estabelecimento 
Naval de Itapura, abonar-se-ha 11 cada hum de seus membros a 
ajuda de custo marcada pnra 1\fatto-t~rosso. 

Rio de Janeiro em 11 de Setembro de 1860. -Francisco 
X avier Paes Barreto. 
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N. o 376.- Aviso de :lt de Setembro de 1860. 

Declara que, além das ordens em vigor, nenhuma providenria nou ha que 
tomar ácerca da matricula dos indivíduos empregados na vida marítima, 
em ordem ·a evitar conflictos entre as Capitanias de portos e os chefes da 
guarda nacional. 

2.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\Iinistcrio dos Negocios da 
~farinha em 11 de Setembro de }860. 

lllm. c Exm. Sr.-Em officio, n." 19 de 28 de 1\Ialo ultimo, 
V. Ex. chama a attenção do Governo para medidas 11ue obviem 
aos embaraços com que essa presidencia luta no serviço da 
guarda nacional, sobretudo quando he mister destaca-Ia1 emba
raços creados na mór parte pela Capitania do porto, que ma
tricúla guardas remissos a pretexto de vida do mar, em que 
alguns nanca se oecupárão, produzindo assim conflletos Iamen
taveis com os chefes da mesma guarda. 

Tomando em toda a consideração a rPprcscntaçtío de V. 
Ex., ouvi á cerca de seu objcclo o conselho naval, que, em con
sulta, n. 0 290, de 7 de Agosto proximo findo, cxpendc às se
guintes observnções. 

Dos arts. ~1-, 65 c 68 do Regulamento annexo ao Decreto, 
n.o 447, de 19 de 1\Iaio de 1846, resulta que: 

t.o Todos os indivíduos que se cmpregão na vida do mar 
teem de ser mntriculados, não podendo exercer tal pofissão sem 
satisfazer a essa formalidade. 

2. o As Capitanias devem matricular todo o individuo que se 
emprega na vida do mar, de que tiverem conhecimento, não 
podendo consequcntemente negar semclhnntc inscripção a todo 
aquelle que a solicitar, provando empregar-se na mesma vida, 
c nem tambem áquelle que se apresentar para embarcar como 
moço em qualquer embarcação da pequena ou grande cabota
gem, de longo curso, pesca e trafico do porto, &c. 

3. o A isenção da guarda nacional e mais o nus civis h e ou
torgada sómente ao individUo que se emprega na \'ida do mar 
e se acha matriculado. 

!~. • Fica privado da dita isenção todo o indi\'idno, mesmo 
matriculado pelas Capitanias, que não empregat·-se elfectiva
mentc na vida do mar, ou que n deixar, ainda que tempora
riamente, ubraçando outra profissão. 

Os arts. 66, 67, 69, 75 a 78, 86 e 88 do já citudo Regu
lamento, sujeitando os mutriculados a mostras mensues, im
pondo penas aos remissos, dividindo-os em secções, nomeando 
cnpntazes, & c., ministrão medidas <i.s Capitanias para terem 
conhecimento cabal de todo o pessoal empregado na vida ma
ritimu, c não serem facilmente illudidas. E, no caso que o 
sejão, hc consequcnte que ás autoridades locacs incumbe provur, 
com os documentos indispcnsaveis, que os indivíduos indevida-



mente matricul:ulos niio se cmprrgão elfectivamcnle na vida do 
mar, ou nunca se emprq~<Írào, ou exerct•m profiss-ao diversa 
depois de matriculados; sendo que, então, devem as Capitanias 
cassar as matriculas irregularmente concedidas e eliminar os 
respectivos nomr s dos r«'gistros. 

J>estas consideraçiil~s V. Ex. vê que nenhuma medida nova 
ha que tomar í.cerca do objecto em questão, sendo que lias dis
posições crn vigor existem consagradas as providencias neces
sarias, cuja applicaç;1o, em ordem a evitar conOictos semelhantes 
aos de que Y. J~x. trata, he o que s<Ímente pódc ser confiado 
do justo arbítrio das Capitanias, por hum lm.lo, c, por outro, do 
auxilio e prUdentes avisos das autoridades Iocaes. 

No caso, porém, de cxéessos, commettidos pela Capitania 
do porto de~sa província, no uso da faculdade de matricular 
os indivíduos verdadeiramente empregados na vida marítima, 
V. Ex. admoeste á mesma Capitania e compilla-a á stricta obser~ 
vancia da Lei, dando de tUdo conhecimento ao Governo, para 
se providenciar, como fôr conveniente, no interesse do serviço 
publico. 

Deus Güardc a V. F.x.-Francisco Xavier Paes Barreto.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província ria Parahyba. 

N.o 377. -Aviso de 12 de Setembro de 1860. 

Determina que os rcspon~n\"rls pot· dinheiros rio Estado, sujeitos oo 1\Iinisterio 
da Marinha, rccolhão ao Tht>souso ou Th••sourari.1s de Fazenda, no fim de 
cada anuo financeiro ou exercicio, os saldos existentes em seu poder. 

2. 8 Secçfio. Rio de Janriro. :Ministcrio dos Negocios da 
Marinha em 12 de Setembro de 1860. 

Sua Magestade O Imperador, tornando em consideraçfio o 
que V. S. cxpozera em officio n.• 228, de '~ de Setembro cor
rente, H a por bem drtrrminar que os rcsponsaveis por dinheiros 
do Estado. sujeitos ao 1\finisferio da 1\larinlw, entreguem, na 
Corte, ao Thesouro, mediante hunw guia passada pela Contadoria, 
c, nas Províncias, üs Thcsourarias de fazenda, no fim de cada 
anno financeiro ou exercício, conforme coincidir com hum ou 
com outro o encerramento das respectivas contas, os saldos exis
tentes em seu poder: e, bem assim, que os Com mandantes das 
Divisões Navaes e nayios estacionados em portos estrangeiros 
procurem evitar semelhantes saldos, proporcionando a impor
tancia dos saques, csp1~cialmento nos mezcs proximos a Junlw, 
:í das despezas 11ccessarias. 

Deus Guarde a V. S. -Frawisro Xarier Paes Barreto.
Sr. Contador da 1\Jarinlla. 



N." ~78.-F.\ZE~DA. -Circular de 12 de Setembro de 1860. 

üs Fieis dos Thciioureitos, quando substitueín a rsteo, ltJm direito a ú.• pnrtc 
, do rcspectiw ~cucimcuto. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
12 de Setembro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorl's das Thesoura
rias de Fazenda que aos Fieis uos Thcsoureiros das mesmas 
Hcpartil;iies, c aos das Uccebcdorias de Hendas, quando subsli·· 
tu irem âqnclll's nas respectivas luneçõcs, compele a quinta 
parte dos vencimentos dos Empn~;.wdos substituitlos, na fónna 
do D<·crclo n. o UHJ5 de h de Outubro de 1857 c da Ordem 
n." 150 de 25 de Junho de 1853. 

A.ngclo Moniz da Silva Fcrra:r.. 

1\." :17!).- BIPEIUO. -A viso de V.. de Setembro de 1860. 

:\o Presidente de 1\lrsa Parochial do Santíssimo Sacramento da Cidade do 
Rio de Janeiro, sobre a no,·a apur;1ção de votos n~ Pleiç~o ''" YcrcudorPs 
" Juizes de Paz, requerida por alguns Ci•ladãos. ' 

3.• Secçiíll. -Hio de Janeiro. ~Iinisterio dos N!'~ocios do 
Imperio em H de Setembro de 1860. 

Em vista das informaçlies por Ym. rm~sl;J!las em seu oillcio, 
datauo de lu~j\~, do protesto c contra-pro\Pslo, l{Ue por copia 
enviou, relativamente :1 fraude, que se diz ter havido, na 
npuraçl'ío das cedulas para Vereadores, não tem o Governo 
fundamento bastante para mandar proceder ú huma nma 
apuração, qut~ só poderia tPr lugar se paret·essem fundada,; 
us queixas dos cidadãos, que rcclamão nora apuração, por 
constar-lhes ser arguida a i\Iesa de ter cornmellido fraudes, como 
se enuncião no protesto, c antes nota h:JVer toda a presurnpçiiiJ 
de que os trabalhos correrão regularmente, por quanto sú depois 
delles ultimados hc que se reclamou contra irregulnrid3des qul~ 
se diz ter havido, c que, se com ciTeito se tivessem dndo, s!Í 
poderião ter sido eommettidas durante o processo da apuração; 
e por isso, niío convindo estabelecer o precedente (]() demorar
se a ullimnçiio dos trabalhos cleitoraes por simples boatos, 
qnémdo a L<~i para garantir a liberdade da eleição, dá aos 
ddndãos tantos meios de tiscalisar o processo dcitoral, j:'t 
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exigindo todà a publicidade, c dando aos votantes da Parorhia 
o direito de reclamar imrnediatamente contra qualquer irrr
gularidade, já estatuindo que a composição da 1\lesa seja feita 
pelas turmas de Eleitores e Supplentes, com o intuito de ahi 
haver quem por huns c outros fiscalise os seus trabalhos, 
cumpre que a Mesa Parochial prosiga, c ultime o processo 
da eleição na fórrna do disposto no art. 103 da Lei n. o ;;Si 
de 19 de Agosto de 184(3, salvo se Vm., á quem a rnrsma 
Lei no art. 47 § 2. 0 dá a faculdade de mandar rcctiflcar 
quaesqucr enganos, entender que com cll'cito os houve, c para 
verifica-los julgar conveniente mandar proceder á nova aptll'a{'<1o, 
observando-lhe todavia que lica salvo qualquer procedimento 
judicial cx-officio ou ;í rPqucrirncnto de parte, contra os 
membros da 1\Iesn, se assim entender conveniente a Autori
dade competente, em vista de novas informações c indícios 
firmados em welhores motiros. 

Deus fruarde a ,-m.- João de Almeida Pereira Fil!to.
Sr. Juiz de Paz Presidente da l\Iesa Parochial da Frcguczia 
do Santíssimo Sacramento. · 

N. o 380.- A \'iso de J '~ de Setembro de 1860. 

Ao Prrsi<l<'ntr da ~lrsa Parorhial dr ~ant:1 .\nn.1, tla Ci,Jadr do Rio dr .Tant"iro 
sobre aus••nria <I•~ hum :\kmhro da :\IPs<J, Plll rujo pmll'r S<~ aeha hunlól 
das clwn•s tln roí'rP rJw~ ('llCt1 ITil a nrua tb:; rrdulas. 

3. • Secçilo. -Rio de .Janeiro. ~Iinbterio dos l\'cgocios do 
lmpcrio em H de Sl'tembro de 1!-lGO. 

Em solu~·iio :10 oiTkio de \"rn. desta dDt.1, declaro-lhe que 
acabo de expedir ordem ao :Membro dessa I1lesa Paroehial 
llonorio Francisco Caldas, para que fi11;a imrncdiatarncnte en
trega ;í mesma Mesa da clwrn do cn-frP, em que está encerrada 
a urna das cedulas dos rolantes sob pena de responsnbilidadc; 
no entanto que a 1\Icsa. quando isso se não verifique, devP, 
reunidos os seus membros presentes, c em publico, c na prc
SPnça da Autoridade policial que ahi se achar, proceder ao 
:~rrombamcnto do mesmo cofre, lavrando disso hum auto, em 
que se mencione o motivo que deu lugar ao arrombamento, 
e todas as cir!'umstaneius que orcorrerem. 

Drus f~nardc a Ym.-.Tor7o dr Almeida Pereira Filho.
Sr. Juiz de Paz, Presidente da 1\JPsa l'arochial de Santa 
Anna. 



N.o 381.- Avis-o de 15 de Setembro de 1860. 

Ao Presidente da Província do Paranã, approvando a decisão que elle deu, 
de deverem ser aceitas as cedulas dos cidadllos qualificados, embora os 
seus uomes eiitejao errados. 

3.a Secção.- Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 15 de Setembro de 1860. 

lllm. e Extn. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.o 59 de 17 de Agosto ultimo, sujeitando á approvação do 
Governo Imperial a seguinte solução dada á consulta que a 
Y. K~. dirigio o Eleitor Supplente da Villa de 1\lorreles, 
Joaquim Antonio dos Santos Souza: 

Que, segundo o A viso n. o 401 de 9 de Dezembro de 1856, 
as 1\lesas Parochiaes só devem receber cedulas dos cidadãos 
(Jllalificados, regulando-se pelos nomes com que estiverem 
lnscriptos na lista da qualificação, embora estejlío por qualquer 
motivo os seus nomes errados, pois que para estes casos tem 
a Lei estabelecido os recursos competentes. 

E em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a rlecisão de V. Ex., pois que, segundo declara o ~ 1. o do 
A viso n. o 3!~5 de 18 de Outubro de 1856, nao competem ás 
l\1esas Parochiaes rcgcitar ccdulas de votantes, sob qualquer 
prelcsto, hmna wz que estes se ad~em qualificados. 

O que eommuuieo a V. ~x. para sua inlcllígencia, c para 
o fazer wnstar ao dito Eleitor. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almáda l'ercira Filho. 
-Sr. Presidente da l'rovincia do Paraná. 

N.o 38~.-.\.viso de 15 de Setembro de 1860. 

Ao PrPsidcnt~ da Prtn·inda do ·cearll app'rovnndo as dcdsíícs que deu: 
1.0 , sobre a l'rcsidencia da .Mesa Parochial de Santa Cruz pot• hum 
Jt\iz de Paz condemnado em processo de responsabilidade; 2.•, sob'te 
tjoderem concorrer para a organisação da mesma hlesa dons Eleitores 
absolvidos pelo Jury, de cuja SL'1ltcnça aJtpcllou o Juiz de llircit6. 

a.a Secção,- Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios do 
lmperio em 15 de Setembro de 18ü0. 

ll\m. e Exm. Sr. -Tenho presente o officio de V. Ex. 
n." 109 de 28 de Agosto ultimo, submettendo á ronsideração 
do (;overno Imperial as seguintes deeisõcs dadas ás duvidas 
que á V. Ex. apresentou o Eleitor da l'aruchia de Santa Cnu 
Domingos ltodrigues .Bando: 
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t.a Que, declarando o Decreto n. n 1.835 de 5 de No
"cmbro de 1856, que a pena de suspensão imposta ao Empregado 
]'ublico não seja cumprida, senão depois de ter sido confirmada 
pelo Tribunal superior a sentença do Juiz de Direito, não es
tava o Juiz de llaz mais votado do J)istricto da Matriz daquella 
llarochia inhibido de presidir á J\lesa Parochial na proxima 
eleição de' 7 do corrente mcz, embora tivesse sido condcmnndo 
])elo Juiz d;) Direito da Comarca á cinco rnezPs de suspensiío 
dn emprego; pois que ainda pendia a appellaçiw interposta 
tle tal sentença pnra o Tribunal da Helaçfio. 

2.a Que, se o fundamento, em que se hasrára o Juiz de 
.Hireito, para appellar da decisão do Jury, que absolvêra o 
mencionado ]~leitor, c Jeremias Hodri~ues Barhos<~, f<ka o dn 
que trata o art. 8f. da Lei de 3 rle Dezembro de 18H, não 
podifío ellcs concorrer, eomo Eleitores, para a formação da 
l\Icsa Parochial, ''isto que o citado artigo declara que a appd
lação interposta da scnknça de absolvirão suspPntle a c~PC.U'."iio, 
qua11do o Juiz de Direito tiver uppellado, por entender qtw 
o Jury prolcrio decisão sobre o ponto principal da causa con
traria á evidencia resultante dos debates, dcpoilllentos, c provas 
perant<~ clle aprcsentudas. 

E em resposta declaro-lhe que o (~ovcrno Imperial approva 
as decisõcs d<~ \. Ex., pelas razÕPS <Jlle ihes sPrviriio de fun
damento, c por cstarPm dn accordo com a doutrina do § .1.~ 
do Aviso n." 20 de Hl de JarH'iro d<~ 18í!J. 

O que communico a V. E\. para sua intdligcneia, <~para 
o fazer constar ;w mencionado Elt'itor. 

Deus Gu:1rdc a Y. E\. -Joiio rlc Alw:ida Pereira Fillto. 
-Sr. Presidente da Provinciu do C('arú. 

l\ :· :JS3. -'Hisn '1:.: 13 llc Sdcml.Jro de 1SCO. 

,\o Presidl'nle <la l\lrsa l'arrH'hial rk S11nla Anna <!a Ci<larlr' do r:in •~<' 
.ftHtciro, sohrc os 'otantl'S que 11:1o :wendiP'lll á dtiiBlatla, e apuraçüo da~ 
•:cdulas ({UC não esti\ l'fl'Jll nos tcrrnos da Lei. 

3.• Secção.- Hio de .Tancirq. l\Jinistcrio dos Negocios do 
lmpcrio em Hi de Setembro dc.,..18ü0. 

Aos quesitos que Y m. propõe no officio qnc nesta clab 
tllC dirige, n·spondo o sq;uinle: 

1." Com a terceira cl!amalla 1crmiuu o praw p;Hil o 
r!'cebinwnto dils <'edufas, f' o.; vol<lllll'S que 11 <dia niio com· 
l'arcr\'ln, JWrdcm n dirci!n d<> \·otnr na e!eir;;t'' Fl'f!ttnclo db;piJe 



(') art .. i!) da Lei n.o 387 de 19 de Agosto de 18l-6, c porlanfo· 
o votante de que V m. trata que na o acudiu a ultima chama
~a do seu nome, perdeu o direito de votar, não devendo pois 
a 1\Jesa Parochial recebei' o. seu voto. O qu.e .iú foi decidido 
1'111 A Yiso de· !). deste mez expedido ao Presidente da Mesa 
Parochial da Frcguezia. da LagOa. 

2.• Dispondo o art. 5.• das InstrtH'fÕCS de· 27 de Se
tembro de 1856, que, quando no aclo da apun14;i"io se achar 
debaixo do . tn4•smo involucro mais dt~ huma eednla, serrw 
innlilisadas todas as que forem. encontrad11S, fazPnrlo-sc na 
aila menção deste facto e de todas as mais círcumstancias 
tpw occornwem, devem ser inutilisarlas as diL1s cedulas en
contradas no acto da apural:ão dehaixo do mesmo involucro; 
procedendo-se como determinou o citado artigo. 

3 o Que, exigindo o art. 100 da Lei rlc 1H dn Agosto de 
1846, que as cedulas para Verl'adores e Juizes de Paz, tenhão 
f'or fúra o rotul.o ahi dPsignado, niio podem ser apuradas as 
cinco listas que com violação manitesta do mesmo artigo, não 
continhão aq.uellc rotulo. 

Deus Guarde a Ym.- João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Honorio Francisco Caldas, Secretario da l\Icsa Parochial' 
de Sunta Anna. 

N.o 38'i.- .\.viso de 15 d,~ Selemliro de 1Rft0. 

,\q Prl'sidenlt• <1.1 Pro' inda <lo Paratd, appro\ nn<lo a <l<'<'Ísão fJlH~ d!e d<'\1, 
<k <!I"' s,·, <!t-pois "'' lt'l"lllin:ula a 3." chamada dus \uLuttl·s, llc que tem 
luplr a l'Otttil;!í'tll cl:u.; tetlulas. 

:1." Secçfio.-Hio de Janeiro. Minislerio dos Negocias do 
Imperio em J5 de ~elcmiJro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr. -A censo o recebimento do oillcio de 
\". Ex. n.o 61 de 18 de A~oslo ultimo, trazendo ao conhc
einwnto do (;overno Imperial a seguinte decbao dada á consul
ta que á \". Ex. apresentou o Juiz de l'az da Vil! a do 
lJrincipe: 

Que, segundo o art. 4!> da Lei Hegulnmentar das cleiçiíes. 
sú depois de terminada a 3. a chama da dos votantes para o 
recebimento das cedulas,. he que sn deve proceder a contag<>m 
das mesmas, lavrando-s'' disso aeta especial, eom as demais 
deelarações constantes do dito arli!.!(). 

J~ em n•sposta declaro-lhe que ~Governo Imperial approYa' 
a decisão de V. Ex., llOr estar de acconlo com a llelernlina~·ãu 
dtl citado :wtign, C{Ul' nenhuma duvida elkn't:e. 



O que communico á V. Ex. para sua intclligencia, e para 
o fazer constar ao referido Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. l,rcsidcntc da Provincia do l'arauá. 

N." 385. -JVSTIÇ.\. -Aviso de f() de Setembro de 1860. 

RPsohc duvidas a n•speito ti(! substitui<;ao dos Juizc~ de Direito. 

l\Iinisterio dos 'Kewodos da Justi~a. IUo de Janeiro em 
t :i de Sclcruhru de 1~60. 

Illm. e Exm. Sr. - J)o ollicio qtJe V. Ex. dirigio a este 
l\Jinistcrio I'Olll data do 1." de ~Lm;o ultimo, consta que, ha
veudo Y. Iü. designndo a ordem c111 que os J uizcs 1\lunicipacs 
devem substituir aos de Direito e determinando na conforrni
!lade do A 1 iso de 2~ de Julho de 18q.3 os Supplentes !los 
Tamos l'l'tlllidos que de~ifw em primeiro lugar· substitui-los 
na lalta dos l'll'ectiYos, pouderou-lhc o Juiz de Direito da Co
marca de Taubat(~ a incurialidadc de exercerem a jurisdie..-ão 
pio~ na de .Juiz de Hireito os Suppkntcs do Juiz l\1 unicipal do 
Termo de Ca"'apava reunido ilO de Taubaté, visto não terem 
dles a jurisdicçào plena de Juizes 1\lunicipnes: c corno pódc 
Yerificar-se o caso de serem suspeitos os Juizes de Direito, 
l\Iunicipacs e Supplentes de Taubalr;, c de passar o cargo de 
Juiz de Direito aos Supplenles de Cal.'apava, V. Ex. submetk 
~~sla questão ú decisão do (;overno ImpPrial visto não pre\'eJJiJ' 
esta hypol hese o citado A viso. Sua Magestade o Imperador 
a lfiiClll foi presPnte o seu dito omeio, tendo ouvido o Consultor 
dos N egoeios da .I ustiça, ::\J anda dr~darar a Y. Ex. que o re
ferido Aviso de 2~ dt~ .Julho de 181.:3 he sumcientemcnte claro 
para não dar lugar á duvida proposta pelo Juiz de Direito de 
Taubaté, visto como os Juizes ::\lunicipaes Supplentes dos Ter
mos reunidos assumem a jurisdic1:ão plena de taes Varas, 
desde que o Juiz proprietario se acha impedido, conforme 
dispõe o art. 8. 0 do Decreto n.o 27G de 24 de Março de 1843, 
c quando algum delles chega a ser chamado pnra substituir 
o Juiz de Direito,- já está. com a jurisdicção plena da Vara 
1\Iunicipal. 

Deus Guarde a V. Ex. --João Lustosa da Cunha Para
t:w:;uú.- Sr. }>residente da Província d'C S. Paulo. 



~.o 386.-Aviso de 16 de Setembro de JSGO. 

Dcdm·a que o Decreto de 12 de ~larço de 11159 concedeu unicamente aoJ 
Corpo5 da Guarda Nacional da Côri.C o U50 de boocts á Cavmguac. 

l\Iinistrrio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
16 de Outubro de 1860. 

lllrn. r Exrn. Sr.- Hrspondendo ao officio de V. Ex. 
tl:1lado de :w dr .Julhn ultimo, acompanhando o do Comrnan
dante Supi)l'ior da Guarda Nacional dos :\lunieipio,; de Pcra
euruca e Pedro Segundo de . .;s:l Província, ~~m que consult~. 
se o art. t.o do Decreto dt~ 1:! de ~larço do anno proximo pas
sado he applil'avd á Guarda :"iadonal em geral, ou súmenle 
aos Corpos do :\lunicipio da Côrle, tenho a declarar a V. Ex. 
para seu conhecimento, que 6 referido Decreto eomprehcndo 
unicamente os Corpos do Município da Curte, aos quaes per
mittio, em segundo uniforme, o uso de bonets á Cavaignac. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lu.•tosa da Cunha Para
naguá.- Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

N_o 387. -MARINHA. -Aviso de 17 de Setembro de 18GO. 

Determina IJIW os honrts dos Gnanl:1s rlc poliria do Arsenal jJc ;'.larinha 
jfil Ctirtc spj~o dn~ulatlos de ;~alão tfj~ ouro de mria pollPgada de largura, 
c tcnhi\o hum11 ancora com a Conia Imperial por cima. 

:J.• Secçfto. Rio de Jrmciro. l\linislcrio do5 Negocios da 
'larinha em 17 de Setembro de 181i0. 

Sua Magestadc O Imperador, Attendl"ndo no que rcprcsen
hh'ão o~ Guardas de policia desse Arsenal, c iJ informação que 
sob1·e o seu requerimento Y. S. dera em 11 do corrente, 
Determina que os bonets dos mesmos Guardas sejão circulados 
dfl galão de ouro de meia pollegada de lar~~;ura, c tenhão huma 
ancora com a Corôa Imperial por cima; ficando assim alterado 
o fardamento que se lhes marcou em Aviso de Hl de Julho 
ultimo: o que communico a Y. S. para sua intelligencia, e 
expcdi<;ão das convenientes ordens a tal respeito. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco Xavier Paes Barreto.
Sr. lnspector do Arsenal de Marinha tJa Córlc. 



N." 3S8. -GUEHH.\. --.\viso de li <k Sd<·mhro de 18(i0. 

Declaramlo !JIH' os .Juizr~ qur Yotilo prla cotHH'nmaç-'\o no ma,imn tia prna, 
\olão 'irttwlnwntc J•elo minimo drlla; c outrosim que os ConsPiho,; <11' 
fiucrrn jantais dclcr:io, soh IJURiqul'r prctl'xto, dei\ilr 111' pronund<~r sua 
senteu,a. 

Hio de .Janeiro. :\Iinislcrio dos Nc;.;ocios da nuerra em ti 
de Selrmbro ck 18HO. 

111m. c Exm. Sr. -Harcndo por b:·m Sua ~Iagcstad<~ o !ln
pcrador, por Sua Imnwdia!a c lnqH'rial lte,;oluç:lo de ii) do 
<·orrrnte, tomada sobre Consulta do Conselho Sitpl'elliO Militar, 
l\Iandar declarar, <p!P o Soldado do 1." Bnt:llhiio de lnlimla
ri<t ~lanocl .lo,;(~ :\Iarinlio !li'\'<~ ficar co;tdcmnado pelo Cnnsdho 
de (;UI'!Til 1Í qtW I'CS[HHHIC á ht1111 l\ll'Z de pl'Ís[iO, \'isto COlliO 

os Juizes que YOLio Jl"la rnmlctllll<lÇão no maximo da p('na, 
virlualnwnlP yol:lo pelo minimo <kila, c que por i<lcnlida<l<~ 
<lc raz:lo dcrc ficar cundemn;Hio ;i mesma (11'\la de hum IIIPZ 

de prisão o Soldado Ul'llwnlino <I<~ I' uiva Bcz•'<'l'a; c outro
sim, qnn os Conselhos de t;uerra que estão jul~nn<lo hum o 
outm r(:o já111ai' <kvcr:lo, soh qualq<wr pretexto, deixar d<~ 
pronunciar hu111 a s<'nlen(:a f'ossP e lia qual fosse, Sl'i-\lltHlo as 
Leis c a consciPnci,J dos r<'speclivos nwmbros, nguardando a 
dPiiniliva decisão do Conselho Supremo Militar de Justiça, a 
quem cabe, ('llJ sup<Tior in>lancia, conf'ormar-s<: com as sen
\t:nt;as proferidas na infh·ior, ou ref(mna-lus como julgar mais 
justo; assim o contlllUllicu a , .. Ex. para o fazer <lPvidamcnll~ 
constar, e em resposta aos seus oOirios n.'" 8.01í e R.~(il 
de 25 de :\Iaio c :L! de Agosto deste anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Scbast1ão do Rego Rarros.-Sr. 
llan1o de Suruhy. 

N." 38\l.- Cirrular d:• 17 de Sl'lembro de !8GO. 

l!Pterminmulo qnt: a rrs"H:iio <la rtapr nhon:ul<t aos Olli•ia:·s do E'<•t-riln r111 
Conselho de tiuerra, tenha lugar quàndo os Inesuws UllkitH'S for<'tll eou~ 
d{'muados l'ln ~U!Jl'rior i;t:-.tancia a conlar do dia da intim:1çff~> tla sruh'tH.'íL 

Hio de Jmwiro. l\Iinistcrio dos l'\egocios da Gucrm em 17 
(]p SdemLro de 1t:Go. 

111m. ,. E\nL ~.r. --llan·ndo ror lwrn Sua !\!n;resturll' o Irn
l't'I'ador, por Sua lrnmcdiala n Impt~rial 1ksoluçfto dP 11.i do 
''llf'l'eil!<', \oll!ada SIJbre Cnnsnltê1 tio ConsPI!IO Supn•mo l\lili-
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br, Det<'rminar que a cessação da etape abonada aos Officiaeg 
lln Exereito em Conselho de Guerra pelo art. 7. o da Lei n. o 

1>'~2 de 21 de Maio de 1850 tenha lugar quando os mesmos 
Otnciacs forem condemnados em superior Instancia a contar 
do dia da intimação da respectiva sentença em diante, assim 
o declaro a V. Ex. para seu conhecimento c execução na parte 
que lhe toca. 

Deus Cnardc a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província de ..• 

N. 0 390.-Aviso de 18 de Setembro de 1860. 

Estabelece que a promoç:1o aos postos do Exercito não aproveita áquellcs, 
t(Ue l~m tido baila do serviço militar e que n3o militão nas fileiras do 
mesmo E\crcito, quando sào promovidos. 

Rio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Ncgocios da Guerra em 
18 de Setembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Havendo pm· bem Sua 1\Ingestadc o 
Imperador, por Sua lmmcdiata c Imperial Resolução de 15 do 
corrcntP, tornada sobre consUlta do Conselho Supremo Militar, 
Indeferir o requerimento do ex-Sargento do 2. o Batalhão de 
Artilharia a pé Ft'ancisco Antonio de Souza Braga, que foi 
promovido a 2. • Tenente do mesmo Batalhão quasi trcs annos 
depois de ter tido baixa do serviço, visto que a promoção 
cilada não foi feita an individuo que já não militava nas fi
leiras do ~Exercito, mas ao 1. o Sargento que se reputou em 
eerlas e determinadas circurnslancias, c que era huma parte 
activa do mesmo E"ercito; assim o declaro a V. Ex. para seu 
eonhecimenlo c para que conste ao pcticionario. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Barão de Suruhy. 

]Jecisocs do Gorerno. 



N.• 3!H.- Aviso !Ir• 18 dP Se!Pmbro de 1860. 

Detcrmin~ntlo, em Yirtudc du Imperial Resolução de 1 :> do corrente, ftnr a 
todo o tempo se proct•da a Conselho de Iuvcstigaç;io, para JJrovar a fu~a 
dos individnos f(ne estherem cumprindo a prna da L" c 2.a deserção, 
e que qum~to á fuga dos réos da de 3." deserção se prol"cda na conformi· 
daur das Leis ordinarins. 

Hio dn Jandro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 18 
de Setembro de 186:1. 

111m. e Exm. Sr.-Sit:1 I!Pgf'slarlr~ o lmprrnrlor, Tt•n:lo ou
'ido o ConsPiho Supn~mo I\lililar n rcspPilu do proel·diill<'lllo 
IJUC se dnn !Pr para com os militm·s, que sendo c\.cluido;.; 
dos Corpos por senlen;;a, se nalktn da prisiio, c são eaplu
rados ;;pm q1w se tenha fPito o Consr~lho r! e I nwsti.!.!:<lÇân eon
provante da fupa, llotl\P por brm, por Sna llllnll'diala t~ Im
Jl<'rial ltt•.;ol!t\''·~o {],) 1.) do emT•~r;tc, lldPrminar qnt~, !Jilillllo 
aos indi\idtw~ que fogem da prisão r:stanrlo cumprindo a pena 
ele L •, ou 2.' descn:fío prlns Corpos a que pt~rtenrrm, se liw~ 
far;í o ConsPlho de lnve,tigaçiío, o qual polll·r;í ler lugar a 
lodo o tempo; r que, qu<~nlo :irpwl!Ps que c:i!fío cumprindo 
a fH'Il[l JH'I" ::.'· c],•sPrt;fío, conto .Í<Í n,io sfín tnililarcs, contra 
Pllt's se pmt·l'dl'r<Í r:i1 il!nr·nte na fúnna das Lr·is ordinarias: o 
que declaro a Y. Ex., para sr•n eoniwduu•nto e em resposta 
ao seu olficio 11." 8. tnn de 1 L de .Junho deste anno. 

Deus f:uardc a \·. E-..:.- SrbaRfi,io dfJ Rego narras.- Sr. 
Barão dr Suruhy. 

'i." 3U2.-I\IPEHIO.-Aviso de 18 dP Setembro de 18GO. 

\o PrPsidPIIIP da l'rm in ria do T\io (;rarulc do Nortr, drrlar,1rHlo o prorP<Ii
ml'nto f!ll<' deH• In a fl'S])('Ílo dP hum Proj1•ctn •la AssPrnblr'a Lr~islatiya 
Pro\ineial que nüo declara o o!>jt•elu da rorH·rssão que ncllc se faz. 

:l. • Secção.- Hio de Janeiro. 1\Jinistcrio dos Ncgocios do 
lmpcrio em 18 de Setembro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi prrsentr á Sua 1\Iagestade o 
Imperador o officio de Y. Ex. n. 0 7 de 7 de l\laio ultimo, 
expondo as razões, que o induzirão a negar a sua sancção a 
hum Projcclo que lhe foi remellido pela Asscmblé a Legisla
tiva dessa Provincia concebido em termos, que não indicavão 
o objecto da concessão, e pedindo qae o Governo Imperial 
estabeleça hnrna rP~ra applicavPI a ec;te, <' ú outros casos 
sr·mel han les. 
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Communiea Y. Ex. que, com quanto dos lermos em qu~ 
se achava concebido o referido Projcclo se dcprehcnde lltcil
mcnte o objecto da concessão, entendeu V. Ex. que não devia 
dar-lhe a sua 5ancção, e que julgando que ainda seria tempo 
de reparar a omissão que nelle havia, devolvêra áquella Assem
bléa o officio que acompanhava o Projecto; mas que não po
oendo este ser substituído por outro, assignado por todos os 
memlwos da l\lcsa, visto jiÍ estar encerrada a sessão, dirigio-lhe 
o respectivo Secretario hum oHkio, que, com quanto contivesst~ 
a inlrega do Projecto não se achava assignado por todos aqucl
lcs membros. 

E o l\lcsmo Augusto S<•nhnr, Tcndo-sr~ conformado por 
sua immcdi:~ta Hcsolu<;ão dr~ 1:5 do corrente IIH'7. com o parecer 
da Secção dos Negocios do l111perio do Conselho de l~stado, 
t•xarado em consu lla de 14- de Ago~lo ultimo, lia por bem 
matHiar dcclarnr-lhe o seguinte: 

Que o alvitre adoptado por V. Ex. era o unico meio 
de reparar a omissão que havia no l'rojPeto, mas que, não 
sendo admissivel hurna outra copia despida das assignaturas 
dos rncn1bros da Mesa, oeve V. Ex., em tempo opportuno, 
devolver o dito Projecto ;í Assembl<'·a, eom a tlmwgaçfio da 
saneçiio pelo defeito que conlóm, c que entiío poderá a mesma 
Assernhl(~a transmitti-lo a V. Ex., como se mra hum Projecto 
novo; c finalmente que o erro de que se trata não carece 
de regras para corrigi-lo. 

O que communieo á V. Ex. para sua intelligeneia. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida J>creira Filho. 
-Sr. Presidente da Pro,·incia do Rio Grande do Norte. 

'<" o :393.-Aviso dt• Hl de Sdembro dn 18GO. 

Ao Vigario da Parorhia de Gunratiba snlwr os esclar~r.imcntos que os Pa
l·odws dcwm ministrar ús Juntas de qualilicação de 1otautes. 

3 ." Secção.- Rio de Janeiro. l\linistcrio dos Ncgocios do 
lmperio em 19 de Setembro de 1860. 

Tenho presente o officio de 10 do corrente mcz, em que 
Vm. expô~ que, nfio lhe tendo oiTiciado o Juiz de Paz mais 
votado dessa Parochia. como era de seu rigoroso dever, para 
nssislit· <i eleição de Juizes de llaz c V crcadorcs, que se procedeu 
na mesma Parochia, não pôde Y m. cumprir com o que lhe im
põe a Lei B.cgulamentar das eleições relativamente aos actos de 
seu magistcJio, c que, portanto, nenhuma responsabilidade lhe 



cabe pelas irregularidades que occorrerem na referida elei
ção. 

E em resposta declare-lhe, de accordo com o§ 8.0 do A viso 
n.• 82 de 23 de Abril de 1847, e o§ 2. 0 do Aviso n.o 84 de 27 
de Abril do mesmo anno, que, com quanto o art. 31 da cita· 
da Lei determine que os Jlarochos devem ministrar os escla
recimentos pedidos pela Junta de Qnalillcação, não se achiio 
estas na rcstricta obrigação de chama-los, dcler.do apenas 
fazê-lo, quando não possão prescindir das suas informaçiies, c 
f)Ue os Vigarios, embora devão comparecer, quando niio es
tiverem impedidos, para que st>jão melhor Pselarecidos os 
membros da Junta, nenhuma rPsponsabilidade tem, se deixn
rcm de fazê-lo. Portanto á Yrn. nenhuma responsabilidade 
cabe pelas irregularidades que houverem occorrido naqucllu 
elclçiio. 

O que communico a Vm. para sua intclligencia. 

Deus Guarde a Vm.- João de Almeida Pereira Filho.
Sr. :Francisco l\Ianocl dns Chagas Xa'iicr, Yigario da Parochia 
da Guaratiba . 

.'I. o 3\J!~. -.\viso de 1[) de Setembro de 1Sü0. 

Ao PrP>idcntc da Prnyincia de Pcrnamhnco, rll•l·Jnraudo IJIIC os :-;11pp1Pntrs 
do Juiz Municipal c de Orphãos não estão impedidos d!~ fazer partr· da 
!\lesa Parochial, nem tarnbem de ser nonH'a!los para os cargos !Ir• Eleitor, 
Vrreador c Juiz dr• Paz, com tanto que nilo :Iccumulem as fune~Oes !lestr·s 
ultimos dous r:argos. 

3.a Secç.iio.-Rio de Janeiro. J\Iinistcriu dos Negocias 
do lmpcrio em 1!) de Setembro de 1860. 

Illm. c J~"n. Sr.- Tenho presente o ofiicio n. o 7Hi do 
1. o do corrente mcz, submettendo it dceisiio do t;ovcrno Im
perial os seguintes quesitos, que it V. J~x. propôz o 1. o Juiz 
de l 1az do 1. o J)istricto da l'arochia de Una. 

1." Se hum Eleitor da Parochia, nomeado supplente do 
.Juiz l\Iunicipr.1l, c de Orphuos do Termo, c que se achava no 
cxcrcicio dessas funcçõt•s, podia ser yotado pelos outros Elei
tores, c fazer parte da Mesa l)arochial. 

2. o Se hum Eleitor de Parochia, tarnbom nomeado 
snpplcntc do Juiz J\Iunicipal, c ele Orphãos do Termo, c qun 
se aehava fúra do excrcicio dessas runcçõcs, por haver passado 
o cxercieio á outro, com parte de doente, apresr)tltando-se J~a 
JgrPja, afim de I'OIIeorrer com o povo para as elciçües, podm 
ser votado Jl"los outros Eleitores, c fazer parte da Mesa. 

1 

I 
I 

1 
l 



:1." Se, tanto no primeiro caso, como no seg-undo, esse 
Eleitor podia ser votado para Juiz de Paz, Vereador, e mesmo 
novamente Eleitor. 

E em resposta declaro-lhe o seguinte : 
1. o Que nenhum impedimento ha para que o Eloitor, que 

estiver exercendo as funcções de Supplentc do Juiz Municipal, c 
de Orphãos, deixe de ser votado pelos outros Eleitores, c de 
fazer parte da .Mesa Parochial. Nenhuma incompatibilidade ha 
entre os dons cargos; devendo porém o nwsmo Juiz passar a vara 
da sua jurisdicção ao seu substituto, quando pda affitwncia dos 
trabalhos, não seja possível o exercício simullaneo dos dons 
eargos. como por paridade de razão, se decidio ;i respeito do 
Juiz ?!Iunicipal, que tem dt) presidir ao Conselho :\Iunicipal de 
J'.ecurso. 

2. o Que ainda com mais razão, pó de o mritor, que tiver 
pas,ado á outro a Vara de Juiz Municipal, e de Orphãos, ser 
votado pelos outros Eleitores, c fazer parte da l\Iesa Parochial. 

3. o Que os ditos Supplcutes podem ser eleitos para os car~os 
de Yereador, Juiz de Paz, c Eleitor, mas que niio he admissivel, 
c antes he opposto á varias decisões do Governo Imperial, o cxcr
cicio simultanco do cargo de Supplcntc do Juiz l\Iunicipal, c o 
de Vereador, ou o de Juiz de Paz, mas não assim a accumulaçfio 
dos mesmos cargos. Entretanto não deve esta declaração obstar 
<i que as Mesas Parochiacs recebão os votos que rc;;ahirem sobro 
os cidadãos, quo estiverem exercendo n primeiro daqucllcs car
gos : pois que, segundo o art. 56 da Lei UPgulanwntar das 
eleições, cuja disposição o art. 104 da mesma Lei torna exten
siva <Í eleição de Juizes de Paz e Yereadores, as :\lesas Pilrochiacs, 
não siio competentes para resolver as duvidas que occorrcrem 
sobre a idoneidade dos votados, devendo apenas lançar na Acta 
a declaração das ditas duvidas, para serem depois resolvidas pela 
Autoridade competente. 

O que communico á V. Ex. pnra sua intelligcncia, c para 
fazer constar ao mencionado Juiz de Paz. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 



N. o 3[)5.---Aviso de 19 de Setembrc de 1860. 

Ao Presidente dn Provinda do Rio Grande do Norte, dt•clarando tJUC compPtC 
ás Assembléas Provinciaes, e nllo as Camaras Muuicipacs, a crencilo, di1 bãu 
e suppressãu de districtos de Paz. 

3. • Secção.- Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
Imporia em I 9 de Setembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente á Sua ::\Tngestndc o Im
perador o offieio de Y. Ex., n.o 2 do J.o de :\Iaio ultimo, ex
pondo a neen,;sidade de cslabclccer-se huma n·:;ra, que sina 
para evitar os eonllict0s qun, em virtude do nrt. 2." do Codigo 
do Processo Criminnl, nrl. 55 da Ll'i do l." dP Outubro de 182~. 
c § 1." do arl. 10 do Acto Addicional á Constituição, podem 
dar-se entre as A-;sernblt:•as Legisl<llivas ProvinciaPs, e as Ca
maras l\Iunicipae~, ácerca da crenr:üo, divisão, ou supprcssüo 
de lli strictos. 

E o :Mesmo Augusto Senhor, de conformidade com a sua 
immediata resolução de 15 do corrente mez, tomnrla sobre 
parecer da Secção dos :"iegocios do lrr!Jll'rio do Conselho <ie 
J~stado, ex a r a do ern consulta de 1 í de :\gosto ultin:o, H a por 
bem llJand<Jr declarar-Ih<' o seguinte: 

QuP, como pondera V. Ex., depois rla Lei Constitucional 
de 12 de Ag-osto de 183'.-, a ne<.~çâo de districtos compete 1Ís 
Assernbll;as Legislathas l 1rovindacs, por virtude do ~ 1." do 
art. 10, que revogou o art. 2. o do Codigo do Jlrocpsso l.ri
rnin<Jl, e o art. 55 da Lei do 1. o de Outubro de 1828. 
Não hc pois cumulativa essa attribuir;iio, para competir as Ca
maras J\Iunicipaes c ás Assemlbéas Prnvinciaes: hc privativa 
destas. 

lleus G uar·dc a V. Ex.- J oào .de Almeida Pereira Fil!to. 
-Sr. I' residente da Provincia do Rio Grande do Norte, 

~~.o 3!1ü.-Aviso de 20 de Setembro de 18ü0. 

Ao Prcsidrntc da Provincia do Rio de Janeiro, decl<lrando que no augmento 
•lo numero de Eleitores pcrmittirlo prlo art. 1.", §lo do llccrrto n. 0 l.OR:' 
de 18 rli• Agosto deste anno, em relação ao numero de votantes, dcn•m 
~<c r dcsprPzadas as friiCçucs destes. 

3." Secçüo.-Hio de Janeiro. l\linislerio dos Ncgocios do 
Jmpcrio em 20 de Setembro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.- Em officio de J9 do correnteconsulta 
\ . Ex. se nas l 1arochias que pelu menor dus qualificaç.õcs do~ 
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annos de) 185i, 1S:)8 e 1859, não poderem comportar hum 
angmento de metade dos Eleitores que derão na actual Legis
latura se deve, quando resultar da divisão fciln, na proporção 
estabelecidn no § 10 do art. 1.• do Decreto n.• 1.082 de 18 
de Agosto ultimo, huma fracção de mnis de 15 votantes, contar 
Pssa fracç:1o, como numero inteiro para accresccntar mais hum 
Eleitor, ou despreza-In. 

Em rrspostn tenho de dcclnrar á V. E"<. que, na hypothese 
11gnrada, deve desprezar-se qualquer numero de votantes inferior 
ao de trinta, marcado no citado parag-raplw, .-:omo base para 
dPsigna«;fio do numero de Eleitores, pois outra não pódc ser 
n inLPIIirYPncia das palavras do mesmo paragrapho, «na razão 
de hum Eleitor por :lO volanlesl1. 

lkus Gu:mlc a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. rn•sidt~nle da Província do Hio de latwiro. 

N.• 3Jí. -GUERlL\.-Aviso de 20 de S':)lemhro de 1860. 

Detrrminanrlo ~m Yirtndc da Imperial Resoluç:ío de 19 do rorrentc que os 
l'roft'>l<llltrs, tt•ndo de prestar juramento rlt•. fidelidade ús Bandeiras tltt 
EHreito, o fa,Jo solJrc os Santos EYangclllos. 

Rio de Janeiro. 1\linislerio dos Nc~or:ios d[l Cuerra crn 20 
de Setembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.- Havendo por hem Sna :\lagestmle o Im
perador, por Sua lmmcdiala e lrnpPrial Rc~olução de 1CJ do 
corrente, tom'-'da sobre Consulta do Conselho S11prcrno Militar, 
Determinar que os Protestantes tendo de prestar juramento 
de fidelidade ás Bandeims do Exercito, o fação sobre os Santos 
:Evant;clhos, que lhes servem da guia da fé c da moral; visto 
eomo sempre foi pratica no Foro aeeitar-sc o juramento de qual
quer individuo. segundo a l{eligião de quem o profere; assim o 
dcclnro n V. Ex. para seu governo, c em resposta no seu oficio 
n. • 8.1l5 de 11 de Junho deste anno. 

Deus Guarde a Y. I~x. - Sebastilio do Rego Barros.- Sr. 
Rarão de Suruhy. 



N. • 308.- Aviso de 20 de Setembrd de 1860. 

Recommendantlo a fiel e pontual observancia do determinado em A\·iso de 
:>8 de Maio de lS!iO áccrl'a de dcspczas. 

llio de Janeiro. l\finistcrio dos Negocios da Guerra em 20 
de Setembro de 1860. 

Becommendo a V. S. a fiel e pontual obsenancia do de
terminado crn A viso de 28 de 1\Iaio ultimo, para que faça 
entregar no Thesouro Nacional, no prazo marcado, as contas 
e documentos comprobatorios das despezas relativas aos tres 111czes anterion•o 

Deus Guarde a \'. S. -Scbastitio do Rego Barros.- Sr. 
Dircctor do Arsenal de Guerra da Ctkte. 

---

N. o 309.- A riso de 20 de Setembro de 18GO. 

llN!•rminando, em Yirtudc da Imperial Rcsoluçiio de 19 do rorrcnte, que a9 
prul·idencias contidas 1111s Pnnisücs do Conselho Supremo ~lilitar de lfJ 
de Abril de 1Rí3 c 10 de Setembro de !85:J se fação extcnsiYas ;ís Com· 
pauhias de Pedestres, c ;ís !JUC se acharem isoladas. 

lHo de Janeiro. l\Iinistrrio dos Negocias da Guerra em 20 
de Setembro de 18GO. 

Illm. c Exm. S1·.- Havendo por bem Sua 1\Iagestade o Im
perador, por Sua Irnrnediata e Imperial Hesolução de 19 do 
corrente, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo l\lilitar, 
Determinar que as providencias estabelecidas, para outros casos 
analogos aos de que V. Ex. tratou em seu oficio n.• 8.107 
de 11 de Junho deste anno, nas Provisões de 10 de Abril de 
18.1-3 c 10 de Setembro de 1853, se fação extensivas ás Com
panhias de Pedestres, c ás que muitas vezes se achão isoladas 
do quadro do Exercito; assim o declaro a V. Ex. para seu 
goremo, e para que o faça devidamente constar. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastiiio do Rego Barros.- Sr. Bariio de Suruhy. 



N.• r~w. -JUSTIÇA.-Aviso de 20 de Setembro dt~ 1860. 

Rrsol\e duvidas sobre a substituição do Escrivão tio Jur)· !" t•xecuçües Cri
minaes. 

2.a Secção. -Ministerio dos Negocios da Justiça. ltio de 
Janeiro em 20 de Setembro de 1860. 

Forão presentes á Sua 1\Iagestadc o Imperador as repre
st~utaçnes, que a este l\Iinisterio diril"iriío o Juiz de Direito 
da 1." \·ara, e o das Execuções desta Córte, nas quaes cxpoem, 
que smdt• pronunciado e suspenso o Escrivão do Jnry ~~ oxn
t'.tlt:lies crituinaes, Vm. nomeára que111 o substituísse perante 
\' 111. SÚIIH'nle, dcterminando-IIH) que requeresse ü aquelles 
Jui!.I'S a nonoeação de quPm o substituísse ywmnte elles, di
vidindo assim Ym. funcções que pela Lei estão n•unitlas: 
E o :\!esmo Auc;usto Senhor, Tendo ouYido o Conselheiro 
Consultor dos Ncgocios da Justiç.a, conl'ormando-sc eom o seu 
patw·t~r. Ha por bem l\landar declarar ;i \'m. que o Sl'U pro
t:i•dinwnto não foi conforme á disposiçiio do art. 108 da Lei 
de :J de Dezembro de 1841 que, designando unil:amente huru 
Escrhiio para o J u ry 1: ~~xecw;ües cri rni uaes, (:xcluP a divbào 
dt· suas funcções por tre,; substitutos ditl'erenles, divisão qu,• 
sú ao Poder Legislativo cabe Dreretar; o que lhe eornmunim 
para sua intelligencia. · 

Deus Guarde a Vm. -João Lustosa da Cunha Paraua
yuá. -Sr. Juiz de Uireito da 2.• Vara Crime da COrte. 

N." 401.-Aviso de 20 dP S(:\eutL•., ,'t· 18GO. 

Ao PresidPnte da Pr01idcia do Piauhy. lk,oh·c hullla du\idu a respeito 
das inrompatibilidadrs de !JtH' trata o Aviso de 30 de !'PIPmhro dr 18~9. 

:\linisterio dos l\egorios da Justiça. Hio de .Janeiro em 
20 de Setembro de 1860. 

Ilhn. e ]~xm. Sr.- Fiz prnsentP a Sua }lagesta!h> o Im
perador a consulta que a essa Presidencia dirigio o Juiz 1\lu
nicipal Supplente de Oeiras (<se, ú vi,;ta do Aviso de :30 dt~ 
Setembro do armo passado, que >ú trata de inwntpatibilidade 
dos .1 uizes com os Empregados du .I ustiça P não dos J uizPs 
tm!re si, se dm·e considerar incompativcl o <'Xt·n·.icio em qtw 
dlt' se acha com o de st:u cunhado .Iuiz de l)irPíto Substituto 
da Comarca, por deverem ser intPrpostos para Pste os reeursos 
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de despachos proferidos por aquelle >>: E o Mesmo Augu~to 
Senhor, Tendo Ouvido o Conselheiro Consultor dos Negocws 
da Justiça e conformando-se com o seu parecer, Ha por bem 
l\Iandar declarar a Y. Ex. que bem decidia es~a Presidencia 
a duvida proposta, declarando incompativel entre aquelles 
dous Juizes o exercício dos cargos mencionados á vista do 
Aviso citado, que, na expressão- Empregados de Justiça,~ 
comprehendc os Juizes, Promotores e Officiaes do Juizo; e, 
outro sim, que no supracitado Aviso achará V. Ex. o modo 
de solver a referida incompatibilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Para
naguá.- Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

N. • '~02. - AYiso de 20 de Setembro de 1860 . 

.... o Presidente da Pro' incia do I\ i o Grande do Norte. Declara as custas que 
devem percl'ller os Tahclliães pelo rccouhecirncuto das firmas sociaes. 

l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. lU o de Janeiro em 
20 de Setembro de 18ti0. 

lllm. e Exrn. Sr.- Sua l\Iagestade o Imperador, a Quem 
liz presente a consulta do Tabellião de Notas da Capital dessa 
Província, transmittida á V. Ex. pelo respectivo Juiz de Di
reito, e que acompanhou o officio de V. Ex. de 6 de Junho 
proximo passado, relativamente ás custas estabelecidas no Re
gimento dellas para o reconhecimento de firmas, Manda de
darar a V. Ex., Tendo Ouvido o Conselheiro Consultor dos 
Negocios da Justiça, e conformando-se com o seu parecer, que 
bem a decidio V. Ex., approvando a intelligencia dada pelo 
referido Juiz de Direito ao art. 88 do Hegulamcnto de 3 de 
l\Iarço de 1855, pelo qual dere o Tabcllião de Notas perceber 
sómente cento e sessenta réis pelo reconhecimento de qualquer 
firma social, ~ejão quantos forem os nomes que a componhão. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Para
naguá. -Sr. Presidente da ProYincia do Rio Grande do 
Norte. 



N.• 403.-FAZENDA.-Em 20 de Setembro de 1860. 

Não be pcrmittido exigir-se maior taxa de sello do que a marcada no Re
gulamento. 

Declaro a V. S. para os devidos effeitos, c em solução á 
consulta constante do officio que lhe dirigio o Administrador 
da l\Iesa de Rendas de Cabo Frio em 28 do mez passado , re
lativamente ao facto de haver o Juiz do Termo mandado re
validar hum documento junto a certos autos, por tet' sido 
sellado com a taxa de 200 réis em vez de 160 réis : que se
melhante revalidação não pódP ter lugar, visto como a Legis
lação respectiva nenhuma disposi~·ão conlí•m que a antorisl• : 
sendo que deve proceder-se nos termos do art. 86 do Regula
mento de 10 de Julho 1850 contra os J<:mpregados que exigirem 
taxa maior que a devida, além das penas do Codigo Criminal 
no caso de má fé. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silra Ferraz.
Sr. Director Geral interino das Rendas l'ublicas. 

N." 404.-Circular de 20 de Setembro de 1860. 

:\!anda exccutat· a Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto de 1860. 

l\linislerio dos Negocias dal Fazenda. Rio de .Janeiro em 
20 de Setembro de 1860. · 

Angelo l\Joniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, remctte aos Srs. Inspectorcs das Thesou
rarias de Fazenda os exemplares juntos da Lei n.• 1.083 de 22 
de Agosto proximo passado, afim de que a fação cumprir na 
parte que não depender de Regulamento. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N • .i05.- Em 20 de Setembro de 1860. 

Attribui~ões dos Ficics quando substituem o Thcsoureiro neral do Thrsuuro. 

Illm. c Exm. Sr.- J<:m solução á representação dirigida :t 
V. Ex. pelo Thesoureiro Geral do Thesouro Nacional em 17 
do mez passado, relativamente á disposição do Aviso de 10 
de Novembro ultimo, haja V. Ex. de declarar-lhe que devendo 
os respectivos Fieis, na r.onformidade dos arts. 38 da Lei de 
í de Outubro de 1831, e 30 do Decreto de 20 de Novembro 



riP- 1850, substitui-lo em sna falta, por impedimento legitimo, 
siÍmPnto no que rcspoila iÍs operações do entrada c sahida dos 
dinheiros publicos, nas quars se co!ltprehendem as obri~<H.'Õ<'S 
dD receber n pagar as quantias que constarem de ordens ou 
despacho~ dirigidos á Thcsouraria, assir;nar todas as cilrgas de 
receita lançadas pPio Eseriviio, exigir deste o balnnccte diario 
dos snldos existentes, conferi-los e a assignn1· o dito halanccto 
~~ n·!:pnnd<'r por todas as fi1lfas; e tnrlo -mais que tem imrno
diata relaç<lo com tnes OIWraç(íp,;; ri aro h r~ qnP !l('ão competindo 
!lllÍC<JIIICiltP ao .Escriviio fH'fO r·itnrfo .\riso de JO de :\OY!'lll!JI'o, 
os encGr~os de distribuir os trabalhos P <lllender <is p:lr[Ps, 
fazer e assignar a corresnondt:nria <~orn a Direetoria (~era! da 
Contnbilirladc c n'l'l'hf'r' desta as r·ommunie:Jçür·s nccessarias, 
rubricar ns wntas de despczas mitHI<ls n do cxpedien!c, enrerrnr 
diariamente o livro do ponto dos Empn·gndos c fazer a nota, 
qnc se cxtrahc do di!n livro para o pagamrnto dos venr:inwn!os 
dr>llf's, <~ os mais r>nrargos relativos ;í cserip!uraçiio n ao bom 
andamento do scniço da Thesouraria: sendo qw~ os Fieis 
no desl'mpcnho dn suas f'unrçiíes, sob a rnsponsahilidadr> do 
ThPsoureiro Geral, não fi<'iio inhibidos rl<' examinar todas ;1s 
;.:nias, ordPns, dcsprwlio.; c 1nai'i donnnrntns que Y<~rsarem snhn: 
<1 arn·radaçiio c entn'ga de qnaesqurr quantias, se assim o jul
garem nr>cessarlo. 

Peus (;uardf) a \-. Ex.- Angelo Jloni::: da Sifva Ferra:::.
Sr. Consc!hf'iro Dir('dor (;<Tal da Conta!Jilidadc. 

o rrrur:-.11 r:-tahf'JPrido n;J Cirf'ular th• 17 de Fr,vcrriro st1 deH' 1flr lu~ar 
f!l!íllldo ;p; dr1·i..;~-,"~ forPrn fa\or;tn•is ás parif'S . 

. \finísterio dos 1\egorios da Fazenda. Hio fk .I;Hwiro CIIJ 
~I dr~ Setemhro de 1860 _ 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Prt•sidcn!;: do Tribunnl do 
Tilcsouro Nacional, declara aos Srs. Jnspeclores das Tltesou
rarins dr~ Fazenda, que o n~cursu eslabekeido na parte final da 
Circular de 17 dr~ Fevereiro deste nnno, das dneisücs das wes
mas Thesomt~rias por occasião dos Colledon·s residentes até a 
dislanr~ia de sessenta legoas da Capital da Província l1averem 
incorrido nas penas do art. 4:3 da Lei n.'> 514 de 28 de Outubro 
de 1H18, dr•ve ter lng;1r unir·anwnfe nos casos em que as ditas 
decisóes st>j;io f'avorareis ás partes. 

Angelo Moniz da Silra Ferraz. 



N." 407 .--.JUSTIÇA.- A viso de 21 de Sclt~mbro de 1860. 

ll!'dat·a que os Officiacs da Guarda i'iaciouál, com exercido de Majores c 
Ajudantes '''~ Corpo>, c percebendo \Ctu:inu•ntos t!P tacs Patentes Ilf> 
~:\l:rrito, não podem accumular as funcçõrs de Juiz de Paz; c t(UUtHio 
aceitem semelhante cargo, devem deixar o exercício dos rrspceti,·os postos. 

l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Hio de Janeiro em 
2l tle :3ctcrnhro de 1860. 

Illlll. '' Exm. Sr.-·-- ExpCt: r. Ex. ('111 SP!l ofTkio datado 
tlt: 2 rk :uarço ultimo, que v,nrlo ~ir!D CllllS!!Ilado liPlO Bri
garlriro Commnndantc Suprrior da l;l!;m]a Nal'iona! da Cap~t<d 
dessu Prmincia, st• os (lffiriat•:; dn JIW:i1!1a l;unnla, (pJC, cotuo 
:\Iajon·s c Ajudantes p::rc;·bcm os soldos de taes patentes na 
primeira Linlu, potle111 aet·.ll;;Jular it:; ftliH'Ções dt• seus postos 
as de Juiz de Pa::, e s'' pela neptira podem acPilar t•ssPs cargos, 
dl'iXHJHio a dl't,divirlade dos postos; n'spo1Hit\ra \'. Kc que a 
accumuLti:;lo daquell;ls funcçÕPS 1!:• proitib~ila pelo art. i(i da 
IPi de 1\1 de SP!ernhro ck lt;;)O, art. :l.'~, % ;)" elo Dendo d1: 
:!5 ri!' Olllubro do dito anuo, t: art. 1(; do flp 6 dn :\hril de 
!fl:)'e.: mas que pr,la doutrina do .\Üi'' tk 1:1 dP Sel1:mbro de 
185G l!I!'S hc pr'nrtitticlo accil:1r o ear;.;o dr: Juiz de Paz, dei
xe~ndo o exercício de OIIiehl ua t;unnla Nacional, e desta det:isiío 
peck \'. Ex. a approvac;ão do (;overno imperial. Sua :\JngL'S
tade n i mpPrador ú Quem foi presente o referido offil'io, Tendo 
ouvido o Consultor dos ~egoeios dil Jnstit.:a, ,, Conformando-si' 
rom o seu parecer Houve por bem approvar a del'i<w por \'. 
Ex. dada em vista da lcgisla~ão arima citada. 

O f!UC communieo a V. Ex. p;Ha seu ,·onhrritlH'nto. 

Deus ( ~uan!e a \'. Ex.- Joãu Llfstow da Cunha l'ara
nayuá. -~'ir. PrcsidPule da Província dl' S. Pt:tlro do Hio t1rande 
do Sul. 

:\'." '!OS.-.\ viso ck :!'! de SclPmbro de 18(i0. 

Hcso!Yc duvidas ;;olmo a iucompati!Jilidade no cxcrddo rios earé!OS di' .fniz 
th: Paz, Vereador, e Cirurgiao ria <;uarda :-iarional. 

2." Secção.-Ministcrio dos Negoeios dn Justiça. Hio de 
.larwiro Pm 22 de Setemhro dP 18(i0. 

lllm. e Exrn. Sr.-:\' Sua :\lageslark o Imperador foi 
presente o officio dessa Pn~sidencia sob 11. 0 30 datado de l:l 
de :Ft>vPreiro ultimo acompanhando copia de ontro em qne o 



Juiz de Paz (' rereador Domingos .José Borges, da Villa de 
Cangussú, consulta, se tendo sido eleito Juiz de Paz c Vereador 
c depois nomeado Cirurgião da Guarda Nacional, deveria es
cusar-se de algum desses cargos por serem incompativcis; ao 
que respondeu essa Presidencia, que em vista do Aviso n.o 165 
de 22 de Julho de 18~9 c Decreto n. 0 722 de 25 de Outubro 
de 1850, não havia incompatibilidade no exercício dos referidos 
eargos. E o Mesmo .\ugusto Senhor tendo ouvido o Conse
llwiro f:onsultor dos :\'egocios da JustiçJ l\Ianda approvar a 
solu~·ãp dada por V. Ex. 

Deus Guarde a Y. Ex.- João Luslusa da Cunha Para
IW,'Jltá. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Sul. 

!\'." 409.-D!PEHIO.-.\\iso de ~2 de ;o;!'lrmhro de 181i0 

\r, YicP-Presidru!l~ da Prol iuria do Amazonas, del'larando qn•· os Presidentes 
dr Provinria drrem eommunirar ao Gowrno Imperial o,; motil'os por que 
adião as Assembléas Prorinciaes, c que nao ht• proel'dentc o que teve 
para o adiamrnto que rlcli!Jeruu. 

a.• Secção.-Rio de Janeiro. l\linistrrio dos Negocios do 
Jmpcrio em 22 de Sdernbro de J81i0. 

I IIm. c Exm. Sr. -Foi presente ao Governo Impcriill o 
ofricio de ,-. Ex. de 9 de Julho ultimo, no qual, respondendo 
ao Aviso que lhe dirigi em data de 5 de Junho antecedente, 
Y. .Ex. informa que não cornmunicou em seu officio de 9 de 
Abril deste anuo as razões que teve para adiar a abertura da 
sessão ordinaria da Assembléa Legislativa dessa Província para 
o 1." de Outubro proximo futuro, porque nem no Acto Addi
cional á Constituição do Imperio, nem em alguma outra parte 
da Legislação em vi~;or Pncontra disposição, qup, imponlm 
aquella obrigação; mas no entanto, satisli1zendo ao que lhe 
foi determinado no citildo A viso, declara que o referido adia
mento teye por fundamento os ilpuros c embaraços em quP a 
Presidcncii.l se achaYa por falta de recursos pecuniarios para 
acudir ás dcspezas publicils, como mais de huma vez fez sentir 
ao Governo, e por estarem os cofres da Provincia onerados 
com dividas avultadas, estado este que se aggravaria com a 
dcspeza que se faria por occasião dos trabalhos da Assembléa 
Provincial . 

. Em resposta declaro ú ,-. Ex. ~<que o Governo Imperial 
não ju)~a attt·ndivl'is as razõ(•s que , .. Ex. dá do seu proce
dimento. 



O não haver Lei que irnponha aquelle preceito não escusa 
a falta que houve da parte de V. Ex., pois que, cabendo ao 
Governo Imperial a suprema direcção dos negocios publicos, 
e tendo para isso necessidade de conhecer a maneira, por que 
os seus Delegados nas Províncias desempenhão a alta missão 
que lhes hc confiada, he da obrigação destes informa-lo de 
tudo quanto possa interessar a publica administração, princi
palmente dos actos que entcndão com a politiea, e com as suas 
attribuiçõcs constitucionaes, como he aquellc, de que se trata. 

O adiamento das Asscmbléas Provinciaes hc hum acto de 
muita importancia, que só he permittido, segundo a expressão 
do Acto Addieional, quando o bem da Provineia o exigir. O 
fim que y. Ex. teve em yisla não autorisava a deliberação 
que tomou; antes pelo contrario seria motivo para que apres
sa~sc a reunião da Asscmbléa, porque com o seu concurso, 
\'. Ex. poderia sahir dos embaraços em que se achava. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Yice-Presidente da Província do Amazonas. 

N." 410.-GUEIUlA. -Aviso de 24 de Setembro de 1860. 

lleclarando que deYcm ser punidas corrcccionalnwntc as praça' que com
rncttercm actos rcprchcnsiveis, que uao C'tPjüo t•ucalJet;ado< nos crimt•s 
preri.stos pelas Leis militares. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Nrgocios da Guerra em 2!~ 
de Srtembro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.-Havendo por bem Sua l\lagestade o Im
perador, por Sua lmrncdiata c Imperial Hesolução de 22 do 
corrente, tomada sobre consulta do Conselho Supremo Militar, 
Determinar que cesse o começado processo criminal instaurado 
contra as praças do Corpo de Guarnição fixa da Provinda do 
Paraná, 2. o Sargento Bento !\lanoel da Rocha, Cabos de Es
quadra José Vicente e Manoel Caetano Pinto, e Soldado 
João Bernardino de Moraes, pelo facto de terem jogado com 
hum escravo; por quanto não se dando tal facto dentro de 
Praça, quartel ou acampamento, nem tendo entrado no jogo 
objectos pertencentes aos uniformes militares, não se acha en
cabeçado semelhante facto, assim despido de circumstancias 
aggravantes, nos crimes previstos pelas Leis militares, dcvtmdo 
todavia serem castigadas correccionalrncnlc pelo Commandante 
do Corpo respectivo as mencionadas praças, e na proporção de 
dasuas gruaçõcs, visto que, em virtude destas, são estes indi-



viduos obrigados a dar a sons suhordinndos exemplo de alF
IPnção r!P quaesquer vi cios e a dos reprovados; assim o decliiro 
;1 V. Ex. para st•u mnlu~eimento e ~~xecução na parte que llu· 
toca. 

Deus l;;1:1 rde a Y. Ex. -Sebastião do Rego Ra1'ros. --Sr. 
Barão de Suruhy. 

\." 'dl.--.JLTSTH,:\.-.\\iso de 2:} de Sdrmbro de 181i0. 

j),.,·lar;t IJlll' os Co:tsf'llios dt• t)ualifieaç;1•J da Guarda ='acionai niio pudt•m 
chamar din~dal!li'IJtl' para t..b ÍIISIH'f'~f1es dos (~uarda~; os Uliiriacs do Cnrpu 
de ~_;owlP, ,. :-.irn rl'qui~ita-lo.-t ilo;o; rPS(H'I'lÍYos Cl!l'!'es, P, uo caso llc falta, 
1'111 qw·m "'~"' rrcal:ir a 1111111;; d1• IJIH' trata o art. !H do lJecrl'to "" ~:, 
dt· Outuliro Ul' 10;,0. 

l\Iinisterio dos \'egoeios da .Justiça. Hio de Janeiro em 
2:> de S!'tt•m!Jro dt~ IS!iO. 

Illin. t' E\111. ~:.r.- Consultando o Conselho de ()ualificnt;ão 
da t;uanla Nacional d.1s Fn•.!.!uezias de Nossa S~nhora da Yic
íoria e S . .lo;HJUilll do Bacan.c:a da Capilai dPs~;a J'royinci;l, 
sr~ lendo de eonrwar, )lill'<~ as in>pPcçües dos (itwnbs que n·
tJIWí'PSS!'III lHISSd;,:eu, para a n·srl'\a, algum dos Cirurgitíes do 
Corpo de ~;audl', )lfl:!ia f;:;:t~-lo iurlr•:wu:!t~nlt• dt• n·quisi1;fio ao j},._ 

l1•gado do Ciru,·gi:1'1-:.itír do E\r:rr·ito, e, 110 caso dr• falta, c111 
f(lt:'lll d!•via recal1ir a mull<t, respo11tlera ·~·. Ex. que estando 
os Ofliciae,; (]q Corpo de Saud(' sujt·ilos a lodns as regra:; c 
I'OIHJiçCws da disciplina miliL1r, niío podia o reli~rido Cor.sellJO 
clrauw-los din·dnmente, :~ si111 requbita-los ao respectiYo ClrPf:•, 
P, 110 caso de falta, n•,:::!lir a multa sohrc quem fosse lÍ!'
signadu p~lo IIH''Hio Clwf••. 

Sua :•L:~;:·:;!;:dt~ o Inq•,~:·;Hlor, a quem foriw prPsentt•:-; o 
o lici(, d•• i-. J~\. diitatlo dr.· :2{i dl' .luli!o 11ltin:o, ~~ os papt)h 
rPlillivos <lO a,;stu,pto t'lll qm•st~o, Jlou~-~~ por bem appm\ar 
" dl)l'i.;fio por r. E" (Lida ;í rdt·nda Consulla, por ser i.Jil
sPada nos arts. 2." ~~ Fi do H:·,;alamen!o de 7 de lHJI'\'.o dt~ 
JS5í, (jíiC I'Pge o Corpo de Saude do Exercito. O que com
lllllnico a Y. Ex. para seu ronlret:imento. 

Drus (iuarde a \~. ~E". -Joilo Lustosa da Cunha Para
naguá. --Sr. PrcsidPnte da Província do Maranhão. 
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Nto 41:!.-.FAmNDA, ..... Circular de 26 de Setembro de 1860..-

As caixas de papelão para vestidos são ass.emelhadas ás da mesma materia 
para cbapéos, 

Ministerlo dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Setembro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Tbesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Tbe
sourarias de FazeHda, para que o fação constar aos das res
pectivas Alfandegas, que por decisão desta data forão asseme
lhadas as caixas de papelão para vestidos ás da mesma ma
teria para chapéos, descriptas no art. 316 da Tarifa, em con
formidade do qual estão sujeitas aos direitos de 90 réis a 
libra, unicamente porém no caso de virem vasias. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N ." 413.- JUSTIÇA.- Aviso de 27 de Setembro de 1860. 

Declara que os Empregados do Juizo, só podem receber custas nos inven
tarios em que são interessados Orpbãos depois de conrluido o processo. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua 1\tagestade o Imperador a quem foi 
presente o oficio que me dirigio o .Iuiz Municipal e de Orphãos 
do Termo de Cabo Frio, com data de 27 de Julho ultimo, 
consultando se, pela disposição da segunda parte do art. 184 do 
Regimento de custas, os Empregados do Juizo são inhibidos de 
receber nos inventarios em que são interessados Orphãos, as 
custas legaes logo que estejão concluídos os respectivos actos, 
huma vez que os inventariantes, ou as partes que os requerem 
queirão paga-las, sem que lhes sejão exigidas, ou se aquella 
disposição tem por fim sómente prohibir a exigencia do sala
rio antes de concluído o processo ; Ha por bem, conformando
se com o parecer do Conselheiro Consultor dos Negocios da 
Justiça, Mandar declarar a V. Ex. para que o faça constar ao 
referido Juiz, que o Empregado de Justiça que receber custas 
no caso figurado, recebe custas indevidas e fica sujeito ás penas 
disciplinares do art. 183 ào citado Regimento, devendo V. Ex. 
outrosim, fazer sentir áquelle Juiz a irre~ularidade com que 

Pecistie.~ do Got•errw. !J5 
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~o dlriglu ti ôstê :Minlst~rio sem ser por fntêfriu~dío desgil 
Presidencia. 

Deus Guarde a V, Ex.- João Lustosa da Cunha Para
naguá.- Sr. Presidente da Provincia do Rio de Janeiro. 

N.• cÍ.H. -Aviso de 27 dr Setembro de 1860. 

lJPrlara i!lconvenicnlr r sup(•rnuo o rxame de sufficienci>t pa.ra a nomea
~no de :-olil'ita!lores interinos na falta de provisionados. 

l\1inisterio dos 1'\egocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de 1.8ü0. 

Illrn. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua l\lagcstade o Impe
rador o officio dessa Presidenda datado de 26 de l\Iaio ultimo 
dirigido ao 4." Supplt•nte do .Juiz l\I unicipal do Termo do Codó, 
mn quP Y. Ex., resohendo a duvida por elle proposta em data 
dn 19 do III<'Slllo mcz, dPclarou que, para a nomeação pro
visoria de Solieiladorcs pelos .J;Jiws dn primeira instancia, na 
1idla de provisionados pelo Presidente da Helação, era neces
sario (•xame de sutrlciencia na fórma do art. 2." do Decreto 
u. • :1ns d() 21 de Dezembro de 18/t.!t., não sendo porém essen
cial que o mesmo exame seja presidido pelo Juiz etTectivo. 
:E o mesmo Au~usto Senhor, conformando-se com o parecer 
do Consdheiro Consultor dos Negocios da Justiça, 1\'landa de
clarar a V. I~x. que a nornPação interina, como hum remedio 
provisorio nas vagas dos eargos publicos, carecr de ser prompta 
c i rnmediata afim de não retardar-se o expediente, e, no caso 
d(~ lfiiP se trata, a marcha da justiça; sendo portanto o exame 
para a nornp<~~·ão de solicitadores interinos inconveniente pela 
demora que acarretaria uo respectivo provirnt'nto temporario, 
~~ supernuo, porqu1~ o .luiz tem contra a falta de habilitações 
do nomPado o mPihor corrrctivo na sua destituição. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Para
rtaguá. - Sr. Presidente da Província do MaranMo. 
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N. 11 415 ....... Aviso de ~'1 de Setembro de Í86tl. 

beclarl\ que os Curadores dos herdeiros ausentes, 11enhum direito tem l 
qualquer outra rem\lnera~o de seu ~fabalbo além da porcenu.s•m que 
lhes compete pelo que arrecadno. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
27 de Setembro de 1860. 

lllrn. e Exm. Sr.- Levei ao conhecinwnto de Sua Mages
tade o lrnp(~rador o officio de Y. Ex. datado de 21 de Junho 
ultimo com que transrnittio por copia o do Juiz Municipal e 
de Orphãos do Termo dP Marianna, consultando se os Curadores 
dos herdeiros ausentes, quando comparecem aos processos dos 
inventarios para que são citados, tem direito ás custas de estada 
designadas para os Curadores geraes dos Orphãos em circurns
t~ncias identicas. 1~ o mesmo Augusto Senhor, conformando
se com o parecer do Conselheiro ·Consultor dos Negocios da 
Justiça, Ha por bem mandar declarar a V. Ex. que os referidos 
Curadores nenhum direito tem a qualquer outra remuneração 
de seu trabalho além da porcentagem que lhes compete pelo que 
arrecadão; o que V. Ex. fará constar ao referido Juiz. 

Deus (;uarde a V. Ex. -João Lustosa da Cunha Para
naguá.- Sr. Presidente da Província de Minas Geraea. 

N.• 416. -Aviso de 28 de Setembro de 1860. 

Reiolve duvida sobre o meio de evitar os inconvenientes da morosidade do 
processo de liao~a. 

Ministerio dos Negoci~ da Justiça. Rio de Jan6iro em 28 
de Setembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Levei ao conhecimento de Sua Mages
tade o Imperador o oficio de V. Ex. n.o 109 de 22 de Maio 
do corrente anno, em que me communica ter approvado o 
procedimento do Juiz Municipal do Termo de Campina Grande, 
que, no intuito de (\bviar o abuso de se conservarem soltos 
os réos de crimes afiançaveis antes de ultimados os termos 
da fiança que requerem, tomára o expediente de lhes assignar 
hum prazo razoavcl dentro do qual concluão o respectivo pro
cesso sob pena de serem recolhidos á prisão : E o mesmo 
Augusto Senhor, conformando-se com o pare~r do Conselheiro 
Consultor dos Negoeios da J ustica. Manda declarar a V. Ex., 



pará qu6 o faça constai' ao reférido Juiz1 que o expediente por 
elle adaptado não póde merecer a Sua Imperial Approvação 
por falta de fundamento legal, e que, em quanto o Poder Le
gislativo Geral não providenciar sobre o meio de eyitar os 
inconYenientes da morosidade do processo de fiança, cumpre 
ao Juiz que pronunciar o réo mandar prendê-lo na fórma da 
Lei, ou recommenda-Io na prisão, se já estiver preso, até que seja 
etfectivamente afiançado, antes do que não se lhe póde conceder 
contra-mandado ou mandado de soltura. 

Deus Guarde a V, Ex.- JoiitJ Lustosa da Cunha Para
naguá. -Sr. Presidente da Provilicia da Parahyba. 

N." M7 .-IMPERIO.-Ayiso de 28 de Setembro de 1860. 

Ao Pres'dente da Provincia d~ :\linas Geraes, declarando que, para se dar 
cu.mprimeuto ~o Ar•~ordao da Relacão ~obre qualificação de Yotantes, he 
preciso IJIW 'e aprr>eut<· doemnf•ntÓ aulhenlieo do mesmo Accordão. 

3. • Secção.- Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias do 
lmperio em 28 de Setembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo o Juiz Municipal da Cidade 
de 1\larianna representado ao Governo Imperial contra o pro
cedimento do Juiz de Paz Presidrmte da ~lesa Parochial, que 
deixou de tum prir a ordem, que elle lhe exp•·dira, na qua
lidade de Presidente do Conselho l\Iunicipal de Recurso, 
mandando pôr em execução hum Accordào da ltelação, que 
climinaYa da lista da qualificação Yarios individuas; declaro 
a Y. Ex., para o fazer constar ao dito Juiz Municipal, que 
a simples publicação do Accordão no Correio .Mercantil não 
era bastante, para que se fizesse alteração na lista de quali
ficação, e portanto não devêra elle ter expedido a ordem, á 
que se refere, pois que, segundo os principios de direito, sobre 
os quaes tem sido bas~adas as decisões do Governo á tal respeito, 
he necessario, para que se cumpra a decisão proferida sobre re
curso, que se apresente documento authentico do provimento 
do mesmo recurso. Quando isto se tenha verificado, V. Ex. 
ordenará ao Presidente da .Junta que cumpra a sentença da 
Helação. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Perez'ra Filho. 
-Sr. Presidente da Província de 1\finas-Geraes. 



N. 0 418. -JUSTIÇA.- Aviso de 29 de Setembro de 1860. 

Declara que nao pódc ser processado o Advogado que aconselhar contra 113 
Ordenações e Direito expresso. 

l\linistcrio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro em 
29 de Setembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo levado ao conhecimento de Sua 
l\Jagestade o Imperador o oficio de V. Ex. <la lado dP 1 /~ do 
corrente, acompanhado do que lhe dirigio o Juit. d<' DirPilo de 
Cabo t'rio consultando se he comprtcnlc para proeess<Jr, co1no 
Empregados Publieos não prhilegiado,;, os Advogaclos que acon
selhão contra as Ordenações e dirPilo expresso, e C(Ue por isso 
incorrem na pena de suspensão, por virtude das disposiçõrs 
da Ord., Liv. 1.0

, Tit. 1~8, ~ 7. 0
, Tit. 5. 0 § !~.", c art. WO 

do Codigo Criminal: H a por bem o mesmo Aufrusto Senhor 
conformando-se com o parecer do Conselheiro Consultor do~ 
Negocios da Justiça, l\Iandar declarar a V. Ex. para que o 
faça constar a aquellc Magistrado, que a primeira das Orde
nações dtadas não se refere ás prmus criminacs em que possão 
incorrer os julgadores, mas sim üs disciplinares. laes con:o, a 
de multa, a de condemnação nas custas, & c., não dnndo lu;.rar 
portanto á duvida suscitada sobre a applicaç;lo do art. 160 
do referido Cocligo, em que aliás não poderia incorrer o Ad
vogado que exercendo a sua industria privada não póde Sl't' 

Empregado Publico. 

Deus Guarde a V. Ex. -João Lustosa da C unha Para
naguá. -Sr. Presidente da Provinda do lHo de Janeiro. 

N.• 419. -FAZENDA.-Em 2 de Outubro do 1860. 

Na expressao vencimento, de que usa o art. 3\l do Decretou.• 2.313 comprr
hende-sc o ordenado c a gratificação. 

1\iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio do Janeiro em 
2 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Communieo a V. Ex. que Sua 1\lages
tade o Imperador, de accordo com o parecer drssa Hirectoria 
Geral e com o do Conselheiro Procurador Fiscal, Houve por bem 
Decidir, por lmmediata Hesolução de 29 de Setembro pro
ximo findo, tomada sobre consulla da Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado, que na expressão-vencimento fixo-



de que usa o Decreto n.o 2.3!~3 de 29 de Janeiro de 1859, 
para regular o augmento de vencimentos a que tiverem di
reito, qua11t1o aposontallos1 os Ernpr(•gados das Alfandegás, 
1\lesas do Consulado e Retebedorias, comprehend•~-se não só 
o ordenado, mas tambem a gratificação de qut> trata a Ta
beiJa annexa ao Decreto de 16 de Janeiro de 1858, rt.o 2.082. 

Neste sentido, portanto, cumpre que se proceda a respeito 
dos requerimentos juntos de Jo<1quim Nunes e Francisw José 
de Olivéita, aposehtados, este no lugar de 2. 0 Escripttirario 
da Hecebedoria, c aquelle no de Feitor Conlerer1tc dri Alfat1-
dega da eurtc. 

Dcbs Guatde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Cotl~e!Jieiro DitedtJt· Genrl da Contabilidade. 

N.• !~S!O.-Eill 2 de O!rttthro de 18G!l. 

Mandá tohtat i:tns aposPnWdiJrias dos EmprP~~dos de Fazrnrlá o tempo tlc 
servi~b prestado corhrJ adtlidu> em <JÜ<IIittter Ri'(drtíção l'ub!iea. 

1\Tinisterio dos NPgocios da I•'uzenrla. Hio de Juneiro em 
2 de Outubro de 1 560. 

111m. e Exm. Sr.-Communico u ~ . Ex. que, Attendendo 
a que não hu Lei; que obstt~ u que SPjão ahonudos, nós casos de 
aposentadoria, os serviços prestados ao Estado como ad
didos u quulquer Heparfição, ou outros srrnelhantes, com Yen
cirnentos ou sem elles; e a que alt~tll disso o principio lhvo
ravPI tem já sido adoptado, por mais de h uma vez, a rrspeito 
de J~mprcgudos das HPparli<;ÕI)S da l;twrra e :\farinha: Houve 
por b<)lll De<'idir· Sua :\LtgP.;tade o Imperador, por lmmndiata 
nesolução de 2!) de Setembro rlr5le ilhtW, IO!Ili.lda sobre con
sulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, qnn deve 
levar-se em conta, para a aposenturia dos Ern[Jt'egadós pertt~ncenlPs 
ao l\linistcrio da Fazerida, o tempo que houverem servido de 
addidos, gratuitamente ou não, em qualquer ncpartição ]'u
bllca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo Mont'z da Silva Ferraz.
Sr. CIJiiselheiro IJireelor t~eral üâ C!.mlabllidadd. 
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N\• 421.- Bm 2 de Outubro de 1860. 

'vencimentos que c001petem aos Empre!(ados despachados ou rcmoYidos 
quáildo doerité~ ou no gozo de licenças. 

Mhlistilritl dõs i'(egdcltis dit Fatehlla.-Rio dê Jâticira em 2 
de Outubro de 1860. 

lllm. eExm. Sr.-Havendo por bem deddir S. M. o Impe
rador, por Immediata Hesolu~·ão de 29 dn Sdemhro do l'or
rente anno, tomada sobre Consulta da S!)C<:ão de F<t7.enda do 
Conselho de Estado, que os Empregados promovido~ ou remo
vidos qllaritlo dochh~s ou iw g-ozo d•~ lirt)llt"a, e t1s qtw licarPIII 
addidos ás Repartiçfíes á que até então twrl,·nciüo 11üo tem di
reito aos l'CSpectiVOS VCUtÍiliClllOS Se não depois da f'lli~diva JlOSS!\ 

c exen;icio em os novos f)ntpregos jHll;a qtw hnuv<:n;m sido 
<jespachados, e que portanto devem pern:bcr, pda BqHirliçiio 
d'ondc sahirão os veneimentos que <lltt"rioi'IIIPIIII; llu;s Clllll(l'' · 

tião; assim o eommunico a \~. Ex. Jktra s•·u ronlH;t:iiiH;uto n 
governo, bem como que se na appliea~·iío dcsl<l n·gra algu1na 
diitd·cnça se der entre as quailtias dPspendi<las e as <ll~erctadas 
riá Lei do Orçamento, o eie<~sso tia" priiueiras para as Sl'gnhdns 
àeverü ser levado á verha-E,·e1lluaes- . 
. t~ nestà corifoi·inidade eumprn que S(~ proc,•da a respeito du 
l\laximo ,Ferrcii'a de Albuquer<JUI', ex-Eserivüo da Alfallt!Pga 
do llio Grande do ~orte, removido, quando licl'iiciado Jllll' 

jpoiivo de molestia, para o lugar de Ajudanli· t'nHkrente da da 
Côite, e cuja prctenÇão deu origetn á eitada HPsolu~:ão. 

Deus Guarde a v. 'Ex.-Angelo Moni:; da Silra I•'crra::.-~l'. 
Conselheiro Diredor Geral da Cohtabilidade. 

N .b 4-2~.- Em 2 de Outubro de 1SUii. 

Allivia de Jnulta hulh dcspar.ho em qnc houw erro dr !'al•·ulo, rm , ista 
dd Art. 4\l dá~ dis)lo~içõe~ prclimiüárcs da Tahl'a. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Hio u<~ Janeiro em 2 
de Outubro de 1860. 

O Tribunal do Thesouro Nacional, tomando conhecimento 
do recurso que Guilherme de Castro & C." intcrpozerão da 
decisão dessa Alfandega, sujeitan{.l.o-os ao pa~anwnlo dos di
reitos em dobro pelo erro de cafuulo relativo a cem peças de 
alpaca por elles submettidas a despacho com outras fazcnuas 
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em JunhlJ ultimtJ, r~Y.Jlw:u, á ,·í5ta do art. VJ das rusposicões 
pr~:límín11r<:fi rlt1 T!! rifa, d;, r r,rrJrím~:n tfJ a() rrs~:"Smr, r~so·: o 
que mmmunko a V. S. fJara os de~idos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moni:: da Silva Ferra~ . .._. 
Sr. lnspector da Alfandega da Côrte. 

N.0 423.-JUSTIÇA. -Aviso de 3 de Outubro de 1860. 

Declara em que casos deycm os Juizes perceber os emolumentos marcados 
no art. l!J do Rrgimcnto de custas. 

l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
3 de Outubro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua l\Iagestade o Imperador a quem 
foi presente o officio de V. l~x. datado do 1.. o de Setembro 
ultimo, acompanhando por copia o do Juiz Municipal e de 
Orphãos de S. João de El-Rei, em que consulta, se pelo 
art. 19 do Re~imento de custas os Juizes devem ter os emo
lumentos nellc designados pelos exames a que procedem fóra 
de seus auditorios, principalmente sendo esses actos incidentes 
de cansas qnc os mesmos Juizes proccssão fóra de suas re
sidcncias, l\Ianda declarar a V. l~x., para que o laça constar 
ao referido Juiz, quc a solução da duvida proposta acha-se 
nas disposições claras dos arts. 19, 24 e 2;) do Regimento 
citado, em vi rtudc (l:ls quaes, se a diligcncia a que o Juiz 
sahc fóra de srus auditorios, he drsignadamente o exame de 
que se trata, não percebe por este o emolumento do art. 19 
c sim simplesmente o do art. 2'1.; mas se sabe para algum 
outro acto c por incidente, c a requerimento da parte procede 

" a algum exame, percebe aU·m das custas do art. 2.1. os emo
lumentos marcados no art. 1!J para o acto do exame, podendo 
em qualquer dos casos vencer tambem as custas de caminho 
estabelecidas no art. 25, se a distancia excede a duas legoas 
do lugar de sua residcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lustosa da Cunha Partt-4 
naguá. -Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 
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N.o 4.24..-FAZENDA.--circular de 3 de Outubro de 1860. 

As gratificações para quebras concedidas aos Thesoureiros e Pagadores nllo 
estilo sujeitas a regra do art. 43. do Decreto n.• 2.343. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de Outubro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctores das Tbesou
rarias de Fazenda, que as gratificações para quebras, concedidas 
aos Tbesoureiros c Pagadores, não estão sujeitas á regra do art. 
43 do Decreto n.• 2.343 de 29 de Janeiro de 1859; o qual 
refere-se unicamente ás gratificações que percebem os Empre
gados pelo eiTectivo exercício. 

Angelo Moniz da Silva Ferra;:. 

N. 425.- Circular de /~ de Outubro de 1860. 

Os responsaveis do Ministerio da Marinha devem entregar nas Thesourarias 
os saldos no fim do anuo financeiro ou exercício. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. llio de Janeiro em 
4 de Outubro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, previne aos Srs. lnspectorcs das Thcsou
rarias de Fazenda que em Aviso da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha de 12 de Setembro do corrente anno, cuja 
fiel execução lhes recommenda, foi communicado haver-se de
terminado que os responsaveis por dinheiros do Estado, sujeitos 
áquelle 1\Iinisterio, entreguem nas Províncias ás mesmas Thc
sourarias, no fim de cada anno financeiro ou exercício, os saldos 
existentes em seu poder, conforme coincidir com hum ou com 
outro o encerramento das respectivas contas. 

Angelo Moni~ da Silva Herra~. 

Decisões do G(Jt)crno. 46 
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N' .~t \!6. z.:::. GUERRA. ~ A vi~d dé 4 dê tfút\ibfu de 1860. 

D'éelilrAn'd'o que ó otlidlil que serl"e de Vogal Interino do conselho Adnri'
nistrativo 'de có'uiprás tefu direito a gràtificàÇllo de conformidade com a 
Imperial Resolu~ilo de 14 e Aviso de 19 de Setembro de 1859. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negmios da Gnerra em 4 
de Outubro de 1860. 

llltn. c Exm. Sr.- A' Sua l\Jagestadn o Imperá dor foi 
presente, com o officio de V. Ex. sob n.o 80 de 30 de Agosto 
ultimó, o requerimento do 1\Jajor reformado Angelo Simeão da 
Silva, petlindo pa;ramento de seu soldo e da gratiiicação que 
lhe compete, não só pelas \wcs t(UC senio de vogal interino 
do Conselho Ad:ninistr<Jtivo de comp:·as do Arsenal de Gunrra 
dessa Provineia, como por estar exercendo o dito lugar; c 
o Mesmo Atlgustó St-nhor l\lan'da declarar a V. Ex. que, 
achando-se revogada por Imperial Resolução de H e Aviso de 
19 de Setembro de 1859, na parte relativa, a disposição do 
Hegulamento de H. de D··zernbro de 1852, em que a Tho
souraria dP Fazenda se fundúra para se opplir a tal pilgamento, 
pôde V. Ex. ordenar o embolso ao referido l\lajor do soldo 
reclamado e das mais nmlagens a que tiver direito. 

:Qeus G!Iar~e a V. Ex .. -Sehastião do Rego Barros.-Sr. 
Presidente dn Província da Rahia. 

N. 0 ld7. -Ariso d(~ 5 do Outubro de 1860. 

Décl'áran~o ~ú'e ó 'O'fl'ict:tl rr~ormarlo da cxtilil't,, Guarrh Polieial, qne nunea 
pr'rt~c'/>u lt Corpo ~um pil~o. m1ó tr·m dirr•ito a t>tlldo algum . 

. Jlio de .JanPiro. '\iinisterio dos Negocios da Guerra ên1 
5 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solttcão ao ollicio n. o 84 de 30 de 
Julho ultimo, tenho de df'(:!ar<~r !).. Y. Ex. quP, á vistil do dis
posto na Imperial Resolução d(~ i1 de Agosto, o Capitão re
formado da extincta (iuarda Policial dessa Província Francisco 
Gonçalves Pinheiro, que serve de Commandante do Forte de 
S. Gabriel, não tem direito a soldo algum por nunca ter per
tencido a Corpo algum Policial pago ; podendo continuar a 
ser conservado no dito Commando se V. Ex. assim o julgar 
conveniente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros,- Sr. 
!'residente da Província do Amazonas. 
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N·." '4.!8. ;..._ IIIPBlUO: ..:.. A viso de 5 de Outütiro de 1860. 

Ao Présiden.te da ProYincia de Mind Ger.1es,. derlarando que ás Parochias 
não contempladas nos Decretos que dividirão as Províncias em novos 
Districtos Eleitoraes\, devem ,pertene,er. á,quelle a que pertencem as Paro
chias de que tiVerem sido ~smekhbradas. 

3.a .sec~ão. -Ri!>. ~e ~anei_ro. , Ministerio dos Ncgocios do 
Imperto em 5 ile Oiltubi'ü de tsoo~ 

IÜtti. c Exlh. Sr.-Têhho presetlté o officio tl'ê V. Ex. ri. 6 

94 de 27 de Setembi·o proxiiho fihdo, subinéttcndo â cbn~i
deração do Governo Imperial a se0:uintc duvida: 

Determinando o Decreto n." 2.636 de 5 do mesmo mcz, que 
dividio essa Provihcia erü sete Distl'ictos Eleitoraes, que a Paro
chia da Villa do Curvello, que pertencia ao antigo Districto 
meitoral da Diamantina, tique pertencendo ao actual 2." Dis
tricto, e tendo sido de~mcihbrados tia rcfurida Paruchia dous 
Districtos, que fótmão nctualmente a nova Parochiá de N. S. 
da J>iedadé do Uagre, petle V. Ex. qnP o Governo Imperial 
designe o Districtb l~lcitoral ti que devt~ ficar pertencendo esta 
nova Parochia, e tle a tàl n~speito huma decisao generica, 
applicavel ri outras Parochlas, que se achão em ülenticas cir
cumstaneias. 

E etn resposta decl<tro-Ihe que as novas Parochias, de que 
não fizercril menção os Decretos que dividem as Províncias em 
Districlos Eleitoraesj deveni pertencer ao Districto, á que fi
cátão pertencendo em virtude dos mesmos Decretos as Paro
chias, de que forão desmembradas, como por anal<lgia determina 
o art. 19 das lnstruqõcs tlu 23 de Agosto ultimo para execuçilo 
do Decreto n.o 1.082 de 18 do tneilmo mez á respeito das 
Pardchias crf'adàs depois da divisilo dos Districtos á que se 
procrder para a dita cxeenção ; e portanto a nova Paroehia 
dP N. S. d;i Piedatle do Bagre deve perten(:er ao 2. o IJistricto 
Eleitoral, á que ficou pertéril;endo a da Vllla do Curvello1 de 
que foi desmembrada. 

O que couhnunico á V. Ex. para sua iritelli~encia. 

Deus Ouardé a V. Et.-Joãt1 dé Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Pruvir!cia de Minas Gctacs. 



N.o 429.-FAZENDA.-Circular de 5 de Outubr6 de 1860. 

Transmitte as Instrucções para execução do novo Hegulamento das Alfandegas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. 
5 de Outubro de 1860. 

Rio de Janeiro em 

Angelo l\'loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, transmitte aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para os devidos etfdtos, as lnstrucções juntas, 
expedidas para a execução do Decreto n. o 2. 647 de 19 de Setem
bro proximo passado. 

Angelo Moniz da Silva Ferrctz. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, para a boa execução do Regulamento ap
provado pelo Decreto n. 2.6~7 de 1\J de Setembro do corrente 
anno, ordena que se observem as sPguintcs lnstrucções: 

Art. 1. 0 O Hegulamtnlo n. 2.1i't7 de 1\l de Sekmbro do 
corrente anno será posto em execuçilo no prazo e pelo modo 
marcado no art. 782 do mesmo Regulamento, precedendo os 
competentes annuncios para conhecinwnto dos interessados. 

Os archivos das :\íesas de Consuln do extinctas serão reme l
tidos para o Thesouro na Corte, e Thesourarias nas Províncias, 
e acondicionados nos Cartorios respccli vos; devendo unicamente 
ser entregues á Alfandega: 1.", os do!'.Ulllentos c papeis, que 
interessarem aos mappas estatísticos ainda não concluídos, para 
que tenhão o competente destino; 2. 0

, os termos de responsa
bilidade c os documentos relativos a eauções e fianças, e outros 
papeis ainda pendentes. 

Art. 2. o Os Guardas que não forem contemplados no Qua
dro respeetivo, senirão como addidos <Í Alfandcga que o l\Ii
nistro da Fazenda na Côrtc, ou os Prrsidcntcs nas Provincias 
designarem; devendo todnvia sPr como taes considerados uni
camente os que não se poderem empregar por falta de vagas 
nas Allandcgas, ou l\Icsas de Rendas da respectiva Provincia, 
quer como Officiacs de Descarga, conforme a ultima parte do 
art. 4. •, quer como Guardas. 

Os Guardas das l\Icsas de Rendas reunidas a alguma Alfan
dega entrarão no Quadro da força dos Guardas desta. 

Art. 3. 0 Os Officiaes inferiores de Companhia, secção de 
Companhia ou da força dos Guardas serão tirados das classes dos 
mesmos Guardas, excepto os que forem nomeados Com mandantes, 
unicamente no caso de não haverem Guardas com as suficientes 
habilitações. 

Art. 4. o Todos os lugares não providos serão preenchidos 



interinamentfl pelos Presidentes de Provincia â vista das1n~ 
formações do lnspector da respectiva Alfandega e Thesouraria; 
devendo taes nomeações ser immediatamente sujeitas ao Mi
nistro da Fazenda , ou aos Presidentes , nos casos em que 
pelo Regulamento a estes compete a nomeação definitiva. 

Os Officiaes de Descarga, em regra geral, serão tirados d'entre 
os Guardas. 

Art. 5.• fia Alfandega em que pela Tabella annexa ao Regu
lamento não existirem os lugares de Fieis de Armazem, na 
fórma do art. 185 do mesmo Regulamento, as respectivas obri
gações serão desempenhadas pelo Administrador da Capatazin, 
ou por prepostos seus e de sua responsabilidade , tirados do 
pessoal da mesma Capatnzia. 

Art. 6.• Os Correios c Continuos, que na presente orga
nisação não forem contemplados por ser o numero actual exce
dente ao fixado pela Tabella annexa ao novo Regulamento, 
serão aproveitados nos lugares de Gua-rdas. 

Art. 7. o Nas Alfandegas da COrte e do Pará se estabelecerão, 
com a maior brevidade, Entrepostos publicos; podendo para 
este fim servir, emquanto não houver edilicio especial, hum ou 
mais armazcns internos, ou externos da Alfandega, que tiverem 
a necessaria capacidade. 

Art. 8. o As barcas de vigia fixas serão substituídas, sempre 
que fôr possível, por Postos ou Registros em terra, situados nos 
lugares que forem mais convenientes á fiscalisação, construin
do-seou alugando-se para este fim os edificios necessarios, quando 
não haja publicos. 

Art. 9. 0 A despeza actual com a Capatazia sujeita a Admi
nistração deve ser diminuída, Jimitando-stl o seu pessoal ao nu-
mero strictamcnte indispcnsavel. . 

Para este fim os Inspectorcs das Alfandcgas apresentarão, com 
a maior brevidade, o quadro do pessoal, c hum orçamento da 
despeza com este e com o material preciso. 

Este quadro, depois de approvado na fórma do art. 186 do 
Regulamento, c o orçamento da despeza, serão remettidos com 
informação da respectiva Thesouraria de Fazenda á Din"ctoria 
Geral das Rendas, para ahi se fixar a despcza, que não poderá 
em caso algum, salvo o de urgencia, ser augmentado, c ainda 
neste caso sob responsabilidade do competente Inspcctor ou Ad
ministrador, ficando sempre dependente de approvação do Mi~ 
nistro da Fazenda. 

Art. 10. No fim de cada trimestre os Inspectores das Alfan
degas remettcrão pelos canaes competentes huma relação de con
ducta do respectivo pessoal. Nessa relação devem mencionar-se a 
idade, estado, capacidade intellectual, tempo de serviço em qual
quer Repartição Geral, inclusive o do Exercito e Marinha, com~ 
portamento civil e como Empregado, faltas, suspensões, appli
cação, zelo e serviços e:xtraordinarios. 



Art. H. Hum tn~i depois d~ tel' come~ado n oieéu~;i'Í(J 
do novo Regulamento abrir-se-ba concurso para os lugares de 
fraticantes das Alfundegas, onde houver taes empregos. 

Art. 12. Os trabalhos estatísticos serão organisados, con
forme o modelo junto, no principio de cada mez, pelo que 
toca á importação e exportação dos mezes anteriores do res
pectivo anno financeiro, comparando-se com as de igual época 
do anno anterior e addicionando-se a importancia do mez 
ou mezes antecedentes do anno financeiro respectivo. 

O mesmo so observará com os que são relativos á na
Veí'ação costeira e de longo curso, nacional e estrangeira, com 
a devida distincção. Quando não haja actualmrnte dados para 
a comparação, será esta unicamente feita no anno seguinte. 

lluma copia destes mappas será mensalmente remcUida 
á Directoria Geral das Rendas. 

Publicar-sP-ha tarnbem mensalmente huma tabella de 
cada titulo de receita comparada mm a dos mezes correspon
dentes dos dous ultimos annos anteriores, sendo do mesmo 
modo remettida huma copia á Dircctoria Geral das Rendas. 

Art. 1:!. A disposição do novo Hegulamento, relativa ao 
Tratado de Commercio com a H<'publica Oriental do Uruguay-, 
tica subordinada ao que dispõe o Ikereto n. • 2. 653 de 29 
de Setembro de 18GO, annexo por eopia. 

Art. 14. Os lnspectores das "\lfandegas proporão pelos 
canaes competentes o que julg-arem conveniente para a boa 
execução dos arts. 38, !~4, 186, 191, 276, 352, 360 e 780 do Re
gulamento, e de quacsqucr outras disposições, e darão conta 
da execução do mesmo HPgulamento, indicando o que jul
garem acertado para sua emenda e aperfeiçoamento. Os 
Inspcctores das Thcsourarias d:lfão sua opinião a respeilo do 
quaesquer representações sobre semelhante assumpto. 

llio de Janeiro, 1." de Outubro de 1860.-Angelo Moniz 
da Silra Ferraz. 

N. o /~30. -l~m 5 de Outubro de 1860. 

Os Fieis dos Thesourriros podem ser dcmittidus pelos Inspectorcs das The
sourarias, e nos impedimentos daqucllcs os respectivos Thesourciros de
vem nomear interinamente quem os sulJstituão. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 5 
do Outubro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal d() 
Thesouro Nacional, tendo em vista o ofticro n.o 21 de 13 de 
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A'ompanha a (ircular N. 0 i29 de 5 de Outubro de 1860.- Pg. 364. 
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.\·. lt. .-\ Prgani;aç;lo dr,;lrs mappas 
dc1c começar •w 1. 0 mez do r~rrcicio, e 
ir-se nos mczcs seguintes addicionando as 
entradas c sabidas que se realizarem, e 
sempre '-' omparando com iguaes entradas c 
sa hid:ts ; isto h c, de iguaes mezcs do anterior 
exercício. de sorte que no tim de Junho es
teja completo o movimento hayido em todo 
o exercício. 

Os mappas !la nangação por cabotagem 
dcYCm ser em tudo identicos, e só dilferindo 
quanto a descripcão das nacionalidades e 
prorc,lrncias, qur 'nrstes sao as proYincias. 
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J<1evet'eiro tllti~ enf tua· o St.. ~"~r dé fhMotiraH·li 
de Fazenda de Pernambuco consulta: se hum Fiel do The
soureiro ou Pagador da TbCSQUraria, s" portar Q\al poderá ser 
demittido pelo respectivo Inspector apesar de não ser tal de
missão solicitada pelo Thesoureiro ou P-K!Ja~or ; e se e The
soureiro e Pagador são obrigados a nomear interinamoote 011tró 
Fiel quando o effectivo fôr suspenso ou estiver impedido; de
clara quanto á 1 ... questão, que o Fiel está 5ujeito á de:IQissão 
embora não seja requerida, pelos 'Ihesoureiros; e quanto a 2. •, 
que nos casos de suspensã0 ou imped\mento dos Fieis, que 
não lhes de direito á percepção dos respectivos vencimentos, 
os Thesoureiros e Pagadores são obrigados a nomear interina
mente quem os substitua, sujeitando tambem esta nomeação 
interina á approvação da Presidencia da Província. 

Angelo Moní:: da Silva Ferraz. 

N. 0 431.-Em 5 de Outubro de 1860. 

O Empregado nomeado a pedido seu ,p&ra ou~o ewpr~o, e vo~dQ de
pois para o antigo, nao pódc contar a antiguidade neste desde it primeira no
meação. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. 1\lo de Janeiro em 5 
de Outubro de 1860. 

Communieo a V. Ex. que por Imperial c immediata Resolu
ção de 29 de Setembro ultimo , tomada sobre consulta da 
Secção de Fazenda do Conselho de Estado, á que fôra sujeita 
a representação junta de Antonio Godinho Ramos, houve por 
bem decidir S. M. o Imperador que, tendo sido despachado 
o mesmo Antonio Godinbo Ramos, a pedido seu e nlio :por 
mera deliberação do Goyerno, Escrivão do extincto Almoxa
fado do papel sellado, d' onde passou de novo para o lugar, 
que anteriormente exercê r a, de 3. • Escripturario do Thesouro 
Nacional, não póde por isso o referido Empregado ser consi
derado na sua classe com a antiguidade do 1. • Decreto que 
o nomeára para este ultimo emprego em 1 de Abril de 1854 .• 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
-Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 



~3G8~ 

N. o 432.- Circular do 5 de Outubro de 1860; 

Manda cumptir a Lei n. 0 Ut4 de '17 de Setembro de 1860, 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em ti 
de Outubro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Th~souro Nacional, remette aos Srs. Inspectores das Thesou
ranas de Fazenda os excmpl;~rcs juntos da Ld n.o 1.11!~ de 
27 de .setembro ultimo, para que a ütção cumprir no anno 
respectivo, dando todavia desde já cxecucão ao art. 9. •, §§ 28 
e 45, art. 11, §§ 2.• c 7.•, e art. 12, §§ !~.· c 6.• 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 1,:13.- F.ru fi tln Onlnbro «<n 18flU. 

A lt•l,ra JlOSsnlln t•nt t·onsi'QUPncia olc contrncto de divida com hypotheca, 
d1• IJIUJ se pagou srllo proporcional, llllo está sujeita a noro sello. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 6 
de Outubro de 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria da Província da Bahia que o mesmo Tribunal tornando 
conhecimento do recurso do Banco da Bahia, que acompanhou 
o seu officio n.• 295 de 4 de Agosto deste anno, interposto da 
decisão da referida Thesouraria, que confirmou a da Rece
bedoria declarando sujeita ú revalidação a letra de 71: 922~592 
passada por Luiz José de Almeida, deu -lhe provimento; por 
quanto, tendo sido a letra passada em conscquencia de con
tracto de divida com hypotheca, de que se pagou o sello pro
porcional, acha-se cornprehendida na disposição do art. 23, ~ 4.. • 
do Regulamento de 10 de Julho de 1850, e conseguintemente 
isenta do supradito sello. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 



N.• 4:l~. -Em 6 de Outubro de 1860. 

A parte do 1·encimento dos Empregados das Alrand~gas uao comJireheudi<lo> 
na ref rma correspondente a porcentagem sô he derida JH'Io effecti1·o 
exercicio. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Jauciro em G 
de Outubro de 1860. 

Communico a V. Ex. que S. ~L o Imperador, Tendo ouvido 
a Secção de Fazenda do Conselho de Estado ácerea do reque
rimento, aqui junto rlo Thesoureir(l da extinda Alfand('ga dr~ 
S. Josó do Norte, Antonio Pedro de Alel\(':1slm, Hotm~ por bem 
Decidir por Immediata Hesolução de Consulta de :l do corrente 
mez, que a vista do art. '~.o combinado com o dispoc,to no art. 
2.• do Decreto n.• :.!.082 de lG de Janeiro de 1838 o dr~ con
formidade com o que se acha prevenido no tle :H de 1\I arço 
ultimo n. • 2.567, a porcentag;mn que foi abonada ao nH~smo 
Thesoureiro; hoje nddido ú Alfanrlegn da Cürte, S!Í lhe deYt! 
ser abonada quando tm e[Tel'livo e~ercicio. 

])eus (;uardc a V. Ex.-Angelo Jlloni~ da Si/w Fara~.-Sr. 
Director Geral da Contabilidade. 

N." 435.-JUSTIÇA.-Aviso tlc 6 de Outubro de 1860. 

Declara ![UC a Santa Casa da ~lisericorrlia nJo póde encarregar-se de forneeer 
medicamentos por s:-r hum actu de Commerdo. 

2.• Secção. Ministerio dos Ncgocios da Justi~a. Rio de 
Janeiro em 6 de outubro de 1360. 

Illm. c Exm. Sr. -Submetti ao cohhedmcnto de Sua 1\Ja
gestade o Imperador a duvida exposta por essa Presidencia em 
officio de 30 de Agosto ultimo, cr f.e a Santa Cusa da l\liscricordia 
de Porto-AI<'grc podia legalmente cncarr('gar-sc do fornecimento 
de medieamentos á enfnmaria Regimental a cargo do 3. o Bat<1-
lhão de Infantaria por proposta ;:ccita pelo competente Conselho 
Economico, em vista do art. 4. o do Codigo Commcrcial, .e 
art. 19 do respectivo Ilegulamento, ou se a esse acto obstão 
as disposicões do % 3. o do art. 2. o do mesmo Co digo. >> E 
o Mesmo Augusto Senhor, conformando-se com o parecer d() 
Conselheiro Consultor dos Negocios da Justiça, manda declarar 
a V. Ex. que, sendo pela disposição citada do§ :J.o do art. 2." 
do Codigo Commcrcial prohibido ás Corporar;Oes lle Mão-morta 

DecisõPs do Gol'cnuJ. t.7 



rtlmmerciar, e sendo o fomrcimento de medicamentos de que 
se trata hum acto de commercio segundo o art. 19 § 1." 
do referido Urgulamento, nào póde ser praticado pela Santa 
Casa da Misericordia, embora nào faça de tal mercancia a 
profissão hnbilual a que se refere o art. 4. • daqnella Lei. 
pois que esta condiç1lo ni1o he essencial para a prohibição de
cretada no art. 2.•. O que rommunico a V. Ex. para sua 
intelligencia e execuç1lo. 

Dl'us C1uanle a V. Ex. -João Lusto.ça da Cunha Para
naguá. -Sr. Presidt>nte ua Província de S. Pl!dro do Rio
Grande do Sul. 

~." 436. - caJEt\RA.- A' iso de 6 de Outubro de 1860. 

llecommenda u litt~ral l'll'cuç.1o do disposto na Cirrular de 25 de Setembro 
ti~ 1815 e nos Avi>os de ~G de .Junho c n 1lc :-'etl'mbro de 1860 Riohre lieenças. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 6 
d!i! Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Arcusando o recebimento do seu officio 
sob n.• !,.39 e data de 25 de Setembro ultimo, no qual V. 
Ex. dá conta de havH concedido tres mezcs de licença com 
vencimento, na fórma da Lei, ao 2." Tenente do 4.• Batalhão 
de Artilharia a pé Horacio Alyes da Silva, para tratar de sua 
saude, declaro a V. Ex., que a sua deliberação fica appro
vada, não obstante o disposto na Circular do 25 de Setembro 
de 1845, e nos Avisos de 26 de Junho e 12 de Setembro do 
corrente 11nno, para rnja litteral execução de novo rhamo a 
a!!Pnt;i1o ue \". E'(. 

Deus Guarde a \'. Ex -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Prf'sid!'niP da Provineia d~ PPrnamhueo. 

l 



_._tJ;Q 371 ~ 

N.• ft.37 .-MARINHA. -Aviso de 6 de Outubro de 1860. 

1\laoda ob&e"ar o Regulamento provisorio para a praticagem da barra v 
porto da I'roviocia da Parahyba. 

~.· Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio doi Negocios da 
Marinha em 6 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Deter
mina que s~ observe o incluso Hegulamcnlo provisorio para 
a prnticagem da barra e porto dessa Província; e recom
menda a V. :Ex., que informe a esta Scerctaria tlc .Estado sobre 
as alterações que a expcriencia de hum anno, pelo menos, 
indicm· como necessarias ao mesmo ll.e~ulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Xavier Paes Barreto.
Sr. Presidente da Província da Pilfahyba. 

Regulamento provisorio para a pratica~eDI 
da barra e porto da Provinda da Para
hyba, organisatlo confornae o disposto D'l»ll 
arts 8:1 e M do He~nlamento que baixou 
cont o Decreto n. • .I.<& 'r tle UJ de lllalo de 
:18.:18. 

'l'l'l'l'Lft •. " 

Un pt•n C it~n,;;ena. 

CAPITCLO I. 

DA OHGA:'iJSAÇÃO DO PESSO.\L. 

Art. t.• A praticagem dn barra e porto da Proúucia da 
Parahyba será feita por hun.a associação de praticos, subor
dinados ao Capitão do Porto, c composta de hurn pratico 
mór, quatro praticos, c dous praticantes; servindo hum doli 
pralicos de ajudante do pratico-mór. 

Art. 2.• O pratico-mór será nomt~ado pelo Governo, 
precedendo proposta do CapitàG do Porto, enviada á Secre
taria de Estado dos Negocios da l\larinha, por inlcrrneúio do 
Presidente da Província, e com o seu parc•~er. 

Art. 3. • O individuo, que se houver de pro pó r par a o 
lugar de pratico-mór, deverá ser Brasileiro, ler bom proce
dimento ~~ probidade, e possuir conhet~imentos praticos, tanto 
dos rumos, manob1·as, appare\ho, amarrações de navios, & c., 
eomo da pratieagcm, pela fórma prcst:ripla neslc HPgu\a
mento. 



Art. 4." O njudante do pratieo-mór será escolhido d'entre 
o' pralicos nwis inlclligentes, c aptos para tal serviç.o, sob 
proposta do pratieo-rnúr no Capitão do Porto, que a enviará 
wm seu pnrPecr ao Presidente da Prorincia, c este, approvan
do-<1, mandará passar o rcspcctiro Wulo pela Capitania do Porto. 

Est:-t nomca~ão scnirá tão somente para dflsignar aquclle 
do~ quatro pratil~os, q:w, doranle os !Pgilimos impedimentos do 
pr;;lico-múr, o dP\'f'r;í sniJ'ilil<~ir. 

Art. !;." Para oiJ!Pr qualrpwr indi\idno o titulo de pra-
1 ico lw prl'dso IIJ(lsl r;: r qtw I te J:rasilr•iro, maior de vinte c 
hum annos, qm• salw ler P pscreY<'r, que !em bom procc
dimrnln P plena apprn; a•;iin IJIJ P\<llllC cslabPleeido por este 
11 ~'F li I :1m <'ll I o. 

:\rl. !i." Para h·r nom<·a~,:ãn ele praticante he preciso 
ll:<>:;fr.tr qr11~ 111~ llrasi!Piro, maior ri!: !lr:miln annos, que tem 
Lom !'f<H'<'dinl<';ifo, s:l})(' kr 1: r·~;<·n·Yc!·, IJIH' po:;sne ennheeimenlos 
do nrmo d;J n."~rlll!a ~~ aig1tma pralir.a da manobra, apparelho, 
amarra<;iiPs d<' navi!J:;, <' 1<~r jit l!iiYPgadn !IP harra fóra. 

Art 7.• Os r•xan1P~ rios j•f;tlicns :;crão feitos prrante huma 
rommissiio rornposla do Capitft•J do Porto, de il•Jm Official 
da ,\ruwda :'adonal de p;radu<1r;ão inferior ü daqudle, P de 
lti!lll CapiUIO de n:n:o mr·rcanll', l'()ill a pref'isa intelligcncia; 
<', na falia du·: !;cu:; ultin10.·;, Jillf' dil<!S j:I'S'\lilS ha!J:litadas, o 
!IOIIIP::d:Js p<< 1 C:1pilfío do Por[o. 

:\i'[ 8." ~'Prrirf:o de <'\a:;;il;allon·s r!mr.; pralieos, tirados 
il sorte em prr•s!'il<:a da commissi'ío e pn~>idi!los prlo pratico
IIHÍI'. 

Art. !J." .\o praliro-mú;- Clll!IJW!.P, no aclo do exame, 
fl~t~alisar o inleiro cUillJ'firnenlo da'i uhri;::u:ões dos dous exa
minadores, lPilllirando-[l!es, qw:n1!o rsliVC'I'l'm interrogando, 
aqucll<•S pontos, nn mate:'ias, qtw, por <·sst·nciacs, não de vão 
passar Plll si!PIH'io. 

:\rt. J~). Aos do~:s n:~min;;rlon•s incumbe interrogar, 
racla l11!ill por Silil Yt'Z, so:m: rn:1nolH;J, dit"<'CIJio das correntes, 
~onJas, e !!lal'l'as ~~o; ran;Jr:s da barra a ti· o porto da Cidade 
da l1arahyha; hem comn ilc•:rca do que SP n·fere ao appa
r..:llm e uma1Taçürs <k n<nios. 

Arl. 11. Comlnido o cxarnr, rero]hl'!"-sc-ita a commissão 
a hurna saia, com o pralieo-múr e os dous prnticos arguentcs; 
<' alli con!(~n·nt·.i;mdo t•ntrc si Pstrs tres ullimos, c dando o 
llrillico-múr ú ciiia commissJo ns necessarias infon11acües áccrca 
da conrtucln, aptidão, assillniclm!P, dcsC'.r;yolrimento; c mesmo 
'las falias do examinando ( 110 {'aso de tê-las ) procederão á 
\olaçf1o solne a qualidade de sua approyação; depois do que 
;1 <'ommissfio, rle\itl<~mcnlc apreci;mdo o acto do cxnrnc, c a!> 
inforlll<J(_'I)t'S ministradas pelo pratico- mór, jnlg-arit ddiniliva
HJPUI<' s<~ conforrn~r-s1~ I'Oill eso;a y,,f;:cão, lavrando o Secretario 
':" C:•pi!i•nia dfl l'1•rfo <' l'<'!iijld<'llll' termo. 



Se, porém, a mesma commíss!lo se não conformar com 
a. votaç1'io, c julgar o neto improcedente, disto fará lavrar 
termo pelo referido Secretario, devendo o CapiUío do Porto 
mandar proceder a outro exame dentro do espaço de oito dias, 
servindo de examinadores os outros dous praticos, que, no pri
meiro exame , forão excluídos pela sorte. 

O resultado deste acto será definitivo. 
Art. 12. O tempo dos exames será hora e meia, mas 

poderá prorogar-se por mais meia hora, se a commiisão o 
julgar conn~nientc. 

CAPITULO 11. 

DAS .\TTRIBI71ÇÕES DO PRATICO-.MÓR, E l\IAIS PRATICOS. 

Art. 13. Ao pratico-mór, como dircctor 1)a associação, 
compete: 

§ 1." Organisar a escala dos indivíduos empregados na IJra
tica~em. 

§ 2." Detalhar o serviço diario dos praticos, c mais genta 
occupada na praticagem, e proYidenciar quando esse pessoal 
não f<ir sufficiente por motivo de maior numero de navios, por 
rnolrstia, ou falta de comparPdlnent.o. 
~ 3." Ter todo o cuidado em que os pralicos, c mais empre

gados da praticagem cumpr:to os deveres, qtw lhes são imposto!> 
por este Regulamento, c quaesquer ordens dadas pela Capitania. 
~ h.." ])ar parte ao Capitão do Porto de todils as occnrrencias 

diarias do seniço da praticagem, das faltas, ou deliclos de seus 
subordinados. 

§ 5." Examinar a mindo o estado rios ancoradouros c dos 
r,anacs da b:m·a para se ronhct:cr SPmprc "sua profunrlidadc e di
recções, e partiei par v o Capitão do Porto qualquer mudança, 
que nclles encontrar; assim como informar mensalmente ao 
Capitão do Porto sobre o desenvolvimento, capacidade, procedi
mento dos praticos c mais indivíduos empregados no serviço da 
praticagem. 

§ 6. 0 Obsr•rvar nas quatro phascsda lua, em cada mezlunar, 
nas occasiõcs de baixa e preamar, quanto descem c sobem as 
marés, tomando nota do tempo c sonda em taes occasiões, afim 
de se conhecer a diiTerença do nível d'agua: formando de todas 
estas observações hum mappa detalhado c esclurecido, a que 
addicionará aquellas reflexões, que julgar convenientes, apresen
tando-o depois ao Capiliio do Porto, para ser registrado na res
pectiva Secretaria, em livro compr.tente. 

§ 7. 0 Administrar a arrecadaç.ão da renda da praticagem, e 
seu material, fiscalisando huma e outra consa, sob a inspectõ·ão 
ôn f:~pitl\o do Porto. 



Art. 14. Os praticos serão obrigados a comparecer na Ca
pitania do Porto c na sua estação, Cl•nforme o detalhe feito J>Qlo 
pralieo-mór, e todas as yezes, que este os mandar chamar para 
objecto de serviço da praticagem ; devendo cumprir as ordens. 
que clle der a tal respeito . 

• \rt. 15. A cstafiãO dos praticos será no Cabedell(), tt 
nenhum sahirá della sem licença, concedida até 24 horas pelo 
pratico mór, e até t5 dias pelo Capitão do Porto, mediante re
querimento e com motivo justificado. As licen<;as por mais 
tempo, ou para flíra da Província, srrãn dadas pelo l'rcsidcnte, 
sob informação do Capitão do Porto, qur ouvirá ao pratico-múr. 

Art. 1G. Os praticos anlPs de atracarem á qualquer navio 
fóra do porto, deverão inquerir se cll<~ traz carta de saudc limpa. 

Se a resposta mr allirmativa, subirão liHemente, c, dt•pois 
de se informarem do Commandantc, Capitão ou :Mestre, sobre 
a intenção com que demanda o porto, e qual o calarlo d'agna 
do navio, o dirigirão conveniPnterrH•nte. 

Sr, porém, fór a resposta ne:.rativa. niiu atracarão, devendo 
da parte de fóra pedir as informaçõ<·s aeima mencionadas; <', col
locando-sc na posiçilo, que mais conveniente fôr para dar di
recção ao IJa,·io até o anroraclouro tk quarentena, onde deve 
fttndcar, la-lo-hão desde log-o i<:ar bandeira de quarentena, e 
s!'guir tudo o mais que esthcr Psfabeleddo pelo Hegulamenlo 
da polida sanitaria. 

Art. 17. Depois que o pratico tiver atracado ao navio, e to
mado conta da praticagem, dcver;i saber do Commandante, 
Capitiio, ou 1\Iestre, se traz polvora a bordo. ~o caso negatho 
poderá fundear o navio em qualquer dos ancoradouros, que mais 
lhe conviPr; e no afirmativo, no ancoradouro de franttuia, para 
abi desembarcar a polvora, com ~s eautf'las estnbdccidas pela 
policia naval do porto. 

C.\PfTl)LO 111. 

lJOS \'El'\Cil\IE:\ HIS JIOS E"I'IIEfi.\IIOS ll.\ PIIATit:AtdDI. 

Art. 18. Os vrneiment!ls dos indhiduos cmprPgados na pra
Licagem em geral, sahiriiJ do producto resultante do salario 
que elles devem perceber pelos serviços que prestarem nas en
tradas e sahidas dos navios nacionnes c estrangeiros, mf!r
eantcs, c de guerra, e ouLms trabalhos designados na ta~ lia 
annexa á este Regulamento c suas observaçíks. E quando o 
mesmo rendimento não puder fazer faee á despcza mensal 
adiante indicada, ficará ;í cargo da Fazenda Naciooal, o suppri
lllento do que faltar, súmcnte no tocante tí \'encimentos fixo); 

Art. J!J. O nmdimen 1o da pralicagcnt será dividido em 
lrf's partes, a saber: 1." ven,·iutPnlo> lixo-;: 2.' :.rralifka;;\irs: 
:1.·' fundo rir ro~trio. 



~ 1. • Oi vencimentos fixos s!o os seguintes, annualmente: 
O ·do pratico-mór . . . . • . . • . • . . • . . • . • • • . . • . . • . • • 2WWOO 
O de cada pratico. . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 19:!~ 
O d·~ cada praticante .. .. . . .. . . .. . . . . • . • .. . . . . • 96lll000 
O de cada patrão............... . . • • • . . . . • . • . • 140#000 
O de cada remador............................. 120~000 
O do empregado da escritura~.ão . • • . . • • . . . . . . . . . • 120~ 

§ 2.• Deduzidos estes vencimentos fixos do rendimento total, 
n que restar será aindu subdividido mensalmente em trcs partes na 

60 15 25 
razão ~cgninte: 1. a em --, 2. "-- c 3.•--

100 100 100 
A primeira, para se distribuir pelo pralico-mór, c mais 

pratieos, como gratificaçao , em partes proporcionaes aos rc~
pecthos vencimentos lixos designados no presente. artigo. 

A segunda, para semelhantemente ser distribuid:.t pelos pa
trões, remadores, c mais pessoal da praticagem. 

A terceira, para occorrer ás despezas do custeio do material 
da associação, ficando o restante para fundo de h uma caixa 
de- soccorro mutuo- entre o pratico-mór e mais pessoal da 
praticagem. 

Art. 20. Os empregados da praticagem, achando-se impe- . 
didos por molestia comprovada, mas curavel, ou por licença 
até 15 dias, perceberão sómente os vencimentos fixos, reco
lhendo-se a gratificação mensal, que lhes pudesse pertencer, á 
caixa onde existir o fundo de-soccorro mutuo. 

Por ausencia, excesso de licença, ou quando esta fôr conce
dida por mais de 15 dias, não perceberão os vencimentos fixos 
correspondentes á esse tempo, nem terão parte alguma na gra
tificação de que deverião gozar repartidamente os que durante o 
mesmo tempo estiverão promptos. 

Art. 21. Os patrões e remadores, que faltarem 110 ponto 
diario, não reeebcriio o vencimento correspondente aos dias em 
que não comparecerem. 

CAPITULO IV. 

11.\ Al\RECA.DAÇlO, DIITRIBUIÇÃO, E OONTABILIDADE D.4. RENDA 
DA PR.\TIC.\GEM. 

Art. 22. (") pagamento do serviço da praticagem será regu
lado segundo a tabella annexa á este Regulamento. 

Art. 23. Logo qu:.~ qualquer pratico tiver concluído o serviço 
da praticagem de hum navio, ou outro trabalho, cujo pt·oducto 
faça parte do rendimento da mesma, organisar-se-ha a devida 
conta, qne depois de assignada pelo dito pratico, e rubricada pelo 
Capitão do Porto, será debitada em livro proprio ao navio á 
fliiP se refPrir, df"el11rando-sc o nome do CommnndnntP, dono, 



ou Consignatario, t.lia, mez e anno em que teve lugar o serviço 
prestado, e finalmente o numero de toneladas e pés d'ugua que 
então calava. 

Art. 2~. Feita a cobrança cl'editar-se-ha o devedor, e reco
lhendo-se o di!lheiro ao cofre, se extra h irá de hum livro de 
talão o competente conhecimento em ftírma, que o Capitlio do 
Porto rubricará no alto da margem, e se fará no talão, a nota 
da quantia recebida, sendo esta nota assignada pelo Theson
reiro, á quem servirá de documento comprobatorio do dinheiro 
recebido, que t.Ievc existir no cofre. 

Art. 25. Todo c qualquer rendimento da praticagem serü 
recolhido a hum cofre de duas chal'es para se lhe dar o de.-;
tino indicado nos arts. 18 e t!J. 

Art. 26. D'entre o:; pratieos será escolhido á pluralidade 
de votos, hum que servirá de Thcsoureiro, sendo approvado pelo 
CapiLão do Porto; de que lavrará termo o Secretario da Capi
tania; e no caso de não ser o escolhido da approvação doCa
pitão do Porto, será de novo eleito outro. 

Art. 27. O Thesoureiro será hnrn dos clavicularios, e o outro 
será da nomeaçào do Capitão do Porto. 

Art. 28. No dia 2 de cada nH·z organisar-sP-hn ltnma rela
ção de todas as quantias cobradas, na qual se mencionará 
os nomes das pessoas de quem forão recebidas e dos navios, 
que derão origem a essa renda; c proceder-se-ha ü competcntP, 
receita; devendo a dita relação, com o-confere -do pratico-mór, 
e rubrica do Capitão do Porto, servir de guiCJ. c peça justifi
cativa do processo da receita; depois do que Ian~arú o encar
regado da escritura{~iio a competrnte nota de haver feito a 
respectiva carga, sendo á final arr.hivada a rela1:ão. 

O credito se fará á vista das relações do pagamento dos Ycn
cimentos dos indivíduos empregados no serviço da praticagem, 
com conhecimento de recibo do pratico-múr c pratieos, e verba 
de P. G. 

A respeito, porém, dos patn1es, remadorPs c mais empre
gados, bem como dt~ fJUéWSrJucr contas do custeio do material, 
será o credito feito cnrn conlweimento de recibo. 

Para a dQspeza do material que se comprar, c deva inventa
riar-se, como ancoras, amarras, ancorotcs, & c., serão taes objectos 
abonados em face de conhecimentos em Jiírma, extruhidos das 
cargas feitas por iuventario á qu:~rn competir. 

Art. 29. No fim de cada anno civil organisar-se-ha em du
plicata hum balanço de todo o rendimento arrecadado e sua 
distribuição, com declaração da divida activa e passiva (se a 
houver), e da quantia paga para ;~mortizar a divida do mate
rial, devendo hum destes balanços ficar archivado, e ser o outro 
remettido ao Capitão do J>orto. 

Art. 30. Para fazer a escrituração da praticagem , nomeará 
o Capitão do Porto hum empregado dar espectiva Capitania. 



CAPITULO V. 

DAS EURARCAÇÕ~:s DA PRATIC.\GEU E SEUS AllõCORADOUROS. 

Art. 31. Haverá as scguintrs cmbarcat;õcs para o serviço da 
praticagem: huma baleeira salva-vidas de seis remos, e huma 
lanchn de soccorro de boa marcha, quer á vela, quer á remos, 
rom capacidade de receber hum feno, que pese até quinze quin
tac!i, c a respectiva amarra. 

O aneoradouro destas rmharcações devPrá ser no Cabrdello. 
O Estado fornccení por huma sú vrz as ernbareaçiíes acima 

mencionadas, c seus nrcessa rio~ apn'slo!!, e mandará pro«;eder aos 
primeiros n•paros de que prt>eisarP!II, ali'· que se possa fazer pola 
parte do n•tHiim\'nto, que se houver de applicar ás despezas do 
custeio do material, conforme o disposto no art. 19, sendo por ella 
indemnisado rla sua imporlancia; e filwndo-se no fim de cada 
trimestre do anno financeiro n entralta das quantias, que s«~ 
dPstinarem para semellwntc indPmnisnçiio. 

Art. 32. Os praticos fitriio o serviço diario. ou semanal
mente, conforme o detalhe do pratico-mür' previamente ar
provado pelo Capiliío do Porto. 

Art. 33. Para o serviço das duas cmharcaçi3cs lmv-mí. eiTe
ctivamontc hum palriío e sPis reiiHHiores. 

Se fór ncccs.;ario maior [l«'Ssnaf pnra as duas embarcações, so 
chamará gente marítima, prPcetlcndo ordem do Capitão do Porto, 
na fórma do respectivo Hep;nlamcnto, correndo a despcw por 
conta da embarcaçiio, Plll li1vor da qual fôr aqurlla gPnte ompre
~llda; ficando rcspousn \'C I pelo seu pa~anwnto o Com mandante, 
~apitiio ou 1\lestre, dono ou Consignatario da mPsma embar
cação. 

Art. 34. O praticn-rnór regulará o emprf'~O mais conveniente 
das embarcações, «'111 que dev«~m sahir os prntiros, destinados 
á dirigir ou soc«?orrr·r os wn ios. 

TI'I'UI,O a." 

Do8 ~apltiies ou JleHtres de na"·los t•ua rela
~iio (t. 1n•atiea;;eua. 

L\ PITl'LO I. 

DOS f.O~BIANDANTE5, f.APITÃES OU i\IESTRES DAS E1\f8ARf.AÇÕ1iS, 
Ql'E PRETENDEREl\1 ENTIUR. 

Art. 35. O Commandantc, Capitão, ou J\trstre dr qualqupr 
navio, que pretender entrar, fará Í\~ar no lúpe de pri\a a ban
deira designada no quadro dos di~tindivos de qnP trata o Aviso 

Decisões do Got:erno. '~8 



de 18 de Janeiro de 1850, e que se aeha annexo á este Hegula-
rnento, mandando arria-la depois que li ver recebido o pratico. 

Art. 36. J,ogo que o pralieo cnlrar no por! alô do navio, q nc 
tiver de dirigir, o Capitão ou Mestre lica obrigado á declarar-lhe 
cón1 a tnaiot publicidade possível, os pés d'agua q.ue cala o navio. 

Art. 37. Todo Comrnandante, Capitão ou Mestre he tam
hern obrigado á satiSfazer a quaesquer requisições do pratico, 
tendentes ao bom desempenho da praticagem <Í seu cargo, bem 
como a ter safos c promptos o nncorote, ,-irador, ancoras, 
arnarrns, & c. 

Art. 38. Nenhum Commandantc, Capitão ou 1\lt•stre pode
rá maltratar 110 pratieo, devendo, <Jilando c~sle ~e eomport:.tr mal, 
tlirigir ao Capiliio elo Porto hullra <Jileixa em n•gra, Jog-o que 
der fundo, para que o Hresmo C;Jpiliio do Porto resolva nn 
fôrma das disposiçõ<·s do respecliw Hegularrwnto c do pre
sente. 

Art. :~!). Tmlns as vr~zes que a hortlo de qualquer rwlio ~c apn~
scntar o pratico, que o tiver de dirigir, em est;Hlo de embria
guez, o Commanrlanle, Capiliio ou 1\Ieslr<', o limí log-o voltar 
para a cmhan·açiio, qtlf) o trouxP, c i•:arú de novo o signal de 
pedir pratico; devPndo, quando tiver dado fundo, rliri~ir ao 
Capitfio do Porto lrurna rarlc do SliCC!'SSO ' para providenciar 
f'UIIJO está determinado no pn~senle Hegulamenlo. 

Art. 40. A' nrnhurn nalio, que cale mais de seis pés in
glczcs d'agua (inclusive), c cuja arquea!:iio r~x<~crla ú ~ctenla 
tonclad:.ts, he pcrrniltido eutrar sem prnlico, h uma wz fJUe 
irflo S<'jn impcllido por fon,·a maior: <' s!ínwnle neste raso, qnc 
justificarú no neto de dar entrada ;w na;io, na Capilanin do 
Porto, scr1Í isento de multa. 

Art. H. A' exrepçiío de canôa, barraç<~, lanrlrn de coberta, 
e algum Jriate, que cale nrcnos de seis pés ingiPzes d'agua , 
qualquer outra cmbarcaçúo não se poderá desamarrar, ou nmar
rar á quntro cabos, sem que tenlru hum pratico ou pratieantl' 
ü !Jort!o. 

Dos C.)oin~narulantes_, ()aJtitiieilil ou llfestres das 
«~nsbAu·caçõt~s _, 'JU«~ JWt.~tcndeJ•cmn snltit·. 

Art. h2. Todo f.ormnandantr, f.npilão, on 1\Jcslrc dns em
barcações que tencionarem sahir, e pedir pr:.tlieo na fôrma do 
'JlfCsente Regulamento, daní parte por escriplo ao Capilão d8 
Porto, declarando o numrro de pés d'agua em que se acha o 
navio, e o dia em que pret1mdn, salrir, tlev.~ndo essa dcclara
çiio, depois üc rubricada pelo Capitiio do Porto, ou quem suas 
vPzrs fizer, ser nprrscntada pelo Capitiio do nayio no pnllico
mór, que marcará a horn d;l parlidn. 
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Art. 4.3. As disposições d,os arts. 37, 38, 39 c 40 fiío ap
plicadas aos navios, que tiverem de sahir. 

Art. 4~. Se algum Commandantc, Capitão ou Mestre, re
cusar o pratieo, á quem por rscala couber o serviçQ, e pe~ir 
outro em que tenha mais confiança, ser-lho-ha isSQ copc~dido, 
com tanto quo, alem do que á este outro houver do pagar, 
entre para o cofre com huma quantia igual á que estiver rnar
t·ada na respt->etiva tabella. 

TI'I'IJLO 111. 

Das penas poa• infr•ucção tlus disl•o!!ilções tio 
1weseute llt·~ulaanento. 

f: A NTU LO I. 

llAS QUE DllE~l RESl!ElTO AOS EMPREGADOS DA l!lU.l'lCAGEl\1. 

Art. 45. Todos os Empregados da praticagem são rcspon
saveis pelas faltas c delictos, que commettercm no desempenho 
de seus deveres , c erros de olncio no exercido de ~uas func
ções. As falias serõo punidas pelo Capitão do l'orto, segundo 
as altribuições que lhes confere o respectivo Hegulamento ; 
os delictos pelas autoridades competentes, e os erros de ollicio 
pelo Capitão do Porto, com recurso para o Conselho da Ca
pitania, !'cguindo~se hum processo analogo ao estatuído no Titulo 
7.0 do Hegulamcnto de 19 de l\laio de 1846. 

Art. 46. Todo e CJualquer individuo empregado na pratica
gem, que transgredir as disposições dos Hegulamentos d11 po
licia naval, fiscal das Alfanuegas e de sanidade, ficará sujeito, 
além das pew1s impostas pelos ditos Regulamentos, á sUSflensão 
por hum á trinta dias; c, quando o facto fôr grave, deverá ser 
dem1Uido. 

A suspensfío importa a perda de metade do vencimento fixo, 
c ele toda a gratilica~ão correspomlente ao período da pena, 
devendo a importancia de ambos ser rccolhiua ao cofre em 
liiVor do-Soceorro l\Iutuo. 

Art. t.7. Qualquer empregado da praticagem que, sem cau
sa justilic<Hl<l, recusar-se ao serviço para que fôr nomeado, será 
pela primeira vez suspenso por oito dia"; pela segunda preso 
por quinze uias; c pela ter:-eira demittiuo. 

Em todo o caso de prisão, perderá o empregado a gratifi
cação correspondente ao tempo da pena, a qual reverterá em 
favor do fundo-Soccorro Muluo. 

Art 1S. O pratico que se apr<Jscntar á bordo de qualquer 
navio para dirigi-lo estando embriagado, será punido com 
suspensão até qui•1zc dias pela primeira vez ; pela segunda e 
terceira com as mesmas penas do artigo antecedente. 
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As mesmas penas são applicaveis ao pralieo, ou praticante, 
que maltratar de palavras ao Com mandante, Capitão ou l\Jcslr4t, 
ou faltar-lhe ao respeito. Se, porém, a ofli'nsa lür ph lsica , 
será preso e entregue á autoridade competente para ser pro
Gessado conforme a legislação respectiva. 

Art. 49. Quando hum pratico incumbido de dirigir qualquer 
navio, o encalhar ou perder, o Capitão do l'orto procurará saber 
immediatamenle: 1.0 se o sinistro lPYI' lugar em consequcncia de 
for<:a maior, ou outras causas alheias á wmtude do l'ratico; 
2. o se por erro de oflieio pm e !I e cmmuetlido; 3. o se de pro
posito, ou por qualquer outro molíH> repnnado. 
~ 1." Quando se derem as círeurnstandas do pl'imeiro f:aso, 

considerar-se-ha justificado o pmtico e conlinuaní no livre oxcr
cicio de seu emprego. 
~ 2. o Quando realizar-se o segundo caso, será sujeito :i sus· 

pensão c multa, e mesmo :í demissilo, por julgamento do 
Conselho da Capilan1a, ficando o direito salvo ás partes pre
judicadas para haverem a indcmnisat;üo no juizo competentf'. 

§ 3. 0 Quando, finalmente, houver lugar as circumstaJJcias 
do 3.o caso, o pralicu serú 1m•so, {kmiUido c entregue á& au
toridades criminaes, para proccdPrern eonforme a Lei. 

Art. 50. Se qualquer cmbafcar;ão encalhm·, ou perder-se 
no banco da barra, dt~pois que o pratico a tiver deixado alértJ 
do mesmo banco, e de bordada em fúra, c pron1r·su qut 
o sinistro teve lugar por hawr-se o pratico retirado antes dO' 3 
ter deixado em posição conveniente para navegar livre de perigo. 
terá lugar sem demora o procedimento, tllle couber, na ftínua 
do ar·tigo antecedente. 

O mesmo terá lugar~· alguma emboarc<H:fio perder-se depois 
que o pwtico a tiver fundeado. prmando-se que o !iinistro tevll 
lugar por haver dado fundo, ou sido collocaua em posiçiio nã9 
conveniente, sem concorrer para isso motivo de força maiol". 

CAPITULO U. 

liAS PEI'iAS (lU E IHZEJI IIESPEITO AOS t:O~DIAl'HJ.\:'ilTS 

IHS El\lllAHCAÇüt:s. 

Art. 51. (.luando alguma entharcaçiio entrar ou sahir sem 
pratico, será obrigado o seu dono ou consignatario a pagar il. 

praticagem, segundo <1 Tabclla annexa a este Hegulamenlo, e 
como se tivesse recebido o pratico, salvo o raso excepcional 
do art. 40, ficando sempre responsavcl pelo damno que causail· 
ou receber. 

Art. 52. O Capitão ou Mestre, qnc pretender mudar de 
ancoradouro, c o fizer sem lieença da Capitania e direcçiio do 
pratico, será multado de dez a \intc mil réis em fayor do colnJ 
rla pratieagPm; c, ainda que possüo uni(amente ficar isentos 



das multas, os das pequenas cn.barcaçõt•s cosleirns, que de· 
mandarem menos de seis pés inglctcs d'agua, todavia serão 
responsavcis por quaesquer damnos, que essa muda111;a possa 
causar. 

Art. 53. O Capllllo do Porto faní quanto em si couber, 
para que verifique-se a puniçào, na fúrma das leis, do Com
mandante, Capitào ou Mestre que oll"ender ao r ratico, verbal 
ou physicarncntc, levando o oceort·ido no conhedmcnto da nu
loridude competcntt>, c do Pt·c . .;idcnlc da Provinda quando con
vier. 

TH'tiLO I\'. 

IIISI'OSIÇÕES t;lm.\ ES, 

Art. 5'L S;\ qurm liver nomrnc;:iio dl' pratico poderá rcs
ponsuhili,nr-s!~ pda prallca~em dos navios fúra da barra o dentro 
della, oll: o porlo da l•arah~ba. 

Todo aquellc que H'm ter a competente nomeação, se 
npresenlar ú bonfo de qualqtwr navio pnrn d1•sempenhar o serviço 
fll~ prntieo, sení preso pelo Capitllo do Porto, c entreguu á 
autoridade competente para ser punido, ~:onw exercendo funcçi'ies, 
que lhe são vedadas. 

Art. 5;t. Será entretanto permiltido aos Capililes ou Mes
tres tomarem na eostn, como pratico, nlgum marinheiro com 
u ncecssaria inlelligcncia, desde o ponto em que mr encontr11do 
a tiS •~m frente á barra; mns se clle pretender passar dahi para 
dentro, sem que seja chamado o pratieo, lleará su,l11ilo ao dis
posto no artif!o antecedente, excepto quando á isso fór obrigado 
por força maior, o que tudo provará nu Capitania do Porto 
convenientemente. 

Art. 50. Os empregados na prnticagcm usnrão de uni
formes igu aes aos estabelecidos para os da Provi nela de l'cr·
nambuco, c gozarão da~ isenções determinadas pelo Itegulnmento 
das Capitanias dos l)orlos, de 19 de Maio de 1846, como in
divíduos empregados na vida do mar. 

Art. 57. Todos os individuas empregados na praticagem 
deverão dar parte ao pratico-mór do lugar de seu domieilio. 

Art. 58. N11nhuma cobrançu por serviço feito pela pra
ticagem será demorada, além de trcs dias; e no caso de não .. 
ser realizada neste prazo sem justo motivo, far-sc-hn perempto
riamente, por intermcdio da respectiva autoridade. Se, porém, 
o navio fór de guerra, convirá aguardar-se ordem dn Prcsideneia, 
sendo clle Nacional, c se rôr Estrn ngeiro ter-se-ha para com 
o Commandantc as devidas altençôcs. 

Art. 59. Nas amat'fações c desamarraç.ões fica livre a 
todo o Capitão ou 1\Icstrc empregar a sua guarnição, ou de 
algum outro navio, bem como scr\'ir-se de t{Uahtuer lancha, 
rtue nã•> seja a da pratiellgcm. 



Art. 60. O pratico que dirigir a entrada de qualque1· 
mnio hc obrigado a conduzi-lo até o porto do Vnradnuro para 
perceber a pralica~ern por inteit'o. 

Art. (if. Se o pessoal e material da p1·aticagnm marcado 
neste H••gularncnto não lür bastante para o desempenho do 
serviço publico. o pratico-mór Jiroponí ao Capitão do Porto 
o augmento prPeiso. 

Art. 62. l'o.len1o s•~r appliradas á assoch11;ão dos praticos 
da l':trahyba as dis;:o;it;õt~s dos arli~•lS H'~, tili, ti7, tiS e 69 
do lleg-ulauwntn que baixou com o ,\\"iso d1~ 2K de Feyerl'iro 
de 185!~, quando nbto concordarem os inten·,;~ados ~~permiti irem 
as cireurnslancias da assoeia..:ão, sulieilanclo dia neste caso 
autorisa(<io do (~on~rno lm(wrial pelo:; meios competcntcs.-Hio 
de Jan1~iro 1'111 ti ((e Outubro tle JoGU.--Franciscu Xavirr 
Paes Barreto. 



Quada•o dos dBstinctivo!li man;lados executnr ttm• 
~\.vise. de 18 tle .Jaueh·o de :Uii»O. 

I>istinctivo que ele- .,---. 

1 

1-. -.- Distinctivo que deve-
verá içar no tópt) dil 1 ,·-- -- r? içar o pratico q~ando 
próa o navio que pr'- --- fur proeurar o naviO que 
di r pratico. L-----1-----1 tem dP guiar. 

Si~naes JUU•a o 1un•io unoNt1·aa• os )tt;s tl'agtJa 
«ant~ dt~naautla. 

1Yo trípe d11 mastro grande. 

~ ~ 

1 2 

_l_lj 
· Affirmativa. 

1 l'love pt~s d'ugua. 
2 Nove e meio. 
3 · Dez. 
4 Dez c meio. 
5 onze. 

12 Onze c meio. 
13 Doze . 

~ 
. 
....... "-.. I !-........____ 

a 4 

· 1 i Doze c meio. 
1:; Treze. 
~ 1 Treze c meio. 
1:l Quatorze· 
~-\ vuatorzc e meio. 
:'á Quinze. 

~ 

.. 
li 

Ncgtltiva. 

. N •. B. O n.O. 12 i!tdica-se tendo o ~alhardete n.o 1 por cima do llc n." ~.c os 
mnts stgnnes por 1dcnttco modo. DepOis dos signacs anteriores poderá o nario 
f,~zcr os que se seguem: 

31 Falta huma ancora. 41 
33 Falta mais de huma ancora. 
34 Tem peste a bordo. 42 
35 Tem noticias de importancia que 43 

dcYcm ser logo communicadas. 45 
r.1 

As bom h as não vencem a agua que 
faz. 

Tem incendio a bordo. 
Pede pratico com urgenria. 
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'F.lBELL.\. das quantias qne de,·eràe srr paga.'l aos pratleos na Previneia da Paraltyba, p~los ser,·ic:es prestados ao,. 
navios na"' rntradas e sabidas do resperth·o Jtorto até o ,·arado"re, conforme a toneJagem 

r t-alado d'agua dos mt-smos navios. 
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t.' O.i navios que, demandando o por'! o, pt"dirrm pratiws, 
P se ulilisarem de seu~ servi~o~. quer na <·ntrnda, qw~r na sa
hida, pagarão, fundeando· no Ca!;>edcllo, ou no ancorndouro d<~ 
quarentena, dons terços do que está mareado na presente tabella, 
c no porto d 1 Yaradouro, toda a quantia. 

2.a Se o navio passar do porto do Varadouro para o da ponte 
do Sanhauá paganí mais hum tcrt:o do que <'stü nwrcado na 
tabc\la. 

3.• Se algum pralieo no scniço da praticagem se demorar 
a bordo de qualquer navio, por mais de 21- horas, por circums
tancias alheias a 5Ua 'on\ade, perceberá mais dous mil rt'~is 
por dia, c n Capitão ou l\lestre do navio lhe daní sustento. 

4.• Não se deverü exigir pagamento pelo transporte dores
pectivo pratico, pnr que jit se acha in<:luido em cada huma das 
quotas d'esta tabc\la. 

5.• O aluguel de lanchas, ancoras, :mcorotrs, amarras, vira
doJ'es c espias, c os jorn:ws dos remadores da prntieag-rm serão 
regulados pelos usos estabelecidos e ndmitlidos peb. Capitania 
do Porto. 

u.• Se o navio tiVPf calado d'n~ua c tonclag-Pm maior ou 
menor do que a correspondcn te 1Ía inl<~rsec~ão destrs dados, 
attendidos na presente tabclla , calcular-sP-ha o pagamento do 
modo srguinte: se as dilfctenças !'orem para menos da mctad<~ 
dos dados, tomar-se-ha por pagnmcnto o que resullat~da inter
secção dos dados menores; se, porém, forem iguars ú metade ou 
maiores, tomar-se-ha o que corresponder á dos dados inunc
dia\arnrnle maiores. 

7.• O navio que se apresentar em frente da !Jarra pedindo 
pratico, e quando este chegar a bordo não quizrr sP ulilisar de 
seus serviços, sení obrigado ntl paganwnlu cumo St) tivesse fun
deado no Cabedello. 

Drn~ões do Gorerno. 
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N. 0 438.-JUSTIÇA.-.\visíl de 8 de Outubro de 1860. 

Rrsolre dmida a respeilo da s11bstituiçllo dos Juizes de Paz. 

Ministerio dos Negocio; da Justiça. llio de Janeiro em 
8 de Outubro de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -Expõe V. Ex. em seu officio do t.• 
r:!e Junho ultimo n.o G29, transrnitlido a este l\linisterio pelo 
do lmperio, que kndo sido mandado em comrnissão para a 
Província das Ala~t\as o 1.0 Escript.urario Ja Thcsouraria de 
Fazenda dessa Província Umbelino Guedes de l\fello, antes de 
entrar nl' exercício do cargo de 3. o Juiz de l\1z da Freguezia 
de Santo Antonio, fôra substituído por todo o tempo pelo 4. 0 

Juiz de Paz Caetano Pinto deVeras, o qual pretendendo de
pois exercer as mesmas funcçõcs durante o fLo anno, enten
deu a Camara Municipal que não a clle mas ao Supplente 
<1ue acabara de jurameutar, COill(Wlia o exercício desse anuo, 
por hw mudado de domkilio o Juiz do !3. 0

, em cujo lugar 
licou V eras •;ollocado. 

Sua l\fagcstade O Imperador a Qu•~m foi rn·escnte o seu 
dito otricio, conformando-sP com o pnrccer do Conselheiro 
f:omultor dos l\egocios da Justiça, Houve por bem mandar 
declamr que Lcm resolveu V. ]~x. quando, estranhando o 
procedirrwnto da Camara ~lunicipal, decidio que a V eras, em
bora tenha de scnir dous anuos consecutivo~, compete o ext•r
ddo do 4." anno ; visto t·omo não tendo havido mudança de 
domicilio nao ficou o 3. 0 Juiz de Paz privado do cargo, mas 
sórnentc do cxPreieio delle. 

Deus Guarde a V. :Ex. - J oào Lusto.~a dtJ Cunha Para
twguá.- Sr. P1>csidenlc da Provinda de Pernambuco. 

N.• !~:l!). -JMJ'EIHQ.-Aviso de 9 de Outubro de 1860. 

Ao Rcierenoo Dispo da Diocese do Ilio de J11neiro sobre a necessidade da 
altera(ão dé alguns artigos dos EstatutQs da Associaçilo de S. Vicente de 
l'aulo, na parte relatiya ao ensino e á cducacilo da mocidade. 

4.• Secção. Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios do 
lmperio em 9 de Outubro de 18GO. 

Exm. n ltcvm. Sr. -Sua 1\lagestade o hnpc•·ador, Tendo ou
vidu '" St•cçfies dos Negocios da Justiça e do lmperio do Con
s~lhu di.l E.;t'ado sobre o projl>cto de Estatutos 1h Associaçao 



de S. Vicente d~ Pllulo, submetlidos por V. Ex.. á a.pprovaQilo 
dó Governo Imperial, c Tendo-se confom1ado eom os pareoert>s 
das sobreditas Secções por suas lmmediatas c lmpcriaes RI-so
luções de 6 do corrente mez, Manda communicar a V. I~x. 
para seu conhecimento a Iins convenientes que, não obst~nte 
a reconhecida utilidade da associaç'lio e importanciil dos ser
viços que aos estabelecimentos por ella crcados podem prestar 
as Irmães de Caridade, não· poderão ser approvados os refa
ridos Estatutos, se não mediante as seguintes modilicaçõcs: 

1. • Posto que a piedosa instituição das Irmães de Caridade 
inspire ao Governo Imperial a maior confiança, não he ad
missivel que fiquem isentos os estabelecimentos que ellas .di
rigem de toda a liscalisação da autoridade publica, a qual não 
pódc desistir da inspecção que deve sempre exercer eficazmente 
á respeito de todas as casas de educação c instrucção publica. 

Assim pois, a clausula eontid11 no art. 43 dos Estatutos, 
de que ningut':m se possa ingerir na direcção c administração 
dos sobreditos estabelecimentos, só deverá ser entendida sem 
exclusão da inspccção, que ao Governo compete exercer por 
meio de seus prepostos. 

2. • Não duvidará o Governo Imperial dispensar as lnnàcs de 
Caridade dos exames publicos c mais processos de habilitação 
para o professorado dentro de seus estabelecimentos, na fôrma 
da legislação em vigor, sendo por{~m concedida semclhan te 
dispensa em acto distincto do da approvação dos Estatutos, 
de modo que nunca possa ser invocada, como hum dirt>ito 
adquirido, c devendo os cstabeiPcimcnlos fundados pela a.~
sociação cumprir com as disposições do nrt. 102 ~§ f." n 2. • dn 
Hegulamcnlo do t7 de Fevereiro de 1H5f~, c tambcm ~om o do 
§ 3.• do mesmo artigo, caso vcnhão a ter proli~ssor ou pro
fessora estranhas ao instituto, pois que, se razões ha para con
fiar nas Irmães de Caridade, não tem estas razões para confiar 
menos na protecção do lioverno Imperial aos estabclcdmcntos 
de caridade que a merecerem, e em quanto a men~cerem. 

3.• A incerteza áccrea dos Dircclorcs dos estabelecimentos 
de que faz menção o art. 5:3 dos Estatutos, c conscguinlemen!o 
a incerteza das regras por que se hão de dirigir estes estabe
lecimentos não permilte que a associação possa ciTectuar a fun
dação dos mesmos, sem que obtenha do Govt~rno antorisação 
prévia c especial para cada hum dclles. 

4.a A pouca clarc1a, com que se achão redigidos alg-uns ar
tigos dos E~tatutos particularmente os a ris. 46, 4!) e 56, cxign 
as convcn)entcs dcclara-:ücs, para que se evitem duvida-s q11P 
possuo oceorrcr s•)bre a inldlir,;-encia das n•spectivas disposi
ções. 

Deus Guarde a V. Ex..-J01!rJ de Almcidn Penira Flfho.-
Exm. e Hevm. Sr. Bi~po ConrtP dl' lr;1j:i. 



N." !•40. -FAZEND.\.-Em 9 de Outubí·o -de 1860. 
j 

Sobre duvidas relativas a ancoragem das Emb,lrcn,ões que conduzem colonos 
.ou emigrantes. 

l\linisterio dos Negocios da F:JZenda. Wo de Janeiro em 
9 de Outubro de 18ü0. 

Em resposta ;ís eonsnll<~s do Sr. Administr<~dor da l\Iesa do 
f:onsnfado, constan!Ps do seu oflieio n." 7!• de :n de Agosto 
ultimo, declaro, pelo qu~" n·;;pcita a 1.": que não tendo o arl. 
26 do Dcr.n~to n." 2. HiS do 1." de ~Iaio de 1838, derogado 
as onlens n." HJG de 2U .\I aio, e n." :368 de 8 de .\ovc1Úbro 
de 1858, continúa a não rabcr ús crnbarC<I\:Ics que eonduzircrn 
•:olonos ou comign:nlc•s fiO!' conta do 4;ovcrno, on Associações 
e EmprczariCJs, o Ô1:seonto do imposto da ancoragem pela ma
neira cstabdeeida llilfJIWJic artigo, t:xcPptuadas pon'•m as So
riedadP;> a que se reli~rem os ncrrl'tos n." 537 de 13 de l\laio 
de 1850 c n." 2.159 do 1" d8 igual mt~z de 1858; c quanto 
ü 2.", que estanrlo hoje a t·argo da Commissão de tple tmla 
o snprndtarlo Decre!o n." 2.1 HS, a fiscalis:1ção da in1portaçiio 
dn cülonos e emi;;ranll·s p:1ra o Imp(•rio, d(•snecrssario he, pal'J 
a eoucessão do re:;~;·ido desconto, t:\i.'.('ir-sc tios Capilfres da:; f'lll

barcaçücs em geral lodos os dor:umr~nto:; consignados no He
l'f('to n." 356 de 2G de r\hril de 18'~~. e na mencionada Ordem 
de 8 de Novembro: bnstando p:1ra talli:n, como propõe n mt•smo 
Sr. Arlminislmdor, a aprt>s~·nlaç:io de hum cc•rtilicado da dita 
Commissão, com todas ;rs t:ircumstancias indispcnsaveis ao cal
culo da dcclneção do impo . .;to, o qrw com clfeitfJ h<~ de mais fiwil 
e eonvcniL•n!e ohsenaneia. 

j nrrlo J1fo11i:; da Si Ira Ferra:;. 

\.'' 1./d.--J~rn JO de Outubro rle fSGO. 

As quiliu;Ccs pro1isorias Hão <'~t.1o s~rjt·i~as a srllo c direitos. 

1\'Iinisterio rlos NPgocioq da Faz1·w!a. Hio ele Janriro em 10 
de Outubro de 1Ui0. 

AngPio 1\lnniz da SilYa Ft•Jrm, Pn~sidt~ntt~ do Tribunal do 
ThPsánro Nacional, constando-lhe fJIJe na Thesouraría de Fa
ztmda da Província do Parú sa eo!mír<io os direitos rle chan
cellaria, seflo e at{· emolt:nli'irlo:-; de registro na:' quitações 
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provisorias pas!óado!; 11. Joaquim da Silva Arantes, cx-Almoxa
rife do Arsenal de Marinha da mesma Provincia. declara ao 
Sr. lnspcctor da· r~rerida Thesouraria que foi indevida seme
lhante cobrança, visto lacs títulos se acharem comprchcndidos 
nas cxcepções do art. 15 da ·Lei de 21 de Outubro de 18'•3 e 
arts. 23 o 52§§ V' e U do Regulamento de 10 de Juli)O -de 
t850. . 

. Angelo Moniz da Silva f'crraz. 

~- ~4-2.-l~liEIUi:\.- Aviso de 11 de Outubro de 1860. 

Dednrando, l'lll Yirtudr ria lmprrial Hrsuln~ilo tlP 10 do corrente, que não 
aprowita para o lim tlc reronhrcrr-se :!.'' Cadt'tc a pertilhação por Es-
rriptura l'ulJlira. 

Hio dn Janeiro. l\finistcrio dos Negocias da Gu ·rra em 11 
de Outnhro de 1tGO. 

Illm. c Exm. Sr. -Havendo por bem S. 1\l. o lmpPrador 
~landar dt~e!amr por Sua lrr>nwrliala c Imperial Hesoluçüo de Hl 
do corn~nlc, tornada sobre consulta do Cons•·ll•o Supremo· Mi
litnr, qll<' ao Soldado partieular tio Batulhiío do Deposito Julio 
.t\ugusl.o Carlos da Silva não aproveita para o fim ti•~ reconhecer
se 2. o Cadete a per!ilhação qtw por Escriptura Publica a seu 
favor fizera o Tf'nente rd'ormado do Excreilo José Cardozo da 
Costa; por isso que os eiTeitos da perfilhação, ainda depois de 
Jlassada por todos os tramites legues, se limitão a acquisil;iío de 
direitos eivis, mas não aos políticos, a menos que lhe não sejão 
c~sles con!'eridos por graça especial do Poder Lcgiflalivo; assim 
fl communico. a V. Ex. para seu conhecimento c para os fins 
•:onvenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastiâo d'J /lego Barros.-Sr. B:trão 

de Suruhy. 

---
N. 0 Hii.-l\IAHlNIL\.-Aviso de H de Outubro de '1860. 

Prohibc qnr, a> praças de J'llarinharl:em c dus Corpos d11l\larinba cmhar<"adas 
nos HaYios da ,\rmada, srjao emprrgadas no scniçu de terra. 

t.• Secção. Rio de .Janeiro. Minislerio dos Nf'gocios da 
:\Iarinha em 11 de Outubro de 1860. 

Stw l\hlgf'stad•~ O I mpf'rador, Conform;-~ndn se por Sua 
Jmmrdiata He,ollll;iio dP fi tloc·orrfnk rnrn o Jl;llt''''~' da Scrt;.;w 



de Guerra ~ Marioha do Consdho de Est11do exarado em Con· 
sulta de 20 de Setembro proximo lindo, Manda di:'clarnr a V. 
S. que deve cessar, por contraria ádisciplina, a pratica dednrem 
nas Províncias as guarnições dos navios da Armada as guarda~ 
dos Arsenat>s, ou de quaosquer outros E~tabelccimentos em 
terra, cxccptuando o caso de invasllo de inimigo, ou de pertur
bação da ordem publica, quando não lenhiio as lorc:as navae~ 
de combater o inimigo no mar, c seu con1~urso srja indispt•n
savcl com as de terra. O que communico a V. S. para seu 
conhecimento c cxecuçrw. 

Deus Gnardt• a Y. S.-J.'ranrisco Xatier Paes Barreto.
Sr. Conselheiro Chefe de Fsquadra, Encarre~ado do Quartel 
General da Marinha. 

N.• 4!~!~.-IMPENO.- .\viso de t;) tlc Outul.tro de 1860. 

Ao Presidente tia J'ruvincia de Minas Gerars, declarando tJUe devem formar 
colle~io~ eleitorac~ as \'illas errada~ depois d:t divi>lo eleitoral da mcsmn 

l'runncia. 

3." Secção. Hio de Janeiro. 1\linisterio dos Negoeios do 
lmperio em 15 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Determinando o§ 3.• do art. 1." do lle
creto N." 1.082 de 18 de Agosto do éorrchte anno, quQ haja 
tantos collcgios eleitoraes, quantas forem as cidades c villas 
do lmperio; o não havendo disposição alguma que exccptuc 
dcst~ r~gra as ,·illas creadas depois da divisão eleitoral das 
Provmcws, nem havendo motivo, para quij se de semelhante 
cxcepção, devem formar collcgios eleitoracs as cinco villas no
vamente ercadas nessa Provinda, logo qne se,ião installadas, cir
rumstancia esta neeessaria, para que e\ las se julguem consti
tuídas, c gozem dos foros que lhes competem. 

Fica assim respondida a consulta que V. Ex. faz em of-
ficio n. • 98 de 4 do corrente mez. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Jlrcsidcnte da Provinda de :\li nas Geracs. 



~ • 445.- Aviso de 15 de Outubro de 1860. 

Ao Pnsidente da Pro,incia do Marenbllo, declarando que o art. 11 do 
Decreto n.• 1.81! de 23 de Agosto de 1856 he applicavel aos Supplentes 
elo Jui:r; de Pu convocados para representar~>m a turma de Eleitores na 
falln delles, embora tenhno de presidir n !Ilesa Paro chiai ou Junta de 
Qunlifica~ão. 

3. • Secçilo. Rio de Jandro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 15 de Outubro de 1860. 

lllm. e l~xm. Sr. -Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.• 148 d~ 20 de Setembro proximo findo, consultando ao Go
verno Imperial sobre o seguinte: 

Dispondo o art. 11 do Decreto n.o 1.812 de 23 de Agosto 
de 181>6, que o Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualifi
cação, ou da !\feM Parochial, que fM Eleitor, deve entrar na 
tut•ma dos Eleilores, c votar para a organisação da Junta, ou 
da Mesa J>arochial, p1wgunta V. Ex. se algum dos trcs imme
diatos ao Juiz de Paz mai~ volado, que tiver sido convocado 
para r.cprcscntar a turma dos Eleitores, na fórma do art. 2.• 
do citado Decreto, não obstante ter de assumir a prcsidencia 
da Mesa Parochial, por falta ou impedimento do mais votado, 
deve igualmente conconer com o seu voto para a organisação 
da Mesa. 

E em resposta declaro-lhe que sem duvida a disposição 
do art. 11 do citado Decreto comprehende tambem qualquer 
supplentc do Juiz de Paz. que tiver de presidir á Junta de 
Qualificação ou á Mesa Parochial; pois que dos termos, em 
que Si acha concebido o mesmo artigo, se vê claramentQ. que 
a sua disposição he applicavel a qualquer dos Juizes que, por 
impedimonto do mais votado, tenha de presidir á algum da
quelles act{)S. 

O que communico á V. Ex. para S\)a intelligencia. 

Deus 8uarde a V. Ex.-João de Afm,.icla Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província do Maranhão. 



N." 4!J6.-MAHil'!HA. -Aviso de 1G J,· Outubro de tSGO. 

Declara que, Pxcrrendo cffcctiYamcntc os rrspcrtints oflirios e matrkulmlos 
nas l,apitanias de portos, os calafatcs c carpinteiros de emharcaçõtls csliío 
isentos do recrutnmento fm·ç:ulo, mas sujeitos a sen·i•· como nrtillecs a 
bordo dos NaYios {)o Estado, nos Arsenacs, c em todos os pontos. oütlt· 
for mister. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. l\1 inisll'rio dos ~cg-oejos da 
Marinha <'ITI 16 de Outubro de 1860. 

111m. Exm. Sr.-Foi presente J Sua ~fa!-(cstade o Imperador 
o otneio, n.o 40, de 28 df• ,\bril ullimo, no qunl V. Ex. ac
cusando o recebimento do A viso de 9 desse rnez, que declarou 
não ser possiwl prefixar o numero de calal'atcs c carpinteiros 
admiss!Yeis á matricula em cada hum dm portos do lmperio, 
propõe a dm·ida seguinte: Se, nas expressiíes finaes do citado 
A yiso- estão sujeitos e podem ser chamados ao sen iço da 
Marinha de Guena-cornprehende-se o recrutamento forçado 
para o mesmo serviço. 

Considerando que, em Yista do artigo t.o do Decreto, n.q 
1.582, de 2 de Abril de 18;);), fi1rão os calafates e carpin
tPiros, que P-!Tectivarnente exercem Lws prolissües, comprehen
didos na disposição do artigo 68 do Hegulamcuto annexo ao 
Dccrrto n. 0 !~47, de 19 de 1\laio df~ 184G; 

Que, por torça dPsta disposiçiio, h e, segundo suas cir
cumstancias espedaPs, que toda a gente do mar está obrigada 
ao srrvi~o naval da Marinha de Guerra; 

Que, niio podendo entender-se, pela exprPssão gene
rica-scrvi~o naval-, tão sórnentc o prestado a bordo, mas 
quanto concorre para a sua execu~ão, como sejfio construcções 
navaes, fabricas c reparos dos Navios do Estado, & c. e não 
sendo absoluta a doutrina do rcrerido art. 68, porém Ji~ 
mitada pela clausula-Sf!gundo suas circumslaneias-, hc ma
nifesto que o mesmo artigo não sujeita indislinctamente os 
indivíduos, de que trata, a qualquer scrvil,'o da ~Iarinha de 
nuerra, mas só áquelle que cada hum poss:J prestar conforme 
a sua condiçiio, isto he, a sua idade, saude, otncio, &c. & c.: 

Considerando, finalmente, que tal he o sentido das ex
pressões finaes do Aviso de 9 de Abril ultimo-Ps!ão sujeitos 
c podem ser chamados ao serviço da !\Jarinha de Guerra- : 

E, Conformando-se, por Sua Imrnediata Hesolução dP 
13 do col'rcnte, com o pan~ef!f cmillido a s1~mrlhante respeito, 
em consulta de 20 de Agosto proximo findo, pela Sr~cçiio de 
t;ucrra c .\farinha do Cons~lho de Estado, o l\lesmn Augusto 
S•mhor :\I anda declarar n Y. Ex. qUt', PXPrcendo pffectiva
menle os rngpeetiws oflicios P matricul:ldos nas capitanias de 
portos os calafatPs e earpintl'iro~ <k embare:~ções estão isentos 
do recrutarn••nto forçado, mas sujr~ilo; a servir como artífice;; 



Mâ~~:. 

ü tordo dô!l Navtó~ do Estado. i1<1S Arst'Jtíáés; e citi lod~ oª 
pontos aonde fOr mister. 

Fica resolvida, assim; a durtdà qtie fez objecto do su ... 
pradito officio de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Xavier Paes Barreto.
A S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 

N.• 447.-Aviso de 16 de Outubro de 18GO. 

ResoiYe h uma rlnyida proposta sobre as aUribuiçües e composição do Conselho 
das Capitanias. 

2. a Secção.-Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da 
Marinha em 16 de Outubro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.-Com oofficio n. • 31, de 31 de Julho proximo 
findo, V. Ex. me transmitte outro em que a Capitania do Porto 
dessa província consulta: 1: • Se as attribuições do Conselho res
pectivo, creado pelo art. 4.• do Decreto, n.• 358, de 14 de 
Agosto de 1845, são limitadas ao conhecimento das decisões 
sobre policia naval, de que tratão o mesmo artigo, c os de n.o• 
110, 122, c seguintes do Regulamento annexo ao Decreto,'n." 
ft.47, de 19 de Maio de 1846; 2.• á falta de Official de Marinha, 
ou de Capitão de navio mercante, quem deva ser o terceiro 
membro daquelle Conselho. 

Em resposta, declaro a V. ·Ex., ;\cerca da primeira parte, 
que as attribuições do Conselho das Capitanias não excedem das 
prcscriptas nas disposições citadas, c da interferencia que, se
gundo os diversos Regulamentos de praticagem dos portos, lhes 
pertence nas decisões sobre erros de- officio commettidos pelos 
indivíduos empregados em tal serviço. Essas attribuições não 
tiverão, com clfeito, ampliação nenhuma, antes ficár11o restrin
gidas, como as dos mesmos Capitães de Portos, nos termos do 
Decreto n.• 2.030, de 18 de Novembro de 1857, e Aviso de 9 do 
Abril ultimo, no que respeita ao julgamento, que já lhes não 
cabe, de prejuízos e damnos causados por abalroações e indcm
nisação correspondente. 

Quanto a segunda parte da consulta, declaro a V. Ex. que o 
referido Conselho não póde í'er composto senão de conformidade 
com a Lei e Regulamento citados. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Xavier Paes Rarreto.
A S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia da Parahyba. 

Decisões do Governo. 50 
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N. 448. -GUEI\HA.-Ciroular d., 16 d& Outubro de 1800. 

JJetcrminando, em virtude da lni\ICfilll HeaoluçQq tle ta ® lltfPI!Dit, qtte as 
licenças cl•~ IJIH~ •:arecercm ~~~ 01 lc•ae~ do lüerdto Jllrq 11' tro.~~Fefll MVI!IU 
BC r CO UI a das d11 data da ordem do dia que a publicar DÓ' fuga r eli:i Q.tte 
se acl111r o Official. 

Uio de Janciru. Ministerlo dos Negocios da Guerra em 16 
de Outubro d1~ tHW. 

lllrn. c Exm. Sr.-Sua l\lagcstade o Imperador Houve por 
bcrn, por Sua Immcdiata c Imperial Hesolução de 13 do 
em·rentc mez, tomada S<•bre consulta do Conselho Supremo 1\Ii
Jitar, Dctenninar que as licenças de que carecerem os Otliciaes 
do J~xercito para se tratarem em seus padecimentos de saudc, 
devem em geral ser contadas da data da Ordem do dia que as 
JIUblicar 110 lugar em que se achar o Official licenciado; deven
do, porém, qu<~ndo o Otncial tiver de tratar-se no quartel do 
Corpo em que s•·rve ou em seu proprio quartel, ser e lias dadas 
pelo General cru operações do .Exercito, haYondp-o , ou pelo 
CommandantP das Armas, ern falta daquelle, ou pelo Assistente 
do Ajudante General elo Exercito, onde não houyer Cormnan
dante Uils Armas; pelo J>resid1~ntc da Provincia quando a Iicenç'l 
tiver ue U<Jr-se püra dentro da mesma e fóra do quartel do 
Official doente; e finalmente pelo .Ministerio da Guerra quando 
tiver de dar--e para 1\íra da Provinda crq que se ach<U' o omcial 
que de lia carecer. O que comruunico H. V. Ex. para seu conlle
eirncnto e cxeeuçi\o, pela parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. Rx.-Sebastião do Rego BarrQt. -Sr. 
Barão de Surnhy. 

N." 449.-FAZENDA.-Em 17 de Outubro de 1860. 

Allera a purreutauPrn do> Curarlorrs de ~rancas jarl'nh•i no Municipkl da 
Ctlrtl' 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. Itio de Janeiro em f1 
de Outubro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferra1:, Pre~idoute do Tribunal do 
Thesouro l\aciunal, <.leferindo o requerimento de Julio Ber
nardo Nogueira da Silva, Curador geral dus herauças jucCJnles 
e bens de ausentPs no Munieipio da Cürte, declara: que as 
porcentagens qw· de\em Sl'r abouudils nos CUfUQOre!i g{Jraes d1' 
ÍlCI'clliÇas jarcntes <' Jwns de ausentes no dito 1\Iunidpio silo: 
2 o;. dt• que trata o art. b2 do Regulamento annexo ao Decreto n. • 
2.4:{~ dP 1;} de Junlw dP 1~59, ~~ 1 ij~ "/., dos bens e dinheiros 



a que s~ refere o art 83 dó tn81mo l\eggfamenfo i flcanda 
nesta parte alterada a tabella junta á Circular de 30 de Ja• 
neiro d6 ~orr~ .. ~nnp. 

N." 450. -11\IPERIO. _... Mlso dé 18 dé Outubro de 18fJtl. 

Ao. Presidente da Provi hei a dl! Ceará &p!lto\·aodo ~ .decisão q_ue deu, dtl 
llever tomar parte na qrgan,·sa~ilo da Mesa Parocb1al hum Ele1tor mudado 
da Pa todlla ppr onde Mra r eilo, e de nno po~er li mésríio ~leitor \'otar, 
nem sf't totddo illi mésmll f>arodlla, onde tlAO fl'lr tjMlifielldli. 

8.• Sec~ão.~Rio de Jànf'.iro. Mlnl8tf;riO dos Neg()óiot do 
lmperio em 18 de Outubro do UlGO. 

llhn. e Rx.m. Sr. -'fPt1ho preMllnte o officio de V, Ex. 
n." 118 de H de Set11mbro ultimo, aublneUondo tl cottsideração 
do Governo Impérllll a seguinte dccl8iio dadá á coo8liltll que 
a V. Ex. diri81o o Juiz de flaz mn etetcitlo dá PátoohJtt de 
Marangua)le; 

Que o Eleitor, que não IJ~tá qúállftcado por !l{l hãvêt mu
dado, ou ausentado, nrto tendo t'écorrldo 6ffi tcmpó, nllo póde 
t01uar parte nn orgnnhlaçllo da Mo11n Parochlôl, fJ nem l'otar 
na eleição, li vista não !IÔ do Aviso dn t3 de Dezembro de 

. 1848, como prlnciflalmente do de Jl. • 30 do 8 de 'Jnrteiro de 
1849, e de outros muitos expedidos pelo GoverM lmperJál. 

Desta regra silo exceptuados 011 Eleitoras, que déixão de 
!!er qualllicados por algum do~ motivos protistog no ~ 3.• do 
A viso do 28 de Agosto de 1818, 11 no Avi !lo li. • 188 de 23 de 
Julho de 1849, isto hc, quando elles teom perdido as qUilli
dades para serem votllntc~, c votildOs i e étn tal hypotii~P, 
não devendo a 11ua exolmíío da qunlificaçllo ttJt o6eiw rmroac
tivo para priva•lo8 de direitot que Ih~• fl1fllo kf~alrtu!lf'tt~ tmn
feridos, quando e~tnão habiUtádos plítll rooobê-Jol, ilÓ pôde 
inhibl-los de 11erem votantes e votados t1o futliro; o que por
tanto, se o Eléitor, á que se referia aquélle JuJj, dtHUra de 
ser qualifitàdo Jlor taes motivo!t, e nlo por 110 hner mudado, 
nã•' podia votar na eleição, tna!! del'la !ler admitUd«t a tOfn&r 
parte na organitáçfio da Mesa Parochial. 

E em resposta declllftl-lhe que o Go•erM lhlpgrlalapprova 
a decisão de V. Ex., por ser conforme ás citadas decisões. 
. O que oommunlco " V. Ex. para seu oonhcclm~to, c 
para o fazer constar no referido JtH~. 

Deus Guarde a Y. Ex. -João de Almeida l'ere1ra Fillw. 
-Sr. Presidente da Província do C.earft. 
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N.0 451. -Aviso de 18 de Outubro de 1800. 

Ao Prcsillrnte da Província de S. Pedro, declarando que a Mesa Parochinl 
da Villa de S. José do Norte procedêra irregularmente, inutilisundo as 
cedulas recebidas para a elei<;ão de Vereadores e Juizes de Paz, por terem 
sido illegalmente lançadas algumas cedulas na urna em hum momento 
de confusão que houYe. 

3. a Secção.-Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 18 de Outubro de 18GO. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi presente ;:í Sua Magcstade o Im
perador o officio de V. l~x. n." 97 de 1G de Setembro ultimo, 
remettendo a relacão das Parochias dessa Província, onde consta 
ter-se procedido a eleiçfío de Juizes de Paz c Vereadores, sem 
que occorressc desordem alguma ; c trazendo ao conhecimento 
do Governo Imperial os successos que tiverão lugar na Villa 
de S. José do Norte, por occasião de estar-se procedendo á 
chamada dos votantes para a referida deiçfío. . 

Communica V. Ex. que, dando-se hum conllicto entreva
rias pessoas do povo, que se achavfío na Matriz, aprowitou-se 
o Juiz de Paz J>residenlc da l\Irsa Parochial da confusão que 
reinava para lançar na urna algumas cedulas: facto este que 
foi presenciado por dous mcsarios, c que induzio a Mesa a 
inutilisnr as CPdulas já recebidas, c o dito Juiz de Paz a marcar 
o dia 23 daquclle mez para pmc!:'der-se á nova eleição. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o Conselheiro 
Consultor deste l\li,Jislcrio, Ha por bem Mandar Declararú V. 
}}c o seguinte: 

Que a l\Iesa Parochial, deliberando por si mesma inuti
lisar todas as ccdulas jü recebidas, procedeu irregularmente, 
não sómentc porque ás Mesas Parochiacs não assiste srmc
lhantc direito, como tambem porque não consta que prece
desse á esse acto a contagem das cedulas para verificar-se se 
o <·xcesso destas relatiYarnrnle ao numero dos votantes, que 
acudil'ão a chamada era tal que podesse viciar a eleição. I~n
trPtanto fica appronda a deliberação, que tornou a dita l\Iesa, 
de procPder á nova Eleição, pois que, tendo sido inutilisndas 
a5 cedulas da que teve lugar no dia 7 do referido mez, não 
ha outro meio de f<J.zrr com que a dita Parochia concorra 
para a eleição do município a que pertence. 

O que communico a V. Ex para seu conhecimento, e para 
o fazer constar áquella l\IPsa ParoehiaJ. 

Deus Guarde a V. Ex.- J oilo de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província <le S. Pedro. 



N.• !~52.-Avtso de 19 de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da Província do Ceará, declarando que a qualificação ante
rior ao desmembramento da Parochia, a que se refere a 2." parte do ~ 
11 do art. 1.

0 
do Decreto u.0 1.082 de 1~ de A{!osto do corrente anuo, 

he a q~IC precede ao acto do Diocesano, que conlinna á desmcm!Jração, 

c não a Lei que a ordenou. 

3.a Secção.-Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Nef;"Ocios do 

1mperio em 19 de Outubro de 1860. 

Uhn. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. l~x. n.• 
H.O ele 18 de Setembro ultimo, submeltcndo :i dedsão do 
Governo Imperial a scguinte {htvida: 

Dispondo a 2. a parte do ~ l1 do arl. 1. o do })ecrdo ll. e 

1.082 de t8 de Agosto deste anno que, dada a creação <•ll 
alteracão de Parochias, a distribnicão do numero dl' eleitores 
que dew tocar á cada huma dc\las seja feita sobre a base da 
qualificação anterior ao dt>smcmbramentn, P nconteccntlo que 
algumas Leis adoptadas pela Assembll~a l.egislati'a dessa l'ro
vincia para aquelle fim, tkão por muito tempo sem Pll'eito por 
opposição do poder ccclcsiastico, consulta V. Ex. se, na hypo
these dada, deve servir de base para a distribuição dos elei
tores a qualificação anterior á~ data da Lei, ou aqnella qUI' 
precede o assentimento do Bispo Dioe(~sano. 

E em resposta declaro a V. l~x. que, não sendo bastant•~ 
o acto da Assembléa para que haja tlesmemhral:ão de Paro
ehia, mas sendo preciso a approvação do Hioel~sal90, só de
JlOis desta he que se Vl~rifiea a desmembração; e portanto 
nas l

1
arochias, de que V. Ex. trata, a clislribuição dos eleitorc,; 

ha de ser feita pela qualilica(:ão anterior ao acto elo _Dioeesano 
e não por acplClla que precetll'U a data ela L<'i. 

Deus Guarde a V. Ex. -João do Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Provineia do Ceará. 

--
N. o !~53.- Aviso de 1\J de OutulJro de 1860. 

Ao Presidente da Proüncia de Sergipe, dedaran<io que a eleição de hum 
Senador, a que se tem de proceder, deve ser feita pelos Eleitores já 
nomeados, se a mesma eleição hou\"cr de t••r lu~ar antes do tlia :; ;lll 
Maio de 1861, em r1ue flndão os seus podrres. -

3.a Secção.-Rio de Janeiro. Ministcrio dos Nc~ocios do 

Impcrio em 19 de Outubro de 1860. 

tum. c Exm. Sr. -Tenho presente o omcio de V. Ex. 
n." 252 de 3 do correutQ mcz, consultando l\O Governo Im-, 



'\ Jllll'lnl 11n na tllf!I~·An, 41 (f411! sn rlrwr• proclllfer, pilro preenelwr· 
11 v11gu d1~i~1Hla pnlo filllrll~irlo Senador Marqtwz do 1\fontn-Alegre, 
devem ~~~~nlr os Eleitores actuaell, ou se ilPrú necessario pro
ceder li nova elcl~o t•riltlaria. 

E em rr>-Sposta declaro-lhe, de accordo com o Dccr~to n. • 
565 dr~ 10 de Julho de 1850, quP findando a il'gislatura no 
dia :J dP .Maio do anno proximo futmo, se aquella dPiçiio se 
fizr>r ~lniPs, dovern sPrvir os EIPilon•.~ adn:ws, rdt'ilos r•m vir
I.•Hin do arl. RO da Lt~i HPf.(ularnentar das Elr~içtiPs: ~~. SI' depois, 
os que forem eleitos de· conformidade com a ordem IJlW st~ 
expedir. 

Deus Guarde a Y. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. !)residente da llrovineia de St•rgipc. 

N. 0 -'1.54.- Aviso de l!l de Outubro de 18ü0. 

Ao PrPsidPnte da Pro' incia d~ Pianhy, ilf'flfOYiHHI~ 11 <IPci~fin que <Irra de 
não ;;er nrrcssaria a rt'IIH'S!;a d;1 <"O]lia da li;;ta dos 'otantes , de que 
trata o art. '21 da LPI llf'!!ulnmentu elas eleíçõrs , ao Juiz de Paz l'ln 
~tl'rcicio, qttnnd<l a Parochia tl'lll hum ~6 llisiTirto de Paz. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. :\1inistcrio dos Nrgocios do lm
pcrio em 19 de Outubro d~J 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Tenho presente o otncio de V. Ex. 11. 0 

1 O de 9 de Agosto ultimo, sujeitando á approvação do Govemo 
Imperial a seguinte dPcisão dadu á consulta, que a Y. Ex. di
rigio o Juiz de Pa1: 'Cm cxet·cieio da Parochia dessa capital. 

Que, segundo o art. 21 da Lei de 19 de Agosto de J84G, sürnenle 
se extrahem copias rarciaes do 11listamento de cada hum dos 
distrielos para st'rem remPttidos nos respectivos .Juizes de Paz 
em CX()!'Cicio : o qtw pon··nl não proc()de no raso d<~ tn a Paro
r:hia hum sô districto dt~ Paz, e Sl'l' o .lniz em r·xereieio o do 
proprio districto, Plll qun funecionou a Junta de (hralilleaçiio; 
por quanto, st~ outra fiJssc a intelligPnda da Lei, df'ixar-se-hião 
de extrahir copias parciacs do alistamento, c extrahir-sc-hia 
a copia tGtal delle, já competentemente atnxada na fórma do re
ferido art. 21. 

E Pm tesposta dcclat·o-lhc, qn~ o Gtwrrno Imperial appmvn 
a decisão de Y. Ex., pois que trndo a Junta de Oualilirat;iio , 
segundo o citado art. 21, de fazer affixar a lista de qualificação 
na porta da l\fatriz, desnecessario hc que Si) faça publicação 
de lia pelo Juiz de l)az do distrieto, e h e por isso que, ha
\'tmdo hum só distrido, não se faz ao Juiz de Paz delle a re
lllessa ordenada pelo referido artigo. 



O que commu.nicoá V. Ex. para seu conhecimento, e para 
() fazer constar áquelle Juiz. 

Deus Guarde a V. :RI . ..;.;;.Jvão de Almeida Pereira Filho.
St. l>~idênte tld Provfnéiá do Piimti t. 

N .• /i.55.- FAtt!NDA.-E in t!l de Outubro dr t8üO. 

Sobre a accumulaçllo do vencimento de Medico do Aljnlw t'om o 'nhsidio <lt1 
D~putado . 

. Ministerio Q.os Negocios da Fazendà. l\io de .Janeiro em 1!l 
.de Outubro de 1860. 

illm. e Exm. Sr.-As scc~ões re.unidas de .lustiru e Fnzenrla 
do Conselho de Estado, que Suu l\lageslade o Imperador SPr
Yio-se Ouvir noYarnente sobre as qucstiics sqwinlrs a;.;itadas jll'lo 
Dr. Luiz Carlos da Fonsrca: 1." se o Jr.csnto doutor tinha di
reito de pccvmular ao subsidio de Deputado n gratificaçuo de 
medico do Aljube, ponto que na opinHio do supplieantc não 
foi solvido pela 1\esolução de consulta tJe 13 deFeverciro oeste 
anno, visto referir-se a mesma somrntc ao enrgo de medico 
da Cas;1 de Corrtwçfío: 2." se, por fon,'a da mcncionncla Rcsolu{'iio, 
deve cllc repôr os vencimentos deste cargo que reeche1t conjunta
mente com o subsidio, forão de parecer: quanto n 1. • I[UesUio, 
que se o Dr. Luiz Carlos da Fonseca, eomo nllcga, foi eonvid;ulo 
verbalmente reto Chefe de Policia para ,·.urar os .pobres dcqndh 
prisão, o ltljube: se ntmea teYc hum titulo d1) nolnençiío, se niio 
foi contemplado na folha dos Empregados, se presta ahi sPus s<)r
vic;os como e sob as ffii!SIIlas condições com IJW) os prestaria a 
qual<ttter partlcúlát que o !:onvi<lasst~ para lll<'tlien do pnrUdo 
para sua casa; o lugar ue rnedicu 1lo Aljnlw 1!\11) dle ext~ren 
não h c Empre~\1 Publico: quanto á 2." qun n;1o !':Ira r.1zoavcl 
obrigár o suppllcanlc a repôr os veneiawntos dt) nwdieo da Ca~a 
dn Correcção; não sú poi·qur- clle dt·s·~mpr,nl;on p!f<·etivam:·nlt~ 
de boa fé c com assentimento do Govrrno a_s l'ilrl('çúes 1ks,;;~ 
cargo c tlevc por isso ser rr-nmneraclo, mas lambem J1flfiJII" se 
as hão hourbsSc d!?Seihpenh;::io, leria sitio pr:·ci,co 1·hamar o11tro 
niiidicd que o fizesse durante o st'll impeuimenlo, !)O qual se 
abotuttla provàvclmcntc hum honorario correspondente ao que se 
pagpu. ao suptJlicapte. . 

.E Havehdo o Mesmo A\lgusto Senhor se Conformado com estu 
pàtecer, por Su4 ltv.mediata llesolução de 13 do corr~mte; nssim 
o cornmdtilco à V. Ex. para seu conhceimento c (!Pviclos ciTei tos. 

Deus Guarde a V. Ex..-Angelo Moniz da Silva Ferraz.-Sr. 
Cdhselh~ifo Ilitedor Gera I da Contabilidade. 
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N.• 456.-IMPERIO Aviso de 20 de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da Provinda do Ceará, declaranlfo que a Elei(i!O de hum 
Senador, a que tem de proceder-se na n:esma Provinda, deve ter lugar 
em acto separado da Eleição de Eleitores marcada para o dia 30 de De
zembro proximo futuro, quando ambas se hajão de fazer na mesma época, 
organisaudo·se no\·a :Mesa. 

3.• Secção.-ltio de Janeiro. J\Iinisterio dos Negocios do 
Jmpcrio em 20 de Outubro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.-Em solução ao offido de V. Ex. n.o 123 de 
2t de Setembro ultimo, declaro-lhe que a Eleição de Eleitores 
especiaes para a de Senadores por essa Província, á que se tem 
de proceder para preenchimento da vuga deixuda pelo fallecido 
José Martiniano de Alencar, quando tenha de ser feita na mesma 
época marcadu para a dos Eleitores que tem de eleger os De
putados á Asscrnbléa geral Legislativa, deve ter lugar em acto 
separado, organisando-sc nova 1\Tcsa. 

Com esta decisão fica respondida a J. • parte do outro offi
cio de V. l~x. sobre o mr:smo assurnpto, n." 175 de 2 do cor
rente mez, e prejudicada a consulta que fuz na 2. a parte, sobre 
os Juizes de l 1az que derem presidir aquella Eleição. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jol!o de Almeida Pereira Filho.
SJ·. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 457.- A\'iso de 20 de Outubro de 1860. 

Ao Presidrntc da Prorinria do Ceará, declarando qnc o Eleitor mudado da 
Paror,hia não dcre concorrer para a organisação da lllesa Parochial, embora 
,oltc a residir na Parochia de que se mudúra. 

3. a Secção.- Hio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 20 de Outuhro de 181i0. 

I!lm. e Exm. Sr.-O Governo Imperial approva a decisão que 
Y. Ex. deu ao Juiz de Paz mais votado da Parochia de 1\Iaran
guape, de não deverem concorrer para a organisação da l\1esa 
Parochial, na Eleição que teve lugar em 7 de Setembro ullimo, 
o Eleitor c Supplente, á que se referira o dito Juiz, hurna vez 
que elles tinhão mudado de Parochia, embora voltassem á clla, 
visto que pela mudança tinhão perdido a qualidade de Eleitor, 
a qual não recuperavão pela sua volta, por estar assim deci
dido nos Avisos que V. Ex. cita. 

Déus GUat"dc 11 Ex.-João de Almeidâ Pereira Filho.--81'~ 
!1re&idetltfJ da Pt·ovhtti!l. do Ceará. 
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N.• 458.-Aviso de 20 de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da Província do 1\laranhão, notando as inexactidões que houve 
na designação do numero dos Eleitores que devem dar algumas Parochias. 

3. a Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios do 
lmperio em 20 de Outubro 1860. 

Illm. c Exm. Sr.- Tenho presente os officios de V. Ex. 
n.o• 146, 147 c 154 de 15, c 29 de Setembro ultimo, com
municando-mc as ordens que tem expedido ás Camaras Munici
pacs, e aos Juizes de Paz, Presidentes das l\fcsas Parochiacs 
dessa Provincia, para execução do Decreto n. o 1.082 de 18 de 
Agosto deste anuo, c das I nstrucções annexas ao Decreto n." 
2.621 de 22 do mesmo mez, e remettendo-me hum exemplar 
das Portarias, pelas quaes fixou o numero de Eleitores que 
deve dar cada Parochia dessa Província na proxima legislatura, 
e fez a designação dos Collegios Eleitoracs. 

Em resposta declaro a Y. Ex. o seguinte : 
1." Na distribuição do numero de Eleitores da maior parte 

das Parochias recentemente creadas guiou-se V. Ex. pela regra 
de proporção estabelecida no Aviso n.• 159 de 18 de Junho de 
1859, c tomou por base da mesma distribuição a qualificação 
posterior ao desmembramento das ditas Parochias, quando V. 
Ex. devia, de accordo com a disposição do § 11 do art. t.o 
do citado Decreto de 18 de Agosto deste anno, tomar por base 
a qualificação anterior ao desmembramento. 

Devo entretanto observar-lhe que merece a aP'Provação do 
Governo Imperial a distribuição do numero de Eleitores das 
Parochias de S. SclJastião da Passagem :Franca, c de Nossa 
Senhora da Conceição da 1\Ianga, pois que ahi V. Ex. tomou 
por base a qualificação anterior á deYação do 2." Districto, 
que constitue hoje a nova Parochia de Nossa Senhora da Concei
ção da Manga, procedimento este que V. Ex. deverá observar 
em relação ás outras Parochias em igualdade de circumstan
cias. 

2." Em a nota-H-da Portaria dessa Presidencia de 15 de 
Setembro ultimo, diz V. Ex. que o numero de seis Eleitores 
da Parochia de Nossa Senhora do Nazareth do Ríachão deve 
elevar-se á nove, se a qualificação de algum dos annos de 1857 
á 1860 permittir tal augmcnto; c assim dá V. Ex. á disposição 
do § 10 do art. 1. o do mencionado Decreto hum a intelligencia 
diVersa da que realmente tem, pois que, segundo a mesma 
disposição, a fixação do numero de Eleitores deve ser confor
me á menor das qualificações feitas nos annos de 1857, 1858. 
e 1859 ; c só se recorrerá á do corrente anno na falta das 
tres apontadas ; c portanto convém que V. Ex. dê providencias, 
para que a dita Parochia &ó tenha o augmento de Eleitores~ 

Oecisôcs do G9\letno~ · l:it 
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que permittir a menor das qualificações dos tres aq.nos indicados 
no citado paragrapho, ou o determinado na ultima parte do 
meSI!JO E.arag~apho, se verificar-:s~ I! hypothese ahi figu,ra~!l' 

S • Qüe v ~t. na_ aístrib«i~ãd .W ~úmeto tle. UlêltoJ;~s 
da Varochia Je s. João tiaptista de Vinhaes deu aô Áviso 
de 1Q de Setembro ultimo; tfirigido ao Presidente da Província 
do Rio dé Janeiro, hum a intelli8encia, cujó resultado he contrário 
ao espirito da Lei ; pois que, tendo aqilella Parochia dádo na 
actoalLegislatura hum Eleitor, a consequencia do que V. Ex. 
detêrminoli sérá dobrar o numero dos seu" Eleitores, o que 
céi'Íatnente he opposto á Lei, que permitte apenas o arigmento 
qe tilét_ada e riãil o do,dobro do~ ~leitores ; e portanto deve a 
J,'ai'ochlà d9 S. João Baptistà de l'inhi1es dar Sómeóte hum 
Eleitor. 

O qúé coinmilnico ã V. l~x. para sua intellígencia e obser
vaiicià. 

Deus Guarde a V. Ex.-foão de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da ProvínCia do ~iaranhão. 

N.ó 4!S9.-GUÊRRA.- Aviso de 20 de Outubro de i860. 

l'ázPn~o eitensivas as di~11osiçõçs do Atiso dr 14 de Novembro dé 18.5'! aos 
omcwes e praças da Uutnpanhla de MUilrrs da Fabrica dn Polvota da 
Estrella. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Nf:'gocit>s da Gúerra em 20 
d8 Outubto de 1860. 

Declato 11 Yrn., potli ~f'IJ conhecimento e ~nverno, que 
as· dispdsiçflr~ do AHso de H rln NOYI~mbro de 1857, a res~ 
peita das "fantagens fmmdarlas nhonllt nos Ollkiaes e pr11ças 
do destacamento da Eseola df' Tiro Pstahdecida no Campo Grande 
fieão sendo eJttétJsiYâs aos Offiet:~c!l e pràças da Companhia d.e 
Artift'~ da Fabriea da Polvom da Estrella sóment-e nà parte 
rehltiva t'fiJ iJfçre!lcimo d11 étape. 

Deu Guar~ a Vm.-Sebastião do Rego Barros.~ Sr. 
l~ 4a Pagadoria dá~ 'fropait da Gtlrte. 

1 
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N. • kio.~M'I'"O~I'is, {te ~ ~9: OUúJW8 ~~~ 1860. 

Ao J>~~itlen~ tj' Pro_ . vj:q~it .49 ?•~r~ ~ecltf~IJdq ç_~o ~eV(lJ!! S,!lf r~uladas 
ài dJstanCJa~ lltJtré ()8 ~"meip10s (l ~ ~itltnubicab tmr ll~a; ll~'fa o lilh 
d~ sá~l---s~ q(iiutí~ i&~ dí llüfti --etl tet Oll.ll.'llktlál, MO 
6bstllnte darem ,..... tk ~ i:leitwOif, · 

a.a Secçio.-R;o .. ~ ~~n~r.,-. . MiQi4WiQ ®i NejGCÍQS 4-o 
Imperio em i2 de Ouwbro qe tiQÜ, 

Illm. e Hx:m. Br.-Tenho presente o offlcio de y. Ex. n.• 9 
de 9 de Setembro ultimo, consultando como ba de elccutar, 
.á respeito dos l\lunicipio• que se rommunicão por a~;ua, o art. 
1." § 3.• do Decreto n.• 1.002 de 18 do Agpsto deste anno, que 
determina que wohão Collegio Eleitqral os Municípios q1.1e 1\erem 
menos de 20 Eleitores, hurna vez quo distem mais do 30 leiJOOil 
da Cidade ou Villa que ficar mais proxima. 

Em respos;ta qedaro a V. Ex. que applica-se aquella dü;po
sição ás vjagenii de mar, contando~se para estas tantos dtas, 
quantos forem os que se ..,:astarem nessa Província em huma 
viagem de mais de 30 le~oas por terra. 

Deus Guarde a V. Rx.-Joao de Almeida P~reinx. Ií'ilho.
Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

N. h-61.-Aviso de 22 de Outubro de i800. 

Ao Presidente da Provinda de Pernambuco, notando n~ ineJt8CtídOés qui\ 
bome na desi~nlçló do numero de Eleltoru que deHitn dar alsumu 
i'arocbias. 

3.a 8ecçãQ.-Jlio de. Janeiro. Min,iterio Q09 Ne,Q\'.f~ do 
Jmperio em 22 de Ou,ubro Qil 1860. 

IJlm. ~ EK.UJ. Sr.-Tenho presente o. officio do Y. Ex. Jl. 0 

7 41 de 28 de Setembro ultimo, l"cmetteodo.-me copia da Por
taria, pela qual fixou, em observancia do § 10 do art. t.• do 
Decreto n. • 1. 082 de 18 de Agosto deste anuo, o numero de Elei
tores que deve dar cada huma das Parochias dessa Província 
para a proxima legislatura. 

E em resposta declaro-lhe o seguinte: 
1.• Que na fixação do numero de eleitores das Parochias de 

Nossa Senhora do H.osario de Goyanna e de Nossa Senhora do 
O' de Goyanna, pertencentes ao 2.• Districlo Eleitoral, V. Ex. 
tomou por base a qualificação posterior ao desmembramento, 



.. 
contra o que dispõe o § 11 do art. 1.~ do citado Decreto. A 
Parochia de Nossa Senhora do O' de Goyanna foi desmembrada 
da de Nossa Senhora do Rosario em 2 de Maio de 1859, quando 
já se achava concluída a qualificação desse anno, pela qual V. 
Ex. devia regular-se, pois que he esta qualificação- anterior 
ao desmembramento- de que trata a Lei; e portanto V. Ex. 
devia tê-la tomado por base, extrahindo da Parochia de Nossa 
Senhora do Rosario por quarteirões os votantes que passárão 
para a nova Parochia de N. Senhora do O' de Goyanna, c 
tendo em vista esse numero, c o dos que ficarão pertencendo 
á de Nossa Senhora do Rosario. 

2.. Quanto á Parochia de S. 1\liguel de narrciros, C!ljO 
numero de Eleitores diz V. Ex. que não póde ser augmen
tado, porque nella não houve qualificação nos annos de 1857, 
1858 e 1859, e nem consta o resultado da do corrente anno, 
approvo a deliberação que V. Ex. tomou, de fixar o mesmo 
numero de Eleitores, que clla deu na actual Legislatura, visto 
que tal procedimento está de accordo com a regra do § 10 do 
~rt. 1. • do mencionado Decreto, de que em nenhum caso dará 
huma Parochia menor numero de Eleitores do que os que deu 
naquella tegislatura; devendo entretanto observar-lhe que teria 
sido mais conveni<'nte não proceder á fixação do numero de 
Eleitoms da dita Parochia, senão depois de estar bem averi
guado, que mesmo este anno não houve qualificação; e cumpre 
que V. Ex. informe quaes as causas que obstiirâo á que nt'lla 
se fizesse a qualificação nos Ires ultímos annos. 

Outro sim observo-lhe que na fixação do numero de Eleitores 
das Parochias de S. Fr. Pedro Gonçalves do Recife, S. Sacra
mento da Boa Vista, c Divino Espírito Santo do Pá o d' Alho no 
1.0 Districto Eleitoral, S. Lourenço do Tijucupapo c Santa Anna. 
do llom Jardim no 2. 0

, Santo Antonio do Cabo, c Nossa Senhora 
da Escada no 3. • Districto, ern que houve huma fracção de mais 
de 15 votantes, Y. Ex. aug-mcntou mais hum Eleitor, contra o 
que dispõe o Aviso de 20 de Setembro ultimo dirigido ao Pre
sidente da Província do Hio de Janeiro, o qual manda desprezar 
qualquer numero de votantes inferior ü 30. 

Deus Guarde a V. I<~x.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco, 
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N.b ~6~ • .:...;..Aviso de 22 de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da Provinda do Ceará, Mel atando que das eleições de '/ ereadorÚ 
e Juizes de Paz nas Províncias nll.o devem as Camaras Municipaes remetter 
copias das actas ao Governo, mal' aos respectivos Presidentes ; o estes nao 
as devem enviar, sehlio no caso de que o mesmo Governo tenha de julgar 
da validade de taes eleições. 

3.a Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do Im
perio em 22 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Devolvo á V. Ex. a inclusa copia da acta 
da eleição de Juizes de Paz e Vereadores, á que se procedeu 
na Villa de Maranguape, a qual V. Ex. remetle-me com o 
seu officio n. • 12l. de 22 de Setembro ultimo ; pois que deter
minando o art. 106 da Lei Regulamentar das Eleições, que as 
Camaras Municipaes participem aos Presidentes nas Províncias 
o resultado da eleição do seu Município, nada tem o Governo 
Imperial que fazer com a dita acta, salvo se tiverem occorrido 
irregularidades que inlluão sobre a validade da Eleição ; caso 
este em que V. Ex. deve enviar a acta, acompanhando-a das 
necessarias informações, e interpondo o seu parecer: 

O que communico á V. Ex. para sua intelligencia e para o 
fazer constar á mencionada Camara. 

Deus Guarde a V . Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 463.- FAZENDA.-Em 22 de Outubro de 1860. 

Os actuaes Feitores Conferentes das Alfandegas ilc11o considerados Primeiro~ 
Conferentes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 22 
de Outubro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Devendo ser considerados Primeiros Con
ferentes das Alfandegas os actuaes Feitores Conferentes, que, em 
virtude do Regulamento de 19 de Setembro proximo passado, 
não tiverem outro destino: assim o communico a V. Ex. para 
a devida intelligencia, e para que o faça constar áquellcs Em~ 
pregados afim de que apresentem na Secretaria de Estado dos 
Negocios da Fazenda os seus títulos para serem devidamente 
apostillados. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moniz da Silva Ferraz. 
Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

Circular aos Presidentes das Províncias onde h a Alfandegas. 
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N. 0 4(J.i. -JUSTIÇA. -Avi1o de ~3 de Outubro de 1860. 

Tleclar. a que o in!lividu_o. menor de H a uno» quelliflora virlltlll m~11or ~ll F 
à!Jil(l$, apena~ pó!le solfrer !I pena cortec~ioual do ar~. 13 do OpdllfO Crum
~al; e outt\)ilm que quanto ao ~qw 0 maior do H anullli e menllf de 17 
~U obriiado a iatiifllze-lp integralwo•te. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
23 de Outubro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -A' Sua 1\Jagestade O Imperador foi 
Jlresente o offido dessa Prcsldcncia aob n.• 52 de 31 do Ja
neiro do corrente anno, aeompauhamlo copia do que JIHi dirigio 
n Jui:j: de DiriJito dP Campo l\Iuior, conBultando: 1." se em 
vista do art. 10, § t.o, do Codigo Criminal tmll eriminalidade 
o menor de 14 annos que drflora mulher \'lrgelh menor de 17; 
2." qual a pena a que, IWI(Undo o art. 18 § 10 in fine do 
dito Codigo, deve estar sujeito o maior de 14- nnnos e monor 
de 17, quando, provado o crirne, nfio seguir-~e o Cll!!Rmenlo 
e nem eO'eetuar-Stl o dote; an qm~ V. Jü:. respondeu quanto 
a primeira duvida, bascando-~e na falta de discernimento e 
por consesuinte de m<Í m por parte do oll'ensor, qu~ unira
mente poderia ser-lhe applicada hurna pt)nll correcional em 
face do art. 13, c quanto 11 segunda, IJI.Ie o maior de 14. annos 
e menor de 17 sotfre as penas do crime que eomrnetter, feita 
a reducção prescripta pelos arts. 34 e 35, na parto rehitiva 
ao desterro, não se podendo fawr, quanto no dote, modíflcaçlio 
alguma, por ser estatuída •~m f<lror da otl'endida e como su
bstituição da multa, eom que em outros casos o dito Codigo 
augmenta as penas corporlles, pelo que dovrrú ser clle intc
gralrnehte liquidado pelo processo estabclceido no Hegulamento 
n.• 595 de 18 de Março de 18W. E o Mesmo Augusto Se
nhor, tendo Ouvido a Seecão do justira do Conselho de Estado, 
e conformando-se com o· seu parecér, por Sua irnmediata e 
Imperial RrAoluçiío de 13 do corrente, Hlt por bem Mafldar 
;tpproYar a solução dada por V. Ex. 

Deus Guarde a Y. Ex. ~Joiio Lustosa da Cunha Para
naguá.- 8r. Prl'llidente ria Provinda do Piuuhy. 
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N.0 465.-MAl\lNBA. -Aviso de 24. de Outubro de f860. 

Det6rmlna QIJ4 IWII qayiut ftletlttfH d~t 4m!8~1l ha.ia wai11 bama llf&.. da 
Grum!lle llri4®. pariJ Q "'llço du CamJIIis.ario d11 bgrdo. , 

t.• Seççio.':"""~iR ele Jaqelro. »inisterio doa Ne&oe~ da 
Marinha em !4- da Outl.ibfó de 1860. . 

Sua Magestade o Imperador, Attendendo a que nos navios 
menores da Armada pelo art. 18 do D~creto n.• 1,940 de 
30 de Junho de 1857, que organisou o Corpo de Ofllciaes de 
Fazenda, se exige a presença de hum Commissario de 3. • Classe, 
Ha por bem que nos referidos navios haja mais huma praça 
de Grumete criado, destinada ao serviço do respectivo Com
missario, que a isso tem direito, Íl vista do ~trt. 14 do citado 
Decreto, emquanto attribue aos Officiaes de Fazenda vantagens 
iguacs ás dos Officiaes da Armada de postos correspondentes. 

O que communico a V. S. para sua intelligencia e execuçAo. 

Deus Guarde a V. S. -Francisco Xavier Paes Barreto.
Sr. Encarregado do Quartel General da Marinha. 

N. 466.-IMt>ElUO. -Aviso de 24 de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da Provlncia do PiliUilf, declarando que em circumstancias 
elltÍ'aordioarias podem ser encurtados os prazos parn as rleiçOe3 tanto de 
Eleitore~, como do Vere11dorc3 e JuiJel do Pal. 

3 ~ Secçllo.- Rlo de Janeiro. Ministerio dos Nf!80CÍOI do 
lmperio em 24 de Outubro de 1860. 

lllm. r. Exm. Sr.-Foi presente ao floverno lmptlnal o offi
cio de V. Ex. n." 17 de '27 du Agosto ultimo, oommunte•n
do-me a seguinte deebão dada á consulta, que á V. Ex. dirigio 
o 2.• Juiz de Paz da Villa de Valença: 

Que V. Ex. não approvava o procedimento, que elle tivera, 
deixando de publicar os editaes da convocação para a eleição 
de Juizes de Paz e Vereadores da mesma Villa, sob pretexto de 
que entre u dHa publicação e a eleição não podia medinr o 
prazo de 30 dias, marcado no art. 9.\- da Lei Regulamentar das 
:Eleições ; pois que tal prazo póde ser restringido em circums
tancias extra(lrdinarias, como declara o A viso n. • 100 de 28 de 
Agosto de 18/t.S; e que portanto V. Ex. expedio lt Camnra 1\funi
cipal da referida Villa, ordem para que se procedesse A Eleiçllo 
30 dias depois de publicados os cditaes; ficando assim adiada a 
mesma eleição. 



E rm t'Ailposl:t t1~cláro1 qtw V. Ex, dnddi6 Cóín i:JCcr'f6~ por 
quo, segundo os Av1sos n." 13 de 9 de Fevereiro de 1850, e do 
11 dll SciNnbro uJUmo, pbde ser encurtado o prazo entre a con .. 
vocoçllo, n '! nlnlçllo, n,;sirn dn ElcHorcs, como de Vereadores 0 
Julzo11 "" lnz, ohHfli'VIIIIdo a V. J~x. quo no caso do compôr-so 
o Mrwlelplo do Vnlença do mais do huma l'arochia deve obser, 
vnr-110 á respeito daquella eleição o quo dispõe o 'Aviso de 21 
dn Fnvorolro do 1853 n. • 62. 

U11u11 t;w,.,ln 11 V. 1\t .·-·.lf11lo t/1~ Almnida. Pt't'f!ira Fillw.-Sr. 
I'I'I1Nifll•llf, 1111 l'l'ovludu ''" l'illllli.Y. 

N" '•11'7. · • t;I/11.1111.\.-Avho ''" :w .,,, Ouluhm 1111 1H(III. 

M.lll'/1111111 "Jllll/0 ,,,, ''""' 1111'/I'N, 1'11111111111 llo 11111 1111 1'111111 11111111 111111111'1'11'!1. 
f1111'11 ~~~ n••pu11~1111'1• I'"'' du1l11·h·o~ 1• vnlun·~ d11 Fnzrrula l'ublkniiJtrt~s••n
flln•nr OH llvr·o.~ '' •llll'lliiii'Uius cumprohatorins 1las dPspczas do Miuisl!•rio 
1l11 lhll'rrn. 

Hio do Janeiro. 1\Tinisterio dos Ncgocios da f.ucrra em 26 
de Outubro de 18GO. 

lllm. c Exm. Sr.- Conformando-me com o que propõe a 
Thesouraria de Fazenda dessa Província, em oficio n.• 36 de 
8 do corrente, fica marcado o prazo de dous mczes, contado 
do fim de cada anno financeiro, para os responsaveis por di
nheiros e valores da Eazenda Publica apresentarem na mesma 
Thesouraria os livros e documentos comprobatorios das des
pezas que tiverem feito por conta da Repartição da Guerra: 
o que communico á V. Ex. para seu conhecimento e fazer 
constar á referida Thesouraria de Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 

N. 0 468. -Aviso de 26 de Outubro de 1860. 

Approvando a·providencia de não adiantar-se a primeira prestação do premio 
aos voluntarios, em quanto não forem inspeccionados e julgados habeis 
para o serviço das armas. 

Rio de Janeiro. l\iinisterio dos Negocias da Guerra em 26 
de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Ficando sciente de tudo quanto V. Ex. 
pondera em seu officio n.o 70 de 11 de Setembro findo, tenho 



a dedarai· a V. &., do ordem de Sua Magestadc o Ímpcrador1 
que se approvão todas as providencias por V. Ex. dadas para 
regular mais convenientemente o serviço da força de linha ; 
bem como a de não adiantar-se a primeira prestação do pre
mio aos voluntarios que se apresentassem no norte da Pro
víncia, em quanto não fossem na Capital inspeccionados e jul
gados habeis para o serviço das armas. E p01que a força do 
Exercito nessa Província tem de soiTrer alteração, em conse
quencia do Decreto n.• 2.662 de 6 do corrente, que dá nova 
organisaçllo aos Corpos de Guarnição, do qual se remctleu hum 
exemplar em Aviso de 11 deste mez, fica ao criterio de V. Ex. 
revoKnr ou modillcar, de conformidade com as disposições do 
mesmo lleereto, as medidas que V. Ex. tomou. 

Deus t;unrdo a V. Hx.. -Sr.bastião do Rego Barros.-Sr. 
Prcsidcnto da Provincia de Goyaz. 

N.• t .. 69.- IMPERIO. -Aviso de 27 de Outubro de 1860. 

Ao Director da Faculdade de Medicina da Bahia, declarando que a falta 
da reunião da Con~re11ação dos Lentes para apreciar as razões da demora 
na apresentação das theses de hum doutorando nllo póde prejudicar a 
este. 

4.• Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 27 de Outubro de :1860. 

Foi presente á Sua Magestadc o Imperador o requerimento 
por V. S. informado em 12 do corrente, em que o estudante 
do 6. • anno dessa Faculdade Gabriel Alcides Rapozo da Ca
mara representou cont.-a a deliberação da respectiva Congre
gacão, pela qual lhe forão recusadas as lheses que no 1Ea 29 
do' mez de Set~mbro ultimo apresentãra com os motivos que 
o tinhão inhibido de cumprir a disposição do art. 47 do Re
gulamento complementar dos Estatutos vigentes, de 14 de Março 
de 1856, não obstante p11.recerem á mesma congregação justos 
e procedentes os ditos motivos sob fundamento de que, não 
se tendo ella podido reunir antes de lindar o referido mez de 
Setembro, já não podia apreciar as razões da mora em ordem 
a poder admitti-lo á sustentação das lheses apresentadas na 
conformidade do disposto na 2. • parte do art. 48 do citado Re
gulamento. 

E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem mandar declarar 
que nem da letra, n~""m do espírito do art. 48 do mencionado 
n~gulamento se póde deduzir qne a apreciação dos motivos da 

/ll'rislres do GnrPrno. ;;~ 
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inom no eumpriulénl.o do t!'i. /,.7 4evo .&er attf.ertol' JO fM!UbJ 
do prazo marcado no art. 48, illto he. ~o fim (\o .J&~ dr Se-
teJnbro; que pelo contrario 8 Yiata dt)B teriDOI! pw :que está 
redigido aquclle artigo, be ev.idente que :!lOS tlStudan~ 'Üell JiaJ,vQ 
o direito de aprcsentar~m até o ultimo dia .do dlkl ~~~~ as 
theses que tiverem de defend6f para obterem o gr,é~ de Dwtor 
c as razõe~ que justHicarem a .()e~a na 11Uil entr~e. 

Outro sim que, ainda quando semelhante interp1-etaçõo se não 
deduzisse claramente do artigo em questão, não seria justo que 
viesse o representante a som·er as eonsequencia11 de hum facto, 
para o qual niio !.avia contribuído, qual o da demora n~ reu
niiio da Congrcgaçiio; principolmente quando não havia impos-· 
sibilidadc de se fazer tal reunii'iu dentro do prazo marQado, 
visto ter o supplicantf' apresentado suas theses hum dia antes 
da terminaçiio delle. 

O que rommunico a Y. S. para seu conhecimento, devol
vendo-lhe o requerimento do referido alumno, para que V. S. 
na conformidade desta doutrina o tome na consideração qu11 
merecr. 

Deus Guarde a V. S.- J oào de Almeida Pereira Filho.
Sr. Director da Faculdade de Medicina da Bahia. 

:\". 
1tí0.-Aviso OI' 2í f'!p Outubro de 1860 . 

. \o Pres1deute tia l'roYinria elo Rio Grande do Norte, declarando que o sup
pleote do Juiz 1\luuicipal, a quem he palliBd!i a Presideocia do Conselho 
.Municip&l de Recurso, dt:YC exerce-la, embora intlevidameote lhe fosse com
mettido o ewrcit'io dessa funcçllo por outro suppleute que contin11ava no 
.,tercicio de outras funr lit•s. ns tfUHt•;; drvin deh11r para assumir o referida 
presirlrnt:i a. 

a.· Secção.-Hio de Janeiro. l\linistr•rio dos NHgocios do 
Jmperio rm 27 do Outubro rlP HWO. 

Jllm. e J·:xrn. Sr.-Tenho prf1sente o officio de l-. Ex. n." 
121 de ~) do cMrente nwz, submettr~ndo ;í consid6façiio do 
Governo ImpPrial a copia do que a V. S. diriglo o Eleitur 
mais votado do Parochia dessa Cupital, cons~Itando se era OO.W
petente para prPsidit' ao Conselho ~lunicipal de }\eourso o o5. o 

SupplentP do J IIÍZ l\Iunidpal, quando o a. o Sttppltmte, tendo 
I!Pix:~do u rxPn:it·io d;~ rara l\luniripal, r:ontinuaYa a exercer as 
funcções de Dol1~g·ado 1le Policia, e as de 1110111br~ de huma 
commissão onr.arrr.gndrt de t>xominar os livros do ThMOurarin 
J'ro1·ineial. 
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~m resposta d.tdaN a V. F:x., q.u~ mui(() ~~,ipêtl~ Jt~íU,niO 
A Presidencia d;o ,dito .Gpn.selbQ p 5.6 ,Sgp»l:l}n~ c;l,Q 1\14 Muui~ 
cip~l, pois que J.lj,b •tJe oompjllip Auli~t dp yerílçid(lfJ(>, do irnpj3-
dimento allega<ló·pelos outr.QS S_uppleptes, ~OIJIO PQf analogia 
de razão decidio o Aviso n. o 112 de 2'1 de Ab•·il de 1849, á 
respeito do Jwz .de Paz ~bamadiJ para ~~bstih,Iir DiJ. pre~9~.f.lcia 
da Junta de Qualificação 0.1,1 Me~ I?;Jroçhial, o lu.iz cl_e P,az mais 
votado do Districto da Matriz. Portanto nada h a que censu
rar no procedimento do 5. • Supplente, e sim no do 3. o, que 
devia, segundo o Aviso de 27 de Julho ultimo, e varias outras 
deci~ões, deixar o exercício das funcçiies, com que se achava 
occupado, para assumir a presidencia do Conselho, visto que o 
serviço eleitorilJ pre{ere á qualq1,1~r outro. 

O que cornmunico a V. Ex. para seu conhecimento, e para o 
fazer constar áquelle Eleitor. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.-Sr. 
Presidente da Província do Rio Grande (Jo Norte. 

N. 1171.- Aviso de 'rf. de Outubro de 1860. 

Ao Presidente da ProYincia de Sergipe, declarando que, nllo obstante a nova 
diYisíio eleitoral da Província, deve-se proceder em hum dos antigos dis
trictos á nova ,elei.ç;ío .lle ,M.embro,s ~-a AI!Se{l;lbléa Legislativa Provincial 
para substituir a qúl' foi annilllada. ' · · 

3. a Seeção -Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 27 de Outubro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o oficio d.e V. Ex. n.o 
242 de 22 de Setembro ultimo, submettendo á decisão do Go-
verno ,lwpe,r,iala s~s-~.i'.*.~uv!da,: , 

Achando-se sem rep,re.&~U~~Q pa A,.~se~nblea Legislativa dessa 
Provincia o 2." districto eleitoral, cuja eleiçao foi annullada, 
julgão algum~? ,~soas que co.m ~ p~ol_llul,ga,~o do Dçcr~to n.o 
t .082 de 18 de Agosto deste anno delXOI,l de existir aqueDe çlis
tricto, e que, portanto, deve a referida .\ssemblea proseguir nos 
seus trabalhos wm os membros já .t;~eitos ; en~retanto que V. 
Ex. entende 9ue, em quanto não expJrar o biennio da duração 
da mesma Assembléa, a eleição dos seus membros está sujeita 
ás disposições do Deéreto o. o 842 de 19 de Setembro de 1855, 
por i~so quo a nova Lei he applicavel aos netos futuros, que 
forem praticados em v;i.rtu~e (lella, maji nãQ ~u~ll.es que ClldU
cão quanQ.p expira o p,ra~ de sui' ~uraçlo, e não por elTeito da 
nwogaçiio da Le,i tlnf.erior. 
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Em resposta declaro· lhe (lue o Governo Imperial, attendendo 
as razões que \T. Ex. expõ~, resolve que se proceda á eleição 
no rererido Districto, devendo ella ser regulada pelas disposições 
do Decreto n. • 842 de 19 de Setembro de 1855. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joâo de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N.• !~72.-FAZENDA. -Circular t!P 27 tlt> Outubro de 1860. 

Ordena que logn que s.• puzer ~m execuçJo o now Regulanworo da~ 
.\lfandega,; >P participe ao Tbesouro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 27 
de Outubro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferr:~z, Presidente do Tribunal do 
Thesouro ~acionai, ortlcrw aos Srs. lnspcctores das Thesoura
l"ias de Fazcuda que, tão depressa se houver posto em execução 
nas Alfandegas respectivas o novo liegnlarncnto que baixou 
com o Decreto n. • 2.647 d(~ I 9 do nrcz passado, o participem 
ao mesmo Thesoum, dPclarando a data Plll que isso tevt> lugar. 

Angelo M oniz da Silva Ferrar.. 

N." 47:3.- Circular de :10 de Outubro dt> 1860. 

RPgula as rerista> ri<' nwslra do' Guardas c da equipagem das Embarcações 
· á carg-o d:1' .\lfande~as. 

lHinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Janeiro em 
30 de Outubro de 1860. 

AP-gelo IUoniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do The~ouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, para que o filçiio constar aos das Alfande
gas das respectivas Províncias, que a revista de mostra da 
Companhia, Secção de Companhia, ou qualquer força de Guardas 
e equipagem das cmbarca~·ões a cargo das Alfandegas será 
fpifa, na ronformidarle do RP-gnlamento mandarlo executar 



' pelo Decreto n.• 2.647 de 19 do mez proximo tindn, pol' 
hum Empregatlo da competente Secção de Contabilid.1de e 
escripturação, designado pelo respectivo Inspector, ás 9 horas 
da manhã no primeiro dia util de cada mez, pel•l mesmo rnorio 
que regula as revistas de mostra dos corpos do exercito e da 
equipagem e força militar da marinha de guerra nos termos 
da Lei de 9 de .Julho ele 1763, Alvará de H de Abril de 1764, 
e mais legislação em vigor, á vista das relaçõ~s c das alterações 
assignadas pelos re~pectivos Commandantes, mappas dia rios e 
livro mestre, que devem ser presentes á revista. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

~o mesmo sentido á Directoria de !tendas. 

N.• 47ft.. -IMPERIO.-Aviso de :JO de Outubro de 1860. 

Ao Dirertor da Faculdade de l\ledif'ina da Bahia. drclaramlo como dewm 
ser executados os arts. 1 \~ e ll4 do Rc~ulam,~nlo complrmrntar rios Es
tatutos da mesma Faculdadr, relativos ao terceiro escrutínio no onrurso 
aos ln~:arrs de Oppo;itorrs, ,. :w empatr, na; vola(l>es em os mesmo,< 
concursos. 

4.• Secção.- Rio de Janeiro. Ministm·io dos Negocios do 
lmperio em 30 de Outubro de 1860. 

lllm. Sr. -Foi pres"ntc á Sua Magestade o Imperador 
o officio de V. S. de 12 do mez: lindo em qne em nome 
da Congregação dessa Faculdade propill as ~l'guintcs quPslões : 

t.• Se o caso de empate, de qut~ trata o art. 144 do 1\e
gulamento complementar dos estatutos Vl;.rentl·s das Faculdades 
de ~kdicina, approvado pelo Decreto n." 1.764 de 14 de r,Jarço 
de 18i:i6, só se póde dar n:1 hypothese de S!'r par o numero 
dos julgadores, ou tambern sendo este numero ímpar, obtendo 
os candidatos votação igual, e apparecendo huma cedula rm 
branco. 

2. a Se, em quanto na urna não apparPcer maioria absoluta 
de cedulas b··ancas, dever-se-hão correr os tres escrutínio; para 
cada lugar da lista dos Cilndtdatos, que tem de ser levada á 
presença do Governo Imperial; ou se o terceiro escrutínio não 
terá lugar, quando hum só candidato obtiver n,, segundo a 
terceira parte ou mais da votação, visto estabelecm· o art. 142 
do citado Regulamento que se correrá o terceiro escrutínio sobm 
aquelles candidatos que no segnndo tiverem obtido pelo meno~ 
a terça parte dos votos . 

• 
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E o-M~d Aug.Usto Sénh6r, óbvido otõrfselhcírõCon§llltór 
dest~ MlnttterkJ, Haute fJór Wtft Dedarar ~ ~ ·~· .. _, .... 

1.~ .. Que a .disposiÇlío 41'1 ;n:t. 1~( .po_ .ll~gulameúto r.omple
ntftntar .ab.rapge ,~ du~ nyp.gt!I~~s 1 fig~radas.. . . ; ·' L 

_i,·~- Q~Jl ,~nhJI~ ~ndamc~!-)i,f1Jla4v.. e"n d1spos•dP. ex
Jl((!SS4,}lOS .;es!Y~P~os, .. ll,O; fi \to Jt~gi.9_,iun .. e~~P..t ';l.~i. ,en1 de,ct~~-.o !f o 
Gqvérno Ímponá1, !lütoni;a 1,1 op!JliKô ~os IJP!i e'?tétiit~rti ~ecr 
táXati~g~_.e tí1t9 ete_ri1p!ir1c::atiVo o átfícuiár -a{fdctles- értípt·e-
gádó pelo á_rt. H~ no p~ifrál. .. . . _ . . 

O que commun•co a -11. S., etn rosposta a-o dJto otfic10, e 
)Jara que, leva rido esta dr•~lsHo ao conhecimento da .F11culdadc, 
possa esta proceder immediatarnente ao complemento da votação 
para .Q terç_eirt) IOg'*r .da Jista dos. concorrentes aos lugares de 
Oppositor da Secção de sciencias drurgicas, que teve lugar no 
dia 24 de Agosto deste armo. 

Deus Guarde a Y. S. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Director da ]<'acuidade de l\lcdicina da Bahia. 

Determinando que se dee11tre nas ordens etpcdidi!s o moli\o por •1ue viaj;lo 
os inqhiduos a favor de IJUCIII suo dadas p.1ssagcns a l:llsla do Ministt·rio 
da Guerra. 

Rio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos N egocios da Guerra em 30 
de Oitiubro de 18tf0. 

lltltj. eEtm,_ Sr. -SetiJo éünveníétlté, p:mi nidhõr t1seaUsa
ção d!l Cóntad()Í'f~ .9Nii1 ~it Guei"ra, <fúe nà~ otd~ns exfwdidas 
aosGere~tes da Cornt,1anhiá Dt·ri~llcli"à áe V'apüréS Ms PtO\'inclas 
s~_de_t.late o .. O'!otivo porljtH~ -i't~Ji!fl_ o~_tn~!l\it'•ili~ á faYor dé 9•,i~~'!l 
são d~d~·s pas~S:a.K.~~~- ~ ~u_st:t d_o M,•n•sterw da Guerra, expeça ". 
Éx. as tnafs term1nllntes ordens tlêSt1! setHido. 

, ~eus G}Iarde -~-·L .. Ex.-Sehastião do Rego Barros.-Sr. Pre-
srdente da Ptôtmeià de ...... . 

• 
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N.• m:~.&tim M 2 de Nore'mbro det860. 

~iwfndll<qe. asoTcfà!Ure.xtraviado M~Jl.(unes Cardosq ~~eja desligud~ 
~ EtrrciW, em a\Waça.o á sua afanç<tda idade, e á impo!iSibilidade de 
ser julgado. 

f. i :fiirté'tlíi'iã éeta(~Ríó de iaMtro.- Minísterío dos Négo
i!fM dã' Güetra êiií ~ ck No'véi'Iabró de 18611. 

Íllnl. e' Exm. Sr.-Sua Mág~stàde o Imperador Houve por 
beni, por Suá fnímedia:ta e lmperiál ltesoluçiio de 31 do mcz 
ptbxímo pà~ãcfo, toõ'l'adã ~obí'l' t<H'rnrtti:f do Co-Mrlho Sopremo 
Militâr, Drtei·fuin'ár .(:(ue o Soldado extraviado .Ntanorf 1'\uncs 
Cai'do90 sêjâ désfigad:ó" do Exercito, ern attenr,:ão fr sua avan~ada 
1'fa'fe, e â iín'j'JôssThílidàáê de ser Jo'fg~<lo : assim o communico a 
V. Ex. para seu êoúhêcirriento c exêérrÇ~o. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastitlo do Rego Barros.- Sr. 
Barão de Suruhy. 

N.o 1~77.-FAZEJ\DA.-Em 2 de I\ovembro d!~ 1830. 

~obre o Se !lo que dcwrn pa!(ar 11s conhcdmcntos da1los twla Casa da Morda. 

l\linisterio dos N~í~ da F';tt'niHfll. mo <k .landro em ·~ 
de Novembro de 1860. 

Em solução ao oficio n." IJ.3, que o PrO\'edor· da Casa da 
Moeda dirigio a V. S. em 9 do mez proximo lindo, consul
tándo- qndl a' prítftért <t sc~tiír-s~ para a arn·cada~ilo do sMio 
~oporC!ortlit-::- 3 !it1e o A vi11n, de 2 d~ dito naez, de ~oofor
mlditde ~am <1 fe~~aç!& ertr l'r~or, áectarou wjeftos o.' con!ae
clrfWta'tM de rMt~~ ~ntl'l"~u·.§ ttatruefle ci.'~ÍilÕe!ccírnPnlo f!ara 
si#érri éfnli&fado§; e (YtJUiJSirn 1\'c irlf exe~rr<;iia do ôílo t\Vl'iO 

défem Sf"Ít' éoriijtreftéfrdid~ 1'1<1 conhcéirncnlos da<fo:l anlr~ <ie 
5tià etpddlçito, <rii ~é éfte !Ô fie apvlfravt'f;i()~ p:Is.;aclo:-1 de enliío 
~!ri díanté: dedaft'1 à' V. S. para sua íntelli;.:end;r, e pllfil quo 
fíitJa de ô r~ief constar ao rnf'smo Provc•dor, fllli' iÍO Si~llo 
proporcional, segundo o Avi3o alfndido, ~~sLio ,;n.Htos uniea
mente os con_hecirnentos, ou bilhe\I'S <le!l:litivos d1• qu1~ tra!ão 
os M~. tl3, S·'l e 85 do Jtt>gutan'lcnto arinexo ao D•·,:r('to ra." 
2.537 de 2 de Março do corr()ntc él'nno, " niio as Cilllt<'las pro
visarias a qw~ se referem os dons primeiros dos citados arlil-("s: 
que esses conhecimentos ou biltwtes devem sor sdlados na 
fórma ordinaria em o prazo de :m dias, nos termos do art. 1 !l 



§ 3.0 do Regularueuto de 10 de Julho de 11:450: não podendo ser 
resgatados conforme o art. 86 do Decreto de 2 de Março, nem 
recebidos em pagamento conforme o art. 87, nem transferidos, 
ainda mesmo d:mtro do referido prazo, sem que tenhão pago 
o respectivo sello: finalment~~. quanto 1Í ullirna parte da 
consulta, que sendo de justiça proceder-se em relação aos co
nhecimentos ou bilhetes dad0s antes do supramencionado Aviso, 
pelo modo constante das Ordens n." 31 de 29 de J·mciro de 
1853, e n.o 151 de 16 de Junho de 1S55, expedidas a rt>s
peito do sello de outros dvcumentos; fica marcado o prazo de 
30 dias, contados desta data, para que os possuidores de taes 
conhecimentos os fação sellar, sob pena de revalidação. E 
porque convém, que a presente medida seja publicada por edi
taes, V. S. expedirá para isso as ordens necessarias á Rece
bedoria do Rio de Janeiro, por onde tem de ser feita a co
brança do imposto de que se trata. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.- Sr. 
Director Geral interino das Rendas Publicas. 

N. o 478.- Em 3 de Norcmbro de 1860. 

O accrescimo dr s por 0 /o do imposto ri.H lotrrias da !llisericordia de1·e 
entrar para os Cofrrs Nacionaes. 

1\finisterio dos Nrgocios da Fnzenda. Rio de Janeiro em 
3 de Novembro de 18GO. 

Ueferinrlo-se o Decretfl n.o 1.009 de 25 de Setembro de 1858 
ao imposto de 8 por "/ •• qtw então se robrava sobre cada lo
teria, e nenhuma applicação tendo por isso ao augmr.nto de 
4 por "/o, decretado pela L<>i n." 1. tt!,. de 2i de Setembro 
ultimo, do qual huma pariP foi destinada aos l\lontes de Soe
corro, claro he que a Santa Casa da Misericordia só tem di
reito a receber como at.é aqui a quota de 8 por "/o do referido 
imposto, dr.vendo a importancia do augmento ser recolhida aos 
cofres do Thesouro; o que declaro a Vm. em resposta ao seu 
officio de 30 do mez proximo findo. 

Deus Guarde a Vm. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Thesoureiro das loterias da Cflrte. 



N.• 479.-Circolar de 3 de Novembro de 1860. 

Manda executar os Decretos os. ,.665 e 2.666. 

Hinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 3 
de ~ovembro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, transmitte aos Srs. lnspectores das The
li.>Urarias de Fazrnd«, os inclusos exemplares dos Decretos 
ns. 2.665 e 2.666 de 13 do mez proximo passado, para que 
tenhão a devida execução. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.o 480.-GUERRA.-Aviso de 3 de Novembro de 1860. 

Declarando que a Circular de 30 Abril ultimo teve em vista evitar que os 
Officiaes commandantes de mais de huma Companhia fossem prejudicados 
com accresc.imo de despeza; mas nunca admittir-se contas equivalentes ás 
gratificaçOes dos commandos. 

1.• DirectoriaGeral. RiodeJaneiro.-Ministeriodos Negocios 
da Guerra em 3 de Novembro de 1860. 

IIJm. e. Exm. Sr.-Devolvo a V. Ex. a conta da despeza 
feita pt>lo Capitão Pedro Francisco Nolasco Pereira da Cunha 
com o expediente dasCompanhiasquc interinamentecommandou, 
por isso que a Circular de 30 de Abril ultimo, teve em vista 
evitar que os officiaes commandantt·s de mais de hum a Companhia 
fossem prejudicados com o accrescimo de des eza, visto que não 
podem ter mais de huma gratificação; mas nunca admiltir contas 
equivalentes a mesma gratificação, como a que apresentou o 
referido Official. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.-Sr. 
Barão de Suruhy. 

Decisões do Go1;errw. 
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Declara qual a trfuéa tJe {f'tlé se tfeft!ttt ttmtar o~ fi't<.miS ué dõú~ mezes, fixadiJS 
pelo A viso de 20 de A~~:osto ultimo, para a apresentação dos livros e docu
~tQ~t con€{rllf!llt~jt ís contas do.r responsi{Veis, c li'luRjação destd 4 sua 
reinessâ áõ 1'hesôúro Nàcioiiâl; e éoiÍio se há iiê prúi:~dcr IÍO caiõ ãê êiêeder
se daquelles prazos . 

. fJ. ~Mçâd.--:-itto 11& Janclra. :\Hrrl~tetío dos Ncigo'dos da 
Mãtintfa éfti 3 dé RuvéfttbrtJ dê fSM. 

íitin. () Êxm. Sr.- t;lll 1Üiso tU! 6' de Setembro pruxfr'ito 
passado V. Ex. pcrg:unta qual a data Ói1 qu~ SP llão de eon·tar os 
prazos_4~ .~ous mezes lixad()S, segundo o meu A viso de 20 de 
AgostO' ttlllrno, pdta a :ttwe~etihtçâ(1 dos livros e documentos con
(:ernentes ás contas dos rcspon~an1is subordinados a este l\1 i nis
terio, e liquidação dns mesmas contns c sua remessa ao Thesouro 
Nacional. Tendo ouvido a Contadoria de .Marinha, c confor
mando-me com o parecer por ella emittido em officio 11.• 402 
de 25 de Outubro proxi mo lindt', deelaro em resposta a V. ·Ex. 
qué O~ sufttaditús pràtO.S. Mwru decorrer dá í•poca efli que ter
minão os seis mezes addicionaPs de cada exercício . 

. . Outrosim; eommunico a V. Et. que determino á menéió
tíStlll Cmifiífltli'ía tfUi:l;_ qüalid6; r;tlr ciécpçilo dá trgtit estàbeleci
aa, o~ fuesíi1os f'H'~zi:is ííi·Stâ CMlt! fnrem ctccdlclns pur qitalqiíer 
circumstancia, irnmediatamente com1Íiíiní(jue taf oi:ctirí·encíá a 
e:,'ia-_ Seçretaria de Estado, PXpondo as razões da demora, alim de 
se providenciar como rttuis convier. 

, ,Da.s Guttrde a V. 1~~-- Francisca Xavier Paes Ban·etQ.
!'Jt. :Ex. _(I SI'. Con~~i11eiro Ministro c ~eeretarlo de Esl:r1lo 
dQS Ne@Onius d-a Fit!étldb. 

N. f,s~.- ~lJÍÜHL\.- tifcUUi· tle 5 de NOí'e111hm dé 1S6'íJ. 

Declarando qtw no caso prt'l i'to no art. 2. 0 das lnslrtH'(iWs d1• 2í de Julho 
itc 1851, •Ir• vilijàh'ln !ls' O!Ür'iill's tle lnmi Jmra oufro Jiodto dNitto da 
mesma Província, tem direito ao abono da addirioual u rtape, c fottdgens 
para huma besta de IJagagPnL 

t.• J)irectoria Geral.-Hio de .lanPiro. Ministerio dos Nego
cios da Guerra em !:) de Novembro dn 18!10. 

llhn. e Exm. Sr.- Para evitar a continnacão de abonos in
devidos, a que tem dado lugar o modo por i'tue se tem enten
dido o arl. 2.o das lnstrucções de :!1!. de Julho de 1857, que 



regultid áS ~afitag~s .tt verítimént<JS' tW~ OllféfcmN élõ EJl~télto 
viajando érn OOrtlrttiSSiill dô. Sérfíço, ê que forlio rháncfadâ~ ob:. 
sarvar por A\IISô. Cfrt'utitl' dá. Ôlesrtllí dtrtá ; ife órdertl de Sua 
Magestlldt:i ó Itnperaitdr.di'ítrató -«V. Eli., pará o riítê1' éhfistai· á 
Thesd6rarili de Flfzétflt« cltJssa r rovifícHl, qrlé, fíiJ caso pre~isto 
no cftndo llrtlfW; tsto fie; tte ~iajllfljnl tis Ornrilles diJ tluth fJfítã 
<lutro ponto dentro da mesma Província, tem direito ao abo
no da 3ddtcÍOfiltf o ilhtp~;. e forta~ens f!llra hutnà besf1! d~ ba
gem, ainda que em tãtao da patertte fHêil llfitl cnffipítà~ ~ e~
ccpção da ajuda de custo, mmo he expresso no artigo de que 
se trata 

Deus Guarde a Y. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de ... 

N.• 483.-IMPEIUO.-Aviso de 6 de Novembro de 1860. 

Ao Presidente da Província .àe .!'l, Paulo, 11/Jil'TOY<I)ÍUO as dP.d,Ôes qlle d.eu: 
1.•, que ao Presidente da Junta de Quali!iraçiío compete formar a lista 
snpplcmc!~~ar qos v_otapteh;. 2.•, que, antes de finda a.:P chamada !los vo
tarttes, de~e §et lldmltt!Ot1 11 ~olat. o qtíe. mostrar tpr sul o pro~u(o em 
gràó llê recur50.$ :v, .qM6evá 'et IIIJnullntla ·à Eleição de Guaniltilgnétá 
tne qcoy ~nspopsa, ,pr~ceqett~o-s~ A rtova de V crcatlores em todas as 
Parochias, e a de Jí1rzcs de Paz somente naquella. 

3. a Scc~ã?··- Uiq ~.': .,Janr.iro .. ~~\~isteri6 dos ~t!tbctos d{l 
lriíperio êm d <tê ~Memhto de 18fiO. 

tlíni., e ,t<:xn1. )3r:- N~t~ õittcid di~ssa hcsl!íl~n<:t~ te" t~td? 
!) de Oútitbro ulfirno, fléá o Governo lmpci'ial mu~ltado dás 
occtirreiicl<ls qrie tiverâo lugar M. Cidade de Guaratliiguetrí t•ôr 
o!;c;i.;i1io (lé fJ:-ocedi)t-se ú ft!Piçâo d~~ V ei·f.adol·es e JUizes de Paz. 

()utro sim, .ap.prov<t o mcsruo Governo as Sl'guintes decLors 
dadas peta dHti Pi:êsldericla á consulb\ qtie lhe dír1gir:to dous 
dos tneinhrog dà_ 1Iesi1 Patocfiial de Jtap('tà da Fátina : 

L•. Qtie. <lo Ph~$tl~entç da Jurilà de Qualilicat;rto compl~te 
forn1át a lisb1 stip('ilethciitár das pessoas, cujos recuí·sos tiwrem 
sido. attendid9s pelo Conselho l\Iunicipal, para poi· cita fazer-se 
a cnàmada dos votantes; . . 

2. a Que, áttida h a itltlrna borá, ariles de (',OhCIUi!la a ;j. a 

chamada dos votantes, devem ser admiltidos a wtar os cidadãos 
providos cin quàl<tliêt. dôs gráns do ri~curso, h uma vez que 
apresentem documén(o corilpi'obatorio do rnesmo provimcrito; 

3.• Que devia ser inutilisada a eleição suspensa, P proel~·· 
der-s~ á outra no dia 25 do corrente mez. · 



Devo, entretanto, observar a V. Ex., de accordo com o Aviso 
n. o 62 de 21 de Fevereiro de 1853, que a nova ele'ição de 
Vereadores da dita Parochia só poderá ter lugar se os seus 
votos constituírem a maioria dos do Município a que pertence; 
e neste caso proceder-se-ha á nova Eleição em todo o Muni
cípio, e a de Juizes de Paz unicamente na referida Parochia. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. o 484..- A viso de 6 de Novembro de 1860. 

Ao Presidente da Provincia da Parabyba, approvandu a decisão que deu. 
de que o Juiz de Paz pronunciado por crime que não be de responsa
bilidade, nao póde presidir á :\lesa Parocbial, dcYendo ser substituido 
pelo seu imme<liato. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. l\Jinisterio dos Negocios do 
lmperio em 6 de Novembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Tr>nho presente o otlicio de V. Ex. 
n. 0 236 de 19 de Outubro ultimo. submettcndo á conside
ração do Governo Imperial a seguinte resposta dada á con
sulta que á V. Ex. dirigio o t.o Juiz de Paz da Cidade de 
.!Uamanguape: 

Que mal proeedêra o rlito Juiz pret.·ndendo presidir á Mesa 
Parochial, achando-se pronunciado por crime de falsidade, pois 
que o art. 2. • da Lei He!{ulamentar das EIPições, combinado 
com o disposto no art. 39, hc explicito e terminante, e só 
póde presidir á 1\Iesa Parochi;;l o Juiz de Paz pronunciado, 
quando a pronuncia he proferida em crime de responsabili
dade. 

Em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
não sómente a decisão de V. Ex., corno tamb•·m a delibe
ração que tornou, de ordenar que proseguisse nos tr·abalhos 
da eleição o 2. 0 Juiz de Paz qut~ assumira a presidencia da 
:Mesa Pai'Ochial. 

O que comrnunico a V. Ex. para seu conhecimento e 
para o fazer constar aos referidos Juizes de Paz. 

Deus Guarde a V. Er..-João de Almeida Pereira Filho, 
-Sr. Presidente da Provincia da Parahyba. 



N.• 485.-FAZENDA.-Em 6 de Novembi·o dé 1860. 

A cobrança do imposto addicional de 2 por •fo sobre a exportaçllo deve 
começar do 1.0 de Janeiro de 1861. 

Minlsterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
6 de Novembro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da Thesouraria de 
Fazenda da Provincia da Bahia, em resposta ao seu omcio n.o 
380 de 20 de Outubro ultimo, que a cc.brança do imposto ad
dicional de 2 por"/. sobre a exportação, de que trata o§ 2.o 
do art 11 da Lei n. • 1.11lJ. de 27 de Setembro dest~ anno, 
deve começar do t.•de Janeiro de 186l, corno expressamente 
determina o final do mesmo paragrapho; e que, se na Circular 
n.• 63se menciona o dito paragrapho como devendo ter execução 
desde já, foi com o fim de explicar que não era necessario aguar
dar o começo do futuro exercício, a que pertence a sobredita Lei. 

Angelo Moniz da Silva Ferrcu. 

N.• 486.-JUSTIÇA.-Aviso de 7 de Novembro de 1860. 

Declara nlio baver incompatibilidade no exercício cumulativo de Comman
dante do Corpo Policutl com o de Cbefe do Estado M:.ior da Guarda 
Nacional. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 7 
de Novembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Respondendo ao officio de V. Ex., datado 
de 18 de Setembro ultimo, em que consulta se o Cornmandante 
do Corpo Policial dessa Província póde accumular o exercício 
de Tenente Coronel Chefe do Estado Maior da Guarda Nacional, 
tenho a declarar-lhe, em solução a mesma duvida, que, com 
quanto, em regra, não devão os Commandantes dos Corpos 
Policiaes ser distrahidos para outras occupações, que na maioria 
dos casos prejudicarão ao serviço da Policia, todavia, por excep
ção, podem esses officiaes ser nomeados Chefes do Estado Maior 
da Guarda Nacional, como já aconteceu nesta Córte, quando 
de semelhante accumulação não resulte inconveniente. 

l)eus Guarde a V. Ex.-João Lustosa da Cunha Paranaguá.
Sr. \>residente da Província das Ala!ol'i\as. 

• 
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N. ~1.-AV~M df! tt de Nóvembro dé 1800, 

beefara que a Vara JÍos Fe.itQ$;% fa~~nd,a .póde ~r ,ia.t.erinamente exetcidd 
pelo Juiz Commercial cÓÍI'l preft!rencta aos Juizes Muuicipaes. 

l\Jinisterio dos Negocios da Justiça. ~Q de 1aneir.o ,em 1 <W 
No\embro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-.Foi presente Q Sua Magestade o Imperador 
o oficio de Y. l~x. de 25 de :Maio ,ultimo sob n." 1:~5. acom
panbado (la copia .de hum outr.o em que o Jui~ Municipal 
da 2. a Vara da Capital dei'Sa Província consultou se, estando 
irnpt~(lidos os dous J u.i~es de Direito, e Ci!,bcndo-lhc substituir 
o da 2.• Va,ra, essa substitui~·ão comprohendiatambem i1S funcções 
de Juiz dos Feitos da :Fazenda, ou se estilS .devião ser e~ercidas 
pelo Juiz especial do Commereio; ao que Y. ,Ex. respondeu 
que, com quanto o art. 4.• da Lei d,e 29 de Novembro de 18H 
estabeleça que os Juizes Muoicipacs só poderlio substituir os 
dos Feitos da Fazenda na falta absoluta dos de Direito, doutrina 
que foi confirmada pelo Aviso n.• 48 de 28 de .Julho de 1843, 
mtendia, comtudo, que a ellc Juiz :\Iunicipal, c não ao Juiz de 
Direito especial do Commcrcio, competia a substituição do dos 
Feitos da Fazenda ; 1. o, porque a Lei e Aviso citados não com
prehendem na expressão <(Juizes de Direito J> os cspeciaes do 
Cornmercio, cuja ereação lhes h e posterior; 2. ",porque a simples 
categoria de .J uizcs de Direito não os habili,ta pari,\ aquella 
substituição, c11mo não habilita os Chefes de Policia que são 
tambem Juizes t;Ie Direito; 3.", porque entre o J ui~ d,e Direito 
ord~J;Iario c o especial do :Comi;Oercio, nlío ha a similitude de 
jurisdicção em que repousa a razão das substituições; 4.•, porque 
em regra geral são os Juizes Munieipacs os substitutos naturaes 
dos .Juizes de Dirl'!ito em todas as suas fi,Ulc.ções com e-xcepção 
unira dos expressa c nomeadamente designados ; 5.•, po1'que, 
sendo feita a substituição do Juiz dos Feitos pelos de Direito, 
s<W:undo a ordem da numeração das Varas destes, não pôde 
competir á especial do Commercio que nil.o tem tal numeração, 
exactamente porque por sua espeeíalidade não tem relação ue111 
ligação alguma com aquullas; ~.", finalmrnte, porque tal te.m 
sido a pratica seguida nas outras Pro.vindas. E o Mesmo Augusto 
Senhor por Sua Imperial c lmmediata Resolução de tO de 
Outubro findo, dada sobre consulta da Secção de Ju.sLiça do 
Conselho de .f:Stado, Houve por .bem Mandar declarar que não 
póde ser a.pprovada a decisão de '"· Ex., c conseguintementc 
que a Vara dos Feitos da Fazenda pódeser interinamente exercida 
pe!o Juiz Cornm1~rcial, com preferencia aos Juiws Municipars: 
1.", porque, segundo a Constituição do lmperio, os Juizes dn 
Direito niio perdem de sua es:;en<;ia peJa diversidade de juris
tlieçllo. f' nPsta ronrliçilo se a chão eompr.-hf'ndidos Ol'Jui7.PS espe1 
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ciaes do Com11u~rcio. ~· q «lfl9lo-la .poeteytoi' a JAl de 
29 de Noveml>rn de ·1i6.!l -; ~ '• ponpae -be IUital#ebtt ~-':' ee~oria 
de Juizes de Direito que se lámda a aub~o fi dos ~os 
da Fazenda, não se dando o mesmo quanto aos Chefes de Policia, 
que. além ti ~ fóN .do~ t'l9 t.uilaàe ee tMr~to, 
podem muitai v.~tl$ .~er nomead~s d'entr.e -~ D~wb~adores; 
3. o, porque a substituição do J 11iz dos Feitos da fazc_J!~-~ _p_l;l_l,oJ 
de Direito, nlio he fundada na similitude das funcwe.l', ma11 
na gerarchia dos Jui~:es, a.guet fie dá 111;>~ es_peci~c~ do C<\rritricr~to, 
sendo terminante a e~ r~ei~o o texto da Lei .no Jrt. 6.." 
« servindo os Juizes :1\lutücipaes sómente na falta absoluta dojl 
de Direito. » O que r.ommnl\ioo 11 V. Ex. para llua inte)ligen(1ia 
e execução. 

Delli GlWrde a Y. &.-I~ Lu.~tm;a da Cunha P4rtlflt«guá.
Sr. Presidente da Província dO Maranhão. 

N.o 488.- MA'RINHA.. -Aviso de 7 de Novembro de 1860. 

Providencia ãcerca da cobrança, pelo. Thesouro Nacional, lle _quauti_as pe~
tenceuLIIS IÍ Rendlt Geral -do lmpetío, que lMl arrooailavllo na Vqà&r1a 
da Marinha. 

2. a Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Marinha em 7 de Novembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Attendendo ao que representou a Con
tadoria de Marinha nos officios ns. :v~9 e 392 de 15 e 23 de 
Outubro pr'lximo findo, Sua Magestarle o Imperador Ha por 
bem que sejão arrec(ldados pelo Theso\lro Nac\ouiil diJ".t:cta
mente os artigos de .recoita indicados cro a .not;l .l~Af\W .. iUe 
até agora se recolhião na ~ria 4tl ltapal'tição a 1noo .taqJo, 
ficando confirmados, no que diz respeito aos dous primeiros, os 
Avisos anteriores ~ue já os falrillo oohrar -pelo .w~ Trbasouro. 
Para esse fim, as quantias oorrespoodontes 8 taes art·igos serao 
l.'ntregues ahi mediante huma guia passada pela supradita Con
tadoria ' exoopt<> quando .ror611l devidas em .vinode de oon
tl'auw, ,por isso que, á vis.ta do respootivo -termo que se 11he 
remotterá por copia. o 11hesouro póde cobrar das -~lies as 
referidas quantias : e, .para maior regularidade, a Contádoeia or
gaoisurá ruensalmente buma relaQão das smas que houver 6X:\ra
hido nlirn de ser transmittida a V. ·Ex. 

Deus Guarde u V. J~x.-Fruncisco Xuuier Paes Barr6ÚJ.
A. 8. Ex. o Sr·. Conselheiro, MiniMtro e Secret~trio de :&tado 
do NegociOB dft ·Fa~da. 



~ota dos at•tiao~ de receita, a que se •·éfere ó 
Jl viso desta data, que devem ser cobrados 
p•o Thesouro ~acionai. 

Artigos de receita. Proveniencias. 

t.• Multas .••..•••.••••••.•.••• · Multas por infracção de contractos. 
~-· Renda de proprios nacionacs. Aluguel de proprios nacionaes. 
3.• Idem dos Arsenacs ••••...... Aluguel de lanchas e mais aprestos 

do Arsenal. 
4.• Emolumentos .•.....•..•..•• Emolumentos das certidões. 
5.• Contribuição para o Monte-Pio. Contribui~ão para o l\lonte-Pio de 

Marinha. 
6.• Vend_a de generos e proprios 

nac10naes .•...•....•.•••..• Venda de generos e de uavios. 

...... ""'"''·· ..... ····l 
lndemnisacão por avarias. 
Alcances de contas. 

7.• Aluguel de lanchas da Capitania do 
Po1·to. 

Dircrsas indemnisações. 

S.• Depositos (bens de defuntos e 
ausentes) .••.••.••.•.••.•.• Espolios de praças fallecidas. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha em 7 de Novembro de 1860.
Francisco Xavier Bomtempo. 

N.• 489.-GUERRA.-Aviso de 8 de Novembro de 1860. 

Determinando que ao Major reformado da Guarda Nacional dev~m competir 
os vencimentos que teria o Major de 1. a I inha, não devendo prevalecer a 
consideração de ser elle Sargento reformado. 

1. a Diretoria Geral.-llio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios 
da Guerra em 8 de Novembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo-se Dignado Sua 1\'Iagestade o Impe
rador Rt>solver, por Sua Irnmediala e Imperial Resolução de 
7 do corrente mez, Tornada sobre Consulta do Conselho Supremo 
.Militar de 29 de Outubro ultimo, que ao Major reformado da 
Guarda Nacional Camillo Luiz Maria devem competir os venci
mentos quo teria o l\Iajor de 1. • Linha que houvesF.e em seu 
lugar servido no Conselho d1~ Investigação em que elle servio, 
porquanto foi nessa catPgoria quP lizera o serviço, não devendo 
portanto prevalecer a consideração d~ ser clle Sargento reformado 



da L • Linha quando não foi nesta qualidade que fez o serviço 
de que se trata : assim o communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e execuçiio. -. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastilto do Rego Barros.-Sr. Pre
sidt>nte da Pr9vincia de Min3s Gcraes. 

--
N.0 490.-FAZENDA.-Em 8 de Novembro de 1860. 

Os Chrfes dll Pu li ela devem prestar contas lts Thhsourarias llc F azrrula. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 8 

de Novembro de 1~60. 

Angelo l\loniz da Silva Ierraz, PrcsidcntP dn Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspedor da Thesour r ria de fa
:r:cnda do Pará, em resposta ao seu ollicio n.

0 
138de 22dcAgosto 

ultimo, que procedeu regularmente exigindo que o respectivo 
Chefe de Policia prestasse as contas de sua gestão á Thcsou
raria por sm· isso preceito claro c cxpn~sso de nossa legisla
ção, á vista da qual nenhum funccionario encarregado do dis
vendio de dinheiros publicos está isento de as pn~stnr, o que 
a respeito dos Chefes de Policia está até declarado pela ordem 
n.

0 
22:! de 23 de Setembro de 1852; c hem assim que fizesse 

entrega no encerramento dos exercícios, dos saldos das quantias 
recebidas para pngamenlo de despezas secretas e outras, por 
ser tambem semelhante exigcncia baseada na legislac.ão, c esta 
do accordo com a pratica observada em todas as Bepartiçõcs 
de Fazenda, cumprindo que o Sr. Inspector observe na parle 
relativa as despezas secretas as disposições da supracitada ordem. 

Angelo Moni:z da Silva Ferraz. 

---
No 491.-:\IA1UNHA--\visode9 de Novembro do 1860. 

Declara dcsdé quando se d1~vc routar o nnno de doeutr1 exigido no art. 2.o 
~ 1.o condição 2.• do Derreto 11.0 ':?Gú do 1.0 rlc Dezembro de 1841, alim 
ite passarem para a 2.• os Ofliciacs da 1.• Classe du Corpo da Armada. 

3." Secçfio.-Rio de Janeiro. Ministcrio do5 Ncgocios da 
1\larinha em 9 de l\ovcmbro de 1860. 

~ua Magestade o Imperador, Conformnndo-so eom o pa
recer cmittldo em Consulta de 27 de Setcmhro ultimo tWill 

/lecisÕI'S do Gorrrno. ;)I~ 



Sr.cçiío de l\larin h a c (;uerra do Conselho de Eslado, que con
cordou com o do Conselho Naval, dado rm Consulta n .• 29;}, 
de 17 do mez anterior, a respeito do ~:meio n.• f .3(17 de 1(j 
de Junho deste anno, em que V. S. fizera Yer a convenitmcia 
de adoptar-se huma medida áccrca dos Otllciars do Corpo da 
Armada, que, ha\·cndo pedido reforma, por incilpazrs de con
tinu~tr a servir, c não a tendo obtido conscrvão-so inactivos 
na 1. • Classe, Houyc por bem Declarar, por lrnrnediata He
soluç~o, tornada sobre aquclla Consulta 1'111 7 do eorTPntl', 
que, como regra geral, o anno de doente exigido no art. 2.• 
~ 1." condição 2. • do Decreto n." ~GO, cb 1. • de Dezembro r'<l 
184.1, afim de passar rrn para a 2. • os OlflciaC's da f. • Classe do 
dito Corpo, deve ser srmpre contado da data da aprcscnlaçiio 
da parte de doente documrnlada desses Officiacs, muito Pmbora 
se lhe não siga o pedido de rPforma, ou, sr3uindo-se-lhc, não 
tmha deferimento, ou st·ja indeferido; c bC'm assim que <iquPJIPs 
0/fieiaes, que anteriormente ao .\\'iso de 23 de Outubro de 1859 
l'.Jquer·êrão reforma, por motivo de molestia, (jUe os inh:Jbilitava 
para o serriço, sem haverem dado parte de doente documentada, 
e que ao presente ainda não tiven1o tlelerimenlo, ou foriio 
indeferidos os seus requrrirnPntos, dere-se contar o rPft•rido 
anno da data das inspc(:çiks de sautle, quP 03 considrrânio in
capazes de continuar a scn·ir, (Jller es~ns inspecçües fossem feitas 
por ordem da autoridade competente, depois da apresentação 
do requerimento, quer com cllas o documentassem: o que 
cornmunico a \". S. parJ sua inlelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Frm1cisco Xm·ier Paes /Jarreto.
Sr. Conselheiro Encanegado do Quartel 1;eneral da .Marinha. 

N.o 4.92.- FAZE~D.\.- Circulai' de fJ de ~overnbro de 1860. 

lllantla rwrutar a nma Tal"ifa dns .\lfarulegas. 

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda. Hio de Janeiro Prn 
9 de NoYcmhro de JHGO. 

Augelo l\Joni;~ da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naciomrl, transmittc nos Srs. Jnspectores das The
sourarias de Fazenda, para os devidos effeilos, o Decreto n." 
2.68"- de 3 do corrente, que 111undn pôr erli cxecur:ão a nova 
Tarifa das Allimdc:.:-as; tendo por muito rccommendada :Jos 
mesmos Srs. lnspectorcs a fiel obscrvancia do art. 4. 0 do mesmo 
HPr'l'!'!o. 
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!li.'' 4.!)3.- Circular de 9 de Novembro de 1860. 

Subre a classificação de despczas no orçamento do Miuislcrio da Mari11ha. 

Mioislerio dos ~t>gocios da Faxenda. Rio de Janeiro em 
9 de r\ovcmbro' de · l860. 

Angelo ~loniz da Silva Ferraz, Presidentr. do Tribunal do 
Thcsuuro r-i aciona\, de conformidaàe com o .·hiso do l\linistCrio 
dn ~farinha de 1!) do mez proximo passado, ordena aos Srs. 
lnspcclores das Tlwsourarias de t'azrnda das PrO\incias que 
no on;<!mcnln rPsprcli'I'O que tem d1~ sPnir d~ lJ<ISP á proxima 
or~anisação do geral daquelle l\linhtrrio para o t·xt~rdcin 1!1~ 
186:! a 1!:\(i:3, façüo levar tis \erbas-Hospil;ws-, -Capitanios do 
Portos- c Pharócs-. nas Pro\·incias l'm que cxislPIII esses esta
helecimcntos, não só o lcncirnento do pessoal l.!Utorisado por 
L!•i e ordem do l~0wrno, como a importancia correspondente 
a todas as dcspe:ws que até aqui trm sido contempladas em 
outras l'ubricas, inclusi\·e os de medie:uncntos c ulensis para 
a botica dos navios; con\indo pnra isso quu na designação do 
JWssoal empregado nas cmbarcaçües ao scniço das Capitanias 
c! c Portos, se attenda ao A vi:;o de 13 de Dezembro ultimo, que 
fixou os salarios c numero dos rrspectivos patrões. 

·E por esta occasino reeommenda aos mesmos Srs. Jns·
pectores que se desvelem pela conrecção de tal orçamento, 
não só afim de que haja a mais cxacta dcscriminação de verba~, 
c cuidadosamente orr;anisado ; mas tam hem para qun esse tra
balho SL~ja remctlido ao Ministerio da Marinha com a maior 
brevidade possivcl. 

Angelo Moni;; da Silra Ferra;;. 

N." 4!)4..- Circular de !) de !liovembro de 1860. 

Erros qne escapár:io na impressão do Hcgulamento das Alfantlrgn;. 

Mínistcrio dos NN~ocios da Fazenda. Rio de Janeiro em fi 
de Novembro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Fenaz, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctorcs das l'ht•sourarias 
de Fazenda, para seu contu~eimento e execução, que na im
Jn·es'iiiO do novo Hrgulamcnto das Alfandegas escap<írão os 
seguintes erros, que dcve111 SI'!' eorrigidos: 
~o art. Gt:J, ~ 3.•. em vez de-·do artigo anlcccdcnlc,

kia-sc- dos paragraphos anlcccdl'utl·:-;. 



l'\o art. 625, depois do § 19 citad(l no § 1. o, de' e-sc indu ir 
o~ 21. 

O § 4. o do citado artigo acha-se mal collocado entre ns 
excepções do§ 3.", e deve passar para depois da excepçlío 7." 

Os §§ 5.• e 6.• que se seguem ao 4. 0 não são paragraphos, 
e sim cxcepções 6.• e 7.• do sobredito§ 3. 0 

A segunda parte do § 2. 0 do art. 5~5 deve ler-se do modo 
scguinle.-l"io caso, poróm, da parte ou seu preposto nüo o 
querer fazer, sem causa justificada, e a falta não pude!' ser 
preenchida senão depois do cxnme do volume ou da mcrca
doria; ou se finnlme•Jte a nota contiver declarações ,·ngas, 
por exPmplo, de ignorur-sc o conteúdo do volume, seu peso, 
qu11ntidadc, & c. lO mais como está no impresso). 

Angelo ft!oniz da Silva Ferraz. 

N. '~95. - G (jEHH.\. -Circular de 10 de l"\ovcmbro de 1860. 

Determina que a nota dos Avisos rf'cebidos ela Secretaria de 1/:st:ulo dos 
Negocios da Guerra, confcel'ionada em virtude ·da Circular de 10 de .Ja
neiro de 1860, seja remeti ida á mesma Secretaria dt•. Estado segundo a 
Dircd()ria por onde se tcnhão c.lpcdid() os Avisos, de modo ttuc a cada 
huma das Dircctorias se distribua a competente relação. 

1.• Dircctoria Gcral.-Uio de Janeiro. l\linislcrio dos Nc
gocios da Guerra em 10 de Novembro de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -Determine V. Ex. que a nota dos Avisos 
recebidos deste Ministerio, e confeccionada em virtude da Cir
cular de 10 de Jnneiro do corrente anuo, venha a esta Secre
taria de Estado diYidida segundo a Dircctoria por onde se tenhão 
expedido aquelles Avisos; de modo que a cada h uma dellas 
se distribua a relnção que lhe pertença. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastião do /lego Barros.- Sr. Pre
sidente da Provincia de .... 



\." 496.-UlPElUO.-AYiso de 12 de Nulcmbro de 1860. 

Ao l'r~sidl"nte da Pro\incia dl' fól'r:;:ipr, dc•elnrnntlo qur na falta de Elei
tores e d1~ Supplcntrs de Juizt·s de l'11z para mgaui;arem a :\h'!'n 1'3-
rorhial, dl',em ser chamados dons rida<lllos IJUC tcnhlio ns qualidndt•s de 
Eleitor para fnzcrcm 11 uumeaçilo dos Membros dn mc,ma !\lesa. 

3.• S<~rçiío -Hio de Jatwiro. l\Iínistcrio dos Ncgocios do 
Jmpcrio em 12 de l'\o\cmhro de 18GO. 

111m. e Exrn. St·.-Tc·nho presc>nte o omdo de V. Ex. n.o 
271 de 20 de Outubro ultimo, snbmettmrdo ú decisão do Go
Ycrno Jrnperiul a seguink consulta: 

Tendo-se de proceder á ciPi\ào de Eleilon·s Nn duas nm·as 
Parochias que ainda nfoo tem Juizes de PJz 111'111 Eleitores, 
deve obsenar o disposto no nrt. 2.• das Jnstrucções annexas 
ao Decr<'lo n." 1.81~ de 2:3 tle Agosto de 18;)0, combin •do com 
o art. f lt., convocando-se os oilo 1-idadftos imml'diatos em ,·otos 
<~O .Juiz de Paz, J>n~sidente da }\ksa P;mwhial, mas aeontece 
que os ddadüos que em Yirtud'~ das Illl'SIIWS lnstrucl:iies devem 
ser con\"Oeados para a eleiçüo da dila Mesa, sfto Eleitores da 
proxima Parochia, e como Iael> obrig-ados <Í nella comparecer 
para o nu•smo fim; c por Isso propüe Y. Ex., cor11o wais con
Yeniente, que se proceda á dei~ão de Eleitores daqudlas Paro
ehias, em outro dia designado por V. Ex., c mm tanto que a 
elci\'ào dos Deputados á Ass,~mhlt"~a Geral Legíslntha tenha lugar 
no mesmo dia em todo o Distrh:to dcíloral, à que c!las per
tencem. 

Em resposta declaro á V. Ex. que, segundo dispõe o citado 
art. H das Instruc~ões, quando não houver nem Elcilorc!'i, 
1wm Supplcntes do Juiz de Paz, na f(lrrna do art. 2." deve o 
Presidente da Mesa convidar a dons cidadãos que tcnhão as 
qualidades de Eleitor para formarem a Mesa, c era isto o que 
V. Ex. devera ter decidido; o que cumpre se faça. 

Deus Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N.• '•97. -FAZENDA.-Em U de l'\ovcmbro de 1860. 

A liquidação do tempo de senico cios Ernprrgafins aposentados compete ao;. 
respectivos Mlui:;tcrios. 

l\Iinistcrío dos Negocios da .Fazenda. llio de Janeiro em 12 dt• 
~ovembro de 1860. 

lllrn. e Exm. Sr.- Communico a r. Ex. para SC\1 eonlte 
f:ímento c devidos cll"eito~, fJUC S. M. o Jmp•~rador por sua in1 



rncdiala Hcsolução de 2i de Ouluhro findo, tomada sobre Con
sulta das Secções reunidas do lmperio, J usliça t! :F.n:enda do 
Conselho de Estado, Houve por bNn <lecidir, que a liquida~fw 
do tempo de serriç.0 dos Empregados aposPntados eompf'!e aos 
l\lnistcrios a que diPs fwrt<'nrcrn, \'isto como a cada hum dos 
mesmos l\Jinistcrios toca a fisc:Jiisação do scniço das ll<'jMr
tiçües que lhes silo sujl'itns, c conhecimento das infrat;iics dos 
ll<'gulau.cntos, e suas applicações aos casos oecorrentes: tanto 
mais <JUC tal liquirlaçiio niio consiste r·rn nutra cou~a senão no 
•·xame das faltas dos Emprt'l.mdos: ~f'rHio t;io s<iut~•ntP da t·om
JH~Iencia do TIH•souro !\acionai o calnllo dos Yencirncnlo~ que 
tiC\PIIl corresponder ao t.·rnpo de scn i~·o marcado aos aposen
tados pelos respr·cti\os :\linislcrios. 

I>rus t;uarde a Y. Ex. -Angelo llfoniz da Silra Fcrra::..
Sr. Conse!IH~iro Hirector tieral de Contabilidade. 

Subr!' a orgauisaçào dos ruappas csla!islieus. 

1\Jinistcrio dos l\rgncios da Fazenda. Hio de Janeiro em 13 
de l\o\·cmbro de f 8üO. 

neclaro a Y. S. em soluçi10 ;i consulla da 2.• Subdirectoria 
dessa Jleparli~·ão relali\arrlf'nle 110s mappas Pstatisticos do com
nrcrcio e navegaçilo, que <HJIII'IIf!s dP que trata o nrt. f2 das 
I nslrucçiics do 1. • de OultrlJro lindo corrr referencia no ltl'gu
larru~nlo das Alfandcgas mandado cxeeutar por ll:•crclo n.n 2.647 
dn 19 dn f:elernhro dt•ste ar111o, não substilucnr ou dispensiío 
os ailllllaes, fJUe se organisiio em virtudn de ordens anteriores, 
as quaes lieão cn1 yigor ern quanto nilo forem expedidos no\'Os 
moddos. 

Deus Guarde a V. S. -Angelo 11/oniz da Silva Ferraz. -Sr. 
Conselheiro Direc!or Geral interino das Hendas. 

Expcdio-se Circular ás Thesourarlt~s de Fazenda com a data 
de 14 do corrente. 



N.• '~09.-Em 13 de Novembro de 1860. 

O impo~to pelas autoriJWçõrs para abertura de boticaP, &c., he pessoal. 

Minist<'rio dos N<'gocios da l~azcnda. Rio de Janeiro em 
J 3 de Novembro de 1860. 

lllm. c R"m Sr.-Em rrsposta ao A\lso de V. Ex. de 27 
de Outubro lindo, ao qual acompanhou por copia a consulta 
tJue lhe dirigio o Presidente da Junta de 1Jygiene a rrspeilo 
da taxa de 5:t;-000 a que se ref<'re a tabella annexa ao Uccretu 
n. • I • 95!} de 22 de Agosto de 1857 devida pelas autorisat:õe,; 
para a abrrlura de bolic;Js ou fabricas de aguas mincnws; ca
btHne dedurar a V. Ex. qtw sPndo pessoal's as mesmas au
lorisaçcles, claro he que a mencionada taxa deve ser lambem 
eonsiderada pessoal, e applicavel aos casos em qncJ as boticas 
ou as ditas fabricas passilo a novos donos por venda, herança, 
ou outro qualquer n•olim; tanto 111ais pori(Ue o imposto em 
fJUest;io tem todo o caracter de patente pelo exercido dtJ pro
fissão. 

Deus Guardn a V. Ex. -Anqelo JJioni:z da Silra Ferra,:.
St•. Jo:io de .\hneida l'Preira Filho. 

N .• 500.- GUERRA.- Cit·culal' de t3 dn Novembro de 1860. 

Dctt•rmina qnc a lista do tlispo~to na Circul.1r jfc lO de Janeiro de 18CO 
additada pela rle 1 O de NoYemhro do mesmo anno, não s•~ accusc rspr·
dalmcnlc o rcrrbimcnto de ra•la hum dos Avisos ct(Jcdidos prlo 1\linis· 
tcrio da Guerra, sai\'O quando .obre clles se homcr de rcprr>l·ntar. 

t. • Oiredoria Geral.- Rio de Janeiro. 1\linistcrio dos Nego
cios da Guerra em 13 de Novembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Devendo rssa Presidencia, em compri
mento do disposto na Circular de 10 de Janeiro do correnttJ 
anno, additada pela de JO do presente mr.z, remettrr a esta 
Secretaria de l~stado notas dos Avisos recebidos do 1\Iinisterio 
a meu cargo, com declaração da execnção que tiveriio, faz-se 
desnccessario que em olllcio especial seja accusndo n recebi
mento de cada hum desse:> Avi5Us, salvo quando sobre ellcssc 
houver de representar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastiúo da Rego Barros.- Sr. 
Pmsidl'nle da Provinda d1• .... 

i ,, 



1'1. 5tH. - Ci:cular de 13 de Nurcmbro de 18GO. 

O~trrmina qur srjào óirigilfas fts Dire!'tori.1s Grrar~;, rir tfur se comp.;p a 
Secr('laria dt' Esta• lo •lo.; t\rgo1·ios da Gues-r;t, to•fas as inforrnaçlirs que 
forem requisitall;t,; so!Jrc lfllal'squcr assumptos pdas mesusas Dircctorias. 

1. • Directoria Geral.- Ilio de Janeiro. J\Iinisteriu dos Nt!go
cios da llucrra em 13 dt~ Novf•mbro de 18130. 

llt'\'fHido d'ora 1'111 di:llllf' st•r diri~tida~ :ís llin·clorias (;t•rn•·s 
tlt• que SI! rouqHie l'~la ~t·ndaria dt~ Estado todas as inliH·
mações que sobl'l' quaesquer as~nrnplos fon•m rcquisiladas a 
Y ... rm ollicios das mPSmas Din•ctorias: assim o dcl'l;tro a r ... 
para seu t:onhedu11~nto e t•xccuç<io pela partt~ tJlW lhe toca. 

Deus Guarde a Y ... -Srbasti1io do Rrgo Darro,ç. 

l'i. 0 
502.- F.\ZEND.\.- Circular de 13 de :'\orembro de i8GO. 

Autorisa a as>iguatura pns·a a rrnH'~>a das CollcrçMs de Leis e De!'isnPs 
do Gm c ruo. 

1\linisterio dos ~egocios da Fazenda. Hio de Janeiro em 
15 de Novembro de 18GO. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thrsouro Naeional, no intuito de da1· maior cxtraeçuo tis 
Collecções de Leis c Decisões do fioverno, autorisa os Srs. 
Inspectores das Thcsourarias de l<'azenda, para abrirem 11110 

só nas mesmas Thesourarias, eomo ern quaesquer J\Iesas d1) 

Hcndas c Colledorias, se ass:m o julg<~rem eonvrnicnte, huma 
subscripção ou assignatura para a publicação das .ditas Coi
Iecçücs pelo prrço de 6~000 annuacs pagos adiantados: flcan
Jo na intdligencia de que devem rcmelter, no devido tempo, 
ao Thesouro as relações de todos os subscriptorcs ou assgi
n;mtes, afirn de que possa a Typographia Nacional enviar 
ollicialmentc aos mesmos pelo Correio o numero de exem
plares com que houverem subscripto, na fórum da ordem 
expedida n'esla data áquellc Estabelecimento. 

E porque convém que igual assignatura ou subscripção 
SPja do mesmo modo nherta nas Alfandegas da Parnahyba, 
Santos, lHo Grande do Sul n Uruguayana, cumpre que o,; 
Srs. Inspectorcs das rrspectivas Thcsourarias lhes deern co
nhecimento desta eireul:11'. 

Angl'lo Moniz da snw Ferraz. 



N.• 503.-Circular de 16 de Novembro de 1860. 

Os Guardas das Alfandegas alistados ou contractados nlio pagao 
direitos de :. • I 0 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
16 de Novembro de 1860. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de eonformidade com a decisão commu
nicada nesta data á llirectoria Geral das Rendas Publicas, de
clara aos Srs. lnspectores dlls Thesourarias de Fazenda, para 
seu conhecimento e fins convenientes, qur, sendo actualmente 
os Guardas das Alfandegns alistado~ ou contractados em vir
tude da organisação dada á respectiva força pelo Regulamento 
annexo ao Decreto n.• 2.ü47 de 19 de Setembro ultimo, não 
podem estar por isso sujeitos, como o não estão as praças dos 
Corpos Policiaes, ao pagamento dos novos c velhos direitos c 
outros impostos sobre titulos: devendo unicamente paga-los os 
olliciacs da dita força, assim como os pagão os officiaes dos 
referidos corpos. 

Angelo Moniz da Silva ferraz. 

N.• 504.-Circular de 17 de Novembro de 1860. 

A cobrança do imposto uddicional de 2 °/o de exrortaçao deve começar 
do 1.0 de Janeiro de 1861. 

Ministerio dos Negocios <la Fazenda. Rio de Janeiro em 17 
de Novembro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Fcrrn, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para a devida intelligencia e execução, que 
.a cobrança do imposto addicional de 2 "lo sobre a exportação. 
de que trata o§ 2.• do art. 11 da Lei n.• 1.114 do 27 de Se
tembro deste anno, deve começar do t.o de Janeiro de 1861, 
como expressamente determina o final do mesmo paragrapho; 
c que se na Circular n.• 6:3 se mencionou o referido para
grapho como devendo ter exccuçfio desde já, foi com o fim de 
explicar que não era necessario aguardar o começo do futuro 
exercício, a que pertence a dita Lei. 

Angelo Moniz da Silva Ferr11z. 

Decisties do Governo. 



N.o 50:l.-Em f!J de Novembro d<) tSGO. 

As nomeaçOes dos Administradorrs e Esrri\ãrs das Mesas de Rendas rom
pete ás l'residencias sob propostas dos lnspectorcs das Thesourarias. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. lHo de Janeiro em 1!J 
de Novembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro á Y. E:\. para seu conhecimento 
c fins convenientes, que sempre que se derem vagas dos lu
gares de Administradores c Escrivães das l\Iesns de Hendas 
dessa Província, não comprehendidas no art. 1!) do Hegula
mento anncxo ao Decreto n. o 2.647 de 1!J de Setembro uitimo, 
compete á V. Ex., depois de ouvir, ou sob proposta da res
Jlectiva Thcsouraria de Fazenda, prover interinamente as ditas 
vagas, sujeitando as nomeações á approvação deste :!\linisterio, 
conforme o disposto no § 5. o do art. 8:• do citado ltegula
mcnto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silra Fcrraz.
Sc Presidente da Província de .... 

N. 506.- GUERIL\.- Circular de t!J de :\orcrnbro ue 18GO. 

Determinando que 'JS offil'ios n•>ervatlos rliri~idos á Secretaria de Estadn 
dos l\cgocios da Guerra tra:riio 1w su!Jscriplo css;J not:1, P !;um outro ~o· 
bscripto, aLerto o qual, 5e wal:cça a natureza da curn,.pundencia. 

t.a Directoria Gernl.- Hio de Janeiro. :lfinistcrio dos .1'\c
gocios da Guerra em 19 de .\on::rnbro de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -f:l!m~l!'Íll<1~>. f'I!l obserru!:cia ;;o dLposto 
110 § 7. 0 do art. f() do l:,',C.:Ui,!!l!l't!~U (;~:1' !J::i.\nU !'C:!l Ol)l'cr!'l() 

n. 2.677 de 27 de Outubro fi:1tlo, que m oflicios :·l·scnados, 
que forem rcm2ltidos a e<b Secrd<:ria de Est:rlo l!'<Jt;ão, no 
sobscripto, essa nota, c hum outro sob;cripto m.tensivo, aberto 
o qual, se conhl'ça u natureza da corrcspondcncia; assim o de
claro a V. Ex. para seu conhecimento c exel:ução. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastii'ío do Rego Barros.- Sr, 
Presidente da l 1rovi ncia de ... 



N.• i){)i.- UIPEUIO.- AvisO de 19 de Novembro de JSGO. 

Ao Prrsillcntc da Província do Piauhy, dos3ppr(lvan.to a deliheraçno que 
tomou, de designar para Colle2io eleitoral huma Villa que n3o pótle dar 
20 Ell'itorr<, e que não dista m.1is tlc 30 lrgoas da que lhe fica mais 
proxiinR, pot· ser isso contrario á expressa disposição da Lei. 

3.• Sec.çiío.-Rio de Janeiro. l\linistcrio dos Ncgocios .do 
lmperio em HJ de Novembro de 186~. 

111m. c Exm. Sr.- Em nddi!amcnlo ao Aviso de 6 do cor
l'Pnl<~ mcz. que dirigi á V. Ex. em resposta ao seu oficio n." 
:m de G de Outnhm ultimo, observo a \'. Ex. que o Governo 
J rnp<•rial, a !tendendo ao disposto no ~ :3. o do art. J.o do l>e
creto n." 1.082 de 18 ele Agosto deste anno, não pôde appro
nr a delib~·raç:ío, que V. Ex. tomou, de não anncxar a Villa 
tle S. ~~on(:alo ;í Cida<le de Ociras, apesar de distarem entre 
si menos de 3J Jeguas, e nem púdc ser aceita a rnzl'io que 
V. Ex. allega, de qne, tendo-se de pro<·eder ú clei~ão sccun
tlaria. c·m lc~mpo de chavns, nPssa Provine.ia, tiea quasi scmprP 
cortado o transito pelns cheias do.1 rios, pois que o citado 
par;1g-rapllo d<'tPrmina que os ~lunicipios qu•~ não derem 20 
E!eitnrei formarão Collegios com os da Cidade ou Villa mais 
rroximn, cxrepto quaudo distarem entre si mais de trinta legoas 
por t<>rra, caso em que podcr;í haver Collegio de menos de 
:.!0 Eleitores. A' vista dc~sta trrminante disposição, devia V. l~x. 
ordenar que os Elritorcs da Yilla de S. Gonçalo formassem 
Coll<'gio com os da Cidade de Oeiras, que, segundo o que V. Ex. 
informa, he a mais proxima, pedindo, quando muito, ao Go
VPI'IlO Imperial que solicitasse da Asscmbléa Geral Legislativa 
alguma pro,·iclcncia (l<Jra fazer drsapparecer o inconveniente 
de tal anncxaç~o. 

Deus (~uarde a V. Ex.-Jot!o de Almeida Pereira Filho.
Sr. l'residenle da ProYincia de Piauhy. 

l'í.o 508.-A,iso de 20 de ~oYcmbro de 1860 

Ao Prr>iciPntc da l\lrsa J>arorhia\ da Lagoa, elo t.luniripio da Cllrtc, drrln
rnnrto que o Escrhão <lo Jui10 ele Paz ela l'rr!:(uczia da Gloria uno Jlódc 
SPnir naf}l'lrlla Frcguczia, t' que cumpre srja nomraclo outro para clla. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 20 de Novembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr .-l~m resposta no oficio lle Ym. de t6 do 
eorrente rrwt, declaro-lhe, que temi o o Eserh~o do Juizo de Pa~ 



dessa Freguezia sido nomeado para igual lugar na da Gloria, 
c não accumular ambos os Oficios, por ser iHso incompatível, 
cumpre que V m., de accordo com o que dispõe a Lei, procure 
obter a nomeação de outro ; e se por parte do Subdelegado 
não se annuir á isso, Vm. requererá á autoridade competente, 
afim de ter hum Escrivão privativo para o seu Juizo, como 
permitte o art. 19 do Hegulamento n.• 120 de 31 de Janeiro 
de 1842. 

Obtido o Escrivão para esse Juizo, terá Vm. quem sirva 
perante a Mesa Parochial na eleiçfio de 30 de Dezembro pro
ximo futuro, ficando certo de que nfío poderia o Escrivão, que 
servia na eleição de Vncarlores e Juizes de Paz, servir na
quella, sem noya nomeação e jurameato, porque a sua nomea
ção e juramento anteriores fori'ío unicamente para a dita eleição 
de V ereadorcs e Juizes de Paz. 

Deus Guarde a Vm .-João d~ Almeida Perr-ira Filho.
Sr. Juiz de Paz mais yotado da Fr1·guezia da Lagôa. 

N. 0 509. -GUERRA. -Circular de 20 de Novembro de 18GO. 

Instrucções para o scniço dos Ajudantes de ordens dos Presidentes ue 
l'ro1inda. 

Art. 1. o Os Ajudantes de Ordens dos Presidentes de Pro~ 
vincia, onde não hoover Commando de Armas, instituídos pelo 
mt. 105 do Hcgulamenlo approvado pelo Decreto n. 0 2.677 
de 27 de Outubro do corrente anuo, serão o orgão legitimo 
dos mesmos Presidentes para a transmissão das ordens destes 
aos corpos, fortalezas, e estabelecimentos militares; aos Offi
eiaes do Exercito que existirem isolados na Província, ou por 
clla transitarem ; c aos da Guarda Nacional em seniço da Bc
partição da Guerra. 

§ Unico. 03 Ajudantes de Ordens não poderfío transmittir 
Ordens aos Officiaes Grmen1es, nem a quacsquer estabeleci
mentos que tenhão sob sua guarda valores de qualquer natu
reza, quando taes ordens forem relativas á despeza. 

Art. 2. 0 Os Ajudantes de Ordens seriio sempre tirados de 
preferencia dos dous Corpos de Estado-Maior, e da privativa 
JJomeação do 1\linislro e Secretario de Estado dos Negocios da 
Gnerra. Só na falta absoluta de Oftlciaes idoneos daquclles 
corpos, do de Engenheiros, ou reformados, serão tirados dos 
arri•giJncntados. 

Art. 3. 0 Os Ajudantes de Ordens transmittirão, quer ver
balmente, quer por escripto, todas as ordens que do Presidente 



da Província receberem para expedir; e o farão sempre em 
nome do mesmo Presidente, assignando os officios de commu
nicação das que não forem verbaes, salvo aquelles cuja assigna
tura o Presidente reserva•· para si, por qualquer consideração, 
ou porque assim o exija a importancia do objecto da ordem, 
em relação ás conveniencias do serviço e da disciplina militar. 

§ UnicJ. Os Ajudantes de Ordens apresentarão aos Presi
dentes de Província huma relação de todas ns nrdcns que hou
verem transmiti ido no dia anterior, quer verbalmente, quer 
por escripto. Esta relação, depoi5 de rubricada pelo Presidente, 
será arehivada. 

Art. 4.. 0 Os Ajudantes de Ordens farão apromptnr pelos res
pectivos Amanuenscs c submctterão á assignatura do Presi
dente da Província, para serem n~mcttidos á Secretaria de 
Estado dos Ncgocios da Guerra, todos os mappas, relações, 
partes e mais papeis que, segundo as ordens geraes do Exercito, 
erão periodicamente dirigidos ás Hepartições do Ajudante Ge
neral, e de Quartel l\lestre G<'neral, pelos extinctos Assistentes 
do Ajudante General nas Províncias. 

Art. 5. 0 Os Ajudantes de Ordens velarão sobre que os Com
mandantes dos Corpos, fortalezas c fortincaçõcs, c chefes dos 
estabelecimentos militares, não deixem de remetter nos devi
dos tempos ao Presidente da Província os mappas, rclaçücs c 
mnis pnpeis que tem até ngora remetido aos Assi~tentes do Aju
dante General, com destino ás duas Repartições á que se re
fere o art. 4. •, e que actualmenle tem de ser dirigidos pelos 
Presidentes das Províncias á Secretaria de E"tado dos Nego
cios da Guerra. Activarão em nome do l' residente a remessa 
desses papeis; c dar-lhe-hão parte de qualquer omissão, negli
gencia ou demora que houver em tal remessa: assim como na 
execução de qualquer outra determinação, tanto das contidas 
nas Ordens do Dia do Exercito, corno das especiacs do Presidente. 

Art. 6. o Os Aj udantcs de Ordens terão sob sua guarda o 
archivo dos extinctos Assistentes do Ajudante General e serão 
encarregados de fiscalisar, c dirigir a escripturação dos livros
Mestres, e mais livros de registro, que estavão a cargo dos 
mesmos Assistentes, c não f11rcm dispensaveis pela suppressão 
deste emprégo. 

Art. 7.• Os Ajudantes de Ordens serão rcsponsabilisados 
pela omissão , negligencia ou demora na execução das ordens 
concernentes ao serviço, se para a promptidão dessa execuçlío 
não procederem de conformidade com o disposto no art. 5.0 

Art. s.o Os Ajudantes de Ordens serão encarregados de todo 
o detalhe do serviço militar da guarnição da Província; c fis
calisarão a execução desse serviço, sendo obrigados a dar parte 
aos Presidentes de Província das irregularidades que nclle se 
praticarem. Pela falta da competente parte são rcsponsavcis 
os Ajudantes de Ordens. 



Art. 9." Os .\>11anucnscs dos Ajudante~ de Ordens scri'io ti~ 
rados dos corpos da guarnição da Província, escolhidos, e pro
postos pelos m<>smos Ajudantes de Ordens , e approvados c 
nomeados p<>lo Presidente. 

Art. 10. Os ,\ manucnses serão encarregados de rscripturar 
toda a corrrspondcncia que honv<>r de ser assignada pelos Ajn
d.1nf<>s de Ordens, os livros l\rpstres e os de rr~islro a qne 
se refere o art. 6."; c a organisar os rnappas, relações c mais 
papPis conccrncnlrs á Administra~ão da gnarniçfio militar da 
I•rovincia, que devem ser submeti idos á assignatura do Pre
sideniP. 

Art. 11. Os Amanu<>nsPs p0rePh<>rilo, :!l,;m de SPus VPrwi
mentos rnilit11res, hnrna fo(falilica~·iio mensal dt~ Yinln mil rí·is. 

A ri. J 2. Os .\judaniPs de Onlcns fpr·;lo por onlenanç<t I nu na 
pra.;a de prPt da guarni!;ão, n qual ser:í crnpn·gada na !'on
dur:.;ilo do expediente militar <Ís autoridade:; a (jllelll clle lür 
dirigido. 

I•aço, em 20 de ~orcmbro de JSGO. 

Sebastiiio do Rr·r;o llarros. 

N. 510.-JUSTiç.\ -.\,iso de 20 rlc [\'membro de JSGO. 

Ao Prrsidenfc rio Prol inria <Ir Prrn.1mlmro-Prdnra qn~ o f1rg:imrn!o de 3 de 
J\lnr(o de 1855 <lf'~llll~ isruton de cn:;tas a Ordr•rn de lli!twn~-Corpus r nilo 
ns drnwis prç<ls dos rr>pretilos prnersso.', qnP drHm eslnr sujrit.1s ao 
pagamento romo >C fizessrm parte de tjuulrJurr outro processo eriminal. 

Ministerio dos Ne~or:ios da Justiça. Bio de Janeiro em 20 de 
Non•mbro de 18()0. 

Il!m. c Exrn. Sr.-E\piic V. E'{. :'m sru nffir:io de 21 de 
.Julho do corrente nnno, quP, tendo·o ronsullado o .I niz de DirPito 
do Pão d'Alho se p()(lia on nfio eobrar custas dos pro•·cssos 
de H abras-Corpus, rcspondôra V. Ex. nrgathamrnte em vista 
do art. 313 do Codigo do Procrsso Criminal c do Brgimcnlo de 
custns, que não designa expressamente as que derem perceber 
os Juizes de Direito pelos a elos que praticarem om tacs procrssos, 
c subrnntte esta dPcisão a approvação do Governo Imperial : 
c Sua l\Iagc·sladc o Imperador, á quem foi presente o n~ferido 
otllcio, Conforrnnndo-sc com o parcc<•r do Conselheiro Consultor • 
dos Nrgorios da Justiça, :\I:mda drclarar a V. Ex. qur, sendo 
aprnils a Ordem de llabras·Corpus isPnln d!~ custns pela disposição 
(lo art. 313 supracitado, com a alteraçiio do art. t 56 do Rcgirn1mto 
de !'ll~fas, c niio havendo ld alg11ma que ddlas exima expressa-



.......... __________ ~ 
mente as ucmais peças do respectivo processo, devem 1stas ser 
sujeitas ao pagamento como se lizessem parte <le qualquer outro 
processo criminal, pois que não mudão d~ natureza, não sendo 
licito porém demorar o andamento da causa c soltura do paciente 
a pretexto de falta de prepaw e custas, que podem ser cobradas 
executivamente de quem uireito fôr. O que communico a V. 
J~x. para S!.'U conhecimento c para que o fat:a constar ao referido 
Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex .-lo1io Lustosa da Cunha Paranaguá.
Sr. Presidente da Província de Pcrnatubuco. 

N ." :S1l.- FAZENDA.- Em 20 de Novembro de 1860. 

A lrmant!atle, n quem for~o lrl(atla~ cert3s easas com ouus, tleyc lamltrm 
pagar a dccima de corporação de mãu-mQrla. 

:.'IJinisterio dos Negoscios da Fazenda. Bio de Janeiro 20 de 
Novembro de 1860. 

Em solução ao oficio n.o 162 de 2!) do mez passado que o 
Administrador da ll.t~cebedoria dirigi o a V. 8., no qual tratando 
do legado da propriedade de trcs casas feito por Josó de Oli
veira Fernandes á Irmadade do SS. Sacramento da Freguezia 
de Santa Anna, sob a condição de administrai' ella outros pre
dios, l:Uja dccim:1 c concertos fieão a seu cargo, deixados pelo 
testador para habitação dos indigentes, participa ter mandado, 
a requerimento da Irmandade, depois de satisfeita a taxa dt~ 
legados c o scllo proporcional, averbar nos livros da decima, 
com a nota de não estarem sujeitos á addicional das corpo
rações de mão-morta, os ditos prcdios de que a supplicante he 
simples administradora; declaro a V. S. para seu conhecimento 
e afim de o fazer constar ao mesmo Administrador, que tendo 
a re!"crida Irmandade aceitado a eondição que lhe foi imposta, 
he consequcncia sujeitar-se ao onus de pagamento do imposto; 
e que estando aquclles prcdios obrigados á decima, não podem 
deixar de o estar á addicional a que são sujeitas as corpora
ções de mão-morta pelos predios que possuírem, srja por que 
tituJo fôr. 

Deus Guarde a V. S.- Angelo Moniz da Silva Ferra::.
Sr. Conselheiro Director Genú interino das !tendas Publicas. 



N.• 512.-l\lARl!I\IIA.-Aviso de 21 de Novembro do 1860. 

Determina que os Machinistas engajados nao embarquem nos nayios que 
• cstilcrcm em desarmamento. 

3.• Sacriio.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da 
Marinha enÍ 2L dP Novembro de 1060. 

Niio convindo que os Machinistas engnjndos embarquem 
nos navios que l'stivPn~m Plll desarmamrmlo, por isso que, de
clarando expressamente a ultima parte do § 1. • do A viso re
gulanll'ntar de 29 de Agosto do nnno proximo preterito· que 
clles devem sempre perceber os vent:imenlos estipulados nos 
seus contractos, não se póde fazer em taes vencimentos o des
conto de vinte c cinco por cento, de que trata o § 2. • do 
mesmo Aviso, o que, alóm de ser contrario aos interesses da 
·Fazenda Nacional, os colloca em melhor condição do que 
aquclles que pertencerem ao Corpo de l\lachinistas da Armada, 
e forem nomeados para ali i servir, cumpre que V. S., tendo 
muito em vista este objecto, mande, quanto antes, dar outro 
destino aos que por ventura se aeharem nos mencionados navios. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco Xavier Paes Barreto. 
-Sr. Inspcctor do Arsenal de ~lurinha da Côrle. 

N.• 513. -Aviso de 23 de Novembro de 18GO. 

Declara o que se deye praticar úccrca dos Officiacs da Armada, que por 
espaço de hum auno permanecerem na 2." Classe do respectiyo Quadro. 

3. • Secçlio. -Ui o de Janeiro. l\linisterio dos Negocias da 
:Marinha em 2:J de Novembro de 181i0. 

Sua 1\Iagestade o Imperador, Conformando-se com o pa
recer cmittido pela Secção dn .l\larinha c Guerra do Conselho 
de Estado em Consulta .de 25 do rnez proximo preterito, a 
respeito do oficio n. • 1. 943, de t 7 de Setembro do corrente 
anuo, em que esse Quartel General fizera y(lt· a convcniencia 
de estabelecer-se, como regra geral, a medida adaptada em 
A viso de 2G de Abril ultimo, de mandar inspcceionar O.> om
ciaes que havia mais de hum ano o se achavão na 2. • Classe do 
Ouadro da Armada, afim de se conhecer se estaviio no caso 
de ser reformados, Houve por bem Determinar, por Immc
diata Resolução, tomada sobre a referida Consulta em 17 deste 
mcz, que todo c qualquer Offidal, que dü futuro venha a 



permanecer naqudla classe por espaço de hum anno, seja logo 
inspcccionado ex-olncio, para, á vista do resultado da ins
pecção, ter o destino que lhe competir na fórma da Lei: o 
que communico a Vm. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V m .- Franciscfl X avier Paes Barreto. 
Sr. Encarregado do Quartel General da Marinha. 

N.o 5U.-FAZENDA.-Circnlar de 23 de Novembro de 18GO. 

Sobre a execução do Decreto n.o 2.G9G. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 23 
de Novembro de 18GO. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, transmiltc aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de ·Fazenda, para que tenha a devida execução, o Decreto 
n.• 2.696 desta data, mandando que nos despachos das mer
cadorias, que, depois de satisfazerem os direitos de consumo, 
forem transportadas dos portos habilitados de huma para os 
de outra Província, se observem as disposições do art. 570 
do Regulamento de 19 de Setembro do corrente anno; decla
rando aos mesmos Srs. lnspectorcs que a disposição do art. 
G26, § 1. o do mesmo Regulamento fica restricta ao valor das 
mercadorias sujeitas a expediente, de que lratão os arts. 305 e 
61!5, ~ t.• 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. 0 515.-Em de 2 1~ de Novembro de 18GU. 

~tlbrc o modo d<• calcular-se o abatimento de 20 por "/0 nos dPspachos de 
men·adorias. 

Angelo 1\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria 
de ·Fazenda da Província de l\Iatto-Grosso que nos despachos 
de consumo das mercadorias sujeitas ao abatimento de 20 por 
cento de direitos, marcado pelo art. 3. 0 do Decreto n.• 2.68'• 
de 3 do corrente, depois de serem os mesmos direitos calcu
lados por inteiro, se deverá fazer o competente abatimento, 
que será mencionado na respectiva nota, do mesmo modo que 
se costuma praticar com o abatimento em virtude de tarns, 
quebras, & c. 

Decisõe.~ do Got·erno. 
Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

5G 



N,• 516.-Circular de 24 de Novembro de 1860. 

Exige que se communique a data em que começar a executar-se a no~a 
Tarifa. 

l\Jinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 21-
de Novembro de 1860. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesoura
rias de Fazenda, que tfio depn~ssa nas respectivas "\lfandegus 
comece a ter elfeilo <l nova Tarifa, mandada executar pelo De
creto n. o 2.68'1- de 3 do corrente, o comnlunicJUCIII ao mesmo 
Thesouro, declarando a data em qnc isso teve lugar; e determi
nem aos Inspcctores das mesmas Alfandegas c Administradores 
das l\Jcsas de Hcndas, que dêm conta de tudo quanto occorrcr 
na c~wcuçfio da Tarifa, indicando o que julgarem conveniente 
para sua emenda e aperfeiçoamt•nto. 

An,qrlo Moniz da Silva Ferraz. 

N." 517 .-Circular de 24 de !Xovembro de 1860. 

Dá cxpliraçurs para necuçao de algumas disposiçOcs da Tarifa. 

1\Iinistflrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
24. de Novembro de 1S60. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspeelores das The
SilUrarias de J.iazendll, para devida intelligencia c execução. 

1. • ()ue, na conformidade da disposição do art. 2. o do De
creto n.• 2.684 de 3 do corrente, gozão de is1mçfio de di
reitos arldicionacs as mercadorias e objcctos a que se refere o 
Uegulamento que baixou com o ])~ereto n.o 2.6'~7 de 19 de 
Setembro do coi'feQte anno, em cujo numero se achão com
prehendidas, na fúrma do art. 512 § 21 do mesmo Uegula
mcnto, as que pela Tarifa em vigor gozão da mesma isençfio. 

2 o Que os direitos addicionaes devem ser calculados c lan
çados em separado na nota respectiva, immediatamente depois 
do lançamento dos direitos de consumo, e sua importancia 
cscripturada em columna especial nos livros de receita de di
reitos. 

3. o Que de todo e qualquer abatimento de direitos que 
se ronccdcr, em virtude de taras, quebras ou <Jualqucr outro 



titulo, na fórma do art. 521 do referido Regulàmento de 19 
de Setembro, se deverá fazer especial menção na respectiva 
nota. 

4. o Que igual declaração se fará nas mesmas notas de 
qualquer circumstancia que se verificar no processo do despa
cho, por exemplo, de accrescimo, multa, assemelhnção, ar
bitramento, impugnação, & c. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. 0 518.- Em 26 de Novembro de 1860 . 

. \s casas de negocio Cilabelecidas nos quartos ou armazens do mercado pu
blico estao sujeitas ao imposto. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Novembro de 1860. 

Angelo M.oniz da Silva Ferraz, J,residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica no Sr lnspector da Thcsouraria 
de Fazenda do Pará, em resposta ao seu officio n.o 161 
do 1. 0 do mez pr<•ximo passado, que foi approvada a decisão 
que tomou, em solução á consulta do Collector das Rendas 
(;eracs da Capital, de declarar sujeitas á imposto as casas de 
negocio que se estabelecerem nos quartos ou armazens do mer
endo publico, á vista do disposto no Regulamento de 15 de 
Junho de 1844 e ordens do Thesouro sobre o assumpto. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. o M9.- Em 26 de Novembro de 1860. 

Recommenda a publicação dos actos offici6es. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
26 de Novembro de 1860. 

lllm. c Exm. Sr.-A' vista do que V. Ex. expõe em seu 
officio n.0 29 de 21 de Setembro ultimo, relativamente á falta 
de folha official para a publicação dos netos officiaes dessa 



Presidencia, Leis, Decretos c Hegulamenlos expedidos pdo 
Governo Imperial, recmnmendo a V. Ex:. que em caso algum 
deixe de publicar os actos que só podem ter effeito c vigor 
depois de sua publicação nas folhas officiacs, cumprindo que 
V. Ex. informe se algum destes deixou de ser publicado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Província de 1\Iatto-Grosso. 

J\'.• 520.- Em 213 de 1\'ovembro de 18CO 

A 's Estações Fiscaes não compele o exame dos livros commcrriacs. 

l\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 26 
de Novembro de 1860. 

Angelo ":\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacic.nal, conformando-se com a decisão dada pelo 
Sr. lnspector da Thesourar·ia de Fazenda do Par<í, sobre a con
sulta do Collector de Camctá, declarando não competir ás Es
tações Fiscaes o exame dos livros cornrnerciacs, c tüo sómente 
impor as multas aos commPrciantes quando os ditos livros lo rem 
apresentados em Juizo sem o pagamento do respectivo sello, 
na fórma do Hegulamento de 10 de Julho de 1850, assim o 
communica ao mesmo Sr. lnspector em resposta ao seu officio 
n." 160 do t.• do mez ultimo. 

Angelo JJ!oniz da Silva Ferraz. 

N. • 521.- Em 27 de Novembro de 1860. 

Manda liquidar o despacho c cobrar a rlifferença de direitos de merca· 
dorias que havião sido abandonadas pela parte. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 27 
de Novembro de 1860. 

O Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente o reque
rimento em que 1;. H. \Vcitzmann & C. a reclamão a entrega 
dos quatro barris despachados em Julho de 18.)5 corno con-



tendo aguardente de 36•, que na conferrncia da sabida se re
conheceu ser espírito de vinho; vista a informação dada por 
V. S. a tal respeito em seu oficio n.• 696 de 6 de Março ul
timo; considerando que a questão arbitral- movida naquella 
época ficou definitivamente decidida contra os reclamantes; que 
estes abandonárão as mercadorias que ora pretendem lhes srji\o 
entregues sem pagamento dos direitos c mais rendimentos de
vidos, allegando perdas emergentes da demora, aliás motivada 
unicamente pela sua reluctancia; considerando outro sim que, 
como bem pondera V. S., esta nova reclamação importa a 
r«"novação do recurso, do qual já lorão lançados; indrferio o 
dito requerimento: rrsolvendo ao mesmo tempo que, na con
formidade do art. 2:.!9 do Hcgulamento de 22 de Junho do 
1836, se liquide o dPspacho respectivo, cobmndo-se os direitos 
da diiTcrença de qualidade, além da armazenagem vencida, e 
multas, nos termos do art. 228 do citado ltrgulamcnto. O que 
communico â V. S. para sua intclligencia e devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moniz da Silva Ferra::..
Sr. Inspector da Alfandega da Côrtc. 

N. • 52~.- Em 21 de Novembro de 1860. 

Sobre o exame e confereneia dos sobresalcntcs constantes das listas apre
sentadas pelos Capitães dos nalios. 

1tlinisterio dos Negoeios da Fazenda. .Rio de Janeiro em 
27 de Novembro de t860. 

O Tribunal do Thesouro Nacional tomando conhecimento 
do recurso de Decosterd & Pradez, interposto da decisão que 
sujeitou ao pagamento dos direitos de consumo os sobrcsalcnles 
da barca frunceza Splendide entrada de 1\Iarseille em Agosto 
do anno passado, resolveu indeferir o mesmo recurso; porquanto 
tendo sido concedido ao Capitão da dita barca o deposito que 
pedio de taes sobresalentes, não chegou este a elfectuar-se ; 
o que communico a V. S. para seu conhecimento. E porque 
os Empregados que officiárão nesta questão entendem, segundo 
se vê de suas informações, que apresentada a lista de sobre
salentes, e designados por V. S. os que devem ser depositados, 
nada mais lhes incumbe do que a guardar o requerimento 
para o deposito; cumpre que V. S. lhes obsene, que seme
lhante pratica, além de ser inconvenil'nte á boa fiscalisat;ão, 
não se harmonisa com o preceito do art. 29 das disposições 
preliminares da Tarifa; o qual em todo o caso exige o exame 



t· t;onf~~ia do• :,r;b!'~"saknl~ (:onst<Jnl'"oé cl<· iisíc ap~nlarlE · 
~~"""-~ .;Ji;..., ~·~~"'~ #r.• ... fi;f'r-:"1~~ ~ 
:tlli j)f",..í~f;r~, <! ...;hr"! r<:.r,f;;, tmm~ "'""~ tp:~a...; i/': pmndencrou. 

Deus Guarde a Y. S.-Angelo Jloniz da Silva Ferraz.
Sr. Inspector da Alfandega da Côrte. 

N.• 523.-I~m 27 de Novembro de 1860. 

~obre o despa!'ho de ar.eitc de pipas que não estavilo cheias. 

Ministerio dos !'iPgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 27 
de Novembro de J 8GO. 

O Tribunal do Thesourn Nacional, tendo presentes os rP
qucrimenlos informados por Y. S. com oficios n.•' 272 c 2fl0 
de 16 e 2G do mez passado, em que Yldorino Pinto de Sá 
l'assos & C.•, c Carvalho & Hoeha pedem restituição do 
!'X cesso dos direi tos de consumo que pag;írão pelo despacho 
de huma porção de azeite, que lhes veio de Loanda no !'a
tacho portugucz- Em i lia de Lisboa- visto como forão taes 
direitos calculados, não pela quantidade do liquido que real
mente continhão os cascos, mas pela sua capacidade; consi
derando que, posto fosse em tempo requerida pelo Capitão 
elo dito Patacho a vistoria em varios cascos de que accusava 
f:.tlla, não teve isso lugm·, por haver-se eiTectuado nnt. ~ della 
a descarga do gencro no Trapiche do Cleto; que de nenhum 
modo aulhentico consta a falta real do vasilhame de cuja ca
pacidade forão cobrados os direitos; resolveu, de conformidade 
!;om o disposto no art. 18!~ do Hcgulamento de 22 de Junho 
de 18:J6, indeferir nesta parte os ditos requerimentos; atten
d•;ndo, pon)m, a que entre os referidos cascos, segundo consta 
dos documentos officiaes annexos ás supracitadas informações, 
forão descarregadas tres pipas ntsias sobre cuja capaeidade, 
de 3H canadas, se cobrárão direitos na importaneia de 82~560, 
c huma lambem vazia, de 167 canadas, a qual pagl'lu igual
mente 40:tP080 de direitos; aquellas pertencentes a Victorino 
Pinto de Sá Passos & C. • c esta a Carvalho & Uocha ; 
resolveu outro sim, que se restitua aos Supplicantes o que 
pagárão por taes pipas, as quaes deverão despachar corno envol
torios, satisfazendo os direitos rcspecti vos nos termos do § J 6 
art. 20 das disposições preliminares da Tarifa. O que com
nmnico á V. S. para seu conhecimento e devida execução. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moni::; da Silva Fe,·rrtz.
Sr. ln~pector da Alfandrga da Córtr~. 
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N. 5:!4. -GUERRA. -Circular de 27 de Novembro de 1860. 

~!.na que as ffiriras para fometi!Dt'nto dM Corpos d!'\'l'm sl'r compradas 
pelo preço do JDf!f"Cado, embora >uperior ao da Tabt-Jia ~Dl ~igor. 

Rio de Janeiro. 1\linist(;}rio dos Negocias da Guerra em 27 
de Novembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo o preço das esteiras sofl'ddo geral
mente alteração para mais em quasi todos os mercados, declaro 
a V. Ex., para seu govcmo, que essa simples circumstancia 
não deve estorvar a compra ahi das que tiverem de fornecer-se; 
porque o preço estabelecido na Tabella em vigor, em tal caso, 
só prevalece para os ajustes de contas. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província de ..... 

N. 525. -Aviso de 28 de Novembro de 1860. 

Declaramlo que em Circular de S de Junho ultimo se renowírlio as ordens 
prohibiudo a e1pedição de titulo de dividas em duplicata .is praças de 
p1·ct. 

4." Directoria Geral.- Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias da Guerra em ':!8 de Novembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. -Cumpre-me significar a V. Ex. em res
posta ao seu A viso de 17 deste mez, que em Circular datada 
de 8 ele Junho ultimo se rcnovárão as ordens prohibindo a 
expedição de títulos de divida em duplicata ás praças de pret; 
tendo sido assim antecipada a recommendação de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Angelo .Moniz da Silva Ferraz. 

N." 526.-Circular de 28 de Novembro de 1860. 

Determinando que não sejão pagos os Soldos dos officiars licenciados, sem 
que mostrem ter satisfeito a importancia do sello e emolumentos. 

1. • Directoria Gerai.-Rio do Janeiro. l\linisterio dos Nego
cios da Guerra em 28 de Novembro de 1860. 

!\Ianda Sua :Magestade o Imperador, por esta Secretaria de 
Estodo, declarar ao Inspeclot· da Thesouraria d~ Fazenda da 



Provincia de. . • . . que niio deva pagar soldos aos officiaes licen
ciados sem que mostrem haver satisfeito a importancia do 
sello e emolumentos da respectiva licença na fórma da Ta bella 
que baixou com o Decreto n. • 353 de 20 de Abril de 1844.
Sebastiao do Rego Barros. 

N.• 021.- Aviso de 28 de l'lmembro de 18GO. 

Jkdarando que sobre o ahono rias vant11~eas que rompdrm ás praças de 
prrt Yoluntarias, que cuntinuão a sen ir por engajamento, deYc-sc oh~ 
;cnar a Imperial Hcsoluç;lo de ~:l dt~ .\hril rlc 18:,9, que rcYogou o art. 
tR do 1\cgularncn!u do 1.0 de l\laio de 1858. 

Hio de Janeiro. l\Iinisterio dos l'legocios da Guerra em 28 
de Novembro de 18GO. 

Em solução ao seu officio n.• 166 de 22 de Outubro findo, 
em que Ym. pede se lhe declare qual a intelligencia que 
ficve dar ao art. 18 do Hf'gularncnto de 1 de Maio de 1858 
pnra o abono das vnntagens que compelem ás praças de prcl 
voluntarias, <JUC, tendo acabado seu tempo continuão n servir 
eom ou sem engajamento; declaro a V m., para seu governo, 
que, achando-se a disposição daqnelle artigo revogado pela 
Imperial Hesolução de Consulta de 23 de Abril de 1859, deve 
observar-se estrictamanle, para o caso em questão, o preceito 
da mesma Ilesolução, por ser huma disposição mais recente 
e portanto de maior vigor. 

Deus Guarde a V m. -Sebastírio do Rego Barros. -Sr. 
Inspector da Pa~adoria das Tropas. 

;\ .• 528.- FAZE:\ IH.- Circulnr de 28 de Novembro de 1860. 

As Alfaurlrgas •lcvrm aecusar trimrnsalmcntr o rcrcbimrnto dos mappas 
rcmettido~ pelos Cousulados rrn paizcs C8trangciros. 

:Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Novembro de 18ü0. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, deelara aos Srs. Inspectores das Thcsou-



rarins de Fazenda, para sou conhecimento c devidos eiTcitos, 
que as Alfandegas devem d'ora em diante accusar trirnensal
mente aos Consulados do lmperio nos paizes estrangeiros o 
recebimento dos mappas que por estes lhes forem remettidos, 
em observancia da Circular n. 0 196 de 16 de Julho de 1851 . 

• 4ngelo Moniz da Silva Ferraz. 

N ." 519. -1·:m 28 de Novembro de 1860. 

As drsprzas autorisadas dentro do nnno financeiro podem realizar-se nos 
seis mt•zcs addicionac;. 

Minisl;·rio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Novembro de 1860. 

AngPlo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Prrsidcnle do Tribunal do 
Thesouro !'bcional, tendo em vista o Aviso de 13 do corrente, 
no qual o Sr- 1\Iinistro da Justiça eommunica que na Thc
souraria de Fazenda do Cearü deixou de cumprir-se a ordem, 
que lhe dirigira em 22 de J\Iaio do corrente anuo, mandando 
nbonar ao Juiz Municipal do Termo do Saboeiro, o Bacharel 
José Gonçalves de Moura por conta do cxercicio de 1859-
18GO a quantia de 250~000 da ajuda de custo que lhe arbilrn
ra, com o fundamento de que semelhante ordPm caducara 
por não ter sido apresentada até 30 de Junho, data do enct•r
ramento do dito cxcrcicio, declara ao Sr. lnspector da dita 
Thesournria que erradamente entende a Jrgislnçfio que rr;.it~ 
a materia: que o credor á ra,·or do qual he expedida hmna 
ordem de pagamento durante o periouo de doze mezes em qne 
se executa huma Lei do Orçamento, por conta de credito 
rrgularmente aberto, adquire direito ao mesmo pagamento 
desde a data do aeto que o autorisou, e póde receber a im
portancia ddlc, como despeza corrente at{~ o fim do semrstre 
addicional do exercício a que pertencer o serviço, c dahi por 
diante como divida de exercício findo, até preserPver o SPII 

diroito, que na fórma da dita Legislação unicamente eaduciio 
ou lit:ão annullados os creditas legalmente abertos ou a parte 
dd!Ps pot· conta dos qnaes se não houverem ":torisado des
pezns, dentro do referido periodo. Ordena, portanto, ao mesmo 
Sr. lnspcetur quo cumpra a ordem do Ministro da Justiça de 
22 de Maio, de que aqui se trata, até o fim do futuro mez 
de DczPrnbro, pnrn que a despeza por ella ordenada se nâu 
torne t•m divida de exercieio lindo. 

/Jrrisões do Governo. 
Angrlo M oni:;; da Sil1:a F erra::;. 

57 
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N.o t;30.-Em 29 de Novembro de 1860. 

Sobre o sello dos livros em quanto se nllo gcoeralisa a venda do papel ser
lado para elles. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 29 
de Novembro de 1860. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e fins convenientes, 
e em solução á representação IJUt1 lhe ditigio o Collector do 
Município da Estrella no oficio 11. 0 31 de 16 do corrente, 
que em quanto não se generalisa na Proviucia do Uio de 
Janeiro a venda do papel sclléldo para os livros, de que 
trata a Tabella B do Regulamento de 31 de Dezembro de 185f, 
podem as Collectorias o l\lesas de !lendas cobrar o sello dos 
ditos livros por meio de verbas, sem dependencia de reque
rimento das partes ao Thesouro, e ordem especial para cada 
concessão; salvo quamlo os livros pertencerem a pessoa não 
residente no Districto da Estaçlio onde se pretender fazê-los 
sellar por verba. 

Deus Guarde a V. S.- Angrlo ]floniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Hircetor Geral interino das Rendas Publicas. 

N.• 531.-Em 29 de Novembro de 1860. 

Autorisa a co branca dos emolumentos qnc pertcncião a Secretaria do fiorerna. 

1\Jinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro em 2!) 
de Novembro de 1860. 

Pertencendo hoje ú Fazenrla Nacional, em virtude do art. 41 
do Decreto n." 2.677 de 27 do mcz proximo findo, os emo
lumentos que se cobravão na Secretaria de Estado dos Ncgocios 
da Guerra; c tendo a mesma Secretaria passado guias a diversas 
pessoas para o pagamento dos ditos emolumentos posto que 
não officiasse ainda a este 1\linistcrio a tal respeito: autoriso 
o Sr. Administrador da Hccc!Jedoria para fazer arrecadar o 
imposto em questão de conformidade com a ta beiJa annexa ao 
Hccreto n." 350 de 20 de Abril de 18M~; visto ser conveniente 
faeilitur esta cobrança c evitar o transtorno flUe possa resultar 
ás partes da demora no pngamento. 

Angelo Muniz da Silva Ferraz. 
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N.o 53:!.-Circular de 29 de Novembro de 1860. 

Nos tilulos de aforamentoS deve-se usar da cxpresslio- dominio 1t!i!. 

1\finistel'io dos Negocios da Fazenda. lHo de Janeiro em 
2!} de Novembro de 1860. 

Angelo :\Ioniz da Silva Fc~rraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo observado em algumas cscripturas, 
termos de aforamento, c outros títulos de terrenos de mari
nlws, as express(lüs domínio posse e uso{ructo, applicadas ao 
flireito que para o concessionario dos mesmos terrenos resulta 
das ditas cs~;ripturas, termos, &c.; recommenda aos Srs. lns
pectorcs das Thcsourarias de Fazenda que, tanto nos referidos 
iilulos, como nos dos terrenos de que trata o art. 11, ~§ 7.• 
e 8. 0 da Lei n.o 1.114. de 27 de Setembro deste anno, uão 
l~onsintão no emprego de semelhantes expressões, mas sim da 
expressão domínio util, que he a jurídica, afim de evitar questões 
partJ o futuro entre a Fazenda Nacional c os parlicu'arcs. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

r-;,:• 533.- Circular de 2!1 dc1 NovPmht·n cln 1HOO. 

!"o doramonlo de terrenos de nlluvifio deYe-se observar as disposições re
lathas aos de marinhas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Novembro de 1860. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo resolvido que na concessão 
por aforamento dos terrenos de alluvião, onde existirem ma
rinhas, c bem assim dos alagadiços em terrenos devolutos 
encravados nas povoaçi'ies c seus arredores, e quacsquer outros 
de quo trata o art. H, § 7.• da Lei n.• 1.114 de 27 de Se
tembro do corrente anno, se observem na medição, demarcação, 
avaliação, arbitramento de fôro e outros direito~ <lominicaes, 
preferencia e mais condições do aforamento, c em tudo mais 
ffUe respeite á referida concessão, á,; leis, regulnmenlos, ins
trucções, e ord~ns do Thcsouro concernentes aos terrenos de 
marinhas; assim o communica aos Srs. lnspeclorcs das Thesou
t:arias de Fazenda para seu conhccimcnlo . 

.4 ngrl'J Moni: da Sift·a Ferraz 



N. 0 534.- Em 29 de Novembra de 1860. 

Jnstrucções sobre a nomcaçilo dos Officiaes Inferiores, e disciplina das Com
panhias dos Guardas das Alfandegas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
29 de Novembro de 18GO. 

Angelo l\Joniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tlwsouró Nacional, em virtude do art. 42 do Helo(ularnento de 
19 de Setembro do corrente armo, ordena que se observem pro
visoriamente as seguintes Instrucções: 

Art. 1. o A nomeação dos Olliciaes inferiores das Compa
nhias ou Secções de Companhias dos Guardas, compete ao Ins
pector da Alfandega, sob proposta do respectivo Cornmandante 
c informação do Guarda-1\Jór. 

As dos inferiores que com mandarem, compete ao Presidente 
da Província sob proposta do respectivo Inspcctor. 

Art. 2." A escala do serviço compete cxclusivnmentc ao 
respectivo Commandantc, ficando inteiramente prohibida a de
signação de Guardas para serviço certo e permanente, salva 
todavia a disposição do art. 3G do Hegulamento de 19 de Se
tembro do correutc anno. 

Para este fim o lnspector da A:~andega ou o Guarda 1\Jór 
em virtude das lnstrucções c ordens que receber marcará o 
numero de Olliciaes, Olliciacs inferiores e Guardas para o 
serviço diario, de rondas, dest:1earncntos c outros ordinarios e .~ 
ex traordina rios. 

Art. 3." Ao Guarda l\Jór compete velar sobre a economia, 
disciplina c moralidade da Companhia dos Guardas, sua ins
pecção c fiscalisação do seu serviço, observando-sl' todavia pelo 
que diz respeito ao serviço c policia da Compan.lia, Secção de 
Companhia ou força dos Guardas a lcf.(isla~ão c cstylos militares 
no qull lhes ftlr applican·l. 

Art. 4. o Os Guardas, sempre que tiverem de dirigir quaes
qucr requerimentos ou reclamaçües o liuão por intermedio c 
com informação de seus superiores sob as penas do art. 51 
do Regulamento de 19 de Setembro do corrente aruw. 

Exceptua-sc o caso de queila contra qualquer dos superiores 
com obrigação porém de os prevenir que tem dircctamente 
de apresenta-la, declarando o motivo da mesma qu11ixa. 

Art. 5. 0 Em cada Companhia, Secção de Companhia ou 
força dos Guardas, haverão os seguintes livros. 

1. 0 Do Contractos dos Guardas. 
2., Do registro geral dos Guardas, c seus Ollic!aes inferiores. 
3." Das ordEns. 
~.o De carga c descarga do armamento equipamento e 



mais objectos recebidos da Fazenda Publica, contendo a dis
tribuição feita c o existente em arrecadação 

5. • De registro das relações nominaes dos Guardas e seus 
Officiaes inferiores para o pagamento mensal. 
~ Unico. Além destes livros haverão os que forem preci~os 

para regularidade do serviço c ceonomia da Companhia, Sccçlio 
de Companhia ou força dos Guardas. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 535.-Circular de 29 de Novembro de 1860. 

Sobre o aforamento de terrenos de allu,·i.1o, a la;:<~tli<;os, &c. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. Uio de Janeiro em 29 
de Novembro de 1860. 

111m. c Exm. Sr.-Cumprindo que na eon1·Pssfío por afora
mento dos terrenos de allu,·iüo, onde existirem marinhas, e bt~lll 
assim dos alagadiços em terrenos devolutos encravados nas 
povoações e seus arredores e quaesqut~r outros de que trata o 
art. 1t § 7 da Lei de 27 de Setembro do corrente anno, se 
observem na medição e demarcação, avaliação, arbitramento d1~ 
ft}ro e outros direitos dominicaes, preferem:ia c mais condiçües 
do aforamento, e em tudo mais que respeite á referida con
cessão, ás leis, regulamentos, instrucções c ordens do Thesourn 
concernentes aos terrenos de marinha; assim o communico á 
V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-A.ngelo Moniz da Silf)a Ferraz.-Sr. 
!>residente da Província de Pernambuco. 

N. • 536.- Circular de 30 de Novembro <''1 1860. 

Exige huma relatllo de conducta dos Empregados das Alfandcgas. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
30 de Novembro de 1860. 

Angelo 1\Joniz da Silva Ferraz, Presidente do TribunlJLIIo 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspcclorcs das Thcsou-

l 



rarias de Fazrnda que no fim do corrente anno civil deverão 
rernelter ao Thcsnuro a relação da conducta dos Empregados 
rias Alfandegas e l\Jesas de Rendas, exigidas pelo art. 10 das 
Jnstrucções do J.o de Outubro proximo passado, qu~J acompa
nhárão a Circular n.o 64. de 5 do mesmo mez. 

Angelo Moniz da SittJa Ferraz . 

.\'.
0 5:3i .-Em 30 de !\'m·embro de JSGO. 

Os lu!'(arrs de Solicitador dos Frito! da Fazenda estao sujeitos aos direitos 
de -~ por 0 lo· 

1\Iinisterio dos 1\~f'gocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 30 
de l\ovcmbro de 181i0. 

Angclo l\loniz da Silva Ferraz, Prr•sid,~nlc do Tribunal do 
Thesouro .\;Jcion:ll, dPditr<t ao Sr. Jn.,p!)rlor da lh<'souraria !!e 
Fazenda de Pemamhuco, que niio sendo o CiHgo de Solicitador 
rla l•'azenda o.licio de Justi,:a, mas sim emprego, c não con
fi•rindÇI- este por oulro lado direito de prrpeluirlade, he claro 
que niio porlem ser cornprehrndidos nos§~ t.n P 3. 0 , rnas s'm 
no !L o da Ta beiJa <lllllf'Xa ;í Lei de 30 de .\0\'l'lllhro ue 1811' 
r·ara o rlfcilo de pagar a titulo df' novos e vell10s direitos 5 o/o 
soLrc a base esta Lclecida pela mesma Lei. 

Auge/o Aloniz da Silra Ferraz. 

~- 538.-G[EIUL\.- A\iso de 30 de Novembro de 18GO. 

ll<·<·larando rpw ao C:oronrl sprrindo dr .\judantd r.rncral intrrino comprlc 
as 'anLtgr>us de Brig.1deiro con1rnandanflo ])h i.s;Jo, aos 1\nwru1~nses da 
rrspN·tiva DirPctoria r;rral o mesmo que percPhiJo, e an Ajudante de 
Onlcus do Ajudante Gcn<•r·al as \anta~ens de Estado l\luior de 1.• Classr, 
tonformc a 'rabclla nppruHula pelo Decreto n. 2.1ü1 do J.o do 1\lnio de 
18ó8. 

1.• T>irectoria Geral.- nio de Janriro. ;'\Tinislerio dos Nc
godns da (~uerra ern 30 de l\ovewbro de 18ü0. 

Jllrn. c Exm. Sr.- Ern rc,posla ao offkio n. 178 de 27 do 
rotT<'II!f', no 'lllal Vrn crH!llll!lllica a lluvit!a em fJU" sr• <Jch:.~ 
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ácerca dos vencimentos, que devt> mandar abonar ao Coronel 
Frederico Carneiro de Campos, na qualidade de Ajudante Ge
neral interino, declaro a Vm. que a este Oflicial competem 
as vantagens de Brigadeiro com mandando Divisão; aos Ama
nuenses da respectiva Directoria (ieral o mesmo que percebião, 
e ao Ajudante de Ordens do Ajudante General as vantagens de 
I~stado Maior de 1. • Classe conforme determina a Tabella ap
pruvada pelo Decreto n. 2.1Gi do 1.• de Maio de 1858. 

Deus Guarde a Vm. -Sebastiao do Rego Barros.-Sr. lns
pcctor da Pagadoria das Tropas da Côrtc. 

N. 539.- Aviso de 30 de Novembro de 18GO. 

Prescreve as rP!!ras que o Dirrctor rln Fahrira da Poh·ora deve seguir no 
<'ngajamcnto úas praças úa Compnnhia de Artilict•s. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocias da Guerra em 30 
de Novembro de 1860. 

Fique Ym. na intdligencia de que deve proceder nos engaja
mentos que se verificarem na Companhia de A r li !ices dessa 
J<'abrica pela fôrma prescripta nos arts. 8, 17 e 48 do Regula
mento n.• 2.171 do 1.• de Maio de 1858, c depois de publicadas 
em Ordem do dia as importancias dos prcmios devem ser in
cluídas nos prcts para regular pagamento nos de,· idos tempos; 
e assim tenho respondido ao seu ollicio n. 102 de 20 do corrente. 

Deus G11arde a Vm.- Seba.çtif1o do Rego Barros.- Sr. Di
roctor interino da Fabrica da Polvora. 

N." 5.i0.- UIPElHO. -Aviso de 30 de Novembro de 1860. 

Ao Presidente da Pro1·incia de S. Paulo, appro,·ando as úrcisõcs que deu : 
1.0 sobre o recebimento da redula de bum ,·ot.mtc, cujo nome eslaya 
a.lteratlo; 2.' ácerca da apuração de buma redula que 1(•1 estava fecharia 
c·om as formalidades da Lei, e 3.• a respeito do ,·oto dt. lmm Cidatlilo 
não quatilicndo votante. 

3.• Secção. -l\io de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
lmperio em 30 de Novembro de 1860. 

Jllm. c Exm. Sr.-Tenho presente o offido dessa Prcsi<len<ü 
n. n 156 de 3 do corrente mez, subrncltendo á npprovação do 
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l~overno Imperial as seguintes decisi'íPs dadas tis duvidas proN 
post11S pela C;amam Municipal da Villa da Urneira : 

1. • Que devião ser contados os votos dados a Jose de Sonza 
Bueno, c Jacintho Lopes da Silva, os quaes tinhão sido torna
dos em separado, por isso que, reconhecida pela 1\lesa Paro
chiai a identidade do votant•·, a alteração ou suppresslio de 
llllm dos seus nom!'s na lista da qualificação não podia annullar 
o voto por elle dado; 

2." l.)ur tamb<·m deYiiío ser contados as yo(os contidos na 
ee1lula wio fechada com lacre nu obn\1, visto que t•sta li)rma
lillade preseripta pPlo nrt. 2. 0 dus lnstrucçõ<•s amll'xas ao Aviso 
Circular de 2í de Setembro de Hl51i, não he substaneiul, al,;m 
de que ao l'rP9idenle da Mesa I' arochial compelia advertir ao 
'\'otante para que fechasse a dita ~~cdula; 

:1. • Que nflo deviflo ser contados os votos dados por hum 
cidadão niío qualilicado, por serem munifestamcnte nullos na 
lúrma da Lei. 

E em nspo~ta declaro, que o {~ovrrno Jrnprrial approva as 
rrferidas dccisiies, JlOr serem conformes á Lei. 

Deus Guarde a Y. J~x. -Joiio de Almeida Pereira Filfto.
Sr. Presidente !]a 11rovincia de S. Paulo. 

N." !)H.- Aviso tk 30 de l'iovembrn de 1860. 

Ao l'rr>identr da l'roYinria rio l'arú, •lrdarnn•lo qur dr' rm srr inutilisadn~ 
duas rrdulas rscripta~ l'lll paprl grud:1do ;;olJrc outras l'cdulas. 

3.• Sce~iín.-Hio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios do 
Jmperio Clll ao de ~nvcmbro de 18ü0. 

111m. c Exm. Sr.-TPnho pn·scnte o oficio de V.J~x.n• 
21 de 14 de Outubro ultimo, submettendo. á dceisão do Go
verno Imperial a seguinte duvida: 

:rendo sido encontradas por occasifio da apuraçiío das cc
dulas da eleição de Y PrradorPs c J uizcs de Paz, a que se pro~ 
c,·deu na Parochia do nujarú, quatro cedulas, dns quaes dua9 
cscriptas no proprio papel de imolucro, de ciJr verde, e duas 
em papel branco grudado sobre outras iguacs úquellas, con
sulta Y. Ex. se estas devem ser apuradras. 

Em resposta dPclaro a \·. Ex. Cjl~e as referidas ccdulas 
escriptas em papel branco dcH'lll sPr inulilis;Jdas, pois qtw lhes 
são applicavPis por nrwlngia a-; tlispo>i~õrs do art. 5." dl!~ 
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lnstrncçl'Jes annexas ao Aviso circular dó 2'7 do Setembro de 
1856, e do art. 12 das que baixárão com o Decreto n. • 2.621 
do 22 de Agosto ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Peret'ra Filho. 
-Sr. Presidente da Provineia do Pará. 

N.• 542.-Aviso de 30 do Novembro de 1860. 

Ao Presidente da Província da Bahia, declarando que tres :Municípios, og 
quaes juntos dào mais de 20 Eleitores, devem ser reunidos para formar 
Collcgio eleitoral. 

3.• Sccção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 30 de Novembro do 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. n.• 
97 de 14 do corrente mez, pedindo ao Governo Imperial a 
solução da seguinte duvida : 

Existindo trcs Municípios contíguos, Barcellos, Marahu, o 
Rio de Contas, em nenhum dos quaes póde haver Collegio 
eleitoral, por isso que não tem o numero de 20 Eleitores. 
pergunta V. Ex. se lhes poderá ser applicavel a 2.• parte do~ 
3.• do art. t.• do Decreto n.• 1.082 de 18 de Agosto ultimo, 
determinando-se que os respectivos Eleitores formem Collegio 
com os da Villa de Camamu, que he a mais proxima, ou se 
terá ~ugar reunir os tres Municípios em hum Collegio, cuja 
séde setá o de Marahú, como o mais central. 

Em resposta declaro a V. Ex. que, visto que os tres re
feridos l\lunicipios dão mais de 20 Eleitores, podem reunidos 
constituir Collegio eleitoral; devendo-se attender na annexação 
ao di;posto no art. 33 das Instrucções que baixárão com o 
Decreto n.• 2.621 de 22 de Agosto ultimo. . 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereir4 Filho.
Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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N.• 543.-JUSTIÇA.-Aviso de 30 de Novembro de 1860. 
Declara a quem compete conceder guia de passagem aos OOiciaes da Guarda 

Nacional que se mudarem para fóra dos districtos dos respectivos Corpos, 
e ministrar as inforrnaçoes de que trata a segunda parte do artigo 4f> do 
DccrPto de 12 de Março de 18á3. . 

l\linisterio dos Negocios da .Tustiç.a. Rio de Janeiro em 
30 de Novembro de 1860. 

111m. c Exm. Sr. -I•' oi presente á Sua 1\lagestade o 
Imperador o ollicio que Y. Ex. tlirigio iÍ este 1\linisterio 
com data de 1H de Julho ultimo, consultando:-1.0 Se os offi
ciaes da Guarda Nacional, dessa Província, de nomeação do Go
lcrno Geral, que pretenderem mudar-se para fóra dos districtos 
dos respectiros Corpos ou Commandos Superiores, devem re
querer guia de mudança ao mesmo Governo ou ao Presi
dente da Província, c neste caso á quem compete, findo o 
Jlrazo de seis mezes marcados na Lei, designar os Corpos 
em que devilo elles ser aggregadus '!- 2." Se as informa
\'Oes de que trata a segunda parte do art. 45 do Decreto 
de 12 de l\larço de 1853, devem ser ministradas pelo Com
mandante Superior do lugar á que pertencião os Officiaes 
que se niudárão, ou por aquelle do outro Município para 
onde forem residir. O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ou
vido o Consultor interino dos Negocios da Justiça, e Con
formando-se com o seu parecer, Manda Declarar a V. Ex. 
para seu conhecimento, e em solução ás referidas duvidas; 
que na conformidade do art. 45 do Decreto de 12 de 
l\larço de 1853, compete sómente ao Governo Imperial con
ceder guia de mudança aos Offic:iaes da t~uarda Nacional do 
Município da Côrle, mas que aos das Provindas, embora sejl'lo 
de nomeação do mesnw (;overno, he da attribuição dos res
pectivos }'residentes concedô-Ias, ou nega-las quando elles 
não estejílo comprehendidos no § :.L•, art. 65 da Lei de 
19 de Setembro ue 1~50 para conservarem o posto, de
Yendo em qualquer dos casos, e logo que finde o prazo de 
seis mezes marcado naquelle Decreto , propôr ao Governo 
Imperial a demissilo delles, ou os Corpos em que devão ser 
aggregados. Outro sim, que o Commandante Superior do 
lugar onde forem residir os Officiaes que se mudarem hc 
o competente para ministrar as informações exigidas na 
segunda parte do art. /jj do cilado Decreto. 

Deus l~uanle a r. Ex. -João Lustosa da Cunha Pa
ranaguá.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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N.0 5-H.-IMPERIO ........ Aviso d() 1.• de Dezembro do 1860", 

Ao Presidente da Mesa Parochial de Santa Anna do Municipio da Côrte, de
clarando que nllo póde ~~er recusada a cedula do Cidadão oualificado vo
tante sob pretexto de falta de idoneidade, e que a elle éompete velar 
para que não se dê esse aburo. 

3.• Sceç.ão.-Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios do Im
perio em o J.• de Dewmbro de 1860. 

Aeeuso o recebimento do ollicio de 5 do mcz proximo pas
sado, em que Vm. consulta se o individuo qualilicado volante 
perde o direito de votar pelo fJcto de achar-se comprchendido, 
na ópoca da Eleição em alguma das hypothcses do art. 18 da 
l.ei n.• 387 de Hl do Agosto de 184.6; solicitando huma dc
dsão que evite a reprodÚeção dos factos que se derão na ul
tima eleição dessa Parochia, em que varias Cidadãos qualificados 
farão repellidos da urna, não porque se lhes contestasse a iden
tidade, mas por suppostos vícios de qualificação. 

Em resposta tenho de declarar-lhe que á l\lcsa da Assernblóa 
Jlarochial só compete, ávista da terminante disposição do art. 
46 § t:• da citada Lei de 1!:1 de Agosto de 184-6, reconhecer 
a identidade do votante, c nunca a sua idoneidade : por isso 
não pódc ella, sob pretexto de vícios na qualificação, recusar 
o voto de quem se acha qualificado; sendo contrario á Lei 
qualquer outro procedimento que iria derogar a garantia salutal' 
estabelecida pelo Legislador na distincção que fez entre attri
buições das Juntas de qualificações e as das Mesas das Assem
bléas Parochiaes. 

Ao Juiz de Paz Presidente da Mesa Pamchial, corno a au
toridade a quem a LPi no art. 47 § 2. 0 incumbio de regular 
o~ trabalho& da mesma Mesa, cumpre velar para que se não 
de o abuso de exceder nlla ás suas attribuiç,ões, constituindo-se 
superior instancia pura nullificar 0 processo da qualificação, 
com o (Jual nadu tem que ver, pois que a Lei o commetteu 
<Í autoridades diversas, isto he, ás Juntas de qualificação, aos 
Conselhos :\lunicipaes de recursos e á Relação do Distrieto. 

E porque Vm. declara em oiTicio que na ultima eleição 
dessu Parochia varias Cidadãos qualificados fbrão rcpellidos da 
urna a pretexto de suppostos vícios da qualilicaçã~ o Governo 
Imperial não pódc deixar de reprovar tão irregular procedi
mento, c de reeommcndar-lhe tPrrninantemente, na proxirna 
cleiçiío, a observancia fiel da Lei, que não deu ás Mesas das 
Asscmbléas l'arochines o direito de rcpcllir da urna quem foi 
qualilicado pPia auloridaclc competente. 

Todo o aclo que tende a cxduir da urna o voto do Cidadão 
que se acha qualificado he tumultuaria, c não póde ser tolc
rndo, por ser hum atlentado contra a liberdade do voto e COI}O 



trario a Lei; c portanto cumpre que Vm. tenba muito em 
flsla não ennsentir quo a esse direito de Cidadão qualificado 
se anteponha o arbítrio abusivo da Mesa da Assemb\éa Paro
chia\, ou de quem quer que seja que tumultuariamente pre
tenda oonslituir-"' Jui' pMa deddir que;lõOS cuja solu<ão só 
foi commettida á quem a Lei deu competencia para taes decisões. 

Deus Guarde a Ym.- João de Almeida Pereira Filho.
Sr; Juir. de Par. mais votado da Parochia de Santa Anna. 

--
N. 5'~5.- GUERRA. -1hiso de 3 de Dezembro de 1860. 

Declara romo unem contribuir para o rancho os a\umnos das Escolas 'Mi
litar e Central, durante os ~xercicios praticos, c qual a diaria que se deve 
abonar aos alumnos praças de pret no mesmo tempo. 

Rio de Janeiro. 1\finistcrio dos N&6ocios da Guerra em 3 

de Dezembro de 1860. 
Em resposta ao officio de V. S. de 26 de Novembro proximo 

passado propondo as duvidas que se oiTerecem ácerca da con
tribuição para o rancho, tanto dos a\mnnos da Escola Militar, 
como dos da CPntral, que teenl de assistir aos exercidos praticos 
durante as ferias, e bem assim qual adiaria que se deva abonar, 
no mesmo tempo, aos A\umnos da Escola Central praças de 
prel, ''"'"" a ,. . S. que de'e p<Oee•Je<' a respeito de todos da 
maneira que está determinada vara os Alumnos da Escola Mi
litar durante o anno lectivo, em quanto durar o aquartelamento; 
cxceptuando-se unicamente para os da Central a obrigação do 
uniforme de que trata o art. 97 do Regu\am~nto. 

Deus Guarde a V. S.-Sebastião do Rego Barros.- Sr. Com

mandante da Escola Militar. 

N." !)!~6.- FAZENDA.-Circular de 3 de Dezembro dll 1860. 

l\tinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de JaMiro crrt 

3 de Dezembro de 1860. 

Erros qnc rs1·apilrão na impressão dn Tarifa. 

Angelo Monir. da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tlwsouro Nacional, declara aos ~rs. Iuspectores das Thesoura· 



rias de Fazenda, para o devido conhecimento c execução, que 
na impressão da Tarifa das Alfandegas, mandada executar pelo 
Decreto n.• 2.68lJ. de 3 de Novembro proximo passado, csca
párão, segundo participou o Administrador da Typographia 
Nacional em oficio desta data, os seguintes erros, que devem 

ser corrigidos: 

TaiJella A.. 

Art. 136. Leques. Em vez de duzia-leia-sc-hum. 
>> 771. Toucas. Em vez de40por•f.-leia-sc-:l0por"/o· 
>> 1109. Chaves. Em vez <k arroba -leia-se -libra. 
» 1110. Colheres c garfos de ferro estanhados ou não. Em 

vez de arroba -leia-se -libra. 
>> 1111. Colleiras para animaes. Em vez de arroba. -leia-se 

libra. 
>> 1128. Fogareiros. Em vez de 20 réis.- leia-se - 30 réis. 
>> 1232. Facas de charquear com cabos de osso, &c. Em 

vez de 250 - leia-se -150 réis. 
)> 1312. Quaesquer outros instrumentes, & c. ·Em vez de 

30 por •f. -leia-se -10 por •f.,. 
>> 1lJ.24. BrunidorEs de pederneira. Em vez de 1 :til800 -leia-se 

300 réis. 

TatJella (~. 

Accresecntem-se os seguintes artigos : 

>> 603. Gangas. 
)l 615. Riscados. 
>> 619. Zuartes. 

'fahelln D. 

Accresccntem-se os seguintes artigos : 

>> 603. Gangas. 
>> 615. Riscados. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 



N.• 54.7.-Circular de 4 de Dezembro de 1860. 

Manda incorporar ás Companhia,;, &c .• os Guardas das .\lfandegas, das Mesas 
de Rendas, e e\linctas do ConsulatJn. 

1\tinisterio dos Nrgocios da Fazenda. Hio de .Janeiro em 
r~ de Dezembro de 18(j0_ 

Angdo :\Toniz da ~ilva FrtTaz, l'residl'nle do Tribunal tio 
Thesouro Nacional, dct:lara aos Srs. Insp1'clorcs das Tlw~onrarias 
de Fazcndn, para sua intclli;,rl'ncia e deYitlos dfdtos, q111~ os (;uar
das das Allimde;.ras, .:\lc~as dP Hendas, P I'Xlimtas do Consulado, 
na forma do art. 'd, % 2." elo R1•gularnrnto d1~ I !I de ~etembro 
deste anno devrm ser incorporados á Companhia, Scc1:ão de 
Companhia, ou força rle Gunrdas conforme a Tabclla 11. 0 4. 
annrxa ao ntcs!lto Hr;.:ulam1·ntn : não podendo SI'!' ('Onsiderados 
addidos, dos existentes ao tempo da publicaçi'io do Hl·gulamcnto, 
senão os que excederem do nnnH'ro fixado na rdi·rida Tabella, 
como já o cxplieou o art. 2. 0 das Instrucç11es do L" de Outubro 
ultimo, que acornpanhárilo a Circular de 5 do mesmo mez 
n. 0 6 1

L 

Aog~lo 11/oni_: da Sill'(l FeiTa::. 

N.o 5~8.- MAnt:\'11.\.-Aviso de 'j. de Dezembro dr 1860. 

Antorisa o Inspf'rtor 1lo .\rs,.rwl d~ ~larinha da C<ll·te a H:antlar admittir 
na mortona da Ilha do \locan~nt· as crn!Jan·a~õ<'s mrrcantrs que pre
cisarem limpar o l'nndo, on faz<'r al~llll' n·pan". 

3" Secção. -1\io !11~ Janl'iro. ;\linisl<'rio do;; N1·goeios <la 
'Iarinha em '~ de DPZI'II,hrn d1• t.:JiO. 

Sua :\Iagestadn o lnqwrador, it 'isla 1ln quP Y. ~'- t•xpôz t'lll 
oflicios n.'" R78 e Sml, de 2:1 to :!S d•· ~;o;cmbro pro,imo prdr
rito, Ha por lwm nnlorisa-io a tnandnr admillir ;w morlona da 
Ilha do 7\iocangm\ quando ni'io l't!r ll!'ccsc.aria para o se:-vit;o 
dos Navi0s do Estado, as l'lllban:açüt'' iiH'rcantes, quo pn•cisarcm 
limpar o funtlo, ou l'nzt·r al;!nns n~pan.-., Jlag;uHlo o~.; l't'S[Wdivos 
propricl<n·ios qnnlrot·•·nlrh réis di;.:ios l'"'' c:1d;• tonl'!ladii das 
llli'SIIJa~ ,.;ntur•·al·i'íf'S. ~e • .,, •s c" rll''••l:l''l''l'l!' :1'!í :;I(• 1:11alro di:1s, 
e l!.l'ZPillos l'l'·h, talld)PIU ('ia 1 i(·~. :--.t· n dt•nto!Cl t'\t'Pt:t·r o retPritlo 
prazo, lit:<t!Hlo I'SSC .\r~•·:1al ;;:llltt'l'lP obrigado a ptl-ias e111 '1'1.:'1!
rança na uwrlona, tr·;!ZI·r p,;!êl par;1 li'ITil, ~~ arrea-la para o 
111ar, quando bso 1(\r l'xigillo: o que eoHtrnunico a Y. S. para 
~IJ:t intdlicencia. e ev·cw;ão: rrninindo-o de que semelhante 



serviço devt~ estar a cargo do Directo'r das construcç.õcs navacs, 
adoptanrlo-se o systema em liSO <icrr<)'l dos alugUI·is das lanchas 
e mais objectos ~oh a guarda do Patrão-Mtir, mpnos na parte 
relativa á arrecadação das quantias, que se houverem de receber 
dos proprietarios de taes embarcaçües, a qual deverá ser feita 
directarnente pelo Thesouro Nacional, nos termos do Aviso, 
constante do exemplar incluso, expedido em 7 do citado mcz 
de Novembro, a respeito dn outros artigos de rec:eitn. 

Deus Guarde a V. S. -Franr.isco Xavier Paes Barreto.
Sr. Inspector do Arsenal de Marinha da Côrte. 

N. 0 5$9.-IMPEIUO.-Aviso de /~ de Dezembro de 1860. 

Ao Director da Faculdade de :MP<licina <la Bahia sohre :~> i<TP~'tllaricla<les qnc 
tinriio lngar na votaçilo de hum canc!i<lalo :í eac!Pira clr• Oppositor. c dr
clarando rcvo!'adas as Instrueçiies de 12 d" DPzPnJhru c!" looL pelo l\c•
gulamento Supplemcntnr dos Estatutos <la nwsn1a Fan.lrLak. 

4. • Secção.-Rio de Janeiro. I'llinislcrio tlos \t;.zocios do lm
}lerio em !~ de Dezembro de 1 F!iO. 

Forão presentes <Í Sua :iJageslarle o Inqwrador, com o oflicio 
dessa Dircctoria datado de !J de Junho pro:-;imo futuro, todo:> 
os papeis que o acompanhúrão, coner~rn":Jll'S ao coneur~o a 
que se procedeu para o provinH·tlto de LJ'!'i ln.:.!:art•s ri!' Oppo
sitor da Secção de Scieneias :\lerlicas dPs:;a Far~u!rl<u\P. E o lllt~snto 
Augusto Senhor, ouvida a respectiva Sccr;:to do Consi'lho rle 
J~stado, não só ácr~rea das itTt·:m1<ll'ii!:Hlc•; <1r:. ·ti;la·; no \li'C\CI'S.;o 
do rl'feri,Jo concar,;o, cor11o Ltlltllr"H sq';:·;· :1 r ·p: •··::•1:Lwiio nru 
que hum dos canrlidalos, o Dr . .lo:·,o p,~;\ro th Cunha V;dl,·, 
attribuc a sua exclusão da lista apn·srnta,la ao ( ;o•.rt•r:w : tn
perial ás mencionadas irrigularitladt•s, eoní()!";n:md!l-.;P :HH" sua 
immcdiata resolu~,;ão de 1·~ Nn>t;muro r'o •'O!Ti'nl<- ;;n'l", eo:n 
o parecer da mesma Sert::'w 1'\Ui\:do 1.,1, t:n:!;;•Jlta .;,, ':?,:} de 
Outubro proximo passado, Ih por b:•.:t !!L.:·tLtr fll'd;;;·ar: 

t,o Que quanto il proposta dos Dr,;. \k:tl'·t·io Cydat:o TPu
rinho para a primeiro lu:.!;ar, e Luiz .\IYt•·; lhs ~ tlti•J:; p<~rct o 
segundo, nenhuma duvida e:xbtt•, por quanto a lílitilda alJso
luta foi decisiva logo no prinwiro t•st-rulinio para ambos os 
candidatos, c forno no proer•.,<o dn ermc\l:·sn ob;:•n-<~das ttvlas 
as disposições e formulitlMIPs IPgaes. 

2. 0 Que a votação, por(~m, para o prmirtll'lllo do h•n·•·iro 
lugar está gravemente viciada e incursa Ptll lllllllda de, por i:;.;o 
que contra a expressa c terminante~ ili'>ptlsiçflo do <1rt. U\;) 



do RegulamP.nfo Complementar dos Estatutos das Faculdades 
de :\ledícína do I rnprrío, não se retiníriio da sala, nem se absti
verão de votM, corno lhes cumpria, dous Lentes particular
mente interes.~ados pela sorte qos dous candidatos, de quem 
era hum delles sogro e outro cunhado. 

3." Que pelas palavras particularmente interessados do art. 
155 do Regulamento Complementar dos Estatutos das Facul
dades de Medicina do Irnperio niio se deYe entender stÍm<mte 
o interesse individual, ou o qne he intPiramente pessoal, com 
cxcepção de outro qualquer interesse, como quizerão Pntender 
alguns Lentes dessa Faculdade: porquanto tão individual ou 
pessoal he o interesse proprio como o que deve existir entre 
parentes que pelo gráo de consaguinidade ou afinidade são 
pela Legislação geral impedidos de ser Juizes em taes causas. 

4. o Que, C(lmo consequPncia do que fica exposto, cumpre 
que a Congregação dessa Faculdade proceda á nova votação para 
o provimento do 3. 0 lugar de Oppositor da Secção de Seiencias 
1\Iedicas, devendo nesse, hem como todos os outros actos dis
ciplinares, cingir-se strictamcnte ás explicitas determinações da 
respectiva Legislação vigPntc. 

5.° Finalmrntt~, que para obvinr a quacsquer duvidas futuras, 
que se possiio suscitar, dediiTerenças de rrdacção entre o Regu
lamrnto Comp!Pmentar dos Estatuto,; das Faculdades de Medi
cina do lmpt~rio, P as lnstrucçõrs de 12 de Dezembro de 185ft., 
que foriio provisorimnrntP d.tdas, e .cujas disposições achão-se 
prla mainr parlt) !lii'JUPI!e Rrgulamcntll, ficão d'ora avante sem 
eiT<·ito, c comph•tarnPnte revogadas as n•feridas lnstrucr;õcs. 

O Iludo que communico a Y. S. para seu conhecimento c exe
cução, c em rrsposta ao citado officio d1~ 9 de Junho do corrente 
anuo. 

Dr~u!! Guarde a Y S. -Joiio de Almeida Pereira Filho.
Sr. Uirr•1:tor da Faculdado de Medici na da Bahia. 

N. o 550.- Aviso de 6 de Dezembro de 1860. 

Ao Pr~sidente da Província de S. Paulo, autorisando a fazer no acto de seu 
antecessor p~lo qual forão designados os Collegios Eleitoracs da Provín
cia e m~rcado o numero de Eleitores qne deYe dar cada Parochia, as 
alt~raçOes que forem necessarias unicamente para cumprimento dos pre
ceitos da Lei. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. :Ministerio dos Neg-ocios do 
lmpcrio em 6 de Dezembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente ao Governo Imperial o 
oficio de Y. Ex., datado de 27 do mcz proximo passado, sob 



n.• 164., no qual, expondo algumas irregularidades e incon· 
venientes que se notão no acto firmado pelo seu antecessor em 
data de 31 de Outubro ultimo, pelo qual forão organisados 
os Collegios Eleitoraes dessa Província, e designado o numero 
de Eleitores que deve dar cada huma das respectivas fregue
zias, na fórma do Decreto n.• 1.082 de 18 de Agosto do cor
rente anno e mais disposições em vigor, conclue V. Ex. de
clarando que, á vista do disposto na segunda parte do art. 
2. • do Decreto supracitado, julga-se inhibido de tomar qualquer 
resolução no sentido de corrigir os defeitos e irregularidades 
apontadas, a re~peito das quaes solicita com urgencia a de\i· 
beração que compete ao Governo Imperial nos termos do art. 
15 das lnstrucções de 22 de Agosto do corrente anno. 

Em resposta cumpre-me declarar a V. Ex., de ordem de 
Sua 1\lagestade o Imperador, que, não podendo subsistir o acto 
a que V. Ex. se refere, na parte em qúe manifestamente 
contraria as disposições do mencionado Decreto e mais Legis
leção em vigor, já designando o numero de Eleitores que devem 
dar algumas Parochias, que, segundo V. Ex. informa, não fo
rão ainda providas canonicamente, já fixando para outras nu
mero de Eleitores superior ou inferior ao que deve competir-lhes 
nos termos da Lei, e á vista das respectivas qualilicações, já 
finalmente creando Collegios Elcitoraes em Municípios, onde 
não podem elles existir por faltar-lhes para isso numero legal 
de Eleitores, huma vez que sejão deduzidos os que de mais 
lhes forão designados, deve , .. Ex. fazer as modificações e cor
recções apontadas no seu supracitado officio e no mappa que 
o acompanhou, de modo que sejão em tudo observados os pre
ceitos da Legislação respectiva, devendo porém subsistit· sem 
alteração o acto do seu antecessor, na parte em que, sem con
trariar abertamente os preceitos da Lei, deixou de attender á 
consideracões de mera conveniencia ou a commodidade dos 
povos; pÔis que, em respeito ao disposto na ultima parte do 
art. 2.' do Decreto n.• 1.082 de 18 de Agosto deste anno, 
cumpre que seja mantida aquella deliberação em tudo quanto 
não fôr diametralmente contrario á Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.--João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

Deci1oes do Got•erno. 59 
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N. 0 551.-FAZENDA.-Em 6 de Dezrmbro de 1860. 

A multa a que se refere o § 3. 0 do art. 577 do novo Rrgulamcnto das AI· 
fandégas só pódc ser imposta no caso do Arbitro, depois de ter dado seu 
laudo, recusar assigna-lo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 6 
dol Dezembro de 1860. 

Tendo José Francisco da Costa rmr1wrido dispensa de Ar
bitro da Alfandcga, por julgar que o § 3." do art. 577 do 
novo Regulamento illlpõe multa aos .\rbitros rpw df'ixão de 
comparecer quando são chamados para rlnrern s:>us laudos; 
declaro a V. S. que a multa a que se refcn~ o snpradito paragrapho 
sú púrle ser imposta no caso do Arhi!!'O, depois de tPr dado 
seu laurlo, recusar assigna-lo, e não pda faHa de compare
cimento: c se não ohstantf~ <~sta explica<:ão o reft>rido Costa 
insistir pela sua cxonerat;ão, poderú Y. S. lh'a couecrler. Ou
tsosim rer;ommendo a V S. que faça oq~anisar com toda a hre
"Vidade a lista das pessoas que dPvão servir rb peritos, nos 
termo.> do § 1.• do citado art. 577. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moni: da Silva Ferraz.
Sr. Inspcctor da Alfandega da Côrte. 

N. 0 552.-Em 7 dt~ Dc>zembro de 18GO. 

Instrurções rrgulandn o enneursn para os lugares de '2 os Conferentes das 
Alfandr~as. 

l\Iinisterio dos Nego cios da FazPnda. Rio de .Janeiro em 
7 d('} J)pzemhro do 18GO. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ft'I'l'az, l'resiuente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, para a bDa execw:ão rlo art. GS na parte re
lativa ao provimento r!Ds 2 "' I :onfercntrs das Alfaudegas, ordena 
que se ohserv<~m as seguin!Ps disposi~·ües: 

,\rt. 1." Podem s:~r admittidos ao concurso dos empregos 
de 2.os Couf'erentPs das AlfandPgas os Empregados de <JUa!quer 
Hepartição de Fazenda e quaesquer indivíduos que próvem : 

1. o 1jue <: 111 idarb de 1d a :20 annos; 
2. o (.)ue está li \1'1' de pPna ~~ cu I pa ; 
:3.' (.)uc tem bom eomportamPnlo . 
. \rt. 2." ,\s ma terias sobre que devem versar m exames para 

os referidos empregos são· as que requer o art. 6!J % 3." para o 
,_·oncurso do lugar de 1." Conferente. 

'. 
I 



Art. 3.• No exame de Stereometria, Areometria c pratica dos ,, 
methodos, e uso dos Instrumentos modernos de arqueaçi'io dos ~. 
navios, se observarão os estylos seguidos para o concurso dos 
lugares de Stereometras e seus Ajudantes , na fórma dos arts. 
72, 73 o 74 do Regulamento de 19 de Setembro do corrente 
anno. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 553.- Em 10 de Dezembro de 1860. 

A remessa dos saldos da Alfandega devo Sfr feita no Thrsouro nlé a huma 
hora. • 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 10 
de Dezembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo nesla data recommendudo á Alfan
dega da Cürte, no intuito rlc evitar demoras no recebimento 
dos saldos que d'alli são remettidos semanalmente ao Thesouro, 
que dê as providencias necessarias para qlH: o Fiel do respec
tivo 'l'hesoreiro compareça na Thesouraria Geral nos dias com
petentes ;í huma hora da tarde, afim de que no mesmo dia 
possa ter lugar a conlbrcncia do dinheiro, c vcriíicar-sc a en
trega; assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento, c 
para que haja de ordenar a prorogação dos trabalhos da The
souraria Geral, quando o referido Fiel alli se apresentar á hora 
marcada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Diredor Gerullla Contabilidade. 

N.• 55i.-l\IARI~HA.-Aviso de 10 de J)ezrmbro de 1860. 

Declara qur se dcwm applicar á arrecadação da renda da pratica~crn !!o porto de 
Paranaguá as disposiçiics elos arts. 111 e 1~ do Rc;:ulamcnto anncxo ao AYiso 

·de lr; <h~ ~owm!Jro dr 1 ~57, ficando a:lsim dcro~adas as rl11 ar·t ~~. ('outros 
em coutr:u~o, dn que baixau com o .~vi-so de 8 de feH•rt>iro de ts.-,3. 

2.' :~.pcç.ão.- Rio de Janeiro. )linisterio dos :\'1•gocios da 
1\Inrinlw em 10 dr• Uetrmbro de 181iO. 

lllm. e Exm. Sr.- Verilicando-sP, pela infnrmaç·ão r!a Ca
pitani:l. do porlll dessa l'royincia, annex<~ illl o!lkio de V. Ex. 



n. • 24 de 9 de Novembro proxirno findo, que não ha entre os 
Praticos da Cidade de Paranaguá sujeitos idoneos para o cargo de 
Thesoureiro da renda da J)raticagem, como dispõe o art. 27 do 
Regulamento que baixou com o Aviso de 8 de Fevereiro de 1858, 
e conformando-me com o parecer emittido pelo Conselho Naval 
em Consulta n. • 218 de 2 de Março ultimo, tenho por convenien
te declarar que deve ser a mesma renda arrecadada na Alfandega 
da supradita Cidade com a;; formalidades e á semelhança do qut; 
se pratíca, ácerca de serviço identico, no Rio-Grande do Sul, em 
virtude dos arts. 10 c 13 do Regulamento de 16 Novembro de 
1857. E V. Ex. fique certo de que ora solicíto do l\1inisterio 
da Fazenda a expedição de ordem a tal respeito. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Xavier Paes Barreto.
Aó Sr. Presidente da Província do Paranit. 

N.• 555.-GUERRA.-Aviso de 10 de Dezembro de 1860. 

Recommendando a observancia do disposto no art. 6.0 do Decreto n.• 2.171 
do 1.• de Maio de 18!>8, que marca quaes os prPmius que deYem ser 
abonados aos engajados e aos yoluntarios de t.• praça, a saber: aos 1.•' 
o de 400$ réis c aos 2.•• o de 300,~ réis, como está estabelecido. 

4.• Directoria f.enai.-Rio de Janeiro. l\finislerio dos Ne
gocias da Guerra ern 10 de Dezembro de 1860. 

Tendo-se visto que algumas vezes sr. confundem os volun
tarios com os engajados, abonando-se indistinctamente a huns 
c a outros o premio de 400~ réis: chamo a attenção de V. S. 
para o art. 6.• do Decreto n.• 2.171 do 1.• de Maio de 1858, 
aonde muito claramente está regulada esta materia ; afim de 
que não ordene pagamento de prestações de premio na razão 
daquella quantia se não a indivíduos que já tenhão servido 
no Exercito o tempo marcado na Lei, cabendo aos voluntarios, 
de 1. • praça, unicamente o de 300~ réis como alli está dis
posto. 

Deus Guarde a V. S. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província de .•• 
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:N. 556. -Aviso de 10 de Dezembro de 1860. 

Autotisa a Legação Brasileira em Montevidéo a mandar d~r passagem por 
conta do Ministerio da Guerra nos vapôres da Companhia de Navegação 
do Alto Paraguay. 

Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 10 
de Dezembro de 1860. 

A' vista do que Vm. ponderou, em officio de 23 de Julho 
deste anno, por occasião dos adiantamentos ahi feitos a alguns 
Officiaes do Exercito que seguirão para Matto Grosso, fica essa 
Legação autorisada a expedir ordens para que a bordo dos 
vapores da Companhia de Navegação do Alto Paraguay se dê 
passagem por conta deste 1\Iinisterio, tanto para Matto Grosso 
como para a Côrte, ás pessoas que por qualquer eventualidade 
tenhão chegado ahi sem irem munidas das necessarias ordens 
para esse fim, devendo na concessão de taes passagens regular-se 
pelas Instrucções de 24 de Julho de 1857, que designão as pes
soas e os casos em que essa despcza tem de ser feita por conta 
da Repartição da Guerra. 

Deus Guarde a Vm.-Sebastião do Rego Barros.- Sr. Igna
cio de Avellar Barboza da Silva. 

N. 557.- Circular de 10 de Dezembro de 1860. 

Recommenda a execução do disposto no art. 6.• do Regulamento que baixou 
com o Decreto n. 2.171 de 1 de Maio de 1858. 

Rio de Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 10 
de Dezembro de 1860. 

Tendo-se visto qne algumas vezes se confundem os volun
tarios com os engajados, abonando-se indistinctamente a huns 
e a outros o premio de 400~000, chamo a attenção de V. S. 
para o artigo 6." do Decreto n. 2.171 de 1 de Maio de 1858, 
onde muito claramente está regulada esta matei:ia ; afim de 
que não ordene pagamento de prestações de premio na razão 
daquella quantia senão a indivíduos que já tenhão servido no 
Exercito o tempo marcado na Lei, cabendo aos voluntanos de 
primeira praça unicamente o de 300~000, como alli está dis
posto. 

Deus Guarde a V. S. -Sebastião do Rego Barros.-Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de ..•• , 



N.• 558.-IMPERlO.-Aviso de 11 de Dezembt'o de 1860. 

Ao Director da Faculdade de Direito de S. Paulo, sobre dous estudantes 
de preparatorios que respondêr~o na prolil escripta o pontos diversos dos 
que lhe coube por sorte. 

4. • Secçllo.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 11 de Dezembro de 1860. 

Em solução ao officio dessa Directoria de 7 do mcz findo, 
no qual, communicaiHlo-me ten~m dous estudantes de pl·epa
torios respondido na prova escripta a pontos diversos daqucllrs 
que lhe sahirão por sorte, sendo hum delles n~provado e o 
outro approvado simplrsnll'nle, pPdia huma rcsoluçflo do Go
''erno Imperial que regulasse esta hypotlwsc: cabe-me declarar 
a V S., para seu conhecimento e PXecução, que em taes cnsos 
a commissflo dos exames tlel'e abster-se de julgar do merito 
dos estudanlPs, cujos exames ficflo ipso facto nullos, cumprindo 
que haja o maior cuidado ~~m verificar-se pmviamcnte se o 
estudant1~ lomnu rom toda a fid!'lidado o ponto que lhe 
eoubc, na lúrma dos arts. Hi c 17 do Hcg-ularncnto de 2'~ do 
Icvereiro 1k 1855, para que se niío n'pitfío fados desta natu
reza. 

llcus Guarde a Y. S.- J Olin de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Prcsid1mte da llrovincia de S. Paulo. 

N." 559.- )IARINIL\.- A viso de 12 de Dezembro de 1860. 

l\landa !'liminar do art. H do HP~ulamrnto da praticagem da hurra da Pro
Yiucia do 1\iu GrandP do Sul, de lli dr :\un•rnbro de 1857, as pala \Tas
pri1neiros ou sPgundos-; r tlei.'lara qur niio trrn lugar a rrração tle Inais 
hunt 1." pratieo para o seni~n tia dila praticagrnL 

2.• Secci1o.-Hio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da 
l\Iurinha em· 12 de Dezembro de 1860. 

111m. c Exm. Sr.-- S. M. o Imperador, tendo tomado 
em consideração o que V. Ex. expende em olfido n." 50 de 21 
dl) Julho ultimo, sobre a substituição do 2. o pratico que se 
acha encarregado do material da praticagem dessa Província, 
embaraços que o rcspcetivo administrador cneontrava em a 
poder levar a effcito, em vista do art. H. do Ilcgulamento de 16 
de l'iovembro de 1857 c dos trabalhos que estavào desempe
nhando os 1."• e 2."• pratieos ahi cxistfmt'ls, ouvia a respeito 
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o Conselho Naval, e de conformidadn com o parecer por e!lto 
emittido em consulta n.• 353 de 7 do corrente, ha por bem 
determinar que do referido art. 1ft. do citado Regulamento se 
eliminem as palavras- primeiros ou segundos-, com o que 
desapparecem as difficuldades acima apontadas, por isso que 
a substituição de que sr trata poderá ser l'oita com hum 8.• pra
tico que tenha as necessarias habilitações; c, outrosim, manda 
declarar a V. Ex. que não he mister no serviço da mencionada 
praticagem a crcação de mais hum lugar de 1. • JH'atico. 

Deus Guarde a V. Ex.-Fmncisco Xavier Paes Barreto. 
A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Presidente da Província de S. Pedro 
do 1\io Grande do Sul. 

N.• 560.- FAZENDA.-:Em 12 de Dezembro de 1860. 

Instrucçõcs para os exames dos concorrentes aos cmprrgos scientificós e 
a1·tisticos da Cnsa da Moeda. 

l\finistcrio dos Negocios da Fat:cnda. Rio de Janeiro em 
12 de Dezembro de 1860. 

Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em virtude dos arts. 61 c 62 do Decreto 
n.• 2.53i de 2 de l\larço, c do art. 3.• do Decreto n.• 2.632 
do 1. • de Sctelllbro, ambos do corrente anno, ordt•na que se 
observPm a;; seguintes lnstruc~õcs: 

Art. 1." Todo o individuo que pretender ser provido em 
qualqw~r dos empregos scienti!icos ou artísticos da f.asa da 
1\loeda deverá provar que se acha habillt<~do nus seguintes ma
terias preparatorias: -Grammatlca nacional e franceza (leitura 
e versão) ; Arithmelica (operações geracs) ; calculo de com
plc};os ; lheoria e pratica das regras de proporção c sua appli
cação, inelusive as rrgras de liga); Metrologia (conhecimento 
de todas as partes do systema metrico ). 

Art. 2.• No concurso pam Enilaiador da Casa da Moeda 
observar-8e-ha o seguinte programmo.: 

Parte theorica. 

Ensaios chimicos. -l1ropriedades dos gazes c dos liquidos 
(physicas e chimicas )-caracteres do oxygeneo e composição do 
ar athmospherico.- Processos de dcterminaçõo de densidades ou 
pesos espccillcos.-Areomctria.-Caracteres ehimlcos dos B.cldos 



~472~ 

e das bases dos saes ; composição dos acidos nítrico, sulphurico 
e chlorydrico.- Reacçõcs chimicas dos acidos sobre os metaes 
em geral e especialmente sobre a prata e o ouro; dissolventes 
destes dous metaes.- RPacções chimicas das aguas regias sobre 
os metaes e com especialidade ~obre o ouro e a prata.- Acção 
do chumbo na copellação e rcacções que nesta operação se 
passão.-Quaes os metaes que podem acompanhar o ouro e 
a prata depois de solfrerem a copellação; meios de os verificar.
Propriedades geraes dos nitratos e especialmente as do nitrato 
de potassa (nitro) c da pratn. -Propriedades geraes dos boratos, 
especialmente as do borato de sôda (trincai); ditas do perchlo
rureto de mcrcurio (sublimado corrosivo).-Iteacções chimicas 
do nitro, do sublimado corrosivo e do trincai sobre as fun
dições de prata e ouro.- Composição c propriedades dos 
chloruretos de ouro, reacçõcs do acido oxalico e do protochlo
rureto de ferro sobre estes chloruretos.- Dcscripção de todas 
as partes do forno de copellar c dos seus usos. 

Parte pratica. 

Balanço de ensaios chimicos.- Nivelamento; verificação; 
exame dos pesos; methodo de dupla-pesada. 

Ensaio chimico do ouro. -1. • parte.- Desbaste c conferi
mento dos ensaios.- Determinação do peso de prata pura para 
a enquartação.- Dctcrminaçlio da quantidade de chumbo para 
a cape Ilação.- Verificação pratica da temperatura conveniente 
da muna do forno de copcllar.- Detalhes da copcllação nos 
seus tres períodos ; meios de evitar o rochamcnto dos ensaios ; 
determinação da volatilisaçã0 da prata no caso de se achar a 
muna em muito elevada temperatura ; meios de evitar este 
inconveniente.- Ordem a seguir na copcllação para evitar a 
confusão quando ha muitos ensaios a fazer; cuidados a observar 
no tirar os ensaios da muna. 

2. • parte.- Operações de bater c laminar os ensaios; de
talhes destas operações.- Y crifieação do tás c do 1aminador por 
mPio de huma pesada de prata: exame dos outros instrumentos 
necessarios.- Gráo de rcciumento dos ensaios e a melhor fórma 
por que cllcs, depois de laminados devem ser introduzidos nos 
apartadorcs para que a apartação seja regular e completa. 

3. • parte.- Verificação dos acidos para apartação e da agua 
para a lavagem; detalhes dessas operações.- Reciumento dos 
palhões dos ensaios e detalhes desta operação.- Processo de 
dar a lei. 

4. • parte.- Confecção de copellas.- Purificação, concen~ 
tração e graduação do acido chlorydrico. -- Distillação da agua 
commum.- Purificação, concentração e graduação do acido 
nítrico.- Preparação das aguas regias.- Verificação da pureza 
do chumbo por meio da copeUação.- Preparação da prata 



chimicamente pura.-Dita do ouro chimicamente puro.- Fun
dição em ponto pequeno e adoçamento destes dons mctaes. 

Ensaios chimicos da prata. -1. • divisão pela via secca.-
2.• divisão pela via !tumida. · 

1.• parte.-Processos prévios para se reconhecer os mctae' 
contidos nas ligas ordinarias de prata, e tomar se os peso:' 
conveniontes de cada hum dos ensaios a fazer-se.- Pesagem 
dos ensaios.- Dissolução df·stes c detalhes que acompanhi;o 
esta operação. 

2.• parlc.-:\Iedição com a pipetta do licôr nmmal para 
cada ensaio; detalhes desta operação.- Agitação dos Pnsaio~ 
para se deporem os precipitados. Emprego dos licores millesimar-.~ 
para a determinação linal da lei de cada hum dos ensaios feitos. 

3.• parte.- V crificação c preparação do licor normal.- V cri
ficaçiio c preparação dos licores millcsimaes.- Preparação do 
chlorurcto de sodio.-V crificação das pipettas e graduaç.ão dos 
yolumcs.- Preparação do nitrato de prata puramente chimica. 

Art. 3. • No concurso para Fundidor c Ajudantes o program
ma dos exames será o seguinte: 

Parte tlzcorica. 

Composição c propriedades chimicas dos aeidos nítrico, Slll

phmico e chlorydrico.-Emprq~;o destes tres acidos nas aparla
ções.--Composição e propriedades ehimicns do nitro, do sublimado 
corrosivo e do trincai; reacçõcs que se passão com o emprego 
destes corpos no adoçamento dos metaes.-ComposiçUo c pro
priedad(~S dos nitratos de prata, de palladio, c de eobre, idem 
dos chloruretos destes trcs rnetacs. -Reacçõcs do neido oxalico 
e proto-chlorureto de ferro sobre os chloruretos de ouro ; 
omprego destes dons reagentes na preparaçiio do ouro puramentu 
chirnico.-Theoria da apartar;ão do ouro pelo acido nítrico o 
pelo sulphurico.-Ernprcgo dos pesa-aeidos ( areomctria na parte 
que he relativa ).-Combustíveis empregados nas fundições o 
theoria dos fornos a corrente do ar livre. 

Parte pratica. 

1. • divisiío. Fundições em ponto pequeno c adoçamcnlo do 
cobre, prata c ouro c das ligas destes com aquellc mctai.-Fun
dição em ponto grande ( nas proporções em que se fazem na 
Casa da i\Ioeda ) destes trcs metacs.-Detalhes de todas essas 
operaçües ( fundições c ensaios ). 

2." di visüo. Enquartação do ouro para ser apartado ; detalhes 
desta operação.-Apartação pelo acido nítrico c pelo acido 
sulphurico.-Hcducção do nitrato de prata a chlorureto.-Sepa
ração dt~sta com o emprego do cobre.-Rcducçiio do chlorureto 
de prata tanto em ponto pequeno como em grande.-Scparaçiio 

Decisões do Governo. llO 



do palladio, platina c outros metacs das dissoluções do ouro 
e da prata. ---Prcparaç.ão d,, palladio malea\'ci.-Preparação da 
prata e tJ,, fJUro purJJncntf" rhimícos. 

Art. i:' ()~ r:t:.irtw; í:r:flíl'•~, de q!J" t:-a!Jin ffl 3rti~o.s 
:trllJ U:fYI:flfJ'•', l'ft~('f'?i'l 'iJ f r'·ilrfi ZIYJffifflH"Ih:.ndr; fJS ~\ilffiÍD3dOrr"5 
ft,rfr,:; i,~ f1f',':':"V''i f•r-lfic:,c; r:rn :""ll'i dt:talLr·s e dirizindo ans 
r:tnrnínarulll'; ;: • f·':f ::~HJ: ., ; f(J•: Ih r·:; J!rlff:cr:re;u COD'.I'n;entf.'s . 

. \rt. :J:• O p;-.·,id·:!J''' 1: s:•r:rr·~nri.1 drH crmcurs0s, bem como 
ns respectivo;; c:x;uni!l.H!o;:·;, s1~riio dc~signaclos pelo ~linistro da 
Fazenda na coniilr111idarh do art. 2. 0 do Uccreto n.o 2.ti32 do 
1. o d': Setembro do rorrcnte <11100. 

Art. 6. o Seriio di:;pcns,Hlns dfJs examrs theoricos rxigidos nos 
arts. 2.0 e 3. 0 o5 indiYitluo:;, que se mostrarem habilitados em 
physica c chimiea por qnaic1uer das Escolas do lrnperio em que 
cxistüo ('.ursos desta~ st:icncias. 

Art 7. • Nos coneur,;os \'ara Ensaiador, Fundidor n Ajudantes 
deste serão olN.lnadas as clispm:ições dos arts. 3.", 11, 12, 13 e 
15 do DI'CI'I'lo n." 2.51!} do corrente anno. 

Art. 8." Silo applican:is aos exames dt~ praticantes da.'> 
olllcinas de eont raste e <k fundição, que quizcrem o L ter titulo 
de Ollleial, na fúrrna do art. G1 do Decreto n. o 2.5:3i d1~ 2 de 
Março do corrente anno, as disposições dos arts. 2. 0

, 3. 0
, r...o 

e 7. 0 das presentes lnstrncc:ões. 
Rio de Janeiro em 1:! du Dezembro de 181:. .-Angelo JJfoniz 

da Silva Ferra;:;. 

N." 5(H.- Em 13 de Dezembro de 1860. 

Os Corretores devem mrncionar nos seus livros, por occasião das transfc
rcncias de acçues, os numeros das verbas do sello pago. 

l\linisterio dos l"egorios da Fazenda. Rio de Janeiro em 13 
de Dezembro de 18GU. 

Constando, pelo exame feito por parte da Reeebedoria do 
Rio de Janeiro no livro competente do Corretor de fundos 
publicos, José Lazary, que este deixou de mencionar no dito 
livro os numeros das verbas do sello pago no Banco do Brasil 
pelas transfercncias das respectivas acções, o que he contrario 
ás regras estabelecidas no Decreto n. o 2 .!~90 de 30 de Setembro 
de 1859; recommendo a Vrn., que chame a attenção do mesmo 
e dos mais Corretores de fundos para as terminantes disposições 
do art. 3. o § 2. o, c art. 5. o % 2. o do citado Decreto, ás quaes 
devem d'ora em diante dar inteiro cumprimento. 

Deus Guarde a Vm.- An,qelo JJfoniz da SilM Ferraz. -
Sr. Presidente da Junta clt: Corr<•torcs. 
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N. 0 562.-im 13 de Dezembro de 1860. 

Recommenda 11.0 Baney. do Brasil a observnncia do art. 72 do Regulamento 
do Sello. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda em 13 de Dezembro 
de 1860. 

111m. e Exm Sr. -Constando-me, por informação da Re
cebcdoria n. 0 167 de 7 do mez passado, que msse Banco não 
lta numeração especial para o scllo que arrecada, limilflndo-se 
na occasião de cobrar o imposto pelas transfcrencias das ac
ções a mencionar nas respectivas cautelas o numero do termo da 
transfercncia identico ao da nota do Corretor com as demais 
declarações exigidas no Decreto n.o 2.490 de 30 de Setembro 
de 1859; cumpre-me chamar a attcnção de V. Ex. para a 
disposição do ~3. 0 n. 0 1 in fine,do art. 68 do Regulamento de 
10 de Julho de 1850; recommcndando a V. l~x. que haja de 
providenciar para que no dito Banco se lavrem as verbas do 
referido imposto como prescreve o art. 72 do mesmo Regu
lamento, e não se aceitem para a transfcrencia das acçõcs as 
Gopias dos assentos dos Corretores sem que dellcs conste o 
mtmero, quantia e data da verba do sello, para de tudo fazer 
menção nos termos competentes, conforme o citado Decreto 
n.o 2.1J90, arts. 1." c 3. 0 c ordem do Thcsouro de 3 de De
zembro do anno passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Angelo llfoniz da Stlva Ferra:;,.-
Sr. Conselheiro Candido Baptista de Oliveira. . 

N. 0 563. -lMPElUO. -Aviso de 13 de Dezembro de 1860. 

Ao Presidente da Província do Rio de J anciro, ap[H'Ovando as decisões que 
deu, de que pertence aos Juizes de Pnt. eleitos para o quatriennio de 
1861 n 1~G4 a presidencia interina dos Collegios Eleitoraes na proxima 
eleição de Deputados á Assembléa Geral Legislativa, e de que esta eleiçao 
deve ter lugar no dia 30 de Janeiro futuro, celebrando-se a sessllo prc
paratoria dos ditos Collegios no dia antecedente. 

3. • Seccão. -Rio de Janeiro. Ministerio dos Negoeios do 
lmperio êm 13 de Dezembro de 1860. 

ll!m. e Exm. Sr.- Tenho presentP o oficio de V. Ex. de 
11 do corrente mez, submcttcndo á decisão do G:ovcwo 1m
perial as seguintes duvidas, propostas a V. Ex. pelo Juiz de. 
Paz mais votado da Parochia do Santissimo Sacramento de 
Cantagallo : 



1. • Se hmdo de ser feita a eleição <te ~pulados á Assern
hléa Geral Legislativa depois da posse dos Juizes de Paz eleitos 
Jlara o futuro quatriennio, he ao mais votado desle quatrien~ 
nio, ou a elle representante, apesar de findas então as suas 
funcções, que compete a presidcncía interina do Collegio Elei
toral. 

2. • Se os actos preparatorios, de que tratão os arts. 6!) c 
70 da Lei de 19 de Agosto de 18W devem ter lugar no dia 
:lO de Janeiro proximo futur<iJ, c a dita eleic;ão no seguiniP. 

Entende V. Ex., quanto á primnira duvida, quP, segundo 
a doutrina dos Avisos n." 2 e 185 de 8 ue .Tandro, c 21 de 
Julho de 18~!}, aquella presidPnc:ia pertence ao .Juiz de Paz 
mais ''olado do futuro qualriennio, por isso que o exrreieio 
das funcções dos J uizcs de }Jaz do a dual deve terminar no 
dia 6 de Janeiro ; e quanto á segunda, que expirando no dia 
2!} do mesmo mcz o prazo r!c 30 dias, nwreado no art. ü8 
da citada Lei, contados de 31 elo corrente, hc ncssp dia que 
dcn~m eiTeciuar-se os referidos actos, c no seguinte a eleic.:ão. 

J~m resposta declaro-lhe que o Goremo Imperial approva 
a intelligencia dada por V. Ex., por ser conforme ás ciladas 
decisões e ao Aviso Circular n.o :;21 de 30 de ~elernbro de 
JS:.iG. 

Deus Guarde a V. J<:x.-.Tolio de Almeida Pereira Filho-. 
~r. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. 0 5G4.-Aviso de 13 de Dezembro de 18GO. 

Ao Mordomo da Casa IrnpPri:il, sohre a cxpPdição dos titulos dos mcslrrs. 
da Fnmilia Imperial. 

2. • Secçlío.-Hio de Janeiro. ~linisterio dos Nrgocios do 
lmperio em 13 de Dezembro de 18()0. 

111m. e Ex:m. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado sobre a seguinte duvida: Se os 
mestres da .Família Imperial estão comprehendidos entre os 
empregados de que trata o art. 4. 0 do Decreto n.o 51& de 23 
de Dezembro de 1847. 

E Sun Magestade o Imperador, conformando-se por Sua 
irnmediata Resolução dP 12 do corrente mez com o parecer da 
mesma Secção, w.:arado em I'Onsulta dn :1.7 de Noyembro nl!i • 
mo, manda declarar a Y. Ex. quP <Hll!dla classe de rmpregarlos 
nftO está comprehendida nos de que trata o referido Dcaelo, 
c que, competindo ao Jrnpcrildor como Chefe da Familiil Jm. 



peri'al a nomeação oos ditos mestres, a clle toca expedir os 
respectivos Decretos do modo que bem lhe aprouver. 

Fica assim resolvida a materia do officio de V. Ex. de 18 
de Agosto do corrente anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Paulo Barbosa da Silva. 

N." 565.-Aviso de 14-de Dewrnbro de 18(i0. 

Ao Presidente" da Provincia de l\linas Gcraes. dedanmdo t!IH~ hum Juiz •i<l 
Paz, qnr exerce o cargo de Juiz l\Iunicipal na qualidade tle suiJstituto, 
não pôde presidir a proxima eleição de Eleitores. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. l\1inisterio dos NPgoeios do 
lmperio ern 1fl. de Dezembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.~Consultando ao Governo lmpPrial o 
JHiz de Paz mais votado na Parochia de Ubá se púde pre
sidir á proxima eleição de Eleilores, apesar de ter exercido o 
cargo de supplenle do Juiz Municipal, declaro a V. Ex., para 
fazer constar ao dito Juiz, que não procedem as razões em 
que ellc se funda para suppôr que tem direito <Íquella pn~
sidencia, pois que o Aviso de 26 de Outubro ultimo, que elle 
cita, refere-se a hum Juiz de Paz que exerceu aqudle cargo 
depois de expedido o Aviso n." Hi2 de 6 de Julho de 185!J, 
que declarou que o cidadão, que servisse o cargo de supplente 
do Juiz .Municipal, não perdia o de Juiz de l'az; was, tendo o 
representante exercido esse cargo, quando ainda vigorava a 
incompatibilidade, revogada pelo eitado Aviso de 185!), he in
qucslionavel, que, segundo o Aviso do1." de Outubro do mesmo 
anno, renunuciou elle o cargo de Juiz de Paz, c portanto ao 
l!CU immediato em votos compete presidir a dita eleição. 

Deus Guarde a Y. Ex. -João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 



N.o 566.-JUSTIÇ.\.-Aviso de 1/t. de Dezembro de 1860. 

Drdaraudo, em solução á duvida que propozera, que o Aviso de 23 de Maio· 
de 1842 restabelece a doutrina geral e uuw:a contestada a respeito das 
renuncias. a qual não ficou invalidada pela elcepçao estabelecida na 
Provisilo Hegia de 18 de Junho de 1793. 

3.• Secção.-Ministcrio dos N~gocios da Justiça. Rio do 
Janeiro em 14 de Dezernbro de :1860. 

Exm. e Rm. Sr.-Fiz chegar á Presença de Sua Magestade 
o Imperador o oficio de V. l~x. corn data de 15 de Setembro 
ultimo, consultando se o A viso de 2:1 de l\Iaio de 1842 revogou 
a Provisão Hegia de 18 dt~ Junho df~ 1793, que mandou executar 
nesse Bispado o Decreto de 24 de Abril do dito an no, determinando 
fJUc as demissões c renuncids de quacsquer Igrejas ou Beneficios 
do Ultramar se podcssem fazer nas mãos dos respéctivos Bispo;;; 
e o l\Icsrno Augusto Senhor, o1nindo o Conselheiro Consultor 
dos Ncgocios Ecclesiasticos, :\Ianda declarar a V. Ex., em resposta 
ao seu citado oillcio, que o A Yiso a que se refere não fez mais 
do que restabc!ecer a doutrina geral e nuuca contestada a respeito 
das renunrws, a qual limu invalidada pela excepçào que, por 
motivos de lavor :í Heligião, estabeleceu a Provisüo Hegia de 
18 de Junho de 17():3, expedida em virtud~ da posi~·ão especial 
em que ~~utão se achavão as Ign-jas de que trata, e não para 
constituir direito em prejuízo da inspccção civil sobre renuncias 
de beneficios. 

Deus Guarde a V. Ex,-Joào Lustosa da Cunha Paranaguá.
Sr" Bispo do .Maranhão. 

N. • !j()7.- MA JUNIL\ .-,\\ lso de 15 de Dezembro de 1860. 

Detrrminn qne do 1." de Janeiro pro~imo futuro, por diante, não se conceda 
pela Capitania do Porto Ja Curte a necessaria matricula annual ás prquenas 
embanações do trafego do mesmo porto, sem que seja exhibido o com
JICtentc conhecimento de imposto municipal. 

2." Secção. -Rio de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Negocias da 
:Marinha em 15 de Dezembro de 1860. 

Sua 1\Iagestade o Imperador, Tomando em consideração o que 
lhe reprcsentára a 111m. a Camara l\Iunicipal, em data de 4 do 
corrente, e o cxpeudido por Vm., ern officio n.• 19!~ de 12 do 
dito rncz, sobre a dilllculdadc que a mesma Camar~ encontra 
no rcccbirncnlo do imposto municipal, a que são annualmen!e 



~479~ 

obrigadas todas as pequenas embarcações cmprcgad:~s no trafego 
deste porto, Ha por bem Ordenar, que, do 1." de Janeiro pro
xirno vindouro, por diante, essa Capitania não conceda, ás ditas em
barcações, a necessaria matricula ou licença para mtve~ar, sem 
que cxhibão, no acto de a solicitar<~m. o conhecimento de recibo 
do mencionado imposto: o que lhe communico para sua intel
ligencia e devida observanéia. 

DP-us Guarde a Vm.-Francisco Xavict· Paes Rarreto.-Sr. 
Capitão de Mar e Guerra, Capitão do Porto da C<\rle. 

N." 568. -GUERRA.-Aviso de 1!) de Dezembro de 18CO. 

Determinando os vencimentos que drn•m prrr~brr os Onieiars r praças de 
prct da Companhia de transporte crcada no Riu (;randP do Sul. 

4. • Directoria.- Rio de Janeiro. 1\Jinisterio dos Negocios da 
Guerra em 15 de Dezembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.~ Sua Magestade o Imperador, Tomando 
em consideração o que V. Ex. representou em seu officio n." 
160 de 29 de Julho deste anno, ácerca dos vencimentos da 
Companhia de transportes organisada em virtude do Aviso de 
19 de Outubro de 1859, Foi servido determinar, por Sua lmme
diata e Imperial Hesolução de 12 do corrente, tomada sobro 
consulta do Conselho Supremo Militar, que não se descontem 
as gratificações quo tiverem sido pngas ás praças de prct da refe
riria Companhia e que se abonem em tempo de-paz as gratifi
c~nçciPs nwnsnes de 30~ rc;is ao Capitão, de 20~ rl~is aos subalternos, 
ele ~0() rN~ üs praças de pret, smn dislincçllo, sendo estas gratifi
cações elevadas em tempo de guerra para o primeiro a 50lt!OOO 
réis, para os segundos a 35l'POOO réis c para os ultimos a 600 réis. 
Em consequencla V. Ex. expedirá as ordens para que se proce~a 
ao ajustamento de contas de conformidade com o que dlspoe 
a Imperial Resolução a qne me rrfiro. 

Deus Guarde n V. Ex. -Sebastião do Rego 11orros. --Sr. 
Presidente da Província do Hio (;randc do· Sul. 



~ " 569.- FAZE:\ DA. -Circular de 17 de llezembro de 1860. 

Erros que cscapá.rllo IH! imprcssno da tahpiJ·• dos emolumentos anncxa ao 
l\cgulamcnto das Alfantlegas. 

:\Iinistcrio dos Ne!!ocios da Fazenda. Rio de Janeiro. em 
17 de Dezembro de 1860. 

Ar1gelo Moni1. da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal 
do Tlwsouro l\"acional, previne aos Srs. Jnspeetores das The
sourarias de Fazl'nda de que na I'Pirnpressão da tubclla dos 
emolumentos que se aclra á paginas 55 do novo Rc•gttlamento 
das Alfalll!Pgas, c~scapou a deelaração de que os VPncimenlos 
de 100:ti! a 500~ são inclusive, e os de 750,-, a 3:000~ e.r:ctu
sive, como se aeha determinado na tabella annexa ao Deereto 
n." 3'~8 de 1 V de Abril de 1844. 

Angelo Moniz da Silra Ferraz. 

N.o 570.-Em 18 de Dezembro de 18fJO. 

Sobre a inrompatiiJilidadr do ~cnit:o tios Guardas das AlfantlPgas com o 
da Guarda :'iarional. 

l\Jinisterio dos NPgoc:ios da Fuzenda. Rio de Janeiro em 
18 de Dezembro de 18GO. 

lllm. Exm: Sr.-I~m solução á consulta que V. Ex. me 
dirige em seu oflicio de 21 de Novembro proximo passado, 
se o Guarda da Alfandrga Francisco Antonio de Oliveira, que 
Ire Official da Guar<la Nacional, deve ser disprnsado de todo 
o serviço da dita Guarda, c se he compatível o contracto ou 
alistanwnto de Guarda da Alfandega com o posto de Offieial 
da mesma Guarda Nacional, tenho a declarar a Y. Ex. 

1.• Que os actn:ws Cuanlas da Allimdega, que exisliiio 
antes da cxccnc;flo do ltPgalarrwnto de 1!) de Setembro do cor
mnle anno, <'Onlinuarüo uo serviço a seu cargo, independente 
de contraelo. devnndo incorporar-se ú força respectiva, na con
formidade do art. r~ 1 % 2. o do mesmo Begulamento, corno 
jiÍ foi explicado na eircular n. • 81 de r~ do corrente. 

2." ()uc o servi co de Guarda da A lfandega pt\rle nestas 
YI'Zt~s <~ncontrar-sr, e ser incompalirel com o de Guarda !\a
cionai, e neste caso muito previdentemente o art. 48 do rnes
li!O Ht>gulanwuto d~?tr·rmiuou sua dispensa, mediante a compe
lt'n!P l'f'IJUisiçiio. 



3, • Que os Guardas da Alfande!"a. que forr.m Otnoiaes da 
Guarda Nacion;1l, estão sujeitos á regra do mt. 48 do Ragu~ 
lamento, e pódem ser dispei'Jsados do serviço da mesma Guiirda, 
ou, se lhes appl'ouver, optar entre o seu emprego e o seu 
posto. 

Deus Guarde a V. Ex,-Angelo Moniz rla Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N.• 571.~ Em 18 de Dezembro de 1860. 

lostruc~iJes para os Concursos. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja~10iro em 
tS de Dezembro de 18CO. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, observando que nos concursos feitos no 
Thesouro e Thes(,urarias de Fazenda para o provimento de 
empregos de differentes Repartições, depois llo Decreto n. • 
2.549 de 14 d Março do corrente anno, tem-se executado 
algumas disposições do mesmo Decreto de modo dift'erente, 
declara: 

1.• Que á visla do art. 11, o qual expressamente deter
mina q:.;je sobre cada materia do concurso se faça exame oral, 
além da prova escripta, não deve aquello ser dispensado, 
ainda que se trate da traducção das linguas ingleza o fr·~tn
ceza; principalmente podendo ter lugar <Juanto aos princípios 
geraes dns respectivas grammaticas, de cujo conhecimento 
depende a versão exacta c coHectJ ; 

2.• que na conformidade do ~ 4." do ilff. 12, o candidt1lo 
que se retirar sem concluir o exame 1.!.: <;U<•Iquer mater.ia 
será considerado completamente reprovado, embora já tenha 
dado as pro\'as de outras, que por esse motivo nilo deverão 
ser submettidas á votação ; 

:1. • Que h e necessario que o numero dos examinadores, in
cluído o Presidente, sPja par, para que na votação se possa 
dar a nota de- Sotrri.el- a que se refere o art. !4; não 
servindo de obsta cu lo a esta regra o disposto no § f." do 
art. 6.", porque nenhum inronveniente resullnní de nomear-se 
hum examinador de orlhographia e outro de analyse gram
matical, antrs dessa fúrrna tle~apparecerü a difficuldnue da 
vot~ção cnglolnda. que j:í se deu lambem com a traduccio 
das línguas adma mencionadas, considerada como h uma· sú 
materia, e dar-se-hia no <''tame indis\indo da algebra c 
arithmetica ; 
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4. • Que, por conseguinte, a ortbographia e a analyse gram
matical devem ter votação separada e especialmente a algebra 
e a arithmelica, e a traducção das linguas franceza c ingleza, 
cujas provas de nenhum modo serão englobadas; 

5. • Que nos concursos para o preenchimento de empregos 
em que se dê preferencia aos candidatos que além das habi
litações exigidas em geral, fallarem correntemente as referidas 
línguas e tiverem noções de algebra ou o curso desta sciencia 
até equações do segundo gráo, bem como principios geraes 
de geographia, de historia do Brazil e de cstatislica commcrcial 
c o conhecimento de stercometria, areometria, theoria e pra
tica dos methodos e uso dos instrumentos modernos de ar
queação dos navios (arts. 69, 74 e 76 do Regulamento n.o 
2.6~7 de 19 de Setembro de 1860) deverão esses candidatos 
ser examinados separadamente nessas materias por examina
dores especiaes, mas em acto successivo, salvo quanto a ultima, 
cujo exame poderá ser feito na Escola :Militar ou em outro 
qualquer Estabelecimento na fórma do estylo; cumprindo que 
na demonstração da votação sobre todas as materias do con
curso se discriminem os concorrentes c1ue fallão as linguas 
indicadas dos que &.Jmentc as traduzem, com as notas que 
tiverem os primeiros em ambos os exames de huma mesma 
lingua; 

6.° Finalmente, que póde se considerar approvado, afim de 
ser nomeado ou promovido, o candidato que nos termos do 
art. 14 do Decreto de 14 de Março, reunir a maioria das notas 
de approvação, salvo se fór reprovado tanto no exame oral como 
no escripto de huma só materia ; por quanto, nessa hypothese, 
segundo a disposição do art. 21, deve sujeitar-se o que já fOr 
empregado a novo exame não só della, mas das outras em 
que não houver obtido as notas declaradas nesse artigo ; con
vindo porém advertir que esta excepção não he extensiva ao 
caso da traducção de inglez, por não s.er absolutamente neces
iaria a prova de semelhante mataria, á vista do que diz o 
art. 5.9 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 572.-Circular de 19 de Dezembro de 1860. 

Sobre o modo de calcular-ie o vencimento dos Empre§ados das AJfandegu 
para o pa11amento dos direitos de & f o. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
19 de Dezembro de 1860. 

Angelo 1\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctores das Thesou-
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rarias de Fazenda que, não sendo iguaes em valor, posto que 
uniformes em todas as Alfandegas segundo as classes de Em
pregados, as quotas de porcentagem designadas na Tabella n.• 1 
annexa ao Regulamento de 19 de Setembro ultimo, deverão 
as mesmas quotas, para pagamento dos direitos de I> •j., do 
Sello e emolumentos, ser calculadas segundo o termo medio dos 
tres exercícios anteriores á data das nomeações. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N.• 573.-Em 19 de Dezembro de 1860. 

Competencia dos Ministerios para a liquidação do tempo de serviço dos 
aposentados. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 19 
de Dezembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador Houve por 
bem Decidir, por Sua Immediata B.esolução de 27 de Outubro 
ultimo, tomada sobre consulta das Secções reunidas do lm
perio, Justiça e Fazenda do Conselho de Estado, que a liqui
dação do tempo de serviço dos Empregados aposentados com
pete aos Ministerio5 a que elles pertencem, visto como a ca<Ja · 
hum dos mesmos Ministeriós toca a fiscalisaçll.o do serviço das, 
Repartições, que lhes são sujeitas, o conhecimento das infrac
ções dos B.egulamentos e suas applicações aos casos occorrentes : 
tanto mais que tal liquidação não consiste em outra cousa 
senão no exame das faltas dos Empregados: sendo tão sómente 
da competencia do Thcsouro Nacional o calculo dos venci
mentos que devem corresponder ao tempo de serviço marcado 
aos aposentados pelos respectivos Ministerios. O que participo 
a V. Ex. para seu conhecimento e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex .-Angelo Moniz da Stlva Ferra~.
Sr. João de Almeida Pereira ·Filho. 

Semelhante aos outros Ministerios. 



N.• 574. -GUERRA.- Circular de 19 de Dl'i..embro de 1860. 

Hestringindo o sentido lüto do Aviso Circular de 31 de Agosto deste auno o 
maudandu fazer qualquer fornecimento de pohora ou outro artigo de 
guerra, IJUando :t necessidade do scrvi~o publico o exigir. 

3. • Directoria Geral.-Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos r-:c
goeios da Guerra em 1!} de Dezembro de 1860. 

lllm. () K"m. Sr.- Sendo convenit~lltc re~;trin~ir o senti1lo 
lato do A riso Cirwlnr de 31 de Agosto ultimo, declaro a V. E'<. 
que pr.derá mar lar fazer qualquer fornecimento de polvora, 
011 dn ontro artigo do guerra, quando a necPssid;;C:e do serviço 
p:!!;!ico o i'Xigir iulperiu,;arnetlte, daudo immediatamentc parte 
a PS!a Se~relaria dos motivos q:w leve: e de ha·;er procPdido 
;í indt'mnisaçiio rcspPctiva, quando ti·;er sido ordcml'lo o for
neei:.tCnto por conta de Hcpartirão est'·anha ao :"'linistcrio da 
GuPrra. 

Deus (]u:<rde a \". Ex.-Scbastú"lo do Rego BmTos.-Sr. 
Prl'si;Jen te da l'rovincia de .... 

:'\." 575. -,hiso de 1!) dn Dezembro dD 1860. 

Estabelecendo que a tlc,;pcza com aluguel de casas para quartel de destaca
nwntos dc1 e correr prlos cofres Prol'inciars, sendo anterior a Circular do 
1." rlc Dezembro de 1)1;,.,, que mandou que tacs dcspczas ctHTrsscm por 
ron!a do Ministcrio da Guerra. 

4." Dircctoria Gerai.-Rio de Janeiro. l\Jinisterio dos Nc
gocios da Guerra em 1\) de Dezembro dP L)ÜÜ. 

lllrn. e Exrn. Sr.- Ilelll <·ntcndeu a Thl'souraria de Fa
Z<'tH!a que a dcspeza com o alugu(•l de casas para quartel do 
dest:Jcamcnlo da L" Companhia flp Pedestres na Yilla da Pas
sagem l<'ranca, no trimestre d!~ .1 ulho a Setembro r! e 1859, de
vet·a correr pelos eol'rcs Pro\ indaes, por SI' r anterior ;í Circular 
flo t ." d1~ Dezembro do mesmo anno, que mandou que tacs 
dPspPzas corressem Jl~lr cont:1 drste l\Iinisterio: não obstante 
fica approvada, por esta vez, a clcliheraçiio de V. Ex. de mandar 
satisfazê-la pelos cofres geraes. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do llcgo Borras. --Sr. 
Presidente da Provinda do J\1 a r:m h fio. 

I 
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N.0 576.-Aviso de 19 de Dezembro de t860. 

Determinando que sempre que nos destacamentos compostos de mais de ~O 
praças do Exercito c do Corpo policial fôr maior o numero dns do 
Elercito, devorá abonar-se ao Commandante a gratificação de etRrcicio 
marcada na Tabella do 1.0 de Maio de 1858. 

4. • Directoría GeraL-Rio de Janeiro. Mínisterio dos Nc
gocios da Guerra em 19 de Dezembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao seu offioio n." 54.5 de 
24 de Novembro proxímo passado, expondo as duvidas que se 
offerecem a respeito da gratificação de exercício ao Capitão Ti· 
mo leão Perez de Albuquerque Maranhão, que com manda des
tacamento composto de praças do Exercito e do Corpo policial : 
tenho de declarar a V. Ex., que sempre que nos destacamentos 
compostos de mais de 40 praças de huma e outra força fôr 
maior o numero das do Exercito, deverá abonar-se ao Com· 
mandante a gratificação de exercício marcada na Tabella do 1. • 
de Maio de 1858. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros. -Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

N." 577.- Aviso de 19 de Dezembro de 1860. 

,\ppro1·ando o prazo de dous mezes para a apresentação dos livros e do
cumentos das dcspczas feitas pelos responsaveis do l\linisterio da Guerra 
por dinheiros e valores da Fazenda Nacional. 

!~. • Dircctoria Geral. -Rio (k Janeiro. Ministcrio dos Ne
gocios da Guerra em 19 de Dezembro de 1860. 

Em resposta ao seu officio n. o 37 de 24 do mez passado, 
declaro a V. S. que fica approvado o prazo de dous mezcs 
para dentro dclle serem apresentados os livros c documentos 
das despezas feitas pelos rcsponsavcis do Ministerio da Guerra 
por dinheiros c valores d:1 Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. S.-Sebastião do Rego Rarros.-Sr. 
Inspcctor da Thesouraria de Fazenda da Provincia do Maranhão. 
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N. • 578.- IMPERIO.- Aviso de 19 de Dezembro de 1860. 

Ao Presidente da Província do Ceará, declarando que a Camara Municipal 
da Villa do Jardim deve expedir diploma a hum cidadão eleito para o 
cargo de Vereador, nao obstante julga1· que elle nao tem a renda exigida 
pela tei, visto que nao l.he compete decidir da legalidade de sua eleiçao. 

3. • Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 19 de Dezembro de 1860. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. n.• 
175 de 24 de Novembro ultimo, declaro-lhe que o Governo 
Imperial approva, por ser conforme aos Avisos n.• 67 de 16 
de Fevereiro de 1855, e n.• 29 de 5 de :Fevereiro de 1849, a 
decisão, pela qual V. Ex. declarou ao Presidente da Camara 
Municipal da Villa do Jardim que, não obstante o protesto 
em que o cidadão Caetano Gonçalves da Luz allegava que o 
Juiz de Paz eleito na ultima eleição, Francisco Silverio dos 
Santos, não possuía a renda legal, devia a mesma Camara ex
pedir diploma e dar posse ao eleito, pois que ás Camaras .Mu
nicipaes não he permittido julgar da legalidade da eleicão; 
além de que a questão da falta de renda legal, suscitada pelo 
dito protesto, já fôra apreciada pela mesa Parochial, que de
cidira possuir o referido Juiz a renda necessaria para ser eleito. 

Deus Guarde a V. Ex.- João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 579.-Aviso de 19 de Dezembro de 1860. 

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro, drclarando que dons Elei
tores mudados nao podem ser convocados, nem tomar parte no processo 
eleitoral da Pnrochia por onde forilo eleitos. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em I 9 de Dezembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio de V. J~x. 
de 14 do corrente mez, submettendo á decisão do Governo 
Imperial a consulta que a V. Ex. dirigio o Juiz de Paz mais 
votado da Parochia de S. Salvador de Campos, afim de saber 
s1~ dPvem ser convocados para a proxima eleição dous eleitores 
que, tendo-se mudado, hum para a Parochia de S. João da 
Barra c o outro para a de S. Fidclis, voltárão depois para 
aquclla. 



Em resposta declaro a V. Ex., para o fater constar ao 
mencionado Juiz, que, segundo os Avisos n.•• 19 e 134. de 20 
de J<'evereiro e t.• de Outubro de 18ft.IJ. n.• 91 de 10 de Agosto 
de 1848, e n.•• 3 e 1 de 8 e 9 de Janeiro de 1849, que V. 
Ex. cita, e o art. 1. • das lnstrncções anncxas ao Decreto n.• 
1.812 de 23 de Agosto de 1856, não devem ser convocados 
para a organisação da mesa Parochial, nem por qualquer modo 
intervir no processo eleitoral, os dous Eleitores de que se trata, 
embora a seu respeito se dê a circumstancia de terem voltado 
á Parochia, por isso que elles não recuperão com a volta o cargo 
que perderão pelo facto da mudança. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.• 580.-Aviso de 19 de Dezembro de 1860. 

Ao Preiiidente da Província da Parahyba, declarando que deYcm ser remet
tidos ao ••verno os documentos liobre que as Presidencias fundamen
tarem as decisões que derem sobre a validade ou nullidadc du eleiçõcl 
de Vereadores e Juizes de Paz. 

3. • Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 19 de Dezembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio de V. Ex. n.o 
245 de 13 de Novembro ultimo, declaro-lhe que, com quanto 
sejão conformes á Lei as razões, em que V. Ex. se fundou para 
indeferir a representação dirigida por alguns Cidadãos contra 
a eleição de Vereadores e Juizes de Paz da Parochia da Barra 
de Natuba, o Governo Imperial nada póde resolver a tal res
peito, sem que V. Ex. remetta a dita representação e os docu
mentos com que por ventura ella se achar instruída, pois que, 
tendo o mesmo Governo de julgar das decisões dadas sobre 
eleições de Vereadores e Juizes de Paz pelos Presidentes das 
Províncias em virtude do art. 118 da Lei regulamentar de 19 
de Agosto de 1846, he indispcnsavel que taes decisões lhe sejão 
submettidas com todos os documentos com que os interessados 
tiverem fundamentado as suas reclamações. 

Deus Guarde a V. Ex-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província da Parahyba. 



N.~ 58t . ...-.Aviso de 20 de Dezembro de 1860. 

Ao Pfe.aidente d" Proyincia de &lrglpe, approvando n dcrisão que deu, do 
dcv!lr coqcorrer para " organisaçijo !Jn ldesa Parocbial de San\o Amnru 
hum Supplentc de Eleitor, ansen\e díi RJesma, Parochia sem ~er mani
festado a intençilo de mudança. 

3." Secclio.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negooios do Jm .. 
perto em ·20 de Dezembro de 1860. 

111m. e Exrn. Sr.- Foi prc9ente ao Governo Imperial o of
ficio de V. Ex. datado de 16 do rnez proximo passado, sob 
n.o 283, ao qual acompanhárão por copia a consulta que á 
V. Ex. dirigira o Juiz de Paz mais votado da Paroehia de 
Santo Amaro, c a resposta dessa Prcsidencia, a qual rnorcceu 
a approv:Jçiio do Governo Imperial. 

Consultdndo aquellc Juiz de Paz se devia ser convoc<1do para 
funccionar na proxima eleição hum Supplente de Eleitor que, 
posto se ach:~sse au3enle da dita Paroehia no exercício de huma 
cornmissiio do seniço publico, nao havia manifestado a intenção 
de mudar de n',;ideneia, declarnu-lhc V. Ex., em solução a essa 
consulla, que não tinha perdido o direito de ser convocado c 
de funccionar na proxirna eleição o referido Supplcnte de Eleitor, 
visto niio ter havido mudança, mas simples ausenciu do seu 
domicilio. 

Dons Guarde a V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N.o 58:?.- Aviso de 20 de Dezembro de 1860. 

A 111m. Camara 1\Iunicipal, declarando que a postura, que organisou sobre 
espeetaculos publiros em Thcatros c rasas de baile n<1o púdc ser nppro
vada. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro. Mini5terio dos Negocios do 
lmpcrio em 20 de Dezembro de 1860. 

Foi presente á Sua l\Iagestade-o Imperador o oficio da llhn. 
Carnarn Municipal de 4 do corrente m~z. submettendo á con· 
sideração do Governo Imperial a Resolução que tomou de 
obrigar os Gerentes ou Emprezarios dos Theatros e casas de 
bailes publicos a não dar espectaculos e divertimentos sem 
que tenhão obtido da mesma Camara a licença de que trata 
o § 14 do tit. 10, Secção 2! do Codigo de Posturas Muni
cipaes. 
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E o Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Conselheiro 
Consultor deste Ministerio, Ha por bem mandar declarar á 
lllm. Camara que o citado paragrapho trata dos espectaculos 
publicos dados nas ruas, praças, ou arraiaes, e portanto não 
comprchende os bailes e espectaculos, que, embora retribuídos 
pelos que os frequentão, não são dados naquelles lugares, mas 
dentro de casas para tal fim destinadas. -João de Almeida 
Der eira Filho. 

N. 0 !)83.-GUERRA.-Aviso de 21 de Dezembro de 1860. 

Estabelel'endo que, em virtude das disposições vigentes, não deve o Dele
gado do Cirurgião-mór do Exercito entr:.r em exames proprios de Olliciaes 
de Fazenda, e que sua acção fiscal deve limitar-se ao scniço de saude. 

4." Directoria.-Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
da Guerra em 21 de Dezembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-Com quanto seja louvavel o zelo que ma~ 
nifestou o Delegado do Cirurgião-mór do Exercito nessa Pro
víncia, pretendendo assistir ao balanço a que tinha de proce
der-se no Hospital Militar, V. Ex. lhe fará saber que a sua 
acção fiscal deve limitar-se ao serviço de saude ; porque nem 
elle póde individualmente exercer actos que competem collec
tivamente ás Juntas de saude, nem era possível que as suas 
attribuições fossem mais latas que as do Cirurgião-mór do Exer
cito, a quem o Regulamento de 7 de Março de 18!S7, capi
tulo r~. o art. 27 c seguintes, não dá direito de entrar em exames 
proprios de Officiaes de Fazenda ; e assim ficão respondidas 
as representações do mesmo Delegado c do Director do Hos
pital Militar, que acompanhárão o officio de V. Ex. de 10 
de Novembro proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.-Sr~ 
Presidente da Provincia da Bahia. 
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N. 584.- Aliso de 22 de Dezembro de 1860. 

J'roYidcuciaodo 1." a respeito de págarnento de despc1a feita e11m recrutas{ 
2 .o sobrr pagarnrn to :\ Offidaes dé Corpo e Cornpaühlàs, 3.• lirialmérite 
sobre o a!Jono ás praças doentes. 

4." J>irectoria Geral.- H lo de Janeiro. Ministerio dos Ne~ 
gocios !la Gw~rra em 22 dn Dezembro de 1860. 

Ern solução aos seus offlcios de 20 de Outubro proximo pas
sado, qun acornpanllitriio as respostas ua Contadoria dessa The
íiOilraria 1k Fazenda , aos relatol"ios da exlincta Contadoria 
(;pral da ~;u,•rTu, i11•elaro u Y. S.: 1." que não hc admis~ivel a 
,.,,:usa apri'SI~ntarla ;ín~r.-a da d1·srwza li~ila com recmtas, que 
iruJi,lirwlaHII'III•: SI' Yai carf'l:l\alldo ao J\Iinisterio da Guerra, 
l"".'flll', dl'\l·rlllo •·ssa di'SJH'Za sPr indf'rrinlsada pelos recruta
d•Jn·s, uo l'nqo qu" n:lo s" v•·riliquP a pra~a dos recrutados, corno 
di'l"''' o ar! :! 11 du B•·:.prlallll'lllo 11. 2. JGI do 1." de l\laio 
d•· O{)B ,. ,\\ í;,o Cin:ull1r d1~ (i de Fen:reiro deste anno, tem 
a Tlw-;"uraria 1k •·1llrar nl! eoohecimento oo destino que J\Ii
•·111", l.i\1'1'1'111, ,. as-;int lica lralJilitada a lançar a despcza ao 
Jlhlf'l'io a I(IJI· dia conqwlir; ·~." 1(11<: o pagauwnlo a Oflicia•~s 
d11 Cllii'" ,. , ... ,,q,;,ulria> dt•l•: ol'l' fl'ito por folhas, sPmpre que 
j,,,, l1!r P"'·SÍ\1'1; 3." fin;dn!('llln, que com quanto a pratiea 
~·,l:dwt.·rid:i dt· o.,t• 11honar•~ll1 GOO n'·is dinrios ;ís praçus uoeutcs 
1'111 :\!it~:l; \o\it- o.,:•.J:t ''~'"IIOillira, d••1•: todavia S!'f ~ubsliluida 
Jll'lo qui: disp{}t· a ll'~islat;ão vigent", até porquo em muit~s 
rasos será insu!Hcil·nk aquella quantia para o tratamento do 
sol!ladn l'nfl'rrno. Quanto as outras I'Xplicaçõcs nada ha a 
oh:.!·nar por t•·n·m salisl'l!ito. · 

Deus Guarde a Y. S.- Sebastião do Rego .Ban·o8. -Sr. lns
pPctor da Thesouraria dP Fazenda da Provinoia de Minas Geraes. 

N. :>85.--ll\IPEIUO.-Aviso de 22 de Dezembro de 1860 . 

. \o Preside:llt• tia Pro,inria d;t~ .\la~üa..;, dpt·larando quf' o cargo de Juiz 
de Pat, 111• inroillpali' .·1 I'""' o po>to dt: Ollirial do Corpo de Policia. 

:1." !:'PI'çiío.-llio de .lntwiro. Minislrrio dos Negocios do 
lmprrio 1'111 2:! dl' D•'z•·mbro de 18GO. 

111m. " Exm. Sr.-Foi omirla a Secçiío dos ~Pgocios do Irn
p1·rio du Collsl'llto dí~ Estado sobre o o meio de Y. Ex. n. o 67 
dl' ·.17 de !:'l'!••miJrn proxirno passado, consultando no Governo 

,.. .. 



lmJWrial, se o cargo de Juiz de Puz Presi<let!W da Mesa Paro
chiai he ou nuoiuoompatiYel _com o de Oficial do Corpo de 
Policia. E Sua A:lagestade o lm~>Qrador, conformnndo-s., por 
sun irnmediata resolução dos~ dªta oom o parecer da refuridâ 
Secção, exarado em con~ul.ta de 00 .iie Novembro ultimo1 manda 
declarar a V. EK. que, nilo !iendo po.SSivel quo o Official ~o Corpo 
de Policia desempá!he satisfactoriamento ao mesmo tempo O'" 

deveres de seu posto c os do cargo de Juiz de Paz, não só pela 
natureza do serviço daquelle, oomo tambem porque não póde 
eontar com residcncia elfectivo. no lugar para que foi eleito Juiz 
he certamente incompatível a accumulaçlio dos dous cargos; e 
sendo a Presidcncia da Mesa Parochial huma funcção annexa no 
cargo de Juiz dePaz, o cidadão que não púdc servir este cargo 
lambem não póde exercer aquclla funcção. 

Deus Guarde a V. Ex.-João rk Mmeida Pereira FilhQ.
Sr. Pn·sidente da llrovinda das AJ..ag().as. 

N. 58G.-Aviso de :l:.t de De2ombro de 1860. 

Ao PrcsidPntP da Pro\'iucia de ~- Í'áulo: 1," sobre irn'gnlaridl!ile!õ occoJ'
rirlns nns trabalhos tio Conselho :\li.lnicípill d1• 1\N·urso de S. 1oúó 1lo 
Riu Cloro; !·. 0 ~obre li et~ÇAo de Vt>n..toor~ e !uiz1'11 dr. PM. da Paro
t·hia da dita Villn Mta 11\-poiM da rrunilo do Uo\·o C~nS<>IbG. 

:v Seeção.- H.io de Janeiro. Miui11t~rio dos Negocio& do 
I mperio 1'111 22 de Dewmui·o do 1860. 

111m. c Exm. Sr.-Tenho pn!BI:íllle o oficio de V. Ex. n.• 
114, de 10 do corrente rncz, sujeitando a àpprovação du OO* 
verno Imperial as seguintes decisões, que deu ás consultas que 
a \'. :Ex.. dirigio o Juiz MQ.nlcipal de 8. João do Rio Claro: 

:1. a Que, supposto n~ 49Jse regular comeÇarem Oli traballros 
do Conselho ás 11 horas da manhã e entrarem pela noite, á 
yisla do Aviso n." 68 de J:l de Abril úe 18'~i, ~ 1.", que declara 
que dles devem principiar ás 9 horas, c findar ao sol posto, 
tod;,yia l'ssa alteração, sórnenle de tempo, não annullava os 
trabalhos 1\'itos dentro delle; 

2. a Ou c as convocaciics dos membros do Conselho devem 
ser feitas oito dias anteriormente ü sua reunião, segundo o Aviso 
n. o 8 do L o de Fevereiro de 18'~i ; 

3. a Que não mra irregular o procedimento do Conselho por 
ter tom:~do eonlwcirnento dos rcc•Hsos logo nos dous primeiros 
dias, pois que o art. i." do Decreto n." 511 de 18 de Março 
dn 184í ap•~tws prohibc a apresentação dos recursos depois dof. 
dnro primPiros dias da reunião do Consrlho: 



.i .a' Que os recursos já decididos por maioria de votos, con
forme o art. 36 da Lei de 19 de Agosto de 1846, não podião 
ser submettidos, a nova decisão, e que, se esta era contraria á 
Lei, della podia se recorrer para a Relação do Districto; 

:S. a Que fôra h uma illegalidade o chamar-se o /t.. o votado 
para Vereador, afim de compOr o Conselho, por estar exercendo 
a presidencia da Camara l\Iunicipal ; pois que, sendo o fim da 
Lei que o Conselho seja composto dos cidadãos que pela maioria 
de votos tenhão merecido maior confiança dos seus coneidndãos, 
devia, segundo o Aviso n." 88 de 27 de Julho de 1848, ser cha
mado para o Conselho o Vereador primeiro votado, c na sua 
falta ou impedimento o segundo, e não o quarto, embora este 
estivesse exercendo o lugar de Presidente na Camara J\lunicipal; 
e que portanto considerava nullos os actos do Conselho e desig
nava dia para que elle se reunisse de novo; 

G. • Que podião votar na eleição de Juizes de Paz c Vereadores, 
no dia 7 de Setembro do corrente anno, todos os cidadãos qua
lificados votantes, ainda que os trabalhos da nova reunião do 
Conselho terminassem no dia 2 do mesmo mez. 

7." Que a decisão do Governo Imperial, relativa ás referidas 
consultas, só tinha de ser declarada na acta, e não nos despachos 
proferidos nos requerimentos das partes. 

E em resposta declaro-lhe, que o Governo Imperial approva 
as decisões de V. Ex. pelas razões em que ellas se fund;írão, 
menos a 5. ", por quanto nenhuma íllegalidade ha em chamar-se 
para compôr o Conselho l\'lunicipal de recurso o quarto votado 
para Vereador que está exercendo o cargo de Presidente da 
Camara, pois que o impedimento que inhibe os tres Vereadores 
mais votados de exercer aquelle cargo os priva igualmente de 
formar parto do referido Conselho. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e para o 
fazer constar áquelle Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Eilho.
Sr. Presidente da Província de S. J>aulo. 
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N.o 587.-Aviso de 22 de Dezembro do 1860. 

Ao Juiz l\lunicipa\ da Cidade de ~Iarianna: L 0 sobre a accumu\ação do 
cargo de Vereador com os de Delegado de Policia, de Secretario do Bis-
pado, Conegos, Capellães da Sé, e Substitutos do Juiz Municipal; 2.0 !:' 
sobre a apuraçllo dos votos para Vereadores, dados aos cidadaos que ': 
e.xerccrcm estes cargos. 

3.a Sccção.-IUo de .laneiro. Ministcrio dos Negocios do Im
perio em 22 de Dezembro de 1860. 

Tenho presente o seu officio de 13 de Setembro proximo pas
sado, pedindo ao Governo Imperial solução aos seguintes que
sitos: 

1. o Podem ser votados para V creadorcs os Delegados de Po
licia, c devem, no caso negativo, ser considerados nullos ou 
validos os votos que sobre cllcs rccahircm? 

2. 0 Podem ser Vereadores os Sccretarios dos Bispados? 
3. o Podem ser V crcadorcs os Conegos e Capellães com as

sento na Sé? 
4. 0 Os Substitutos dos Juizes 1\lunicipaes, nomeados pelo Go

verno, podem lambem ser Vereadores'! 
E em resposta declaro-lhe o seguinte: 
1. o Qur, segundo o Aviso de 26 de Abril de 1849 § t.o {no 

adrlitamento ao caderno 4. 0 das LPis do mPsmo anno), podem 
ser accumulados os cargos de Vereador c Delegado de Policia, 
mas não exercidos simultaneamente, porque d;í-se a rPspeito 
dos Delegados de Policia a razão de terem a attribuição de 
julgm· a1. infr::tcçiies das Postnras Municipacs, em que a Camara 
Municipal hr part<•, eomo acontecP com o.; .Juizrs :\Iunicipaes; 
e portanto devem as Camarns, qunndo em algum dos seus mem
bros se der a accumulação dos dous cargos, dtamar para subs
tituir o Vereador impedido o Snpplrnte immediato em votos, 
corno determina o Derreto n. o ld!l dP !l de ,\go~to de 1845; 

2. 0 Que, no caso de ter o Secretario do Bh•pado de exercer 
as funcções do seu cmpr~go durante as mesmas horas em que 
tem lugar as sessões da Camara l\luoicipal, deve-se ccrtarnenlo 
considerar inaccumulavcl o dito emprego ao cargo <lo Vereador, 
pois que então dá-se h uma dns razões por que o Aviso n. o 89 
de 4 dP Junho de 1847 considt•ra incompatíveis certos cargos, 
isto he, a impossibilidade de serem as resrwctivas fun!'ç()es exer
cidas satisfactoriamente ao mes!Po tempo; 

3. 0 Que o citado Aviso de 9 de Agosto rle 18'1.5 §!~.o, de
clara incompatível a aceumulação do exercicio do ompr,)go de 
Co nego c do cargo de V creador, por i~so que o Co nego tem 
funcções diarias a cumprir e á horas certas. Quanto aos Ca
pellãcs com assento na Sé, declaro-lhe, de aceordo com o que 
se expende a respeito dos Secretarias dos Bispados, que elles 
não podem accumular rsse omprego ao eargo de Y ereador, se 



por ventura a§ sUa!O runc!;Õcs tem de ser exercidas ás mesmas 
horas em que se celebrão as sessões da l-amara Municipal, tendo 
lugar n seu ~S"(leito <\ (l~is~o anterior rt>-lativa (\OS Conegos; 

4." Que de acc~rdQ cmu o. A visQ (le 6 de Julho de 18n~, o 
VereadQf qu6 tiwr de servir o Cl\rgo de Juiz ~lunicilml deve 
snr substituído na Camara p•:lo seu immcdiulo em votos, dei
xando portanto o cargo <li~ \' cn•arlor, qu•· reassnmirú lu~ o que 
se apresente o Juiz -'lnnieipal ou o sm1 substituto. 

Qunnto á apuração fios H)ÍOS para Y<~n·adon•s que n·rallircm 
sobre os HH~ncionallns funccionarios, dcclaro-llw quP a'> :\l<•sas 
Parochiaes não são compdenle~ para jul~ar da iclouei<lade dos 
votados, n tem apenas a faculdade de laru;ar na ada a deela
rat;ão de todas as duvidas que oeeorrerem a tal respeito, aüm 
de que depois o pudor cnmpctentc n~sotva ("01110 r.ir de direito; 
c portanto devem at!'tclles votM st•r rN;ebillos c apurado~ na 

fórma da Lei. 

Deus Guarde a \'m._._.,Jot{o d~ A~mfic!n Pereira Filho,- Sr. 
Antonio Carlos !\lonteiro de :\loura, .Juiz 1\lunicipal da Cidade 

de Marianna. 

N." t)t:8.-.\viso dt~ 22 de Dezembro de 1860. 

Ao Prçsidcnle da Prm iu,r-ia de Sergipe, snhr<'- a prrsi<l!'nda da Camara .Mu
nidpal dtl Santo ,\maru por hum \'PI"C<Hior qur "'err1\ra na C.apital tia 
Prt)\incia o r1nprP~O de Tht•:.;ourf'ií·o d.- Ltzrln~a. 

:3." St\f:{:iío.-Hio dn Janeiro. :\iinis!f'rio rlo~ \egodos do 
I rn perio em 22 de DezPm bro dt~ 1860. 

lllm. c Exm. Sr -Em resposta ao offido de V. Ex. n." 
S!R2 de 16 de NoYPmhm ult.imo, dcdaro-lhe que o Gov(~rtJO 
Imperial approva, por s<'r conrorme ao .\viso n." 21 tln :H 
de FPvereiro de 1858, a SP!o("Hintt1 decisão que Y. Ex. tlen á 
eonsulta que lhe diri!2io hum V cn•"dor rla Camara :\lunicipal 

de Santo Amaro: 
Que o facto de ter morado o cidadão Jost'; da Silva Tra-

vassos f'OI" algum tPrnpo na Capital dessa Província, onde rxer
crra o emprPgO de Thesourciro tia Thesouraria dP Fazt•:ula, não 
Pra sull1ciente para que rossn exduiuo da presidencia daquella 
Carnara, poi~ que entre os motivos dn esf~usa, apontados pela 
Ld do 1." de Outubro rl•~ IR2R, não so encontra o da mu-
dant:"a do Yneador. 

n~u' Guarde alV. Ex.-Joao de Almrirlo Pereira Filho., 
-Sr. J'rP'ir!Pntn ~~~ l'rovinf"Í<i d·~ ~~'Jlli JW-. · 



N. 0 389.--FAZRND.\.-Circular de 22 de D!llcmbro de 1860. 

J)as Pecisoes de quo tmta o 11rt. !13 do Decreto n. o 2. H~ poltl'm as The
SQuraria~ ma~ n~o devom ueceS~;~~ria!llentc d~r<:onhcciuwnto ao Thesonru. 

Ministerio dos Negocios da fazenda. Hio tlc .Janeiro em 2:.! 
de Dezembro de 1860. 

Angelo l\Innir. da Silva Fcrrn, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacionnl, dcdara uos Srs. lnspPeton~s das Thesoura
rias de l<'nz.l'll!la, para os devido~ dfPitn~. qn•• 1L:~ dt·t:i:-i"íl's dn 
que tr<Jl;l o a,rt. 2:3 rlo Deqclo u.o :t:n:: 1k :.l!l d!' J;uwiro d1~ 
1859, podem, mas não dpvem necessarianJ<'nl<~ tlar conlwdi\Jento 
ao Tlwsonro; porquanto toda a n·sponsabili!la<\1' !'a IH~ aos Pre
sidentes das Províncias, a cuja ddiberaeão <ld1niliYa sãn cllas 
subnwttidas: sendo que de ta{ dnliberação no~ l!•rmos do art. 
4~ do Hc~ulamento n. 0 124 de 5 !k Fe,!'l'!'iro de uw~. Si) pod!'lll 
interpôr os recursos l~aes: e que aos nwsmos Srs. I n-;pPcton·s 
cumpre, q1,1ando a julgarem contraria ans inl<'rrsses da Fazenda 
Nacional, requisitar dos Procnradom~ J<'iscaes I'I'Sill't:livos quo 
executem a parte final do citado art. 21. 

Angelo Moniz da Sifrrt l~'crraz. 

N.o 5!lO.- BIPl<]tlü. -Aviso de :u~ de Dczmnhro de 1860. 

Ao .luiz rlP. Paz mais votado da l'arochia tle Santo Antonio rio :\hmil'ipio 
da Ct\rtc, declarando que os EIPitorrs e Supplenle> Hltltl<t<lo' da Paroellia 
não podem ser convocados par1). a orgauisa<;ão da :\lt•s<~ l'arorhial, IH'IIl 
tomar parte na mestna orgllnisat,:<1o) e1nhora \llltl'rn a rt•sijlir na Paro
chia por onde forão rleitos. 

3. • Secção.-Rio de Janeiro. Minlsterío dos Neg-ocios !lo 
Imperio em 2'~ de Dezembro de 1860. 

Tenho p1'6sento o offieio de Ym. de 18 do corrente mez, 
submettendo á decisão do Go\'!~rno lmpPrial ;J>; sPguintPs du
vidas: 

t.o O Eleitor ou supplentn que r;e tiver rnudado dq1ois de 
feita a convoc:Jção na qual foi contemplado, de\e ou niío tomar 
parte na organisação da l\Iesa '? 

2. a neve ou não tambem fa7!'1' parte JlO caso l'll) que df'
pois de convocado se verillear quP a mudança \1'\1' l11gHr llum 
ou mais meze.s antes da convocaçiio? 

3. • A' vista do art. ~.o da Lei n .0 38í d!) 1 !I de Ago«to de 
t_8i6, dos A\'isos de 20 de Fevereiro d1~ 184.7, do t3 do Fen, ... 

... 



reiro de 1848, de 8 de Janeiro de 18!~9, c 20 de Outubro do 
corrente anno, o Eleitor ou supplente que se mudou da Paro
chia, e voltou depois de Setembro a residir nella, não obstante 
achar-se qualificado, não deve concorrer para a formac;.ão da 
Mesa Parochial? 

Em resposta declaro-lhe o seguinte: 
1. o e 2. • O Eleitor ou supplente que se mudou da Paro

chia não póde fazer parte e nem intervir na organisação da 
mesa', pois que, segundo a regra constantemente estabelecida 
nas decisões do Governo Imperial, só podem concorrer ;1 eleição 
de huma Parochia os que nella residem, regra esta que não 
póde solfrer excepção pelo facto de achar-se convocado o Eleitor 
que se mudou, quer a convocação fosse anterior, quer pos-
11-rior á mudança. 

3. • O A viso de 5 de Setembro ultimo, dirigido ao 1. o 

Juiz de Paz da Parochia de S. José desta Côrte, e 'nrias outras 
dedsões declanío quP, huma vez perdido pela mudança o di
reito de intervir no procPsso da eleiçiio de huma ]1arochia, 
não o recupera o Eleitor pPlo facto de voltar a residir nella, 
e isto ainda mesmo que elle se ache qualifirado volnnte da 
dita Parochin, pois que a qualificação por si só não póde con
ferir direitos de Eleitor a hum cidadão que os perdeu por ter-sr 
mudado da l'arochia. 

Deus Guardc a Ym. -Jor1o de Almeida Pet·eira Filho. 
~r. Juiz de Pa:t mais votado da Parochia de Santo Antonio. 

N.n 591.-Aviso de 26 de D('Z('mbro de 1860. 

Ao Juiz dr. Paz da Paroebia da Gloria do nmniripio da Côrtc, declarando 
que cllc póde comparecer na :\!atriz r Yotar, n;to obstante dri~ar dr pre
sidir á eleiçao na qualid;ule de .Juiz dP Paz mais yotado, eonfornw rst;í 
decidido no Jhiso de :!1 <lc Janeiro dl' 1-%8, ahaixo trauscriplo. 

3. • Secção.-Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocias do 
Imperio em 26 de Dezembro de !~860. 

Tenho presente o oficio que Ym. me dirige nesta data , 
pedindo a so!w;:ão da seguinte duvida: 

Se na qualidade de Juiz de Paz da Parochia da Gloria pódr 
deixar de prrJsidir á proxima eldção de Eleitores, em mn
sequencia de incornrnodos de snude, que não lhe permittem 
aturado trabalho, sem que f"om1udo fit{Ue privado de compa
recer na Matriz e de dnr o seu voto. 

Em resposta df'claro-lhc, de aeC"ordo f"om o Aviso de 21 de 



Janeiro de 1858, que nada se oppõe a que Vm. compareça, e 
vote, não obstante deixar de presidir á dita eleição, pois que, 
segundo pondera o citado Aviso, a presidencia da Mesa Pa
rochial, e o exercicio do direito de votar são actos inteiramente 
distinctos, e portanto póde o Juiz a quem compete a referida 
presidencia, ter motivo real de impedimento para este acto, o 
não o ter para aquelle. 

Deus Guarde a Vm. -Jo{io de Almeida Pereira Filho.
Sr. Lo Juiz de Paz da Parochia da Gloria. 

Copia.-t.a Secção.-Riode Janeiro. l\Jinisterio dosNegocios 
do Imperio em 21 de Janeiro de 1858. 

« lllm. c Exm. Sr.- Sendo presente á Sua l\lagestade o Im
perador a representação que o cidadão Josó Benedicto de Car
valho dirigio ao Governo Imperial a !legando· que dilferentes 
irregularidades viciavão a eleição a que se procedeu em Se
tembro de 1856 na Pa.rochia de Yilla Viç.osa para Vereadores 
e Juizes de Paz, c juntamente o officio dessa Presidencia de 
4 de Agosto do anno findo, com os papeis que o aenrnpanhárão, 
relativos ao objceto da dita representação: Houve por bem o 
mesmo Augusto Senhor, conformando-se por sua Immediata 
Uesolução de 13 do corrente mez, com o Parecer da Secção 
dos Negocias do Imperio do Conselho de F:stado exarado em 
Consulta de 27 de Novembro ultimo, mandar declarar que não 
póde ser e lia attendida: 1.", porque se não a chão cumprida
mente provadas taes irregularidades, á exrepção unicamente da 
que consiste no facto de haver sido presidida a rPspecliva As
semblea Parochial pelo Juiz de Paz do 4. 0 anno; 2. 0

, porque 
nem mesmo este iacto vicía a eleição, visto como os tres Juizes 
de Paz mais votados estavão imprdidos, segundo se drprehende 
da informação do Lo, e das cartas a ella juntas do 2. 0 e 3. 0

, 

embora comparecessem para dar o seu voto, porque era pos
sível haver motivo real de impedimento para aquelle acto que 
o não fosse para este, sendo hum e outro de tão dilferente 
natureza. O que communico a V. Ex. para sua intclligencia, 
e para o fazer constar ao refrrido cidadão. 

<<Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre>idcnte 
da Província do Ceará. >> 

Decisõe5 do Governo, 



N. 0 592.- .. hiso dé 26 de Hczembro de 1860. 

A' lllm.• (',amara Mulli~pal: ~ .•, milndando contar 30S cidadãos 3 quem 
per1eJ]cenJ alguns votos dados eom prqueu~s altcraçüc~ nos seus nomes 
para o cargo de Yet·eador; 2.•, drrlaraiulo que o scnico do exercit? he 
m•·••mpiltl\el com o eatge de Ver('~dor; 3.o que não bc mtHa a elctç;lo 
r)e Verelldoms e .Tuitcs lle l'az feita MParocbill do S:-l, SacrameDll(); •.0

, 

que a interrupção do domicilio 11<10 irnped<~ que o dd'ldilo .wja deito 
Ycrrador. 

3.• Socrão.-Hio de Janeiro. MlnistPrio dos Negocios do Im
rr~rio CIO' :.li dn J><~ír.Cillhro de 186(J. 

Foi ouyida a Scc('iio (los NeKorio~ do ImpPrio do Con~lho 
de Eslado so!Jm o oflkio tlil 111m." Cillti<Jra l\lunicirai de to de 
Outubro ultimo, no qual, dando eonta do resultado da eleição 
d<~ Vt~rcadorns e Juizes de Pa?. a que sn proced1~u em Setembro 
do corrente anno no nmnkipio da C,lrte, consulta sobre os 
sc~ni ntcs pontos: 

1." Se devem ser contados aos rliffercnh:•s cidadãos eleitos os 
votos quo em algumas Paroehias lhes foriio tomados em sepa
rado, por mudança, folta, ou troca dP nome, rog-nonlll ou ap
pP!lido. 

2." Se em face do Lei, que julga os militarrs de 1.' linha 
incompativeis para o exercido rlo cargo de V creador, póde a 
Camara declarar taes os ridadãos Tenente Coronel do Corpo de 
Engenheiros Manoel do Frias Vasconcellos, e Trnentn Adolpho 
Rewna do l\fenews, Assistcnto do Cirurgião Múr do Exercito. 

3." Se os vicios c irregularidades que so d1•rão na eleiçiio 
da Freguezia do Santisslrno Siwranwnto, n que se achão so
brjamente provados na pi'Opria neta, não podNão determinar 
a annullação da eleição dessa Parochia, e consei:uintemcntc 
dar-se alguma alteraç.flo na ordem dos elPitos. 

E Sua Mag,~stadf\ (i Irnpentdor, cottl'onnando-sc por Sua Im
rnNliata Uesolução de 30 dn Novel!llJro ultimo, com o parecer 
dn dita Sccçilo <Ícerea da t. a e 3 .• fJUI'Stão, () tendo ouvido 
sobre a segumh o Consdho de J~stado reunido: lia por hem 
mandar dcdarar á I IIm. • C<Hnara: 

Lo Qur, SP,([undo a doutrina do~ 2.• do AYiso 11. 0 55 de 13 
de F1W1~reiro de 18:57, dev<·m ser acnwmlados ao !~.o, 5.o n 6.• 
supplr·ntes os votos qun ll11~s filrão dados com as altPra,,·ões apon
tad:Js, visto qw~ visivclrnrntn 1111's pertencem. 

2." Que de wnformidadn com pi'I'Cf'ito do Dt~creto Leg-isla
tivo de 2:> de .Junho de 18~Jl. que confirmou o que o Govemo 
expedio Ptn 21 de .JnnPiro de 1830, para execuç.'io das Leis 
então em vigor, não podl'm o Tenente Coronel l\Ianoel de Frias 
,-asconcellos c o Tenente Adolpho Hewrra de !\lcnezcs exercer 
o car~o de Vereador, pois que o desempenho das fun·cções dcsto 
cargo he incompatível <'Oill o sPrVÍ\'11 dos militares rJ.a t.• linha 
rlo ·~xen:ito. 

I' 
í 



3. • Quo 39 itregulartdados arguidas á oleiç.ão da I<'reguezia 
do SS. Sacramento não a podem viciar c trazer a sua nullídadc, 
visto que hl)mas n~a ~o proeedeptcs e outras nllo são stlbs
tancüws. 

O que communico á lllm.• Camara l\lunicipal para seu co
npec.imento e execução; op!\ervando-lh<; quo a interrupção do 
domicilio do Ten0nte Coronel Manoel de I<' rias Vasconcellos, 
durante o tempo em que exerceu o cargo de Pn~sirlent<~ da 
I>rovillcia do Paní, não o inbahil\tarja para ser ekito Y<~rnador, 
Pl'r isso que, segundo está declaçarlo no A vi~o de 12 de Abril 
de 1854, 11ão ho ncccssario que srjão conlinuos os dons annos 
de domicilio exigi (los pela Loi.-J oão de Almeida Pereira Filho. 

N. 593. -GUERHA.-Aviso de 27 de l1czcrnhro de 1860. 

Providenciando a ~rspcito. do ~.oldo, aos Officiaes reformado$ rrsidcutes nas 
. l'ro,iucias, ém quanto não aprcsrnt~o suas patentes. 

L • Dircctoria Ocral.- Rio de Janeiro. Minlsterio dos Ne
goeios da Guerra em 21 de Dezembro de 18(jO. 

111m. e Exm. Sr.- Tomando na devida consideração a pro
videncia por V. Ex. suggerida em Aviso de 2!~ de Setembro 
ultinw, como unica 1\doptavd afim de f~vitar-sc não só que 
seja alterada a Orrtelll Cirüular do Thesouro Nacional n. 13, 
datada de 7 de .Janeiro de 1856, que veda o pagamento do 
soldo dos Officiacs reformados em quanto não apreseutão suas 
Patentes, mas tl\mbem o gravame qnc elles sofft·em eorn a de
longa da percepção do soldo a qne tPm dir<'ito; CIIIII[li'<)-IIIC ro
gnr a V. Ex., dt) accordo com a sua opiniüo, queira , ern tal 
caso, orden&r que aos Officiacs residentes nas Províncias se 
arbitre o soldo da reforma, provisoriamente, prlas rt·speetivas 
'j !tesourarias de Fa~enda. á vista da competente fó de officio; 
sendo elles contemplados em folha para serem pngos do soldo, 
mediante liança c próvio pagamento da importancia do sello 
e mais dirritos devidos, com obrigação de apresentnrem as pa
tentes dentro do prazQ r:v;oavel que lhes f<k murcado. 

l1eus Guarde a V. Ex.- Sebastú!o do nego Barros. -Sr. 
Angelo l\loniz da Silva Ferraz. 

:i 



N. 594..- Aviso de 27 de Dezembro de 1860. 

Declarando que os Presidentes das Provindas, em virtude das disposições 
vigentes, podem conceder até tres mezes de licença, rom soldo simples 
no caso de molestia comprovada perante .I untas de Saude. 

1. • Dírectoría GeraL- Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias da Guerra em 27 de Dezembro de 1860. 

Illm. c Exm. Sr. -Inteirado pelo seu oficio n. 2:2:5 de 7 
do corrente, de haver ,-. Ex. com~edido quatro mczcs de li
cença ao Capitão do Corpo de ]~stado l\Iaior de 2." Classe .Toa
(JUim Xavier de Araujo, para tratar de sua saude, tenho a 
declarar a Y. Ex. que pcrmittindo o art. 10ü do Regulamento 
apprmarlo pelo J)ccrelo n. 2. 677 de 27 de Outubro ultimo, 
em que V .. Ex. se fundou para esta concessuo, que os Presi
dentes das Províncias possão conceder até tres mezes de li
cença, com soldo simples em caso_dc rnolestia comprovada pe
rante Juntas de SaudP, c ouvido o Commandante das Armas 
se o houver, hc obvio que, á vista desta disposição, a licença 
do referido Oficial não podia ser concedida por tanto tPmpo. 

Deus Guarde a Y. Ex.- SeTw$tÍr7n do Re_qo Ban·os.- Sr. 
Presidente da Provinda do Rio (irandc do Sul. 

N. ;}!lt:í.- Circular de 27 de Drzembm de 18GO. 

Determina rtnr. a reclama~ão de tlesprzas feitas rom os inrlivirlnos qnr 
entrão para o ,;rn iço do J·:~rr.-ilo, tant0 voluntat'io,; como rrrrutados 
só trnha lugar quanto a f'Scr:nos rPf·rutado~. 

t.a Directoria Geral.- Hio de .TanPiro. Ministerio dos Nc
gorins da Guerra em 2i dP DPzcmhro de UHiO. 

111m. c Exm. Sr.-.\eonteePndo nuo poucas V<'Zrs que entre os 
indivíduos, tanto Yoluntarios, como n·crulados, que enlri\o pam 
o serviço do Exercito, encontrem-se Pscravos <lc particularrs, 
a que são depois entregues á vista tios documentos comwoba
torios do seu dominio; c suscitando-se a duvida se os cofres 
publicos devem reclamar as despezas que por ventura tenhão 
feito com individuas nnqtwllas condições: Sua l\lagcslade o Im
perador Houve por bem por Sua Imperial Resolução de 7 do 
corrente, Tomada sobm Consulta do Conselho Supremo Militar, 
Determinar que a reclamação de semelhantes dcspczas só não 
tenha lugar quanto a escravos recrutados. 

O que comrnunico a V. Ex. para seu eonhccimcnto c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Sebastir1o do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província dP ... 



N.o 596.-FAZENDA.-Em 27 de Dezembro de 1860. 

Sobre os limites para o lançamento da decima urbana, creada pela Resoluçil.o 
de 23 de Outubro de 1832. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro .em 27 
de Dezembro de 1860. 

Em solução ao officio que a V S. dirigio o Administrador 
da 1\eccbedoria em 10 do corrente, sob n.0 182, consultando 
se á vista da Portaria dessa Directoria Geral de 17 de Novembro 
proximo passado com que á mesma H.ecebedoria forão rcmet
tidas-pam execução do § 8.0 do art. 12 da Lei n.0 1.1U. 
de 27 de Setembro ultimo- copias da demarcação de 1838 
para o lançamento da decima creada pela H.csolução de 23 
de Outubro de 1832 c da que fez a Illrn. Camara Municipal 
em 1831 para a cobrança da dccima urbana, se devem con
siderar tambcm alterados os limites demarcados em 1858 pela 
Commissão de que trata o Decreto n.o 609 de !~ de Junho de 
1845; haja V S. de declarar-lhe: que dizendo respeito o ci
tado § 8. o sómente ao imposto da dccima urbana CJ'cado pelo 
§ L o do art. 2. o da supradita H.esolução, c não tendo outro 
fim se não evitar que, em virtude do augmento constante da 
Cidade, ficasse a cobrança do imposto indefinidamente exten
siva at~ além dos limites que tivera em mente a mencionada 
H.esolução; em nada entende a disposição dcclaratoria da Lei 
n. o 1.114 com as demarcações ordinarias, que, em períodos 
determinados incumbe á dita commissão fazer na fórma do 
referido Decreto n. o 409; visto como não implicão estas de
marcações com a de que tratou a Resolução de 1832 para 
huma collecta com destino especial, como foi a então decre
tada, c que por sua natureza tende a restringir-se ao par e passo 
que se forem alargando os limites da cidade, até de todo ex
tinguir-se pela cornprehensão do espaço da lcgoa além da de
marcnção daquelle tempo: e outrosim que nesta data se re
quisitão do Ministerio do Imperio providencias para a collocação 
dos marcos nos pontos índicados na demarcação de 1838, o 
para que se levante a planta competente, se outra não existir 
de que se tire copia, para ser archivada na Recebedoria como 
pede o mesmo Administrador. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moni~ da Silva Ferra:t..
Sr. Conselheiro Director Geral interino das Rendas Publicas. 

Officiou-se ao Ministerio do lmperio para mandar collocar 
novos marcos e levantar outra planta. 

• 



50,4 

N.o n~J7.-Em 2S dn J)ezcrnbro dt~ 18GO. 

O art. 6. 0 do Regulamento de 3 de ~ovcmbro de 1851 só hc applicavcl aos 
' consulcs c subditos dás Náçúes com qhc lwnver accordo. 

1\Iinisterio dos Negocias da FGzenda. Rio de Janeiro em 28 
de Dezembro de 1860. 

lllrn. c ]~xm. Sr.-A rt~speilo do espolio do fallrddo iult•s
ludo Antonio de l\loura, natural de Arabia, declaro nesta data 
ao lJresidente da Província de Sergipe, o qual a V. Rx. con
sullou sobre o destino do referido espolio, qtw deve mandar 
recolher ú Collcctoriu o que do mesmo jú se apurou, rcmo
vehdo-sc os bens das mãos dos Administradores para a de hum 
Curador qun quanto antes prornovu a arremataçfto dos demais 
bens, e dê entrada do produclo nos cofres puhlicos; prevn
nindo o dito Presidente de que lahora em equivoco, pensando, 
como so deduz do oficio que a V. E:t. dirigio, que o art. 6. 0 

do Regulamento de 8 de Novembro de 18M he applicavel aos 
estrangeiros em geral, quando nfto ha no lugar Agente Con
sular; c qtH~ no caso em qucsUío cumpria obscrvar-sr~ tJiío a 
disposiçiío de la I arii~o, ruas ao uos llegulanu~utos de !) de Maio 
de 1Sfd, art. 43, de 27 de Junho dr l84a ari. H. c de 15 
de igual mcz de 1859; pois que o citado art. G." só tem vigor 
a respeito dos ;\gentes Consulan)s e subdiíos de lmrna naçiío de
pois que, r)JJI virludr) d1~ accordo, l'r\r a rceiprociu;ult~ eslalw
lecida por nwio de uolas reversaes, e sendo l)lll conscquPncia 
mandado executar pelo Governo lmperial. O que comnm
nico a V. Ex. em resposta ao seu A vi !lo de 22 do mcz pas
sado, pelo qual dr)u-me eonhecilnento da suprameneionada 
eonsulta. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Angelo JJfoniz da Silva Ferra::..~ 
Sr. João Lins Vicil"a Cansansào tio Sinimbú. 

Oficiou-se ao Presidente de 8crgipe no rtwsmo sentido. 

N. 598 ... íif1EitHA. -Ali~o de 28 de He~mnbro tle 18ü0. 

llcclarando que a disposição do Ayiso Circular de 14 de Agosto do mesmo 
anno, a respeito de fardamento aos Guardas Nadonars, só hc applica
lel em taso de serviço de dcsttlcatil~htb pro]ii-lalncnt!\ díto. 

4." Directoria Geral.- Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias da Gucrru crn 28 de .bczembt·o de 1H60. 

l~m resposta ao seu officio de 19 de Novembro proximo pas
sado, dcel;1ro a Y. S., que a disposição do Aviso Circular de 



14 de Agosto antPrior a respeito de fardamento aos Guardas 
Nacionaes, só he applicavel em caso de serviço de destáca.:.; 
mento propriafllente dito; devendo abonar-se aos mnpregàdos 
em escoltas c diligencias unicamente o soldo c ctape. 

Deus Guarde a V. S.- Sebastião do Rego Barros-Sr. Ins.;. 
pector da Thesouraria de Fazenda da Província do Pará. 

N. 59~. -Aviso de 29 de Dezembro de 1860. 

Estabelecendo que toda a correspondencia oficial, qut> houver de subir d9 
Commando de Armas á Secretaria de Estado dos l'íegocios da Guerrá, deve 
ser dirigida por intermcdio da Prcsidencia da respecth a Provinda. 

t.a Directoria Geral.- Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne~ 
gocios da Guerra em 29 de Dezembro de 1860. 

lllm. e Exm. Sr. -Tenho presente o seu olllcio 11. 5A6 de 
17 do vigente mez, em que V. Ex:. participa ter declarado ao 
Coronel Commandante das Armas dessa Provinda, em solução 
a p<'rgunla que llw llzt~ra, dever ser dirir;ida por intermcdio 
d11 Y. Ex. a ClliTt~SjHllldencia tpw ltouvPr de suhlr u estu Se
ereta ria de Estado ; c em res!JOsta cabtHne signllicar a V. Ex.; 
que he com em~ito por seu intermedio que deve ser trazida ao 
meu conhecimento toda a correspondcncia ollicial. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

N." GOO. - IMPERIO. -Aviso de 29 de .Dezembro de:t860~ 

Ao Director da Faculdade de Direito de S. I•aulo ~obre o parecer dado 
a respeito tle hum compendio destinado ao ensino do direito romano. 

!~.· Sccção.-Hio de Janeiro. Ministerio dos Negoclos do iJ&~o 
prrio em 2\) de Dezembro de 1860. 

A S. 1\1. o l111perador foi presente, com o officio de V. 8. 
de 18 de l\laio deste anno, o paret!er da C()ngregaÇãQ d~~a 
Faculdade, sobre o_ compe11dio de direito romano, composto 
pelo Dr. l~rnesto Ferreira ~'rança. 



E o mesmo Augusto Senhor, conformando-se, por Sua Im
mediata Resolução de 22 do corrente mez, com o parecer da 
Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado, exa
rado em consulta de 15 do dito mez, lia por bem mandar 
declarar a V. S., para que leve ao conhecimento da referida 
Congregação, que não pôde deixar de merecer reparo do Go
verno Imperial a clausula final do parecer da Commissão no
meada pela dita Congregação, e que foi approvado, pela qual 
se estabelece que pertence á autonomia da Congregação a es
colha dos compendias que devem servir de texto para a expli
cação das materias do curso respectivo. 

Semelhante precaução só se pôde explicar pelo pensamento 
de se attribuir ao Governo a intenção de desconhecer os di
reitos que competem pelos Estatutos ás Congregações, o que 
se não deprehende da letra do A viso de 28 de Fevereiro 
ultimo. 

A autonomia da Congregaç.ão, pelo modo porque ella quer 
ententende-la, não existe, nem podia jamais existir ; os esta
tutos a repellem. A adopção dos compendias não he direito 
exclusivo ou privativo dos Lentes, porque importaria isto pri
var o Governo de exercer interlerencia e inspecção a respeito 

• de huma materia tão transcendente no ensino publico, o que 
he inadmissível. 

Deus Guarde a V. Fx.-João 4e Almeida Pereira Fillto.
Sr. Director da J<aculdadc de Direito de S. l'aulo. 

N .• 601.-Aviso de 31 de Dezembro dc18GO. 

A' !\lesa Parochial de Santa Cruz, do Mnnicipio da Côrte, sobre a presi
dencia da mesma l\Icsa pelo 3.o Juiz de Paz na falta do 1. 0 e 2. 0 , e 
demora no comparecimento de hum eleitor para organisação da dita 
Mesa. 

3.a Secção.-Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias do 
Imperio em 31 de Dezembro de 1860. 

Em resposta ao oficio que Y ms. me dirigirão em data de 
hontem, declaro-lhes : 

1.• Que muito legalmente procedeu o 3.• Juiz de Paz dessa 
parochia assumindo a presidencia da mesa parochial, huma 
vez que á hora marcada pela lei não se achava presente o 1. • 
Juiz de Paz, a quem competia a referida presidencia, nem o 
2.• como seu immediato, pois que, segundo as instrucções anne
xas ao Aviso n.• 168 de 28 de Junho de 1849, a substituiçã~ 

\ 



do 1." Juiz de Paz pelos seus immediatos em Yotos deve tct· 
lugar, qualquer que seja o motivo da falta daqucllc, e em 
qualquer tempo que clla se dê. Cumpre portanto que o 3. • 
Juiz de Paz continue a prrsidir os trabalhos eleitoraes, até 
que se apresente o 1.•, ou o 2.•, aos quaes de preferencia com
pete a presidencia dos mesmos trabalhos. 

2.• Que não tinha lugar a dissolução da mesa organisada 
sob a presideneia do dito 3." .Iuiz de Paz, e a formnçiío de 
outra, cumo requerêra o 2." Juiz de Paz, sob pretexto de que ella 
se organisára sem elle estar presente na qualidade de eleitor, 
pois que não era necessario, nem legal, que se demorasse a 
organisação da mesa atú que elle ou outro qualquer eleitor 
ou supplente comparecesse. 

Deus Guarde a Vm.-João de Almeidn Pcreim Filho.
Srs. Presidente c membros da Mesa Parochial de Santa Cruz. 

N • 602.-Aviso de 31 de Dezembro de 1860. 

Ao Presidente da Pro\"incia do Rio Grande do Norte sobre votantes e Elei
tores mudados de Parocbia. 

3.• Sccção.-llio de .Janeiro. l\Iinislerio dos Negocios do lm
perio em 31 de Dezembro de 1860. 

Illm. e Exm. Sr.-O Governo Imperial approva as decisões 
que V. Ex. deu ás consultas que lhe fez o Juiz de Paz mais 
votado da Parochia do Patú, a saber: 

1.• Que o~ votantes mudados da parochia, onde estão qua
lificados, devem ser admittidos a votar nella, por isso que o 
art. 5.• da Lei n.• 387 de 19 de Agosto de 18ft.6 e a 2.• 
parte do art. 1.• do Decreto n.o 1.812 de 23 de .\gosto de 
1856 súmente tratão da mudança dos eleitores c supplentes. 

2.• Qe os eleitores c supplentes mudados da l~arochia e por 
onde forão eleitos não podem intervir na organisação da mesa 
eleitoral, nem fazer parte della, conforme dispõe o dito De
creto, e está declarado em varias decisões do Goycrno Im
perial. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pe1·eira Filho.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

J)uisõcs do Gorerno. 



N." 603.-Aviso de 31 de Dezembro de L8!iü. 

Ao Presidente da Provinda de Sergipr, declarando IJUC o rargo de .luiz ti~ 
Paz não hc incomp til c! com o de Proruradur Fbral da Thesouraria de 

Fazenda Provincial. 

3.• s~cção.-·1\iO de Janeiro. 1\Iinistcrio dos Ncgocios do 
1mpcrio em 31 de Dezembro de 1860. 

IIIIIL c Exm. Sr.-Foi presente ao !ioverno Imperial o ollicio 
de V. E-.:. IV 2\J:l de 18 do corrente nwz, relativo á reprcs!m
ta•:ão que IIH~ dirigio o cidadão .Joaquim José Alves (;uimarfw~, 
para que fosse inlima:lo c bacharl'l ?.Ianocl da ~ilv:1 Hcgo para 
optar cnln) o cargo 1le rrowrndor Fiscal 1la TIH·~ouraria de 
F.uenda Provincial, que exercP, e o de Ven)t~dor da Camara 
Mtwicipal dcssJ eapital, para qnc fôra eleito. 
1~m ;·•.·sposta declaro a V. l~x. que mereceu a approvação do 

nw~;mo Co,·erno a solu!:i'\n qt:t) Y. l~x. deu á dita n·pn'S!)lllaçfio, 
tle nüo hawr incomptltib!lidade ua aecnmulaç1ío <lnqurlles dous 
('~ff!;O:', por não existir lei on decis:lo !lo t;ovcrno que a determine, 
11"111 r;;ziio qut~ a [U!Jdamt>nle . 

. \r:c!T';C!~ ;ís razü:·s .qw! V. E:c cxpfíe, a <lecisiío 1!0 :\' iso tk 
':W de Junho do ~~:l':., que dt·clar;!, \rn\tlt!do dos !'ill'~os d1~ .Iuiz 
de l);n: e de l'rocllf·Hkr Fiseal interino, qlll' nflo IH! imompa
tihilit1atk alr:;uma P:n qu·~ dks S!',jiio ~·XP!Tit1os conjunl'!amenle. 

\)Plh t;ual·tk a V. Ec-Joün de ,1.1JJ1!idll l'cnira Filho.
Sr. "Pt·c~;dcnte fl:1 Pt·ovineia t\:~ Sergipe. 

nrdara a yenLPltira L:tclii~·,rnt·ia t!os ;"·l~ 7 .n (' S. 11 
llO ne~.:rrto n.o 1. '!!.51 

(}!- :2:) üntn!n·o de itlS4. 

1." Serç~o -)',inis\erio d<li i"'t'é':O'jns da Marinha. H.io 
flt~ Janeiro em :31 de De:cembro d.·~ ISGO. 

!llm e E\m. br. -- Eua 1\In::;e,;!.Jd<~ c, ln:pt•rador, a qtH'l!l foi 
presente o oficio desse (bnrlel Gt•tH:ral n ." l.hOU de 2'~ de 
.Julho l'roximo pnssado, no 1:nn1, inl'ormando a respeito rlo 
pedido rk bli;;a, qill' faz o Fnrrid do Cor;m dt~ lmpcriars 
'\lnrinhPiros C;nni\h~ Jo<;(~ dos 1\tso;os, por ter compldado dow 
anno:.; de sl'rvic;o depois dn Hll\Í()I', solie'la ao mesmo tem{JO 
qrw se lixe a \Pnladeira inlellig!·n•·ia ,LJ arl. 7 ." do Deerdo n.' 
1 . .'1!i:J r.lr• 2:) d'~ Outnhro ~k 185'~, e d•J arl f:l." do wesmo J)ecre\o, 



IJUe revogou os al'ls. :w c :30 do Hcgulamcnto, que baixou com 
o Decreto n." 411 A de 5 de Junho de ltV~5, Ha por bem, 
por Sua Immcdiata c Imperial Hcsolw;fto de 22 do presente mez, 
tomada sobre Consulta da Secção de Gurrra e ~larinha do Con
selho de Estado de 15 de Novembro nltilllo, l\Iandar declarar: 

1." Oue o referido l<'oniel Camillo Josó dos Passos tem direito 
a sua b;ixa, por ter mais de doze annos de serviço como maior 
no Corpo de lmprriaes .1\larinhciros, u não ter feito declaração 
de q:wn~r ~onlilwar a servir. 

2." Que a disposiçfw do art. 7 ." do citado Decreto de 25 de 
Outubro de 185'1 coulprchende todas as pnu:as do Corpo cxistent~s 
na da la da publicação do mesmo Ucerl'lo, fosse qua I fosse a sua 
proeedeneia, não só porque huma inlelli;;cneia diversa seria 
opposta ao prc~eito constitucional, que uão permitte que as Leis 
tenhiio ctl'cilo relrm:cti\'o, como portiUC o A Yiso de 28 de Outubro 
de 185'1, que deu inslrueçõc:; para a Pxcru1:uo do dito Decreto, 
dú cxaetamcnle no seu § 2." a mesma inlel!igcncia ao artigo 
Clll q•ll~Stão. 

3." Finalmente, qu(' a rcvoga<:iio dos arts. 2fl c 30 do Hegu
lamnnlo que baixou eom o lkereto 11." !~11 A de!) de Junho de 
1W:.S, ddPnninada no art. 8." do !h-ereto 11." l.t~Gs de 25 de 
Outubro 1le tB::.'r·, lw absoluta s!Í!llnttll) ()IH rd;11,:iío as praças que 
se alistaren1 ou tiverem sido alistadas 110 Corpo de Imperiaes 
.1\lnrii!IH•iros da datn do ultimo Decreto Pfll diante, Yisto que ali 
disposil;c•~~s do.; do11s }H'P(Iilo·; artigos eontinuão em vigor para 
as pr;u,:as j;í Pxistl'lll.l:s na d;d.a da (•ron•tJl:r•HJío d1·ss1) DPcreto, 
eoufol'llle a e\plicila dl'll'rllli!HH;l!O do ~~·u arl. 'í .",salva a rxcepção 
conletída na ultima parte desse artigo. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento c execução. 

Deus l~uarde a Y. Ex .-Francisco Xarier Paes Barreto. 
-Sr. Barão de Tam:tnd:ll'l;. 

~-" li05.- FAZEi\iH .~ l:m :31 de lkzcmbro de 1860. 

Os dr•spachus de import;;\ão c cxportaç.ao u5o c'lilo sujeitos a scllo. 

1\linisterio dos Negor,ios dn I•'<tzenda. I: i o de Janeiro em 31 
de Dezembro de 1860. 

Angelo J\Ioniz da ~ilva Ferrnz, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, tendo em vistn o oflicin n." 192 de 15 do 
corrente, em que o Sr. ln~pcetor da Thesouraria da Fazenda 
de Pcrnmubuco dá CClnta de haver <'S!(lhl'kcido que o sello dos 

' 



despachos tanto de importação ccrno de exportação fosse ar; 
recadado c cscripturado com os direitos dos mesmos despachos
declara ao Sr. lnspector que os despachados de importação 
e exportação não estão sujeitos a scllo, porque são documentos 
que pertencem ao expediente da Alfandega, e a vista da dis
posição do art. 703 do llegulamento de 19 do Setembro do 
corrente armo n:io são obrigados a essa taxa. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N." 606.- Em 31 de Dezembro de 1860. 

Sobre as materins do concurso para Praticante das Alfandcgas. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. Rio de Janeiro Pm 31 
de Dezembro de 1860. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, l'residenk do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, tendo em vista o officio n." 121- de 12 do cor
rente em que o Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda do 
Maranhão consulta em que rnaterias devem ser examinados os 
concurrenlcs aos lugares de l'ralicantcs da Alfandega, dt)Ciara 
que os arts. 74 c 76 do Regulamento do 1!) de Setembro ultimo 
são muito explicitos a semelhante respeito, c nenhuma duvida 
se devia olfereccr ao Sr. Inspector se attendessc : 1." que pelo 
art. 67 os lugares de Praticantes são de 1. a entrancia; 2. o, que 
o provimento dos lugares de 1. a cntrancia só póde ter lugar 
mediante concurso e exame, na fórma estabelecida pelos arts. 
73, 74 e seguintes, c.omo he ordenado pelo art. 68. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 



~DDITAME11TOS As DECISÕES DO GOVERNO. 

1860. 

N.o 1.-GtJERRA.-Aviso de :t de Janeiro de 1860. 

Declarando que dl'wndo os alurnnus 1hr Escola Central ser nquartelndos com 
os da Escola de Ap(Jiicu~ão, pelo Decreto n.o :?.116 do t.o de ~latço de 
1858, lhes são applicaveis as disposições dos arts. 141, 143, c H& do respec
tiw Regulamento. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 2 
de Janeiro de 1860. 

111m. Sr.- Em resposta ao ofticio de 29 do mez findo, em 
que V. S. propõe' as duvidas, que ~e I h e oiTereemn sobre os 
vencimentos dos alumnos da Escohl Central, que Wrn de aquni'
telar-se na Militar e de Applieação,. dt>elaro a V. S. para seu 
governo, que determinando o art. 8. 0 do Hegulanwnto appro
vado pelo Decreto n. o 2.116 do 1. o de Março de J 858 que os 
aJumnos da· Escola Central srjão aquarlelatlo~ com os da Es
cola de Applicação, applieaveis lhes são as disposições dos <lrts. 
141, 143 e 145, dando-se-lhes luz, agua, serventes, diaria de 
800 réis, deduzida a etape e hum terço do soldo ás praças'de 
pret: entrando essa quantia e a elape integral dos atum nós 
Officiaes para ::1 Caixa do rancho. 

Deus Guarde a V. S.- Sebastião do Rego Barro.ç .-Sr. Di
rector da Escol !I Militar c de A ppliraçfio. 

N. 0 2.-Aviso de 17 de Janeiro de 18()0. 

Estabelecendo que o aLono da gratifica~ão de engajamento ás praças, que, 
tendo findado o seu tem (lo, continuão a sen ir, h e da competcnria dos 
Commandantcs dos Corpos, a que pcrtcnção ns mesmas praças na lütma 
do art. 18 do' Hegulamcnto 11'. 0 2.171 do 1.0 d•~ )!aio de 1858 combinafto 
com a Circulàr de 21 de Jnlho de 185&. 

Rio de Janeiro. l.'linisterio dos Ncgocios da Guerra em 17 
de Janeiro de 1860. 

Illm. e Exm. SI' . ........;. Niío- sentlo da competeneia dos· Com man
dantes dos destacamentos o abono da gratificação de cngaja-

, .. 



mento ás praças, que tendo findado o seu tempo, continuão 
a servir, e sim dos Commandantt>s dos Corpos a que pertenção 
as mesmas praças, na fórma do art. 18 do Regulamento n." 
2.171 do 1." de Maio de 1858 combinado com a Circular de 
21 de Julho de 1855, com razão oppôz-se a Thesouraria de 
Fazenda dessa Província ao abono feito pelo Commandante da 
Colonia Militar Pedro 2. 0 ú duas praças, posto que a taes ven
cimentos ellas tivessem rlireito, conforme V. Rx. havia deci
dido, c ficando assim rt>spomlido o olllcio da referida Thesou
raria de 7 de Novembro do anno proximo findo. 

Deus Guarde a V. Rx. -Sebastião do Rego Barro.~.- Sr. 
Presidente da Província do Pará. 

N.o 3.-Aviso de 19 de Janeiro de 1860. 

ll"clnrando quP pela disposiç~o da ohs1~rvação 6.• da TaiH•lla do J.o de Maio 
<le tK;,~; st. l<·m direilo á r<'mouta os Olliciaes 1'111 empre~o~os eonsid<'I'IHlus 
perrnnnettles, os tttte st~rn•rn •('lU Conunis"õcs de Estado 1\fttior t~ seute
lhantes, e que sú depois de hum anuo de exercido podem reeeher a n·s
pectiva quantia. 

Hio de Janniro. Ministerio dos Neg-odos da f:unrra ~~m 1!J 
de Janeiro d1• 1860. 

Illm. c :Exm. Sr.-Accusando o recebimento do seu officio 
n. 0 4 de 10 do corrente, relativo ao abono de 200~000 réis, 
pedido pelo Capitão do Corpo de Guarnição Fixa dessa Pro
víncia José Maria de Siqueira Cesar, para a compra de huma 
r.aval~-tadura, á que se julga com direito por haver servido de 
J\laudante do rel'rrido Corpo dl.'sde 26 dP Dezembro de 1 R58; 
declaro a \'. Ex. que bem procedeu a Thesouraria de Fa
zenda dessa Província, oppondo-se á pretenção do supplicante, 
visto que, segundo informa a Contadoria Geral da Guerra, pela 
disposição da observação G. • da Tabella de 1 de Maio de 1858 
só tem direito ú remonta os Officiaes em empregos conside
rados permanentes; os que servem em Commissões de Estado 
Maior c semelhantes só depois de hum anno de exercício 
podem receber a quantia marcada para a compra de huma 
cavalgadura, e não se achando em hum nem em outro caso 
qualquer exercício interino, não tem o supplicante direito á 
percepção de tal vantagem, por haver Interinamente servido 
de Mandante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebastiilo do Rego Barros.-Sr. 
Presidente da Provincia de Minas Geraes. 



N.• 4.- Aviso de 27 de Janeiro de 1860. 

Solvendo varias duvidas ácerca da percepção de vencimentos que competem 
aos Officiaes do Corpo de Engenheiros nas hypothcses ahi apresentadas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 27 
de Janeiro de 1860. 

lllm. e Exm. St·.- A' esta Secretaria de J~slado subio com 
informação da Contadoria Geral da Guerra a representação 
que ao 1Jrigadeiro Commandante do Corpo de Engenheiros di- 1 

rigira o Major do mesmo Corpo João Luiz d<~ Araujo Oliveim Lobo 1 

e que foi por V. Ex. remettida á referida Contadoria. I, 
Nessa representação pede aquelle Major que se resolvão as 

seguintes duvidas: 1.•, se o Official de Engenheiros á dispo
sição de huma Presidencia, no mez em que a mesma Presi
dencia não I h e ordena r serviço·algum, tem direito ás gratificações 
de rcsidencia, e no caso negativo quaes os vencimentos que 
lhe competem : 2.•, se o trabalho que o Engenheiro executa 
em menor tempo que o de hum mez lw sufficiente para que 
tenha tlirdto ás ~rulilieações por inwiro <I<! enmmissiio de re
sidencia, ou activa, segundo a natun~za do trabalho; 3.", se 
o Assistente do Ajudante General he competente para rubricar 
os recibos dos vencimentos, não tendo por suas instrucções 
allrihui~:ão alguma a n•speit.o fio IO<)SIIIO, S<!i!;tmdo o Auditor 
Brasileiro. 

Em solução á essas duvidas, e para que V. Ex. o faça 
constar a quem convier, declaro a V. Ex.: 1.0

, que o Official 
do Corpo de Engenheiros á disposição de qualquer Presiden
cia tem ou não direito ás vantagens de commissão activa ou 
de residencia, segundo a natureza do serviço e ser este pres
tado á Repartição da Guerra, porque no caso de ser o serviço 
pro"ineial, ao Administrador da llrovineia cabe resolver qual
quer duvida, quando a legislação Provincial não seja clara; 
na certeza de que nesta hypotnese o Ollicial só percebe pela 
Repartição da Guerra o respectivo soldo; 2.•, que no caso de 
não ter o Engenheiro commissão, seguramente não deve per
ceber, e então sendo inutil a sua presença na Província he 
de presumir que a Presidencia o faça recolher ao Corpo. 
Aqui cumpre observar que a representação mais par~e di
manar do desejo de estabelecer questões todas casuísticas do 
que da necr-ssidade de esclarecimentos ; 3. o, que seguramente 
o Engenheiro não tem direito a ser pago de vantagens cor
repondentes ao tempo em que não estiver effectivamente em
pregado, pois se tem de perceber as vantagens de hum mez, 
quando desempenha o serviço em dias, lambem póde exigir 
que nas mesmas condições se lhe pague por annos: ainda aqui 
cabe dizer que não se conservão Engenheiros nas Provincias 



para prestarem servi~;os amiudadamente interrompidos, e que 
quando isso succedesse, independentemente de vontade do Go
verno Geral, ao Omcial seria licito solicitar a sua remoção, 
fazendo conhecer ao mesmQ Governo essas ou oulras circums
tancias; 4. 0

, finalmente, que não póde soffr·er a menor duvida 
que os As~istentcs do Ajudante General nas Províncias são os 
eompci.Pntcs par:t ruhriPar os rPdbns dos OIJir,inPs do Exerhtn, 
nfto sei porque delegados do Ajll(lanlc ~~~~•wral 11scalisüo a admi
nistração, (lisciplina, instrucçüo e abastccimcpto dos corpos, 
O!Jieiacs c praças isoladas que cxist.irern nas l'rovipcias, con
f(mnc o art. t.o das lnslrucçCícs de H de Maio de 1857, como 
porque isso mesmo está determinado na Circular de 5 de Abril 
de 1R09. 

Por esta occasifio dcdaro a V. Ex. que deve advertir ao 
Major Lobo que a regularidade do serviç.o exigia que a suare
presentação viess<~, não ao Corrnnand<1nte do Corpo de Enge
nheiros, mas por i ntennedio do Assistente de V. Ex. na ProvíNcia 
das Alag•hs, o qual a teria submettido ao conhecimento da 
Presideneia para no caso de necessidade juntar-lhe as obser
va<;iíPs s11g-g•:rid;1~ [H~la mal.eria c qlw poclf'SS(~m S(~f JH:c•~ssari;ts 
para esclarccirnenlo do tlovei·no, s•mdo o nwnor inconveniuntl.l 
do proceçler daqucllc Oficial a perda de tempo, quando fosse 
dP mister ouvir a Presidcneia. 

D<:us c:uarde a V. Ex.-Sc!Jasliüo tlo Ucyu Harros.-Sr. 
B~n·ão de Suruhy. 

N." 5.- .\viso dll 1." de l\Iarço <k t8GO. 

lkdara:Hio qul' >e deve ohserrar restrit'lamrntc o art. 1:1 das Instrncçi,cs tlc 
111 tlr .lanPiro tlr 18\il combinado eom o § 4." da l'rorisão rk ~1 de 
i\l;ll't;o de 182\J, em que se rstahclrt·.c que its praças ronclt•mnadas ú prisão 
('OIH trabalho, on rnesmo ft prisüo sirnples c-orn exclusão dos rorpo:-;., ne
nhum ahorw se faç<~ !J!'los cofres militares.· 

Hio de Janeiro. 1\finistcrio dos Ncgocios da Guerra em 1 
de l\Jarço de 18li0. 

111m. e Exm. Sr. -Tom.ando em consideração o que V. Ex. 
pm,dcra em seu o!Ucio. n.o 121. datado de 20 de Dezembro 
do anuo fincto, sobre a necessidade de huma decisão que sirva 
d<: regra Pé\l'll o futuro para ~vitar o nbono de venc\mentos 
indevidos, comQ o que se deu cot:n o soldadQ scntc.uciado <la 
Compa,Qhia Fixa deSAa Prqv,incia Ma,nQc\ JÇJ.~é de .~esus~ ~cnlw a 
declarar a V. Ex., para o fazer constar, qQe achan(\q-sc estabele-

) 



c ido pelo artigo 13 das Instrucções de 10 de Janeiro de 18~3, com
binado com o § 4." da Provisão de 21 de Março de 1829, que 
ás praç.as condemnadas á prisão nom trabalho, ou mrsmo á 
prisão simples com exclusão dos corpos nenhum abono se lhes 
faça pelos cofres militares; porque em virtude do disposto no 
mesmo paragrapho deverão essas pracas ser abonadas de alimentos 
caritativos e predso vest.uario pelas Reparli~õcs a quo forem 
entregues, c se estiverem cumprindo sentença em fortalezas serlio 
tirados por meio de prets especiaes pelos respectivos Almoxarlfes; 
deve observar-se restrktamente o que prescreve a Legislaçã6 
citada. 

Deus Guarde a V. J!.J.,-Sebqstiãa do Rego Barros.-Sr. Pre
sidente da P rovincia de Sergipe. 

N." G.-Aviso de 2 de Março de 1860. 

Declarando I)Ue a ração das pra~as, que entrilo para o Hospital, nilo está 
sujeita á avaliaçilo, por ser a mesma que se d;í frs dfectivas na confor
ruid:ul" do ll<'!llllamcnln ,)., 17 d" Fr•vl'reirn d" 1R32, 11rt. f,." 

Hio de .Janeiro. l\linisterio dos Negocias da Guerra em 2 
de Março de 1860. 

Illm. e Exm Sr.-Tendo sido fixado em 500 réis o valor 
da etape para as praças nessa Provtncia no corrente semestre 
de J:.tneiro a Junho, e em 161 réis a meia libra de pão alvo 
que tem de substituir a farinha aos doentes no Hospital, assim 
o communico a Y. Ex. para sua intelligcncia c execução, 
prevenindo-o, afim de o fazer constar á Thesouraria de Fazenda, 
de que a ração das praças que entrão para o Hospital não 
está sujeita a avaliação, por ser a mesma que sn dá ás elfectivas, 
com cxcepção sómente da farinha que he sabstituida pelo pão 
como dispõe o art. 6. 0 do Regulamento de 17 de Fevereiro d~ 
1832. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebasti«.o do Rego Barros.-Sr, 
Presidente da Província do Amazonas. 



~6~ 

e N.8
• 7.-Circular de 3 de Março de 1860. 

Recommendando a fiel obsenancia do disposto no art. &.~as Iostrucções 
Arde U de Julho de 18&7 a reapeito do abono de forrageds para eavalga

,< dura~ aoa Officiaes que seguem em serviço para as Provioeias. 

Rio de Janeiro. Ministerlo dos_ Negocios da Guerra em 3 
de Março de 1860. ' ' 

.# .tr.·· 

lllm. e Exm. Sr.-VeriHcando a Contadoria Geral da (iuerra 
que em algumas Thesourarias de Fazenda se tem abonado 
indistinctamente forragens para cavalgaduras aos Officiaes que 
seguem em serviço para outras Provindas, sem attcnder-se á 
declaração final do art. 1. • das Instrucções de 24. de Julho 
de 1857, quando o art. 5.• das mesmas lnstrucções explica 
quaes scjão os Officiaes á quem compete tal abono; o Governo 
Imperial manda rccommendar a V. Ex. a fiel obsPrvancia do 
disposto no citado art. 5.•: o que V. Ex. fará pontualmente 
cumprir. 

Deut Guarde a V. Ex.-Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de ... 

N.• 8.- Aviso de 2r.. de Março de 1860. 

Approvando o Jtagamento das despezas feitas com o fornecimento de agua 
aos quarteis da Palma e do Forte de S. Pedro. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 24 
de Março de 1860. 

lllm. e Exm. Sr.- Com o seu oficio n." 48 de 14 de l'e
vereiro ultimo recebi a representação que ao Commandante 
das Armas dessa Província dirigirão os Commandantes do 2.• 
e 7 ." Batalhões de Infantaria, ponderando que nem as sobras 
dos ranchos, nem as economias licitas dos ditos Corpos com
portavão as dcspezas com o fornecimento de agua aos quar
teis da L.1lma c do Forte de S. Pedro, do t.• de Outubro a 
31 de Dezembro do anno proximo prcterito, cujas contas forão 
apresentadas a V. Ex. que, de accôrdo com o parecer do Ins
Pf>"tor da respectiva Thesouraria, mandou sati6fazer a sua im
portancia á Companhia do Queimado. 

Transmittiudo á V. Ex. a inclusa copia da informaçilo da 
Contadoria Geral da Guerra, exar.ada sobre semelhante objecto, 
!'esta-me declarar-lhe, conformando-me inteiramente com a 



~·· 
~~nião da mencion~a, Repartição, que approvo o seu proce
.e·~ento, por nlio puder o Aviso do t.• de Dezembro de 1859, 
que V. Ex. çitou, ter :·etfeito retroactivo, mui especiâ'lmente 
em relação f' .despezas'. já feitas; com quanto a deliberação de 
V. Ex comprehenda a despeza do mez de Dezembro, .posteriOI' 
á data do mesmo Aviso; que cumpre seja inteira e fielmente 
executado ; e bem assim que V. Ex. ~eve compellir o Com
mandante do dito 2.• Batalhão de Infantaria &. restituir inte-

··gralmente a importanéia da agua quw o Corpo recebeu desde 
que o Batàltillo da Guarda Nacional foi dcsaquartelado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Sebastião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Provincia da Bahia. 

N. 0 9. -Aviso de 31 de Março de 1860. 

Estabelecendo que as praças do Exercito que se engajarem podet·lo go1ar 
das honras de Cadete, que fraillo antes do engajamento, quando se nllo 
olferererem duvidas ou suspeitas a respeito do seu direito por notorio. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 31 
de Março de 1860. 

lllm. c Exm. Sr. -Sua Magcstade o Imperador, Confor
mando-se com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôa 
Fazenda e Soberania Nacional, dado sobre a pretenção de Joa
quim Pedro do Rego Barros, praça do 1. • Batalhão de j nfan
taria, de ser-lhe permittido gozar das honras de Cadete que 
fruia antes de se engajar, Manda declarar a V. Ex. que com
quanto sejão ponderosas as razões de cautela em que se fun
damenta a ordem do dia do Exercito n.• 57, de 12 d.e Abril 
de 1858, deve admittir-se excepção a favor daquelles sobre t:ujo 
direito, por noto rio, se não offerecem duvidas ou suspeitas · .,. 
como parece estar o pretendente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebtutiilo do Rego Barros.-Sr. 
Barão de Suruhy. 
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N.• tO.- J\vMti d~ $ de Abril d~ 1860, 

, : ~~o ~ue &os Ollllliw; ~tltaodo ~~eg.em para 1101 desti!Ms, dév..e 
·. • ;. eOooerlllr • aboao da alklici0ll61 e- eüpe da data da 11iaglllll em diante. 

·:. ll» de JaneiN, MiifAisteliiQ 401i NeSQCiAi ~a Gaerra em 28 
.: ~ .üril da ii&&. 

llJm. e Exrn. Sr.-F-aça V. Ex. dev.id.am.ente constar á. 
Thesourari&~ oo Fazenda de!lolia Província q.qe regularmeute pto
cedeu, impugnando o pagamento dos vencimentos pertencentes 

. ao mez oo Fbvereiro ultimo. Fequerido pelo Tenente do Corpo 
de Guarnição Fixa de Minas G~n"aes, José Cesar do Mello Sampaio, 
que obteve permissão para, antes de seguir para o seu destino, 
demorar-se ahi, afim de apromptar sua família; mllS que, no 
entanto, deve conceder-lhe o abono da addicional ~ etape da 
data da viagem em diante, por isso que, segundo informa a 
Contadoria Geral da Guerra, á essas vantagens geraes teria direito 
o mesmo Tenente se houvesse segllido directamente da Côrte 
para o seu destino. 

Deus Guarde a V. Ex.-Sebaslião do Rcyo Barro1. - Sr. 
Presidente da Província de S. Paulo . 


	decisoes1860_1
	decisões1860_2
	decisões1860_3
	decisões1860_4
	decisões1860_5
	decisões1860_6
	decisões1860_7
	decisões1860_8
	decisões1860_9
	decisões1860_10
	decisões1860_11
	decisões1860_12
	decisões1860_13
	decisões1860_14
	decisões1860_15
	decisões1860_16
	decisões1860_17
	decisões1860_18
	decisões1860_19
	decisões1860_20
	decisões1860_21
	decisões1860_22
	decisões1860_23
	decisões1860_24
	decisões1860_25
	decisões1860_26
	decisões1860_27
	decisões1860_28
	decisões1860_29
	decisões1860_30
	decisões1860_31
	decisões1860_32
	decisões1860_33
	decisões1860_34
	decisões1860_35
	decisões1860_36
	decisões1860_37
	decisões1860_38
	decisões1860_39
	decisões1860_40
	decisões1860_41
	decisões1860_42
	decisões1860_43
	decisões1860_44
	decisões1860_45
	decisões1860_46
	decisões1860_47
	decisões1860_48
	decisões1860_49
	decisões1860_50
	decisões1860_51
	decisões1860_52
	decisões1860_53
	decisões1860_54



