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didos nas disposições do Art. H5 dot< novot< 
Estatutos das Faculdades tle Direito . . . . . . . n 
--Aviso de 12 de Fevereiro de 1856.- Re
solve a.consulta do Presidente da Junta Central 
de Hygienc Publica, sobre a disposicão do 
Art. 25 do Regulamento de 29 de Setembro 
de 1851 ............................... 11H 
-FAZENDA. -Em 13 de Fevereiro de 1856. 
Sobre os vencimentos dos Professores do Col
lcgio das Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12H 
-Em 14 tlc Fevereiro de 1856. -l'agamenlo 
de decima e quatro por cento das dividas activas 
tia herança faz-se sobre o producto em praca 
publica, precedendo permissão do Thesouro. 121 
-Em 14 de Fevereiro de 1856.-Instrucções 
para execução do Art. 35 da Lei de 18 ele 
Setembro de 1845, sobre o privilegio da Ty-
pographia Nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >J 
-JUSTICA.-Aviso de 14 de Fevereiro de 
1856.- Ao Presidente da Província do Rio 
fie Janeiro.- Declara que o .Tuize.Mnnicipal 
Substituto do Termo de Cantagallo tlaquella 
Província , não procedeo em regra nomeando 
hum Agente de leilão , o que só compete aos 
Tribunaes do Commercio fazer. . . . . . . . . . . . . 123 
- FAZENDA. -Em 18 de Fevereiro de 1856. 
Sobre a applicação do Deereto de 8 Novembro 
de 1851 ás heranças arrecadadas antes de esta
belecida a reciprocidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.t. 
- Em 19 de I;evereiro 1856. -Explica a ta-
bella do Sello proporcional do Regulamento de 
10 de Julho de 1850 ...................• 125 
-GUERRA.- Aviso de 19 de Fevereiro de 
1856. --Declara que os Bachareis paizanos , 
tJUC dirigem turmas de exercícios praticos , 
tem direito á~ vantagem;, •tu e percebem O!' 
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Substitutos da Escola Militar, em iguaes dr
cumstaucias o o o o . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 

N." 89. -Aviso de 22 de Fevereiro de 1856. -Manda 
ctccul.ar as lnsl.rucçücs para o prol'esso da en
trega , recebimento e pagamento das eosturas 
manufacturadas fóra do Arsenal de Guerra.. » : 

N." ~10. -FAZENDA. -l:m 23 ele Fevereiro de 1856 
Sisa de bens adjudicados á Fazenda Provincial. 129 

No" 91. -Em 23 de Fevereiro de 1856.- As Ins
trucções de 28 de Abril de 1851 sobre custas 
são especiaes ás causas da Fazenda Publica. . >> 

No• 92. -Em 25 de Fevereiro de 1856.-As avarias 
e damnos occorridos a bordo , depois de des
pachadas as mercadorias , correm por conta 
dos donos .......................... o . . . 130 

No" 93. -Em 25 de Fevereiro de 1856.-Instrucções 
Jmra o pagamento dos bilhetes de costura o . . 131 

N." 9.1j.. -IMPEL\10.- Aviso N." 6 de ':!5 de Feve
reiro de 1856.-Ao Presidente das Alagoas. 
Resolvendo algumas duvidas propostas pelo De
legado do Director Geral das Terras l'ublicas 
naquella Província. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 133 

N.• 95. - FAZENDA.-Em 26 de Fevereiro de 1856. 
Os Precatorios a favor da Fazenda para levao~ 
tamento de dinheiros de heranças jacentes estão 
isentos de Sello o ..... o .. o ......... o . . . . 134-

N." 96. - IMPEHIO. -Aviso N.• 10 de 27 de Feve
reiro de 1856 -Ao Presidente do Espirit.oSanto. 
Sobre a medição de terrenos proprios para 
estabelecimento de huma Colonia Agrícola no 
Hio de Santa Maria o .......... o .. o . . . . . . 134-

N.• 97. -FAZENDA. -Em 28 de Fevereiro de 1856. 
Compctencia dos Administradores dos Consu
lados sobre apprehensões ... o .... o o . . . . . . 137 

N.• 98. -Em 29 de Fevereiro de 1856.-Incompa
tibilidade entre os cargos de l'azenda Geral e 
da Provincial .. o .. o ........ o . . . . . . . . . • . . 138 

N.• 99. -GUERRA.- Aviso de 5 de Março de 1856. 
Man•la addicionar á Tabella dos preços dos artigos 
fabricados no Arsenal de Guerra da Côrte , de 
165;jzl000 de huma barraca de Official General. 139 

N." 100. -liUPERIO.- Portaria de 6 de Março de 1856. 
Approva a l'oslura da lllm ." Cttmara Municipal 
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da Córtc, em sub~titui~ão da de 16 tle Janeiro 
de 1851 ...•........................... 139 

N.• 101. -Portaria de 6 de Março de 1856. -Approva 
a Postura da lllm. • Camara Municipal da Côrtc, 
subsliluimlo alguus ~~tio rcspcdivo Codigu tlt~ 
Posturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.&0 

N.• 102. -Portada de 6 de Março de 1856. -Approva 
a Postura da Illm. • Camara Municipal da Côrtc 
em substituição do§ tO." do Titulo t.•Secção2.• 
do respectivo Codigo.. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. U-2 

N.• 103. -Aviso N.• 9 de 6 de Março de 1856.- Ao 
Presidente da Província de Santa Catharina. -
Communicando haver Sua l\Iagestatle o Impe
rador deferitlo o requerimento em que o Dr. 
Blumenau pedia hum empregado d' Alfandega do 
districto para fiscalisar o desembarque dos co
lonos c suas bagagens. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 

N.• 10'1.. -FAZENDA. -l~m 6 de Março de 1856.
Os l'residcntcs das l'rovincias não podem con
ceder licenças a Empregados de Fazenda, senão 
até 3 mezcs com orílenudo dentro de hum anno. 14!1-

N. • 10;). -Em 7 de 1\Iarço de 18;)6.- Os Presidentes 
de Província podem demittir os Empregados 
por elles nomeados interinamente na confor-
midade do seu Regimento..... • .......... 145 

N.• 106. -GUE11RA. -Aviso de 8 de Março de 1856.
Determina que os bonetcs dos differentcs Corpos 
do Exercito scjão fabricados pelo--ntodelo dos 
do Batalhão de Engenheiros, sendo a tira da 
guarnição da côr das da gollas , c os vivos das 
costuras da das fartlas dos respectivos Corpos. 146 

N.• 107. -ll\fPERIO.-Aviso N.• H de 11 de Março 
de 1856.- Ao Presidente de S. Pedro.- Ap
provando a ceJencia do contracto do Conde de 
Montravel á Sociedade Montravel Silveiro e Com-
panhia........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 108. -Aviso N.• 1 de 12 de Março de 1856.
Ao Director Geral das Terras Publicas. -Ap
provando hum contracto celebrado com I. G. 
Nagel ................................. 1-'1-7 

N.• IOn. - FAZEND . .\..- Em 12 de Março de 1856.
Sobre a entrada de generos inflammaveis , e de 
grande volume c pequeno valor nos armazens 
alfandegados. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • 148 
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N. o. J 10. -Em 13 de Março tlc 1856.- Sello das cer
t itlücs ·das cituçõcs c outros acto~ judiriaes , e 
dos pupeis que correm pelo Juizo de Paz •.. 149 

N.• 111. - Glll\Ul\A.- Aviso tlc 13 de 1\larço de 1856. 
llcclara 111W os Commmulanles tias Compauhias 
de Pedestres tem preccdencia aos Alferes do 
Exercito e a da extincta 2. • Linha , sendo con
sitlerados Tenentes mais modernos , e que lhes 
compete nomear os Inferiores de sua Compa-
nhia e ter hum ordenança.. . . . . . . . . . . . . . • 150 

N.• 112. -11\IPERIO. -Portaria de 14 de Março de 
1856. - Approva a decisão dada pelo Presidente 
da Província do Rio de Janeiro , sobre a intel
ligencia do § J.• do Art. 18 da Lei R~gula
mcntar tlas Eleições .....................• 151 

N." 113. -Aviso de 15 de 1\larço tle 1856.-Solve a 
eonsulta do .Juiz de l'az Prc~;idenle da Junta de 
C)ualilieaçiio dos votantes da l'anw.hia da Ilha 
do Governador, sobre o modo como de\ ia pro
ceder para organisar a dita Junta na falta de 
eomparccimento de todos os Eleitores c Juizes 
de Paz immcdiatos até o 4·. • lugar. . . . . . . . . 152 

N.• 114. -Avi~o N.• 5 de 15 de Março de 1856. -Ao 
Dircctor Geral da Colonia militar do Urucú.
Sobre a coneessão tle licença aos Colonos. . . . 153 

N.• 115. -JUSTICA.-Aviso de 15 tlc Março de 1856. 
Ao Prcsid.entc da Província do Ceará. - Declara 
que as custas dos processos instaurados ex-officio 
nfio podem ser cobradns, senão tiPpois de haver 
sentença final c irrevogavel ......... ". . . . . » 

N.• 116. -Aviso de 15 de ~larço de 1836.--AoPre
sidente do Província do Ceará.- Decide que 
os Tabelliães do Registro de hypolhecas não 
poêlem ter mais de 1 ;ttl500 pela m-erbnção, 
em conformitlade do Art. !H do l1egimento; 
entendendo-se pôr averbação o acto 1~elo qual 
clle faz constar a cxistcncia do registro da hypo
theca , e não cada huma das notas relativas 
postas nas copias ou traslados. . . . . . . . . . . . . 154 

N.• 117. -GlJERRA.--Circularde 15dcMarçodc 1856. 
Determina o modo de contar a antiguidade de 
serviço c de praça aos volunlarios que tiverem 
menos de 18 annos de idarle , c manda que se 
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lhes abone a respectiva gratificação logo que 
completem esta idade. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 155 

N.• 118. - IMPERIO.- Aviso eircular de 17 de Março 
de 1856.- Aos Presidentes de Pernambuco c 
8. Pt•llro. -- l'rovitlent·imulo n rcspdlo da 1111'

dição das terras das Aldêas de lndios ....•.. 1S7 
N." 119. -FAZENDA.-Em 18 de Marco de 1856.

Sohre o Art. 18 do Hcgulamenlo.de 12de Junho 
de 184-5 .............................. 158 

N·• 120. -- GUERRA.-Aviso Circular de 18 de Março 
de 1856.-Explica como se deve contar o tempo 
de serviço para o elfeito de vencer a gratifi
cação de voluntario, ou ter baixa aos que assen
tárão praça antes de dezoito nonos de idade. . 159 

N.• 121. -Aviso de 19 de Março de 1856.-Declara 
que as praças de prct excusas do serviço ou 
promo\-idas a Officiacs tem direito por ajuste tle 
contas, ao valor do fardmnenlo grande que li
verem vencido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 GO 

N.• 122. -11\IPERIO.-Portaria 22 de Marçode1856. 
Crêa huma Agencia de Correio na Freguezia de 
S. Gonçalo da Batalha, na Província do l)iauhy. 161 

N.• 123. -FAZENDA.- Em 23 de Março de 1856. -
Sobre os vencimentos dos Officiacs do Corpo 
de Engenheiros empregados em com missões de 
outros Ministerios que não seja o fia Guerra. . •> 

N.• 12-\-. -Em 24 de Março de 1856. -Não se devem 
restituir ás partes os documentos qlte juslificão 
a imposição de mullas; c a cxhihiçfio de novos 
instrumentos niio livra da multa dos A1·ts. 15 
e 16 do Regulamento de 16 de Abril de 1842. 162 

N.• 125. -JUSTIÇA.-Aviso de 2li. de Março de 1856. 
Ao Presidente da Província de S. Paulo.- De-
cide que ao Vereador, que se acha substituindo, 
por falta de supplentcs, ao Juiz Municipal, 
compele a substituição do Juiz de Direito ; c 
que o Presidente do Jury, quando ficar impos
sibilitado de continuar a funccionar por impe
dimento repentino, pódc passar a jurisdicção 
ao Substituto mais proximo, até que chegue 
aquelle á quem pertence o exercício desse cargo. 163 

N.• 126. -FAZENDA.-Em 26 de l\Iarço de 1856.
Dedara que o dinheiriJ de orphãos póde em-
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prc~ar-se em acçücs da Eslratla tlc ferro tle 
l'ctlro 2.". . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 164 

N," 12T. -Em 28 de }litrço de i856. --Declara que as 
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N.• l2ft -Em 28 de 1\Jarço de 1856. -As Autoridades 
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N.~ 129. -ll\IPERIO.- Portaria de 28 de 1\larÇo de 
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da União, na Província do Piauhy .•.•..•.•• 169 
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na l'rovincin do l\laranhfio. . . . . . . . . . . . . . . . t 70 

N.• 1:12. -FAZENDA.- Em o t.• de Ahril de 1856. 
O Art. 212 do Regulamento de 22 de .Junho 
de 1836 refere-se ao erro de calcnlo no des-
pacho ..•..•........................•.• 171 

N." 133. -l\IARINfiA. -Aviso fie 2 de .,..\.hril de 1856. 
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N ." t:Ji .. -FAZENDA..- Em 4 de Abril tle 18:i6.
Sobre a mal\cira tle m:centa•·-se o A ri. 1 O do 
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N.• 136. -Avisode5deAhriltlc 1856.-lUnndaobser
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N.o 137. -FAZENDA. -Em 5 de Abril de 1856.
Iscn(.ão (]c impostos sobre a acquisi~.:ão de em~ 
h a reações para a Companhia do Amazonas. . 181 
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N." 138. --Em 7 de Abril de 1856. -Manda proceder • 
á lotação dos officios c empregos de Justiça. UH 

N.• 139. -Em 7 de Abril de 1856. -Sobre a exe
cução do Art. 15 do Regulamento de 15 de 
Junho de 18..\4 a respeito dos incligcnles .... JR2 

N." U-0. -.Em 7 de Abril de 1856.- Sobre o paga
mento de direitos de 5 ·;. da tahella auuexa á 
Lei de 1.) de Novembro de 1841 . . . . . . . . . >> 

N." 141. -11\IPERIO.- Aviso N.• 17 de 1(1 de Abril 
de 1856. -Ao Presidente do Paraná. -Man
dando dar o maior andamento possível á uo
meação de Juizes f;omrnissarios, e providencias 
para que não seja estorvada a medição e de
marcação das terras possuídas. . . . . . . . . . . . . . 18'i-

N.• 142. -GUERRA. --Circular de 11 de Abril de 1856. 
Ordena que os Officiaes aggregados por mo
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N.• 143. -FAZENDA.- Em U de Abril de 1856.-
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Escripturas que se lavrarem. . • . . . . . . . . . • . . )) 

N.• 144. -Em H· de A.bril de 1856.- Regula a dis
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N.• flí-5. -GUERRA.- Aviso de 15 de Abril de 1856. 
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tubro de 1848 he extensiva aos socios dos m·re-
Jnatanlcs. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 190 
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N.• 168. ~FAZENDA.- Em 9 de l\laio de 1856.
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JUnbo de 1845, Art. 6.•. hc da eompetcncia 
do Thesouro e Thesourari-as.. . . . • . . . . . . . . . 207 
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Declara que os Officiaes da 2. a Classe do Exer
cito, ·tem direito á 5. • parte do soldo, mesmo 
estando desempregados.. . . . . . . . . . . . . • . . . • 210 

N." 17.\.. -Aviso de 12 de Maio de 1856. -Declara 
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cngajamculo conlinmio a servir, e percebem 
por isso soldo dobrado, não perdem a grati-

~ ficaçüo que como laes anteriormcule perccbião 21 t 
N." 175. -Avi:;o de 12 de Maio de 1836.-Approva 

o estabelecimento de huma Enfermaria para 
tratamento dos enfermos da Escola de Appli-
cação. . . • • . • . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . 212 

N." 176. - JUSTlCA.- Aviso tle 12 de ~Iaio ue 1856. 
Ao Presidente da Província de S. l)aulo.
Declara, em solw;ão á ouvida apresentada pelo 
respectivo Chefe de Policia interino, que se 
lhe parecerem suspeitos c faltos de confiança 
os l~scrivãcs c Officiaes uc Justiça llo lugar para 
onde se elle transportar, vóde nomear para 
servirem perante elle como Escrivães e Officiacs 
de Justiça, não só hum dos seus Escreventes, 
c Agentes , IJUC o acompanharem, mas quilos
quer outras pessoas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 

N." 177. -FAZENDA. -Em 13 de Maio de 1856.-
Os vapores da Companhia Pernambucana estão 
obrigados á apresentação de manifestos. . • . • 214-

N." 178. -Em 14 de }\'Jaio de 1856. -A's Thesoura
rias de Fazenda , c nJo aos Presidentes das 
Provincia:s, compete a solucção das duvidas na 
execução das disposições concernentes á admi-
nistra~~ão da Fazenda .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N." 179. -Em 15 de l\laio de 1856.- Sobre as certi-
dões de obito exigidas pelo Art. 9." do Regu-
lamento de 11 de Abril de 1842 ........... 216 

N. 0 180. -Em 15 de l\Iaio de 1856.-A ordem de 6 
de Junho de 185!1- refere-se aos réos que tem 
privilegio do fôro da Fazenda Publica, e a Cir
cular de 18 de Outubro do mesmo anno, á 
quaesquer réos sujeitos ao fôro commum .... 217 

N." 181. -Em 16 de Maio de 1856. -Sobre a isenção 
do imposto das loterias. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

·N." 182. -l~m 16 de Maiode1856.-Ycncimcutosdos 
Substitutos dos Sccretarios dos Governos das 
Provindas.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . 118 
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N.• 183. -GUERRA. -..\.viso de 16 de l\laio de 18.)6. 
Declara que o eaJIÍlÜO l\Ionocl Ago!>tinho !lU 
Silva l\lorcira , tem direito ao soldo por inteiro 
até a dota da nome1u;ão do Con!\elho de Guerra, 
c d'nhi em diante sonumtc a nu~io soldo. . . ':!I U 

N.• 18,t -Circular de 17 de 1\laio de 1856.- Al!c
rando as instrnc<,:õcs para as informações se
mestres , sómcnte na moncim por que devem 
csct·cvcr oseujuizo osCommandautes dos Corpos 
c das Armas. . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 185. -Aviso de 17 de l\laio de 18:J6.--Declara 
que na falta de Offieiaes do Exercito elfectivos 
e reformados, podem ser chamados os de Guarda 
Nacional em destacamento para 1\lembros dos 
Conselhos de Guerra . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 220 

N.• 186. -.\viso de 17 de l\laio tle 1856.-Declara 
que as prat~as condecoradas tem obrigação !In 
comparecer nas formaturas dos Corpos, com 
as respectivas medalhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . z2l 

N.• 187. - FAZENIH .. -Em 19 de Maio (le 1856.
A respeilo do imposto de 10 por cento sobre 
o rapé importado ua Bahia , estabelecido por 
Lei Provincial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 188. - JUSTICA. -Aviso de 20 de l\Iaio de 18il6. 
Ao Prcsi(iente da Relação da Côrte.- Decide 
pela negativa a Sl~guinte questão proposta pelo 
mesmo Presidente: se hum escravo residente 
em Paiz estrangeiro pÓ(le entrar riõ Imperin , 
c ser, não só conserVi\do em escravidão , mas 
até mandado entregar a seu senhor pelas Jus· 
ti~as do paiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:.!:! 

N.o 189. - GUEllRA.-Aviso de 21 de Maio de 1856. 
Approva o preço de 6·7!000 para o feitio de 
hum a sobrecasaca dos musicos do 1. • Batalhão 
de Infantaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

N.o 190. - JUSTICA .. - Aviso de 23 de :Maio de 18:>6. 
Ao Presidente do Tribunal do Commercio da 
Capital do Imperio.- Versa sobre o Hegimento 
interno da Secretaria administrativa do mesmo 
Tribunal , datado de 14 do corrente mez, e 
que abaixo se segue ..................... 22Ji. 

N.•· 191. -GUEH.RA.-Aviso de':!\. dcl\Iaiodc1856. 
Declara qnc os encarregados dos Deposilos de 
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artigos· bollicos nunca prostárão nem devem 
prostár fimv:a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 

N.• JH2. -Em 24 do Maio de 1856.-~Janda incluir 
na respectiva Tahclla o prt>ço dP IRO n'·is para 
n I'Úrltl n mi\n tl'ohrns tlns malolns tle hrim. )) 

N." 1~1:3. - FAZE~BA. --Em ;.!'I- de Maio tlc ft{56.
Expliea o Art. 7. • da Lei de H de .1 nlho de 
J 85.), sobre vencimentos militares. • . . . . . . . 234 

N." IU'I-. -Em 28 de )laio de 18:i6.-Sohreosvenci
mentos dos Substitutos 1los Procuradores Fiscae!l. 235 

N.• 1!).). -Em 29 de i\lnio de 1856.- Sobre o Sello 
proporcional dos quinhc1es hcreditarios . . . . . 236 

N." 196. -Em 2!} de l\laio de 1836. -·Sobre os direitos 
de ancoragem do 'navios que transporliio co-
lonos....................... . . . . ..•... 237 

N. • 197. - Em 29 de Maio de 1856. -Declara que 
a Ilha de Paquct<Í não está suj1~ila 1Í Dccima 
lJrlmna , c <Í Taxa 1le eseravns. . . . . . . . . . . . » 

N." 198. -Em 29 de l\laio de 1856. -Os pleitos judi
ciaes só interrompem a prescl'ipção quando o 
l'odcr Judidario he competente para eonhecer 
da queslão, c não quando esta hc t.la compe
lencia da Autoridade adminbtratira. . • • . . • . 238 

N.• 199. -l~m 30de l\laio de 1856.-Sobrc venci
mentes dos substitutos dos l'rocuratlores Fiscacs. 239 

N." 200. -l:m 30 de l\laio de 1856. -Os encarregados 
dos depositos de artigos bellicos não são obri
gados a prestar fianca. . . . . • • . . . . . . . . . . . . 240 

N." 201. -Em 30 de .Maio de 1856.- Sobre cscriptu
I'UÇ<io c pagamento de juros dt~ cmprestimos 
do Cofre de Orphãos. . . . • . . . . . . • . . . . . . . • » 

N." 202. -GUERRA.- Aviso de 31 de Maio de 1856. 
Dcclam que as blusas para uniforme do tra
balho dos Alumnos t.la Escola de Applicação, 
deve ser conforme o figurino approvado por 
Aviso de 15 de Outubro ultimo ..•........ 241 

N. o 203. -FAZENDA. -Em 2 t.le Junho de 1856.
Sobre a competencia dos Estações l'iscaes para 
a imposição das penas de que trata o Capitulo 
6. o do Regulamento do Sello. . . . . . . . . . . . . 2.\.3 

N.• 20'i-. -Em 2 ele Junho t.le 1856.- Não se po-
dem liquidar as dividas de exercidos findos sem 
prP.f~erJer redamaçiio ela pnrtf'. . . . . . . . . . . . . 2.\.4 
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N.• 205. -GUEHRA ....... Avisll de 2ue .Junho tlc IS:ltL 
Ele~a a 320 réis a diaria dos africanos livres 
empregados no Laboratorio do Cnmpioho. . . 2lS 

N.• 206. -Aviso de 2 de Junho de 1856.- Declam 
qnr. ni\o dr.vem nhnnnr no mesmo intlivitlno 
duns gralificoçõcs de igual nnlurezn 1 nitula que 
simultaneamente desempenhe mais de hum em-
prego ou com missão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

N.• 207. -Aviso de 2 de Junho de 1836.- Fixa 011 

vencimentos que se devem abonar nos Ofii
ciaes que inspeccionarem as Companh1as de 
l'cdestrcs.. . . . . . . . . .....•............. 2l6 

N.• 208. - BIP~UIO.-Aviso de 4 de Junho de 1856. · 
Resolve sobre as gratilicações; á que tem di
reito os Lentes Substitutos das Faculdades de 
Direito , por accrescimo de trabalho. . . . . . . . » 

N.• 209. -Aviso N.• 3 de 5 de Junho de 1856.-
Ao Dircctor Geral interino das Terras Publicas. 
Approvando o contracto feito por intermedio 
desta Repartição com João Augusto Stocklin. 2!1-7 

N.• 210. -FAZENDA.- Em 5 de Junho de 1856.-
0s processos perante as Autoridades .Tndiciarias, 
quando são de sua competencia , interrompem 
n pre~cripção das dividas do Estado; mas as 
habilitações de herdeiros não a interrompem. 2HI 

N.• 211. -Em 5 de Junho de 1856.-Sobre lojas que 
deixárão de ser incluidas no lançamento por 
omissão das Estações Fiscaes. . . . - . . • . . . . 2~-9 

N.• 212. -GUERRA.- Avi~o de 5 de .Tunho de 1856. 
Dedam qne os Officiacs tia Guarcla Nacional 
em destacamento tem direi lo <i 5." parte do 
soldo .................................• 250 

N.• 213. -Aviso de 5 de Junho de 1856. -Estabe
lece uniforme de capote para os Officiaes do 
Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.o 214. -FAZENDA. -l~m 9 de Junho rle 1856.
Sobre as Resoluções de 6 de Setembro de 1852 
e 15 de Julho de 185i. o respeito de ten-enos 
diamantinos ............................ 251 

N. 0 215. -Em 10 de .Junho de 18•>6.-Sobre a co
brança rlo imposto de capatazias. . . . . . . . . . . 252 

N.• 216. -GUEI\RA.-Circnlur de lO de Junho rlc 18;}6. 
Declara qnc a gratiliraçiío do sohlo dobrado ás 
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pra-:.as que continuão a servil· sem engajamento 
uão prejudica a de meio Soldo aos que a tinhão 
como volunlarios .....•.................. 253 

N.• 217. - IMPERIO.-Aviso N.• 5 de t6 de Junho 
de 1856.- Ao Vigario da .Freguezia de Ja
•·arepagmi.-lleelarando que os possuidores que 
cnlr:hiio na posse de suas terras,· Jindo o 1. • 
praz:o marcado para o registro, não são res
ponsavcis pela omissão de seus antepossuidores 
em registra-las. . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . • . . » 

N.• 218. -FAZENDA.-Em 17 de Junhode1856.
Sobrc o Sello dos escriptos de venda de escra-
\'OS~ e dos livros de Irmandades ....•...... 254 

N.• 219. -Em 17 de Junho de 1856. -Sobre as du
vidas propostas pelas Thesourarias a respeito 
do direito ao vencimento por parte de Empre
gados que não são do l\linisterio da Fazenda, 
c abono dos vencimentos adiantados. . . . . . . . 255 

N.• 220. -11\fllEIUO.- Aviso de t8 de .Junho de1856. 
H.esolvc sobre a pratica do systcma homooopa-
thico .........•........................ 256 

N.• 22L -FAZENDA.-F.m 19 de Junho de 1856.
Sobre a cobrança dos impostos de que lmtão 
os Arts. 15 da Lei de 28 de Setembro de 1853, 
89 e 90 do Regulamento de 30 de Maio de 
1836 ...................•............. 257 

N.• 222. - Em 19 de Junho de 1856. -Hecommenda 
o cumprimento da Circular d.c 2!1· de Julho de 
185.1j. ...........••..•................• 258 

N.• 223. -UJPElUO.-Aviso N.• 14 de 20 de Junho 
de 1856. -Ao P1·csidcnle de S. Paulo. - Uc-
solvendo a respeito 1lo registro das terras pos
suídas nas Freguezias que estiverem sem Pa-
rocho ...........•.............•....... 259 

N.• 224. -Portaria de 21 de Junho de 1856.- Crtla 
duas Agencias de Correio, h uma na Villa da 
Vargem Grande, e outra na de S. Bento, na 
Provinda do Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 225. -Portaria de 2t de Junho de 1856.- Crêa 
huma Agencia de Correio no lugar denominado 
- Riachilo- na Província do Maranhão. . . • . 260 

N.• 226. -FAZEND.-l.-Em 21 de Junho de 1856.
:Explica a Ordem de 29 de Dezembro de 1845, 
sobre a isenção das bancas de peixe. . . . . . . » 
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N.• 227. -Em 23 de Junho de 1856. - Pro,·iúencias 
para a boa execução do Art. 23 do Decreto do 
26 de Abril de 1854 .................... 260 

N. • 228. - Em 23 de Junho de 1856.- Restitui cão de 
Sello de lo lerias qne não !'ãn exlrahillas. . . . . 2G2 

N. 0 2:!9. -Em 25 de.Junho tlc 18;-)(L-Snhre as fian~·as 
prestadas nas Camaras l\Junicipaes.. . . . . . . . . » 

N.• 230. --Em 25 de Junho de 1856. -Declara qunes 
Pensões só podem ser pagns nas Thesourarias 
depois de feito o prévio assentamento no Thc-
souro ........•........................ 2G3 

N.• 231. - JMPEHIO.- Portaria de 25 de Junho de 
185G.- Crêa h uma Agencia de Correio na Villa 
de Barcellos , na Provinda da Bahia. . . . . . . . » 

N.• 232. - I?AZENDA. -Em 2G de Junho de 1856.
Vencimentos dos Substitutos dos Empregados 
da Repartiç.ão das Terras Publicas. . . . . . . . . . 264 

N.• 233. --J~m 27 de Junho de 1856.- Não se ent.rc
gão ás partes os rcqucrirncnl••s e redanuu:õcs, 
em que se tiverem lane:ado informações ou pro-
ferido despachos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 2M. -J~m 27 de Junho de 1856.-0 Trih:mal 
do Thesouro não toma conhecimento de re
cursos das Thesourarias, sem que sejão por 
estas officialmente remeltidos. . . . . . . . . . . . . . 265 

N.• 235. -11\IPEUIO.-Aviso de 27 de Junho de 1836. 
Approva a decisão do Presidente da Província 
de S. Paulo, declarando não haver incompa
tibilidade na accumulacão do car·g?r de Juiz de 
l'az l'residenlc da .T unta de l)ualilicação dos vo
tantes c do posto de Official da Guarda Na
cional, mas sómcnte no seu cxcrcicio simul-
taneo ................................. 266 

N.• 236. -Aviso N.• 12 de 2S de Junho de 1856. -·
Ao Presidente das Alagoas.- Sobre o ,·enci
menlo dos Empregados das Repartições Espe
ciaes das Terras Publicas quando substituem 
h uns aos outros. . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 267 

N.• 237. -FAZENDA. -Em 3 de Julho de 1856.-
O requerimento pedindo certidão da liquidação 
de huma divida não interrompe a prescripç,llo. 2ft9 

:N.• 238. -Em 4 de Julho de 1856. -Cobrança de emo
lumentos das certidões passadas pelas Contado-
rias das Thesourarias. . . . . • . . . . • • . . . • • . . . » 
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N.• •239. -GUERRA.- Aviso de 4 de Julho de 1856. 
Eslatue que sirva de Vice-Director da Escola 
d' Applicação o Instructor de 1. a classe o Te
nente Coronel Antonio !'edro d' Alenr-aslm, por 
ser mais graduado que o ComnuHulanle interino . 
do na talhão de Engenheiros. . . . . . . . . . . . . . 270 

N. 0 ~lO. -llA.ZENDA.- Em 7 de Julho de 1856.
Heducçüo da porcentagem da Me~a de Uendas 
de Ilaqui , c augmento da de S. Borja. . . . . . . » 

N.• 2'a I. -Em 7 de Julho de 1856.- Uesponsabili· 
da de por fulta de execução do § 3. o do Art. 2. o 

do Bcgulamenlo n." 589 de 27 de Fevereiro 
de 18'~9 .............................•. 271 

N.• 2~-2. -Em 8 de Julho de 1836.-0 adiantamento 
de vencimentos a Funccionarios l'ublicos não 
hc pcrmitlit.lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 

N." 2'13. -Em!) de .Julho de 1856. ·---Sohrc venci
nwnlos i111levi!los 1lc Vice- !'residt~nles de l'ro-

N.• 2'1.'1-. 

N. 0 2'1-.:i. 

N.• 2'!6. 

vincia .................. , . . . . . . . . . . . . . . » 
- GUEIHL\.. -Aviso de 10 de Julho de 1856. 
Manda observar varias disposições disciplinares 
na Companhia de Arlifices do Arscual de Guerra 
de Pernambuco .......................... 273 
-Aviso de 10 de Julho de 1856.- Ordena 
que o Arsenal de Guerra rcmetla mensalmente 
á Pagadoria das Tropas huma relação nominal 
dos indivíduos que recebem etapc, com todas 
as alterações que occorrcrcm .............. 274 
- FAZENIU. -Em 11 de Julho de 1856.
Sobre a desapropria~~ão de terrenos c cdificios 
ncccssarios para fortificações. . . . . . . . . . . . • . » 

N.• 2'1-7. -Em 12 de Julho de 1856. -As quantias re· 
colhidas aos Cofres Nacionacs , pertencentes a 
maiores de 21 annos, não podem ser consi· 
dera das como cmprestimos de Orphãos para ven
cerem juros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

N.• 2!j.8. -Em 15 deJulho de 1856.-Apedravinda 
como lastro de Navios, e descarregada para 
consumo, está sujeita a pagamento de direitos. » 

.N. • 2'1-9. -Em 15 de .Julho do 1856.- O assentamento 
llos proprios Nacionaes compete ao Thesouro 
c Thcsourarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 276 

N.• 230. -Em 17 de Julho de 1856.- A transfcrcncia 
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de dcspeza de humas para oulms l'rovincia~ 
do lmperio pertence ao Thesouro. . . . . . . . . . 27G 

N." 251. -Em 18 de Julho de 1856. -Sobre os que 
devem servir tle pregoeiros dos t1~ilit1~S c nrn~
malaçõcs qnc se fizerem perante as 'fhcsou-
rarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

N." 232. -GUERRA.-Aviso de 18 de .ruJJw de 1856. 
Manda observar o Hegulamcnto para a llire
cloria das Obras militares. . . . . . . . . . . . . . . . . 217 

N." 253. - FAZEND,\..- Em 19 de Julho de 18;)6.
Salarios c nssignaturas que competem aos Juizes 
dos Feitos.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 280 

N." 254. -Em 19 de Julho de 1856.-Hcsponsabili-
dade dos Empregados que deixão servir sem 
fiança os que são obrigados a presta-la. . . . . )) 

N." 255. -GUERHA.- Aviso de 22 de Julho de 18.)6. 
])edara que as praças da Companhia flc J'e
dcslrcs que tem acabado o seu tempo de ser-
viço e continuão sem engajamento, são ex
tensivas as vantagens concedidas ás do Exercito. 281 

N." 256. -Aviso de 22 de Julho de 1856.-Auto
risa o fornecimento de polvora, para o exer
cido da Escola d' Applicação , independente de 
ordem da Secretaria d'Estado. . . . . . . . . . . . . )) 

N." 257. -Aviso de 24 de Julho de 1856. -Approva 
que fação parte dos Conselhos de Instrucção 
economico o Vice-Director e Cormnandante de 
Engenheiros, c do primeiro o Professor da aula 
de Mathematieas. . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 282 

N." 258. -Circular de 24 de Julho de 1856. -Prohibe 
que pela Repartição da Guerra se fação des
pezas com Quarteis de destacamentos , salvo 
em casos extraordinarios ou nas Províncias fron-
teiras. . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • • • . . . . . . . . . >> 

N." 259. -FAZENDA. -Em 28 de Julho de 1856.
Cumprimento que as Thesourarias devem dar 
aos despachos das Presidencias. . . . . . . . • . . . 283 

N." 260. -Em 29 de Julho de 1856. -Alçada das 
Thesourarias para o pagamento de dividas me-
nores de 250.7t000.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N.• 261. - GUJmB.A. -Aviso de 29 de Julho de 1856. 
Manda que fiquem a cargo do Almoxarife da 
f:asa d' armas da Fortaleza da Conceição as peças 
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de fardamento, equipamento, armamento e cor
reame, que vicrão da Europa para modelos, e 
determina que na mesma Casa d' armas se esta
helec;:a hum deposito d'annamento, que por 
sua raridatle ou cspeeialitllule mereça ser con- · 
servado. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 285 

N .'~ 2.62. - Avbo de 30 de Julho de 18;)6.- l'revinc 
t]UC os Offidaes tio Etercito que continuarem 
em Commissões policiaes ou tic fazenda, sem 
autorisaçtío do l\linislerio da Guerra, se des
contarei o tempo que pa~sarcm nesses empregos: 
c aos Presidenle5 das l'rovincias de que só em 
circumslancias extraordinarias poderão empre
gar os Olliciacs em serviço estranho á 1\epar
tição da Guerra , solicitando immediatamente 
a approvação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 286 

N.• 26~l. -Aviso de 31 rlc .Julho de 1R56.-Excitaa 
ohservaneia tio tle 1 \. tle .laucim tle t R51 , c 
Uegulamento n.• 1.08!> de H de Dezembro 
de 18:>2 sobre as inspecçõcs de sande dos re
crutas, quer volnntarios, quer obrigados. . • 287 

N." 2G!í-. -FAZENOA.- Em 31 de Julho de 1856.
Sobre a arrecadação de emolumentos de cer
tidões passadas pelas l\eparlições da Marinha. 288 

N.• 265. - TMPElUO. -Aviso n.• 21 de 5 de Agosto 
de 1856. -Ao Presitlente do Espirito Santo a 
respeito dos vencimentos mareados aos Juizes 
Commissarios, seus Escrivães c agrimensores, &c. 289 

N.• 266. -Avbo de 8 de Agosto tlc 1~5H.-lleclara 
que não he applicavcl íÍs aposentadorias aos 
]~mprcgados do Ministerio do Imperio a dispo
sição do § !.,, • do Art. 57 do Decreto n. • 736 
de 20 de Novembro de 1850. . • . . . . . . . • . • 290 

N.• 267. -FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1856.-
Na falta de papel sellado deve se sellar por 
verba.... . . . • . ....•...•..•.•.....•.•. 291 

N. • 268. - J~m 8 de Agosto de 1856.- O juramento 
dos Peritos d'Aifandega deve repetir-se sempre 
que tiverem de proceder a algum exame. . . . , 

N.• 269. -Il\IPERIO. -Aviso de 9 de Agosto de 1856. 
Approva a decisão do Presidente da Província 
de S. Pedro , sobre a compctencia do Juiz de 
llaz, que deve presidir ás eleições l\Iunicipaes 
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c de Dislricto 1la nova Freguczia de S. Joiio 
Baptista de Camacuam. • • . . . . . . . . . . . . . . . . 292 

N.• 270. -Aviso de 9 de Agosto de 1856. -Approva 
n dccisno do Prcsi1lcnte da l)rovinda de Minas 
Gentes, relativamente ao lugar, em que se deve 
proceder aos trabalhos da qualilicação dos vo
tantes c de eleições da Parochia do Brejo do 
l\lunicipio da Januaria .........•.......... 293 

N.• 271. -Portaria de 11 de Agosto de 1856.- Crêa 
huma Agencia de Correio na Freguezia de S. 
José da Cacaria, na Província do Hio de Ja-
neiro .................. · .............. 29'1-

N.• 272. -JUSTIÇA -Aviso de 11 de Agosto de 1856. 
Ao l'resi1lente do Par{J, declarando que osaetuaes 
Offioiaes da Guarda Nacional nfio podem apro
veitar-se das disposições do § 3. • do Art 15 
da Lei ele 19 de Setembro de 1850, c § 3. 0 

Artigo 23 do respectivo Hegulamenlo, h uma 
vez que não requerêrao ser dispensados do 
serviço antes da nova orgnnisação da referiJa 
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 273. -FAZENDA. -Em 12 tle Agosto de 1856. 
Direito que devem pagar os Officiaes da Guard<1 
Nacionul de suas patentes .....•........... 293 

N.• 274. -Em 13 de Agosto de 1856. --Procedimento 
que deve haver contra Exactorcs da Fazenda 
Nacional, alcançados por terem C'l'ttrado inde
vidamente com as rendas arrecadadas nos Cofres 
l'rovinciaes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 275. -IMPELUO.-Aviso de16deAgostode185G. 
Declara o numero dos Eleitores, que deve dar 
a P<1rochia do Senhor Bom Jesus do Monte da 
Ilha de Paquehí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 

N.• 276. - GUEIUU. -Aviso de 16 de Agosto de 1856. 
Declara que aos paizanos, que regem cadeiras 
na Escola Militar devem perceber as mesmas 
vantagens que competem aos Substitutos pai-
zanos ................................. 297 

:N.o 277. -Circular de 16 de Agosto de 1856.--Deter
mina que os rec;rutas sejão logo juramentados, 
e ven<_:fio soldo c fardamento da data da praça, 
sendo varcinados antes de serem removidos. . >> 

N.o 278. -FAZE.~W.L-Em 19 de Agosto de 1856. 
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Os Bancos c Companhias Publicas só podem 
arrecadar o Scllo tios titulo!:' mencionados no 
§ 3 o do Art. 8. o do rcspecti I' O Hegulamenlo. 298 

N. o 279. -Em 19 de Agosto de 1856. -Os Correios 
das Alr<wdegas devem prestar jnramento e tomar 
posse do lugar. . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . » 

N. 0 280. -Em 21 de Agosto de 18ilG. -Os Empre
gados pronunciados em crime de responsabi-
lidade niio tem direito á porcentagem ...... 299 

N." 281. - GUEI\HA.- Circular de 22 de Agosto de 
1856.- A's Thesourarias de Fazenda, exigindo 
nota de asseliiamento de todos os l~my1rcgados 
civis da Hepartiçflo da Guerra , e ordenando 
que communiquem semestralmente ns altera-
ÇÕ()S que occorrem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

N. o 282. -1.\li'EIHO.- Portada de 23 de Agosto de · 
1856. -Crêa huma A~encia 1lc Correio na Villa 
Chrislina, da Provineia de Miuas l~eraes.... » 

N.o 283. -· t:liEIUU •. - Cin:ular de ~(i de Agosto de 
1856.- Para que os Corpos enviem com re
gularidade a relaçiio das praças que deixão 
de receber semestres, acompanhado com a 
conta do fardamento manufacturado, c das 
sobras que ficão existindo ................ 301 

N.o 28L -FAZENDA. -Em 26 de Agosto de 1856. 
Irregularidades na justificação de hum credor 
do Estado... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N." 285. -Em 28 de Agosto de 1856.--Emolumentos 
que se arrecadão pelas Thcsourarins ........ 302 

N" 28o. -Em 28 de Ago:,;lo de 18:>6.--Concdc fa
vores á Companhia (lc navegaçüo mixta de Mar
selha c Transatlantica de vapores Sardos. . • . 303 

N." 287. -GUEHHA. -Aviso de 28 de Agosto de 185(). 
Explica que as dragonns nüo fazem parte do 
2. o uniforme dos Ofüciaes Generaes, c de
roga a faculdade de as usarem com sobreca
saca os Officiaes dos Corpos d'Engenheiros e 
de Estado Maiut· de 1." c 2. • Classe. . . . . . . >> 

N.• 288. -FAZENDA.- Em 29 de Agosto de 1856.
Não se póde abrir assentamento para a sobre
vivenda de huma pensão sem apresentar-se 
a Apostila passada pelo Thesouro. . . . . . . .. 30·i

N. o 289. -- Em 29 de A gosto (le 1856.- Sobre o lança-
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mcnto de duas lnjas de ol>jectos dilferentes 
embora situadas em buma mc~ma tmrte do • 
cdificio. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:1 

N.• 290. -Em o 1.• de Setembro de 1856.-tiqni· 
dação de divida de porcentagens de rendas 
in temas nner:u.lntlas J>elas Alfalllll'gas.. . . . . . 307 

N. • 291. - l~m o 1. • de Setembro de 1856. -A des
peza com as Pagmlorias rentraes , creada!! na 
Província do Rio Grande do Sul , pertence ao 
l\Iinislerio da Fazenda.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . » 

N.• 292. -Em 2 de Setembro de 1856. -Os Pro
curadores da Fazenda não podem intervir nos 
invenlarios para fiscalisarem a descripc:ão e 
avaliação dos bens no interesse do pagamento 
do sello . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 308 

N.• 293. - UJPERIO. --Aviso de 2 de Setembro de 
1856. - Approva a dcliberac:ão do Presidente 
da Província de l\linas Geracs , não só rela
timmente ao numero de Ueilon~s, que deve 
dar cada l'arochia, de conformidade com o 
Aviso n.• 159 de 18 de Junho de 18/a!), mas 
tambem determinando que devia concorrer 
para organisação das l\1esas l'arochiaes o nu
mero dos Eleitores nomeados em 1852 e ap-
provados pela Camara dos Deputados. . . . • . . » 

N.• 294. -Aviso de 2 de Setembro de 1856.- Appro
va a deliberação do Juiz Municipal de Iguape 
de convocar, não bastante não ter sido in
te•·poslo recurso algum , o Const~ho Munici-
pal que deixou de reunir-se no devido tempo. 309 

N.• 295. -·Aviso de 5 de Setembro de 18~>6.-Appro~ 
va a decisão do )'residente da Província do 
Pará , declarando que não devia fazer parte 
da Junta de Qualificação hum cidadão , que, 
não tendo sido qualificado, obtivera todavia 
votos para Supplente de Eleitor , não obstan
te ter o dito cidadão interposto recurso para 
a Belaç.ão do Districto, que foi posteriormente 
provido ..........................•..... 310 

:N.o 296. -Aviso N.• 6 de 11 de Set<'mbro de 1856. 
Ao Vigario da Freguezia de Jacarepaguá. -
Solvendo duvidas a respeito do registro de 
huma posse na Tijnca.. . . . . . . • . . . . . . . . . . 313 
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N.• 297. -Aviso· de t1 de Setembro de 1856. -De-
~ clara que as l\lesas das Assembléas l"'a1·ocbiaes 

não podem deixar de receber c apurar os 
votos dados a qualquer cidadllo , cujo nome 
se ad1aç contcmplndo na respectiva lista de 
qualilicnção, cmborll lhe conste qtte mudou da 
Parochia a sua residencia ........•....... 313 

N.o 298. -Aviso de tt de Setembro de 1856. -De
clara que a Mesa da Assembléa l)arochíal da 
Lagoa devia proseguir ·nos trabalhos de apu
ração , e nos mais netos do processo eleitoral, 
não bastante suspeitar que na urna existia 
hum numero de listas superior ao dos votan
tes, que comparecêrão , competindo ao Gover-
no Imperial resolver posteriormente. . . . • . . . 3U. 

N.• 299. -Portaria de 12 de Setembro de 1856.
Crêa huma Agencia de Correio, em S. Domin
gos de Nicterohy , na Provinda tio Hio de Ja-
neiro ......••.•........•.............. 315 

N.• 300. -Aviso de 13 de Setembro de 1856. -Ap
prova a decisão do Presidente da l'rovincia do 
Mnranhllo , declarando não haver incompati
bilidade na accumulação de postos da Guarda 
Nacional com o cargg de Juiz de Paz .•.... 316 

N.• 301. -Aviso de 13 de Setembro de 1856.-De
clar!l que os cidadãos só podem ser qualifica-
dos e admittidos a exercer os direitos eleitoraes 
nas Parochias onde residem , c que á vista dos 
Arts. 8 • da Constitui~;ao , e 58 do Codigo 
Criminal , a pena de simples suspcns~o de em
prego nllo inhabilita para o exereicio dos di
reitos politicos . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 317 

N. • 302. - FAZEN.OA- Em 13 de Setembro de 1856. 
As licen~:as concedidas aos Empregados do 
Juizo dos Feitos estão sujeitas aos descontos 
marcados no Art. 55 do Decreto de 20 de No
vembro de 1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 

N.o 309. -Em 15 de Setembro de 1856. -Sello que 
deve pagar a certidão de hum mandado pas-
sado na mesma meia folha. . . . . . . . . • . . . • • . » 

N.0 30\.. -Em 15 de Setembro de 1856.--0s respon
saveis afiançados são obrigados a apresentar 
certidões de vida de seus fiadores no princi-
pio de cada semestre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 
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No 305. -Em 16 de Setembro de 1856.- Cunces!'lio 
de favores á Companhia de navegação u Hpor 
Hamburgo Brasileira ..................... 319 

N. 0 306. -Em 16 de Setembro de 1856.-Sobre a ha
bilitação da viuva de hum militar para cobrar 
o CJUC n eslt~ se fk.ou llev1~mlo. . . . . . . . . . . . :~:w 

N. • 307. - IMl'ElHO. -l'ortaria de 1<i de Setembro de 
1856.- Crêa huma Agencia de Correio no nio 
das Ostt·as , na Provinda do llio de .Janeiro. >> 

N.• 308. -Aviso n.• 1 t de 17 de Setembro de 1856. 
Ao Presidente de Minas Geracs.- A pprova a 
decisão dada no Vigario da Freguezia da Ponte 
Nova , sobre as terras doadas em 177 t pelo 
Padre Joao do Monte de Medeiros para patri
monio da Matriz daquella Freguezia. . . . . . . . 32l 

N.• 309. -Aviso de 18 de Setembro de 1856. -Ao 
Inspector da Thesouraria da Fazenda na Pro
víncia do Pará.- Respondendo ao Officio, em 
que consultn se os Dir~ctores das Colonias Mi
litares necessitão juntar attestarlos para perce-
berem seus vencimentos. . . . . . . • . . . . . . . . • . )) 

N.• 310 -Aviso n. 0 33 de 18 de Setembro de 1856 . 
. -\o 1'resi,Jente de Santa Catharina.- Sobre 
algumas decisões dadas ao Vigario da Freguezia 
de S. Pedro d' Alcant11ra a respeito do registro 
das Terras. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 

N." 3tJ. -FAZENDA.- Em 20 de Setembro de 1856. 
Incompatibilidade no exercício cumulativo de 
Empregos da Alfandega com Offic~ de Justica. 323 

N." 312. -ll\tl'EIUO.- Aviso de 23 de Setembro 1856. 
Hevoga a decisão do Presidcule da Provinda 
do J\laranhão relnliva ao numero de Eleitores 
que deve dar a l'arocltia de São Bento dPs 
l'erizes. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 3t3. --FAZENDA.- Em 24 de Setembro de 1856. 
Certidões que podem ser passadas pela Caixa 
c:l' Amortisaçiio,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32i-

N.• 314. -Em 25 de Setembro de 1856.- lncompe
tencia c illegalidade do Inspector da Alfandega 
para mandar fazer h uma restituição de direitos 
pagos pela patente de hum Ollicial da Guarda 
Nacional , c para recorrer da decisão da The
souraria , que desapprovou aquelle acto. . . . . . 325 
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N." 315. -Em 26 de Setembro de 1856. -Sohre o 
recebimento de Notas dilaceradas. . . . . . . . . • 326 

N.• 316. - BJI>ElUO.- Portaria de 26 de Setembro 
de 1856.- Crêa huma Agencia de Correio no 
lu~ar dcnominado-Mathias R:trhosa-na PI"O-
,·iucia de Minas Gcracs.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . » 

N." 317. -GllEHUA .. -Aviso de 27 de Setembro de 
1856.-Dedara que os recrutas juramentados 
deveriio ser conduzidos com toda a segurança , 
mas livres de ferros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

N." 318. --Aviso n.• 29 fie 29 de Setembro de 1856. 
Ao l'residente da Província do Espírito Santo, 
sobre a duvida apresentada pl:llo Subdelegado 
de Policia de Unhares................... » 

N.• 319. -Aviso N.• 38 de 29 de Setembro de 19:l6. 
Ao Presidente do Param\, sobre a duvida pro
posta pelo Jnspcctor da The11ouraria da Fazenda 
.ícen:a elo registro das terras pos!'uidas.. . . . . 328 

N." :120. -1!\II'EHIO.-AvisoN." 28 de :Jo de Setem-
bro de 18:JG.- Ao Presidente da Província de 
S. Pedro, eommunicamlo que segue para a 
l'rovincia o l\tajor fie Engenheiros Vicente An
tonio de Oliveira, ]lUTa proceder na Golonia de 
S. Leopoldo á medição c demarcação dos diffe-
rentes lotes de terras. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 

N." 32l. -Circular de 30 de Setembro de 1856.
Aos Presidentes das Províncias, declarando o 
dia em f[ne devem reunir-se os Collcgios elci'
toraes para a eleição de Deputados á Assem
bléa Geral Legislativa , c aquelle em que deve 
ler lugar a mesma eleição. . . . . . . •. • • . . . . . . » 

N." :1:22. - MALUNIIA.- Aviso de 30 de Setembro de 
185(). -Distribue Jlelas dilferentes Secções dos 
Almoxarifados das Intendencias de l\1arinha os 
gencros c mais objcctos, que devem ficar á cargo 
de cada h uma das ditas Secções ........... 330 

N. • 3~:l. -Em 3 de Ontubro de 18::l6.-Cobrança de 
dividas por meio fie precatorios, c de justi
fiea(:ões até a alçaria do Juizo . . . . . . . . . . . . 333 

N.• 32\.. -Em 3 rle Outubro de f85G.-Das transfe
rencias de tenenos de marinhas devem-se 
passar noYos títulos , sem alteração das con-
dit,,õcs anteriores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
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N. •"325. -GUERRA.--Aviso. de 3 de Outubi'O de 1856. 
A' llagadoria das Tropas , declarando que as 
mudanças. de exerci cios dos Officiaes da l~uar
niçlio da Côrte , quando imJlOrlem augmento 
, de vencimentos , não devem ser cumpridas 
sem ordem da Secretaria d'Estado ......... 334 

N.• 326. -Aviso de 3 de Outubro de 1856.-Declara 
que a isenção de scrviyo mediante o paga
mento de 600 ;til 000 só aproveita aos recrutas 
e não ás praças alistadas.. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 327. -Circular de 3 de Outubro de 1856. -A's 
E!lcolas Militares e de Applicação , ordenando 
que nas relações annuaes se declare , em 
observação, aos Alumnos que perdêrão o anno , 
se he pela primeira ou pela se~nncla ~ez. . . 335 

N.• 328. -Circular de 4 de Outubro de 185G.-As Pro
víncias. -Ordenando que se communiquem 
á Secretaria da Guerra as licenças que se 
concederem, com declaração dos respectivos 
vencimentos. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 32!J. -l~AZENDA.-Em .& de Outubro de 1856.-
0s Navios de guerra não podem conduzir gc
neros de commercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a6 

N.• 330. -GUEURA.-Aviso de 6 de Outubro de 1856. 
Declara que aos Commandantes dos Corpos de 
Estado l\Jaior se devem abonar todos os ven-
cimentos de com mando de Corpo. . . • • . . . • » 

N.• 331. -,JUSTIÇA. -Aviso de 11 d~Outubro de 
1856.-Declara que o facto de estarem prom
ptos para o serviço os Commandantes de Com
panhias dos Corpos da Guarda Nacional não 
constitue razão para serem nomeados l\lembros 
do Conselho de Qualificação da mesma Guftrda; 
e outrosim que o Official que exercer interi
namente o lugar de Ajudante não está dis
pensado de entrar naquelle Conselho, se for 
para elle designado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

N.• 332. - FAZENDA.-Em 14 de Outubro de 1856. 
Nos inventarios nos Almoxarifados ou a bordo 
dos navios não he necessario a presença dos 
Empregados das Thesourarias de Fazenda. . . 338 

N. • 333. -Em 14 de Outubro de 1856. - Sello a 
que estão sujeitos os valores comprehendidos 
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no Capitulo 1. • do Regulamento de 10 de Julho 
de 1850 .............................. 339 

N. • 33li.. - Em t 5 de Outubro de 1856. - Sobre o 
abono da 5. • parte de ordenados nas sub~ti-

. luições tlc empregos das Thesourarias. . . . . . 340 
N." 335. -Em 15 de Outubro de 1856.- Os Agentes 

do Correio não estão sujeitos ao assentamento » 
N.• '336. -Em 15 de Outubro de 1856 - Vencimen-

tos que compelem aos Juizes de Direito que 
servem de .Juizes dos .Feitos da Fazenda. . . • 3U 

N.• 337. -IMPERIO.- Aviso de 15 de Outubro de 
1856.- Declara ao Presidente da Província 
do Ceará que a falta da reunião do Conse
lho de Recurso não he motivo para que se 
nao faça a chamada dos votunlcs pela lista 
organisada pela Junta de Qualificação , visto 
que, delle não havendo recurso , considera-se 
a qualificac:ão como concluitia . . . . . . . . . . . . 342 

N.• 338. -FAZENDA .. - Em 17 de Outubro de 1856. 
Os Capitães Graduados podem passar procura-
ções de seu punho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . » 

N.• 339. -Em 17 de Outubro de 1856. -Direitos 
que se devem cobrar das ,·endas de embarca-
ções ................................•. 343 

N.• 3.&0. -GUERRA. - Aviso de 17 de Outubro de 
1856.-Determina que as dividas provenientes 
de fardamentos sejao liquidadas e inscriptas 
na Contadoria Geral da Guerra , precedendo 
informação da Repartição do Quartel-Mestre 
General.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.d 3H. -Aviso de 17 de Outubro de 1856. -Pro-
hibe que se façlio honras funebres militares 
fóra da Córte, sem expressa ordem do Governo 
Imperial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 

N.• :H2. -FAZENDA.- Em 18 de Outubro da 1856. 
Sello a que estão sujeitos os títulos de Vice
Director da Instrucção , c tombem os Vice-
Presidentes das Províncias. . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 3!1-3. -JUSTICA. -Aviso de 18 de Outubro de 
1856.-Ao Presidente da Província de Minas 
Geraes.- Declarando que aos Juizes de Paz, 
Delegados e Subdelegados de Policia só com
petem os cmolumeutos marcados no Tit. 2." 



xxxvm 

Cap. t.• do novo Regimento de Cuslils; c que 
ao Juiz Municipal, como Substituto do de Di
reito, só devem ser contados os emolumentos 
fJUe a este perlcnccrifio se prcsi1lissc á Sessfio 
do .lu1·y ........ · ...................... :J.\.5 

N.• 3li. - IMPEHIO.- Aviso de 18 de Outubro de 
1856.- Declara ao Presidente da Província de 
Minas Geraes a que districto eleitoral devem 
pertencer duas Parochias creadas antes do De
creto que dividio a mesma Província em dis
trictos eleitoraes , e providas canonicamenle 
depoi~ da expedição do mesmo Decreto .... 347 

N.• 345. -Aviso de 18 de Outubro de 1856.-A.p
prova a decisão do Presidente da Província de 
S. Paulo, sobre as duvidas do Juiz de Paz 
mais votado da Villa de Cunha, relativamente 
<Í rejeição de cedulas de votantes legalmente 
qualificados ; á inntilisação de huma lista en
volvida em outra que contenha nomes alte
rados ou riscados; c <Í convocação dos volantes 
pura a eleição dos Eleitores. . . . . . . . . . • . . . . 3!i8 

N.• 3i-6. -Aviso de 18 de Outubro de 1856.- Ap
prova a decisão do Presidente da Província do 
H.io de Janeiro tiObre as duvidas proprostas 
pelo Juiz de Paz da Parochia do 1\.io Claro, 
relativamente ao caso de empate na eleição 
dos Membros que devem compor .a l\fesa da 
Asscmbléa Parochial, e ao .Juiz de Puz com
petente para a convoeução da proxima futura 
Junta de Qualificaç.ão. . . • . . . . . . . . . • • . . . • • 34:) 

N." 3n. -Aviso de 19de0utubro de 1856.-Approva 
a decisão do Presidente da Província de São 
Paulo, de que o Art. 1.• § 5.• do Dec1·eto 
n.• 842 de 19 de Setembro de 1855 não revoga 
o Art. 125 da Lei Regulamentar das Eleiçiles. 350 

N.• 3~·8. -FAZENDA.- Em 20 de Outubro de 1856. 
As Alfandegas não se devem ingerir na co
branca das multas impostas pelas Capitanias 
dos Portos. • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • » 

N. • 349. -Em 21 de Outubro de 1856. -Sobre a 
maneira de inutilisat·-se o papel scllado junto 
a autos, documentos, & c.. . . . . . . . • . . . . . . 351 

N.• 350. -Em 22 de Ottlubro de l856.- Vencimentos 
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que competem aos Procuradores da Fazenda 
ctn viagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 

N.o 351. -Em 23 de Outubro de 1856.- Scllo a que 
estão sujeitas as licenças concedidas pelas Ca
pitanias dos Portos; e compclenda das The-
sourarias para imporem as multas ......... 523 

N. • 3;)2. -Em 23 de Outubro de 1 S56. - Nlío se 
julga perempto hum recurso que foi apresen-
tado em tempo <Í Presidencia . . . . . . . . . • • . 353 

N.o 353. -Em 23 de Outubro de 1856.-Sobrc dias 
de nojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . » 

N." :J.H. -Em 24 de Outubro de 18:>6.- Permitte á 
Companhia de navegaçiio a vapor de S. Chris
tovilo e Cajú arrecadar o sello de suas acçõcs. 3M· 

N.• 355 -.TUSTIC.\.- Aviso de 25 de Outubro de 
1856. -Ao Presidente da Provinda de .Mato 
Grosso. ·- Manda pôr em execução, depois 
•le aberta a navcgaçilo dos rios Paraguay c 
Paraná , o Decreto n.• 1.531 de 10 de Ja
neiro de 1855, quanto aos passaportes para 
os Nacionacs c Estrangeiros entrarem c sahirem 
da mesma Província , & c.; e que a respeito 
da communicaçilo entre o Jmperio c a Repu
blica de Bolívia , subsista o llegulamento de 
7 de Julho de 1853..................... » 

N.• 3.56. - GUERUA. -Circular de 25 de Outubro de 
f 856. - Revoga a de 15 de Novembro de 
1844, que prohibia as transferencias de di
vidas das Praças de pret . . . . . . • . . . . . . . . . 355 

N~· 357. -Circular de 28 de Outubro de 1856.-Ex
plica que a isenção do serviço mediante o 
pagamento de 600;tt000 só he facultada aos 
recrutas antes de assentarem praça. • . . . . . . » 

N.• 358. -IMPERIO.- Aviso de 28 de Outubro de 
18;)6. -Declara que, compondo-se as Assem
bléas Parochiaes somente dos moradores das 
J'arochias rcspccti v as , qualilicados votantes , 
nilo pod~1 protestar , reclamar on por qual
quer modo ingerir-se nos trabalhos das mes-
mas Assembléas, individuos que não estiverem 
nestas circumstnncias. • . . . . . . . . . . • . . . . . • • 356 

N.• 359. - JUSTICA. -Aviso de 28 uc Outubro de 
1856. -·'Ao Presidente do Trilmnal da Com-



XL 

mercio da Côrtc. -Declara ter sido indcfe· 
rida a pretençllo dos Directorcs das Compa
nhias de Seguros Ma ri limos desta Praça, re· 
lativa a huma medida que obstasse o estabe· 
lecimcnto no Pniz de Commissões filincs de 
Companhias de Seguros da }~uropà . . . . . . . . 357 

N.o 360. -Aviso de 29 de Outubro de 1856.- Ao 
Chefe de Policia da Córte. -Declara, que, 
segundo os princípios de Soberania e juris
dicção intemacional que existem, deve o 
mesmo Chefe de Policia prestar o necessario 
am:ilio nos Consoles para a detenção ou se
gurança dos criminosos , e capturados deser
tores dos respectivos navios de guerra, ou 
mercantes das suas Nações; e que em quanto 
se não fixa hum maximo para a detenção de 
taes criminosos, nas prisões do Imperio, 
convêm que proceda a este respeito como 
até agora.. . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 36-t. 

N.o 361. -IMPEI\10.-Aviso de 30 de Outubro de 
1856.- Solve duvidas occorridas ao Juiz de 
l,az mais votado da Parochia da Ilha G1·ande 
na execução das Instrucções de 27 de Se· 
tembro ...........••...........•....... 366 

N.o 362. -Aviso de 31 de Outubro de 1856.-De
clara que somente devem ser convocados e 
fazer parte das turmas os Eleitores e Sup
plcntes existentes, não tendo .lugar a sub
slituiç.ão dos Eleitores e Supplentes mortos , 
mudados da Parochia, ou impedidos. • . • . . • 368 

N.o 363. -Aviso de 31 de Outubro de 1856. -Con
têm providencias sobre os trabalhos das Mesos 
das Assembléas Provinciaes. . . . . . . • • . . . . . 369 

N.o 36t.. -FAZENDA. -Em 31 de Outubro de 1856. 
Buscas que se devem contar de huma certidão-
extrahida de dons livros-mestres .......... 370 

N.o 365. -HZENDA.-Em 5 de Novembro de 1856. 
Incompetencia das Presidencias de Província 
para decidirem as questões de assentamentos 
dos Empregados e Pensionistas ............ 371 

N.o 366. -IMPERIO. -Em 5 de Novembro de 1856. 
Declara que no neto da apuração das cedulas 
he que se deve verificar as que devem ser 
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inutilisadas, e que a Acta em que dbso se 
deYe fazer menção he a espeeinl da apuração 
das cedulas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 372 

N.• 367. -FAZENDA. -Em 6 de Novembro de 1856. 
Sisn ou SeJio que dmcm }lUgar os objcelos de 
lmma fabrica vendida. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 373 

N.• 368. -Em 8 de Novembro de 185G. _:_Formali
d<Hlcs para o desconto de aneomgcm dos Na-
vios que trazem Colonos. . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 369. -Em 10 de Novembro de 18;)ü. -Direitos 
qne se devem cobrar na venda de terras pu-
blicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 

N.• 370. -Em 10 de Novembro de 1856.-Exccução 
da Lei do Orçamento, e cobrança ~los direitos 
de 7 por cento de exportarão. . . . . . . . . . . . . 375 

N." 371. -Em 10 de Novembro de 1856.- Sobre a 
intelligencia dos paluvras cffeclivo exercício do 
§ :3." tio Art. 57 cln lkaeto clc~ ':!O llc~ No-
\cmbro de 1850. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 372. - GUERBA.- Circular de 10 de Novembro 
de 1856.- Nomêa hum Tnspcdor militar pura 
todas as Companhias de Pedestres. . . . . . . . . 376 

N.• 373. -Circular de 11 de Novembro de 1856.
Estabelece os vencimentos do Commando de 
Divisão para todos os lnspcctores de districtos 
militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N.• 371~. -FAZENDA.- Em 12 de Novembro de 1856. 
Direitos que deve pagar o arrematante de hum 
Navio apprehendido. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 377 

N. • ~~7:>. -Em 12 de Novembro de 1836. -Direitos 
que devem pagar as gratifica(,'ões dos Juizes 
de Direito , e os augmentos de vencimento 
dos Magistrados. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N.• 376. -Em 12 de Novembro de 1856.-l)rocedi
mento contra os que edificão em terrenos de 
marinha sem concessão. . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 

N.• 377. -Em 15 de Novembro de 1856. -Os Inter-' 
pretes tambem podem traduzir os manifestos 
que se devem apresentar nas Alfandcgas. . . . » 

N.• 378. -11\IPERIO.-l~m 17 de Novembrode 1856. 
Declara o vencimento que compele ao Oflieial 
Maior da Secretaria de Presidencia de Província 
pelo exercido de Secretario quando este está 
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licenciado com vencimento, ou sem elle, ou 
está vago o lugar. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 379 

N.0 379. -Em 17 de Novembro de 1856.- Declara 
que estando feita h uma eleitão de Eleitores, 
só ao Poder competente pertence julgar da vali
dade da mesma, pelo facto de serem os tra
balhos presididos por hum Juiz de Paz que 
occupara empregos incompativeis de ser accum
mulados áquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 

N .. 0 380. -Em 17 de Novembro de 1856. -Approva 
a decisão do Presidente da Província de 1\linas 
Geraes, que declarou nu lia a eleição de hum 
Cidallão para o cargo de Vereador, por não 
ter os dous annos de domicilio no l\lunicipio , 
e mandou expedir diploma ao 1. o Supplente 
para completar o numero de Vereadores. . . . . 381 

N. 0 381. -l~m 17 de Novembro de 1856.-Approva 
n decisão do !'residente da l'rovincia do Ccani, 
de que não póde fazer parte da Mesa Parochial 
da Granja hum Eleitor que se mudou para 
outm Parochia ........•.....•........... :l82 

N.0 382. -FAZENDA. -Em 18 de Novembro de 1856. 
Manda incluir o arroz na 'farifa das Alfandegas •• 

N.o 383. -Em 18 de Novembro de 1856.- Sobre 
vencimentos de Empregados Publicos nos inter
vallos das Sessões Legislativas. . . . . . . . . . . . . 383 

N.o 384. -IMPEIUO. -Em 19 de Novembro de 1856. 
Os medicos, cirurgiões, c pharmãceuticos por 
Academias estrangeirns, contractados para o ser
viço do Exercito ou Armada, não carecem das 
provas de habilitação para a matricula na Junta 
de Hygiene, bastando a exhihição do titulo de 
sua nomeação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ,, 

N.o 385. -Em 20 de Novembro de 1856.-0 prazo 
para a validade dos exames de preparatorios 
das Faculdades de Direito, marcado no Art. 
30 do Regulamento complementar das mesmas 
Faculdades, começa a correr da data da exe
cução do mesmo Regulamento. . . . . . . . . . . . 38!1-

N.o 386. -Aviso N.o 192 de 20 de Novembro de 1856. 
Ao Sr. Ministro da l<'azcnda.- Sobre o ven
cimento do Escrevente da Inspectoria de me
dições no l\farnnhão , T.uiz Raymnndo Ewerton. 385 
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N." :.f87. -Aviso N.• 49 de 21 de Novembro de 1856. 
Ao Presidente ,de Santa Catharina.- Uesolve 
as duvidas propostas pelo lnspector Geral das 
medições, sobre o vencimento tlos Agrimen
sores quando empregados na mcdit:ão das 
linhas de attribuição exclusiva do lnspcdor .. a85 

N. o 388. -GUERltA..- Aviso de 21 de Novembro de 
18ã6. -Declara que em consequencia de se 
distribuírem aos Corpos duas blusas por anno, 
devem as sobrecasacas durar dous annos. . . 386 

N." 389. -FAZENDA.-Em 2.1 de Novembro de 1856. 
As restituições de direitos de consumo só podem 
ser autorisadas pelo l\linisterio da :Fazenda. . » 

N.• 390. -Em 21 de Nevembro de 1856.- As Contas 
que passão os Leiloeiros não estão sujeitas ao 
sello proporcional . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 387 

N ." 3!H. - J~m 21 de Novembro de 1836. -·O Admi
nistrador das Capatazias he o responsavel para 
com as partes pelo extravio de ·volumes. . . . . » 

N. o :1n2. -Em '22 de Novembro de i 856.- Para a 
cuhram:a das mullas por falta de registro de 
terras. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 388 

N.• 3H3. - IMPERIO.- Em 2'f. de Novembro de 1856. 
Approva a decisão do Presidente da Província 
do Rio de Janeiro, declarando regular a de
liberação da Mesa Parochial de Santa llita do 
Rio Negro, de mandar inutilisar as cedulas 
recebidas para a eleição primaria , por se ter 
lançado na urna illcgalmentc hum masso de 
ccdulas, e ordenado que se procedesse crimi-
nalmente contra o autor daquelle abuso. • . . • )) 

N." 3H~. -GUERRA.- Aviso de 25 de Novembro de 
t 856.- Declara qne não se derem descontar 
aos Inspectorcs militares e aos Officiaes do 
Estado-maior dos Corpos, as forragens corres
pondentes aos dias em que viajarem por mar. 389 

N.• 3%. -FAZENDA.- Em 28 de Novembro de 1856. 
Concede favores á Companhia de navegação 
« União » . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • » 

N." 3~6. -IMPElUO.- Em 28 de Novembro de 1856. 
1. • Pertence <Ís .Mesas dos Collegios remetter 
os Diplomas dos Deputados c Supplentes. -
2.• As Camaras :\lunicipaes das cabeças dos 
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districlos se devem remetter copias aulhcn
ticas das Actas dos ditos Collegios, quando os 
districtos tem mais de hum Collegio. - 3. • 
lle nnknmentc neste cuso que tem lugar a 
lranscripção da Acla dos Collegios clciloraes 
nas notas do Tabellião do lugar .•......... 390 

N." 397. -Aviso Circular de 4 de Dezembro de 1856. 
Aos !'residentes de Províncias. - A respeito 
das reclamações feitas contra as multas im
postas pelos Vigarios , em virtude do Art. 95 
do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854 .. 393 

N.• 398. - FAZEND,\. -Em 6 de- Dezembro de 1856. 
As embarcações de cabotagem devem apresen-
tar manifesto. . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . • . . 39-\. 

N.• 399 -l~m 9 de Dezembro de 1856. -Obrigação 
que. tem a Companhia de navegação «Santa 
Cruz » de eouduzir gratnilamcnte os dinlwirns 
que o Governo tiver de remei ter.. . . . . . . . . '' 

N.• .\.00. -IMl't:HIO.-Aviso de 9 de Dezembro de 
1856.- Approva a decisões do l'msidcnle da 
Pmvinda de :Minas Gcraes, relali\'as aos iJHli
viduos que devem formar as .luntas de tJua
lificaç.ão c Mesas das Assemb!éas Parochiaes. . 395 

N.• 401. -Aviso de 9 de Dezembro de 1856. -,\p
prova a decisão do Presidente da l'rovincia de 
~ão Pedro, sobre as duvidas suseitadas pelo 
.Juiz de l'az da Parochia de ~ssa Senhora 
das Dores de Camacuam, rclalivanmcnte a in
compctcncia das Mesas l'arochiaes , para co
nhecerem de questões relativas á qualificação 
dos cidadãos , c ao recebimento das ccdulas 
elos que , estando devidamente qualificados, 
houverem mudado de Paro chia. . . . . . . . . . . . 396 

N. • 40.2. - GU~l\RA.- Em 11 de Dezembro de 1856. 
Declara que os Offidaes do Exercito presos 
para sentenciar só se faça o desconto do meio 
soldo rJcstle a data da nomeação do respectivo 
Conselho de Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 

.N.• ~03. -FAZK'i!H.-Em 12 de Dezembro de 1856. 
Os :\1agistrados nomeados para servirem de.Au
ditores de Guerra vencem da data da installa-
ção dos Conselhos . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . » 

?i." W!.. -Em t:J 1lc Dezembro de 185G. -Armazena-
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gem que devem pagar os gcneros que não fo-
rão levados á Mesa da abertura , c licárão con
siderados como de :Estiva. . . . . . . . . . . . . . . . . 398 

N." Mf). -lMPEIUO.- Em ta de Dezembro de 1856. 
Approva as decisões do Presidente da Pro
víncia da l,arahiba, sobre as duvidas suseitadas 
em dilferentcs Parochias por occu~ião das elei-
4;ÕCS de Vereadores c Juizes de I,az, n que 
se vrocedeo no dia 7 de Setembro ultimo, 
c as providencias pelo mesmo Presidente to
madas á t1m de serem toes eleições feitas 
com regularidade , annullando ao das Paro-
chias de Patos, Piancú c Natubu. . . . . . . . . . » 

N.• !~06. -FAZENDA .. -Em 15 de Dezembro de 1856. 
A apprehensão de humas sacas de algodão só 
podia ter lugar no acto du despacho c embar-
que , c não por oeeasião tle inspec-:no prévia. 400 

N.• ·1-07. -Em 15 de Dezembro de 1~.)6. - .Jmos 
de cmpreslimos do c.ofrc de orphãos. . . . . . . » 

N.• '108. -Em J() de Dezembro de 1856.-As em
bareaçõcs devem apresentar tantos manifestos 
ou certilicados , quantos forem os portos em 
que tocarem ............................ 401 

N.• !í-0!). -Em, 16 de Dezembro de 1856.-Sobrc de-
nuncia por falta de pagamento de sisa.. . . . >> 

N.• /~10. -GUElUU. -Aviso de 16 de Dezembro de 
1856 -Estabelece o modelo ue Diploma dos 
Baehareis em 1\lalhematicas. . . . . . . . . . . . . . ~02 

N.• !~12. -MAlUNHA.-Aviso de 16 de Dezemllro de 
J 856. - l\landa observar as Instrucções que 
regulá o o ensino pratico, que ucvem receber 
os destacamentos de Aspirantes a Guardas Ma
rinhas a bordo dos Navios de Guerra , em que 
embarcarem durante as ferias. . . . . . . . . . . . . 403 

N." 413. -FAZENDA.-Ern 17 de Dezembro de 1856. 
Os Empregados l)ublieos não podem accumular 
os seus vencimentos com os de OOicial da Guarda 
Nacional destacado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 

N.• ·lU. -Em 17 de Dezembro de 1856. -Nos avisos 
de saques ou de remessas de fundos deve-se 
sempre declamr o exercício a que pertence 
a transacçiío. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&06 

N.• H:l. --Em JS de Dezembro de 1836. -Sobre 
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alugueis de casas para Quartel de destaca
mentos de Guarda Policial. . . . . . . . . . . . . . . . 40G 

N.• 416 - UIPERlO.- Aviso de 19 de Dezembro de 
1856. - A pprova u llecisl\o do }lresidcnle de 
flernambuco, de que o Art. ~ .. " !lo Decreto 
n. 9 1.í27 de 20 de Fevereiro deste anno, 
relativo á divisão e venda de bilhetes de lo-
teria, hc upplicavel unicamente á Côrtc ...... l07 

N.• l17. -Aviso de 19 de Dezembro de 1856.-De· 
clara que não podem os Collegios eleitoraes , 
qualquer que seja sua opinião áccrca da legi
timidade dos l~leilores , recusar-se ao recebi
mento das cedulas por elles apresentadas, po
dendo apenas, na duvida de tal legitimidade, · 
tomar os votos em separado , nos termos do 
Art. 71 da Lei Uegulamentar das Eleições. . . >> 

N.• !d8. -Aviso de 19 de Dezembro tle 1856.- Ar
prova a decisão do Preshlente tia l'roviucia 
do Ceará , sobre o comparecimento no Collc
gio eleitoral de Eleitores nomeados clandesti
namente para as l'arochias do Sobral c de 
Sant'Anna ............................. 4-09 

N.• H9. -Aviso de 22 de Uczembro de 1856. -De
clara nulla a eleição á que se procedeo no 
dia 7 de Setembro ultimo para Vereadores c 
.ruizes de }>az na l'arochia de Nossa Senhora 
da Conceição da Yilla de Macáo , &.manda pro
ceder á nova eleição de Juizes de Paz, c 
lambem de Vereadores no caso rle constituírem 
os votos do mesma Paroehia a maioria do 1\lu-
nieipio a que pertence ................... \.10 

N• 420. -,\.viso de 22 de Dezembro de 1856.- Ap
prova a dedsão do Presidente da Província de 
Santa Catharina, sobre as duvidas do Juiz de 
l'az da Parochia de l\learim, relativamente ao 
Juiz de Paz que deve presidir eis proximas fu
turas Juntas de (Jualificação, e aos Heitores 
que deverão compor as mesmas Juntas ..... .llt 

N.• Hl. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856.-Solve 
duvidas propostas pelo Juiz de Paz da Jlaro
chia da Ilha do Governador, sobre a imposição 
e cobrança tias multas de (JUC trata o Art. 
1 ~(j da Lei ltegubmcutar das elei«;ões; o 
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seniço !los Escrh·ãcs !los Subdelegados nas Jun· 
las lle Qualificação ; e finalmente a requisição e 
chamado direito deste , e de outros funcciona-
rios declarados no Art 30 da citada Lei. •... !12 

N.o 422. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856.-Re
!!oln~ sobre ns eleições , á que se Jlrocedeo no 
dia 7 de Setembro ultimo, para Vereadores 
c ;Juizes de Paz nas J>arochins da Cidade do 
Aracaly, e das Villas de Balurité c Barbalha. 413 

N.o 423. - FAZENDA.-Em 23 de Dezembro de 1856. 
Na disposição do Art. 29 do Regulamento de 
9 de l\laio de 1842, não estão comprehen
didos os moveis e semoventes destinados á 
laboração dos estabelecimentos agricolas c 
fabris ......................•........... 416 

N.o H'i. -Em 23 de Dezembro de 1856. -Sobre a 
fiscalisação que compete á Thesouraria da 
Bahia sobre as sommas entregues á Prcsiden-
cia para dcspezns com o repressiío do trafico. "-20 

N. o 42.3. -Em 23 de Dezembro de 1856.- Sobre pa
gamento de huma divida em Apolices para 
que os herdeiros as dividão entre si. . . . . . • ~21 

N. o 426. - Em 23 de Dezembro de 1856. -Sobre a 
necessidade de hum Empregado da Thesoura
ria assistir aos inventarios dos Almoxarifes de 
:l\larinha .......•........... ; . . . . . . . . . • . » 

N.o 427. -Em 2-~ de Dezembro de 185~. -Sobre a 
quali6cação de essencia de herva doce; indem
nisação por erro contra a Fazenda; e direito 
que tem as partes para recorrerem das mul-
tas impostas pelas Alfandegas. . . . . . . . . . . . . 422 

N.• 428.- Em 2~ de Dezembro de 1856. -Quaes os 
casos em que se devem lambem apprehender 
as Embarcações que conduzem generos sub- , 
trahidos . aos direitos nacionaes. . . . . . . . . . • 423 

N.o 429 -IMPERIO. -Aviso de 26 de Dezembro de 
1856. -Declara nulla a eleição de Vereadores 
e Juizes de Paz da Parochia das Urotas, da 
Provincia de São Paulo, por não se terem 
feito as chamadas dos votantes e a apuração 
dos votos, nos termos nomeados pela te i de 
19 de Agosto de 1846, e manda que se pro
ceda t~omente á nova eleição de Juizes de Paz, 
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''isto a dita Pnroehia nlío formar a maioria do 
:Município. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !a-2!~ 

N." .'j.30. -FAZENDA. -Em 27 de Dezembro de 1856. 
Vencimentos que competem aos que senem 
de Procnrallores Fiscaes nas Thesourarins de 
Fazenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l2tí 

N." /~31. -Em 27 dt~ Bezembro de t85G.- Hevali
dação de autos conclusos pat·a sculen~·a final 
sem previo pagamento de Sello. . . . . . . . . . . . >> 

N." !~32. -GUERHA. -Aviso de 2f> de Dezembro de 
185(). - Approva o pogramma dos exercícios 
praticos da Escola d' Applicação com algumas 
alterações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li-26 

N. 0 433. -Aviso de 29 de Dezembro de 1856. -Esta
tue que tudo que disser respeito á administração, 
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. 
COLtECÇA,O 0.\S DECISÜES DO GOVEHNO DO 

BHASTL. 

TOMO 1 ~~ CA DEl\ ?i O 1. 

N ." l. -FAZENDA. -Em 2 de Janeiro dP 1856.
Substiluirúo de notas de 50./,:)UOO. 

Minislerio dos Negoeios ela Fazenda. Hio de Ja
neiro em '2 de Janeiro da 18~lr,. 

Tcwlo resolvido rpw na Ct)rle r•, i'nnillcia do Hio 
de Janeiro se proceda ú substituição das notas do Go
verno do Yalor de 50 .mooo da '2." Estampa, papel 
nncarnaJo, fazendo-as trocar por no las do Banco do 
Brasil de iguaes valores, quo por esle Estalwlecimento 
serão opportunamente entregues a essa CDixa; orde
no a V. S. : - 1. 0 que para realisar esta operação 
mande annunciar por cditacs repetidos nas folhas 
diarias desta Capital , que o troco das referidas notas 
do Governo comcçarú nessa Heparliçfio do dia 14 do 
corrente nH'z em diante, por espnço Jn oito mezes, 
findo o qual fnr-se-ha , na. fôrma da l..ci dn G de Ou
tubro de 1835, o desconto de 10 "/" em cada mez 
de demora na substituicão das mesmas notas:- 2. 0 

que no principio de cada semana entregue ao Banco 
do Brasil, em notas novas do Governo, huma quantia 
equivalente á importaneia das notas subslituidas na 
semana anterior , cobrando os competentes recibos:
:1: que as operações resultan tcs de tal substituição. 
sejão cscripturadas em hum livro especial, onde sob 
o titulo Jr, « Operações Ja substituiçüo das notas do 
Governo dt~ 50;,tDOOO por notas do Ranco do Brasil)} 
Sf'. abnio lrPs contas nas duas pnginns fronteiras, de 
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modo que nellas se lancem não só as notas do Bmr
co recebidas pela Caixa da Amortisação , e por clla 
entregues em substituição das notas do Governo que 
se dewm recolher, mas Lambem n cntrndn destas 
depois de suhsLiLuidas pelas do tlitu HarH'o, e sua 
sahida para a Caixa das inutilisadas, quando nas mes
mas se proceder ao necessario carimbo, c por ullimo 
a entrada das notas novas do Governo, que deve ler 
lugnr por passagem que lhe deve fazer a Caixa da 
substituição, c sua sabida para o Banco do Brasil no 
fim de cada semana, como fica determina lo , seguin
do Pm tudo o modelo junto. 

E porque nas Províncias de Minas, S. Paulo , 
Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Maranhão 
fl Parú onde forüo creadas Caixas filiaes do llaneo 
do Brnsil, deve a suhsliluicão ser feita lambem com 
notas deste Estabelecimento," que serrw entregues pelas 
mesmas Caixas ús respcctin1s Thesourarias, ás quacs 
passo a <ll'l(~rminar que entregtwm as notns do Go
verno que forem substituídas depois de inutilisadas 
e carimbadas, ás ditas Caixas iiliaes para as envia
rem ao Banco, donde serão por fim remettidas á 
Caixa da A mortisação; ordeno ou trosim a V. S. , que 
entregue ao llanco , em notas novas, hum valor 
equi,~llenl!~ ao que receber deste Estabelecimento em 
notns do Governo substituídas e canmbadas peJas 
Th('SOlll"ilrias dns indiendns Proyineias. 

Dros Guarde a V. S. -1\larquez de llaraná.-Sr. 
Inspeclor interino da Caixa da Amortisnção. 

N.o 2. -Em 2 de Janeiro de 185H.-Substttui~ão das 
11ota., de tJO~OOO 1ws Provincias em que não ex·istcm 

Cai.ras (tfiacs do Ranro do Brasil. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da 
Thesouraria do E"p-irito Santo. que mande proceder 
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á svLstitui<,;üo das notas de 50.WOOO da '2." Estampa, 
papel encarnado , fazendo para esse fim publicar cdi
taes nas folhas c nos lugares publicos da Provin
cia , convidando os possuidores das referidas notas a 
({Ue ns apresentem nessa Thesouraria deutru do prazo 
de oilo mezes , c declarando-lhes que Hudo esse pra
zo' so(l'rcrilo tacs notas hum desconto de 10 o;. do 
seu valor, em cada mez de demora na sua apre
sentação ao troco, na fórma da Lei de 6 de Outu
bro de Jt-;33. Outrosim dcclam uo Sr. Inspector 
que deverá fazer esta substituição com o producto 
da renda geral , e quando esta não seja sufliciente 
para tal fim, por meio de saques, das quantias que 
forem sendo necessarias, sobre a Thesouraria da Bahia, 
debitando r,m seus livros a conta de « Caixa » pelo valor 
do sa1FW (JUC transigir na pnu~a, ~~ creditando a 
conta de « Thesouraria da llahia » subre a qual he 
elle feito. Cumpre advertir que a es~ripturaçüo do 
troco das referidas notas duv1~rá ser fi·ita em livro es
pecial para esse fim m·eado ( couformu o modelo jun
to sob n. • 1) o qual não jogará com a escripturaçâo 
geral dessa Thesouraria ; devendo-se comtudo no Ba
lanço mensal remettido ao Thesouro consignar huma 
conta separada de semelhante operaçüo ( modelo n.• 
2 ) . No fim de cada dia ordenará o Sr. lnspector que 
se proceda á contagem e carimbo dus notas substitui
das, nas quacs, depois de emmassadas e atadas, se 
porá hum rotulo em que se declare o dia em que 
forão trocadas, sua quantidade, valor e importancia 
porque forão substitui das, com a rubrica do respecti
vo trocador ( modelo n. • 3) fazendo-se diariamente a 
escripturaçüo desta operação no livro competente. As 
notas assim emmassadas se recolherão ao cofre da sub
stituição , para serem remettidas ao Thcsouro , acom..: 
panhadas de huma relação contendo o numero de 
massos e a quantidade e importancia das notas sub
stituídas e remettidas. 

Thesouro Nacional em 2 ele Janeiro ele 1856.
Marquez de Paraná. 
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1guaes ordens se expedíriio ás Thesourarias de 
Santa Catharina, Goyuz e Mato Grosso; e ás do Ceará, 
l)arahyba, e l\io Grande do Norte que deverão sacar 
sobre a Thcsouraria de Pernambuco, quando não bas
tar o prod ucto da renda geral; ús das Alugous e Ser
gipe sobre a da Bahia ; e á do Piauhy sobre a do 
Maranhão ; e á do Amasonus sobre a do Pará. 

N." 3.- Em 2 de Janeiro de 1856. - Suústiwiçdo de 
notas de 50./'DOOO. 

Ministerio dos Nego cios da .Fazenda. l\io de .J a
neiro em 2 de Janeiro de 1856. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao Oilicio que 
em data de 2 de Novembro ultimo , me foi por V . 
. Ex. dirigido expondo-me as di{Iiculdades em que se 
tem achado a Directoria do Banco do Brasil JHlra 
obstar o decrescimento do fundo disponível este 
Estabelecimento; ponderando a inconveniencia da im
portação de metaes com que até agora tem procura
do supprir o desfalque havido pela sabida da moeda 
corrente, e propondo-me, como a medida mais pro
Ilcua para augmentar esse fundo dTsponivcl , a sub
stituição de huma parte do papel moeda circulante 
por notas desse Estabelecimento : tenho a declarar a 
V. Ex. que acabo de expedir ú Caixa da Amortisação 
c ás Thesourarias das Províncias as ordens, constan
tes das copias juntas, para que se proceda em todo 
o Imperio á substituição das notas do Governo de 
50./'DOOO, da ~.·Estampa, papel encarnado, não fa
zendo outrotanto a respeito das de ~00./'DOOO da 1. a 

Estampa por não terem ainda apparecido falsas nesta 
classe, não duvidando com tudo ordena-lo quanto ús 
notas de ~O ;;:D df! 3 ." Estampa, logo que o troco das 
de 50./'DOOO esteja adiantado, c o Banco habilitado com 
su!licienlc notas deste valor para substituir· as do Go
verno. 
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.Cumpre-me accrescentar, que as uutas substitui
das nas Províncias, em que não existirem Caixas filiaes 
do Banco do Brasil tendo de ser pelas respectiYas Thesou
rarias remettidas ao 'Hwsouro, serão por este mandadas 
reoolher it Caixa da Amortisação, recebendo-se Jdlu o seu, 
equivalente em notas novas do Governo, qne em se
guid<\ ü·ão sct· trocadas por nota~ desse Estabeleci
mento pam a..;siru au3menlnt·-se o fundo disponível do 
Banco, e huLilitu-lo para o cumprimento elo elisposlo 
no A.l't. 56 elos seu'> E.'itatutos. 

Deos Guarde a V. Ex.- .Murquez de Paraná. -
Sr. !)residente do Banco do Brasil 

N.• 4.-Em 2 de .Janniro 1le JS!lO.- Stth~riruiçiio das 
notas tlc f>0,'1f'OHO tlfl!l /'nwiw:io!l em 'f'W /111 Cnixns 

filiac.~ do Ban('() do lJraúl. 

O l\larquez de Jlaranú, Jlrcsidtmle do Tribunal do 
Thesouro Nacional , oreleua ao St·. Inspcctor da The
souraria da Bahia, que logo que estt>ja ahi installada 
e funccionando a t:aixa filial do Banco do Brasil , 
mande convidar pelas folhas e lugares publicos, como 
em occasiõcs semelhantes se tem praticado, os pos
suidores das notas do Governo du r..o;moou da 2.a Es
tampa , papel encarnado, actuulmcnte em circulação, 
a apt·csentarem-as nessa Thesouraria, a iim de serem 
trocadas, dentro do prazo de oito mezes, declaran
do-lhes ao mesmo tempo que, findo esse prazo, 
soffrerã.o taes notas o desconto de 10 o f. do seu valor 
em cada mez de demora na apresentação, na fórma da 
Lei de 6 de Outubro de 1835. 

Declara outrosim ao Sr. Inspector que a sub
stituição das referidas notas de 50./t)OOO, deverá ser 
feita com notas do Banco do Brasil dos mesmos ou 
ele menores valores, que para esse fim a Caixa filial 
enl.regarú. a essa Thesourana á medida que forem sen
do necessarias e exigidas pelo mesmo Sr. lnspector , 
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do que se passarão os competentes recibos, deven
do a mesma Thesouraria fazer escripturação distincta 
desta operação em hum l~vro espedal , no qual sob o 
titulo de <( Operações da substituição das notas .do 
(;ovcrno de t)O~OOO por notas do flant~o do llrastl )> 
se abrirão nas duas paginas fronteiras duas contas, 
a saber; hum a na pagina esquerda , tanto para a 
entrada das notas do Banco do Brasil , que a Thesou
raria for recebendo da Caixa filial dessa Província , 
como para a sabida que as mesmas notas forem ten
do, em vista da substituição diaria que se fizer das 
do Governo ; e a outra na pagina direita, não só para 
a entrada destas ultimas notas, que for Lendo lugar 
por meio da mesma substituição (lim·ia , como para 
a sabida das que forem entregues á dita Caixa filial, 
conforme adiante se determina, e se vê do modelo A, 
que vai junto. 

No fim de cada dia onlenarú o Sr. lnspector, que 
se proceda á contagem e carimbo das notas substi
tuídas , depois do que serão emmassadas e atadas , 
appondo-se-lhes hum rotulo ( modelo B. ) em que se 
declare o dia em que forão trocadas, sua quantidade, 
e a importancia porque forão substituídas, com a ru
brica do respectivo trocador. As notas assim emmas
sadas se recolherão ao cofre da substituicão , e no 
principio de cada semana os massos-perténcentes á 
antecedente serão remettidos com officio do mesmo 
Sr. Inspector ú Directoria da Caixa filial, acompanha
dos de huma relação, que se extrahirá do livro de 
escripturação (modelo A ) , contendo o numero, va
lor e importancia das notas substituídas , devendo co
brar-se do Thesoureiro da Caixa filial , conhecimento 
desta entrega, o qual ficará comprovando a corres
pondente sahida do dito livro. 

l~inalmente declara ao Sr. Inspcctor que todo o 
movimento de entrada e sabida de semelhantes notas, 
deverá unicamente escripturar-se no livro de que aci
ma se trata; cumprindo porêm que nos balanços men
saes que essa Thesourariu remctter ao Thcsouro, con-
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signe lmma conta separada desta operação ( modelo C). 
'fhesouro Nacional em 2 de Janeiro de 1856.

Marqucz de Paraná. 
Expedirão-se Circulares como estas ás Thesoura

rias do Jlernambueo, Maranhão , Parú, Minas Geraes, 
S. l)aulo e Hio Grande do Sul. 

N." 5.-UIPERIO.- Aviso de 3 de Janeiro de 1856. 
Solve duvidas relativas á eleição dos Membros da Assem
bica Provincial ele Santa Catharina, a que se procedeo em 
Outubro ultimo. 

La Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios 
do Jmperio em 3 de Janeiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução do oíficio de V. Ex. 
de 1 O do mez passado sob n. o 37, consultando 1. o se se de
vem reputar nullos os votos que na eleição para membros 
da Assembléa Legislalha Provincial , a que se procedeo 
nessa Provincia no dia 21 de Outubro ultimo, forão 
dados a cidadãos que se achavão nas circumstancias 
dos de que trata o§ 20 do Artigo Lo do Decreto n.• 8!2 
de 19 de Setembro , não obstante estar ainda por fazer-se 
a divisão da mesma Província em Districtos e Collegios 
eleitoraes na conformidade do mesmo Decreto; 2.• se os 
Inspectores de Alfandegas podem ser comprehendidos 
na exccpção do citado § 20 por analogia com os Ins
pectores de Fazenda : tenho de declarar a V. Ex., 
~uanto á 1. a duvida que' dependendo ainda o refe
rido Decreto de Regulamentos, e Instrucções para 
execução do novo systema por elle estabelecido, não 
póde applicar-se aos cidadãos votados na eleição a que 
V. Ex. se refere, a disposição do§ 20 do mesmo De
creto; e pelo que respeita á 2.a duvida que, devendo 
sempre entender-se com sentido restricto as disposições 
da Lei relativas a incompatibilidades no exercício de 
cargos ~ublicos, e principalmente sendo de eleição po-
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pular, não póue ampliar-se ans lnspcdores da· AI- ' 
fandegns a cx.cepçüo, que o ret'Prido Hecreto eslnlwl<'
ceo para os Inspeelores de Fazenda Geral c Provincial. 
cxpressiio que, referindo-se nos I nspeetorcs dns The
sourarias de l•'azPnda ~~ Provinciaes, niio se cslcllllt~ ct 
qualquer outros Empregados fiscacs. O que communico 
a V. Ex. para sua inldligencia e GoYCJ'il'). 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Cou tlo 
Ferraz.-Sr. Presidente ela Pro-vinria 1le Santa Catharina. 

N. 0 fi. - Aviw de 3 de Janeiro de 185().- Dc
rlnra, a Lei pcln qual se der~ (nza qnalific1ção 

tio.~ rotm1ír•s no r-nrrrnte anno. 

1." Secc~fío, Llio de Janeiro. Minislerio dos Nego~ 
cws do lmperio em :{ rle Janeiro de 1856 

Em resposta ao seu oJlicio de '2:J do passado, lenho 
a declarar-lhe para seu conhecimento que, dependendo 
ainda a Lei novíssima, que alterou algumas das dispo
sições da V~i Hegulamentar das Eleições de H) de Agosto 
de 1846, de Regulamentos e lnstrucções para a execu
ção do novo systema por ella estabelecido quanto ao 
modo pralico de proceder-se á eleiçãÔ, deverá Vm. con
tinuar a observar na qualificação , que ha de ter lu
gar nessa Parochia , os preceitos da citada Lei de 1 tl 
de Agosto. 

Deos Guarde a Ym.- Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Juiz de Paz, Presidente da Junta de Qua
lificação da Parochia da Guaratiba. 

• 
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Repartlçlio Geral tla8 Terr.t8 Publlcas.; 

N.• 7. -Em 3 de Janeiro de i8f16. N.• 1.- Ao.Presi
Jente do Parú. -A respeito de te·rritot·ios ronceüUl 
·Companhia dr !Vrll.'f'fJnrlio r Comml'l'f'io tio A ma zonas. 

'-lllm. e Exm. Sr. -Em additamento ao meu· 
Avi'io 11.0 25 de 23 de Outubro ultimo, em que cu 
communicava ter o Governo Imperial concedido á Com:" 
panhia de Navegação e Commcrcio do Amazonas 15 
territorios sitos nessa Província: declaro a V. Ex. , 
que pertencendo desses '15 territorios ú Província do 
Amazonas, 2 no Javari, 2 no Purus , 2 no l\ladeira , 
1 em 1\Ianés, 1 em ~Iaracaná, 1 em Casarucú, e i 
em Villa Bella de Parentis, fica sem efTeito ... indi
cado Aviso na parte em quo se refere a cssPs W men
eionados tcrritorios. 

Ocos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutt.o 
J?crraz.- Sr. Presidente da Provinda do Pará, 

. ' 
N." 8.-JUSTlC:i\.-Aviso de !·de Janeiro de 185fl.

Ao Prcsidenté da Província do Rio da Janeiro.-Decid6 
tl dtmi(la apresentada pelo Juiz Af-unicipal do Ternw ~ 
Vallen~a , cú;erca da_ in,tet·pretação do.ç Artigos 2.i e 11 t 

· (lo novo llegimento de custas. ' 

3. a Seccão. l\linisterio ·dos Negocios da J trstica: 
Rio de Janeiro em .i de Janeiro de 185(). • 

lllm. e Exm. Sr.- Consultando o Juiz ~Iunieipal 
do Termo de Valença, no Officio que acompanhOu 
por copia o dessa Presidencia, datado de 19 de No· · 
vembro do anuo .proximo findo, sob n.o 257, se 
pelas disposições dos Arts. '2t e 1lt do novo .Regi
mento de custas, deve entender·se que as partes são 
obri~adas a dar animaes para a conducção do .Juiz e 
Escrivão somente, ou se tambem para a bagagem. 
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destes, S. M. o Imperador, a cujo conhecimento le"ei 
este.negocio, Uanda declarar a V. Ex., para o fazer 
cónstâr ao referido Juiz ~Iunicipal, que he evidente, 
que a obrigação de pre~tar conducção compre~1en~e .a 
pessoa c a bagagem, na o podendo porém o .] utz extgu· 
mais do que hum animal para a dita bagagem , 
quando isso for indispensaveL 

Oeos Guarde a V. Ex.__:_ José Tht>maz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.• 9.- GUEltR.\.- Aviso de 5 de Janeiro de lS.rlG. 
Solve algnmas duvidas que se tem suscitado na observan
âa do Decreto n." 1.649 de 6 de Outub1·o de 1855 que 
crca Conselhos cconomicos. 

Ilio de Janeiro .. l\linisterio dos Negocios da Guer
ra em r) de Janeiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo sido levado 1.10 alto co
nhecimento de Sua Magestade o Imperador o contexto 
do Officio de V. Ex., sob n. 0 8 de 4 do corrente, 
versando sobre ·as duvidas e outras occurrencias que 
tiverão lugar no 1." Batalhão da ~rtilharia a pé, 
e no 1. • Regimento de Cavallaria ligeira, relativa
mente ú eleição de thesoureiro e agente dos respe
ctivos Conselhos economicos, creados pelo Decreto IL" 

1.649 de 6 de Outuhro do nnno passado, e regidas 
pelo Hegulamento que baixou com este Decreto ; o 
l\lesmo Augusto Senhor Mnnda declarar a Y. Ex., 
para seu conhecimento e execução: 1. o que sendo os Ofli
ciaes superiores dos Corpos membros do Conselho cco
nomico, segundo a explicila disposição do Art. 1. • do 
citado Regulamento, devem elles por isso concorrer com 
seu voto para a eleição de thesoureiro e agente do 
Conselho, como aliás se deprehende da expressão col
lectiva da 1.• parte do Art. 4. 0 do Regulamento; 2. 0 

que a maioria a que se refere a doutrina deste Art..~.· 
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he ll mmor1a relativa; 3.• finalmente, que sendo o 
preceito implicito do referido Art. 4.0 não permittir 
que sejão tliesoureiros e agentes dos Conselhos é.corio• . 
micos Officiaes que o tivessem sido do Conselho * 
com funcções analogas quer eflectivas quer interina
mente, no anno anterior, está por isso nulla a elei
çfto daquelle Ilegimento, visto que o Tenente Manoel 
José de Faria, eleito agente do Conselho cconomico 
para o semestre actual não podia se-lo , porque nos 
ultimos mezes do anno passado exerceo interinamen~ 
te as funcções de agente do Conselho de Adminis
tração do rancho. Cumpre por tanto que se proceda a 
nova eleição no mencionado Hegimento, e assim tam
bem nos mais Corpos onde por ventura a ella se Iião te
nha procedido, segundo os principias da presente decla
racão interpretativa, por euja razão está nu lia. 

• Deos Guarde a V. Ex. - ~larquez de Caxias.~ · 
Sr. Barão di Tramandahy. .,i ... 
N.0 10.- Aviso de 7 de Janeiro de 1856 - Ap

prova o augmento de 200 reis na mão cl' obra dos 
sapatos c cothumos das praças do Exercito, c de 100 .. 
t·eis nas dos sapatos e cMnellas dos menores do Arsenal: 
estabelece o·preço de 2ittl000 das rlos bahus e ele t:tt>OOO 
elas de bac1as de folha. . · 

.. 
Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da G:tierra 

em 7 de Janeiro de 1856. 

A' vista do que V. S. declara em seu Officio 
n." 282 de 26 de Novembro do anno findo, approvo · 
para s~ incluir na respectiva Tabella, o augmento de. 
200 réis. para a mão de obra dos sapatos e cothurnos 
das praças do Exercito, c o de 100 réis para o dos: 
sapatos e chinellas dds menores ; ficando ~tabelecida 
o preço ~e cada hum dos bahus de 5 palmos de eom..; 
prtdo, '2.2 pollPgadas de largura P 1 i de altura, s-endo 
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o fundo forrado de madeira em 2~000, e o das bA
cias. coin 4 ~lmos de diametro, 2 de fundo e 1 de 
altura, tendo tambem o fundo forrado de madeira 
em I ;mooo ... 

Heos Guarde~a V. S.-Marqu9z de Caxias.
Sr. Direclor do Arsenal de Guerra du Côrtc. 

N." 11.- Circular de 7 de Janeiro de 1856.- Pro/úbc 
que se {abriqnem fardamentos nos Corpos que estiverem 
aquattelados em luaares em que ha§a Arsenaes de 
Guerra. 

Hio de Janeiro. 1\liuisterio dos Negocios da Guer
ra em 7 de Janeiro de 185(j. 

lllm. c Exm. Sr.- Sendo hum düi objectos que 
se tiverão em vista na exlinr:cão dos Conselhos ad
ministrativos de fardamento dÓs Corpos do Exercilo o 
alivia-los desse encargo oneroso que os constituía em 
vastas officinas de alfaiate e sapateiro, e desviava as 
respectivas praças, de seu objecto especial , o serviço 
militar propriamente dito, aconteceo que, depois do 
u_ovo systema de administração desse._ramo de forne
Cimento, havendo---se tolerado que o fardamento fosse 
manufacturado nos quarteis, fornecendo os Arsenaes 
de Guerra a maleria prima , e pagando os cofres pu
blicos o importe do corte e feitio das peças; conti
nuúrão por essa razão na mesma escala os inconve
nientes que se pretendôrão obviar, e ·resultárão d'ahi 
abusos ()Ue nüo era facil prevenir por faltar a acçüo 
do extincto Conselho regimental fiscalisador e rcspou.
savl.:ll : por isso , querendo o Governo Imperial , para 
extingmr de huma vez esses abusos que prevaleção 
em sua plenitude os principias do Regulamento ap
provados ~elo Decreto n.• 1.090 de U. de Dezembro 
de 185'2 ; determina que d' ora em diante se não ma
nufaeture mais farrlamenb nrnhum no~ (1unrteis dos 
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Corpos que estiverem nos lugares onde houver.Jrse•·' 
naes • de Guerra, e sim .sob .,_a gerencia dos mesmos, · 
Arsenaes; para o qu~ as praças de~ses Corpos se~ão~ ... 
mandadas com a dev1da antecedenCia, e por turmas. · 
convenientes, a fim de se tomarem as competentes . • 
medidas. Naquclles lugares porêm, ontle uiio houve~• · 
ArseJliles c existirem Corpos do Exercito , o farda
mento destes poderá ser manufacturado nos fespe
ctivos quarteis , não se dislrahindo para esse fim ne- · 
nhuma de suas praças, mas contractando-se a mão;;. -
d'obra com operarios civis, sob a vigilancia e fisca
lisação do Conselho economico dos referidos Corpos. 

Deo~ Guarde a V .. E~. -Marquez de Ca~s~~ 
Sr. Pres1dente da ProvmCia de. . . ~-'- ., <-~ · 

::{;tt,·. -~-

N. o 12. - A viso de 7 de Janeiro de 185'6 ........ Da 
cla.ra que os O{ficiaes do Eirercito poclmn con1ignar ·. 
dentro da Província em quo se twhão , seuK .lildos: 
por inteiro. 

.·.: 

Rio de Janeiro. ~linisterio .dos Negocios da G~er-: 
ra em 7 de Janeiro de 1856. · · · ·. 1 

111m. e Exm. Sr. - Em resposta ao ·seu Qftlei<l ~ 
11. 0 -i:2H de 25 de Dezembro findo, dcelaro a V. Ex.· 
para o iazer constar- ao Inspector da Thesouraria de, 
l"azendadessa Provinçia, que os Officiaes do Exer.cilo-, 
podem consignar, dentro da mesma llrovincia em que 
se achão, seus soldos por inteiro. " . . 

Deos Guarde a ·V. Ex. -,M.:arquez de Caxias.~+; 
Sr. Presidente da Província do lHo Grande do Sul~ :. 

' .. '' . ~ ~; 
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N.·- 13 .. "7"""FAZENI.>A.-·Em 7 de Janeiro de 1856.;..,.... 
í ~o(/1os'n~o se pagão aos· Ofliciaes reformados sem 

'i'\'· · apresent.arcm suas patentes. 

Circular n.0 L..:._: O Marquez de Paraná, I>resi~ 
dente do Tribunal do Thesouro Naciohal; tendo obser
vado que da permissão dada pelas ordens circulares 
n." 95 de 3 âe Abril de 1852, e n.• 47 de 11 de 
Fevereiro de 1853 , resulta. o inconveniente de dei
xarem de ser procuradas muitas patentes de Offi
ciaes reformados, e conseguintemente de se poderem 
pagar soldos indevidos , como tem acontecido e está 
verificado, alêm da falta de pagamento dos respectivos 
emolumentos devidos por Lei; ordena aos Srs. Ins
pectores das Thesourarias de Fazenda, que d' ora 
em diante não fação mais pagamento algum de soldo 
n todo o Official reformado, que não tiver apresentado 
ou não apresentar na Estação competente a sua pa
tente ; cujos direitos e emolumentos deverão ser co
brados pela fórma até aqui seguida. 

Thesouro Nacional em 7 de Janeiro de 1856.
l\larquez de Paraná. 

Repartl~:Ío Geral das Tera'!ls Publicas. 

N.• 14.-UIPERIO.-Aviso N.• 1 de 7 de Janeiro de 
1856. -Ao Presidente da Província do Espírito 
Santo. - Respon~ntlo á differentes topicos relativos ao 
Aldeamento Imperial Aff'onsino. 

Illm. e Exm. Sr.- Em Officio N." 21 de 20 do 
proximo passado, trata V. Ex. de differentes topicos 
relativos ao Aldeamento Imperial Affonsino, aos quaes 
respondo pela maneira seguinte: - Demitta. V. Ex., 
usando da attribuição que lhe confere o Art. 2.• do 
Decreto N. • 426 de 24. de Julho de 1845, o nirector 
daqueHe Aldeamento, p<1ssando o Missionario domes-
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mo u perceber os vencimentos tanto do referido Di· 
rector como do respectivo tropeiro, de cujos servicos · 1.• 
V. Ex. affirma poder-se igualmente prescindir, ·de- ;f • · 
vendo porêm o dito religioso dar trimensalmente :.a ··· 
r.ssQ. Presidencia conta do estaüo da Ald~a é seus pro
gressos·. Quanto a irein residir e estabelecer casas, .no 
Aldeamento pessoas, que a elle não pertencem, não 
deve 'V. Ex. tolera-lo d'ora em diailte. 

Quando os Jndios, que alli habitão, se acharem 
sufficientemente adiantados em civilisacüo , e em es- · 
tado de não se deixarem fa_cilmente ~Iludir por pes-· " 
soas , que só levem em mira reduzi-los á condtção 
de escravos, represente á Presidencia o individuo, que 
estiver ú testa da Aldêa , expondo as circurnstancias. 
desta, e remettida ao Governo Imperial h uma tal êex
posição devidamente informada ·pela mesma Pre~iden- • 
cia, poder-sc-ha então deliberar o que mais conve
niente for. - Da mesma fórma deve V. Ex. fazer re
colher ao Altleamento os Indios, que andão dispersos, 
requisitando da Presidencia da Província de Minas 
Geraes a entrega dos que alli se acharem. Se porêm • 
hum ou outro estiver já em estado de poder dirigir-se · 
por si, e preferir viver estranho á Aldêa, conceder-lhe-ha 
V.· Ex. licença para isso. Pelo que respeita á exten
são de terras , que se devem reservar para os Indios, . 
convêm, que antes de resolver-se a questão, dê V ... 
Ex. eump_rimento ao disposto _no. ~~iso, que soD. n:o 
28 de 26 dó passado lhe fm dmg1do por este• .· Mi
nisterio , devendo porêm sem perda de tempo rei
term· aos .T uizes conservadores das terras publicas as 
ordeus de procederem com Lodo o rigor da Lei con.
ira os invasores do domínio do Estado, procedendo 
V. Ex. mesmo contra as _autoridades, que .tem tolera
do as invasões , _a que s~ refere o Offic!o a queres
pondo , e que nao devertão ter ficado Impunes. , 

Deos Guarde a V. Ex .. - Luiz Pedreira do Coútto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Província do Espirito Sa~to. 
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N.o 15.- Portaria de 8 de Janeiro de l8:ll1. -Cre11 
liuma Agencia ele Correio na Villa de .4lagoinha~, da 

Província da Bahia. 

Sua Magestade o lmpei·ador Ha por bem Crenr 
huma Agencia de Correio na Villa de Alngoinhas, rln 
Provincin da Bahia. 

Palacio do Rio de Janeiro. em 8 de Janeiro Ôf~ 
1856. ~ Lui1. PBdreira do Coutto Ferraz. 

N .0 16.-IUSTIÇA. ~Aviso (le 8 de Janeiro de 18rl6. 
Ao Presidente da Província de Santa Catharina. -
Declara em .mlnção á duvüla .mscitada pelo Jui::: tlos 
Orphãos da Vílla de S. José da ditct Pt·ovinân , que , 
attingindo o o1'phão a idade de 21 annos, e pro·vatlo 
este facto, deve ser ti1lo por emancipado, e npto parrt 
todo~ os aclos tl(t vida r:ivil. 

3." Secção.-. Ministerio dos Negocios da .Justiça. 
Rio de Jiweiro em 8 de Janeiro de 1856. 

Illm ~ e Exm. Sr. -O Juiz dos orphiios da Vi lia 
de S. José dessa Província, declartr no seu Officio 
de 4 de Oezeinbro ultimo que acompanhou o de 
V. Ex. de 7 do dito mez, sob n: 124, entrar em 
duvida se, a vista da Hesolucão de 31 de Outubro 
de ts:n.,. he ainda ind~spensavel a emancipação 'como 
antes della se flrocedla, para que o orphão, com
pletando os 21 annos, seja apto para todos os actos 
.da vWà civil. 

l.evei. semelhante duvida ao Co~hecimento . de 
Sua Magestade o Imperador, c o ~Iesmo Augusto 
Senhor, Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da 
Coroa, Houve por bem Decidir, que, atlingindo o 
orphão a idade de 2l annos, c provado este facto, 
deve ser tido por emnncipado, c apto para todos os 
netos da vida civil, indepPndcntrmrnte dP habilitação, 
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ou fôrmal ·e expressa emancipação; sendo que a. c~ .. 
pacidade não carece r de prova ' porque he huma 
presu rn pçiio estabelecida· pela citada Resolução, . ~ que 
só póde ser destruidtl pelos meios c fórma que as 
tcis tem marcado para o~ maiores em geral. . . ~ 

O que ·c·ommu'mc.O a. ;V~ Ex. para sua inJelh
gencia\' c para o . :fazer constar ao sobredito luiz 
dos orphãos. 
· Beos Guarde· a .v. Ex~t-Josó Thomaz. Nabuco 
de Araujo.-·· Sr. Presidente da Provincia de ~nlà 
Catharina. · '-~ .. ~,1 

, .•. ~,. ~ .: .. , r 

N.o 17. -GUERRA . .-..:. Aviso·de. 9 de Janeiro de J.Bmli 
Approva o figurino ~ara o_g~ande c pequeno U;niforinf:. · 

elo corpo de.;,Guarntçao fixa do Pamna. ' · 
; .•. . .... f 

Rio de Janeiro. :rtlinistcrio ·dos Ncgocios da ~r ... 
ra . em 9 de Janeiro de 1856. · 

Illm. e Exm. Sr.- Havendo por bem Sua 1\l~ges~ 
tade o Imperador AJ?provar o incluso figurin~ para:<> 
grande e pequeno umforme do Corpo de Guarmção fixa 
dessa Provincia, assim,. o communico a V.· Ex: .. para · 
seu conhecimento e execução; ficando na intellig~n- ... 
cia de que tanto as Companhias de Ca~adores cmno · 
a de Cavallaria usarão do mesmo uniforme com a .ditfé- · 
rencia, que a de Cavallaria .terá na pala do honet 
huma virola de metal dourado de duas linhas de:làro~ 
gura , as barretinas as mesmas escamas e virolas de 
metal.,na parte superior, ~ na pala que tem as dos 
Corpos níoveis desta ar~a , as platinas das. praças ·de 
pret de corrente· de· metal, sendo o seu correame e 
arreios todos de couro· preto envernizado., · 1 > ; 

Dcos Guarde a V. Ex . ...!.. ~Jarquez de Caxias. :.:....1:5fti: ·· 
Presidente dá Proviricià do Paralia. 
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N.o l9 •. ~Em ,11 de: J~neiro de 185(j. -Divisão :.6, 
- , • (ôro no,; caso .. ® .. tl\a~{erencia. e divisão dos•' 3, · · 

• i . , , , terr,e1~os · fk ~rnarin lta. ·· · 
• , . i . l ' ' ' ' - t ~ · ' '1 '. ".;\:,to f l 

. ~Iinisterio dos Negocios da Fazenda.· Rio de Ja-
neiro em U .de j,~Jl~ifo d.e J856. , · ,. 

' . ' ' . . . ~ ' . -

Íllm. e Exm. Sr~- llespondimdo ao Officio ào' · 
antcc~s!)or df};,V,. _E~: 1;1~0 27 :de 31 de Agos~o do· ;nnno 
pas$ado, ; ~lll- ,!llue · ~%>.D.~tJl~ ~e póde W'l~eder ~ liç.~~ 
qUje r~que. reo;.l{a~t.mo,.F,e,rr(ltra .de Q,hvmra .. !'f~lm!\f~~! 
pQSSl\ldOrr .. ~ li~tp.; terreno . d~,. mar~l,Üta f~rptrQj ;~. -~~ 
~eQ. d,4. N_·a.cwn_al,t\Jl. {l·r.a,-.'~. a~sfi. ~.~.;_~.re.osse .e_ .. ~_-(Omlw. Q~~.~ . 
parte dcs:;e. te:rr~w if.· r Çous y:\~Vl. uos , ~~"'~o .. ~t-LIO&H 9

, • ., 

qu,e1 actu.aJ~ptq .. pa~,.QivicJHlo .. en :m todo~, te?lJ~T;mt< 
dec)arm: a V. ~E~. que. po~e~.defer1r ao S~pph~ap~ • 

. devendo este p,.gru,:1 '.A. eppts. da transfel'cn.· çta. 9-q .. _p~t~ . 
(J,Q,,terreno 4e JP.llJ.'l~pa ~que. ,prptendc VAAder •t .líUfu . 
foro' proP9r~wool á; p~;~;~ ~%,que, ficar,, jVlsto q~~ q 
~11vor cqncedi<l~ nPela,tOii<l~açljo ,do 1 ~ivro J.o, ·,~·~.\~tp · 
36. § 1. o, e Tttulo H6 § 23 , e Alvura de 6 de M'dtÇo · 
de 1669 aos senhorios _dlrectos.,. he renunciavel, e tem 
com effeito sido renunciado, segundo attesta a praticá 
do .. T. h.Bso_u .. ro,. çobr:at;t,4 .. p-s.·e · dv.s foreiros ·parçi.aa~, d~- · 
po1~ .de 4.IViqi~o o pr~~o, o. ~ôro corrc~pqt;tdeq~·:·~ó • .. 
t~r1eno . poss41do \ p9r\ cada ,fip.~ ,d~lles: e. ONf.r~·I"\ · "'. 
que ne.nhuma appl~cação .t~m· á hY.pothe~~ em .ql,l,es- · 
tüo a· Circular do Tlíesouro de 30 de Janmro de i'836, 
.que ~ata ~a~.;-~prefer~~i~:;, .. !~i~d~ .. p,o OUJç~o ~- que 
respondo, saly.o , se .o SupphQante nenhum,tllul9, ,~~~ 
do terreno , o que se não conclue do mesmo O:ltiCid; · 
~uwptitJ?,çlp e~. tal !;flSO., seg~ir as regrasesta~eleci-
A~~ jl~rq. ~'lqonce~ü.o.,,e; ,9~((1~Jf a questã? ~as iV,.n~JÇ;
r~uC.Jps, . qu~ndo ~~,_,llWY.W •: J(Onfortne as. :.?Jspo~~~~f~ 
dqs , BegulaJnef_ltos.,, m.str.llr&R~ .. ~ ,9.çQ~ns do .. Thes?~.f8~t:. ·. 
- . , De~s Gqarde ,fl.,F ~· ~X.--:;:; lJarJjlyez. de. ,Vara~~·,:;;·•:._ 
Sr. P;Çe~dt)nte d~ -l~r~vínci~ ~d.Q. -~io Grande do &~lf::J~·; 

~ ~ 'i. - .-.J,r(, 
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N.~ 20.-· BIPEIUO.- Avisb de 11 de .Janeirt:J de 1850 . 
. D(3clárá qite os Professores nublicos não Clltàó oomp.relwlt
'didos nas disposiÇões\do§ h"~o ·,Wligo 67. do Regula-
. ~nento de. 17. ;ile l:et'et·eiro de t 855. . . 

, , , I , , / , l \', ·. ~-~ \ 

t.a Secção. Rio de JaneH·o.· ~Íiiiislerio dés;NegMlÓs 
do Imper~o ém L L, de ,Janeiro de 1856. . · 

Em solucão ao· officio de Vm. datado· em 4 do 
corrente~ consultando se' á vista da disposiçãd d~ § 
1. • do Artigo 67 do Uegulamento de t7 de Fevererro 
dp an~o· pass~dó; o~ P,~ófes8ores publipo~ devef!l ser 
dispensados de serVIr,;· na- quahdade de Elertores 
de .· Paro~llia;. n<;ts respectivas 'Juhtas de Qualificação, 
tenho d~ declàra,r a Vr!l.·; pf1ra sua ·i~1telligencia ~ 
~oy~r~10 .• q11e ,a . , c,ltn~a ~1sposu;ão . não compr~hende 
funcçoes da natureza dessas de que Vm. trata. 

· Deú& Guarde a Vm. --- Luiz Pedreir(\ do- · Cbulo 
I<'erra.i. ~Sr. Juiz de ·paz' Presidente da JlJntâ db Qua.: 
Wicacão da ~áÍ'ôcliia .(ia' mia·~ do Governildot. . l ' 

·- ~! '·' ; ; . . ",, . j • 

!' \ 

' . 
N.o 2L ....;_Aviso de 1:2 de Janeiro de 1856. -Resolve 

sobre os casos .cn&' que os Lentes lilPs 'Faculclades . de 
Direito. podem· ser empregados em . Coni;hissõcs . de oi•-
.dem diversa' da de suas funcções .' · . · · . · 

• 1 ~ I .' 1 · ' · ! :. .. ~ · 

· ... · 2:·.S~cçfioti·~~o deJan,ei~o. ~Iinister!o: dos ~egoci()s 
dq I,~pcrw ém, ''1:2 de· Jahmro;de 1856. · 

. . . ~ 

· Te!1do sido presente a .S!l<~ ~lagestade ·o Imp~rador 
o . oUicl() . qu~ V! - s~ me:.dmgw dat~do elll 7 . do ,mez 
findo , s~hCltan~o em nome da Congregàçlío dessa Facul- · 
da de.' e CP,l Cuinprimenlo dà resolução téíriuida por elJa, 
providencias a bm d·e cessar a pratica de ~etem dis
pensados pela Presidenciu da Província da effectivi
dade das suas funccões os Lentes da mesma l"aculdade 
por moliro de os êiupregn.rem em serviços de ordem 
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diversa: llouvc por bem o· l\lesmo Augusto Senhor, 
Confôrmando-:se com ·o· parecei: ~o Cons.el~eiro Procu
•·ador da Coroa·, Soberama ·e,; l'azcnda l\ac10nal, Man-· 
dar. declarar $JUe, co~ quanto. seja permittido aos•Pre
siclentcs "do ·.Prôvinoiu-; pcli1 -Lei de a do Outubrti tl~ 
183-i, comqietter!t\l'empt.egados .gemes ncgoci'bs. pro•. 
vincii!es, estp, atlribuÍ\IiiO _mio d~ve ser entendida como .· ~. 
regra geral, nem com tal amplituclc que comprehcndit 
o caso. de Commissões, cujo exePCicio sPja incompatível . 
com o dos .empregos gcraes, ou possa mrsmo preju
dicar o desempenho das funcções que lhes são ;:mnexa.q, 
salvo com tudo os casos, em que por circumstancias 
extraordinarias e excepcionaes, que o Governo. apre- • 
dará, os ditos Presidentes julgarem indispensaveis laes ~ 
serviços, c'o~o o .em que;.SC achou o [lr~sidente,dessu .. ' 
Província, segmído se dcprehende dos papeis que acóm.:. 
panhárão o ollicio de Y. S. E expedindo-se, para obs~r
vancia da doutrina que ,fica expcndida , as convenhm
tes providencias, (,lssim 'o '~mmunico a V. S; pará 
conhecimento da Congregação detiSU Faculdade' e em 
resposta ao citado oflicio. 

. r· 

Bcos Guarde a V. S.- Luiz Pedreira do Couto .. 
l~erraz . .:_Sr. nirector da Faculüude de I)ireil(j' :de s; 
Paulo. · ~ '-

-~. \ · ... 

N.o ~2.-Aviso N.o. 2 de t2 de Janeiro de 1856. -Ao 
' Presidente.do.}lalo Grosso.-Atttorisando-o a éon&de,· 

o terreno pe(lülo JJélo Bacharel Au!Justo Corr~a áo Couuo·. · 

lllm. e Exm .. sr.-Fica V. Ex. ·autoriSb:do ·a 
·conceder •. com às seguintes. condições, o terreno· pe-"~ 
tlido pelo BachareJ' Antonio. Corrêa do Couttó ~~: ~~~ re:. 
qucrimenlo que V. Ex.- informou em Offici<>· p_!t-i 36 
de 2a de Junho . do anno passado. 1. a Estat(·,d •dito .,·. 
terreno compreheudido na zuna tle 10 Ieguas 'de IM---'> 
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gura contigua á nossa fronteira. 2.' Não exceder sUt\ 
área.a tres:leguas quadradas 3.• Ser o Supnlicanle 
obrig&do , no prazo .de' dons annos , datados da -~oon~ 
cesSão, que: V.: Ex~ Um fizer~· a povoa-h» pelo ;Dienos 
~~m 2.00() cabeças· dé .gado ·IV(IC~·e:cuvállar ~·tS~~ 
J.eltand6-se a huma multa de ·!.000ª"'009~·se 'l ·deH 
xar de .1fazer.-·-i." Não poder _o;~~stno·Supplicanté ~.ri· 
trar na posse ·do terreno .concedido, ant~~; de hayer 
feito a medição e demarcação, que fic.ará sujeita á· 
verificação que ,Y. Ex. deve• mando r t'azer •.. 5:. • Ser a 
área concedida · unirl:a .e .. I~ào em · r.a~tes ,s~parad~s .~u
mas das ou~ras .. , A pn.IQ.mra condiçao sera proviso.na
mente veriQ.oo4a. ~e· ,Do.do.1que u~nhuma .dul!ida1 possa 
restar, e -antes ._diSto n4o devera V. Ex. fazer, ~o da 

. autorisaç;jo ,que por este Aviso lhe he dada .. O· que 
tudo. de 10rdem: de:.· Sua· .Mu~~tad~ o: I!Dperador .com~ 
mumco .a ; V •. Ex. para sua :mtelhgcnCia', c governo. , 

·. :Deos Guarde a.Y.;Ex. ~Luiz ·Pedreira do (:oulto 
Ferraz. -Sr. P.residente da Provincia do Mato .. Gr~sso. 

• ! J; • . . ·,I I;~ I : '. t 

• í 

N .. • 23.-IUSTICA.:~Aviso de 12 de Janeiro de 185H. 
Ao Presidente ·da Provincia de Minas Gcraes.-.Dec·ide 

. a duvida ap1'esentada pelo Jwiz de Direito da Comal'ca do 
Paraná, ao Presidente da fJmvmr.ia de-Alinas t;eraes,. 
ácer~a do quanto devem. os Escrivries pcrcebe1· pelos 
cscrtptos · que ·lançarei~ twtS' su~ natiJ.S 1 ~t~l&ollo. ~lles 
de 49 linhas de 25 letras. · 

. '3.~ · Séç~olo·~llinistario .d?sl NegooiÓs.·d~ !Jusl.i~~. 
R10 de Janmro ·em.:12 de Janmro 1856. . . 

. Illm.: e· Extn. !Sr. -J,evei ··ao conhecimento de 
S. ~L o Imperador o Officio de V. Ex., datado de 11 
Dezembro ultimo, sob n.o 284; bem como o do Juiz 
de Direito da Comarca do Paraná~ que remetleo por co-. 
pia, no qual pede ser esclarecido' se., á.'visl4 do disposto. 
tM Art. 8ü do novo Regimento de cus las, os Escri-
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• ! J; • . . ·,I I;~ I : '. t 

• í 

N .. • 23.-IUSTICA.:~Aviso de 12 de Janeiro de 185H. 
Ao Presidente ·da Provincia de Minas Gcraes.-.Dec·ide 

. a duvida ap1'esentada pelo Jwiz de Direito da Comal'ca do 
Paraná, ao Presidente da fJmvmr.ia de-Alinas t;eraes,. 
ácer~a do quanto devem. os Escrivries pcrcebe1· pelos 
cscrtptos · que ·lançarei~ twtS' su~ natiJ.S 1 ~t~l&ollo. ~lles 
de 49 linhas de 25 letras. · 

. '3.~ · Séç~olo·~llinistario .d?sl NegooiÓs.·d~ !Jusl.i~~. 
R10 de Janmro ·em.:12 de Janmro 1856. . . 

. Illm.: e· Extn. !Sr. -J,evei ··ao conhecimento de 
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tM Art. 8ü do novo Regimento de cus las, os Escri-
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vães. só devem cobrar mil , ~éis. de cada escripto que 
lançarem nas suas notas ou regtstros , embora excedão' 
de c40 .linhas. :de 25 letras: e' ~landa o ~lesmo J\ugusto . 
Senhor &déclarc)r a· v..: Ex.~· que não estabeleéeli.db o· 
cita~o !Artl 86! dd !lovó R~me,nto de custas :sà!~rio· ~ 
mawr pára os escnptos' CUJO lançamento ou reg1stro 
excederem de 40 linhas de 25 letras' que o de mil 
réis, não· ha por ora outra providencia a dar-se senão 
aquella que~ tomou o sobredito Juiz de Direito, quando· 
declarou aos ··Tabelliães, que o consultárão a tàl. res· 
peito, q_ue' não .devião cobrá~ ~ais. do que o salQrio 
estabelecido no dito Art. 86. í 
. O que V. Ex. fará constar ao mencionado luiz 

de Direito. . . . · ~ . ' , , ~ . . , 
· · · ·Deos· Gu'ttrde a\'4: Ei.~o8é Thomaz NabQ,® dé · 
Araujo.- Sr~ Presidente da Província de Minas Qetaes. 

N.0 24.-JUSTICA. -.\viso de 12 de Janeiro de 1856. 
Dá solução á du"vida susc·itada entre Francisco José ilà Sil'!' 

i va Ramalho, e Candiclo José .. Fernandes, ácerca do Jui
zado. de Paz do 1.0 Districlo da Freguczia de Sant'Àmu.J, ... . . 

3.a Secção. -Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 12 de Jàneiro de 1856. · · 

. Foi ·presente a Sua ?tlagestade o Imperador o 
Officio que Vm. me dirigio em data de·~ do cor
rente, pedindo ·solução sobre a duvida suscitada a 
respeito do Juizado de Paz. do Lo Districto da Fre•. 
guezia de Sant' Anna. desta Çôrte no corrente . annó. 
· Do dito seu Officio, .e do que tambem m~ diri-

gio Francisco José da Silva Ramalho, consta· que • 
havendo fallecido em Fevereiro de 1854 o Briga
deiro João Chrysostomó da Silvá, Juiz de Paz do 3.0 

atino, segundo a ordem da votàção, a· 111 ..... Gainâ .. 
ra llunicipal juramcntou a Vm., e o referido,; Ra
ma1ho e1eito para o 4. 0 anno servio no 3. 0 ·Quey 
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este agora tomar a Vara allegando· que servira então 
como Supplen~e, e que taes substituições não· pre
judicão o nom'*do para servir no · tmno pro~rio ;, 
o ·d .·~lesmb ·Augusto ~enbor! Houve ·~por ]Jémi•Man;. 
dar decliirar que o ·tegitim~ J uilJ,! da,~ l,az db: 11., Dis· 
tric'to da· Freguezia de Snnt' Anna· no corrente! anho; 
he. Ym. , e não Francisco José da Silva Ramalho; 
por 9uanto, P.Or morte do Br!gadeiro João Chrysostor!lo 
da Silva' Jmz de Paz do a~· allRO, passou o ditO 
1\amalho para -esse. lugar, e como proprietarió e não 
como substituto o servio em lodo esse anno·, sendó 
cer~o qúe ~~ !ugar de_ l\amulho jura~ent~u a m.·· 
Camara ~lumCipal ·a Ym. para propnetar10 do ..\.O 
anno, não obstante a doutrina dos Avisos do 1." e 
i 9 de .Fevereiro c 14 de Alaio dé 1836, que tralão 
de ~ubslituições por impedimentos ,. temporarios, c não 
como no caso vertente, dos que resultão do falleci
mento de hum dos votados. 

Cumpre pois que Yni. entre em exercicio, e 
sirva o lugar de: ..t.• Juiz de Paz do t:o Districto 
da Freguezm de Sant' Anna. · . . 

.._Deos. Gpard~,a Vm. -José Thomaz Nabtico de 
Araujo . .....:;: Sr. Canélido José Fernandes. ,., 

-
N.o 25. -GUEUR1. -Aviso de 12 de Janeiro de l856. 

Ordenando. que nada sa-ia do A1·senal ,(le •Guerra da. 
·C8,·te, te~ preoia.' d~tetminar-ão do A{inistério da Guert·a. 

. c•:,. • 

, ':"'r • , .• • :. • • >:'- , _.· • • ...... 

· · l~o de ~à.n.~~O:r'linisteriQ dos Ncgoci~S; da. ~uer
ra,.em 1~ d~ 1ai1elro.de.1856 . . ,_ 

• 
Sciente ' (le h a ver ·V.' S. prestado duas ba~racas 

de Campáiilla' sob requisição,: que direclamente lhe 
foi feita pelo Conselheiro ~Iordomo da Casa lmJ>erial ; 
previno-lhe , para seu gowrno, de que cousa alguma 
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d~ix.e. s~llir desse Arsenal sem previa dete:mina~i\p d.o 
Muusterw a meu cargo , qualquer que seJa a A·utorF 
dade que o requisite; . 1_ • , . 

. Ueos Guarde a V. s.,-~arque~.de Caxws. :~~r.·. 
lhrector do Arsenal de Guerra .da Curle. • .r · . 

. . '! ·:~ a 

N: 2G. - A viso ue 14 ue Janeiro dt~ 185(). - Decla
ra qne 71ara. a qnalificaçiio de CadetP hc iwliff'ácnte·ú 
qualidade de filho e!ipurio, ou adultr~rino, luuna 'VCZ 

IJilC no proc(~sso de legitimarão scjüo fllll!nladds as (Ot'
malidades sub~tanciacs. 

ltio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da· G:uetv.f ; ,.. 
ra em U de Janeiro de 1~5G. · 

lllm. e Exm. Sr. - Sua Magestadc o Impern .... 
dor, Tendo ouvido o Conselho Supremo .Militar so~ " 
bre o OJlicio dessa Presidencia 11. o r)O de 2.4 ·. dH · · 
Uarço de 1854. , pedindo esclarecimentos áccrca da·. 
verdadeira intelligencia que se deve dar ú palavra: 
-Natural- de que trata a Lei de 2 de Setembro 
de 184.7 para reconhecimento dos Cadetes, no .E:xer ... 
eito , por isso que o Conselho de A vcriguação ahi ti~ 
meado para conhecer da nobreza do Soldado do· meid 
Batalhão dessa Provincia Franciseo das Chagas Lira, 
tplC pedio ser r~conhecido Cadete ue 2." classe, en,. 
eontrara embaraços para de1initivamentc decidir-se 8: .. , 
respeito; .Manda o Mesmo A uguslo Senhor Declarar â 
V. Ex. , que tendo sido guardadas no. processo de le-1 
gitimação todas as formalidades substanciaes, he ittteiJ ·. 
ramente inutil e ociosa a distinccão entre filhos -'naJ · 
turacs , no sentido restricto, e Úlhos espurios.., · põis "· . 
que a gmça da legitimação póde ser concedida a 
h'!us e a outr9s sem difl'e~ença, e sendo a do Sup:..~.;, 
phcante concedida sem restncção ou clausula alguma;!· 
nada póde obstar a que elle goze do indulto que-·Jhe· 
conerde a Lei pnra a qual lw indifli·nínlt• ;1 quali...: 
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dade de fiiho espurio ou adulterino. O que comrRu· 
nico a V. Ex. para .sua intelligencia e para que o. 
faça constar aos membros do Conselho de Averiguação, 
o qual devolvo~ , , 

Deos Guardo a V. Ex.- :&Iarquez de Caxias. __;_ 
Sr. Presidente da Provincia do Ceará. 

N.o 27.-Circular de 14 de Janeiro c.Ie 1856.-Es
tipula os casos em que se deve dar transporte por mar · 

aos Of!iciaes·do Exercito e suas [atnilias. 

Rio <Je Janeiro. lUinisterio dos Negod.os da Guer
ra em 14 de Janeiro de 1856. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo em vista o Governo 
Imperial prevenir abusos que, com prejuizo da }i'a
zenda Puólica , se dão na concessão de tra.Iisporte. por 
mar a Officiaes do Exercito que viajão de humas para 
outras Provincias não incorporados ; determina que 
o transporte seja concedido por conta da: mesma Fa
zenda, somente áquelles OUiciaes que viajarem em 
commissão do serviço publico • coroprehendendo-se no ~ 
numero destes os promovidos de huns para outros 
Corpos , e os transferidos por con-.eniencia discipli-
nar ; mas não os que forem a pedido seu, e por 
mero interesse pessoal, nem os Jicenciados para qual
quer .fim como já se acha estabelecido. E com quanto 
o Governo Imperial não esteja na precisa obrigação 
de conceder transporte á familia dos Officiaes nas cir
eumstancias precitadas, todavia, jul.gando de equidade 
·que a dos comprehendidos na especificada condição 
favqrecida, os acompanhe quando a il~ture~a do des
tino delles o cQmportar ; determina que a concessão 
do transporte por conta da Fazenda Publica se faca 
estensiva .ás pessoas da família dos ditos Officiàes; 
entendendo-se por taes, para os solteiros a viuva sua 

, mãi, que for por eJles alimeutada, e para os casados, sua 
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mulher. filhos menores de 18 annos , e filhas soltei-
ras ,• por serem estaS as pessoas que tem direito. ao 
meio soldo do Ofticial , . por fallecimento deste, con· ·"" 

·forme d.íspõe as Leis de 6 de Novembro de 1827 e 6 * '·· 
de Junho de 18!3l. .. · ~ '~ 

· Deos Guarde a V. Ex. - !.larqucz de Caxias .. - ., 
Sr. Presidente da Provinciâ de. . . . . . : 

N.o 28.-HlPERIO.-Circularda 14 de Janeiro de 1856. 
Providencia sobre as (altas. e o abandono da.s Agentias 
do Correio , ·e sobre a apresentação dos Titulos ~~dos 

. respctivos Empregados. 
~) ~ .. ~ ' 

3. • Secção. Rio deJaneiro. l\linisterio dos Negócios '_ 
do Impcrio em H de Janeiro de J 8tlli. 

Illm. e Exm. Sr.- Representando o Director Geral 
do Correio n necessidade de ter quem nas Villas e 

, Freguezias do Imperio, onde existem creada-s Agencias . ·. 
de Correio, communique ás respectivas Administrações 
quando os seus Empregados por qualquer circumstancia · 
deixem de funccionar, a fim de serem conhecidas as 
suas faltas, e preenchidos semelhantes lugares, e beQJ. 
assim possa assislir á arrecadação e por inventario, e fa-
zer entrega á quem competir, das cm·las, jornaes e de 
outros quaesqucr objectos que se encontrar~m nessas Re
partições por fallecimento ou abandono de todos os seus .,. 
Empregados : tenho a declarar-lhe que , merecendo este 
objecto a solicitude do Governo Imperial, deverá V. 
Ex. expedir suas ordens para que os Juizes .Uunicipaes ~ 
nas Villas em que residirem, e os Juizes de Paz nas l're- . 
guezias onde se achare~p creadas as ditas Agencias , nãp ' · 
deixem de communicar á Administracão do Correio dessa -: : · 
Província as faltas e o abandono dás referidas Reparti .. 
ções por fallecimento , negligencia ou mudança dos 
Empregados que nellas servirem, para que opportqna
mente se providencie'· e assistindo aos inventarios ~ 
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.BnLrega das cartas, jornaes e mais objectos ás mesmas , 
pertencentes, tratem de arrecada-los, e de invcnlflria-los, 
quando o abandono for completo .. 
, E porq1:1e alguns desses Empregados cntrão no 
expt·eieio de suas funcçücs som haverem ·requrrido o 
competente titulo, cumpre !lu e V. Ex. , á bem da re
gularidade do serviço. pubhco, dê suas ordens, e 
muito rccommcnde áquelles Juizes que exij:lo dos 
ditos l~mpregados a apresentaç.ão dos seus titulos, 
quando se não apressem a faze-lo, manifestando desta 
so~te ~averem satisfeito ao p~eceilo legal , c as deter
mmnçocs , que sobre este objccto deverão receber da 
respectiva Administração, em vista do que nesta d~la 
tambem se recommenda ao nireclor Geral do Corr~IO. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Couto 
l"crraz.- Sr. Presidente da Província de ... 

N." 2!).- ~L\RI~HA.- Aviso de 1i) Janeiro de 18;)6. 
Frt:: algumas declarações a respeito do tempo de sen;iço c 

_ das grati{tcaçDcs das praças da Companhia de Impcriaes 
· Marinhciro.ç rla Província de Mato Grosso, e das de 

1'C!ipccti1JO Corpo. 

Hio de .Janeiro. l\linisterio dos N9Boeios da Marinha 
cin 15 deJancirode 18GH. 

Tendo levado ao Alto Conhecimento de Sua l\la
gestade o Imperador o Officio n. o 18 , de 9 de Julho 
do annn passado , em que o Presidente da Província 
de Mato Grosso, por ~otivo de representação do Com
mandante da Companhia de lmperiaes Marinheiros da 
dita Província, pede que se Ih~ declare : i . o se deve 
ser contemplado o tempo, que a8 praças da referida 
Companhia servirão no Exercito , para ser-lhe addicio
t1ado ao de serviço na mesma Companhia; 2. 0 se 
t(jm direito Í\ gralilicu~.ii.o maior c1ue a terça parle 
do i'e~rH~divo soldo as praças, c1ue, completando deze 4 



seis annos de serviço, quizerem nelle continuar, 
tendo a. precisa robustez ; 3.0 se as praças, que, ha 
vendo requerido e obtido sua excusa, por terem com· 

· pletado o tempo de serviço, e continuarem todavia 
voluntariamente e sem interrupção no mesmo ser- ,. 
viÇo, tem direito á gratificação, h uma vez que se• 
compromettão a servir por hum determinado tempo; · 
Houve por bem ·o Mesmo Augusto Senhor, Conforma'n· · 
do-se com o parecer a este respeito emittido pelo 
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tomada sobre a mencionada Consulta em data de J 2 
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praças tiverem na Companhia de I mperiaes 1\fárinhei-
ros , a.qncllc em que Sf~rvírfw no l~xcrcit.o ; ácerca 
do 2." qne as praças de Imperiaes 1\larinheiros, que, 
ou forem recrutadas , pu tenhão vindo da Compa
nhia addida de aprendizes, quando completarem deze
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annos ; podendo ser estas declarações successivamente 
renovadas, nunca por menor tempo de hum anno, 
e ficando entendido que aquellas que as não fizerem , 
ci::mcluido o tempo . ae engajamento' continuarão a 
servir , seLl ter direilo 'ás gratificações , como tudo se 
acha determinado nos tres primeiros Artigos do De
creto n. 0 1.465, acima mencionado: o que cominu
nico a V. s.• para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. S. ·-·João -~lauricio Wanderley 
Sr. Joaquim José Ignacio. · 

N.o 30. -JUSTICA. -Aviso de 16 de Janeiro de 1856. 
Ao Presidente do Tribunal do Commercio da Provincia 

· de Pernambuco.- Dá solução á duvida apresentada 
pelo Presidente do Tribunal do Comtnet"cio da Pro
vincia de Pernambuco , sobre deverem ou não se1· 
processadas pelos Tribunaes do Commercio as que
bras dos Commerâantes ·matriculados , depois de conver·· 
tidos os mesmos Tribunaes em de 2. • Instancia. 

3. • Secção. }Iinisterio dos Negocias da Justiça. 
Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de '1856. 

Expõe V. S. no seu Oflicio de~ L de Setembro 
do anno prciximo preterito, ser sua opinião que as 
~uebras dos Commerciantes matriculados devem con
.t~nuar a s~r processada~ pelos Tribunaes do Çommer
CIO, depms ae convertidos em 2.• lnstanCia; mas 
que entendendo os Juizes de Direito especiaes do 
Commercio, competir-lhes o conhecimento de todas 
as fallencias , sejão dos Commerciantes matriculados, 
ou não matriculados, pedia ser esclarecido a tal 
respeito. 

Sua l\'Iagestade o Imperador, Ficando inteirado 
da ma teria do dito Officio, Houve por bem Decidir, 
que nenhum fundamento tem a duvida proposta 
por V. S., á vista da Lei de 16 de Setembro de 
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mulher. filhos menores de 18 annos , e filhas soltei-
ras ,• por serem estaS as pessoas que tem direito. ao 
meio soldo do Ofticial , . por fallecimento deste, con· ·"" 

·forme d.íspõe as Leis de 6 de Novembro de 1827 e 6 * '·· 
de Junho de 18!3l. .. · ~ '~ 

· Deos Guarde a V. Ex. - !.larqucz de Caxias .. - ., 
Sr. Presidente da Provinciâ de. . . . . . : 

N.o 28.-HlPERIO.-Circularda 14 de Janeiro de 1856. 
Providencia sobre as (altas. e o abandono da.s Agentias 
do Correio , ·e sobre a apresentação dos Titulos ~~dos 

. respctivos Empregados. 
~) ~ .. ~ ' 

3. • Secção. Rio deJaneiro. l\linisterio dos Negócios '_ 
do Impcrio em H de Janeiro de J 8tlli. 

Illm. e Exm. Sr.- Representando o Director Geral 
do Correio n necessidade de ter quem nas Villas e 

, Freguezias do Imperio, onde existem creada-s Agencias . ·. 
de Correio, communique ás respectivas Administrações 
quando os seus Empregados por qualquer circumstancia · 
deixem de funccionar, a fim de serem conhecidas as 
suas faltas, e preenchidos semelhantes lugares, e beQJ. 
assim possa assislir á arrecadação e por inventario, e fa-
zer entrega á quem competir, das cm·las, jornaes e de 
outros quaesqucr objectos que se encontrar~m nessas Re
partições por fallecimento ou abandono de todos os seus .,. 
Empregados : tenho a declarar-lhe que , merecendo este 
objecto a solicitude do Governo Imperial, deverá V. 
Ex. expedir suas ordens para que os Juizes .Uunicipaes ~ 
nas Villas em que residirem, e os Juizes de Paz nas l're- . 
guezias onde se achare~p creadas as ditas Agencias , nãp ' · 
deixem de communicar á Administracão do Correio dessa -: : · 
Província as faltas e o abandono dás referidas Reparti .. 
ções por fallecimento , negligencia ou mudança dos 
Empregados que nellas servirem, para que opportqna
mente se providencie'· e assistindo aos inventarios ~ 
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.BnLrega das cartas, jornaes e mais objectos ás mesmas , 
pertencentes, tratem de arrecada-los, e de invcnlflria-los, 
quando o abandono for completo .. 
, E porq1:1e alguns desses Empregados cntrão no 
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competente titulo, cumpre !lu e V. Ex. , á bem da re
gularidade do serviço. pubhco, dê suas ordens, e 
muito rccommcnde áquelles Juizes que exij:lo dos 
ditos l~mpregados a apresentaç.ão dos seus titulos, 
quando se não apressem a faze-lo, manifestando desta 
so~te ~averem satisfeito ao p~eceilo legal , c as deter
mmnçocs , que sobre este objccto deverão receber da 
respectiva Administração, em vista do que nesta d~la 
tambem se recommenda ao nireclor Geral do Corr~IO. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Couto 
l"crraz.- Sr. Presidente da Província de ... 

N." 2!).- ~L\RI~HA.- Aviso de 1i) Janeiro de 18;)6. 
Frt:: algumas declarações a respeito do tempo de sen;iço c 

_ das grati{tcaçDcs das praças da Companhia de Impcriaes 
· Marinhciro.ç rla Província de Mato Grosso, e das de 

1'C!ipccti1JO Corpo. 

Hio de .Janeiro. l\linisterio dos N9Boeios da Marinha 
cin 15 deJancirode 18GH. 
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da ma teria do dito Officio, Houve por bem Decidir, 
que nenhum fundamento tem a duvida proposta 
por V. S., á vista da Lei de 16 de Setembro de 
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185-l, que constituio os Tribunaes do Commercio' · 
Tribunaes de 2. • lnstancia , sendo que ; 1. o o Artigo., 
23 ~o l>ecre.to N.o 1.597. dD t,.o de !~o ullimo~ . 
exclumdo•sómenle da competencm dos Juizes espeh . 
ciaes do Commercio as attribuições do Artigo 6.0 §§ ~-- , ... 
3.0 e 5.0 do mesmo Decreto, conferio-lhes por con~. 
sequflncia as demais attribuições respectivas ás fallen~· 
cias; 2. o determinando o Artigo 2 i do citado Dectelo · 
a compelencia de taes Juizes, e atlribuindo-lhes o 
julgamento das- causas commerciaes em 1.a Instaneia,. 
entre as quaes se comprehendem as de fallencias-e 
:sendo a abertura acto principal e ilúcial della ,. . 
não era precisa disposição especial a este respeito ,.. · 
porque a Lei posterior deroga implicitamente .a llli-. 
terior, quando as suas disposições são contrarias e 
incompati v eis. . 

O que communico a V. S. para sua intelligeneia~ 
Deos Guarde a V. S.-Jose Thomaz Nabucó de: 

Araujo-Sr. Firmino Antonio de Sousa. 

N.o 31.- Aviso de 16 de Janeiro de 1856.~Ao 
Presidente do Tribunal do Commercio da Provi.n
cia da Bahia. -·Decide a duvida · apresentada p6lb 
P'l'esidente do Tribunal do Commercio da Provittcia~ 
da Bahia, ácerca das Sociedades em commandita~ ; ,' 

. _ 3. a Secção. 1\Iinisterio dos. Negocios da Justiça."
Rio de Janeiro em 16 de Janeiro de 1856. .. 

tevei ao conhecimento de Sua ~Iagestade o lm·. 
perador o Officio de V. S. , datado de. 18 de, ou ... , ~ · 
tubro ultimo, em que, referindo que se apresenta-:.· .. 
ra, para se inscrever no Registro do Commercio,. 
hum contracto original de Sociedade em commandita, 
com a declaração só mente do total dos fundos,. sem 
especifica menção dos que os fornecião, e sem oo-. 
trá assignatura que a do commanditado, ou sacio 
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gerente : contraclo que, com audiencia e sem oppo
s~ção do De~~mbargador ~iscal , for~ a~mittido a ~·e
SISlró pelo lribunal, 'em Yista do Artigo 3U do Cod1go 
do · Couunercio , · corisulta V. S. o Govc1~no tfmpériUl , 
por deliberação do mesmo Tribunal, sobre a duYi
da que lhe restava-se por aquelle Artigo ficárão dis
pensados os contractos de laes Sociedades das for-

. malidades ·que pelo Artigo . 302 se exigem em geral 
para as SoCiedades commerciaes-; accrescentando Y. 
S. que, a ser assim, graves abusos poderião resultar 
ao commercio, e illudir-se a sua boa fé , podendo
se organisar taes Sociedades com" socios e fundos 
fictícios, sem outra garantia que a dó socio osten
sivo ou gerente: sendo por tanto seu parecer e o 
do Tribunal , bem como o do. Desembargador l<'iscal , 
que o referido Artigo 312 não se deverá entender de 
maneira que o acto constitutivo dessas Sociedades pos
sa deixar de ser revestido de todas as formalidades, 
permittindo sómente 'que se inscreva no registro hum 
extracto desse acto com omissão dos nomes dos com
manditarios, suas assignaturas e quotas com que 
entrão, bastando declarar-se o fundo total posto em 
commandita; e que, sem a declaração de que trata o 
Art. 311, não se poderia verificar a responsalJili
dade dos socios commanditarios, ~erminada nesse 
e no Art. 313; 

. E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem 
1.\landar declarar a V. S. , em solucúo á referida 
duvida, que'· estabelecendo a Lei , ·no Art. 302, 
as regras que se devem guardar nas escripturas 
dos contractos de qualquer Sociedade de commer
cio, ·e sendo a Sociedade em commandita h uma 
verdade~r~ Sociedade commercial, he claro que ella 
~t~ s'!Jeita a essas regras; de que. he excep~.ão o 
A.rtlgo 312 , que sómente se refere ao registro do teor 
do contractç> , dispensan~o _delle a inscripção do · no
me . do SOCIO command1tano em razão da · natureza 
especial desta Sociedade, em qne só mente são resp1~n~ 
saveis os socios ostensiYos. 

i 
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• O que communico a Y. S. pnra sua intdlig~cia 
~ execucão. 

DeÔs Guarde a V. S.-José Thomaz NahllCO de 
Arhujo. -Sr. De~emhargador Presidente do Tribunal 
do. Commcrcio da Provinda da llahiu. 

' N.o 32- Aviso de 17 de.Taneiro de 1856. -A.o Pre-
sidente do Tribunal do Commercio da Provinciá do 
lUaranhão.- Decla1·a em solufãO d duvida ap1·tsmtadà 
pelo Presidente flaquelle Tribunal, que lW Contador 
e Distl'ilnúdm· do aeral nada compete pela distribui
ção dos feitos que sobem por appellarão ao.11 Tribunaea 
do Conunercio. ~ . 

-~t ' 

3.a Seccão. Ministerio dos Negocias da .TustiM. 
Rio de Janeiro em L7 de Janeiro de l8fl(i. • . 

Participa V. S. no seu Officio do l." do mcz proximo 
findo ter observado , que nos feitos, que por appella- . 
cão sobem a esse Tribunal do Commercio , o Contador 

·é Distribuidor do Geral leva mil réis pela distribUição e 
conta do preparo que nelles lança , fundando-se para 
isso no Art. 15-i. do novo Regimento de custas, mas qhe. 
entendendo V. S. não competir ao dito Contador a 
percepção integral de mil réis por aquellcs dous actos , 
e que esse Artigo , especial para as Secretarias das Re· 
lações , só póde autorisa-lo a perceber algum emolu.;. 
mento pela conta do preparo, por não ter o Cap. 2. • 
Tit. 3. o do mesmo Regimento tratado desse objecto • 
e , quanto ás distribuições , quo tiver feito no seu 
Escriptorio, sómente a quantia de trezentos réis, como 
he expresso no Art. 159 da 2. a Parte, pede ser escla
recido sobre este ponto, e bem assim se pelo termo 
da apresentação alguma co usa deve ser contada ao Se- . 
cretario desse Tribunal, a fim de entrar para a caixa· 
dos emolumentos, c se V. S. na qualidade de P~. 
sidente do Tribunal de 2.• Instancia, póde ex-officio 
exercer no acto de lhe serem apresenfadns as senten-, 
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ças •extrahidas dos acordãos do referido Tribunal pam 
as fazer sellar, a mesma atlribuição que aos Presi
dentes das Relações compete pelo Art. l86 do citado 
Regimento 1 quanlo ás sentenças que transitão pela 
Chancellaria, e impor as penas disciplinnros do Art. 
163, no caso de excesso de escripta. 

S. n. o Imperador, a quem foi presente este 
negocio I Manda declarar a V. S. que, nada tendo 
o Distribuidor do Geral com os feitos que, por ap
pellação, sobem ao Tribunal do Commercio, por
quanto a distribuição dos .Juizes h c feita pelos Pre
sidentes , e a dos Escrivães pelos Secretanos, con
forme se pratica nas Relações ( Regulamento de 3 de 
Janeiro de 1833, e 1." de Maio do mmo proximo 
findo ) , nem o Contador de 1.a Instancia, por isso 
que a conta do preparo das appellações he feita pelo 
Secretario, como nas Relações , c a contagem dos 
autos pelo Contador da Relação, que serve lambem 
perante os Tribunaes do Commercio ( Regulamentos 
citados ) , he evidente que ao Con.tad.or e Distribuidor 
do geral nenhuns emolumentos eompetem por qual
quer distribuição feita em taes Tribunaes, e pela 
conta do preparo das assignaturas; sendo que da apre
sentação , distribuição e conta do preparo que lan
ção nos processos, devem os Secrelarios dos Tribu
naes do Commercio cobrar, como "crs das Relações , 
mil réis, e do preparo para os embargos trezentos 
réis , para sm·em recolhidos ao cofre dos emolu
mentos, e mensalmente divididos com estes pelo 
Presidente e Adjunctos. Pelo que respeita á ultima 
duvida apresentada por_ V. S., Manda o Mesmo Au
gusto Senhor outrosim declarar-lhe, que aos Presi
dentes dos Tribunaes do Commercio competem as at
tribuições dos Chancelleres sobre o excesso de escri
pta (Regulamento de 3 de-Janeiro de 1833 , Art. 187 
do novo Regimento de custas, c Arts. 71, !)9 e 50 
do Regulamento do 1. • de .l\Iaio do anno proximo 
preteri to ) . 

· Deos Guarde a V. S.-José Thomaz Nabuco de 
Aranjo.-Sr. Cyprinno José Yrlloso. 

1 
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N. 0• 33.-FAZENDA.-Em 17 de Janeiro de 1856:-
• Faz extensivo á Província do Rio de Janeiro o · 

·uso do papel sellado. 

':t· nio de Janeiro. ~linislerio dos Negocias da Fà-
zenda em 17 de Janeiro de 1856. ' 

Tomando em consideração o que V .. s. repre
senta em seu Officio de 15 do corrente, autortso a V. S. 
para fazer extensivo á Provincia do Rio de Janeiro o uso 
do papel .sellado, com as taxas do se1Jo proporcional 
para os titulos de que trata a Tabella A do Regu
lamento de 31 de Dezembro de 1851, com excepçã.O' 
das notas promissorias. 

Deos Guarde a V. S. -~Iat·quez de Paraná.
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. 

N.o 34.-Em 17 de Janeiro de 1HGn.- Despezas 
com os Conselhos de Qualificação da (;uarda Nactonal. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal dO' 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspeclor da The
souraria do Espirito Santo, de conformidade, com o 
A viso do Ministerio da Justiça de 9 do corrente, que 
pague as despezas feitas com o expediente dos C<?nse
lhos de Qualificação e dos Corpos da Guarda N acionai, 
que tem deixado de satisfazer a pn•texto de serem 

· taes despezas Provinciaes. ·. 
Thesouro Nacional em 17 de Janeiro de 1856.-. 

Marquez de Paraná. 

'·f·. 
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llepartlç~o Geral das Terras Publicas·. 

N.o 35.-TMPElUO.-.Aviso N.~ 5 de 17 de Janeiro de 
1856.- Ao 'Presidente da Província do Pará. -· Sob1:e 
t1 Colonia lflilitat• tk Obidos ; e os contractos celebràdos 
em P01·tuyal com os· colonos engajados pm·a a mesma. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu Officio 
n.o 6 de 30 de Novembro do anno findo, pelo qual 
remetteo por copia o Officio que lhe dirigio o nirector 
da Colonia ~Iilitar de Obidos , acompanhado do con
tracto celebrado em Portugal com os Colonos enga
jados pura a mesma Colonia , a fim de que tomadas 
na devida consideraç.ão as reflexões alli ex pendidas, 
sej.ão dadas as providencias que forem convenientes : 
tenho a declarar a V. Ex. que as unicas alterações, 
que o Governo Imperial julga por ora acertádo fa-

. zer nos futuros contractos com os indivíduos destina
dos para aquella Colonia, são as seguintes : ~ 1. a 

que os salar10s fixados para os artifiees e trabalha
dores sejão regulados entre dous limites, maximo e 
mínimo, dentro dos quaes variarão segundo o pres
timo dos indivíduos, e a juizo do Director, esta1)e
lecendo-se assim um estimulo ao trabalho, e pondo..: 
se em relação as sommas despendi~1s com o valor 
do serviço feito por tues operurios; - 2. a que aos 
Colonos lavradores se faça o adiantamento de ferra• 
mentas e rações por hum anno, ou seis mezes, e se 
entregue a cada família hum lote de terras mediante 
hum fôro modico, com a condição de que aquelles 
adiantamentos assim como ,os feitos para a viagem , 
fornecimentos de sementes, &c., sejão pagas dentro de 
3 ou 4. annos , . sob pena de perder o Colono, alêm 

· do terreno aforado, as bemfeitorias nelle feitas • e 
de ser compellido a trabalhar a jornal, do qual se 
deduzirá h uma parte para indemnisação do Governo , 
até ficar quite com o mesmo. Quanto á ignorancia 
c falta de aptidão dos Colonos actuaes , para os offi
-cios de pedreiro , carpinteiro , &c., de que se queixa o 
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Dire.ctor da Colonia, V. Ex. lhe fará observar que, 
no Art. 7. o do contra c to achará elle providencia corres~ · 

· pondente aos inconvenientes apontados. O que· tudo 
communico a V. Ex. para suá inlelligencia e êxe• • 
cução. · 

Deos Guarde a V. Ex . ..-. Luiz Pedreira do Cotitto: 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 0 36.-GUERR.\.-· Cir.:;ularde 18 de Jnnciro de 1856. 
Recommenda que nos livros mestres se (a!:a assenta1nento 
llo dia de casamento dos Offwiaes e pracas llo Ea;er
cito, se instrevão os nomes da tnull!m· é ~llws, eo., 4~ 
data do nascimento destes , e se lance nota do seu 
obito. 

llio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em 18 de Janeiro de 185(). 

'. 

lllm. e Exrn. Sr.-Com quanto esteja tacitamen-·· 
te comprehendida no § 20 do Artigo 1. • das Ins-.,. 
trucções que baixúrão com o A viso deste Ministerio .~ ·. 
de 12 de Setembro de 1855, a determina~ão de se,• 
fazerem no livro mestre dos Corpos notas sobre. o es~: 
tado de casado que tomào os Oll1ciaes e praças. de~ 
prct do Exercito; todavia convindo que essas notas, 
sejão bastante explicitas a respeitó de tal estado, e. 
daquellas · consequencias delle que forem necessarias 
para bem esclarecer o juizo do Governo Imperial nos; 
ac~~s em q?e for pr~ciso tomar em consideração a fa~ · 

· mdia dos ditos OfliCiaes e praças, para qualquer ob-, 
jecto : determina o mesmo Governo , em additamento 
ás citàdas lnstrucções que nos assentamentos desses in...:: 
dividuos se averbem, somente á vista de certidões legues .... ·· 
e authenticas de casamento, de baptismo c de obito, o dia 
do casamento do Oflicial ou praça . o nome de fa
mília da mulher, e o que ella, segundo o costume , . 
tomar depoi~ de casada, o dia do nascimento e o nom~ 
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de cada filho legitimo , ou legalmente legitimado , ·e 
o do fallecimento de qualquer dessas pessoas , que 
morrer durante a vida do Official ou praça. E por
que estes esclarecimentos sejão de urgencia para a 
boa execução das ordens em vigor; o Governo Im
perial ordena que as presentes disposições se execu
tem restrictamente desde já a respeito da família actual 
dos Officiaes e praças existentes no E~ercito. . 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de CaXIas.
Sr. Presidente da Província de ....• 

N.• 37.-FAZENDA.-Em 18 Janeiro de 1856.- O 
erro dos despachos, de que trata o Artigo 212 do 
Regulamento de 22 de Junho de 1836, só he relativo 
aos erros de calculo. · 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da l<'azenda 
em 18 de Janeiro de 1856. 

Communico a V. S., para a devida intelligencia, 
que o Tribunal do Thesouro Nacional, deo provimento 
ao recurso de L.· Leconte Ferou e c.·, sobre que V. S. 
informou em officio de 5 do corrent14, n.• 376, da de
cisão de V. S., mandando reformar o despacho de duas 
caixas de chales, em conseq uencia do engano verificado 
no arbitramento da mercadoria no acto da sabida; 
visto como o erro dos despachos de que trata o Artigo 
212 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, só he r~;
lativo aos erros de calculo, e não aos que tem lugar 
na avaliação das mercadorias despachadas por factura. 

Deo~ Guarde a V. S.- ~larquez de, Parl!ná .-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. · 
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N .• .38.- Em 18 de. Janeiro Je ~8_f'lG.- Os Inspe
ctores das Thesoura.nas devem dec-tdu· as recla.mações 
sobre sello, em gráo de recurso, sem consultar o Thesouro. 

. Uio de Janeiro. Ministcrio dos Nogocios da Fá" 
zonda em 18 de Janeiro de 1856. • 

• O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao Ofiicio do Sr. 
Inspector da Thesouraria da Província de S. Catharina, 
n. o 1 H2 de 18 do mez findo, no qual transmittindo 
o recurso ex-offieio para elle interposto pelo Inspector 
da Alfandega de huma decisão que impozcra ao Juiz 
~Iunicipal e de Orphãos da Capital da mesma P.rovin
cia, e ao respectivo Escrivão a multa do Artigo 87 §§,. 
l. o c H. o do llegulamento de 10 de .Julho de 1850 ,· 
e á parto h uma revalitlaçflo cxce(lcnlc de dez mil réis~ 
consulta, antes de decidir o dito recurso, qual a in
telligencia do citado Artigo : declara que, sendo da 
competcncia dos Inspcctorcs das Thesourarias julgar 
os recursos interpostos das decisões dos Chefes das Re· 
partições fiscaes, na conformidade do Artigo 1.• § 2.0 
do Decreto de 22 de :\ovembro de 1851, e especial
mente os de que se trata, em virtude das disposi
sões dos Artigos 92 e 93 do mencionudo Regulamento, 
cumpre ao sobredito Sr. Inspector usar no presente 
caso dessa sua attribuiçii.o, c proferir o seu julga
mento , do qual poderá a parte recorrer. na ~forma . 
da Lei, para o Tribunal do Thesouro; consultando 
depois o mesmo Thesouro sobre a intelligencia do Artigo 
87 do referido Regulamento, e enviando copia de sua 
decisão com os mais documentos que entender· pre
cisos para esclarecimento da questão. . . . · ~ 

Thesouro Nacional em 18 de Janeiro de 1856.
Marquez de Paraná. 
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N.o 39;- Em J9 de Janeiro de 1856.- O Pamtlw 
da F·reguezia ele Bttmes, 1Ut Provincia do PaJ·á, 

. póde continuar. a J'es~dit· na casa que perttmceo aos 
Jetuitàs, contigua a Igreja Jlatriz. 

• Rio de Janeiro. ~linisterio dos Negocios d~ F~bnda 
em 19 de Janeiro de 1856. 

. O ~larquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thesou
raria da Província doPará, em resposta ao seu Officio n.o 
184 de 5 de Outubro do anno passado, que, achan
do-se o Parocho da Frcguezin de Breves, da mesma 
Província; por si e seus antecessores na posse não inter
rompida de residir na casa que pertenceo aos Jesuítas, 
~ntigua á Igreja Uatriz daquella Freguezia, em vir
tude de deliberaçfles anteriores, baseadas no disposto na 
Carta llegin de 22 do Junho de 17 58 , segundo a qual 
se devião destinar casas· para residcncia dos Parochos 
das Povoações dos lndios, approva a deliberação, que 
o Sr. Inspector tomou em Junta, de ordenar que o Paro
cho aa Freguezia de que se trata, continuasse á resi
dir na casa em questão, até ulterior deliberação deste 
.Ministerio; cumprindo que semelhante posse seja man
tida não só a respeito do dito Parocho, como tambem 
dos seus. successores; por quanto, soado especial como 
h e. o preceito da Carta Regia acima citada, está no 
caso de vi~orar, não obstante a disposição generica 
do Alvará de 25 de Fevereiro de 1761, que mandou 
encorporar no Fisco , como vacantes , todo;; os bens dos 
Jesuitas, iliio dedicados immcdiat.aii).ente ao Culto Divino. 

Thesouro :Nacional em 19 de Janeiro de 1856.
)Jarquez de Paraná. 

. .. 
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Jlepartl~io Geral das Terras PnbUeas. · .. 
• 

N•. 40.-· UIPEI:llO.-A~iso N.· 6 de 19 de Jaiteità 
de 1856.-Ao Presidente da Província do Pal'á .. -( 

. l'a':eicip~ndo Have1·. Sua Magestade o lrii!Jeraáor. c011-· 
cedtáo a Compankta de Naoogafiio e Commercto. ao 
Amazonas' ltum le1'1'ÍtOI'io de 4 legurt,, quadradas no 
l'fo Tl'ombeta.~. • 

lllm. e Exm. Sr. -Havendo a Companhia de 
Navegação e t;ommercio do Amazonas requerido .à' 
concessão de hum território de 4 lcguas quadrai:las 
no Rio Trombetas , por conta daquclles Ít que di;( 
tem direito pelo contracto de 2 de Outubro deV!§.4';;,~ 
Houve Sua 1lagestade o Imperador por bem Ç~mce~ ~ · 
der o terrilorio redido, com a deelaração porêm de 
que entre os limites deste, o os das t<lrras da. Colo- · 
nía :Militar da Cidade de Obidos, mediarão pelo me~.,. 
nos duas leguas em todas as direcções, guardada~ · 
igual distancia entre aquclles limites c a referida ·• • 
Cidade. ·. : ·· . ·~.·: · 

lleos Guarde a V. •Ex. -Luiz Pedreira do Cpp~' ; 
Fcrraz.-Sr. Presid.ente da Província do Pará, . ' ;·;· . 

' .,,,. 

N:• 41.-JUSTif.A. -Aviso de 19 de Janeiro de Í~56;~~ · 
. Ao Presidente 'da Província de Santa t.:atharina:.-JJc?:. 
. clara em soluriio á duvida apresentada pelo /ui:: Jlunicipàt'1 

da Capital dàquella Província, que ao Tribunal 'Jo'Jur'{ 
compete julgar o erime de amearas classificado no At•i: :', 
20i do Codigo c,·iminal. · 

3. • Sccc;Aio. Diinisterio dos l-'"egocios da 1ustiçà. •· · 
Rio de Janeiro em 1!) de Janeiro de 1856. .. 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso a recepção do Offició': 
de V.. Ex. de 31 do mez antecedente, sob n: 13.2, · 
com o qual remetteo, não só o do Juiz Munici,Pal 
dessa Capital, pedindo ser esclarccidu, se, á VISta 
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()a. Resolução de consulta manda()a observar pelo Aviso 
de 15 de Janeiro de 1851 , o crime de ameaças, 
·classificado no Art. 207 do Codigo Criminal, devia 
ser julgado· defini\ivamonte ~lo Jury, ou se ~bia 
na alçada das Autoridades policiaes , mas tambmn , 
por copia, a resposta que V. Ex. dera aquelle Juiz. 

Tendo levado ao conhecimento de Sua Magestade 
o Imperador os sobreditos papeis , recebi Ordem do 
l\Iesmo Au~usto Senhor, para declarar a V. Ex. que 
bem decidto a duvida proposta , quando fez sentir ao 
Juiz !Iunicipal que, sendo a pena do crime de amea
ças (Art. 207 do citado., Codigo) de seis mezes de 
prisão e multa correspondente á duas terças partes do 
tempo, e excedendo ella a alçada das Autoridades poli
ciaes, que., pelo Ar.t. 12 § 7. o d? Codigo do Pro
cesso , se hmlta a sms mezes de pnsüo e multa cor
respondente á metade desse tempo, só ao Jury per
~p,ncia o julgamento desse crime, sendo que não procede 
o argumento deduzido da Consulta da Secção de Jus
tiça do Con...~lho d'Estado de 17 de Novembro de 
1850, por quanto a dita Consulta consagra expressa
mente o principio de que a alçada dos Juizes se re
gula • pelo citado Art. 12 § 7. • do Codigo do Pro
cesso. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, 
e para o fazer constar ao Juiz ~IuniciPã,l dessa Capital. 

Deos Guarde a.V. Ex.-José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da Província de Santa Catha
rina. 

' . 
-
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N.~ 4.2.-GU.ElU\A.-.Aviso de 19 de Janeiro de 185(). 
Dispõe que aos O[pciaes e praças do Exercito matriculados 
na Escola M ilitaf' -, quando inhabilitados no exame de 
sufficiencia , se desconte o tempo de serviço relali'VO'- .:.a 

• esse pe1·iodo. . . 

, 1\io de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Guer-
ra em 19 de Janeiro de 1856. . 

Illm. e Exm. Sr. -.Determinando Sua ~lages
lade o Imperador, que aos Officiaes e mais praças 
do Exercito ·licenciados para estudar na Escola Mili• 
ta r, quando inhabilitados no respectivo exame -de · 
sullíciencia, se desconte todo o tempo de serviço que 
a titulo de estudos tiverem inutilmente perdido ; os
sim o communico a V.· Ex .. para scn conhecimento , 
e para· o fazer constar aos Corpos da guarniÇiio da 
Côrte. 

· lleos Guarde a ·V. Ex. - ~larqucz de CuxiQs. ·_,.. 
Sr. Barão de Tramandahy. · . · ; 

N.o 4.3 ·- Circular de 21 de Janeiro de 185().
~lauda qu.e quando se der entrada por apresentação 
ou captura a alguma praça desertada ou ausente , se 
declare nas . rela~õcs de mostra quaes as peças que 
houverem desencaminhado. 

Uio de Janeiro. ~linisterio dos Negocios da Guerra 
em 2 L de Janeiro dB 185f.). 

Illm. c Exm. Sr.- Por quanto, nos termos dó 
Decreto n.o 1.6i L de 7 de Novembro de 1855 as pra
ças criminosas de deserção e ausencia sejão obri
gadas a pagar á Fazenda Publica, depois de captu· 
rados ou apresentados o importe das peças de equi· 
pamento e fardamento não vencido que houverem 
desencaminhado por occasiÍÔ de commetterem o crime, 



{ A4 ) 

hc conveniente que as Pagadorias c Thcsourarias, omJc 
aquclle desconto houver de ser feito, tenhão conhe
cimi:mto de quacs as referidas peças c. a que periodo 
pertencem as de. Jardamento não vencido, bem como 
tlo dia da auseneia da pra()a , a fim de pod~rem 
calcular o valor proporcional destas ultimas peças 
f[UC deve fazer parte da quantia a descontar-se. t•or 
isso pois determina o Governo Imperial que na· rcla
«Jão de mostra do mez em que se der á praça deser
tada ou ausente nova entrQ.da no Corpo , por apre
sentação ou captura , se declarem quaes as peças que 
constarem do Conselho de Disciplina haver ella des
encaminhado em consequencia da, deserção ou au
sencia , o dia em ·que ella se ausentou , com refe
rencia á relação de mostra em · que a falta foi notada , 
e o periodo a que pertencem as peças de farda
mento não vencido, para que as dilas llagadorias e 
Thcsourarias , fazendo a conta da quantia a descon
tar communiquem-na pelos transmites competentes 
ao Corpo a que a praça pertencer para então 'ter 
lugar o desconto ; o qual, neste caso, nuRca será 
rcalisado senão tendo-se em vista o computo da di
vida 'lne for prefixada por aquellas llepartições. 

lleos Guarde a V. Ex.- ~larquez de Caxias.- Sr. 
· Presidente da Província de ..... -

N." 44..-FAZENOA.-Em '2L de Janeiro de 18&ft.-So
brc asscntmncnto de Proprio.ç Nacionrws, c bens das 

c;rlÜlflas A ldcas de l~~tlios. 

Hio de .Janeiro. l\Iinislet·io dós Ncgocios da l"azenda 
Pm '21 Jc Janeiro de 185(i. ·~ 

O Marquez de Paranú, Presidente do Tri!Jurwl 
do Thcsouro Ntleional, em vista do O!Iicio n.o 40 de 
iH de Maio de H~::íi, 110 «Ittal u Sr. lnspedur da Thc-
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soqraria da Provincia de Goyaz, para poder levar a 
em~ito o a~sentarnento dos Proprios Nacionaes, con• 
sulta: 1.• qual deva ser o procedimento da Thesou .. 
raria. quando esgoladas todas as diligencias em busca:
dos titulos de posse das propriedades, rPconhecidas 
nacionaes, se verificar a não existencia de laes tituk.s: 
2.o :;e o neto da compra ou acquisi~:flo dl' huma pro
~riedade pela Fazenda Nacional hc o mci\mo que cons-
tltue a sua encorporação aos Proprios 1'\aeionaes, ou 
se depende ella de novo despacho, como se deprehende 
das lnstruccões de 26 de Abril de 183:2: a. • se as 
propriedades pertencentes ás extinclas Aldêas de In
-dios sitas nos terrenos dos mesmos, devem ser consi~ 

' 

deradas Proprios Nacionaes, ·e como taes ];meadas no· 
J..ivro delles, ou se somente _como bens YagÓs devo
lutos á Fazenda Nacional: ..\ .. • se ns propri1~dades dei· 
xadas em testamento pelo fallecido Hr. João Gomes 
~lachado Corumbá á Nacão Brasileira, devem ser con
sideradas Proprios NaciÔnaes para o effeito de serem. 
lançadas no livro cornpetente:-lhe declara, quanto-· 
á primeira duvida, que na falta dos títulos, á qti(r 
se refere o Sr. Inspector, deve proceder a h uma simples 
descripção judicial dos bens para evitar contestações_ 
no futuro, recorrendo á rnedtção e demarcação, pre
cedida a autorisacão do Thesouro, caso se movão 
questôes com os._ cÔnfrontantes, ou se torne rtecessa
rio para outra c1rcumstancia attendivcl: quanto á 2. •, 
que quando não tenha- lugar a encorporação verbal 
por Aclo do Poder Legislativo, deve o Sr. I nspector 
ordenar a encorporação real dos bens adquiridos por- . 
titulo de compra, ndjudicação, ou qualquer outro; 
extrahindo-sc a sentença do processo, e remettendo-se 
á l\epartição competente do assentamento dos Proprios · 
Nacionaes para fazer-se a encorporação nos livros delles: · 
qua nlo á 3. •, que as propriedades pertencentes ás 

· cxLinc4as Aldêas de Indios não devem ser considera
das l'roprios Nacionaes, mas sim bens yagos, ob
servando-se, quanto aos terrenos que não são• corno 
taes considerados, nem como l'roprios Nacionnes ~·mas 

I 
f 
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pertencentes ao domínio nacional e dev9lutos, o dis.;. 
posto no Aviso do ~linisterio do Imperio de 21 de 
Outubro de ·1850, a fim de que tenhão o. destino que 
lhe · dá a Lei de 18 de Setembro· do mesmo anno, tudo 
mediante o necessario processo em juizo competente: 
quanto á 4.• linalutenle, que as propriedades do fi
nado Dr. Corumbá, embora adquiridas pelo Estado 
por disposição testamentaria, não devem todavia ser 
encorporadas aos Proprios Nacionm:s, e inscriptas nos 
livros respectivos pàra lhes ser applicavcl o disposto 
no Artigo t.• § 1!1 do Decreto de 22 de Novembro de 
1851 , · pois que ao ~linisterio do Imperio compete re
solver qual o destino, que devão ter essa& proprie
dades, o que opportunamente será communicado ao 
mesmo Sr. Inspector. 

Thesouro. Nacional em ··21 de .Jimeiro de 1856.
Marquez de Paraná. 

N.· 45. -11\IPERIO. -Aviso de 21 de Janeiro de 1856. 
· . Resolve sobre a {ormarAo da Jlesa da Junta de ()ualific~ão 
· ·da Parochia da Gloria, feita pela Lei novissi1na. 

' . 
' ·. 1. • Secção. Rio de Janeiro. l\linis~rio dos Negocios 

do Imperio em 21 de Janeiro de 18~. 

Accusando o recebimento do Officio de V m. datado 
hoje, em que participa ter-se hontem procedido á forma
ção da Mesa para os trabalhos da qualificação dessa Pa
rochia. pelo modo determinado no Art. 1.• § L. • do Decre
to N. • 843 de 9 de Setembro ultimo, pelo qual forão alte
radas algumas das disposições da Lei Regulamentar das 
Eleições de 19 de Agosto de 184.6: tenho de declarar
lhe que não se achando ainda em execução o citado 
Decreto , visto como depende de llegulamentos e Ins
trucções para ser observado o novo systema por c11e 
estabelecido quanto ao modo pmtico de proceder-se á 
eleição , cumpre que, ficundo sem effeito o referido 
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nctQ da formação da "Mesa, faça Vm. nova convocação , 
dos Eleitores e Supplentes da Parochia, e organise- a 
dita !lesa de conformidade com a citada Lei de .19 de: 
Agosto de 1846, que ainda se acha em inteiro vigor 
em todas as suas disposições. . 

Deos Guarde a 1r m. - Luiz Pedreira do Couttó 
Ferraz.- Sr. Juiz de Paz, Presidente da Junta da.Qua~ 
lificação da Parochia da Gloria. · 

. ·1' '. 

•' ,_ 

Departlçio Geral das Terras PubUcas•: ;; . . ' 

N.• .\6. -Aviso Circular de 2i de Janeiro de 1856 •. .; 
Aos Presidentes de Província. -Sobre .a c~f.;' 

áe licença aos empregaáos áas rneáições , &c'.· 
' I 

Illm. e Ex. Sr.- Não vencendo os Inspectores ~; .· 
Agrimensores e mais empregados das Insl?ectorias ge- · 
raes de medições, ordenados fixos , e ~1m gratifica
çqes correspondentes ás respectivas com missões,. e aos. 
trabalhos effectivos, que lhe são confiados, cumpre 
que os Presidentes das Províncias em que existem taeS. 
I nspectorias , não concedão licenças com vencim~tos) 
aos .. referidos empregados. O que de Ordem d&· Sua. 
Dlageslade o Imperador communico ú .V. Ex •.. para, 
sua intelligencia e execução. ~ 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira dp Conllo 
Ferraz.- Srs. Presidentes das. Províncias do Porá.-: 
Amazonas.- Maranhão.- Alagoas- e Jlaraná. . ,, . 

. ', .. I <i 
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Repartlç'ão Geral das Terras P11blleas. · 

N.0 !7.-Aviso N.o 6 de 22 de Janeiro de 1856.
·Ao Presidente da Província do .Amazonas.-Sobt·e 
os Juizes CMunissa1'ios para a:' legitimar-ão e t·cval-+· 
dação das posses e sesmarias. · 

Illm. e Exm. Sr.- Communicando V. Ex. ém 
Officio n.o 125 de ~~ de Novembro do anno findo, não 
ter ainda feito nomeações de Juizes Commissarios para 
a revalidação e legitimação das posses e . sesmarias, 
que estão sujeitas á estas formalidades , por não haver 
na Província pessoas habilitadas para tal emprego , e 
menos Agrimensores, que os coadjuvem ; resolveo o 
Governo Imperial nomear hum Ofliiciàl do Corpo de 
Engenheiros , que brevemente seguirá para ahi, · acom
panhado de hum ou dous Agrimensores. -Ao Official 
Engenheiro poderá V. Ex. nomear Juiz Commissario 
de medições successivamente para cada hum dos :&Iu
nicipios da Província , começando por aquelle onde 
maior affiuencia de trabalho houver.-E como conve
nha terminar no menor prazo possível a discriminação 
das terras particulares das publicas , os prazos de 
que trata o Art. 32 do Regulamento de 30 âe Janeiro 
de 185!, serão os mais curtos possiv~s, e V. Ex. só 
os prorogará , como permitte o Art. 33 do mesmo 
llegulamento , quando se derem razões mtiito. attendi
veis , e .independentes da vontade dos posseiros e 
sesmeiros. -.Os Juizes Commissarios e Agrimensores 
segundo o Art. 55 não percebem dos cofres publicos 
vencimentos alguns, e apenas competem-lhes os sala
rios e emolumentos marcados pelos Presidentes das 
Províncias , e pagos pelos posseiros ou concessionarios , 
cujas terras se medirem e demarcarem ; ora não sen
do possível fazer seguir para ahi, da Côrte, ou de 
qualquer Província, Jlessoas competentemente habilita
<.las para os lugares e Juizes Commissarios e de Agri
mensores sem vencimentos certos, c sim dependentes 
da vontad1~ e eapridw dos posseiros e sesmeiros: re~ 

.. 
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soht·o Sun Mngrslade o T mperador quP o Offieial do 
Corpo de Engenheiros, alêm do seu soldo, perceba, 
quando não empregado effectivamcntc nas apurações 
de.lrgitinw0ft0 e revalidação, a gmtilira~üo lllt'm>al dP 
cento c eincoenta mil réis, e os Agrimensores a de cem 
mil réis, contada do dia em que seg11ir da Corte com 
destiho a essa Província.- Para que o Engrnheiro e 
Agrimensores não vcnção as gratificaçtH~s acima indi
cwlas sem utilidade publica, quando n<lo houYer tcnas 
a legitimar, ou revalidar, V. Ex. os rmprrgará em 
outro quali[Uer serviço geral ou Provineinl; e se para 
qualquer destes houver creditos para- suas ucspezas, 
o Engenheiro e Agrimensores vencerão por conta desses 
creditos as vantngens correspondentes, sendo seu im
porte drduzido das gratificações, que neste A viso são 
aeima fixadas. 1\a falla de serviços quP I.Pnhüo crcdi
tos abertos, podcrú V. Ex. empregar o ]~ngcnheiro 
e Agrimensores em qualquer outro, com tanto que 
nenhumn despcza accresça mnis á Hepartiçiio do Im
rio, ah~m das gratificações mensacs de cento c cincoenta 
mil réis c cem mil réis de que faltei. Durante o 
tempo para legitimação c revalidação, porêm, das 
posses e sesmarias, não perceberão o Engenheiro e 
Agrimensores outros vencimentos, alêm dos indicados 
no Art. 5~J do 1\cgulamcnto citado. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Prdreira do Cout.to 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

N.o 48. -FAZENDA.- Em 22 de Janeiro de 1856.-So
bre concessão de despacho livre pelos Prcsidentc,ç de 

Províncias. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda, 
em '22 de Janeiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em res
posta ao seu Officio n. 0 22 de 3 do mcz passado, que 
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approvo a deliberação que tomou de mandar despa
char livres de direitos os instrumentos agrarios que na 
Escuna Americana - .Maria - chegúrão dos Estados 
Unidos para a Sociedade de Agricultura c lndnslria 
llural Maranhense; observando porêm a V. Ex. que 
no fntnro deverá limitar laes e,oncessões aos objcctos 
marcados no§ 10 do Artigo 1 o do Hcgulamenlo de 2R 
de Agosto de 184U, em cuja classe não podem ser com
prehendidas as elY.\.aclas ou outros instrumentos geral
mente usados no paiz. Cumpre, outrosim , que em 
casos idenlicos, faça V. Ex. acompanhar 03 seus olllcios 
dos pareceres que a Thesouraria tiver dado sobre os 
rt'quel'imentos que solicitão despacho livre 1 como de
vera tet· feito neste caso. 

llcos Guarde a V. Ex.- l\Iarqucz de Paranú.
Sr. Presidente da Província <lo Maranhão. 

N. 0 -1U.-.....- Em 2:2 de Janeiro de 1856.- A!awla 
1mblirar o Art. 1l da Lei de :l5 de Setembro de 
18fl5 I sobre a compra de bens rlc raiz por CSC1'Í]Jlura 
publica. 

Circular 11. 0 '2. -0 Marquez d8- Paranú 1 Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, recom
mencla aos Srs. Inspectores das Thesourarias de l7a
zenda, que dcem a maior publicidade possivel á dis
posicão do Art. 11 da Lei n.o 840 de if> de Setem
bro ·do anno passado , que manda qua a compra c 
venda dos bens de raiz, cujo valor exceder de :200.'ti'> 
seja celebrado por cscriptura publica , sob pena dn 
nullidade; ordenanclo , outrosim, aos Chefes das Es
tações arrecadadoras da Renda nos diYersos termos 
fóra das Capitaes das Provincias , que o mesmo fação 
nos seus respectivos districtos , por meio de editaes 
publicaclos nos periodicos , onde os houver I c affi
xudos nos lugares mais publiccs. 

Thesouro Nacional em '22 de Janeiro dn 18513.
Marquez de Parnnú. 



(. so ) 

approvo a deliberação que tomou de mandar despa
char livres de direitos os instrumentos agrarios que na 
Escuna Americana - .Maria - chegúrão dos Estados 
Unidos para a Sociedade de Agricultura c lndnslria 
llural Maranhense; observando porêm a V. Ex. que 
no fntnro deverá limitar laes e,oncessões aos objcctos 
marcados no§ 10 do Artigo 1 o do Hcgulamenlo de 2R 
de Agosto de 184U, em cuja classe não podem ser com
prehendidas as elY.\.aclas ou outros instrumentos geral
mente usados no paiz. Cumpre, outrosim , que em 
casos idenlicos, faça V. Ex. acompanhar 03 seus olllcios 
dos pareceres que a Thesouraria tiver dado sobre os 
rt'quel'imentos que solicitão despacho livre 1 como de
vera tet· feito neste caso. 

llcos Guarde a V. Ex.- l\Iarqucz de Paranú.
Sr. Presidente da Província <lo Maranhão. 

N. 0 -1U.-.....- Em 2:2 de Janeiro de 1856.- A!awla 
1mblirar o Art. 1l da Lei de :l5 de Setembro de 
18fl5 I sobre a compra de bens rlc raiz por CSC1'Í]Jlura 
publica. 

Circular 11. 0 '2. -0 Marquez d8- Paranú 1 Presi
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, recom
mencla aos Srs. Inspectores das Thesourarias de l7a
zenda, que dcem a maior publicidade possivel á dis
posicão do Art. 11 da Lei n.o 840 de if> de Setem
bro ·do anno passado , que manda qua a compra c 
venda dos bens de raiz, cujo valor exceder de :200.'ti'> 
seja celebrado por cscriptura publica , sob pena dn 
nullidade; ordenanclo , outrosim, aos Chefes das Es
tações arrecadadoras da Renda nos diYersos termos 
fóra das Capitaes das Provincias , que o mesmo fação 
nos seus respectivos districtos , por meio de editaes 
publicaclos nos periodicos , onde os houver I c affi
xudos nos lugares mais publiccs. 

Thesouro Nacional em '22 de Janeiro dn 18513.
Marquez de Parnnú. 



( ;, l ) 

N. 0 [)(L-Em ~2 de .Janeiro de lKlG.- Sobre os vcli
fl[ncnlo.~ tlo Vigctrio Geral c do l'rori.wr de Uoyaz. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Goyaz, em resposta a seu Ollicio n.o 
GG de 3 de Setembro ultimo, c dt~ conformidade 
com .o A riso do Uinislerio da .lusli~:a de 11 (lo cor
rente, que deve abonar, na fúrma <lo ArL 12 da 
Lei n. • 77n de 6 de Se lembro lle u~;, ~ , ao Viga rio 
Geral e nu Provisor da mesma Hioct~se o vencimento 
annual de trezentos mil rl~is a e a da hum , pois que 
hc esse o que compele ao:.; cmpn·gadus tle igual ca
tegoria da Séde Episcopal do Pad; e oulrosim que 
quando esses empregos se achem n~unidos no mesmo 
individuo, póde este accnmular os respecliros venci
mPnlo.;; por niío ser justo mn lfll h.ytHllhesc, qnt~ só
lllt~tll.t~ perceba as vantage11s IIIUI-cadas para hum delles. 

Thesouro Nacional em 2.2 de Janeiro de 1856.
Marqucz de Paranú. 

N. 0 51.- Em 2i de Janeiro de 1856. - Quacs os 
Empregados qwJ devem ser consúlerados de llcpattiçiio 

cxtincta. 

Hio de .laneit·o. Ministerio dos Negotios da Fazenda 
em '21 de Janeiro de 1856. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, respontlnntlo ao Oflicio rln Sr. lns
pector ua Thesouraria uo llio Grande do Sul, n." 546 
de 16 de Outubro de 1854, declara que nenhum di
reito tem José Simeão de Oliveira a perceber a quantia 
que reclama e foi liquidada pela mesma Thesouraria 
por dividas de exercicws findos, provenientes de seus 
vencimentos como Commisario l1agador da extincta 
Pagadoria das Tropas da sobredita Província, visto 
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como pelo facto de ler sido nomeado deHnitiramente, 
por Decreto de. 1'2 de Setembro de 18.H) Chefe da Pa
gadoria Militar da referida Proviuciu, crcada em L8~ !J, 
lugar de que roi demittido por Decreto de 21 de .Ja
neiro de HH8, deixou de pretencer á classe dos .Em
pregados de llt,parti~_;üo extincta, JH\ forma das Onleus 
de 24 de Abril e l:J de Junho de 18H., '28 de Ja
ncit·o de 18_,\() e '27 de Novembro de 1847. Deve pois 
o reclamante indcmnisat· a Fazenda do que por ventura 
tiver indevidamente recebido na qualidade de Empre
gado extincto, fazendo o Sr. lnspector annullar o as
sentamento que lhe mandou abrir. 

E por esta occasião declara ainda ao mesmo Sr. 
Inspeclor, que nenhum Empregado deve ser conside
rado de Hcpartição extincta, sem ordem do respectivo 
iUinislerio que o Ütça considerar como tal, e lhe nwnde 
abrit· assentamento c incluir em folha como tem sido 
pratica constautc. 

Thesouro Nacional em :21 de Janeiro de 185U.
~htrrJUl'Z de Parunú. 

... 
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N.o 5'2.- IMPEIUO.- Portaria de 2í de Janeiro de 1856. 
Manda observar provisoriamente o Pt·ogramma de 

ensino do Collegio de Pedro 11. 

Sua 1\Jagestade o Imperador Ha por bem Approvar 
provisoriamente c 1\landar que se execute o Programma de 
~~slullos para o Collcgio de l'edro ll., que abaixo segue, 
organisado pelo Conselho Director, e proposto e assignado 
pelo Conselheiro d'Estado, lnspector Geral da Instruc(,;ão pri
maria 'e secundaria do 1\Junicipio da Côrte. 

JlaJacio do Rio de Janeiro em 2r, de Janeiro de 1856.
Lu i:::. Pedreira (/o Coutto Ferraz. 

t•a·ogt•ammas (le ensino_ tlo C::ollegio tle 
l 8 eth•o 11. 

I•IUMEIUO A\lXO. 

No primeiro anno, o alumno, depois de algumas prclec
\:Ões de Grammatica geral , aperfeiçoa-se na Gram
matica e Lingua Portugueza, c começa n estudar 
latim, francez, e arithmclica. 

Liogun~S. 

O Conselho IJirector não estabelece já hum ~ystcma para o 
ensino das I in guas. 
De accorJo com os professores do Collcgio, prcscr~
n• para esta parte do programma os sPguinles : 

UVl\OS: 

Cyrillo Dilermando: fJrammatica da lingua portugueza. 
:Frei Francisco de São Lniz: Synonimos. 
Barker: Bibliotheca iuvenil. 
Padre Antonio Vieira: Cartas selectas. 
Padre Caldas: Poesias escolhidas. 
Padre Antonio l'ereira : Arte latina. 
Sevenne: Grammatica f'ranceza. 
Fenelon : Telemaque ( trechos escolhidos <Í vontade do Pro

fessor ). 
- Fables choisies. 



1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

G. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

15. 
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;\a·itlnnetiea. 

Numeração decimal. 
Addição e subtracção dos numcros inteiros. 
l\Iultiplicação dos numeros inteiros. l)ropriedades i m-

portuntes <la mulliplieação. 
Divisão dos numeros inteiros. l)roprietlades da divi5lio. 
Numeros primos. Achar o maximo commum divisor 

de dous nnmeros. 
Divisibilidàde dos numeros. Dccomposit.:ão dos numc

ros em factores primos. 
Fracções. Alterações que experimenlão quando se ai

terão dons termos. Heducção de uma fracção a sua 
mais simples expressão. 

Reducção de fracções ao mesmo denominador. Menor 
denominador commum que podem ter duas ou mais 
fraq·ões. 

Operações sobre as fracções ordinarias. 
Numeros complexos. Opcra'.'ões sobre os numeros com

plexos. 
l'racções decimacs. Operações sobre os numeros deei

maes. 
Hetlucção de fraq·iio ordinaria em fracçJo decimal. 
Fracçõcs dccimaes periodicas simples e mixtas. Conver

ter huma dizima pcriodica em fracção ordinaria. 
Syslcma mctrico. 

LIVRO: -Ottoui: Arithmetica. 

SEGUNDO ANNO. 

Os alumnos entrão em versão de latim facil, começão a 
construir períodos eurtos, com o fim especial de 
applicarem e recordarem às regras grammaticaes. 

No francez fazem versões e thcmas c começão a conversar. 
Prindpião a aprender inglcz. 
Coutinuão a arithmetica e dão algebra até equações do se

gundo gráo. 
Estudão, nas sciencias naturaes, zoologia, botanica c phy· 

siea. 
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I ... ingnas. 
LIVROS: 

Dr. Castro Lopes : Epitome 1/istorire Sacrw. 
Dt! 1Jiris illustribus. 
Coruja: Manual dos Estudantes de latim. 
Dantas: Syntaxe. 
Uoosntalen: Jlorceaux choisis; c na sua falia. 
S Fenclon: Jlorceaux choisis. 
} Lafontcine: Fables choisies. 
Grarnmatica ingleza. 
Goldsmith: History of Romc. 

1. 

2. 

3. 
!~. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 

17. 

At•itlnnetiea e AlgeJn-a. 

Quadrado. Raiz quadrada dos numcros inteiros c das 
fracçõcs 

Cubo. llaiz cubica dos numeros inteiros c das frac-
ções. 

Proporções por differença e suas propriedades. 
l)roporções por quociente e suas propriedades. 
Regra de tres, de juros, de desconto, de companhia 

simples ·c composta. 
Progressões por differença, c suas principaes proprieda

des. 
Progressão po1· quociente, c suas principaes proprie-

dades. 
togarithmos. Applicação da theoria dos logarithmos. 
Regra de juros compostos ou de juros de juros. 
Calculo algebrico. Emprego das letras e dos signaes 

como meio de abreviação c de generalisação. Coem
ciente, expoente. 

Termos semelhantes. Gráo de cada termo. 
Addição e subtracção. 
Multiplicação. Regra dos signaes. 
Divisão dos monomios e dos polynomios. Expoente 

zero. 
Fracções algebricas. 
Equações. Equações idcnticas, numcricas , litteraes. 

Gráo das equações. 
Equações do primeiro gráo. Resolução das equações 

do 1. • gráo a huma ou a muitas incognitas. 



18. Interpretação dos valores negativos na resolução dos 
problemas. 

19. Calculo das quantidades negativas. 
20. Casos de impossibilidade e de indeterminllção. 
21. Formulas geraes para a rcsoluçao de hnm systemn de 

equações do primeiro gráo a duas incognitas. Dis
cussão de alguns problemas. 

22. Extracção da raiz quadrada das quantidades algebricas. 
23. Equações do segundo gráo. Resolução das equações do 

segundo gráo á huma só incognita. Relações entre 
os coefficientes e as raizes da equação completa do 
segundo gráo. Valores imaginarios. 

UVROS: 

Ottoni: Arithnwtica. 
Algebra. 

Zoologia. e Botauiea. 

1. Quadro synoptico da divisão das sciencias naturaes. 
2. Caracteres distinctivos entre seres organicos e inorga

nicos; entre animaes c vegetaes. 
3. Principaes orgãos, que entrão na composição de hum 

animal: grandes funcções animaes. 
& • Orgãos do movimento e da sensibilidade. Sentidos. 
5. Fnncções de nutrição. Descripção do apparelho diges

tivo e seus annexos. Phenome~s que se passão du
rante a digestão. Assimilação. 

6. Circulação , apparelho circulatorio e mechanismo da 
circulação. Sangue, sua composição e usos. 

7. Respiração e seus phenomenos chimicos: como se exe
cuta ella nas diversas classes animaes. 

8. Os quatro grandes ramos animaes : seus caracteres 
distinctivos. 

9. Classificaçao e caracteres dos mamíferos: exemplo de 
algumas familias de animaes indígenas. 

10. O homem: sua divisão em raças, e quaes os cara
cteres que completamente o separão dos outros ma
míferos. 

1 1. Classificação e caracteres das aves, reptis e peixes: 
exemplos tirados das especies mais vulgares. 

12. . Classifieaçao e caracteres dos articulados. 



13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
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Classiftcaçio e caracteres dos insectos : citar os mais 
• importantes. 

Classificação e caracteres dos molluscos e radiados; 
exemplos tirados das especies uteis ou nocivas ao 
homem. 

. Comparaçilo summaria da organisação e da!l funcções 
animaes e vegetaes. Definição exncta do animal e 
do vegetal. 

O}gãos constituintes dos vegetaes : grandes funcções 
vegetaes. Cultura e germinação. 

Raiz, tronco , folhas , e suas principacs modificações. 
Seiva e enxertos. 

Flôr, fmcto e semente. Diversas parte!l que os con
stituem. Suas modificações essenciaes que fornecem 
importantes caracteres para a classificação. 

Dycotyledoneas, monocotyledoneas , acotyledoneas ou 
cryptogamicas. 

Cruciferas. malvaceas. 
Solaneas, lnbiaclas. 
Palmeiras. Gramineas. 1\Immcens. 

UVROS: 

Salacroux : Z oologie. 
Botanique. 

Play~lea. 

1 . Definição e fins da pbysica. 
2. Estados e propriedades geraes o particulares dos cor

pos. 
~- DP.monstrações experimentaes da porosidade e impe-

netrabilidade. 
4. Idem da elasticidade. 
5. Idem da divisibilidade e inercia. 
6. Idem da existencia do centro de gravidade. 
7. Theoria e pratica das alavancas. 
8. Usos da balança. ldeia dos areometros o hygrometros. 
9. Densidade dos liquidos e dos solidos. DemonstraçAo 

experimental do principio de Archimedes. · 
10. Lei de ~fariotte. Machina pneumatica. Bombas. 
11. Causas do ralorico. 'fhtrmometros1 



12. P1:oprl~ades do Cl;llorico .. Calor latente e calor espe
cifico. 

13. Causas da electricidade. Distincção das duas electrici
dades. 

1 L Machinn electricn. Elcctropboro. 
f;). Galfanismo. Mostrar as principaes pilhas de volta e 

demonstrar seus principaes effeitos. 
16. Producçlio e propagação do som. 
17. Magnetismo. lmans naturaes e artificiaes. 
18. Spectro solar. Refracção e refleçll.o da luz. 

LIVRO: 

Guerin- Varry: Element.~ de chimie, precedés de notion.ç 
de Phisique. 

TERCEIRO ANNO. 

A versão do latim faz-se em autores gradualmente mais 
difficeis. O alumno he obrigado a exercícios gram
maticaes e a themas, tambem gradualmente mais 
difficeis. 

No inglez elle applica as regras da grammatica ; começa a 
traduzir e a compor themas faceis. 

Aperfeiçoa-se no estudo da Iingua franceza. 
Aprende geometria. -.. 
Nas sdencias naturaes estuda mineralogia, geologia e rhi

mica. 
Depois de aprender os termos technicos necessarios, estuda 

geographia e historia moderna. 

Lingua~. 

LIVROS: 

Cornelius Nepo.ç. -Edição pam os collegios francezes. 
PhO!dri fabulm.- Idem. 
Coruja: .iJf anual dos e.dudantPs de latim. 
Dantas: Syntaxe. 
Gramm.atica ingleM. 
Goldsmith: Hystory of Roml'~ 

.l 
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Blair: Cla.~s-book. (os trechos maís iact.Jb :. 
Roo~malem : 1Jlorcran.1~ chois1s, e na f:tlta 
S ~ossuet : Ora_ison.ç Funl.hrr.ç. 
l Theatt·e rla.ç,çtque. 

I_ • Volume, êÍrea, linha, linha n·rla, linha f(natlraua, 
linha curva, supcrflcic plnna , c;nperfitif' curva. 

2. Angulos, angulos rectos, agwlo~, obtusos , adjacen-
tes, vcrliealmcntc oppostos: I'OIIlplcnwntos, sup
plcmenlos. 

:~. Perpcnrliculares e oblir[nas. 
~ _ Circnmferencia, circulo, raio, rlinmrl ro, arco, sector 

tangente, segmento 
:;_ Propricdatf&s da perpenrlkular ahaixarla do centro do 

circulo sohrc hnma r·onla. No nw<>mn rin:ulo on 
r~111 circulos ignars, arcos i~Jiaf~S '''''111 rordas iguaes_ 

G. Circulos tangentes seecanles. 
7. Theoria rias lmrnllelas. 
S. Angulos, rnjos lados sfio pr~rprndil'nl:;n•s ou paral\clos. 
9. Propriedade dos parallclos no circulo. 

10. Angulos eentraes. Os angnlos e"nimPs siio proporeio
nacs aos areos comprchenditlos <•nlre st'!l~ lados_ 

11. Problemas relalivos ús perpewliculan•f< e <Ís parallelas. 
12. Triangulos. l'roprietlades dos lrinn~ulos isor.elas, cqni-

latcros, rectangulos. 
1:3. Cowli~~fio <la igua\rlatle 1los I rian~ulos. 
H·. Sommn rlos nngulos de hum lriangnlo. 
15. Augnlos in~criplos. 1\ledida rios an~ulns inscriptos. 
16. Problemas sobre os triangulos. 
17. Dos quadrilatcros. Propriedades do parallelogrammo , 

do losango, rln n~elangulo, do qnêuln11lo, 1lo tra
pesio. 

18. Dos poJygonos eOll\'C\:OS. llCI'Oillpo~;irfío rios poJygonos 
em triangnlos. 

19. J'ropriedadcs dos polygonofl rc~~:nhn·, 
20. Das linhas proporcionacs. 
21. Das figuras semelhantes. 
22. Condiç.ões tle semclhêlnçn rio~ lriau~~nlos ,. dos poly

gonos. 
23. J)fl('OfipOSÍÇi'íO dOS poJygoflOf: Sf'HlP]hflti{P<; Pffi ffÍI:lflg\1• 
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2á. 

26. 
27. 

28. 
29. 

30. 
31. 

( nn ) 

los semelhantes. Relação 1lns }1m·imrlms •lc tlnm 
polygonos semelhantes. 

As circumsferendns dos cit·rulos sfio pt'O}lot·eionnes nos 
raios. 

Relaçi\o •mlrc n perp•~tulieular ahnixatla tln \'l'l'lirn tln 
angulo rccto de hum triangulo reelangulo solml a 
hypothenusa , os segmentos da hypothenusa , n hy
pothenusa c os lados do angulo rccto. 

Das linhas proporcionacs consideradas no cil'Culo. 
Dividit· huma recta em partes iguaes, ou proporr.io

naes a linhas dadas. Achar a quarta proporr.io
nal a tres linhas dadas; huma meia proporcinnnl 
entre duas linhas dadas. 

Problemas sobre os polygonos regulares. 
Medida das áreas. 1\ledida da área do rcctangulo, do 

parallelogrammo, do triangulo, do trapesio, tle 
hum polygouo qualquer. 

A'rea rle hum polygono regular. A'rca rlo circulo. 
Helação das in·eas de dons polygonos semelhantes , e 

rle dous r.irculos de raios tlilfercntes. 

32. Do plano e da linha recla. Duas rectas qnc !le rortfio 
determinão a posição de hum plano. 

3:J. Das rectas e dos planos perpendicnlarcs e ohliqnn" 
entre si. 

!Vi. Das reclas c planos parallclos. -
3rt. Angulos triedos. Cada face do angulo triedro IJC ml'

nor que a somma •las dnas outras. 
36. Polyedros convexos. Decomposição dos pol)'edt·os em 

piramydes triangulares. 
37. Avaliação de snperficic lateral do prisma regular , tln 

cylindro, da pyramiclc rrgnlar e do cone. 
38. Espheras. Secçües planas ; grandes círculos; pequenos 

circulos; polos; segmento, zona. 
39. Volumes. Volume do parallelipipedo reclangnlo, c de 

hum parallelipipedo qualquer. 
40. Volume do prisma, do cylindro, da pyramide c do 

cone. 
41. A'rca e volume da e~phera. 

LIVRO: 
Ottoni : Geometria. 



1. 

2. 

3. 
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fl. 
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7. 

8." 

!). 
10. 
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Histtn-iR modet'nR. 

Estado politico e dhisões gcographicas da Europ( no 
meiado do seculo 15. 

Franç.a.- Progresso da autoridade regia em França 
nos nllimos HIIIIOS do n·inado de Carlos 7.• c sob 
Luiz 1J. -Poder das casas fcudacs.- Opposiçiio c 
morte do duque de Bourgonha. --llesultados do Go
verno de Luiz 11. -Anna de Baeujeu c Carlos 8.• 
Estados Gcraes de 11!.84. -· Arquisição da Bretanha. 
( 1453-U.94 '>. 

Inglaterra. -G;Icrra das duas ro~as. --A realeza io
gleza sob Ileurique 7 .• ( 1453-15m)). 

Espanha.- Franqueza de Henrique 4."- Poder de 
Fernando e de Tsabel.- Hennião de Castella e do 
Aragão.-Quéda de Granada ( 1453-1516). 

Allemanha, e Italiu no fim de 1;).• seculo.-Consli
lui\;'ão anarchica 1!Psl.es 1lons pnizr·~, qne, em con
scqlllmcia de suas divisões, ~~~ tomárão successi
vamente o campo I! c batalha da l~uropa. ·- Frede
rico 3. • c Maximiliano: v fios Psl'orços para intro
duzir a ordem na Allcmanha. -- Ludovico o Mouro; 
Veneza e Genova. -Os Medieis e Savonarola. - Po
litica da Santa Sé. -Os Arngonezes em Napoles 
( J!i-53-149~ ). 

Os Turcos sob 1\lahomel 2." e Selint.- Conquista de 
huma partP do valle do llanubio, c da Albania , 
da S)ria, do Egyplo, <' 1lc Argel (1.'153-1520). 
Extensão c poder do Jmperio Ollomauo em 1520. 

Começo das guel'J'ns da llalia. -Expcdiçües de Carlos 
8. o e de Luiz 12. o-- Gorerun deste ultimo Prín
cipe ( 11194-1516 :'. 

Novos elementos de eivilisa~·fio gt>ral.- llescobrimen
lo ou uso sempre crescente da !'Olvura, do papel, 
•la imprensu, e da Lussola.- D. Manoel c seu rei
nado.- Christoviío Colombo e Yasco da Gama.
llescohrimento e conquista da America. -Poder 
eolonial dos hespanhoes e dos purtuguezes. 

Hcnascimenlo ou restauração das leltras. 
Movimento do protestantismo.-- LHLIJCro 15 n '. A w

forma ua Allcmauha. --- Cllrisliauo ~.'' e Gustavo 
Vasa: a n·forma no Norte rJ;)J:l-1il60,'. Zwinglc 
e Calvino : il reforma na Sui~~a , Hos P;Jizes Baixos, 
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e na .Escossia z··l516~15ti4 ).-Henrique 8.0 : a n .... 
forma na Inglaterra. -Eduardo 6. 0 -A Rainha 
1\faria ( 1509-1558). 

Ui validade de Francisco 1." e Carlos 5. o: :Marignan , 
Pavia , capliveiro de l'rnncisco 1. o- Tomada de Uo
ma pelo Condestavel de Bourbon. -Tratado de 
Cambrai ( 1515-1.529) .-Papel da Inglaterra na lucta 
tia França e tio Imperio. 

[nlroducçiio dos Oltomanos na JIOiilica europea. Solimão 
2. o-- Cereo de riem IH. ---Expedição de Carlos S." 
<:ontra 'funis e 1\ rgcl. ·- Imasão da Provença.
Tregoa de Nice.- Batalha de Cerisoles (1527-15.&7). 

ll<~mique 2. o c o tratado de Chaleau-Cambresis.- He
sultados das guerras da ltalia.- A peninsula fecha
da aos francezcs c submcttida aos hespanhoes.- A 
França adquire Metz, Tonl e Verdun (1547-V)59). 

(, Concilio <lc Trento. -- Sahias reformas na Côrte Pon
tilkal.- Creaç.fín da o ruem <los.lesuilas. -l'aulo :~. ", 
Paulo 4.", l'io 5. 0 Sixto 5. 0 ( 1534-1590). 

A reforma em França. -Guerras de religião.- Fran
dsco 2. o __ Carlos 9. o - Henriqm~ 3." - Os Bour
·bons c os Guises ( 1559-1589 ). 

Inglaterra e Eseossiu.- Isabel e Maria Stuart.- A ar
mada üc PhilipJle 2. "- Victoria de Isabel.- Apogco 
d0 poder regi o em lngMcrra ( 1558-1603 ) . 

Hespnnha e Porlugal. ·- Hcgencia de D. Catharina.-
IL Sebastião.- O Cardeal D. Henrique. - Suc<;essã'' 
do:> l'ltilippP~l ;Í <·roa porlugut>za- Vn3los prnj1~dos 
tle Philippc ~."- H<~voHa do~ l'ah~s Baixos.- l~ui
llu~nn·~ dP Nassnu. -lntlependcncia das l'rovincias 
tTnitlas. -llecnrbnci'l :mtidpada da IIespanha apP-
nu· <la usurJHH'iin de :;c•rt.ug;d ( 1;}55-1 5S8 1. 

França.- Hcnriq~c ,',." arnba de' dcstrl'ir p~r SPHS 

trinmpho:; a preponrlenl'JC;a da H~_;span]LJ; põe tcr~tlO 
;ís guerras de rclL~iiio em Fr••nça, e rest~beiet:c n 
poder regi••. Snns reformns: se:!s prcjcctos.- S~tlly. 

Inglaterra.- A aut::n·idacle regia er:tra em lucta contra 
nnti~as trallicções tle libenta.ic sustentadas pelo ~s
pirilo. novo rlu reforma. -Jarques 1. 0 - Heinado 
t!e Car!o.r. ., . n a fé a ('()[)Vnca;:flo rlo longo ·parlamento 
t !Rmi-H).íü). 

20. il'dat(·rra. ·- ~\ ·volt .. ·:w de liH8. -· · friJttJdondr. d•J 
. CromwP! ( lf}.lí,0-1 GGO 



21. A a utorid"ll_e regia couserv(l a- pr~emineucia em Fran
ça.- Recbelieu e Luiz 13. 0 -0 protestantismo deixa 
de ser hum partido politico.- Abatimento dos gr~n
des.- Creação dos Intendentes.-- Abatimento da 
casa d'Austria ( 1&10-16.43 ). 

:!1!. · Allemanha.- (;uerra dos trinta aunos.- Tratados de 
Wes~pbalia. -A AJsàci~: fiê11 pertenceJldo á Frarwa. 

, A Allemanha , que cont~.t mais de tre~entos e ses
senta estados , acba-se em todas as partes aberta 
aos estrangeiros , apezar ~à autoridade imperial, 
que não he senão hnm. titulo vão hereditario na 
casa d'Austria ( 1618-1648) _ 

2:3. 1\fasarim e a Fronde. -Os tratados de Westphalia e 
dos Pyrineos preparão a grandeza de Luiz 1 ~.o
Situação da Europa e limites dos estados em 1661. 
Decadencia da Hespanha, da ltalia e do Imperio. 
Enfraquecimento da Sueci{).- Decadenda da fo
lonia. -Divisões da Inglaterra.- Riqueza P poder 
da Hollanda(1~43-1661 ). -

:!4. Luiz 14. o-Ministerio de Colbert. -Progressos em t9-
dos os ramos da administração. -Influencia pr~ 
ponderante de Louvois. ~Guerra com a Ilcspauha. 
Tratado de Aix-la-Chapelle.- Invasão M Hollanda. 
Coalisã,Q geral.-Tratado _de Nimegue. - Turenp0• 
Condé"""7 Vaub~n.-Df:Icquesne. -:- Conq~iSl!J- de FI~ o
dres, e do Francbe-:-Conté (Franco condado) (1661-
1679). 

25. Ilevogação do edito de Nantcs e politica de tuiz 14.0 

em rela~:ão á Inglaterra. - Carlos 2. o - .lacques 2. o 

Opposição da aristocra.cia .e do clero Inglez. - Re
volução de 1668 com o ~uxilio da Hollanda. - Gui
lherme de Nassau. -Loke.- Novo direito politico 
( 1679-1688 ). 

26. Consequencias da rcvolur:ão .de 1688 pa,ra a pol~i,ca 
geral da Europa.- Tratado de Ryswick- Guerra 
da successão de Hespanha.- 'fl'atado de Utrecht, e 
de Rastadt( 1688-1715 ). 
LIVROS. . 

.lffanual du Beccalauréat (ed. ultima para uso dos licêos de 
Paris). 
Delama.rchc : A (las. 
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t. DefiniçAo e fins da mineralogia ; quaes as suas di vi• 
sões. Caracteres dos seres inorganicos. 

2. Propriedades physicas e chimicas dos mineraes. Fórmas 
e estructuras dos mineraes. 

3. Crystallisaçao, isomorphismo, polymorphismo. Factos 
fundamentaes da crystallographia. Tremias. Dendri
tes e Geodes. Petrificações. Clivagem. 

4. Ensaios cbimicos para chegar ao conhecimento dos 
corpos electro-negativos, e electro-positivos. 

5. Caracteres , jazigo e extracção do ouro , platina e pal
ladio. 

6. Caracteres, juigo e extracçao da prata e mercurio. 
7. Caracteres , jazigo , e extracção do cobre , ferro e 

chumbo. ' 
8. Classificação dos mineraes ; instrumentos indispensaveis 

a hum mineralogista. 
9. Aluminides e Siderides: suas principaes especies. 

j O. Sulfurides e chlorides, e suas principaes especies. 
11. Carbonides; caracteres, jazigo e divisões das suas uu· 

merosas especies; citar as principaes variedades do 
carvao de pedra. 

12. Carbonatos : calcareos ; marmore, siderose. 
13. Silicides, caracteres, jazigo e divisão das suas cspe

cies, citar as mais importantes. 
U. Globo em geral: sua fórma e isolamento no espaço: 

sua densidade e gravitação.-
15. Provas do calor central e sua distribuição. 
16. Superficie terrestre, e qual o seu aspecto. Atmos

phera, sua densidade: distribuição do calor solar. 
17. Phenomenos que modificão a crôsta terrestre; ter

remotos; volcões. 
18. Influencia dos agentes externos sobre a superficie ter

restre : acçllo chimica e mecanica das aguas, do ar, 
e dos fluidos imponderaveis. 

19. Divisão dos terrenos: terrenos crystallinos, metamor
phicos e de sedimento ; rochas simples e compos
tas; terrenos d'alluvião; terrenos fossiliferos, e não 
fossiliferos. 

20. Elevações e abaixamentos de terrenos, effeitos diver
sos a elles attribuidos : form~ão das montanhas , 
origem dos valles e das cavernas ; injecção dos ter-
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renos crystallinos atravez e no meio do& terrenos de 
sedimento : metamorpbismo. 

21. Terrenos jurassico; ichthyosaurus; phesiosaurus; ptero
dactylus; ammonites , e belemnites. 

~2. Terreno parisiense ; terreno subapeunino ou de cavernas 
de ossos. 1\lastodonte. Magatherio. 

23. Provas de explicação do diluvio. J<'utmo do globo. 
24·.' Historia physica da terra. Aspecto da terra quando es

teve em fusão ígnea ; causaS"' do resfriamento ; effei
tos successivos de continuação do resfriamento. 

25. Atlparecimento do organismo; quaes as principaes epo
cas deste apparecimento. }'ormação da terra lavra
dio ou bumus. 

26. Concordancia ·do Genesis com os factos geologicos ; 
expór os dous princípios necessarios a admittir para 
se fazer esta concordancia. 

27. Phenomenos geologicos actuaes proprios para fazerem 
comprehender os pl1enomenol-l anligos : formação 
dos sedimentos e concrecções; torrentes d'agua c 
de gelo : origens thermaes e poços arlhesianos. 

LIVROS: 

Beudant : Minerologie. 
Geologie. 

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

()ltimieu. 

Definição e fins da chimJca. Cryslallisa~ilo. 
Cohesão e affinidade: corpos simples e compost~s. 
Noções elementares da nomenclatura cbimica: acidos, 

bases, corpos neutros, e saes. 
Oxygeno: combustão. 
Azoto : ar atmospherico : pôr em evidencia sua com

posição quantitativa e qualitativa. 
Hydrogeno: agua: sua decomposição e recomposição. 
Carbono : acido carbonico : sua producção pelos ani-

maes e sua decomposição pelas plantas. 
Compostos de azoto com oxygeno. 
Compostos de carbono com oxygeno e hydrogeno. 
Enxofre e seus principaes compostos. 
Phospboro e seus compostos. 
Chloro : acido cblorhydrico e agua regia. 
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ta. .Metaes: suas t>rOJiriedades e classificação. 
14. Ligas: noções summarias sobre as mais usuaes. 
15. Saes em geral: os mais usuaes e a maneira. prat.ica 

dn determinar seu gcnero. 
tü. t:urhonntos: 1mlplmtus: nwlnloll: 
17. Potassa : soda: sal mnrinho : povo. 
18. t:al , c ulumiua : compostos destes dons oxydos. 
19. Ferro : zinco : estanho : sens oxydos e seus saes. 
20. Cobre: chumbo: mereurio: seus oxydos e saes. 
21. 'Prata : ouro : platina : palladio : e seus compostos. 
22. Silicalos : argilas : kaolins ; fabrico tlc louça de bar

ro e vidros. 
23. Noções elementares de chimica organka : fermenta·· 

ções. 
I 

LlVJW: 

Uuerin- Varri : l!.'lewents dtJ dtúnú~. 

QUAU.TO 1\.Nl~O. 

Neslcl anuo terminfio os .Ls~ututos clwmad0s da 1." classe. 
O a[mll"o eoutiuúa n" versão de uutores latinos mais 

diff;, eis \~ npcrfei!_'oa-s;~ no in~h·~ 
l~sluda trigonometria rcdiliHca. 
H.apete o !{Ue aprendeu de sdcndas naturaes. 
Ccn!b:la o seu cu!'so de t.;cognliJilia e historia moderna, e 

apt·cndc eorographia brasileira· c hisloria pntria. 

f,IVROS. 

Cesar: De bellt' yallico. 
Ovidio: Metamorphoses escolhida.~. 
GP:tdus a(l Parnasmn. 
Bluir : Cla.~s book. 
:'ililton: T·rechos e.~eolhido.:·. 



( ti í ) 

'l't·i~ ononaetrin. t•ectilinea. 

1. Objecto da trigonometria. Definições das linhas tri
gonometricas. 

2 •. l\1ardw progms~iva tlns linhas trigoHomclt·i,:as. As li
nhas trigouomelricas niio exprimem senão relações. 

3. Formulas trigonomelricas. Hela<:ão entre as linhas tri
~ gouomelrieas de hum areo qualquer. 

!,. Conhecendo os senos c eosenos de flous arcos achar 
o seno e o coseuo da somma ou da differença 
de mesmos arcos. Achar a tnngenle da somma ou 
da ditferença de dous arcos , sendo conhecidas as 
tangentes desses dous arcos. 

5. Uso das taboas trigonometricas. 
6. B.elação entre os lados de hum lriangulo e ;1s linhas 

trigonometricas de seus augulos. 
7. llesoluçiio dos triangnlos rectangulos 
8. Llesoluçiio dos lriangulo:; ohliqna11gulo-. 
H. Applicaçõcs. 

LIVI\OS : 

Ottoni: Trigonometna. 

Toda:.' as questões indicadas 110 ~W!XUIHio n (!'ITeiro anuo. 

I 

2. 

a. 

!~. 

Vista d'olbos sobre o senllo 17. ,, -- Progre:;so geral 
das sdencias, das lettras, e das arte:'. 

A regcncia ue tuiz t;_,."-1\lillisl.•rio de Fleury.
~;nnrra da Sl;cccssão d' Anslria, e t(tterra tios sete 
nmws.-'J\·atadu de flaris.--I'nd:1 da,; !:ohnias fran
cezas ( 0'15-1763 ). 

Crcaçlio do reino da Prussia.- Hivalitlatlc du Prussia 
,) da casa d' A ur.tria.- Frederico 2." e l\Iaria The~ 
rcsa (1701-1'i8G ). 

Ultimo esfon:o da Sueda ; Carlos f~-" -Grandeza da 
Russia.- Pctlro o grmHl~), c Cuthariua 2.".-Fun
Jação de S. P0tersburgo.- Vido•üs ;;obr<' os Tur• 
'OS ~ \lartillt<\ •la Pniun~a i lf):J9 .17H9 \ 
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6. 

7. 

X. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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Grandeza tnarilima ~ colonial da Inglaterra.- Conquista ' 
nas Indias orientaes.- Progresso e sublevação das 
colonias da America. -Guerra da America ( 1688-
1789). 

Espírito de rel'orma populal'isado pelos philosophos 
( Voltairc, 1\lontesquieu, Rosseau, & c.).- Pombal 
c .Tos1Í 1.0 em Portugal.- Fernando 6. 0 -Carlos :l." 
e Aranda na Hespanha. - Tanucei c Carlos 7." em 
Napoles; Leopoldo na Toscana. -José 2. 0 na Aus
lria.- :Frederico 2. 0 na Prussin.- Choiseul, Luiz 
16.", Turgol, Malesherbes, c Necker em Fran~·a. 

Descobrimentos scientifkos e geographicos no seculo 
18. o- Franklin, Lavoisier, J.inneo, Butfon, La
place, J,agrnnge, Volta, Cook, Bougainvilh~. - l;co-
graphia tia Europa 1~m 178H. ' 

AssPrnhMa mnstiluinlc. -AsscmJJ]{~a legislativa. -0 JO 
dt~ Agoslo.-~:oii\PIIf;ío rral~ional.-l'riH:Psso P mor
li' dl' Luiz W." --O ''~ITI)I'. -O !I l1~rrnidor. 
O 1 :l viruli111iario. 

Di n~dorio. -- l'ri nu~i r as c;un pa nhas d1• Bona pa r!1~ na 
I falia.-· Tratado dP Carnpo-Fonnio. ----Expndi~·.iío do 
Egypt.o. - Volta dn Jlorraparl1~. - () 18 hrumario. 
Conslilrri~·;1o musular.-Co11cordala. -Codif;O dvil. 

Napolniío lnrpPrador. --l;nograplria da Eltr'OIHI c~m 1810. 
f;u,~na 1la llussia.- Campanha da All1~maulw. -
Campanha da Fraru:a. -Aiulieaçiío do Imperador.-
Volla da Ilha cl'Eiba. -Os cem clias.- Wal1•rloo. 
Santa Helena. -Tratados d~ t8Hí. -Nova C:Po
graphia da Europa. 

Fnln('a. - Rcstamação.- Luiz 18." c Carlos Hl."
f:onquis!a de Arpcl. - Hevoluc;:fio de 1830. - 1ki
nado de I.uiz Filippe.--lte' ol11~·fio de t 84-8. -A repu
hlica; o governo provisorio, as lli'Csidcnria~; dP
elaraçfio do novo Impcrio em 1852. 

Inglaterra.- .Jorge '-·. 0 e Guilherme '-··o- l'rineipae~ 
successos rlesscs reinados. - A Hainha Vieloria ; 
reformas politicas e financeiras. - l'roRresso dos 
iuglczes na India. 

Jlespauha. - 111~voln1:fio de 1820 e intervcnçilo frau
l:eza. -.1\lor!c d1~ Fcnrarulo 7." e rcgencia da Rai. 
nha Chrislina. - Guerra civil. - Coroaç.ão de Isa
bel 2. a- Quesbio llos c·asamflntos. - Ul!ima rCHl
lw;ilo : a 1·.onsl il.uinlc. 
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ltl. 

17. 

18, 

19. 

20. 
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Portugal. - Sahida •los france1.es.- t~overno do reino 
• na ausencia do Rei. -Rcvolueão do I•orto em 1820. 

Constituição das C1irtes.- Volta do Rei D. João 6.•
tnta dos liberaes c absolutistas. -Morte do Rei 
e n~gcncia. -- Usurpaç.rw tle D. 1\liguel. - Restaura
e.fto de ]). Maria.- l'rindpaes movimentos revolu
;:.ionarios, morte da B.ainha , regf'ncia , coroação de 

• n. l'etlro ;;.o 
Hollanda e Belgica.- Reino dos l'aizes Baixos em 1846. 

Guilherme t.• -Revolução da Belgica em 1830.-
0frerla da corôa ao Duque de Nemours.- Leopol
•lo 1.0 - Tratado de paz de 1839.- Reconheci
mento geral do reino da Belgica. --~ (;uillwrme 2. 0 

e Guilherme 3. o da Hollanda. 
~ncda, Norwega, e Dinamarca. -- Dt•;,memhramento 

da Norwega pela Sueeia.- l\Iorte de Carlos 13. •
Bernanlottc.- Constituiçfío da Dinamarca em 1834. 
Con~tilniçfío tlt~ 1 fFI.S. -- Osc:ar 1." t• Frc~derico 7 .o 

Coni'Pderaçfío Cermanica I' Allemanha. -O que era a 
t·onfedcraçilo do Rhcno; o que h c a confctlerução 
gPrmauica.- Sua.; relações, nmfagt~ns, c obriga
~~iíl~s reeiprocas. - A Austria desd(! 1813: Francisco 
1. o , Fernando 1. o: snccessos de 18'.8: revolução 
da Hungria: abdicação de :Francisco 2. 0 - A Prussia: 
1•'redcrico Guilherme 3. 0 : estados provinciaes de 1822: 
Frederico Guilherme 4."; insurreição I! e 18!,8: con
cessões do Rei: reacçfío: eon:;titniçiin tle fi de Fe
vereiro de 18;)0. 

Ttalia. -Estados Sardos depois tiP 18 H: revoluç.ão de 
182 t : abdicação de Yirtor Emmannel 1. o: Carlos 
Fclis: Carlos Albcrlo, guerra de 184-8, batalha 
fip Novam , abdicoção; rictor Ernmarmel 2. o; pro
gn~sso das ideias Jihcnws. -Reino das unas Sicilias: 
F1~rnando li·. • em 1815: rPvohH:ão de 1820: influen
c-ia austríaca : Fraucisco 1." ; Fer"JHlHdo 2."; re\'o
lncão de 181.8 c 18ft!). 

Hom;;: Pio 7.•, T.el'io 12.", Pio 8. 0 , t~regorio 11.0 , 

Pio 9. 0 : revoluçiio de 18!~8: rcpublica romana, 
fugida do Papa , i ntcrvençiio francezn. 

Turquia, Grecia c Hussia. - l\Iahmoud 2. o , e Ale
xandre.- As ilhas Ionias em 1819.- Revoluç.fio da 
Grecia; Missolonghi ( 1826; ) intervenção das tres 
potendas, romhaiP 1l1' ~avar\no : 1827 ; : indepen-
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dencía da Hrecía ; sua monarchía proclamada em 
1830; o rei Othon 1. •- Nicolau 1. •- Guerras com 
a Turquia em 1828 e 1829; tratado de Adrinopole. 
Conquista de Algeria pela França em 1830.- Re
volta do l•:gyplu ~~ lln Syrin. - Trnl.adn ti~ Unida r. 
Kelessi abrindo o Bosphoro aos llussos, e fechando 
os Dardanellos {ts outras potencias. -Morte de 1\'lah
moud.- Victor ias tle Mehemet Ali ; intervenção das 
potencias curopt~as.- Ultima absorção da Polonia. 
Projectos da Russia contra Constantinopla ; Guerra 
de 1854.; alliança da Inglaterra e rla França. 

21. A Asia. - os russos e os inglezes. , 
22. Estados Unidos. - Successos mais notavcis desde a 

paz de Pariz ( 3 de Setembro de 1783 ). Congresso. 
Constituição de 1787. -Presidencia de Washitíg
ton. - Aequisição da Luisiana. -Guerra com a In
glaterra ( 1812 a 181:) ).-Cessão da Florida pela 
Hcspanha. - Tralatlo com a llussia em 182'1·. -
Guerra do .l\Iexico 1846-1848.- Lista de seus pre
sidentes rlestle Washin~ton atú o aetnal Franklim 
J>ierec. 

2:L l\Iexico e America Central. - Epocas de sua indepen
dencia; serie de suas administrações e revoluções. 

24. America do Sul.- Geographia da Ame rica do Sul an
tes de suas revoluções para a independencia; geo
graphia successiva até o estado actual. -Seus prin
cipaes govNnos. guerras e tratados . ... 
LIVROS: 

.iJlanuel du boccalaut·,:nt ' Ptl. ritada . 
llelamarche : A tln,~. 

Jli~iot•ia pni.t•ia. 

1. Considerações geraes sobre as viagens e descobrimen
tos dos Portuguezes: o Infante D. Henrique.
Bartholomeo llias. -Colombo. - D. .João 2. • tle 
Portugal. - D. l\Janoel.- Vasco da Gama. 

2. Descobrimento do Brasil ; seus primeiros exploradores 
a lndia e o Brasil. -Causas da indifferença dos 
Portuguezes pelo rlescohrimento de Cabral. - Ain
tln n. Manoel, 



3:. O Brasil antes de seu descobrimento: os indigenas, 
seu caracter, usos e costumes: descripção geral 
da regiao. 

4. D. Joao 3. o : seu systema rle colonisação no Brasil ; 
cnpitnnlns hcrc<lilluius tlc 8. Viet'nle, Santo Ama
ro, Itamaracá, Parahyba do Sul ou São Thomé , 
Espirito Santo , Ilheos, Porto Seguro , e Bahia de 
lodos os Santos: expc<licões tlesgracadas de Luiz 
de l\Iello, e Ayres da Cunha: a capitania do Ma
ranhão concedida ao historiatlo1· .loão de Barros; 

5. Caramurú. - Francisco Pereira Coutinho: primeiras 
hostilidades entre os Tupinamb<ís e os Jlortuguezes: 
expolslio c morte de Coutinho. 

6. Inconvenientes do systema de colonisaçiio empregado; 
chegada tle. Thomé de Sousa 1. o governador geral: 
fundação da Cidade de São Snlvaclor: organisaçno 
politica da colonia. 

7. ( nnncncia tla Hcligião no Brasil : c~l;uln tiO clero da 
c.olonia: Nobrega.- Segundo governador geral.
Duarte da Costa.- Anchieta.- Fnndaç.fio do Colle
gio de l)iralininga, depois dt~ São l'aulo. - Con
tliclos entre os Jesuilas e os povoadores. -O Bis
po Sardinha: sua morte. 

8. Tentativas dos francezes para se estabelecerem no 
Brasil: Rio de Janeiro : Villegaignon, Duclerc, c 
Duguay Trouin. - Maranhão: Rifimlte La Ravar
diere. 

H. 1\fem de Sá, terceiro governador gPral : fundação da 
Cidade de São Sebastião do Uio do .lanciro : con· 
federação dos indigenas contra os porluguezes. 

10. Oivisão do Brasil em dous governos: Salema: destrui" 
ção dos Tamoyos. - Transmigraçfio dos Tupinam
b;\s.- A cmz e a espatla.- A calcclw!'c c a dis
trnição. -Inconvenientes da divisão do governo do 
Brasil : Luiz de Brito uni co governador. 

11. D. Sebastião : expediçfio desastrosa ela Africa : o cnr, 
íleal D. Henrique: Philippe 2. o : domínio Hespa
nhol: estado do Brasil na epoca em que Portugal 
passou para o domínio da Hespanha. 

12. Piratas inglezes: Cavendish, e Lancaster. --Hollande
zes no Brasil : prosperidade da Hollanda : tomada 
de São Salvador e sua restauração: Diogo de Men· 
donf(a Furtnr1o: o J\ispo n, Mari'O'l Teixeirn. 
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13. Pernambuco: Mathias de Albuquerque Capitão mór: 
segunda invasão dos Hollandezes : perda de Olinda 
e do Recife. O Forte de São Jorge ; Vieira. -
Wandemburg. -Campo real de Bom Jesus. - Ca
mnrno.- Calnbar: t.• emigrat.ão dos habitantes de 
Pernambuco: tomada de Porto Calvo. 

1 h. Fracos soccorros da llespanha. -Luiz de Roxas. -
Bagnuolo : guerm de sortidas : Rebello.-Souto; 
Henrique Dias.- Camarão : segunda emigração dos 
habitantes de Pernambuco. 

1á. Mauricio de Nas.~au: apogeo do poder Bollandez no 
Brasil: extensão de suas conquistas.-Construcções.
Reformas.- e sabias medidas de Nassau : Artisjoshi: 
retirada de Nassau : chegada do Conde da Torre ao 
Brasil: acções navaes : devastação do reconcavo. 

16. Revolução de Portugal: D. João 4. o: repercussão no 
Brasil: conspiração de Vieira : Telles de Silva.
Vitlnl de Negreiros: primeiros triumphos de Vieira: 
Barreto de Menezes toma o commando das tropas 
pernambucanas: 1. a e 2. a batalha dos Guararapes: 
restauração de Pernambuco: o Brasil inteiro no 
domínio de Portugal. 

17. E~pedição de Caldeira de Caste11o Branco para a des
coberta e conquista do Grão Pará: fuudaçiio da Ci
dade de Belem: insurreição dos Tupiuambás Cal
deira : expedição de Bento 1\Iaciel. 

18. ncscobrimentos dos Paulistas; estabelecimentos em l\li
nas Geraes , Goyaz e Mato GrOiSO. -Fundação da 
Colonia do Sm:ramento. -Sua importancia. 

19. Administração do l\larquez de Pombal: sua influencia 
sobre o Brasil : expulsão dos .Jesuítas. 

20. Conspiração de Bakman no 1\lnranbão, c de Tirarlen
les em Minas. 

21. Chegada do Príncipe Regente, depois Rei D .• loão 6.• 
ao Brasil : o Brasil séde da monarchia portugueza : 
consequencias deste facto.- Nova constituição poli
tica em Portugal , repercussão no Brasil : retirada 
d'El-Rei: independencia. 

22. Resumo chronologico dos factos mais notaveis da his· 
toria do Brasil da independencia até hoje. 

N. B. Como em falta de livros especiaes , o progr11m~ 
ma de historia moderna vai accommodado aos compendios 
franceze!l , rnmprP quP o profe!l~or de histor~a patria f>m 
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cada huma de suas }lrclecçõcs sobre as cpocas do Brasil , 
observe aos discípulos; 1. o quacs crão os Reis porluguezes 
nessa quadra; 2.0 qnaes os factos mais importantantes de 
seu reinado. 

uvnos: 

Abreo J .. ima : Jlistoria do Brasil. 
}l. Pompeo: Compendio de (;eographia. 

Neste anuo contin\w o estudo rle la I in idade, e eomcca o 
das linguas allcmfí e grega. 

Atlrentle-se philosophia radnnal e moral, e geographia c 
historia ;mt.iga. 

l".allu~lio : (;uen·a catil in ar ia. 
Yirgilin : Eclogas 2. a, 3. •, ,1 .. • e G. •. 
Cicem : De umicitia. 
Gradu.~ ad Parna.smn. 
Burnouf: Grammatira. grr!Jrt. 
J,ancelot c Ucgnier : R ai :;e,ç gt'ega.ç. 
Xenofontc : Cyroprrdia. 
C~ro~s: Grammahra all,•mií. 
Ernwlet·: l.t'{'m1.~ de lilft•ratw·r allemmulr. 

Esmere-se o professor em iniciar seus tlissipnlns no estudo 
do espírito humano , e nas no('õcs ciPmcntares da 
logir..a , JH'OJlOodo-Jhes questões si~piPs sobre os se
guintes artigos, e illnslrandn os prct'l'ilos rnm cw•m
plos familiares : 

1. Ohjcrto c divisão , tia philnsophia, suas relariíes com 
as mais sciencias. 

2. Da consciencia; certeza da observação internu. 
3. Das faculdades da alma: sensibilithule, eulen1limento, 

yontade. 
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4. De nossas ideias em geral ; suas diversas especies. 
5. Das primeiras fontes de nossos conhecimentos: intui- ' 

. cão dos sentidos, senso intimo, razão. 
n. Operações do entendimento: attent;iio, comparação. 
•. Ahstracçãn, formacão das ideias geraes. 
H. Do juizo e do rndodnio. 
9. Da mcmoria , <la assoc.iaçfio de idcias, da imaginação. 

10. llos signa~a, em geral , dos vacabulos em particular. 
11. Da infiucnda dos signaes s~.hre a formação das ideias. 
12. Do methodo; analysc e synthese. 
13. llas proposições , suas espccies. 
14·. Da equipolencia , conversão e opposição das propo!1i-

ções. 
15. Regras da definic.ão e dhisão. 
16. Das classificações naturaes e artificiaes. 
17. Da evidencia e da certeza, suas e~tpecies. 
18. negras da observação externa e da experiencia. 
Hl. Da analogia e inducção. 
20. Das hypotheses; dos gráos de probabilidade. 
21. llos axiomas e das demonstrações. 
22. Do syllogismo simples, suas regras e figuras. 
23. J lo syllogismo complexo: da condicional, do copula-

tivo e do disjunctivo. 
24. Dos enthymemas, dilemas, sorites e mais argumentos. 
25. 1\egras da discussão scientifica. 
26. Do testemunho humano. 
27. Hegras da critica historica. 
28. Regras da interpretação. 
29. Dos sophismas; meio de os restrlver. 
30. Dos erros; suas causas e remedios. 
Barbe : Coun élémentaire de Plu"losophie. 

GeograJtbia e llistoria antiga-

1. Limite do mundo conhecido dos antigos.- Configura· 
\,'fiO dos .tres Continentes. -Montanhas , rios, mares, 
grandes regiões naturaes. 

2. Tradições bíblicas sobre os primeiros homens.- Raças 
humanas.- Patriarchas. -l\Ioysés.-Conquista da Ter
ra santa.-Juizes (1.138-1096). 

~l. Os primeiros Reis (1.096-976).-Scisma das dez Tri
bus ( 976) .-Achabe. -· Josapbat. ~Jehú. - Athalia. 
Tomada de Samaria(721).-0 captiveiro (606). 
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5. 

í. 

S. 

9. 

10. 

H. 

12. 

13. 

H. 

15. 

Aspt~cto do Egypto; o Nylo.- lls Jlharaús.- Conquista 
do Egypto pelos Persas ( 525 ).-Hf'ligifío, governo, ar
tes e monumentos do Egypto. 

Assyrios e Babylonios até Cyro. - Semiramis. --Sarda
napalo (769) .-Nalmchorlonosor r ;)()1).-Religião srien
das c m·tcs.- H ninas de Ninin~ ~~ tle Babylonia. 

Phenicios.- Medas.- Persas sob o domioio de Cyro, 
f.ambyses c Dario ( 558-4851.- Extensão e divisões 
gcographicas do hnpcrio l\'rsa. -- Heligião, governo • 
monumentos. 

Geographia physica da l~recia. --·Os Jlclagiós. -Os Ilel
lenicos. -Religião dos Gregos; semideoses; heroes. 
Oracnlos.-,-Amphictyonias. -Jogos pnblicos.-Monu
mentos primitivos. 

Guerra de Troia ( 1 t 93-1 18'~).-Homero. -Conquista 
dos Dorios (11M). -Colonias. 

lnstituições politicas da Grecia. -Constituiçrto do Sparta 
c de Athenas: Lyc.urgo c Solon. -- Pi~i~trato e seus 
filhos.- Archontado de Clislencs. 

Guerra dos l\Iedas. -l\1ilciades (490\ c Leonidas (480). 
Salamioa (480), ePlatea ('~79).-Cimon.-Eschylo 
e Herodoto. 

Administração do Periclcs.- Desenrolvimento das let
tras c das artes.- Sophocles c Emipides.- Phidias. 
Guerra do Peloponeso (431-401~)--Rnina de Athenas; 
os trinta tyrannos. -Socralf's, Platiio, Hippocrates, 
Aristophaoes , Thuciflides. 

Expedição de Cyro-o-moço.- HPtiratla dos dez mil 
(-l01).-Xenofontc.-Agclisaa P o lrnt:Jdo tlc An
talcidas (387). -l'odc1· de Theha~. -l•:paminonclns: 
Fclippc dn 1\lacctlonia e nemosthenns p:l!l-336). 

Alexandre (3:~6-323). -1~\Jensão rlc !'Pil lmpcrio. -
Resultados de suas conctuista~. ---A ri~tnt;·les.- t,-_ 
sippo.-Apcllcs. · 

Desmcmhrnmcnlo do lmperio dP Alexandr.{'.~Batalha 
de Ipsos (aOt). -Reino de Syria (:H2-6l).-Selcuco 
Nicactor, Antiocho o Grande; rchcllião dos Machn
beos. ~Reino do Egypto (323-30\ -Os tres pri
meiros Ptolomeos. -Alexandria. -0 musco. -A bi
bliotheca. -Cleopatra. -Os Gauleze:- na Asia (278). 

A Greda entre a dominação dos l\lacetlonios e a de 
Roma (323-1.46). -Os Gaulezcs na Grecia .(279).
f'ellippe 3. 0 c PPrseo.-A.r,ítn c l't~íl•penin. 
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16. Geographia physica da Italia.- Posiçllo de Roma.-:
Seus Reis e suas primeiras Institni«;:ões (75!~-510). 

17. Fundação da rcpublica.-0 Senado, os patrícios e os 
plebeos. -- Consules. '- Dictadores.-Tribunos. -Os 
decemviros.--i\lodificações successivas das Instituições 
romanas.- Fim das lulas intestinas; união das duns 
ordens (510-366). 

18. Caracter das primeiras gnenas de Roma. -Invasão 
dos Gaulezes (390).-t:uerra de ~amnium c de l>yr
rho. -Organisação da legião romana.- Precauções 
tomadas para assegurar a obediencia dos \'encidos: 
éolonias, municípios. 

19. Carthago · seu governo, extensão de suas possessõe~. 
Primeira guerra punica (26~-2.41). 

20. Segunda guerra punica.- Annibal e Scipião. -Cons
tancia de Roma (218-201 ). 

21. Conquista fóra da ltalia: queda de Macedonia ( 148), 
de Corintho (146), tle Cart.hago (146). -·de Numan
cia (133).- Viriato.- Hetlucção da Galia cisalpina 
em província (191) e do Ueino de Pergamo (1~9). 

-t-2. Estado da republica depois de todas estas conquistas; 
neceF;~idade de h uma refor-ma -Tentativa democra
tica dos Gracchos ( 133-121). 

23. Guerras de Jugurtha e dos Cimbros; Mario.- Guer
ra social.- Governo aristocratico de Scylla ( 113-79). 

24. Sertorio.-Spartaco. -Mithridates. -Elevação do Pom-. 
peo.- Cícero e Catilina. 

2!l. Primeiro triumvirato.- Ccsar.- Co11,.quista da Gallia 
(58-50).- Geographia deste paiz.-Costumes; emi
gracões e eonquistas dos antigos Gaulezcs. 

26. Guerra civil.- Pharsalia.- Tapso. -1\lunda.- Reale
za de Cesar debaixo do nome de dictadura.-Leis 
e projectos de Cesar ( 49-44). 

27. Segundo triumvirato; Octavio e Antonio. -Batalhas de 
Philippes e de Accium.-Queda da republica (44-30). 

28. Organisação do ·governo imperial.- Limites e divisões 
geographicas do Imperio.- Seculo de Augusto.
Cicero.- Sallustio.-Tito Livio.- Horacio e Virgilio 
( 30 antes de J. C., 14 depois). 

29. Imperadores da familia de Augusto. -Guerras na Ger
mania e no Oriente.- Origem e progresso do chris
tianismo.-0 novo testamento. -Primeiras perse
guições.- Seneca. -·Lucano. - Tacito. -Plínio, o 
Antigo (14-70 depois de .T. C.). 



30. 

31. 

32. 

33. 
3~. ~ 

36. 

: í7 l 

Os Imperadores Flavios. -Tomada de Jerusalem. -
Civilis.- Conquista da Britânia. - Os Dacios. 

Os Antoninos. -Estado do impcrio no segundo seculo 
de nossa era. -lUonumentos da grandeza romana. 

Imperadores syrios.- A anarchia militar. -Primeira 
apparic;.no llos Francos. -ltcstaurat;ão do Impcrio pe
los Príncipes illyrios. 

Diocleciano. -Era dos martyrcs 1285-305). 
Constantino.- Triumpho do christianismo.,- Concilio 

de Nicea.-Gerarchin da lgrcja.-}'undação de Cons
tantinopla.- Reorganisação do Imperio ( 306-337). 

Constancio e o al"ianismo-Juliano c o ultimo esforço 
do paganismo.-:- Valente c o principio da grande 
invasão (337-378). 

Theodosio. -Partilha definitiva do imperio.- Ultimos 
annos do imperio do Occidente (378-.i-76). 

LIVROS: 

.~Januel du baccalauréat, ,ia citado. 
Dela marche : Atlas. 

SEXTO ;\NNO. 

eontinúa o estudo das lres liuguns do nnno auterior. São 
mais difficeis os autores eseolhitlos para as versões. 

Em philosophin comparãn-~e os systemas e estabelece-se a 
doutrina de certo~ priucipi(IS theolngicn~ c moraes. 

}:studão-sc as regras de eloqucncia c composição. 
Continúa o 1·.urso de geogmphia e historia: pertence a es

te anno a geogrophia c hisloria rla idade media. 

1.1\'1\0~: 

Tito Livio: Excerpta ( ed. de Paris, 1'heil curante). 
Virgilio : Os seis pn"mei1'0s livros da Eneida. 
eicero: Orações contra Catilina. (a t.a c ~ .. a). 
Bournouf: Grammatica grr·ga. 
Luciano: Dialogos. 
I .ancelot c 1\cgnicr: Raizt~.~ qn:fftls 
Cross: (;rammatictt allcmã. 
Sraillcr: Jlaria Stuart. 



Dltetot•ieu. 

O I'especlivo Professor, depois de explicar durante o anuo, 
as regras mais imJIOrtautes da rhetorica, acompa
u hmulo-as St'IIIJH't~ tle exClllJ)los tlos priuciJlllCS es
áiptores, oradores, c poetas, antigos e modernos, 
c mais cSJiecialmente dos gregos, latinos e portu
gtwzes, ns resumirá, no lim do curso, nas seguintes 
questões: 

1. · Em tJUC difl'cre n poesia tia versilkação : tJUIWS são 
a~ prindpat·s fúrma:; dos ,·crsos laliuos c portuguc
ze;.! 

~- CJuacs silo os prinrit•aet' ge11eros da tJOcsia'? ~wus di
versos caradércs '! 

3. CJuaes ~.iío os geueros de prova ·t seus caractéres. 
4·. O tJlte hc c ))(Ira que senc :d arte oraloria, ou rhc

lorica '! C)uaes são as suas diversas partes'! 
5. Quacs são as n·gras do diseurso'! C)uacs são as suas 

partes'! Noção c uso dcllas. 
6. Quaes siio , entre as regras tla arle oratoria , as que 

se applicão a todas as composições'! 
7. Quacs são as qualitladcs geraes do estylo, com cita

ções mais espcciaes dos elassicos de nossa lingua? 
8. Quaes siio as prineipaes figuras de pensamento c de 

palavras. 

LJ\'1\0S: 

Paula Menezes: Liçõe.~ til~ litteratura. 

O professor comparando as opiniões c systenias diversos· dos 
philosophos irá deduzindo dos mais claros principíos 
a doutrina dos artigos seguintes: 

1. l)ucstão da origem das ideias. 
'2. ()as noções fuudamcntacs: ·i:iubstaucia, unidade, causa, 

IPlllJIO, (':;paço, & C. 

:1. lk i'Cnsihilitlmk: seusac;üc:-o, sculimcuto:;. 
'.. Jla adÍYÍI);H}P P:\jliJllltllleil: iiiStillclOS, de.Sejos, J'UÍXÕCS. 

a. !la al'li' í1lade volunlaria: ados illicitos e imperados. 
(1. I h~mon:-;tr;u.:úl'::; tia lihcnhdt~ : iullnenria tios motivor-: 

~obre a 'o ui ;ult•. 
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7. Dp unidade e identidade pessoal. 
8. Espiritualidade da alma. 
9. União da alma com o corpo: systema do influxo phy-. , 

SICO. 

10. Dos systcmas das causas oeeaslonans. 
11. Dos systemas da harmonia prccstahelcdda. 

Tlteologia nattll'al. 

12. Provas metaphysicas da ex:isleucia de Deos. 
13. Provas physicas da ex:isteiH·ia de Deos. 
14. Provas moraes da existencia de Dcos. 
15. Dos attributo.s de Deos. 
16. Da creação e conservação do mundo: da Prmidcncia. 
17. Da origem do mal: do Optimismo. 
18. Refutação do Panthe: -mo. 

lllcnoul. 

19, Dos motivos dos aclos humuuu~. 
20. Criticus das priucipacs opiniües tios l'hilosoplw' :;•,\wc 

a uaturcza do dever. 
21. Demonstração da lei natural: lei po~iliY;L 
22. Consciencia morul: imputn~·ão. 
23. Do merito e demcrito: pena e prt!mio. 
24. lHoral individual: dos deveres relativo~ ao cspir i lo. 
2:J. llos devere:'. re!alivos ao t"orpo e aos hcn·; e\tri:~~ceo~. 
2G. Moral srH·.ial dm; tleverc~ til~ hPTwlieP!It'ia. 
27. Noção do direito: •levcrcs gpnws tk jus\ iça. 
28. Dos deYcn·s gnrilCS nas sncicdntlés donH·~I icn c civil. 
29. Moral religiosa: eulto iuterno c e\!ernn. 
30. Destino do homem: immnrtalidn1!t~ Lln n!m:1. 

1. Estndo do mundo romano e do mnndo harharo no 
fim dn lj.:· scrnlo 1la 11o:~•n era. --!;eogrnphia e ~itna
çüo poiilic11. 

2. Alarico.- llcdagasio. :_ Gi'nserico e Attila ( ~03-453). 
3. Segundo hnmlo dü harbnro;; gernHIIIOS lJUe ·chcglio a 

fundar Esttdos: Clovis c seus filhos. ·-Thenrlorico. -
Lombardos.- H eis :mglo-saxonio.: ( 4.f•.5-51J9). 



4. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1\eacção cfemera dos Imperadores de Constantinopla 
contra os invasores romanos.- Justiniano, seus tra
balhos legislativos. - Victorias de lleraclio sobre os 
Persas. 

Poller tios Fraueos Mt~rovingins.- Clolario J. o, Fre
degunda, Hrunchaut, Clolario 2.", Dagoberto. -Prc
powlerancia dos Francos na Europa Occidenlal. -
Costumes c instituições transmittidas pelos germanos 
ás populações romanas.- Beneficios e fundos (558-
638). 

Decadencia da raça Merovingia. -Enfraquecimento da 
realeza.-- Heis indolentes.- Ma ires do palacio.-Op
posição da Neustria e da Austrasia.- Ebroin.- Ba
talha de Testry \638-687). 

Po1ler crescente dos maires da Austrasia.-Pepino tl'He
ristal , Carlos l\lartel, Pepino o Breve. -Este funda 
a segunda raça (687-752). 

lleunião e tentativa de orgauisação 1le todo o mun
do germanico por Carlos magno. -Suas guerra;,.
Seu governo.- Extensão e divisões geographicas de 
seu lmperio.-Primeiro crepusculo litterario (768-8 UJ. 

Historia da Igreja e da Santa Sé, desde o quinto sc
culG.- Conversão dos barbaros germanos. -Scisma 
1la Igreja grega.- União do l)apa c do Imperador 
destle o quinto seculo até ao nono. 

Arabes. -l\Jahomet. -Alkorão. -Conquista da Pcrsia 
c de todas as províncias meridionacs do Imperio ro
mano.- Constantinopla escapa ~ esta invasão como 
;\ dos germanos (622-732). 

Fragilidade imperio dos Arabcs.- Desmembramento do 
califado de Bagdad.- Erecção dos califados do Cairo 
e de Conlova. -Desenvolvimento da civilisa~ão Ara
be, em quanto a Europa estú nas trevas. -Provei
to que ha de tirar a l~uropa christã (755-1058). 

Fragilidade da obra de Carlos magno.- Fraqueza de 
Luiz o Bonachão. -Batalha de Fontenev.- Divisüo 
do Imperio em tres Reinos, pelo tratado d·e verdun.
A França propriamente dita c limitada ao nordeste 
pelo l\leusa (SU-843). 

Fraqueza de Carlos o Calvo. -Invasões dos Norman· 
tios pelo norte c oeste, dos Sarracenos pela proven· 
ça c pelos Alpes, e em breve dos Hungaros pelo o~ien~ 
te.- Novo desmembramento do estado e do poder. 
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H. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

2t. 

Reconhecimento definitivo da hereditariedade dos be~ 
neficios e dos Officios regi os.- Inutilidade das ten
tativas feitas para reconstruir o Imperio <le Carlos 
magno.-lrrevogavel divisão em muitos estados (84-3-
888). 

1\enlcza de .Eudcs e de Raul.- Em prezas lendo por 
fim substituir huma nova dymaslia á dos Carlovin
gios. - Transforma~ão do poder rcgio.- Reinados 
de Hugo Capeto, e de seus Ires primeiros successo
res (888-1108); sua alliança intima com a Igreja. 
Estabelecimento dos Normantlos na J.<'ran~·a. 

Exposição do systcma Feudal. - Sujei~·ão da maior 
parte dos antigos homens livres.-- A servidão sub
stitue a escravidão. -Geographia summariu da Europa 
feudal. 

Nova decadencia das lettras uo fim do seculo nono. 
Renascem do século 9.• em diante.- Papel que o 
clero então representa.-Fundação tk numerosos mos
teiros. -1. a idade da cavallaria.- t.o• monumen
tos das lettras e das artes da idatlc media. 

Primeiros Reis da Germania.-Othon o Grande une á 
Allemanha a ltalia e a coroa imJlCrial.- Omnipo
tencia de Henrique 3.•-Esror~os de Gregorio 7.• 
para regenerar a Igreja e fazer prevaiN~er a auto
ridade da Santa Sé (888 a 1075). 

Rivalidade e luta dos dons poderes temporal e espi
ritual ou questão das investiduras.- Gregorio 7. 0 , e 

· Henrique ~·. •-Alexandre 3. ", e Frederico Barba-roxa. 
Innocencio h .0 , e Frederico 2. o (1073-12;}0). 

Divisões do Islamismo.- Os Arnbes ~orrrern a invas:ío 
dos Turcos.- Decadencia do Califado de Bagdad. -· 
Desmembramento do lmperio dos turcos seldjoucidas. 
Fraqueza do Irnperio grego.-Fervor anlente e união 
de toda a Europa christã em huma mesma fé e hum 
nnico pensamento.-A t.• Cruzada e o Heino chris
tiio de Jerusalem (to58-11lt·7). 

Ultimas Cruzadas 1.11.7-1.2701.-Hesultados destas ex
pediç.ões.- Noções que neiÍas tornüo parte. 

Progresso da população urbana em França, na ltalia, 
na Allemanha, na IIespanha. -0 principio munici
pal. - Principaes focos da industria e do commer
cio ao norte e ao sul da Emopa. -Corporações in
dustriaes.- Legistas. -Começo da historia do ter
ceiro estado. 



22. 

23. 

2.&. 

25. 

26. 

27. 
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:França. -A realeza principia a guerra contra o le~
dalismo com o apoio das municipalidades, das cida
des e das igrejas. -Progresso da autoridade regia no 
reinado de tuir. G.", Luir. 7.", l'hilippe Augusto, c 
Luiz 8.•.- Extensão do domínio da coroa.-Con
quista de muitas províncias do oeste sobre João sem 
terra. -Batalha de Bouvines: firma-se a autoridade 
regia ao norte. -Conquista de muitos provindas do 
sul, em consequencia da cruzada contra os .Albigen
ses (1.108-1.226). 

São Luiz; suas guerras contra os barõe~ e contra os 
lnglezes. -Suas duas cruzadas. -Seus trabalhos le
gislativos; golpes dados por S. Luiz no feudalismo. 
Progresso da litteratura e das artes.- Primeiros gran
des monumentos da prosa franceza.-Villehardouin e 
Joinville. -Trovadores. - Universidades. - Archite
clura ogival.-(1.226-1.270).-As Ordens mendi
cantes. 

Philippe 3." c l'hilippe 4. •-Guerras com o Aragão, 
com a Flandres e a Inglaterra.-,..- Luta com Bonifacio 
8.•.- Começo de huma administração regular.
Penuria do Thesouro.- Exacções para suppri-lo. -
Condemnação dos Templarios. - Primeiros estados 
geraes. -Parlamento.- Fim da decendencia directa 
de Hugo Capeto.-Lei Salica ( 1.270-1.328). 

Inglaterra.- Invasão dinamarqu~za na lnglatPrra.
Alfredo o Grande, Kauuto o dinamarquez.- Eduar
do o confessor.- Harold.-IIJvasão do Duque de Nor
mandia, Guilherme o llastardo. -Spoliação· 4os ven
cidos a bem dos vencedores.- Realeza anglo-norman
da fortemente comtituiua desde a sua origem.
Guilherme 2.", Henrique 1. • , Estevão 1. o (871-1.15l). 

Henrique 2. • reune a metade occidental da I<rança á 
Inglaterra.- Thomas Beckets.-Revolta dos filhos do 
Rei sustentados pela França.-- Ricardo Coração de 
Leão. -João sem terra perde a. metade de suas 
províncias de França. -Os barõe3 ligados lhe impõe 
a 1\lagna-Charta.- Henrique :L• -.Organi~nÇfíl' do 
Parlmnento.-Eduar>lo 1.'· --- Conquistr1 do paiz de (;al
Ies. -Guerras na E:>-cossit1 \' na Fr::.nça.- Ednank 
2." (I tf>'•-1~127). 

Primeira parte da guerra dos .:nm annos entre .a ln
glaterm c u Fr11n•:·'-'.- Edn;:~nl() 3. o e o Príncipe Ne-



28. 

29. 

30. 

31. 

B~. 

S3. 

-gro; Philippe 4.• e João. -Cjuerras da Flandres e 
da Bretanha.- Batalhas de Crecy e de Poitiers ll328-

1356). 
J•:stados gcracs. -Jacqueric.- Carlos 5." c Dugcsclin. 

A Frauc;a rceouquistadu pela Jlrimeira yez á Ingla
terra, 

Ca~astrophes na França e na Inglaterra. -Morte vio
lenta de ll.icardo 2. o d'lnglaterra. -Henrique 4·.? (Chau
ccr). - Demencia de Carlos ().o- Os A rmagnacs e os 

. Bourguignons (1380-1414). 
Henrique 5.0 d'Inglaterra.- Batalha d' Azincourt.- Tra

tado de Troyes. -Carlos 7. 0 e Henrique 6.• -Joan
ua d' Are.- Expulsão dos loglezes (1415-1453). 

Durante esta guerra de cem annos, progresso na In
glaterra das liberdades publicas; em Franç~ da au
toridade Uegia.- Uesumo da administração dos Va
lois até Carlos 7. o.- Formnc;ão fl~ hum novo feu
dalismo pelos npanagios.- l'rogresso do terceiro es
tado. -lmporlaucia do Parlamento e da Universida
de.- Ueforma de Carlos 7. 0 -l'ragmatica sancção 
de Bourges.- Exercito permnncntc. 

Hespanha.- Cruzada perpetua contra os Mouros.
Formação e augmento das divers.as 1\lonarchias hes
panholas até meado do 15." seculo.- Fundação do 
Ueino de Portugal por hum F1 ancez. e intervenção 
da França nos negocios da Castella sob Carlo~ .~.o
Descobrimentos dos portuguczcs ( do 8. o ao 9. o se
cu lo). 

l~stado da Italiu depois da conteiHla das invcsliduras. 
Ruina de todo e poder central.-Guetreos Gibelinos. 
Republicas ao norte e no cpnlro.- Ueino Francez 
tias Dnas-Sicilias. -As republicas mudadas em prin
cipados.- Fraqueza temporal do papado.- Estado 
das lettras : Dante, Petrarca.-Prosperidade do com
mercio.-Decadencia dos costumes e do espírito (1250-
1453). 

A realeza electiva arrasta a Allemanha <Í anarchia.
O grande interregno.- A casa de Habsbourg.-Fra
queza dos Imperadores. -Bulia de ouro de Carlos 4. •. 
Sigismundo. - Frederico 3." - Independencia dos 
Eleitores, dos l'rincipcs, da nobreza immediata e das 
Cidades imperiaes. -Auarchia uuiversai.-Hussitas.
Hevolta dos cantões Suissos.- A Hungria !'erve de 
hl.lrrt~ir~ aos Tun·r1s (.Jn~o lhmindr•\ 11~:'.0-1 r~5:3. 
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35. Revista summaria da historia dos Estados do norte e ' 
do leste. -l<'ormação c ruptura da união de Calmar. 
Poder da Polonia e franqueza dos Principes moscovi
tas.- Os 1\longolos. -Os Turcos Ottomanos.- Que
da de Couslaulinopla (9. • seculo H!l3). 

36. Historia da Igreja desde as cruzadas. -Bonifacio 8.0 

O papado de A vignon. -O grande scisma do Occi
dcnte.- ·wiclcf e João lluss.- Concilios de Cons
tança (Gerson) e de Bale (1270 a 1443). 

37. Formação das linguas e das litteraturas nacionaes cor
respondendo á divisão politica na Europa em grandes 
Nações.- Industria commercio, (liga hanseatica). -
1\Iistcrios e mortalidades.--Descobrimentos scientificos: 
imprensa. -Relações com o Oriente. 
LIVROS: 

Manuel du bacca/aw/at: jJ citado. 
Dclamarche: Atlas. 

SETIJ\10 ANNO. 

O alumno aperfeiçoa-se no grego e no allcmão, compõe 
discursos e narrações em latim, e traduz alguns au
tores classicos, que não puderão entrar no quadro 
dos annos precedentes. 

Applica as regras de eloquencia , compondo discursos c nar
rações em portngncz. O })fofe~or lhe fariÍ, no de
curso do nnno, o quadro tln lilleratura nado11al. 

O professor de philosophia IIH' dará hum rurso de historio 
especial desse ramo do ensino. 

J,inguas. 

LI\'1\0S: 

Tacito: Exerpta (ed. de Paris cura11tr Amb. Bendu). 
Horacio: L• 1.• Odes 1.•, 2.", 3.•, 4.", 6.•, 7.", 8.", 9.•,10.a, 

12.", H:.•, 15.•, 20.•, 22.•, 2l.• c 37.• 

tivr. 2.• Odes 2.• c 14.• 
tivr. 3.• Odes 3.• c 4." 
J..ivr. 4·.· Ode 3.• 



Quichemt: Tltesaurus poeticus. 
lloracio: Arte Poetica. 
Jlerodoto. 
Homero: Illiada. 
t:octhc: R71higenia 1'am·i.~. 
J.anrl'lot e 1\agnier: llaizt·.~ (; rt•ya.ç. 

Distot•ia do. Pbilo~iiottMa. 

1. Do methodo que se dele seguir no estudo da histo
rio da Philosophia. 

2. Divisão da Historio da philosophia: generalidades so-
bre os systemos. 

3. Vista rapitla sobre a philosophia orientnl. 
4. Da philosophia entre os Gregos. Seita Jonia. 
5. Da seita Italica. 
6. Seita metaphysica de Elén. 
7. Seita physica de Elén. 
8. Dos sophistas. 
9. ])c Socrales, c dli revolução que clle obrou na sciencia. 

10. Das seitas Cynica, Cyrenaira, 1\Jcgarka e Eretriaca. 
11. Da seita Platonica. 
12. Da seita Paripatetica. 
13. D seita de Epicuro. 
14. Da seita Stoica. 
15. Nas seitas Scepticas. 
16. Da philosophia entre os Romanos. 
17. Da philosophia cclectica de Alexandria. 
18. Philosophia dos Padres da Igreja. 
19. l)hilosophia escolastica: 1 .a epoca do 9." ao 12.0 seculo 
20. Philosophia escolaslica: 2. • epoca do 13. o ao 14. o seculo. 
2t. Decadencia e desapparecimento da philosophia esco-

lastica. 
22. Estado da philosphia na epoca do renascimento das 

lettras. 
23. Bacon: analyse do Novum m·ganon. 
24. Descartes: analyse do Discurso sobre o metlwdo. 
25. Dos mais dislinctos philosophos da escola Cartesiana 

no 17.• seculo. 
26. Escolo de Leibnitz e de Wolf. 
27. J~scola sensibilista do 18. • seculo. 
28. Escolll Escosseza , seus mois disclinctos represenbmtes. 
29. Escola Allemã; Kant, Fichte e Hegel. 



( ~li l 

30. Da utilidade que se póde colher da historia cl~ phi· , 
losophia. 

uvnos: 

Barbe: Cou.r.~ elementain• tlt• 1)hi1osophit•. 

Dlaetoa•iea. 

O professor exporá a seus discípulos os quadros de litte
ratura nacional , fazendo-lhes sentir as bellezas dos 
autores classicos, tanto poetas, como prosadores. 

Os alumnos comporão trabalhos litterarios sobre diversos 
assumptos , exercitando-se assim em escrever ele
gantemente c procuranclo imitar os modelos indi
cados pelo professor. 

Esta parte do programma seni mais largamente desenvol .. 
vida depois que a experiencia deste nono indicat ao 
Conselho o meio pratico de sua realisaçfio. 

LIVRO: 

Paula 1\fenezes: Quadros da litteratura nacional. 

N. 0 53.-JUSTICA.-Aviso de 2ti de Janeiro de 1856. 
Ao Pt·esitlnnl.c (la Provim·ia do ftio ele .lcmr.il'O.- De
ótlt~. em. ~olurliu á.~ dunidtls JlfiiJW.~/as 1wlo Vr1·~mtlor mais 
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o cm·go dC' .!ui: Municipal r1Hnulati1'11tncnte com o áe 
Vereador. 

3.• Secção. l\Iinisterio dos Negocios dn Justiça 
Rio de Janei.t·o em :H de Janriro rle 1 ~!){), 

lllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua l\lagesta· 
d~ o Imperador o Officio dessa Presirl~>.ncia . datado 
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lle 20 de Ol?l~l~l'O ~ltifl10' acompauhm.t~lo JlOl" copiª 
o q~e. lhe dmgt~a o Vereador mais votad? a Camª~á 
~UnlClpal da Barra Mansa, rm que ped10 esela,reCl
ment~ sobre ós dons srgnintes pontos (lP. duv:ld~:-
1.0 se, UilS eausas 1'1\\ 1[11!' folftn.irnpt\ditlos OS ~upp\en
tes do Juizo Municipal, podendo e li•~ t)xercer este 
cargo com o juramento já prestado como Vereador, 
pódo igualmente- srm dcpPmlencia de novo e espe
cial juramento- senir de .Juiz Arbitro em alguina 
dellas, ern que as partes nellc se louvem: -2.• se, 
não sendo juridicamente repugnante o exercício das 
funcções de Juiz ~lunicipal com as de Vereador, deve
rá sempre e absolutamente abster-se <la accumulaç~o 
desses cargos quando lhe couber a snpplencia do 
primeiro como Vereador , ou se , como em identicas 
circunstancias he mandado observar ú respeito dos 
cargos de Juiz de Paz, ~~ Yt~rn<ulor pPlo Aviso de 2'.2 
de ;1 unbo de 184U, Jlútlt~ aceumulm· eJl'ectiva e 
ordinariamente os referi os exercieios, passando hum 
drlles ao immmliato Suhslitulo, súmPnln no caso raro 
e excepcional de difHeuldade malerial dt\ as accumulf\r. 

E o ~[esmo Augusto Senhor , l\Ianda em respo~ta 
declarar a V. Ex:- quanto ú primeira duvida que , 
se' o proponente na qualidade de Juiz lUunicipal f6r 
nomeado Juiz Arbitro , como he permittido pelo Art. 
470 do 1\egulamento 11. 0 737 de 2:1 df' No,·embro de 
1850, ellc póde exercer ·~sse cargo, eom o mesmo 
juramento com que serve o de Juiz 1\lunic~pal, pela 
mesma razão por que exerce este eom o Juramento 
que havia prestado como Vereador: -4JUanto a Segun
da q~~· sempre que lhe_ compi~a. por sul1stitu~Ç,ãO o 
exerCICIO do _lugar de J mz 1\lumCipal, deve deuar o 
de Vereador, cuja incompatibilidade está muito clara 
e expressamente declarada 1wlo necrcto n. o 4'!9 de 
9 de Agosto de 184?. . . 

O que commumco a Y. Ex. P.ara sua mtelhgen
cia, e para o fazer cons!ar ao refertdo Verrador. 

Deos Guarde a V. Ex.-Jose Thomaz Nabueo 4e 
Ar~ujo.- Sr. PrPsidentc dn Provinri~t do l\io de Já4 

neuo. 
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N.o 54. -Aviso de 24 de Janeiro de 1856;- Ao 
Presidente da Proviucia do 1\io Grande do Norte. 
J)á .~olu~ão ás dtwiáa.~ suscitadas por alguns Juizes de 
J)irt~ito dnquella l'I'Oilinrin., sobre a exccurão da Cü·
culm· de 8 de Jnneiro de 18!"J5. 

3.' Secção. Ministcrio. dos Negocios da Justiça. 
l\io de Janeiro em 2t de Janeiro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr. -Em resposta ao Officio de 
V. Ex. de 16 de \laio do anno proximo preteri to , 
sob n." 2HJ, expondo as duvidas que occorrem a 
alguns Juizes de Direito dessa Província na execuç.fio 
da Circular de 8 1le Jmwiro do dito anuo; sendo a 
1. • se os mappas exigidos pda dita Circulat· devem 
sr~r envi;ulos ao Chnli~ dP 1'11lir·ia, ou dil'l~damenh~ a 
essa PresidPnl:ia; a '2." se subsiste ainda pam os 
.1 uizrs de nireito a obrigação imposta pelos Arts. 
J7H n lHO do Hegulanwlllo n.• 1:20 de 31 de Ja
ueiro dt ~ 1 RU ; e a 3. ", se em todo o caso h e in
dispensnvel que o mnppa de cada Sessão do Jury 
seja composto de huma collecção de mappas, iguaes 
aos nove modelos que se remellêrão, indicando cada 
mappa llllma parte da estatística, ou se pelo con
trario pócle ser cn~iada lnnna só p~a da collecção, 
fJlUIIHio, tPntlo-se JUlgado na Sessüo hum ou dous 
rt•ns !'mnente. possão, sem inconveniente descrever
se nessn unica peçn todas as indieaçõrs exigidas nas 
nove: 

l\Janda Sna l\Jngeslade o I mpcrador declnrar a 
Y. Ex. que, pela Circular de 18 do corrente mez, 
já forão d~cid~das as duas prii_neiras duvitlas, e pelo 
que respeita a 3. a que h e mdlspensavel que o mappa 
de mda Sessão do J ury seja composto de h uma collec
çiio de nove mappns , conformes aos modelos , que 
se remettf.rão, ainda no caso de haver hum só jul
gamento em huma Sessflo, pol'que a estatística desse 
julgamento deve conter os dizeres comprehendidos em 
tflf'S moflf'los: o rontrario IPrin por fim nullifif'lll' 
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a intenção e espírito da Circular de 8 de Jan~iro 
do allJlo proximo findo , e contrariar a formula por 
ella estabelecida. O que V. Ex. fará constar aos 
Juizes de Direito dessa Província. 

Deos Guarde a V. Ex.--José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente ela Provinda do Rio 
Grande do Nortn. 

N.o ,55.- Aviso de 25 de Janeiro de 185G. -Ao 
Presidente da Província de Piauhy. - Declara ao Pre
sidente da dita Provincia , que nenlmma rlurida ha 
de ser applicavel, tlO caso de julga1··se a {avo1· do 
ex-Admimst~ado~ de Dizimos a prescripçiio pm·. e!le alle
gada, a dtspos'tção do At't. 78 § 1. • áa Let de .3 
rJ.e Dezembro de 18-U, e A·rt. 4o50 § t.• rfo Regula
mento n." 120 tle 31 drJ .Tmwiro drl JR~:2. 

3.~ Seccão.-~linisterio dos Negocios dA .Just.ica. 
nio rle .Janéiro <'m 25 de Janeiro d1~ 1 ~:,r,. · 

Illm. e Exm. Sr.- Dá V. Ex. conta no seu Offi
cio n. • 16 de 8 de Outubro do anno proximo findo, 
que, ordenando essa Presidencia ao Promotor Publico 
da Comarca de Parnaguá, que denunciasse o ex-Admi
nistrador de Dizimos, Ernesto Pereira Scrpa , pelo cri
me de estellionato, em razão de haver defraurlado a 
Fazenda Provincial , participara o mrsmo Promotor 
ter já dado a competente denuncia ao Juiz de Direito 
respectivo ; mas que , suppondo que da parte do 
denunciado appareceria a al1egação de presctipcão , 
consultava se ella devia contar-se do dia em qÚe o 
ex-Administrador recebeo dos credores os gados de 
dizimos pertencentes á dita Fazenda , ou se da epoca 
da prestação de contas; 

Que em solução a essa consuJta V. Ex. lhe de
clarara, que, devendo .a prescripção ser contada do 
dia em que se praticou o ultimo acto considerado 
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êól'hplemértto dó crittie; na: fMma dó Att. 275. 4o Re• 
gulanilmto n. cJ 120 de 31 de Jalíeito 4é 18-l!; não ' 
entrata em dttVida ter o ex-Administtadtlr de DiziihoS 
comt·,ettido o crime, de que era accusado, na oced ... 
s~ão ( le pt·cstin· as suas contas. em 7 de Março de 
1851 , e que forão approvadas elti .t de Abril do mes
mo anuo , por set· neste acto que elle defraúdóu a 
Fazenda Provincial, subtrahindo, ou não dando conta 
do importe de todos os gados que havia arrecadado, 
e não quando os recebeo; e que por tanto no. caso 
de ,apparecer a allegação de prescripção, e de ju1sa-la 
o Juiz de Direito em favor do denunciado, tmha 
lugar a appellação para a Uelação, conforme dispõe 
o Art. 450 § 2. o do Regulamento n. o 120 de 31 de 
Janeiro de 1842, da qual o dito Promotor deveria 
lançar mão : solicitando V. Ex. por ultimo ser escla
recido, se, allegada a prescripção perante o Juiz Mu
nicipal, e sendo por este admittida, devia ser appli
cada a disposicão do Art. 78 § t.o da Lei de 3 de 
Dezembi'O úe lSH, e Art. 450' § t.o do Regulamento 
n.o 120 de 31 de Janeiro de 18,{2, para dessá deci
são interpor-se appellação para o Juiz de Direito, 'isto 
como áquelle Juiz compete neste caso o julgamento 
final , como acontece quando a decisão he proferida 
pelo Juiz de Direito, segundo a hypothese sujeita. 

Sua lUagestade o Imperador, t quem foi presen
te o negocio, Manda responder a Y. Ex. , quanto á 
primeirà parte do seu citado Officio , que estando o 
caso affecto ao Poder Judicial, como no mesmo Offi
cio se declara, cumpre esperar delle a decisão final, 
Approvando o l\Iesmo Augusto Senhor o procedimento 
de V. Ex. quando .procura fazer punir os dilapidado
res da Fazenda Nacwnal; mandando accusa-los peran
te a Jus~iça; e quanto á segu!Jda parte do menciona
do Offieto , que não ha duvida de ser ao caSo· em 
questão applicavel a disposição do AtL 78 § 1.~ 
da Lei de 3 de Dezembro de l8U, e Art. 45.0 :§ t.o 
do Reg.ulamento n.o 120 de 31 de Janeiro de 1841., 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabueo dei 
Araujo.- Sr, Presidente da ProYincia de Piauhy. 
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N.o ~().-Aviso tle 25 tle Janeiro de~ 185tl. ;......_Ao 
Presidente da Proviilcia de Santa t:atharina. ~De
Clara etn solução á d1tvida apresentada. pelo .Tuiz do.ç 
()rpluio.~ tfu 1'twmn tfo S . ./o.~t! tfaqudla l,rtlllinâtt., tJ111' 
o.~ salarios ~~ emolnmentos fü:ados pdo 1/0tlo ltegitntnto 
tfe , custas sã~ devido.~, qnc1· s~jrio o.~ a dos t'.1:-officio , 
qnc1· a uqnenmenlo de parte.~. 

3.a Secção. Ministerio dos Negocios da JustiÇá. 
Hio de Janeiro em 25 de Janeiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -Com o Officio de V~ Ex. 
datado de 5 do mez antecedente, sob n.o 123! 
recebi o do Juiz dos Orphãos do Termo de S. ·1osé 
dessa Província, consultando, se ao Escrivão do seu 
Juizo compete busca quando tiver de procurar au
tos e outros papeis para expedir mandados e editaes 
ex~Officio, bem como a copia do quP- V. Ex; lhe 
dii'ig~o responden.do que: visto serem laes ?!andados 
e ed1taes ex-Officto relativos ou em beneficiO dos or
phãos, não podião os Escrivães cobrar husea, como era 
expresso na Ord. L.11 1. o Tit. 89 § 13. 

Levando o dito Offieio, e papeis a elle juritos, 
ao conhecimento de S. M. o Imperador, Houve o 
~[esmo Augusto Senhor por hem niio apprové\r n de
eisão {lada por \'. ]~X.. ; por quanto os salat·ios e emo
lumentos fixados pelo novo Hegimento dt~ custas são 
devidos, quer sejt\o os a c tos ex-ollieio , quer sejão 
a requerimento de partes, sendo que a rlifferença 
que ha a respeito dos netos ex-ollieio he •1ue bs 
empregados não podem exigir logo as eustas delles 
(Art. 18i do citado Hegimento), mas devem ser 
contadas , a fim, de que sejão pagas pela parte que 
1or a final condemnada nas custas. 

O que communico a V. Ex. para sua intelli
gencia, e para o fazer constar ao Juiz dos Orphiibs 
do Termo de S. José. · 

Deos Guarde a V. Ex. --José Thomaz Nabnoo 
de Araujo. ___.gr. Presidente da Pwrincia de Sant~ 
f.ntharina. 

·t 
-I 

J 
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N.• 57. -Aviso de 26 de Janeiro de 1856.- Ao 
Presidente da Provincia de São Paulo. -Solve a 
duvida apresentada pelo Juiz Municipal do Termo de 
Jundiahy, áccrca tlo destino que dc1,ia da.r a certn. 
q.uantia deixada em testamento , pm·a o fim de sel' 
auxiliado hum em·aro n(l acqu.isi~ão clr .~na liberdade. 

3.a Secção. l\linisterio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 26 de Janeit·o de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, 
á quem fiz presente o Officio de V. Ex. , datado 
de !4 de Dezembro ultimo, acompanhando por co
pia o que lhe dirigio o Juiz 1\'lunicipal do Termo 
C1e Jundiahy , em data de 20 do mesmo mez , soli
citando do Governo imperial , por inlcrmedio de 
V. Ex., solução á duvida em que se achava sobre 
o destino que devia dar a certa quantia deixada 
em testamento {'ara o fim de sm· auxiliado hum 
escravo na acqmsição de sua liberdade , Tendo man
dado ouvir a respeito o Conselheiro Procurador da 
Coroa, Houve por bem Approvar o seu parecer , que 
ora lhe remetto junto por copia ficando com elle ju
r·idicamente resolvida a questão sujeita. 

O que communico a V. Ex. --para sua inte11i
genc.ia, e para o fazer constar ao sobredito Juiz. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província de São Paulo. 

Pareeer do C!onselhelro Proourador da «:!o
roa. a que se a•efea•e o A Tiso desta tlata. 

A esp{',cie, que se fi aura, e de que com tanto 
:I:!Pparalo, e estrepito se f'órrna a duvida proposta, 
diZendo-se ser caso 110vo, que sahe (óra do principio 
•esta.belecido pelo Dire·ito Romano antigo , tem sido , e 
he pelo contrario h uma das mais frequentes, e tri
viaes no Fôro; e quanto mais se espraia, e folga 
·fl proponentP em explicar ns disposições do Direito 



Patrio e o deshumano pnncqno do Romano , de mis
tura. com os dictames da humanidade, e com as 
doutrinas do seculo , em que vivemos, tanto mais mos
tra ignorar, em todos os pontos, a Legislação Patria, 
c Romana , applicaveis á ma teria, aliús bem simples 
e eorrcnlc. 

Cumpria-lhe acatar mais as Leis vigentes do 
uoss~ lmperio, c a Legislação llomaua , fonte de 
quas1 toda a Legislação das cu lias Naçücs Europeas; 
receber e não dar lirões. 

A execucão dessás e semelhantes disposit~ões tes
tamentarias' ·bem como de todas as outras em geral' 
he do privativo officio do testamenteiro, que aceita 
a testamentaria, o qual por este facto contrahe in
dissoluvel obrigação de cumprir á risca a vontade 
do testador. Era pois do dever do Proredor dos 
Hesir1uos. P Tcstam•ml.os fazpr fmtrP~ar ao testamen
teiro essa quautia, para que clle diligmwiasse sa
tisfazer a verba sob sua responsabilidade , obrigan
do-o , se fosse preciso, n assignar termo, antes de 
lhe julgar a conta. 

Se a vontade do testador foi dar essa commissão 
ao seu testamen!IJiro em quem confiara , c a quem 
abonou em Juizo, e fóra, e se este testamenteiro 
acceitou os encargos da testamentaria, nada mais 
tinha o Juizo a praticar a este respeito, competindo 
ao testamenteiro fazer do dinheiro o uso, que houves
se por melhor, sob sua responsablidade, em quanto 
não pudesse satisfazer essa disposição do testador , 
sem a mais ser obrigado. 

Eis o que sempre se praticou no Foro, não 
por virtude immediala do Hireito Homauo , mas por 
disposi~;uo da Ordenação Livro 1.• Titulo 62, que 
firma estes c outros princípios, c lw por isso digna 
de estudar-se e entender· se. 

Errou pois o Juiz da conta, se ohruu de outra 
maneira , aEandonando a v ia legal , que era esta , 
embora lhe parecesse má. Os Juizes não supprem , 
uão corrigem as J.eis; são meramente observadores 



das. Leis; não seguem o melhor, seguem o justo; e 
o justo só he o que as Leis ueterminão. . 

Nci estado actual, qual o posso figurar pela ex
posição, he do dever do proponente emendar, e 
reparàr o erro, fmmdo pôr na mão do kstamcnteiro 
essa C]Uanlia, para a devida applicaçào a seu ('argo. 
e quando o testamenteiro já tenha dado conta do 
teslomenlo, esteja e:xouerado, cumpre-lhe nomenr lnnn 
leslmm·ntc·iru datiYo para t'\etular e~.~a disposi~,:ilu, 
entregaHdo-lhc o dinheiro sub caução, como se pra
tica em obsena11cÜl da cil<Jda Ordenaeão. 

SuccedeHJo qut~ niíu se possa jmuÜis conseguir a 
liberdade, reputa-se cnduca a verba, e essa quaulia 
virú a uccrescer ao herdeiro, ou herdeiros instituídos 
no testamento. 

Nada tem com isto n Thesouraria da Fazenda, 
lH'm o Juizo dlJS Orphiios; Sl'IHlo ociosas e de todo 
perdidas cs~as firçôcs vPrdDd(•ÍrHmrnte B( manas, e 
subtilezas casui~tieas, que ~e Jevantão fóra do as
sumpto. Nos hgcm lwbt'mus. Sejamos solícitos em 
estuda-la, zdosos em guarda-la. 

1\io de Janeiro em 12 de Janeiro de 1856.
Francisco Gomes de Campos. -Secretaria d'Estado 
dos Negocias da Justiça em 26 de Janeiro de 1856.
Josino do Nascimento Siha. 

N." G8.-Aviso de '28 de Janeiro de 1856. -Ao 
Vice-Presidente da Província do Maranhão.- Dá 
soluQâO a divenas duPidas propostas pelo Vüe-Pre~idcn
le daquella Provt'ncia, âcerca da interpretação de alguns 
artiqo.~ du now llegime11to de custas. 

:J." See\:üo. }linislerio dos Negoeios da Justiça. 
1\]o de .Jmwiro em '2~ de Janeiro rlc 185(\. 

lllm. e :Exm. Sr.-Hepresenta V. Ex. no seu 
Otlicio 11. H l'.:!:J de. ao de Novembro do anno proxh 
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perdidas cs~as firçôcs vPrdDd(•ÍrHmrnte B( manas, e 
subtilezas casui~tieas, que ~e Jevantão fóra do as
sumpto. Nos hgcm lwbt'mus. Sejamos solícitos em 
estuda-la, zdosos em guarda-la. 

1\io de Janeiro em 12 de Janeiro de 1856.
Francisco Gomes de Campos. -Secretaria d'Estado 
dos Negocias da Justiça em 26 de Janeiro de 1856.
Josino do Nascimento Siha. 

N." G8.-Aviso de '28 de Janeiro de 1856. -Ao 
Vice-Presidente da Província do Maranhão.- Dá 
soluQâO a divenas duPidas propostas pelo Vüe-Pre~idcn
le daquella Provt'ncia, âcerca da interpretação de alguns 
artiqo.~ du now llegime11to de custas. 

:J." See\:üo. }linislerio dos Negoeios da Justiça. 
1\]o de .Jmwiro em '2~ de Janeiro rlc 185(\. 

lllm. e :Exm. Sr.-Hepresenta V. Ex. no seu 
Otlicio 11. H l'.:!:J de. ao de Novembro do anno proxh 
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l roo firtdo, que, tendo ido hum Tabelliâo dessa Cap1• 
r' tal lavrar h"\lma escriptura no livro respectivo fóra do 

seu. cartorio, exigira e recrbrra pelo ~eu tmba1ho 
quinze mil r(•is, por •·nlemler 11 fm.·e dos Arts. 87, 
93 e 108 do novo Heginwnto de custas, que lhe 
competia, quatro mil réis por hum dos eom;lituintes, 
oito mif réis por huma pessoa, que passarn. t1 procu
ração por si, e como tutora de alguns orphãos, e 
tres mil réis de c1.1minho. Que dando as pesso1.1s, que 
mandárão Jauar a escriptunt , diYersa inteJJigmcia á 
primeira parte do citado Art. 87 , pareeendo-J!Jes que, 
pelo facto de ser ella escripta no livro, ainda que 
pai'\\ muitos constituintes, niío deYia custar mais de 
quatro mil réis, alêm do caminho, que tambem achá
rão excessivo, por não gastar a procma1.:<·,o quatro 
horas de serviço, returrera hmna tlessas }'('ssoas a 
hum dos Juizes de Direito dessa Província, o qual,· 
segundo se dizia, indeferira o seu reqmrimento, o 
que equivalia decidir que estaviío be~n pagos os quin
ze mil réis; mas que _julgando V. Ex injusta seme
lhante decisão, J}t'dia ser esclarecido a tal respeito. 

Tendo leva o este negocio ao coHhctimenlo de 
Sua :Mag•~stade o Imperador, Manda o 3lesmu .\ugusto 
Senhor declarar a Y. l~x. , que o pagmnen I(\ na razão 
do numero de outorgantrs hr sómente n;labelecido 
pelo novo Hegimento de eustas (Art. 87) llll caso de 
serem as procurações fúra das Notas, sendo que para 
aquellas que se fazem no Jino das Notas o citado 
artigo só fixa ({Uatro mil réis, indusiyc o traslado, 
quaesquer fJUC sejão os outorgantes, o que estú 
em harmonia com a disposÍ(_,'i"io do Art. 8(i que fixa 
pa~a {IS Pscriptnras quatro mil rt'Ís at(' hum conto 
de rPis ainda que muitos sejào os eonlralwnles: que 
por eonsequencia houw excesso de custas 110 caso 
de que se trata, porque o Tahclliüo, qw' apenas ti
nha direito a quatro mil réis , cobrou dozr mil réis l 
cumprindo que o Juiz de J)ireito, que indefirio o re
querimento d~ parte recl11mante, informe sobre este 

1 
ob.i<lcto. Qqe quantQ pot~lll ao• \(es ®1 téis, que o 
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Tabellião recebeo á titulo de caminho , parece haver . 
equivoco , porque , sendo o caminho cousa differen
te da estada , segundo os Arts. 25 e 108 do sobredi
to Regimento de custas, se essa quantia lhe foi paga 
como- estada- deve considerar-se legal a percepção 
della. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Vice-Presidente da Provincia do ~Iaranhão. 

N. 0 59. -Uil>EIUO.-Portariade 28 de Janeiro de 1856. 
Creu /mma A gerwiu de Correio na Povoar-ão da Ji're

yuc::ia du~; Mcndex, da Província da Bahia. 

Sua Magestade o Imperador lia por bem Crear 
huma Agencia de Correio na Povoação da Freguezia 
dos 1\[ew.lcs, do Município de Pirahy, da Província 
do Rio de Janeiro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Janeiro 
ele 1856. -l.uiz Pedreira do Coutto Ferraz . 

... 
N." HO. -.HfSTICA. ··-Aviso de :29 de :Janeiro de 1856. 

Derlam que o Ôffi.cial da Guarda Nacional que, por cri
me de responsabilidade, he suspenso do cargo de De
legado on Jui:r de Paz , fica tambem suspenso do exer
cício do po.~to na Guarda Nacional, c qne para a sus
zJensilo basta haver pronuncia . 

2.a Secção. -Ministerio dos Negocios da Justiça. 
nio de Janeiro em 29 de Janeiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -llecebi o officio de V. Ex. 
datado de 10 de Dezembro ultimo , em que consul
ta o Governo Imperial sobre as tres seguintes duvidas : 

1. a Se hum Official da Guarda :iacional que, por 
crime de responsabilidade , he condemnado por sen-
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tença á suspensão do emprego de Delegado ~u. Juiz 
de Paz, fica por essa razão suspenso do exermclo do 
seu posto; 

2. a Se , para suspensão do exerci cio do posto da 
Guarda Nacional , he neccssario que a sentença passe 
em julgado; 

3. • Se , para a suspensão do exercicio do Official , 
basta a pronuncia. E sendo presente a Sua Mages
tade o Imperador o referido Officio , Houve o Mesmo 
Augusto Senhor por bem Mandar declarar a V. Ex., 
que , dispondo o Art. 58 do Codigo Criminal que a 
pena de suspensão priva os réos do exercício de seus 
empregos durante o tempo della , no <Iual não poderão 
ser emJ>regados em outros , salvo os de eleição po
pular, h e consequencia que a condemnação por sen
tença á pena de suspensão do cargo de Delegado ou 
de Juiz de Paz importa a suspensão do posto da 
Guarda Nacional. Que, outrosim , a pronuncia im
porta tambem a suspensão do exercício do posto em 
vista do Art. 292 § !. o do Regulamento de at de 
Janeiro de 18!2, e que finalmente quando mesmo 
pudesse haver duvida quanto ao effeito da condemna
ção , essa duvida estava resolvida pelo effeito de 
pronuncia, porque a condemnação suppõe pronuncia. 
e a pronuncia suspensão. O que tuâo communico 
a V. Ex. para sua intelligencia 

J)eos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco 
de Araujo. -Sr. Presidente da Província de Santa 
Catbarina. 

,. 

I 
I 
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N.". 61.~4mo de 30 d~ Janeiro de 18&.6.-~Qk&nt 
qu~ Q Yereadcw da Camurfl Municipa.l que não está 
em erercicio, não pode ertercer n supplencia dq Jui; 
.Municipal; q11e. det·e ser ouvido o Promotor Publico 
para a concessão e arllitramento das ·fiO'Ilfas, ~ftn 
todavia ficar o Juiz obrigado a decidir pelo que elle 
Qf/iciqr; que o' ~mpregado$ de Fazenda podem ser 
· fia.@res ; e fi'flaltrte'ltte çºmo de.vem · ser · executadas 
diversas 4isposições do R.cgimento -.de custa$. 

3.a Se~Q. }fiti~teriu dos Negocias da Justiça. 
l\iQ d~ Janeir<> em 30 de J~meiro de 1856. 

Ílhu. e Exm. . Sr . ..,..... Em respo~ta ao Otlicio de 
V. .Ex. datado de 30 de Npvembro ultimo, ac()lll .. 
panhando por copia o que dirigia ao Jui~ Munici
pal Supplente do Termo da Chapada, dando-lhe 
solução as seguintes duvidas: t.a se hum Vereador 
da Camara Municipal, que n&o está em exercício 
por estar com o cargo de Delegado de Policia , póde , 
qu~ndo cabe aos VéreadQres a supplencia do Juizo 
1\Iunicipal, exercer este cargo ; 2. a se na concessão 
ou arliitramento das. fianças deve ser sempre ouvido 
o Pr{)motor Publico da Comarca em vista do disposto 
no Art. 222 do Regulamento de 31 -de Janeiro de 
1842, ou se assim se deve proceder Sõ nos lugares 
em que reside o dito Promotor; 3.• se, tendo decla
rado o Promotor o crime afiallçavel , e idoneo o fia
dor, póde o Juiz, reconhecendo o crime inafiançavel, 
negar a fiança, ou não aceitar o fiador por não esear 
no caso do Art. 303 do Regulamento citado , ou ptor 
exercer debaixo de fiança algum emprego de Fazenda; 
4. a se, á vista do Art. 86 do novo Regimento de 
custas judiciarias, devem os Tabelliães cobrar uni
camente a quantia de mil réis por cada escripto que 
lançarem em seus livros , seja ~ual for o numero de 
linhas excedente de quarenta; iJ.a se as 30 letras de 
cada huma das 33 linhas de que trata a segunda 
parte do Art. 117 do citado Regimento deve-se e:nte:n-



der com tanto rigor que, para se guardar exactamen .. 
te CiSe numero, se deTa até pnrtir as syl1abas; 6~1' 
finalme:pte, quanto devem pen:eber os Tabelliães pelas 
eonfereucius e concertos que fizerem a pedido das 
partes, nos papeis e~wriplos por outros, e que sala .. 
rios- se devem eontar tiOs Oflieiaes de Justiça por cada 
dia em que forem cmprcgmlos no Jury, e ao Por
leiro dos Auditorios ror tlprcgottr ú vorta do referi,. 
do Tribunal os r{,os , fiadores , e testPm unhas, assim 
como as partes nas audiencius dos Juizes; devo de
clarar-lhe, de Ordem de S. M. o Imperador, á cujo 
Alto Conhecimento levei o referido Officio de V. Ex·. , 
que o Mesmo Augusto St>nhor Houve por hem Appro
var , - 1. o a decisão que sobre a primeira duvida 
deo V. Ex. quando declarou que, não o Vereador 
mais votado, que se acha no exercico do cargo de 
Delegado nu Subdelegado, mns sim o immcdiato que 
S<:! udta 11a l 1residcneia da Camara, he o competente 
para supprir a falta dos Supplentes do Juiz 1\lunicipal, 
não porque sejão incompahvris os cargos de Delega
do e.luiz Municipal, senüo porque,não se achando 
e1le no exercício de Vereador, não póde ser Supplen
te do .luiz 1\Iunieipal, porque rsla SupplPncia compete 
ao Vereador, e como tal nfio !;C considera aquelle que 
não está em exerci cio;-- '2. o a decisão de V. Ex. 
quanto á segunda e terceha duvidas, drdanmdo que 
ao Juiz cumpre ouvir o Promotor Publico, srmpre 
que elle esteja na Comarf'a, para a concessão e ar
bitramento das fianças, mas que não he obrigado a 
seguir o seu parecer, devendo dar a sua decisão se
gundo a julgar mais conforme a direito, e que o 
facto de ser empregado de l<'azenda não he motivo para 
ser considerado incapaz de ser fiador, huma vez 
que se deem as condições do Art. 107 do Cod. do 
Proc. Crim., combinado com o Art. 46 da Lei do 
:J de Dezembro de 1841 ; - 3. o a decisão relativa 
á quinta duvida, por quanto bem se vê da combina
ção do Art. U7 com o 114 do dito Regimento que, 
basta que as linhas tenhão trinta letras humas pm' 
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fJUtms, sendo que o excesso de letras em h uma, 
compensa a falta dellas em outras; e pois não h a 
necessidade , nem póde jamais haver razão para se 
cortarem syllabas; 4. 0 a decisão quanto á sexta du
vida, isto he, que nada devem perceber os Ofliciaos 
de Justiça , c Porteiro dos Auditorios pelos actos 
mencionados no referido Ofllcio, visto que no Re
gulamento citado nada se acha determinado relativa
mente a taes actos. 

Outrosim, quanto á 4. a duvida por V. Ex. não 
resolvida, cumpre-me significar a V. Ex., que já 
foi decidida por Aviso de 12 do corrente mez, no 
qual Houve S. M. o Imperador por bem Mandar 
declarar ao Presidente da Província de Minas Geraes, 
em solução á hum a igual duvida, que , não estabe
lecendo o Art. 86 do novo Regimento de custas sa
lario algum maior que o de mil réis para os escriptos, 
cujo lançamento ou regi~tro exceder de quarenta li
nhas de 25 letras cada hum a, não ha por ora ontro 
expediente a seguir que o de cobrarem os Tabelliães 
por semelhante trabalho sómente o salario estabelecido 
nesse Artigo. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligen
cia, e para que o faça constar ao mencionado Juiz. 

Deos Guarde a V. Ex. -José Thomaz Nabuco de 
Araujo.- Sr. Presidente da ProviiTcia do Maranhão. 

N.o 6:2.-UIPEIUO. -Aviso de31 deJaneiro de 1856. 
Solve duvidas rclat,ivas á Junta c da Qualifica

t,~üo dlt Parúchia da Gloria. 

La Secção, Rio de Janeiro. l\linisterio dos Ne
gocios d~ lmperio em ~1 de Janeiro de 1856. 

I<'oi presente a Sua Magestade o Imperador o 
officio de Vm. datado em 26 do corrente, consultan
do, a fim de dar cumprimento ao Aviso deste Mi-
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nisterio de 21 do mesmo mez : - 1. • se á vista 
do que nelle foi disposto, deve desde já considerar 
como dissolvida a Junta de Qualificação, que foi 
nrganísada nessa Parochia de conformidade com a 
novissima 1\esolução de H de Setembro ultimo, sen
do desnecessario dar á mesma Junta conhecimento 
do dito Aviso;- 2. • se fi cão nullos e sem effeito os 
trabalhos da referida Junta, os quaes se achão já 
lançados no respectivo Livro;- 3 ." se a convocação a 
que tem de proceder para a organisação da no
va Junta de Qualificação, segundo as disposições 
da Lei Regulamentar das Eleições , deve ser feita 
com a antecedencia de hum mez, de que trata 
esta Lei. 

E o 1\Iesmo Augusto Senhor Houve por hem 
1\'landar declarar-lhe : - 1." que estando resolvi
do que devia ser organisada na conformidade da 
Lei llegulamentar das Eleições a Junta que foi for
mada no dia 20 deste mez , segundo a Resolução de 
9 de Setembro ultimo, he fóra de duvida que cum
pre considera-la dissolvida, sendo disto avisados os 
membros que a compunhão;- '2.• que he conse
quencia da referida decisão do Governo Imperial a 
nullidade dos actos praticados pela dita Junta, não 
obstante acharem-se já lançados no respectivo Livro, 
devendo proceder-se a novos trabalhos de qualifica
ção pela Junta que se tem de organisar;- 3.• que 
devendo esta ser formada de inteira conformidade 
com as disposições da citada Lei Regulamentar, be 
indispensavel que seja observada a do Art. 4." da 
mesma Lei, relativamente ao prazo marcado para a 
convocação dos Eleitores e Supplentes de Parochia. 
O que communico a Vm. para sua intelligencia e 
execucão. 

Deos Guarde a V m. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Juiz de Paz, Presidente da Junta de Qua
lificação da Parochia da Gloria. 
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N,• 63.-.. FAZENDA.- Em 31 de Janeiro d~ 1856.-= 
: ·.DiVidas d8 porcentage;n de '"endas ítdeffltU arreca'" 
; · · dada.s pelas Al(andegas. · · · 

Circular n;o a. -O 1\larquez de l,ar;\riá, Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, aiitorisa 
os Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazendá do 
Imperio para liqqidarern , na conformidade das Ins
truoçóes de 6 de Agosto de 1847, a dividà que 
existir proveniente de porcentagens de tendas inter
nas arrecadadas nas Atfandegas anteriormente ás or
dens, que permittírão a deducção de taes porcen
tagens , e que não estiver prescripta. 

Thesouro Nacional em at de Janeiro de 1856.
Marquez de Paraná. 

N.o 64.-GUERRA.- Aviso de 31 de Janeiro de 1856. 
Sobre duvidas na eucnção do Regulamento qtte baixou 
com o Decreto n.o 1.6i9 de 6 de Ozttubro de 1855 
nos Corpos ~Jios , qMe os Capitã.es podem alternar 
no exerllicio de Thesoureiro do Conselho eco no mico , h uma 
vez que não sirmio em dous Nemestres succcssivamente , 
que para Agente pód.e se1· tlotado qurltrpte)' su.l1altcrrw, c 
mesmo estando destacado. 

Rio de .Janeiro. -Minismrio rlos Negorio~ da 
Guerra em 31 de .lanrit·o l~P".fl. 

Illm. e Exm. St·. -1\espondt~tulo ao seu Oflicio n." 
12 de 17 do corrente, subrnettendo á decisão do Go
verno Imperial as duvidas apresentadas pelo Comman
dante do Corpo de Guarnição fixa dessa Província , 
1. • se prescrevendo o Art. 2. o do Regulamento qtte bai
xou com o Decreto n.o 1.649 de 6 de Outubro ae 1855 
que hum dos Commandanles de Companhia seja The
sou:eiro do Conselho Econornico , c não tendo o Corpo 
mats de tres para alterní\rem nessas funcções como 



( ltl3) 

deverá c11mprir o q11e dispõe a 2. a parte do Art. 4. • do 
cita'tlo Reg11lamento 1 2. a Se acontecendo , como se dá 
repetidas vezes , não ter o Corpo senão dous subalter
nos , podendo estes já ter servido como Agentes nos 
ul.timos semestres. e então como procmler1 Tenho a 
declarar a V. Ex. de Ordem de S. n. o Imperador, 
que , quanto ao Thesoureiro , visto não ter o Corpo 
mais do que aquelle numero de Companhias , podem 
os respectivos Commandantes alternar. porêm nunca 
servindo esse lugar em dous semestres consecutivos, 
e quanto aos subalternos , que a duvida não procede, 
por isso que tendo o Corpo nove Officiaes desta classe , 
todos podem ser votados para Agentes , ainda mesmo 
<{Ue estejão destacados , h uma vez que seja na Provin• 
Cia , em cujo caso deverão ser rendidos do destaca
mento para se recolherem ao Corpo. 

Deos Guarde a V.Ex. -~larquez de Caxias.-- Sr. 
Presidente da Provincia de l\linas Geraes. 
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COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO . 
BRASIL. 

1856. 

TmiO 19 CADERNO 2. o 

N.o 65. -GUERRA.-Aviso de 4 de Fevereiro de 1856. 
Eleva a 800 réi.~ o preço da mão d' obra das cami
solas do Batalhão de Engenheiros, c fixa em 100 réis, 
o Córte e em 1 ~ 120 réis o feitio elas blusas para 
os alumnos da Escola de Applicarão. 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guer
ra em 4 de Fevereiro de 1856. 

Sua 1\Iagestade o Imperador Ha por bem Appro
var a proposta que acompanhou o Ofllcio ue V. S. 
N.o 38 de 19 de Janeiro proximo findo, elevando 
a 800 réis o preço da mão d' obra das camisolas 
do Batalhão de Engenheiros, c fixando em 100 réis 
o córtc, e em 1;m120 róis o feili~ <las blusas para 
os alumnos da Escola <1' Applicaçüo do Exercito. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez de Caxias.
Sr. Director do Arsenal de Guerra da Côrte. 
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N •86.-F!ZENDA. -Em 5 de Fevereitó dé 19~6 .. -
Diligencias .fudiciaes. c administrativa• 00 tlliJ 

tlc naufrayio. 

Rio de Janeiro. iiinisterio dos Negocios da Fa
zenda em 5 de Fevereiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr:.--:-.Estou informado pela Thesou
raria de Fazenda da Bahia , que a 4leguas de distancia 
da Villa de Caravellas naufragara, não ha muito tem
po, a Galera Norte-americana Fancttil Hall of Boston, 
sahida de llallimore com destino a Calcutá , e que o 
1. o Supplenle do Juiz Uunicípal em exercício, Doutor 
José Candido da Costa , que procedera á artecadação 
e deposito dos salvados da mesma Galera, concedeo, 
a requerimento do respectivo Capitão , que este ven
desse por sua conta em leilão particular, não só o 
casco do navio que se deo por naufragado , como 
todos os objectos salvados; o que hé mteiramente 
contrario ás disposições do Art. 734 do Codigo Com
mercial. 

Tendo sido arrecadados e inventariados os objectos 
salvados, e achando-se pres~nte o ~apitão, podia este, 
he verdade, em face do dtto ArtJgo, e sob as cau
telas fiscaes do estylo , tomar conta desses objectos; 
mas sómt.mle para leva-los ao porto do seu destino 
ou ouh·o qualquer, ou para algum dos do Imperio , 
onde houvesse Alfandega, em que pudessem ser feitos 
os competentes despachos. 

Nunca se lhe podia permittir tomar conta dos 
salvados para fazer leilão delles, preterindo as formu
las judiciaes. e lesando os interesses da Fazenda. 

Parecendo-me por tanto que por este motivo está 
o Juiz supramencionado no caso de ser responsabilisa
do , rogo a V. Ex. que , a bem dos interesses da 
Fazenda Nacional, se digne de expedir as suas ordens 
nesle sentido. 

Oeos Guarde a V. Ex. -!larquez de Paraná.
Sr. Ministro ua Justiça. 



( 107 ) 

N.• .~7 ; ...... Eni 5 de Fevereiro de 1856. -·· · Sofn•e o·i,n;.: 
. posto de ancoragem, . · 

. O ~lartJUCZ tlc Pm·muí, Presidente do Tribtlnal 
uo Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector 
da Tt1esouraria de S .. Paulo; em resposta ao seu Ofli
cio n.o 5 de lO do mez findo, que foi indeferido o 
requerimento eth que ~hnoel Ferreit·a Pinto, Ct:Jnsi-
gnatario da barca. Portug11eza- Ferreit•a Borges -· · , 
pede a :restituição da ancoragem paga pela mesma bar
ca quando entrou neste porto por franquia , a pr~texto 
de se haver cobrado integralmente o dito imposto na 
Alfandega de Sàntos, onde ella carregou e descarregou;· 
visto como as disposições do Art. 5: do Decreto n.• 
372 de 20 de Julho de 18.\i, que podia favorecer a 
pretenção do Supplicante, foi expt·essamente revogada· 
pelo Decreto n.o 389 de 15 de Novembro do mesmo 
anno. 

Thesouro Nacional em 5 de Fevereiro de 1856~-
Marquez de Paraná. 

N.o 68.- Em 6 de Fevereiro de 1856.- A e:cecufão 
do AliJará de 17 de Junho de 180H ~~ 8. o e 9. o 

Jw sú para os hcrdeil'os necesllttriu.~ ,. (or~:ados. 

Circular n. o. !. - O Marquez de Paraná , Presi- . 
dente do Tribunal do Thesouro Nacional , para obviar 
qualquer duvida que possa occorrer na execução do 
Decreto n. 0 1.34a de 8 de l\Iarco de 1854, declara 
aos Srs. Inspectores das Thesourarias das Províncias, 
que as palavras herdeiros necessarios ou forr-ados do 
final do dito Decreto, não devem ser precedidas do 
Artigo os , como por erro typographico se lê na Col
lecção das Leis da Typographia Nacional; devendo, 
por tanto, entender-se que unicamente tem direito 
ao gozo da isenção e favores concedidos pelo Alvará 
de 17 de Junho de 1809 §§ 8.0 e 9. 0 , a que se refe~ 
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re o citado Decreto t os ascendentes e descendentes, 
que são herdeiros necessarios ou forçados. 

Thesouro Nacional em 6 de Fevereiro de 1856.
Marquez de Paraná. 

N.o 69.- Em 7 de Fevereiro de 1856.- Sobre a no
meação e demissão de Gúardas das Alfandegas pelos 

Presidentes das Províncias. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa ... 
zenda em 7 de Fevereiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao seu Officio 
n.0 2 de 28 do mez passado, declaro a V. Ex. que 
fica approvada a nomeação de Antonio A!fes de Aguiar 
para o lugar de Guarda d' Alfandega dessa Cidade, 
vago pela demissão concedida a Manoel Rodrigues de 
S. Felippe; mas observo a V. Ex. que em casos iden
ticos convem declarar não só os motivos que deter
minárão a inflicção ou concessão da demissão, mas 
tambem se na nomeação do substituto foi ouvido o 
Inspector da respectiva Thesouraria, como he expresso 
no § I. • do Art. 11 do llegulumcnlÕ de 22 de Junho 
dn \Nan. 

Bcos Guarde a V. Ex.- ~larqucz de Paraná.
Sr. Vice-Presidente da Provincia do Espírito Santo, 
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N.& 70. -JUSTIÇA. -Aviso de 7 de Fevereiro de 
18~6.-Ao Presidente da Provincia do Rio de 1a
neiro.- Decide que as representações e officios do Che
fe de Polic·ia, Juizes de Direito, Juizes Jfunicipaes, 
Delegados e Subdelegados das Província.~, e;rpondo 
ao Governo Imperial as duvidas , ob.~taculos, e lacunas 
que encontrão na execução do Codigo Criminal e do 
Processo , devem vi~· instruidos e iu formados segundo 
prescrevem, os Arts. 495, 496 e 497 do Regulamento 
n.o 120 de 31 de Janeiro lle 1842. 

3.a Seccão. Circular.-1\linisterio dos Negocios 
da Justiça. Rio de Janeiro em 7 de Fevereiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr -S. M. o Imperador Ha por 
bem que d' ora em diante V. Ex. não faça subir á 
Sua Augusta Presença quaesquer representações ou 
oflicios do Chefe de Policia, Juizes de Direito, 
Juizes 1\Iunicipaes, Delegados e Subdelegados dessa 
Província, expondo as duvidas , obstaculos e lacmtas 
que encontrão na execução do Codigo Criminal e do 
Processo, sem que venhão competentemente instruidos 
e informados segundo prescrevem os Arts. 495, 496 
e 497 do Regulamento n. 0 1:20 de 31 de Janeiro 
de 1842. 

Manda outrosim o l\lesmo Augusto Senhor: 
1. o Que a fórma estabelecida pelos citados Ar

tigos seja applicavel a todas as Autoridades e ex
tensiva tambem ás Leis Civis c do Processo respe
ctivo, sendo ouvido, quanto ús Leis commcrciaes , 
o Presidente do Tribunal do Commercio do districto, 
em vez do Presidente da Helação. 

2.0 Que, competindo ao Poder ~udiciario a . ap
plicação aos casos occorrentes das Le1s rcnncs, CIVIS, 

commerciaes c dos processos resrecll vns: ~c~sc. o 
abuso que commetlcm muita~, AutomlaJ.es JUdi~I~nas 
deixando de decidir os casos occorrentcs, c SUJeitan
do-os como duvidas á decisão do Governo Imperial; 
pela qual esperão, ahtda que tardía seja, sobr'e&~ 
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.tlJndo e {leJ.Ilorando a administra cão da Justiça ; quê . 
:cabe ·em sua autoridade, e privando assim aos Tri
bun{les Superiores de decidinm em gráo de recurso 
e competentemente as duvidas que occorrerem na apre
cinçiio dos factos, c applicaçüo das leis. 

3." Que V. Ex. faca sentir ús sobreditas Autori
dades, que os citndÓs Arts. .&95, .49G e .4fl7 do 
llcgulamcnto n.• 120 de 31 de Janeiro de 18.42 niio 
!'e referem de nenhuma maneira aos casos pendentes 
da jurisdicção das mesmas Autoridades, senão aos que 
tem havido, c em cuja decisão ha occorrido duvi
das, e se tem conhecido obstaculos, ou lacunas; 
~endo que o Governo Imperial não póde senão por 
modo geral, ou regulamentar decidir sobre essas 
duvidas, obstaculos e lacunas, que se encontrão na 
execução das ditas Leis relativas ao Direito civil ou 
penal c processos respectivos; por quanto, se as suas 
decisões versassem sobre os CHsos individuaes c oc
correntes, darião aso a conflictos e collisões com o 
Poder Judiciario, ao qual essencialmente compete por 
sua nalureza a applicação das sobreditas Leis, e 
apreciação dos casos occorrentes. 

4.• Que em consequencia, e se alguma Autori
dade, em vez de decidir os casos que lhe são sujei
tos, quizer, sob pretexto de duvida, submette-los a c;> 

Governo Imperial, deve V. Ex. dQYolver-lhe as re
presentações e officios respectivos , para guc clla 
julgue conforme a Lei, c J urispendencia, dando os 
recursos que couberem para os Tribunaes Superiores. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco 
de Araujo.--- Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 
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fi,• "lt ..... GUERI\1\.~Aviso qc. 7 de Feveroiro de 1856. 
flr~õe que IJ.S ~agaf f].OJ Sarg~ntos nomeados Ofn~qes 
~~ CqmpanhiQA d~ Ped~,tr~ 1lliQ se prcencltão , wr 
serem estes postos de commissão . 

. JUo. dQ l(IJlfdN. ~ini.~te~io dos Negocios da Guer
ra em 7 de Fevereirp de !856. 

jn~. c J!:JÇm. ~r. ,.,-:{?.m r~sposta ao Oflicio de 
v. l::\. ~Qb o n.~ o 53 de 30 de Juneiro proximo pas
SAdo, sobre o 1 ~o Sargento do 1, o Regimento do Ca
wlh•P.a Ligeir~ ~nton~o :Pe-<;lro Cesar, e o 2. o SargeQ ... 
to (\o Jil~smo llegi.IQ.ento ~~u·colino Gonçalves de 1\lattos 
f(U.e re~m~ssár&o á Côrte, 9 primeiro vindo da fro
v•n.cil\ de ,Wna!,> ond~ fôr~ demittido do comml\ud.() 
da 3. a Cçrw.pa,nhiil ~e P~destres , o segundo, d~ 
Góya~ onde lambem fôra qemittido do emprego de 
Ajudante da respectiva Companhia "'~ Jlr.dPstros, c 
se achão aggregados ao Regimento por ll•n•rn sido 
preenchidos os seus postos n não han~r vagas de 
lnferi.ur i QrdO.llil St~a ~lagestaci.n o hnfH'I'mlot· que 
o~ wen.r.ionados lnfer\qrcs sejão eonsidermi< ~~ aggre
g"do~ até que haja v~g~it parp. ~~trarem em efl'ecti
vos ; e qu~ para o futuro qu~wdo $0 d.erem c~sos 
identicos não aeverão as vagas ser preenchidas, con
si~~nmdo-se Qe oomJPiss..1o as n()melu;õe~ dos Infe
riores para Otllciacs d!ls Comp•mhias dn Pt•<lcstres, 
e como taes em serviço fóra do Corpo. 

D~Qfl Gu\lrde a V. Ex, """'"'Marql,l(lz de Cnx~as.
Sr. J()ão Carlos. Par~aJ, 
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N.• 72. -Aviso de 8 de Fevereiro de 1856. -D~ 
clara ao Director do Arsenal de Guerra da C6rte, 
que no caso de 'rebate , o seu lugar 1w no mesmo 
Ârsenal. · 

llio de Janeiro. Minislerio dos Negocios da Guer
ra em 8 de Fevereiro de 1856. 

Ficando inteirado , pelo contendo do seu Ofllcio 
N. o !8 de 28 de Janeiro findo , dos soccorros prestados 
do Arsenal de Guerra para a extincção do incendio 
do Theatro; tenho a declarar a V. S. que sendo o 
seu lugar, em caso de rebate, o mesmo Arsenal, 
de cuja Directoria se acha encarregado, não deve 
acompanhar as bombas, como praticou naquella oc 
casião , e sim incumbir esse servico ao Vice-Director. 

Deos Guarde a V. S.-. Marquez de Caxias. -
Sr. Director do Arsenal de Guerra da Côrte. 

N.o 73.-Aviso de 8 de Fevereiro de 1856.- De
clara que o ajuste de contas de fardamento das pra
ças do Asylo de Invalidas , deve regular-se pelas Tabellas 
de 8 de Janeiro de 1848 e 4 de Ju1tho de 1851. 

Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos [ogocios da Guer
ra em 8 de Fevereiro de 1856. 

Em solução ao seu Officio N. o 24 7 de 20 de De
sembro do anno findo, pedindo que se prefixe a 
regra que deve observar no ajuste de contas de far
damento ás praças do Asylo de Invalidos. das quaes 
não trata a Tabella de 31 de Janeiro ultimo, decla
ro a Vm. que vigorando ainda para esse fim a Ta
bella de 8 de Janeiro de 1848 , e o A viso Circular 
de ! de Junho de 1851, deve regular-se pelo que 
se acha ahi prescripto. 

Deos Guarde a Vm.-Marquez de Caxias.-S:r. 
lnspector da Pagadoria das Tropa& ela Côrte, 
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N.• 74 • .__JUSTIÇA..- A. viso de 8 de Fevereiro do 
1856.-A.o Presidente da Província de Piauhy.
Declara que o Juiz áe Direito interino áa Comarca 
áa Capital áa áita Província, deve executar como 
entender , á vista áa Lei e dos pt·incillÍos de D·i
reito, o julgamento da Relação que, annulland~ todo 
o processo em que forão dous réos condemnaáos e hum 
absolvido , manâou proceder a novo Jttry. 

3.• Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 8 de Fevereiro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex., com o seu 
Officio n.o 322 de 22 de Maio do anuo proximo 
preterito, o do Juiz de Direito interino da Comarca 
des~a Capital propondo a seguinte duvida: que tendo 
sub1do á Relação do Maranhão hum processo , por ap
pellação interposta pelo Promotor Publico da sobredita 
Comarca, em o qual forão dous réos condemnados 
e hum absolvido pelo Jury do Termo de Oeyras, 
sendo a appellação por causa da absolvição, a decisão 
da Relação que annullou todo o processo, e mandou 
que fosse a causa .submettida a novo J ury , compre
hende todos os réos, ou só mente aquelle que foi 
absolvido , e por cuja absolvição houve appellação? 

Apezar porêm de entender o Juiz de Direito que 
a decisão da Relação, versando sobre as nullidades 
substanciaes do processo, e não sobre motivos espe
ciaes do réo absolvido, era applicavel a todos, e não 
sómente a elle , procedeo todavia como procedêrão 
os seus antecessores ha cinco annos, isto h e , nada 
obrou e decidio , ficando assim , e sem execucão o 
julgamento do Tribunal Superior. • 

Sendo presentes a S. M. o Imperador o Officio 
de V. Ex., e o do referido Juiz de Direito, l\landa 
o Mesmo Augusto Senhor, em conformidade dos prin
cípios estabelecidos na Circular datada de hontem, 
ácerca das duvidas que as Autoridades Judiciarias 
çostqmªo trazer aq çonhecimento do Governo Jm., 



peri~l. Q,Ue. V. Ex. declare ao mesmo Juiz de Di,. 
:r~ito, que elle <,leve oxec.utar o jul.gam~nto da. ~e
lnção como entender, á vista da Le1 e dos prncipiOs 
de Direito. fazendo ces~a:r, como convêm a Justiça 
Publica e aos r~os, a incertP~a c indecisão deste ~c
~Qcio, ~ando que não he licito no .Iuiz demorar a 
~dwipistra,çã,o da Ju~tiça á espera da decisUo do Go
verno Imperial, que não ~{')m compelencia para de
cidir casos pendentes e sujeitos ao Poder Judiciario. 

l)eos Gua,n;le a V~ Ex. -José Thorrw~ Nabuco 
de Araujo . ..,...Sr. Presidente da Provincta de Piauhy. 

N.o 75.- FAZENDA.- Em 8 de Fevereiro de 1856. ~ 
Sobre vencimentos de empregados na m~dição de terras 

publicas nos dias fm que não ha trabalho. 

O l\larquez de :Paraná, rresidente do Tribunal 
d,o Th,esouro Nacional, de conforwidadc com o Aviso 
do Ministeri o do lmpcrio çlc 2t> de Janeiro u1timo, 
declara ao Sr. lnspector da Thesomaria da Provin
da do Par& que , dado o caso de deixar de haver 
tra. balho . por .. fi. acto . o .. u cir. cu. mstancias indepen. de~tes 
da vontade dos Agnmensores empregados na medição 
d~s Terr&s Publicas da n1esma l'rovincia,. deve o Sr. 
Inspcctor nhon~r.,.-]hcs nes~cs dia~ I não SülldQ domin
gos ou dias santos, metnde dos wncirncntos fixos; 
à que eUes tem direito nos dias de eil"ectivo trabalho, 

Thesouro Nacional em 8 de Fevereiro de 1856. 
Marquez ~e Para~á. · · 
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rt.o 76-"""":Efi\ 8 d~ Fever~ir() de l856 . .;o..Sobro a nf!nl8(1r 
.ção de mandador ele ser'tcntes elas Capatazia~.: 

' . 
Rio de ll\lWifo. ~inisterio. dos Negocios da Jrlt!" 

zepda em 8 de Fevereiro do 185ft 

Illm. e Exll\~ Sr. -Em Officio n.o 3 de ~0. d~ 
Janeiro ultimo, consulta V. Ex. se púde a Presidt:lil· 
cia da Provincia nomear directamente o mandador 
d9s serventes das Capatazias da Alfandega , ou SEl 
hasta a intervenção da Thesouraria approvando ll 
no~eação feita pelo Inspector dqquella Repartiçã~. 

Em resposta tenho a declarar a V. Ex. , que nem 
ao Presidente da Província, nem ao Inspector, quer 
da Thesouraria , quer da Alfandega, pertence a no .. 
meação do sobredito mandador, conforme he expresso 
no Art. 5H do llegulumento de 22 de Junho de 1836~ 
c no Art. fi() combinado com aquclle. 

E porque o Inspector da Alfandcga da Cidade 
de Porto Alegre tenha feito a nomeação de que se 
trata, convem que V. Ex. o advirta, por interm~dio_ 
da Thesouraria, da irregularidade daquelle acto , 
mandando ao mesmo tempo que , cassada a referida 
nomeação pela incompetencia da autoridade que a 
eflectuou, seja ella feita pelo Administrador das Ca
patazias. 

Ocos Guarde a V. Ex.- 1\larquez do Puraná . ....,. 
Sr. Presidente da Província do Hio Grande do S'Ql. · · 

N.o 77.- Em 8 de Fevereiro de 1856.-. Não sedeve 
incluir em folha a Pensionista do Estado sem ' 

ordem expressa do 1'hesouro. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do~. 
lpspecter da Thesouraria do llio Grande do SU.l. :Q: 
.tao de ~O de Deze~bro ul~Plo, e visto ter o ~ 
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nel l\lanoel Adolpho Charão , recebido duplicadamente 
na mesma Thesouraria e no Thesouro a quantia de 
136:/P107, correspondente á parte da pensão de cem 
mil réis annuaes , que lhe foi concedida pelo Decreto 
n.• 785 de 12 de Setembro de 185-i, vencida dessa 
data ao ultimo de Outubro do mesmo anno, ordena 
ao Sr. Inspector que faca o sobredito Coronel repor 
immediatamente o quê demais recebeo. E como 
semelhante facto procedeo de ter a mencionada The
souraria ordenado o pagamento de huma despeza 
nova, não contemplada na distribuição do credito, 
sem ordem expressa do Thesouro , não deve o Sr. 
Inspector contmuar com semelhante pratica, princi
palmente a respeito de despezas, como a de que se 
trata, em que póde haver pagamento duplicado. E 
sendo possível que em casos iguaes tenha o Sr. lns
pector procedido semelhantemente , informe se por 
ventura ordenou o pa~amento de alguma pensão nas 
condições da do refendo Coronel. 

Thesouro Nacional em ~ de Fevereiro de 1856.
Marquez de Paraná. 

llepartlçtto Geral das Terras Publleas. -
N.o 78.-UIPERIO.-Aviso N.0 8 de 8 de Fevereiro de 

1856.- Ao Presidente da Provincia de S. Pedro.
~lllandando nomear Juizes Commissarios para os Mu
nicip_ios , onde constar que existem Sesmarias , indc
penilentemente de informações minunciosas por parte 
áas Autoriclaáes. 

Illm. e Exm. Sr.- As informações, de que 
trata o Art. 28 do Regulamento de 30 de Janeiro 
de 1854, não podem deixar de ser hum pouco va
gas , e incompletas , ~ por quanto impossível he em geral 
aos Juizes de Direito e Municipaes e de Paz, e ~os 
J)elegados e Subdelegados terem conhecimento per-~ 
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trata o Art. 28 do Regulamento de 30 de Janeiro 
de 1854, não podem deixar de ser hum pouco va
gas , e incompletas , ~ por quanto impossível he em geral 
aos Juizes de Direito e Municipaes e de Paz, e ~os 
J)elegados e Subdelegados terem conhecimento per-~ 
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feito dos limites de todas as posses e Sesmarias su• 
jeitas á legitimação e revalidação , nos districtos de 
sua jurisdicção. Para nomeação dos Juizes Commissa~ 
rios, de que trata o Art. 30 do citado Regulamento, 
basta que os Presidentes das Províncias tenhão infor
mações sobre a existencia de posses e Sesmarias, que 
se achem no dominio particular, sem títulos legitimas 
definidos segundo o mesmo Regulamento , e por tanto 
bem procedeo V. Ex., nomeando Juiz Commissario 
para o MuniciJ:>io , onde se estão medindo as terras 
para o Conde ae Montravel, apezar de serem quasi 
nullas as informacões obtidas das Autoridades cita
das no Art. 28. No Art. 29 tem V. Ex. meios de 
coagir esses empregados a cumprirem, da maneira que 
lhes for possível , o dever de informar sobre as pos
ses e Sesmarias , que devem ser legitimadas e reva~ 
lidadas; e o juizo prudencial de V. Ex. avaliará bem 
até onde podem ir as informações sobre terrenos , 
que não poucas vezes os que se dizem delles pos
suidores, ou o são , desconhecem sua extensão, e li
mites. Communicando a V. Ex. o que deixo dito, 
tenho de accrescentar em resposta ao seu Officio n.o 
104 de 21 de Novembro do anno findo, que fico 
inteirado do que participa relativamente aos terrenos, 
que se estão medindo para o Conde de l\lontravel , 
e que confio que este servico marchará com pres .. 
teza e economia possível. • 

Deos Guarde a V. Ex. -,Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 
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N.o 79.:.-MARINHA.-Aviso de 9 de Fevereiro de1856/ 

; Deelata que f a; pa1·ie do soldo dos Of1i.êiaes da l ... 
. CJ 2." Classe dó Corpo da Armada a qui"ta parte do 

mesmó soldo. 

Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocids da Mari· 
.nha em 9 de Fevereiro de 1856. 

Sua l\Iagestade o Imperador , conformando-Se 
com o parecer do Conselho Supremo Mütar, emittido 
em Consulta de 8 do corrente, Houve por bem De .. 
clarar por immediata Resolução de 6 deste mez , 
tomada sobre a referida Consulta, que faz parte do 
soldo . dos Officiaes da 1. a e 2. a Classe do Corpo da 
.Armada a q_uinta parte do mesmo soldo, de que 
tratão os Artigos 5.0 da Lei n.o 646 de 31 de Julho 
de 18521 e 7.0 da de n.o 821 de 14 de ·Julho do 
anno proximo preteri to : o que communico a V. S. , 
para sua intelligencia e execução. 

Deos Guarde a V. S.- João l\lauricio Wartder· 
ley. -Sr. Antonio José da Silva . 

.... 
N.o 80.-UiPERIO.-Aviso de H de Fevereiro de 1856. 

Declara que os Professores do Collcyio dtlS At>les d'l 
Cidade do Recife estão comprehendidos ·nas d-isposiçõe.s 
do Art. 95 dos Novos Estatutos das Faculdades de 
Direito. 

2 ... Secção. Rio de Janeiro. l\finisterio dos Ne
gocios do lmperio em 11 de Fevereiro de 1856. 

Illm. Exm. Sr. A.ccusando o recebimento do Officio 
de V. Ex. datado do 1. o do corrente mez , commu
nicando-me ter entrado em duvida a Thesouraria da 
Fazenda da Provincia de Pernambuco se aos Pro
fessores. do Collegio das Artes da Faculdade de Di
reito he extensiva a disposição do Art. 95 dos novos 
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Kstàtutos · desta, seglindo o quàl ell1 nêtíhum éà!ó 
podem os Vmtes perceber as t'espeétivas grntifteàÇõe~ 
serrt etfectivo exercido em sua~ ct\déirns ; léh.hô o. 
honra de declarar á V, Ex., em respostà. ao séu 
citado A viso! qu.e fundando-se .o. referida disposiçlio 
em hum prll1CipiO geral e apphcavel , por sem du
vida , aos Professores , de que se trata , visto cott1o 
se dá ó. seu respeito a mesma razão , em que pa.ra 
com os Lentes das Faeuldades se fundou tal dispo
sição , deve esta comprehender os ditos Proféssores. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -A' S~ Ex. o Sr. ~Iarquez de Paraná. 

N. o 81.- A viso de 1 '2 de Fevereiro de 1856. - Resolve a 
consu,lta do Presidente da Junta Central de Ifygiene Pu
blica, sobre a tlisposição do Art. '25 elo Regulamento 
de 29 de Setembro de 1851. 

2.a Seccão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Imperio em 12 de Fevereiro de 1856. 

Accuso o recebimento do Officio de V. S. datado 
em 29 de Outubro do anno findo , no qual , por mo
tivo .de r~~r~sentaçflo q~e á Junta C~nt_ral de Hygiene 
Publica dmgw a Comm1ssão da ProvmCia de S. Pedro, 
cuja copia acompanhou o seu dito Oflicio , consul
ta -se a disposição do Art. 25 do Regulamento de !9 
de Setembro de 1851 , exigindo para o exercício da 
~Iedicina, ou de qualquer de seus ramos, títulos con
feridos pelas Faculdades do lmperio, se refere tão só .. 
mente á clinica civil, ou h e extensiva á militar .......... 
Em soluçáo tenho de declarar á V. S. para sua itt .. 
telligencia, que o Governo Imperial resolveo...._ que 
a citada disposição não C(lmprehende os medicos, ci
rurgiões e pharmaceuticos, que cotno o medico dé que 
tmta a referida representação , se acharem emprega
dos no servico militar do Exercito ou da Armada Ng .. 
cionnl- tendo sido para tal serviço nomeado ou en~ 
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gajo.dos pêlo mesmo Governo , visto como deste facto 
se induz a existencia da habilitações legaes para o exer
cicio de suas profiSsões, bastando para sua verifica
ção o respectivo Decreto ou Titulo de .nomeação ~ os 
quaes não se deve suppor que tenhão sido concedidos 
sem a concurrencia das condições de sufficiencia para 
tal fim. E assim devem taes medicos, cirurgiões-ou 
pharmaceuticos ser considerados como obrigados uni
camente a inscrever seus nomes nos competentes Li
vros de matricula , nos termos do Art. 28 do citado 
Regulamento. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Junta Central de Hygiene 
Publica. 

N.o82.-FAZENDA.-Em 13 de Fevereiro de 1856.
Sobre os vencimentos áos Professores áo Collegio 

das Artes. 

O Marquez ne Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de conformidade com o A viso do 
Ministerio do Imperio de 11 do ~orrente mez, ao 
qual sujeitou l\ duvida do Sr. Inspector da Thesou
raria da Província de Pernambuco , se aos Professo
res do Collegio das Artes da Faculdade de Direito 
he extensiva a disposição do Art. 95 dos novos estatu
tos desta, segundo a qual em nenhum caso podem 
os Lentes perceber as respectivas gratificacões , sem o 
effectivo exercício em suas cadeiras , declara ao mesmo 
Sr. Inspector que, fundando-se semelhante disposi· 
ção em hum principio geral, applicavel por sem du
vida áquelles professores , visto dar-se a seu res~ito 
a mesma razão , que se dá para com os Lentes da Fa
culdade , deve ella compreliender os ditos Professores. 

Thesouro Nacional em 13 de Fevereiro de 1856.
Marquez de Paraná. 
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N. • 83. - Em 14 de Fevereiro de · 1856~ ...... PagA•·,: 

mento de decima e quatro por cento das d~"idas IJ~i- · 
. '"" da . heran~ faz-se sobre o producto em· pra'd.~~-· 
blica, precedendo permissão do Thesouró· . · '· 

Rio de Ianeiro. Ministerio dos Negocios da Yâl' 
zenda em 14 de Fevereiro de 1856. 

Em virtude de Resolução Imperial de 23 de Ja-. · 
neiro ultimo , sobre Consulta da Secção de Fazénda· ·, 
do Conselho d'Estado, relativamente ao recili'SO inter-Y 

posto por Maria loaquina Rodrigues, daf.deci~o do 
Th~souro sobre o pagamento. da· decima'· e ql}atro pór't: 
cento das dividas da herança ... de seu irmão ;José· Frlfh::.."· 
cisco dos Santos , sobre que versão o requerimento e 
mais papeis inclusos, cumpre que V. S. expeça , or- · 
dem }?ara que seja vendidB: em hasta. P,Uhlica. a parte 
da d1ta herança que cons1ste em d1v1das reputa<l_as 
incobraveis , com assistencia do Procurador de Fa- . 
zenda, annuneiando-se previamente esta arrematação'~' 
e declarando-se nos annuncios a importancia de cada · 
huma das mesmas dividas; data do respectivo titulo; 
e o nome do credor. 

· Deos .Guarde a V. S. - Marquez de Paraná.~ 
Sr. Director Geral interino do Contencioso. 

N.o 8.!.- Em 1.! de Fevereiro de 1856.- Instruc
ções para execução do Art. 35 da Lei de 18 de Setem
bro de 18.15, sobre o privilegio da Typographiâ. Na
cional. 

Circular n.o 5.- O Marquez de Paraná, Presi- • 
dente do Tribunal do Thesouro Nacional, em cum
primento da Imperial Resolução de 16 do mez proximo 
passado , tomada sobre Consulta da Secção de Fazen-
da do Conselho d' Estado, revoga o Regulamento n.o 
27 de 12 de Março d~ 18$.6, e ordena que ua 
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execucão do Art. 35 da Lei n. o 369 de 18 de Se
tembro de 184.5 se observe o seguinte. 

Art. 1. o lle privilegio exclusivo da Typographia 
Naciunal a impressão das Leis, Decretos e outros actos 
govemativos, que tenhão de ser vendidos em col
leccões. 

• Art. 2. o Este privilegio não véda a impressão 
das ~i tas Leis, Decretos e Actos governa ti vos nos pe
riodicos , e em quaesquer obras , em que tenhão de 
ser analysados , commentados ou explicados, hem como 
a impressão em avulso~ ~m quaesquer Typographias. 

Art. 3.0 He prohib1do formar collecções das 
ditas Leis, Decretos e Actos governa ti vos , que tenhão 
sido impressos em avulso para serem vendidos. Os 
que assim praticarem incorrerão nas penas commi
nadas no Art. 35 da Lei n. o 369 de 18 de Setem
bro de 184.5. 

Art. 4. o . A venda das colleções organisadas na 
Typographia Nacional continua a ser feita na mesma 
Typographia e nas Capitaes das Províncias , nas Re
partições Fiscaes para tal fim designadas ; sendo o 
seu preço o que for marcado no principio de cada 
anno pelo Administrador da referida Typographia com 
apptovoção do Thesouro Nacionai. 

Thcsouro· Nacional U de Fevereiro de 1856.
l\L.1rquez de Paraná. 
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N.' 85. -.JUSTIGA.-Aviso de U de Fevereiro de 
1856.-Ao Presidente da Província do Rio de 'llmei
ro.-Declara qU.t1 o .Tuü Aflmicipttl Substituto do Tet·
mo de Crintagallo daquella Província, não procedeo 
em regra nomeando hum Agente áe leilão, o qlte só 
cmhpe.tc ao.~ Tribnnae.ç áé Conunetrio {nzer. 

3.• Secção .. Ministerio dos Negocios da Justiçn~ 
llio de Janeiro em l! de Fevereiro de 1856. · 

Illm. e Exm. Sr. -Submetteo essa Presidencia 
á consideração do Governo Imperial , com seu Officio 
n.• 245 de 6 de Novembro do anno proximo prete
rito, o do .Juiz Municipal Substituto do Termo de 
Ca.ntagallo, dando coilta do que occorrôra ~m· occas1üo 
de ser aberta por aquelle Juizo a fallencta do Com
merciante não matriculado Xavier Ferrapan, e pe
dindo ser esclarecido se foi regular a nomeação que 
fizera de huma pessoa para servir de Agente de leilão, 
com as qualidades prescriptas pelo Art. 68 do Co
digo Commercial, e satisfmtas as condições exigidas . 
pelo Art. 71, a fim de proceder em hasta pubhca á 
venda de alguns bens , que se estavão deteriorando, 
confonne lhe representára e requer1\ra o llcpositario 
de taes bens , sendo primeiramente ou vi do o Cura
dor Fiscal. 

Tendo levado o negocio ao Conheeimenlo de S. 
~1. o Imperador, recebi Ordem do ~[esmo Augusto 
Senhor para declarar·a V. Ex., que o Juiz Commer
cial do Termo de Cantagallo procedeo uos termos d<1. 
Lei , ordenando a venda em hasta Publica de generos 
de facil deterioràção pertencentes á massa fallida, á 
requerimento do Depositario della e sob informacão 
do Curador Fiscal ( Codigo Commercial Art. 816 e 
Regulamento das quebras Arts. 159 § 2. 0 e 157 § 5.0 ); 

mas que não procedeo em regra nomeando para isso 
hum Agente de leilão, admittindo-o á fiança , abrindo 
e rubricando-lhes livros, por serem taes attribuições da 
exclusiva competencia dos Tribunaes do· Comrriercio 

i 
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I 
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I 
~ 



( 1~H ) 

·~. ::- ,;;y· f 

(Regulamento n.• '738 Art. 18, e Regulamento do t .' 
de &laio Art. 4..• ), porque, posto que em regra 
essas vendas devão ser feitas for intermooio do Agente 
de leilão ( Codigo Commercia Art. 70, e Regulamento 
n. • 737 Art. 358), está subentendido que esta dis
posição só vigora para as praças , em que os ha pro
visionados e matriculados pelos referidos Tribunaes, 
ou em que esteja algum nomeado para o districto 
destes : sendo que J>!lra onde os não houver deve 
a praça ser feita pelo Porteiro do Juizo, como nas 
arrematações judictarias para execução da sentença, 
e como se observa, mesmo onde ha este Agente au
xiliar do Commercio , nas A lfandegas á respeito das 
mercadorias sujeitas ao consumo , que são postas a 
lanços pelos Porteiros del1as ( Regulamento de 22 
de Junlio de 1836 Art. 277, e Decreto n.• 8.U de 
13 de Outubro de 1851 Art. 4.• ). 

O que V. Ex. fará constar ao sobredito Juiz Mu-. 
nicipal Substituto do Termo de Cantagallo. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 

--.... ..-.-

N." 86.- FAZENDA.- Em 18 de Fevereiro de 1856. 
Sobre a applicação do Decreto de 8 de Novembro de 
1851 ds herancas arrecadadas antes de estabelecida a 
reciprocidade. • 

Circular n. • 6. -O ~larquez de Paraná , Presidente 
do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Ins
pectores d!ls Thesourariar, das Provin~ias, .para a devida 
mtelhgenma e execução, que as d1spos1ções do De
creto de 8 de Novembro de 1851 1 relativas á arre
cadação e administração das heranças dos subditos 
estrangeiros 1 dado o caso de reciprocidade , são uni
camente applicaveis ás arrecadações dos subditos es
trangeiros fallecidos ou que fnllecerem 9epois da pu-

·- --~---~---~-
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blicação dos Decretos do Governo Imperial, de que 
tratâ o Artigo 24 do citado Decreto. 

Thesouro Nacional em 18 de Fevereiro de 1856.' 
Marquez de Paraná. 

In. ~. 

N. 0 ~7.-Em 19 de Fevereiro de 1856.-Explica a 
tabclla do Scllo proporcional do llegulamcnto 

de 10 de Julho tle 1850. 

O :Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
" do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 

Thesouraria da Província do Piauhy , em solução á 
duvida proposta no Oflicio n.o 99 de 2:2 de Outubro 
do anno passado, que, em vista da tabella que se 
segue ao ltegulamento de 10 de Julho de 1850, de· 
vem pagar 1;rtl000 de Sello proporcional os valores 
excedentes de hum até dous contos , por serem as 
fracções intermediarias partes integrantes de conto 
de réis, pela mesma razão que pelo valor de mais 
de quatrocentos até hum conto de rC:·is se deve pa
gar 500 réis do dito Sello. 

Thesouro Nacional em 19 de Fevereiro de 1856. 
)farquez de Paraná. 
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N.o 88.-GUEBBA.-Aviso df,l19 de Fevereiro de 1856. 
Declara qtw os Baclw1'eis paizanos, que dirigem tur
mil~ de exercicios pratú:os, . tem direito ás tiarlt_agens, 

· 9ue per~ebem os . Substitutos da :Escolp, :Mil_itar.. · •8ffl. 
tguaes arcmnstar~ctas. 

Uio de Janeiro. ~Iinisterio dos Negocios da Guer
ra em 19 de Fevereiro de 1856. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e exe
cucào , que os Bachareis paizanos, que dirigem tur
mãs de exerci cios. praticos, I em direito á~ mesmas 
vantagens que em iguaes circunstancias competem aos 
Lentes Substitutos da Escola ~Iilitar. 

Deos Guarde a Vm.- Marquez de Caxias.-Sr. 
Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrte. 

·---:--

N. o 89.-Aviso de 22 de Fevereiro de 1856.-Manda executar 
as lnstrucções para o Processo da entrega, recebimento e 
pagamento das costuras manufacturadas fóra do Arse
nal de Guerra. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 22 de Fevereiro de 1856. .. 

Remetto a V. S. as inclusas instrucçtts para o pro
cesso da entrega e recebimento de costuras manufacturadas 
fóra do Arsenal de Guerra , e o respectivo pagamento, a fim 
de que as mande pôr em execução desde já. 

Deos Guarde a V. S. -Marquez de Caxias.-Sr. João 
José da Costa Pimentel. 
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ln$ltucções para. o processo da entrega e recebimento dl 
COfturas manufact'llradas. fora do Arsenal de Guerr~, · 

e o respecttvo pagamento. · 

1. o Quando no Arsenal de Guerra se entregarem peçalt 
de equipamento e fardlimento, pora serem manufacturadas 
fórà delle , o Escrivão das officinas dará ás pessoas.; · qUé 
di!!SO se encarregarem, h uma nota, na qual se declaré o 
numePO de peças • que se lhe confião , sua qualidade e b. 
custo total da obra. 

~.o As referidas pessoas, depois de concluírem o tra· 
balho, de que se houverem incubido , entregarão essa nota 
ao Mestre da officina conjtmctamenie com as peças promptas• 

3. o O Mestre da officina, depois de verificada a exa
ctidão da entrega, escreverá na nota o seguinte: Recebi..;.... F~· 
e a devolverá á parte, a qual a entregará ao Escrivão para 
obter a competente ordem de pagamento. 1•· 

4. o O Escrivão das officinas, á vista do recibo do Mestre, 
extrahirá de hum livro de talão (que deverá ser aberto , nu .. 
merado , rubricado e encerrado pelo Director do Arsenal) 
hum conhecimento assim éoncebido : P6de pagar-se no 
Thesouro Nacionlil a quantia de ..... ( Rs ...... $ ... )im-
portancia de tantas ...... (camisas, calças, fardetas, & , . 
que manufacturou o Sr.... ou a Sra .... 

Arsénal de Guerrà. . . . de. . . . . . • . . de 18 ...• 

O Escrivão das officinas. 

F. 

5. • O referido Escti~âo na mesma occasião, em que 
encher o conhecimento, 'lançará tambelli no talão o nome 
da pessoa, a natureza, o numero das peç.as manufactu
radas e respectiva importancia, guardando para sua re
solva a nota assignada pelo Mestre da officina. 

6. o Os sobreditos cônhechnentos serão em acto successivo 
remettjdos pelo Escrivão ao Vice-Director para por-lhe o seu 
visto , e depois disso entregues á parte para serem pagos 
no Thesouro Nacional, onde poderá esta apresentar-se im- ~: 
mediatamente, e reclamar o pagamento. 

7. o No primeiro dia de cada semana, serão enviados á Con
tadoria Geral da Guerra, os livros de talão e as notas exis-



tentes no Al'senal , a fim de que essa Repartição verifique , 
a exactidão dos calculos feitos pelo Escrivao , e possa fazer 
o respectivo processo, escripturação e :classificação. 

S.• No principio de cada mez a Contadoria Geral da 
Guerra orgnnisará , hwna relaçlio na conformidade do ·mo
delo junto, a qual transmittirá á Directoria Geral de Con
tabilidade. 

9. • O Escrivão das officioas será responsalvel pelos erros 
de calculo, que apresentarem os conhecimentos, e obrigado 
a inmdenisar a Fazenda Nacional das ditferenças, que forem 
encontradas , quer pela dita Contandoria Geral , quer por 
occasião dos exames feitos na 2. • Contadoria do Thesouro, 
procedendo-se contra o referido Escrivao na fórma da. Lei, 
se não fizer essa indemnisação ~o principio do mez se
guinte áquelle, em que foi intimádo. 

MODELO. 

Relação dos conhecimentos de costuras pa&sados pelo Es
cnvão das oflicinas do Arsenal de Guerra da Côrte 
durante o mez PfJ.· e que se achão processados e classif.
cados por esta Contadoria Geral até esta data. 

NS. DOS 
CONHECI· 
BENTOS. 

NOMES. 
BIPOR• S)DA LEI CLASSIFICA• 

TANCIA. DO ORÇA· ÇÃO. 
..._ MENTO. 

--------------1--·- ----11-----

1 Antonio José dn Costa Ferreira.. 78920 
2 Frederiro dos Reis.............. 129000 
3 Francisca Rosa de Jesus......... 118960 

4 
f) 

7 
7 
8 

Fardam. 
Equipam. 
Roupa para 
leitos. 

Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra em 22 de Fevereiro de 1856. 

Liba11io .Augusto da Cunha MaUo1. 
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N. 0• 90.- FAZENDA.-Em 23 de Fevereiro de 18~. 
• Sisa de bens adjudicados á Fazenda Provincial.:.' · · 

Rio de ,Janeiro. Ministerio dos Negocios di .. fâ-
~enda em !3· de Fevereiro de 1856. · · · 

Em solução á duvida proposta pelo Collector da 
Cidade de Campos I em seu Officio de 25 de Outu
bro ultimo , se ~eve receber a sisa da venda de bens de 
raiz adjudicados á Fazenda Provincial em huma exe
cução que moveo a Bernardino José Maciel 1 antes de 
esta-r JJaga a da adjudicação , convêm que V. S. 
lhe declare que, attentos os effeitos desta , e a epo
ca em que teve lugar , anterior á da publicação da 
Lei de 6 de Setembro de 1854, n. o 776 , he devida 
á Fazenda Geral , nos termos do Decreto de 24 de 
Dezembro de 1849, a sisa por inteiro da adjudica
ção dos mencionados bens ; mas que das vendas e 
compras que fizer a Fazenda Provincial de bens de 
raiz não se lhe cobrará sisa, nem ao comprador ou ven
dedor que com ella contractar. 

Deos Guarde a V. S.-1\'Iarquez de Paraná.
Sr. Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas. 

N.o 91. - Em 23 de Fevereiro de 1856. -As Ins
truc~es de 28 de Abril de 1851 ~obre custas são 

especiaes ás causas da Fazenda Publica. 

Rio de Janeiro. }Iinisterio dos Negocios da Fa· 
zenda em 23 de Fevereiro de 1856. 

Em resposta ao Officio que na data de 8 de 
Janeiro ultimo lhe dirigio o Procurador Fiscal da The .. 
souraria do Cearâ, no qual dá conta de que os Es.:~ 
crivães da PrQvincia, especialmente os da Capital e 
da Villa Viçosa, negão·se , ft menos que não sejão 
pagos da taxa do Regimento tle custns , ou do quo 



t 1!30 l 
pedem , . a dar buscas e a passar certidões das escri
pturas de bens de raiz das Corporações de mão mor
ta, dos inventarios e dos testamentos , com as quaes 
se podem pr9var di :vidas de herança~ ·e legados, ~um-
pre que V. S. lhe declare que, opntando acertada
mente quando entende que as disposições das Ins
trucções de 28 de Abril. de 1851 são especiaes . ~s 
causas da Fazenda Pubhca , deve promover as d1h· 
gencias precisas par. a que se fação effectivas as penas 
da Legislação em vigor ; não só contrà os ditos Es
crivães que assim tem procedido , senão tambem con
tra os que, embora não se neguem a passar taes 
certidões , exígirem todavia custas indeyidas. 

D.eos .Guarde a V. S. -Marquez de Paraná.
Sr. Director Geral interino do Contencioso. 

N. o 92. -Em 25 de.Fevereiro de 1856.- As avarias 
e damnos occorridos a bordo , depois de despacha

das as mercadorias, correm por conta dos donos. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Fa
zenda em 25 de Fevereiro de 1856. 

Communico a V. S., para a deviãa intelligeneia, 
que o Tribl!r,al do. Thesouro indeferio o requerimento 
dos NegoCiantes Wahncau e Sibeth, sobre que V. 
S. informou em seu Officio de 5 do corrente, n. 0 468, 
pedindo a restituição de direitos que pagárão por hu
ma porção de caixas de vidros despachadas a bordo, 
que forão encontradas avariadas em consequencia de 
hum i~cendio que alli occorrêra , e que , verificadas 
as avarias, se procedesse á arremata cão , e se cobras
sem os respectivos direitos sobre o· preço que obti
vesse~ ; VIsto que , depoi~ de despachadas as mer
cadorias. a bordo , a pedtdo de seus donos ; por 
conta dest~s . correm as. avarias e damnos que pos
são sobtévu-lhes ; àccrescendo mais não serem as de 
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que se trata do numero daqurllas que a Alfandega 
exige que sejão despachadas a bordo , antes o rfur4<JG 
á requisição dos ditos Negociantes, por conveniencia 
de seus proprios interesses. r • ~· ':' 
. :· Deos Guarde .àr·V. S.-~Marquez de Paran4•-:-
Sr. Inspector .da Alfandega da ·Corte. . · ·.·. ·, 

• ~ , ·I "~;~ ~ ; 

N .O 93~-Em 25 de Fevereiro de 1856.- InstrUtfÕtl 
para o pagamento dos bilhetes de cost·ura. :· ·. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , ordena que no pagamento das 
despezas de costuras feitas por conta do Arsemil. .de 
Guerra ·da Côrte, e no processo e escripturação da res• 
pcctiva dcspeza , se observem as seguinles instrucções , 
bem como as que forão expedidas pelo Ministerio da 
Guerra em 22 do corrente e baixão conjunctamente 
com estas .. 

Thesouro. Nacional em 25 de Fevereiro de 1856• 
Marquez de Paraná. 

Instrucções a que se refere a Ordem desta data, e q~ 
conjunctamente com as que forão expedidas pelo Mi
nisterio da Guerra em 22 do cm·rente , se devem ob~ 
se~·var no 1'hesouro Nacional ; no pagmnento das cos~ 
t·uras do ,41·senal de Guerra da Côrte e 'respectiva fJIOJ'i.o 
pturação. 

. 1. • Logo que qualquer pessoa se apresentar na 
segunda Pagadoria do Thesouro Nacional, solicitando 
o pagamento de conhecimentos de costuras, o res~/ 
pectivo Pagador , considerando os mesmos conheci•-'
mentos como letras á vista e ao portador, imme- . 
diatamente os pagará, depois de verificar que estãO, ;ir 
passados com as solemnidades prescriptas nas Instruc-;'t" 
ções dadas pelo Ministerio da Guerra em 22 do cor
rente, 
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2.• A despeza assim feita não será logo escriptu
rada , mas o Pagador guardará os conhecimentos pa
gos em· seu cofre, onde . repr~sentarão dinheiro , até 
que ella o seja no tempo abaixo determinado. . 
. 3. o Na segunda feira de cada semana o mesmo 
Pagador apresentará na ! . • . Contadoria os bilhetes que 
tiver pago na anterior: para que se proceda abi ao 
ao exame do estylo. 

!.° Concluido esse exame, serão os conhecimentos 
devolvidos ao Pagador ; o qual lançará então em sua 
despeza a somma total paga , devendo declarar-se no 
lancamento o numero dos ditos conhecimentos. 

5. o Se pelo .exame se conhecer que houve erro 
de calculo em algum ou alguns dos referidos conhe
cimentos , serão não obstante remettidos ao Pagador, 
notando-se porêm essa circumstancia naquelles em 
que se der o erro de calculo. 

6. 0 Verificada essa circumstancia, o Director Geral 
da contabilihade , mandando logo abrir conta corren
te ao Escrivão das officinas, fará a competente par
ticipação ao Director do Arsenal de Guerra, para que 
este ordene a indemnisação da Fazenda ·Naciorral, 
no tempo prescripto nas instrucções expedidas pelo 
Ministeno da Guerra em 22 do corrente. 

7. o A classificação dessa despeza será feita na 2. a 

Contadoria, á vista da relação quê"' deverá remetter 
mensalmente a Contadoria Geral da Guerra , na con
formidade das mesmas instrucções. 

Thesouro Nacional em 25 de Fevereiro de 1856. 
l\larquez de Faraná. 
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Rl'partt,lo Geral das Terras P1ahllea1.. · · 

N.' 94. -IMPFRIO.-Aviso N.• 6 de 25 de Fevereiro· 
de 1856. -Ao Presidente das Alagoas. - lle.olvmdo 
algumas du·vidas propostas pelo Delegado do Dirutor 
Getal das Terras Publicas naquella Provincia. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo subido á presença do 
Governo Imperial a informacão dada pelo Director 
Geral das Terras Publicas, 8obre Offic10 de 12 de 
Janeiro ultimo, que lhe dirigira o seu Delegado nessa 
Provincia propondo as seguintes duvidas: 1. • se ha -ne· 
ce.~sidade de li um acto especial de posse, visto como no, 
termo, que se lavrou na Secretaria da Presidencia, só 
se fez menção do juramento: 2.• se o emprego de Dele. 
gado-para que foi nomeado, he incompatível com o de. 
Director da Instrucção Publica que actualmente exerce:· 
3. • se a corres~ndencia com o Director Geral das 
Terras deve ser dirigida por intermedio do Presiden
te ou directamente : o mesmo Governo Imperial con• 
formando.se com· o exposto na citada informação, man· 
da declarar á V. Ex., quanto a primeira duvida, que 
o juramento I quando he de.ferido ao empreg~d.o no lu .. 
gar, em que tem de servir, contêm 1mphcitamente· 
a posse I pois que nada mais falta , para que elle 
possa principiar a exercer, as suas funcções. Quanto' 
á segunda I -que á vista das attribuições de Director 
da lnstrucção Publica nessa Província , consignadas no 
Regulamento Provincial de 27 de Junho de 1853, não 
ba incompatibilidade entre esse emprego , e o de De .. 
legado D1rector Geral das Terras Publicas; e final
mente quanto á terceira, que a correspondencia do:. 
dito Delegado com o Director Geral das Terras Pu" 
blicas póde ser directa I sempre '{Ue se houver de dar, :: 
informações , ou responder á engencias que tenh4o 
sido feitas pelo· mesmo Director na conformidade do 
Art. 4.' do Regulamento de 30 de Janeiro de· 1854.. 

·O que tudo co~gmunieo a V. Ex. para sua lntelJigen-. 
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c ia e- execução , e para- que o façrt- consta r no reFéri-
do Delegado . _ _ . . . . . 
, · · Deos Guar,de n V. Ex.~ Lmz Pedrelra. do Coutto 
Ferraz . ....:..sr. Presidente : da- Provinéia. ·da~ Alá~oas~ 

N:o 95. -FAZENDA.-.. Em 26 de Fevereiro de 1856. 
-Os PrecatÓrios a favor da Fazenda para lev(lntamento de 
dinheiros de heranças Jacentes estão isentos de Sello; 

O Marquez de Pàraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , declara que , na conformidade da 
disposição do Art. 52 § 7. • do Regulamento de 10 de 
Julho de 1850 , estão isentos do Sello os precatorios 
de levantamento de dinheiros de ausentes expedidos 
a favor da Fazenda para pagamento dos direitos de-
vidos das heranças e legados. _ · 

Thesouro Naciomil em ~6 de: Fevereiro de 1856. 
1\Iarquez d~ Paraná. _ __,_ __ 

Deftal'tlç~o Get•al tias Tet•ros Publicas. 

N. 0 96.-IMPERIO.-Aviso N.0 10 de 27 de Fevereiro de 
1856. -Ao Presidente do Espírito- Santo.- Sobre a 
medição de terrenos proprios para estabelecimento de 

. huma Colohia Agrícola no Rio de Santa Maria. 

Illm. e Exm. Sr. -Reunindo os terrenos visinhos 
ao Rio Santa Maria , , entre a Cachoeira Grande e a 
de 1osé Claudio, circumstancias muito favoraveis ao 
estabelecimento de h uma Colonia Agrícola , como V. 
Ex. informou em Officio de 29 do mez findo , e 
querendo o Governo Imperial attrahir- a emigração, pela 
fundação de fortes e prosperos nucleos de Colonos , 
determina: L"-que V. Ex. faça pelo 1.0 Tenente 1oão 
1osé de Sepulveda Yasconcellos medir e demarcar 
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nos termos em questão huma extensão correspóndente' 
a q_uatro leguas quadradas , eqqivalentes ~ hum tetlfi'
tono na fórma do Regul~mento ~c. 30 de Ja~ehi~ a.e. 
185!: 2. 0 -que estabelecidos os hmttes desta extert~tib, 
seja ella dividida segúidaniente sem interrupçãO' ein 
lotes de 62.500 braças quadradas: 3.0 - que éstas 
operações se regulem tanto quanto permittireln as cir
cunstancias da localidade , pelas disposições do di!ó 
Regulamento de 30 de Janeiro, e do de 8 de Mato, 
ambos de 1854: !.0-que devendo o 1.0 Tenenté·aCi..:. 
ma citado pela medição e demarcação , conhecer ~~a 
a extensão das quatro leguas quadradas , n~Ua . eS:-> 
colherá a localidade propria para o assento ,·~a~ 'tfo
voação : 5. o- que o espaço destinado para à põtõa
ção deverá ter 500.000 braças quadradas, e' .désta 
área se levantará a planta , designando os lugares das 
praças , Igrejas , casa para escola e quaesquer oüftos 
estabelecimentos e servidões publicas, bem cpmo• ao 
alinhamento das ruas, e dos lotes urbanos que: te
rão 10 braças de frente, e 25 de fundo. O ltigar 
para o cemiterio será designado fóra da povoação: 6.0 

-que R localidade para a pov~ação poderá ser dém.ar
cada antes de termmar a medição das quatro le~as 
quad,radas, e logo. que se descobrir, a que. reune '.as 
condições necessar1as ao fim á que se destma: 7. 0 -

que escolhida a localidade e traçada a planta , se fará 
immediatamente no lugar que tem de servir de P.raça, 
hum grande barracão fechado pelos qu!ltro laaos , e 
com divisões internas para accommodar 50 familias. 
Ao lado se construirá huma casa espaçosa para o 
Director da Colonia, e para armazens de mantimen
tos: 8.0 - que os lugares da praça principal e das 
ruas nas suas visinhanças , devem ser desmatados, e 
pelo terreno medido se abrirão picadas , que prestem 
transito aos futuros moradores dos lotes rusticos, e 
aos seus productos para a povoação: 9. 0 -as picadas 
tanto quanto for possível formarão as frentes dos lotes 
rusticos, e nunca terão menos de 10 palmos de largura: 
10. 0 -logo que estiver feitn huma jpicilda de 5{) bra-
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ças de comprimento, e de: hum e outro lado della di
vididos _e demarcados os lotes rusticos de 62.500 bra
ç,as quadradas , referidos sobre N. o 2 desmatadas a 
praça e. as ruas da J?OV08ÇãO nas visinhanças da mes
ma praça , e . conclmdo o rancho e casa de que trata 
o Art. 7.0 , deverá V. Ex. dar parte ao Governo pela 
Secretaria d'Estado dos Negocios do Imperio, a fim 
de se expedirem as necessarias ordens para o trans
porte das primeiras 50 famílias: 11.0 -que immedia
tamente depois de ter executado as disposições do Ar
tigo antecedente, abrirá do lugar da parça J?rincipal 
para o porto mais proximo de embarque no R10 Santa 
Maria huma estrada que preste commodo transito a 
carros: 12.0 --que V. Ex., tomando as medidas mais 
acertadas e economicas para preparar , segundo o que 
fica determinado no mais curto prazo poissvel , ac
commodações para receber 50 familias de Colonos, que 
se terão de estabeelcer entre as duas Cachoeiras do Rio 
Santa Maria , informe ao Governo sobre o mais que 
V. Ex. julgar que póde concorrer para o rapido an
damento deste negocio e seu futuro desenvolvimento. 
Ao Sr. ~linistro da Fazenda peço nesta data que 
ponha á disposição de V. Ex. a quantia de dous 
contos de réis , para dar principio aQS trabalhos de
terminados por este Aviso, e do zelo de V. Ex. es
pero que á aistribuição dessa quantia presida a maior 
economia e fiscalisação. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-. Sr. Presidente da Provincia do Espirito Santo. 

'· 
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N." 97.-FA.ZENDA. -Em 28 de Fevereiro de 1856. 
Competcncia dos Administradores dos Consulados 

sobre apprehensões. 

Rio de Jan.eiro. !linisterio dos Negocios da Fa
zenda em 28 de Fevereiro de 1851). 

Em resposta ao seu Officio de 15 do corrente , 
pelo qual V. S., dando-me conta das cautelas e pro\'i
dencias que tornara para etfccluar a apprehensão dos 
brilhantes que se lhe denunciou terem de ser sub
trahidos aos respectivos direitos, por occasião da par
tida para a Europa do Paquete Inglez Tamar, expõe 
não só as razões por que entende crue he da com
petencia da Alfandega proceder a taes apprehensões, 
embora sejão os objectos sujeitos a direitos de expor
tação, visto a qualidade de chefe da fiscalisação do 
porto , que lhe confere o Ar.t. 3'2 do Regulamento de 
'22 de Junho de 1836 , como a convicção que tem de 
que ao Guarda-Mór c a outtos Empregados da Alfan
dega assiste o direito de compartirem o producto da 
mencionada apprehensão; declaro a V. S. 

1." Que o Administrador da Mesa do Consulado 
era competente para mandar effectuar por qualquer em
pregado seu a apprehensão de que se trata, visto as 
disposições dos Arts. 171 e 198 do Regulamento de 
:JO de Maio de 18:36, e das Ordens do Thesouro n.• 
89 de 3 de Outubro de 1844, n.o 48 de 2o de Fe
vereiro e n. 0 131 de 12 de J\Iaio de 1849. 

2. o Que , ainda quando neste caso fosse a appre
hensão efl'ectuada súmente por Empregados da Alfan-. 
J.ega, devião estes levar ao referido Admini~trador o 
objecto apprehendido, na fórma da . primeira dispo
sicão da cttada Ordem n. • 48 de '26 de Fevereiro. 

I · E 3. 0 Que, estando dependente do J·ulgamenlo 
'1, do Consulado o processo da apprehenstlo em questão 
1 devem os Empregados da Alfaudega, que se j alga

rem com direito á partilha do seu producto, faze':.Io 
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va1er perante a Autoridade competente, que he o so- ' 
bredito Administrador. . 

Deos Guarde a V. S.-llarquez de Paraná.
Sr. Iuspcctor da Alfandcga da Côrlc. 

N.o 98. -Em 29 de Fevereiro de 1856.- Incompati
bilidade entre os cargos de Fazenda Geral e da 

PTovincial. 

llinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio da Ja
neiro em 29 de Fevereiro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr. - Não sendo conveniente á boa 
marcha do serviço publico , que nas Provincius, onde 
não ha deficiencia de pessoal habilitado para os em
pregos das respectivas Thesourarias I>rovinciaes , e onde 
os trabalhos tanto destas como das Tbesourarias de 
:Fazenda não são em diminuta escala , se permitta que 
os Empregados de huma accumulem empregos de 
outra Hepartição; já porque o desempenho dos res
pectivos trabalhos se prejudica mutuamente, com espe
cialidade quanto ellas se achão em edificios differen
tes, como acontece nessa Província; e já porque ne
gocios existem muitas vezes entre ambas as Repartições, 
cuja soluçiío affecta interesses recíprocos; tanto que já 
ordens deste Ministerio declarárão, que o Procurador 
Fiscal da Thesouraria dessa Provincm , e o Cartorario 
da de Minas Geracs não podião accumular iguaes em
pregos na Repartição Provincial , tenho por conveniente. 
que V. Ex. dê as suas providencias para que o Ins
pector de Fazenda dessa Província seja dispensado do 
cargo de Chefe de Hepartição Provincial; salvo se pre
ferir continuar no exercido deste emprego , desistindo 
daquelle. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Paraná.
Sr. Presidente da l)rovinci_!i de S. 'faulo.: 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL 

TOMO 19 CADERNO 3. 0 

N. o 99. -GUERRA. -Aviso de 5 de 1\Iarço de 1856. -
Manda addicionar á Tabella dos preços dos ar·tigos fa
bricados no 'Arsenal de Guerra dii Cdrte, de 165;;;')000 
de httrna barraca de O fficial Genera.l. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 5 de 1\larco de 1856. 

Póde V. S~ mandar lançar na Tabella dos preços 
da mão de obra dos objectos fabricados no Arsenal 
de ~uerra, o de 165;rt>OOO em que importa huma 
barraca de Official General , segundo hum orçamento 
que acompanhou o seu Officio n.0 116 do Lo do corrente 
mez. 

Deos Guarde a V. S. Marquez de Caxias.- Sr. 
Director do Arsenal de Guerra da Côrtc. 

N.o 100.-IMPERIO.-Portaria de 6 de Março de 1856.
Approoa a Postura da nzm. Camara Municipal da 
~Côrte, em substituição da de 16 de Janeiro de 1851. 

2 • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 6 de Março de 1856. 

Sua Magestado o Imperador , Atteodendo ao que expoz 
a 111m. • Camara Municipal desta Cidade em Officio de 26 
de Fevereiro proximo findo, ácerca da conveoiencia de sub· 
~tituir-se a Postura de 16 de JI!Jleiro de 1851, que pro-



( 140 ) 

hibiõ a ccnistrucÇão de sotlios da cumieira dos predios pàra 
a frente , por outra que melhor redigida seja , a fim de 
evitar a diversidade de uccep~;õcs, ;í cJuc se prestá à pala
vra-· ·;oUi.o : Ha por bem Approvar a inclusa Postura , que 
para Ltl fim foi organisada pela mesma Camara. O que pela 
respectiva Secretaria cl'Estado se lhe communica para seu 
conhecimento.- Luiz l,edreira do Coutto Ferraz. 

Postura, a que se refere a Portaria supra, em substituição 
da de 16 de Janeiro de 1851. 

He prohibido dentro dos limites da Cidade do Rio de 
Janeiro, sujeitos ao imposto da decima urbana, edificar nos 
predios da cumieira para a frente todo e qualquer alçado, 
ou obras que estejlio fóra das dimensões e · medid~s ~arca
das no § 9.• do titulo 1.• Secção 2.• do Codigo de Postu
ras, ou ainda que as tenha não seja aprumllda de frente 
perpendicular á do restante do edificio. . . 

O infractor dono da obra pagará a multa de 30:ti>OOO, 
e será obrigado a demoli-la á sua custa. 

O mestre ou opetario que a dirigir soffrerá a mesma 
multa e inais oito dias de cadêa. 

Paço da lllm. • C amara Municipal do Rio de janeiro, 
26 de Fevereiro de 1856. -E eu Luiz Joaquim de Gouvêa, 
Secretario a subscrevi. - Francisco José dos Santos Rodri· 
gues, Presidente interino.- O DoutPr Roberto Jorge Had
dock Lobo.- JerQnimo José de Mesquita. -Justino José 
Tavares. -Doutor Francisco Lopes da Cunha.- Ezequiel Cor
rêa dos~ Santos. 

N.• 101.-IMPERIO.- Portaria de 6 de Março de 1856.
Approvà a Posturada.lllm. Camara Municipàlda Cdrtt, 
substituindo alguns§§ áo respectivo Codigo de Posturas. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do linperio em 6 de Março de 1856. 

Sua Magestade o Imperador. Att.endendo ao que re
presentou a 111m.• Camara Mnnidpal desta Cidade em Offi
Cio de 26 de Fevereiro proximo passado, sobre a convéi\ien
Cia de sere~ àlterados os §§ 5. os Titulos 3. o e 7. o da BeQ\to 
1. a do Codlgo de Posturas relatiyos aos moradores ou pre-
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prietarfos de casas e çhacaras por onde passem rios ou valias 
de esgoto : Ha por bem Approvar a inclusa Postura , que 
para tal fim foi organisarla pela mesma Camara. O que pela 
respectiva Secretaria 1l'l~stado se lhe conununica pura seu 
conhecimento. -Luiz Pedreira do Couttn Ferraz. 

Po.~tur(), a qtte .~e refere u Portaria .mpra, t•m sub.~tili,ição 
aos§§· 5.0 1'itulos 3.• e 7.• da Secção 1." do 

Codigo de Posturas. 

:I.. a 

Os moradores ou proprietarios de casas e chacaras, por 
onde passem rios ou valias de esgoto , deverão te-los sem
pre limpos e desembaraçados , não podendo servir-se delles 
para despejos ou servidão de qualquer natureza que seja. 
. Esta disposição he extensiva aos moratlores e proprie
tarios dos terrenos que conlinarem com taes rios ou valias. 

A infracção de qualquer destas disposiç.ões será punida 
peld primeira vez com a multa de 30;-tt>OOO, c err caso 
de reincideneia com o dobro da mesma multa , alêin da 
indemnisação do damno causado na fórma da Lei. 

2.• 

Nenhum proprietario ou morador de qualquer cllsu ou 
dtacara nas circumstancias do Artigo anteeedente poderá 
fazer açudes, represas, tapagens, muralhas oti qualq~er 
nutra obra nos rios e valias de esgoto, tanto nos seus leitos 
como em suas margens, sem licença da Illm. • Cama r a Muni~ 
cipal. . 

Os infractores serão multados em 30ti)000 e eondem~ 
nados á demolição da obra, sem prejuízo da respomabilid!fde 
pelo damno causado ao publico, ou a seus visinhog em pat.:: 
ticular. 

Qualquer proprietario ou morador que quizer edificar 
á margem de rios ou de Vl!-lias de esgoto, que não tenha 
a largura e capacidade exigidas pelo volume das aguas , 
que para el!es cost11mão affiuir em occasião de encheo~es • 
ser~ Qbrigat:lo a ceder gratuitamente todo o terr~o neoos
sario para serem convenientemente alargados taes rios ou 
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valias, ou proporcionalmente o que lhe deva tocat• no caso 
de haver tambem outro proprietario ou morador que deva 
cetim· por sua Jlartc alguma porção de terreno parn o mes· 
mo fim. 

Sem esta condição nas · hypotheses em que for neces· 
saria, não concederá a lllm. • Camara Municipal licença para 
:ts referidas edificações. 

Paço da Illm.a Camara Municipal do Rio de Janeiro 
em 26 de Fevereiro de 1856.-E eu Luiz Joaquim de Gou
vêa , Secretario a subscrevi. -Francisco José dos Santos Ro
drigues, Presidente interino. - O Doutor Roberto Jorge 
Haddock Lobo. -Doutor Francisco Lopes da Cunha.- Antonio 
José da Costa Ferreira. -Jeronimo José de Mesquita. 

N." 102. -Portaria de 6 de Março de 1856.- Approva 
a Postura da lllm.• Camam Municipal da Côrte em sub
stituição do § 10. o do Titulo 1. o Secção 2. • do respectivo 
Codigo. 

2. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 6 de Março de 1856. 

Sua Magestadc o Imperador, Attendendo ao que repre
sentou a Illm. a f,amara Municipal destâ Cidade em Officio de 
26 de Fevereiro proximo findo, propondo que seja alterado 
o § 1 O. o do Titulo 1. o Secção 2. a do Codigo de Posturas, 
que prohibe que a madeira de pinho possa ser empregada 
em obras de construcção, excepto no forro dos tectos: H a 
por bem Approvar a inclusa Proposta , que foi organisada . 
pela mesma Camara para o referido fim. O que pela res- ; 
nectiva Secretaria d'Estado se lhe communica para seu co- · 
nhecimento. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

Postura a que se refere a Portaria acima , em substituição 
do § 10.'" do Titulo t.o Secção 2.a do 

.Codigo de Posturas. 

A madeira de pinho poderá ser empregada em toda e 
qualquer edifi:<:ação ur1bana , com excepção unica de porta
das , vigament~s, mude. iramentos e assoalhamento. 
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O tnfractor dono da obra será condemnado em 30~000 
de multa, e obrigado a demoli-la sem indemnisaçlio alguma, 
e o mestre, empresario ou operario que a dirigir, além 
de incorrer tnmbem na mesma multa , !lcní demais con
demnàdo a oito dias de cadêa. 

Paço da lllm.a Camara Municipal do llio de Janeiro 
em 26 de Fevereiro de 1856. -Luiz Joaquim de (~ouvêa, 
Secretario, a subscrevi. -Francisco José dos Santos Rodri
gues , Presidente interino. -O Doutor Roberto Jorge Had
dock Lobo. -Jeronimo José de Mesquita.- Doutor }'ran
cisco Lopes da Cunha. - Justino José Tavares.- Ezequiel 
Corrêa dos Santos. 

Beparti\'ilo Geral das Terras PubUcas. 

N.o 103.-Aviso N.0 9 de 6 de Março de 1856.-Ao Presidente 
da Província de Santa Catharina.- Communicando haver 
Sua Magestade o Imperador deferido o requerimento em que 
o Dr. Blumenau pedia hum empregado d' Al(andega do 
districto para fiscalisat· o desembarque dos colonos e suas 
bagagens. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido presente a S. M. o Im
perador o requerimento do Dr. Hermann Blumenau, Em
presario da Colonia do mesmo nome nessa Província, acom
panhado da informação de V. Ex. , em o qual pede o Sup
plicante que na conformidade da condição 9. a do seu con
tracto de colonisação, com referencia ao Art. 5. o do Decreto 
de 15 de Maio de 1850, se expeção as ordens necessarias 
para que pelo Inspector d' Alfandega seja nomeado hum Em
pregado da mesma, a fim de assistir ao desembarque dos co
lonos e seus effeitos que se dirigirem ao Porto de Itajahy, 
com destino á referida Colonia , Houve por bem o Mesmo 
Augusto Senhor deferir ao dito requerimento. O que com
munico a V. Ex. para sua intelligencia e execução. Previno 
a V. Ex. que ao Ministerio da Fazenda se vai requisitar a 
expedição das ordens necessarias, para que o lnspector da 
Alfandega dessa Província proceda naquella conformidade 
sempre que receber Aviso dessa Presidencia, de que está a 
chega~ alguma embarcacão com colon~s Jlor conta do Sur,-
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plicank, e com o destino já mencionado: e outrosim que ' 
ao Dr. Rhunenau se expede A viso pela Repartição geral das 
Terras ruhhcas para que participe á essa Pres~d~ncia sem
pre que lhe constar que alguma embarcação tephíl ~e chegar 
ao llajahy e.om os seus colonos. e i11to durante o tempo ~o 
>eu conl raeto ; a fim de que não haja demora a respeito da 
,rcsença do sobredito empregado no citado porto. Igual
mente lhe ~erão feitas ag communicações necessarias pela men
cionada Heparlição , quando por qualquer modo chegue ao 
seu conhecimento a expediç.ão de navios que tenhão de ~a
hir da Europa com tal destino. 

Deos Guarde a V. I~x. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. · · 

N." 10~ .-l"AZ~ENDA.-Em G de Marco de 1856.-0s 
Pt·esidentes das Prot'Úiâa.~ não porle·m conceder licen~ 
ças a Em71rcgados de Fazenda, scniio ate 3 mezes com 
ordenado dentro de hum omw. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de .Ja
neiro em fi de Março de 1856. 

O .Mnrquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro N<tcional, em resposta ... ao Ofllcio n." 245 
de ~4 de Pt,zembro do anno passado, no qual o 
Sr. Inspeetor da Thesouraria da I>rovincia do Para 
dá conta do que occorrera com as licenças concedidas 
a dous Empregados de JCazenda pelo Sr. Presidente 
da Província ; lhe declara que , nos termos do Art. 
5." § 14 da Lei de 3 de Outubro de 18~~4, do 2." 
do Decreto de 15 de Novembro de 184'2, e 55 do de 
20 de Novembro de 1850 , explicado, entre outros, 
pela Ordem n. o 152 de 7 de 1\Iaio de 1851 ; os Pre
sid~ntes das Províncias não podem conceder aos Em
pregados geraes senão até 3 mezes de licença com 
ordenad_o dentro de. hu~ ann~. _E porque seja fóra 
de duvida que as disposições citadas não forão ob~er
vadas pelo quu respeita as Jiten«,:as concedidas ao Offi-
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cial da Secretaria da Thesouraria, Tito Jaifne da Cps~~ 
Junior, e ao Solicitador do Juizo dps Feitos Pedr~ 
1 osc de Alcantara, obrou regular e acertadame~te · p 
Sr. lnspector, negando a ambos o p<u;a111entQ Q.ps 
ordenados relativos ao tempo exced~qte qe 3 mezes, 
visto como aquelle só tinha direito ao venci~~nto do~ 
dous mezes da primeira licença, e ao do primeiro !Dez 
da segunda; e este somente dos 3 mezes da primeua, 
huma vez que a respeito do tempo excedente dever-se
hia ter prppe~ido de conform.~dade com Q Art. 3.• <lo 
cit~do D~creto qe 1~ de ~ovempro qe \842. 

Thesourn Nacional ell.l ~ de Março de 1856.
~l~rquez de Paraná.. 

N." 105. -Em 7 de ~larco de 1856.- Os Pre.~i
. dentes de Província podet~t !k'llittir o~ Empreg.qdq~ 

por elles nomendo~: interinamente na confonnulmle do 
seu Jleyimento. 

~~i~i$t~rio dos Negocios da Fazenda. Hio de .Ja
neiro em 7 de Março de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao Officio ~eser
vado de V. Ex. de 4 do mez findo, em que me cornmu
nica a demissão que ~eo ao Procurádor Fiscal interino 
dessa Thesouraria Bacharel Jesuíno Marcondes de Oli
veira e Sá , por não servir bem , como demonstra · o 
irregular estado em que se acha a Secção do Conten
cioso d1:1 m~slll~ Thesouraria, cabe-me declarar que 
com essa demissão usou V. Ex. acertadamente da 
attr~~uição q~e o respectivo :ft.egimento concede á . 
fre$IÀe~cia de demittir os Empregados que nómeia in
terinamente , attribuição cine sem fundamentp quiz 
a Thesouraria contestar a V. Ex. 

E como pela Directoria do Contencioso do The
souro Nacional se expedírão as conwnientes ordens 
ao Inspecto~ da Thesouraria e ao Procurador Fiscal 
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interino, a fim de se introduzir a ordem e a regula- , 
ridade nos trabalhos a seu cargo , só me resta observar 
que nenhum desses empregados procedeo como lhe 
cumpria no desempenho de suas funcções. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Paraná.
Sr, Presidente da Província do Paraná. 

N.o 106.-GUERRA.-Aviso de 8 de ~larço de 1856.
Determina que os bonets dos differentes Corpos do Exer
cito se;fão fabricados pelo modelo dos do Batalhão de En
genheiros , sendo a tira da g'ltarnição da côr das da 
golas , e os vivos das costuras da das (ardas dos res
pecti1Jos Corpos. 

Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios da Guerra 
em 8 de Março de 1856. 

Expeça V. S. ordem para que os honets que d' ora 
em diante se fabricarem para as differentes armas 
do Exercito , sejão feitas pelo modelo dos do Batalhão 
de Engenheiros , sendo a tira , que os guarnece da 
côr da gola da farda , os vivos das costuras da côr 
das fardas. ... 

Deos Guarde a V. S. -1\larquez de Caxias. -Sr. 
Direclor do Arsenal de Guerra da Côrte. 

Repartição Geral das Terras Publicas. 

N.o 107.-IMPERIO.-Aviso N. 0 11 de 11 deMarço de 1856. 
Ao Presidente de S. Pedro. -Approvando a cedencia do 
contracto do Conde de Montravel á Sociedade Montravel 
Silveiro e Companhia. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo o Governo Imperial appro
vado o contracto celebrado entre o Conde de Montravel e p 
pr. Israel Rodrigues Barcellos, e l)ioqjziQ de Qliveira Silveifo, 
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peJo qual todos os favores, que o Governo Imperial con
cedera ao primeiro para o estabelecimento de huma colonia 
nas visinhanças do Rio Cahy , e todos os onus , a que o 
mesmo se sujeitou se transferem a huma Companhia de que 
sno organisadores os tres acima indicados; e achando-se já 
medido e demarcado hum dos quatro territorios contracta
dos em 6 de Fevereiro do anno passado ; fica V. Ex. au
tortsado a fazer delle venda á mesma Companhia a razãe 
do meio real a braça quadrada, devendo ser recolhido a The
souraria da Fatenda o producto da venda antes de assigna
do por V. Ex. o respectivo titulo E por que convem fazer 
cumprir á Sociedade as condições onerosas a que ella se acha 
sujeita para com o Governo, deve V. Ex. em occasiao op
portuna fazer verificar a sua execução , e no caso de faltas 
impor as pennas a ellas correspondentes. 

Deos Gurde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

Departi~iio Geral des Telr'ros Publicas. 

N.• 108.-Aviso N.• 1 de 12 de 1\iarço de 1856.-Ao Dire
ctor Geral das Terras Publicas.-Approvando hum con

tracto celebrado com 1. G. NageJ. 

lllm. e Exm. Sr.-l'ica approvado o contracto que para 
venda de terras e introducção de colonos na Província de 
Santa Catharina, em additamento a outro de 13 de Junho 
do anno passado, se celebrou por intermedio da Repartição 
Geral das Terras Publicas, e em data de 10 do corrente com 
I. G. Nagel , na qualidade de procurador da Sociedade de 
Colonisação estabelecida em Hamburgo em 1849. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Director Ggral das Terras Publicas. 



( U7 } 

peJo qual todos os favores, que o Governo Imperial con
cedera ao primeiro para o estabelecimento de huma colonia 
nas visinhanças do Rio Cahy , e todos os onus , a que o 
mesmo se sujeitou se transferem a huma Companhia de que 
sno organisadores os tres acima indicados; e achando-se já 
medido e demarcado hum dos quatro territorios contracta
dos em 6 de Fevereiro do anno passado ; fica V. Ex. au
tortsado a fazer delle venda á mesma Companhia a razãe 
do meio real a braça quadrada, devendo ser recolhido a The
souraria da Fatenda o producto da venda antes de assigna
do por V. Ex. o respectivo titulo E por que convem fazer 
cumprir á Sociedade as condições onerosas a que ella se acha 
sujeita para com o Governo, deve V. Ex. em occasiao op
portuna fazer verificar a sua execução , e no caso de faltas 
impor as pennas a ellas correspondentes. 

Deos Gurde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

Departi~iio Geral des Telr'ros Publicas. 

N.• 108.-Aviso N.• 1 de 12 de 1\iarço de 1856.-Ao Dire
ctor Geral das Terras Publicas.-Approvando hum con

tracto celebrado com 1. G. NageJ. 

lllm. e Exm. Sr.-l'ica approvado o contracto que para 
venda de terras e introducção de colonos na Província de 
Santa Catharina, em additamento a outro de 13 de Junho 
do anno passado, se celebrou por intermedio da Repartição 
Geral das Terras Publicas, e em data de 10 do corrente com 
I. G. Nagel , na qualidade de procurador da Sociedade de 
Colonisação estabelecida em Hamburgo em 1849. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Director Ggral das Terras Publicas. 



( U8} 

N.<~ 109.-:""-FAZENDA.-Em 12 de Março de 1856.
·sobre a entrada de gtr~eros inpammaveis; e áe grande 

volume e pequeno valor nos armazens alfandegados. 

Min.isterio ~os Negocias, da faz~Iida. Rio de Ja
neiro eni 12 de Março de ~856. 

O Marque~ de Paraná, Presidente qo Tribun"l do 
Thesouro Nacjonal, declara aq Sr. ~nspector dq The
souraria de S. Pedro do l\io ~r~nde ~o Sul, em 
resposta ao seu Officio n. o 76 de 21 do mez prÓlin.w 
passado, que foi indeferido o requerimento, em que 
Durão e Ortiz , negociantes da Cidade do Rio Grande, 
pretendião autorisação para alfandegarem hum seu 
armazem sito na rua da Boa vista da mesma Cidade. 

E porq uc consta da ·informação · prestàda pelo 
Inspector d' Alfandega da referida Cidade, sobre a 
pretenção dos Supplicantes , que tres armazens alfande
gados existem ahi , nos quaes se a chão recolhidos , 
alêm de ?utros artigos, generos inflaJ1lmaveis como 
breu e pue , e de grande volume e pequeno valor 
como taboado ! que, na fórma do Art. 182 do Regu
lamento de 22 de Junho de 1836, devião ter sido 
logo despachados sobre agua ~ pagos os respectivos 
direitos ; cumpre que o Sr. Inspector advirta o da
quella Hepartição, por ter consentido .... o alfandega
Iílcnlo de semelhantes objectos, e lhe ordene quo 
observe para com elles, immediatamcnte, o que dis
põe o mencionado Artigo, explicando ao mesmo 
tempo o motivo, porque fez tal concessão. 

Thesollro Nacional em 12 de Marco de 1856.-
~Iar~uez de Paran~. · • · 
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N.~ 110.-Em 13 de 1\lareo de 1856.-Sello das cer• 
• tidões das citações e outr~s actos .fudiciaes, e dos 

papéis que corrern pelo Juizo de Paz. 

Miuislt~rio dos Negoeios da Fazenda. Hio de Ja
neiro em 1:l de Mar~o dP 18ML 

Illm. e Exm. Sr. --Não lPudo o llegulamento de 
31 de Dezembro de 1851, sobre o uso, preparo e 
venda do papel sellado , como se vô do Art. 10, al
terado a disposição do Art. 3~) do Regulamento de 10 
de Julho de 1850, que manda pagar o Sello das cer
tidões das citações, e outros actos judiciaes antes de 
juntada a autos e petições, ou da apresentação para 
produzirem em publico o effeito para que forão passa
aos , não se póde ordenar aos Officilws de Justiça dos 
ditl'ereules Juizos que luvrem as di las certidões ern 
papel sellado: e quanto aos do Juizo de Paz, segundo 
a terminante disposição do Art. 18 da Lei de 18 de 
Setembro de l~Hr,, que cslú em vigqr, nrto se paga 
em tal Juizo o imposto de que se trata. 

O que communico a V. Ex. para o devido co
nhecimento, e em solução ú duvida proposta pelo 
Juiz de Paz do 2: Districto da Freguezia de Sant'Anna 
desta Cidade, no Officio que Y. Ex. rf'mcttco-me com 
o seu Aviso do Lo tln corrente. 

Dcos Guarde a V. l~x.- Marqnez tlc raraná.
Sr. Ministro da Justiça. 
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N.o 111:-GUERRA.-Aviso de 13 de l\Iarçode 1856.
Deolara que os Commandanles das Companhias de Pedes
tres tem precedencia aos Alferes do Exercito e a da extin
cta 2. • Linha , sendo considerados Tenentes mais moder
nos, e que lhes compete nomear os Inferiores de sua 
Companhia e ter hum ordenança. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocias da Guerra 
em 13 de Março de 1856. 

Illm e Exm. Sr.- Tendo subido á Presença de 
S. M. o Imperador o requerimento, informado por essa 
Presidencia em 21 de Fevereiro findo de Verissimo 
Ramiro da Costa Leite, Commandante da Companhia 
de Pedestres, pedindo se declare: 1. o se , concor
rendo em serviço com algum Alferes dos corpos do 
Exercito, deve preceder a este , visto gozar da gradua
ção de Tenente: 2: se, não tendo Patente de con
firmação, póde concorrer, nos Conselhos militares 
com Officiaes da 1. a e da extincta 2.a Linha: 3.0 se
nos termos do Aviso de 31 de Janeiro ultimo, póde, 
como Commandante da Companhia de Pedestres, 
promover Officiaes inferiores e ter ordenança: 4. o fi
nalmente , se, achando-se parte da sua Companhia de 
guarnição á Capital, deve mandar._ fazer rancho 
para as praças que ficárão e para os presos sentencia
dos e em conselho; O Mesmo Augusto Senhor De
ferindo á suplica do dito Commandante; Ha por bem 
Determinar, quanto á 1. a parte da pretencão que quando 
elle concorrer com algum dos Alferes de Patente, deverá 
t~r precedencia, por isso que a Lei concede aos Comman
dantes das Companhias de Pedestres a graduação de Te
nente; quanto á 2.a que, se anecessidade o exigir, póde 
entrar de servi co com Officiaesdo Exercito e da extinta 2. a 

Linha , sendo considerado como mais moderno da clas
se dos Tenentes, quanto á 3.a que tem regalia para 
nomear os Inferiores da Companhia que commanda e 
para ter hum ordenança; e quanto á 4." e ultima 
parte, que deve mandar fazer rancho para as praças e 
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prêsos que existirem na Companhia , embora o maior 
numero d' ellas esteja fóra. q que communico a V. Ex. 
para o fazer observar. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias-Sr. 
Presidente da Provinci!l do Espírito Santo. 

N.0 11'2.- JMPERIO.- Portaria de 14 de Março de 
1856.- Approva a decisão dada pelo Presidente da 
Província -tio Rio de Janeiro, sobre a intelligencia do 
§ t.o do Art. 18 da Lei Regttlamentar das Eleições. 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 1-i de Março de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi approvada a decisão dada 
por V. Ex. em Officio , cuja copia remetteo datada 
em 27 do mez findo , sobre a seguinte consulta que 
foi feita pelo Juiz de Paz da Villa de Maricá se as 
palavras - que forem maiores de 21 annos - do § 
1.0 do Art. 18 da Lei Regulamentar das Eleições, 
comprehendem não só os Ofliciaes militares, mas tam
·bem os casados, declarando V. Ex. que aquellas pa· 
1avras se referem tanto á huns como á outros. O que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento , e em 
1-esposta ao Officio que me dirigio com a mesma já 
citada data. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeifo. 
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N~· 113.-Aviso de 15 de llarço de 1856. -Sol1)e a 
consulta do Juiz de Paz Presidente da Junta de Qua
ltfica~ão dos votantes da .Parochia da Ilha do Go
vernador, sobre o modo como de Dia proceder para 
oryanisar a dita Junta na falta de comparecimento 
de todos os Eleitores ~~ Jni:::cs tlc Plt:: immcdiatos até 
o 4.• lugar. 

1.a Secção. Rio de ~aneiro. Ministerio dos Nego
cios do Imperio em 15 de l\larço de 1856. 

Sua llagestade o Imperador , á quem foi pre
sente o Officio de Vm. datado em 10 do corrente 
mez, consultando sobre o modo como devia proceder 
para organisar a .Junta de Qualificação dessa Paro
chia á vista da occurrencia que referem de terem dei
xado de comparecer não só todos os Eleitores , mas 
tambem os Juizes de Paz immediatos a Vm. até o 4.0 

lugar, que, se~undo a disposição do Art. 1 O da Lei 
Regulamentar das Eleições , forão. convidados pela 
falta daquelles: Manda declarar a Vm. que as pala
vras - e assim por diante- que se achão no cita
do Artigo , resolvem a sua duvida , porque no caso 
de que se trata , devia continuar a_çonvidar os Cida
dãos votados para Juizes de Paz, se~ndo a respectiva 
ordem, não obstante não estarem mcluidos na lista 
dos quatro juramentados. O que communico a Vm. 
para seu conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm. - tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Juiz de Paz Presidente da Sunta de 
Qualificação da Freguezia da llha do Governador. 
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àepártl~ilo Qe~al das Terras Pobl~u.,. 

N.o tU..-Aviso N.• 5 de 15 de Mart.o de 1856. -Aó Ílir~ctdt 
. Geral da Cólonia militar do Urucú.--Sobre a conê~$ÂM ele 

licença aos Colonos. . . 

' Em resposta ao seu Offieio de 16 tlc .Tarteiro do cor
rente anno, sob n.• 3, em que participa, que tendo obtido 
licença o Colono Portuguez Antonio Pestana, até aquella datá 
não se havia apresentado o dito Colono. Cumpre que Vm. 
d'ora em dilmte nlio conceda licença aos ditos Colonos sem 
que apresentem fiador que tenha bens com que possa ,pagar 
o que estiverem a dever á Fazenda Nacional ; não se achando 
nesse caso o Alferes Galvão. 

Deos Guarde a Vm.-Luiz Pedreira do Coutto ·Ferrát. 
Sr. Major Director da Colonia militar do Urucú. 

N·· 115.-JUSTICA.-Aviso de 15 de ~Iarco de iS56. 
Ao Presidente da Provincia do Ceará.- Dêclara que as 
custas dos processos instaurados ex-officio , não p9dem ser 
cobradas , senão depois de haver sentença final e irre
vogavel: 

3.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 15 de ~larço de 1856. 

Illin. e Exm. Sr. -S. ~L o Imperador á quem foi 
presente o Officio que V. Ex. me dirigio em data 
de 7 de Dezembro ultimo , cobrindo copias dos que forão 
por Y. Ex. dirigidos ao Juiz de Direito da Comarca 
de Inhamuns e ao Juiz Municipal do Termo de S. 
Bernardo em soluÇão ás duvidas por elles propostas ; 
não Houve por bem Approvar a decisão por V. Ex. 
dada de « poderem as custas dos processos instaurados 
ex-officio ser cobradas logo que as pronuncias são sus
tentadas>> ; por quanto não se póde considerar devido 
o pagamehto das custas nos processos crimes de que 
se tratn senão quando houver sentença final e irrevogavel, 
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sendo que a sustentação da pronuncia póde ainda 
ficar infirmada pela decisão do Jury. Os Avisos de 4 
de Janeiro e 17 de Julho de 1840 em os quaes V. Ex. 
se funda , somente decidirão que na sustentação da 
pronuncia houvesse condemnação de custas, mas rtão 
que ellas fossem logo exigiveis; sendo certo que con
forme a Legislação em todos os julgamentos , mesmo 
incidentes ou emergentes do processo , he sempre con
demnada nas custas a parte vencida , mas somente 
são devidas logo as custas do retardamento, porque 
tambem se não restituem a final. 

Deos Guarde a\ V. Ex. -Jose Thomaz Nabuco 
de Araujo.- Sr. Presidente da Provinda do Ceará. 

N.o 116.-Aviso de 15 de ~{arco de 1856.- Ao Presi
dente da Pro\incia do Cear~. -Decide que os Ta
belliães do Registro de hypothecas não podem ter mais 
de 1 ,'ft>500 pela at,erbaçào, em com(ormidade do Art. 
9.4 do Regimento ; entendendo-se pdr averbação o 
acto pelo qual elle faz constar a existencia do registro 
da hypotheca , e não cada huma das notas relativas 
postas na .. ç copias ou traslados. -

3: Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
Rio de Janeiro em 15 de 1\larço de 1856. 

Illm. e Exm Sr. -S. 1\1. o Imperador, á quem 
foi presente o Officio de V. Ex. de 6 de Fevereiro 
ultimo, cobrindo por copia o que lhe dirigio em 
6 de Dezembro do anno passado o Juiz de Direito 
da Comarca de Sobral dessa Provincia , pedindo ser 
esclarecido se , em vista do Art. 94 do Regimento 
de Custas Judiciarias, deve consentir que o Tabellião 
do Registro das Hypothecas faça quatro averbações 
no Registro de cada escriptura , ou se h uma só ; e , 
naquelle caso , se devem as partes pagar-lhe 1 ~500 
réis por cada huma, ou esta quantia por todas <pla-
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tro.-!..Manda declarar a V. Ex. que os Tahelliâes do. 
Regist~o dás Hypothecas não podem ter mais de 1~500':.;" 
réis. pela averbação~. em coiüormidade do citado Art ·:··~: .. 
94 .do Uegimento; qJJ.e por averbação se entende o ". \:-; 
acto pelo qual elle taz constar a exislencia do Re- . · 
gistro da Hypotheca, e não cada h uma das notas . ·. 
relativas postas nas copias ou traslados , sendo que · 
aquillo que o Contador de Sobral sophismaticamente. 
considera quatro averb~ções, não he senão h uma, por-
que he hum ~ó o contracto. 

O que communico a V. Ex. , em resposta ao seu 
dito · Ofticio , e para que assim o faça constar áquelle · 
Juiz de Direito. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabúc(} fie- , · 
Araujo. -Sr. Presidente da Provincia do Ceará: · 

N.o 117.-GUERRA.-Circular de 15 ~Iarco de 1856;
Determina o modo de contar a antiguidaie de serviço e· 
de praça aos voluntarios que tiverem meno~ de 1~ / ' · 
annos- de idade, e manda que ,çe lhe.~ abone a respe~ •. ·' '·· 
ctiva gratificação logo que completem, tlsta itlade . .. · .. . . :{ 

. . . . . . ... ' . . .... ~ ~ 
Rio de Jimeiro. Ministerio dos Ncgocios da Gúerra.- i-.,: .. : 

em 15 de Março de 1856. , · • · 

Illm. e Exm. Sr . .=-Autorl;;;;d~ o Aivará de 16' -·· 
de Março dé 1757 a admittirem-se nos Corpos do Exer
cito, com praça de Cadete, individuqs no caso de o se- .. · . 

--rem que tenhão completado 15 annos de idade, e a < 
Provisão do Conselho ultramarino de 5 de l~ovembro de · . , . 
1728 a aceitarem-se voluntarios com ·a idade de U ... ~·- ; .... 
annos, huma vez que tenhão a conveniente robustez'>~
para o serviço das armas : achando-se tambem estabe-. · ' · 
lecido por ordem reiteiradas do Governo Imperial, q~e · 
aos individuos que asseptarem praça voluntariamente . 
com menos de 18 annos de idade se não abone a 
gratificação especial marcada nas Leis em vigor pàra 
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os voltihtarios; o. mesmo Governo qtteretic;lo haro.ii}
nisnr·â co~~stencia_ de ~~s :disp~siçoes .s~IIl ptejüizo ~o 
servtçh mdltar, t;l~m. dos mdtv1duos que a ella $e lle~ 
dicánm . voluntarmm~nte; assentando praQfl dntek dds 
18 atinos ~e idad~, determina que estes pass~m ap~r
ceber a dita gratificação especlal logo. que compfetll
rem os referidos 18 annos,. sob condição poi'êm de • 
contar-se d' essa epoca em diante o prazo que devem ' 
servir como voluntarios, sem com tudo perderem di
reito ao tempo de serviço anterior para outros effeitQs 
que não a baixa; e ficando-lhes a falcudade de resi- l 
gnar a gratificação especial, se prefei:irem que se llies 
conte o tempo da Lei para terem baixa desde o dia 
em que effe~tivall!-ente assentarem praç~. De qualquer 
destas partiCularidades que occorrer se fará especial 
menção nos assentamentos de praça do individuo no 
Livro Mestre do respectivo Corpo, a fim de obviarem-se "' 
duvidas que possão apparecer a tal respeito. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquei de taxias.-St 
Presidente da Província de .... 

Tituio de dlvÍda lle fa••daàleuto. 

1. o Regimento da Cavalaria Ligeira -=- 2. a Co~panhia. 
. . ' ' 

N. o t7 4 Ex-Cubo FulLmo de tal; assentou praça 
voluntario em 27 .de. .outubrO- de 1842, no Batalhão 
do Deposito , . d' onde pássou para este Regimento ~m 17 
de Agosto de 181.3, pago de fàrdamento até 30 de Junho 
do dito nn.rio. , . . . , , . . 

Desertou. em 15 de Agosto de 1844, sendo reoon-:-1 
duzido di\ deserção em 2 de Abril, de 18.i6. . ,, 

Baixa do servi.eo em 19 .de Maio de 1855. . 
Üecebeo o fq.rdÍup.ento relativo ao 2." semestte de , 

18.i3. L· di,to .de 184;i, 2. 0 de 1846' G ,dos annos . 
de 18-i 7 Q. 185~ , e o L • semestre de 1S~.i; tendo-~~ ·. 
fica.do a ~ever h uma barrelina prompta, .húll). pl!r. dt! 
platinas de metal , hum a farda e h unia calç~ ,de ,panno 
com listl'u, perteneeute ao vencimento de 1852. 
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, De~-se-l.he o mais fnrdam~ilto vencido no_ 2 .• st!.. _: : 
;m~str~ de. :185!.; e. o ~ 30 de ~b~ de 1885; ptlr · :·_ -. · 
'ndo ter SidO fornecido pelb Ara~nâl -He Gtle~rü; em.··: 
tc~po .. co~ pu te __ nt~, ~u~n~ pe~:~s ~. tcil~d. si~o .nh_ qhátl"_.~ .. 
nâs cott,lás do . Regimehto, . relat~v~~ àp AHigQ 8. o So . · 
Reg.~lüh,J.~~to da RepáH~ç~p . do Quart.el ~~st_re qenera!, , · 
~ ao a.nno de 1~5l ~ seraó descohtados na conla cor=-
fehté :do ahno de t855. . 
. . . . h~ ~r~eza do qu~ jlip.ndéj_ pas~,a.r o presenáe · 
h~Q\() .. de . dt"!da ~ que asstgnei e fiz sellar com o sl~ 
gneíé do Regupento. . . . _ 

Quartel . do 1_ .o .. Regim~nto de Cavallaria Ligeird i 
em 2'2 de Maio 1855. · . 
( Lugar do Sello ) . . .. 

- Assignatura do Commandante do Regimento. 

C~rtifico que o presente titulo de divida. dó ex- .. · 
Cabo Fulano de tal fica registrado nos assentos da · 
·referida praça. · 

Assignatura do Alferes Secretario do Regiinen~. 

N.o 118.-IMP~:I\IO;-Àviso circular de 17 de Murço ~~c 185lt_ 
~. Aos Presidentes de Pernambuco e Sao Pedro.- Pro~itlei: 
· . ciando a respeito 'da mediÇão das terr-as das Aldêa) ·I; 

fntlios. 

lllm. e Exu,.. Sr.-Sendo conveniente dpmarcar 'J.U•nto 
aritês às terras das A~dêas de Indi~s dessa Pr.ovinqa, quer . 
etis~o aind~ os ald~aineritos, quer se achem extinctos, D~· . . . 
termina Sua Magestàde o Imperador , que pelo lnspector GerAi· · 
de medições faça V. Ex. aviventar os rumos, fixar ó~ ~à'roos · · . 
ní!cessarios , e levantar a plânta da medicao e demlirCA~o que . · ._ 
deve ser acompanhada da respectiva memoria de!icrifttiva. • k• ' .. 
porque possa acontecer que se suscitem questões com os 
eréos confrontantes sobre os limites das terras dos Jndios, 

e que a demarcação não se possa fazer sem recurso á Autoridade 
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judicial, providenciará V. ll:x. ué maneira qúe os Juizes Mu..' ·, 
nicipaes dos Termos, em que taes terrenos existirem, se apre
sentem e procedão nessa qualidade como lhes cumpre nos ter- . 
mos da Lei , . dando-se depois todos os recursos que a Legis~ • 
laç!!.o vigente permUte. Nesta occnsião solicito de Sua l~x. o:; 
Sr. Ministro da Fazenda as convenientes ordens a fim de.ser 
posta á disposição de V. Ex. para occorrer ás despezas com o,· 
começo do serviço que ora lhe recommendo , a som ma de hum· 
conto de réis, devendo V. Ex. logo que lhe for possível re
metter o Orçamento da quantia necessaria para sua conclusão.!!. 
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e execução.) 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz,1 
Srs. Presidentes de Pernambuco, e São Pedro. 1•{ 

'l 
il 

. \) 

N.o 119.- ~AZENDA. -Em 18 de Março de 1856. ~.; 
Sobre o Art. 18 do .Jlegularncnto de 12 de Junho ,1 

de 1845. IR 

l\Hnisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja-,:( 
neiro em 18 de Marco de 1856. r 

Fique o Sr. Administrador da Recebedoria na in-~ 
telligencia de que os novos inquilinos dos predios;,; 
N. "' 8:3 e 83 A, na Praia do Saco do Alferes, de que~" 
he proprietario Luiz Baptista 1\J;llunes, sobre cujo~~ 
requerimento informou em Officio n." 921 de 1':2 do~tl 
corrente, não são responsaveis pelo pagamento do im-.~ 
posto que ficarão a dever á Fazenda os seus anteces-:6, 
sores , visto que , pelo facto de se acharem fechados;~1 
os ditos predios desde os mezes de Novembro e De, d 
zembro do anno passado, he de presumir que não~ a 
haja entre estes e aquelles nenhuma das transacç9es;,b 
que menciona o Art. 18 do Regulamento de 12 a~J$'1 
Junho de 1845. .. . 

thesouroNacionalem18deMarco de 1856.-Mar::l' 
quez de Paraná. · • . '~'; 

'i 
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~:·G 12fl.--GUER1\A:- Aviso Circular~· de 18 de Marçó~. 
_, de 185~. - Expl~ca c~mo se . deve•. contar., o tempo· .";ii;~ 
· , de servlço para o effetto de- :vencer. a gratifi~. de . ~ 

voluntario , ou ter baixa aos que. assentárão praça . ~ 
antes de dezoito annos de idade. · 

Rio de Janeiro. ~iinisterio dos Negocioc da Guerra 
em 15 de Março de 1856. · · · 

Illm. e Exm. Sr.- ·Autorisando o Alvará de 16:. 
d~ Março de 17 57 'a admittirem-se nos Corpos do Exer- . 
Cito com praça de cadete , individuas no caso de o se- . 
rem~ que tenhão completado 15 annos de idade; e a " _,. 
Provisão do Conselho ultramarino de 5 de Novembro de' ·. 
1728 a aceitarem-se voluntarios com a idade de 14 an.;. . :·· .. · .. 
nos ~uma vez que tenhão o co1,1veniente robustez' para o · · • 
serviço das armas ; achando-se tambem estabelecido por 
o~dens reiteradas do Governo Imperial, gue. aos. indi-
VIduas que assentarem praça voluntanamente com • 

· menos de 18 annos de idade, senão abone a gratifi- . 
cação especial marcada nas Leis em vigor para os vo;.. 

! luntarios ; o mesmo Governo, querendo harmonisar ·· 
~ a coexistencia de taes disposições sem prejudicar o·. 
: serviço militar, nem os indivíduos que a elle se dedica- . 

rem voluntariamente, assentando praça antes dos 18 
annos de idade , Determina, que estes passem aper

. ceber a dita gratificação especial logo que completarem 
, os referidos 18 annos, sob condição porêm de con-
'· tarem desta epoca em diante o prazo que devem servir -

como voluntarios , sem com tudo perderem direito ao. 
, tempo de serviço anterior para outros effeitos que a · 
., baixa, e ficando-lhes a faculdade de resignar a grati-
• ficação especial, se preferirem que se lhes conte o tempo 
da Lei para terem baixa desde o dia em que effecti-' 

~. amente assentarem praça. De qualquer destas par
. ularidades que occorrer se fará expressa menção 
. s assentamentos de praça do individuo no Livro 

;,. tstre do respectivo Corpo, a fim de obviarem-se du-
t: .. ; '-.. as que possão appareccr a tal respe .. i to. . . . . 
f.~ Deos Guarde a V. Ex. -Marque~ de Call.as
; ~Presidente da Provincia de ...• 
í ! 
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N.' 121.- Aviso de 19 de Março de 1856.- .Declat>a 
· quç as praças de prct cxcu~as do serviço ou promovidas 
a D/liriafl8 ~m direito. par. ajuste de r~ntqs, ao tJalor do: 
fardillntmta grànde que twerem vencido. : 

Ri~ ~~ ~~:qeirp. Mini!.'lerio dos NP.gpcios. ~~ ~peria ·. 
em HJ ile Março de iR56· 

Sen~o presente a S. l\1. o Imperadar o seu offi
cio de ó de Fevereiro ultimo, pedindo q:ue s9 fixe 
definitivamente a regra que se aeve segmr na liqui- ; 
dação das dividas de fardamento das praçâs de pret, e~. j 
relação ao fardamento grande ou rico. Houve o mesmo· 1 

Augusto Senhor por bem mandar declarar, que as I' 

referidas praças tem direito ao vencimento das peças . 
de fardamento quo são distribui das em epocas deter-, j 
minadas , pagando-se-lhes as que não tiverem rece· ~l 
bido por qu~lquer eventualidade nos termos dos De-M; 
eretos de 29 de Março de 1810, e 8deJaneiro de 1848/ 
não obstante se ter mandado ·suspender este forneci·.' 
mentp aos Corpos existentes nas Províncias por !vi-l 
sos de lij de ~ovcmbro de 1850 , e 12 de Maio de'; 
1853 , pois que esta deliberação não supprimio· o; 
direito que as mencionadas praças tem ao valor~ 
da q1.1ellas peças nos seus ajustes de contas quando· 
obtiverem baixa do serviço , ou•forem promovidos ·a. 
Official:ls, completados. que scjiío os guatro an!los d~. 
sua duração tendo bdo lugar o ultimo vr,nc1mento~ 
em 31 de Bezembro de 1852. O que communico i~ 
V. S. para sua intelligencia e execução, CIJl resposta SÕi 
seu citado Officio. ~· ~ 

P,eu~ Guarde a V. S.-1\larquez de Caxias -Sr~" 
Contador Geral da Guerra. . ~;. 
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Jl.•l22. -IMPEJUO.-Jlortaria 22 de Mar..:o de t$Pfj.~- :' ... 
··Ctt:9lt1'mq4ge11Ci" 4~ CàrreiQ tl(J f'rçguezia de~· :: •. 

G9nralo da Jfqlqf~a, na fro~i!lcü~ do Piq!J~!l· >: ~ . 
. ".::~ .. ' .... 

Sua Magestade o lJnllera~or Ha por hem Crcar huma · · · 
Agencia de Correio n~ hcguczla de 's. Üoru,:alo dà Jlat~lfaa, ·, ·: · 
na P~~vi~~ill do. Pi~~hl' .. ~~laci~ .4() llio de Jan~iro eJD. ti 
dd M~trtd de íMG. --LP,!~ redreu~ ~? fjou~to ~erraz~ . 

N.? 1~3.~FAZENQA.-Em 23 de Março de 1856.- . , 
Sobre os vencimentos dos Q([iciaes dtJ Corpo de E'4ge-. · 
lllw.ir~s empregadqs em commtssões de outros Jiiniste.rios 
q'lfe ndo se~a o da Guerra. · · · -· 

. Hinisterio dos Negociqs da Fazenda. llio de la-
n~ro em ~3 de ~a~o de 1856. 

. Illm. eExm. Sr. -Em resposta ao Oflicio tln V. Ex. 
n.• 2 do t.• de Fev~reirq proxim~ rm~smlo. a q1!e 
acoJilpanhoü o tequerunrnlo do f.apitão th~ Engenheh 
ro~t · ao serviço da Provincia, J uv~ncio Manoel Cabral 
d~ Moraes, pedindo hutna gratificação pelo trabalho. 
de dir~gir us obras ·da Alfandega , auto riso a V. Ex.- • 
para m~car-lhe peJo Miüisterio a ineu cargo huma 
gr~~iticaçilo , que junta a que elle pPreeho pt•lo da ' 

·. Gqerra, eleve os seus venCimentos aos de commil;síi,o 
activa , caso não os est•~jn elle percehtmdo já pelo 
dito )li;'li~terio , porgue , na hy_Pothese affi_rmati m , não 
tem direito a IUaiOres vencimentos, amda quando- ·_ 
empregado em commissões de outros Ministcrios. .· 

Deos Guarde a y.Ex.- Marquez de J>araná.- Sr. ·:· 
Presidente da Provincia do Pará. . , 
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N.o 1'2<1.-Em 24 de Março de 1856.-Não se devem 
~estitu_ir ás partes os docum_e?!t~s que justifi.cão a 
tmpos~ção de. multas; e a exhtb~çao de novos tmtru
mentos não ltvra da multa dos Arts. 15 e 16 do Re
gulamento de 16 de Abril de 1842. 

~linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 24 de Março de 1856. 

Declaro a V. S. para o devido conhecimento, e 
a fim de o fazer constar á Recebedoria do Município 
da Côrte, em solução á consulta que lhe fez em data 
de 15 de Dezembro do anno passado : 

1. • Que approvo a resolução que tomou a mesma 
Uecebedoria de não restituir ás partes os documentos 
que tendão á justificaç~o de seus despachos de im
posição de multas pela VIolação do disposto nos Arts. 15 
e 16 do Regulamento n.• 152 df! 16 de Abril de 1842, 
vistos os inconvenientes que a pratica contraria póde 
offerecer para o conhecimento e julgamento de taes 
despachos em instancia superior. . 

E 2.•, que não obstante ter José da Silva Campos 
npresenlado hum novo instrumento de arrematação, 
de conformidade com o Art. 15 do citado Regulamento, 
deve-se tornar effectivo o pagamentQ..da multa que lhe 
fora imposta pela Recebedoria quando apresentou 
o primeiro instrumento sem a transcripção do conhe
cimento da ultima decima paga; e isto antes que se 
dê o devido expediente a esse novo instrumento. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez 'de Paraná.
Sr. Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas. · 

1 
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N,, 125.~JtJSTIÇA.-Aviso de 2! de Março de 1856 ........ , 
Aô Presidente da Província de S. Paulo.- Decide que 
ao Vereador, que se acha substituindo, por falta de su.p- ·. , 
ple!ltcs, · ~o _J'lJiZ Municipal ! compete a substituíçoo do ~-:~ 
{utz ~e .D.trêdo; e que o. Prcs1.dcntc do _Jury, quan~o fica.r . ; I 
tmpos~btlttado. de contmuar a (unccwnar por unredt- - .. 
mento repentino , póde passar a jurisdicção ao Substituto 
ma'is proximo , até que chegue aquelle á quem pertence 
o exercício desse cargo. · 

· . 3.a Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. 
lho de Janeiro em '24 de ~larço de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a S. :M. o Impe- .: 
rador o Officio dessa Presidencia datado de 11 do 
corrente mez, expondo as duvidas seguintes , própostas · 
pelo Juiz de Direito da Comarca de Taubaté: · 

La Se os Vereadores substitutos dos Juizes Muni• · 
dpaes, n~ falta dos respectivos supplentes podem sub-' 
shtuir o Juiz de Direito quando todos os Juizes Muni- ., 
cipaes designados para esse fim se ach~uem impedidos. : · 

2.a . Se occorrendo ao Juiz de Direito no acto de ~ 
presidir ao Jury qualquer repentino impedimento; que o : 
prive de continuar a funccionar,. póde passar a juris- ·:. 
dicção ao substituto mais proximo, embora não seja o ' · 
primeiro na ordem estabelecida , ou deve encerrar . 
a Sessão. 

E o Mesmo Augusto Senhor Manda, em resposta, 
declarar a V. Ex. quanto á primeira duvida que ao 
Vereador, que se acha substituindo, por falta dos ·· 
supplenles, ao _Ju_iz Municipal, C?~pete incontestà
velmente a substltmção do Jmz de Duelto, não havendo 
algum dos Juizes Municipaes designados para substi
tuírem a referida autoridade. Quanto á segunda que '· 
se o Juiz de Direito, Presidente do Jury, ficar inhi- >
bido de continuar a funccionar por impedimento re
pentino e superveniente, póde passar a jurisdicção ao .. · 
substituto . mais proximo , até que chegue aquelle á 
quem ·• pertence o exercicio desse cargo; na ordem , 
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.. 
N.• 126.-FAZENDA.-Em 26 4e Março de 18ã6.

Declara que o dinheiro de ot'Phãos póde empregar-~e 
- em ac~ões 4a Estrada de ferro'de Pedro !.0 • · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja-
nepoo em 26 d~ )farço «}.e 1856. · rt 

lpm. e Exm. Sr. -Respondendo ao Officio q~e 
V. Ex. dirigio-tne em. data de 4 do corrente, pêlo 
qqal consulta se póde conceder a varios tutores ; d~ 
otphãos a licença que lhe requerêrão para empregar 
os dinheiro_ s de . seus pupillos em acções ~8 Estrad!l 
d.e ferro de D. Pedro ~V , e se h e possrvel que os 
juros ll'os empr~slimos i'eitos ao Thesouro Na~l~nal 
s~jã9 pagos annu~ ou semestralment~, para serem 
logo depois . emprestados ao Governo. ou empregado 
em Apoliçes ; por isso que esses tutores allegão: Lo 
que sendo permittido comprar Apdlites com os ai
nheiros dos orphãos, podem os juros delles ser ca
pi~alisa<}os . de seis em seis mezes , o ~ue lambem 
(leverá ter lugar com os juros dos empresúmos, sen~~ 
a e~cepção em favor de$tes setn fundamento e '!llllto 
preJudu~~al aos mteresses dos tutelados: 2.. o, que po
ijendo Os dinheiros dos orphãos obter de mãos par
Jjcular~ hum jqro ;mui seguro de 8 e 10 %, apenós 
teD.J. do ~over;no 5 °/ot e que a çapita}isação dos·juros 
peste ca~o se~a hum wej() de :resarcír a· perdà que 
~offr~IQ. os Dfes~os orpJiãos; e 3. •, quf. a gararltia 
~e o~erece .o. Gpvep~o nes~es ewprestj~os não éom
P.eu~a O§ P!C~~H?i9S ç~rtos qu~ ~n~~ t~m ~ tw. p!).sso- que 
:R~~ç~ ~off~~rtP. daw.m> algvw os ~IQPII3.stimps fellqs · 
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ao~ p~rticulares, pelas cautelas e seguranças epm, q~~ 
·e rã o reaijsaqos ; tenho a dizer a V. Ex. : 
• QulW.I.Q á v.rimeira par!e! que póde V. Ex: , qqªll4fl 
J"!Jlgue ~ppvem~:q.te, pernut.tlr aos tutores eUiptetmr~m 
em ar.ções do Estrada de ferro tle H. Pedi;o 2;~ p~ 
dinheiros dos orphãos se~1s tutelados, que áinqa não 
estiverem recolhidos aos cofres, e não tiverem sido em
prestados áo Thesouro, com tanto que os ditos tº~ores 
tephão rendimento dos mesmos orphãos para po~~r~m 
fazer e~ tempo as entradas das quantias qu~ faJtão 
para completar o y~lor nominal das acções , e com tllnJq 
que ellas · ~ejãQ compradas ao par ou com hum preiJÚQ 
que pão as torne menos rendosas qut:J as Apohc~~· · 

Quanto á segunda parte , que em vista· d~ qispo-
sição do § 4. o cfo Art. 6. o do Decreto N. e 23l de J3 de 
Novempro ·de 1841, não está o Governo obrigadp a pa':" 
gar os juros.do emprestimo do cofre de orpliãos, p~rq 
annual 11em semestralmente. Jj:sses juros pois :qão·~o:
qem q~ixar de continuar a ser pagos, ou quap.dQ fQ
re~ rec1amados por precisão que del1es tephAo os p:r
pl}ãos, e para selJs alimentos e outra~ despe~~ l~a.~,. 
ou quando tiverem de receber o capital, pot. ~e a:çh\la., 
rem emancipados ou casados. . · · 

As allegações que fazem· alguns tutores, Q.~ possi- · 
hilidade de poderem os orphãos desta Côrte· obter do,$;· 
particulares hum juro seguro de 8 ou 10 o/o, são mal· 
cabidos ; pois que não se trata de legislar,· mais sim 
de executar a disposição do Decreto citado de 13 de 
Novembro de 1841, com a altera.cão contida no Art. 13 
da Lei de 6 de Setembro de 1854. 

As disposições, tanto desse Decreto como da Lei. 
são geraes J>ara todo o Imperio, e não vigorão sómente 
na Côrte : ellas tem por tanto em vista não sómente 
a vantagem dos orphãos da Côrte , senão a de todos 
os do Imperio; sendo de· notar que antes da disposição 
do Decreto de 13 de Novembro de 1841 a Lei· que 
vigorava era a contida na Ordenação, que mandava 
recolher os dinheiros dos orphãos em h uma arca, não 
para se emprestarem a parhcularcs, mas para ficarem 
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n dd · dll r d ~ · J , guar a os , e u-se e es 1ran o o que tosse necéssano 
J, :i para as suas despezas, ou para compra de bens de raiz; 
'!·'i âonde resultava .que a major ,parte dos dinheiros de 
· ~1 orphüos ficava mn. poder dos tu~orcs, sem pnrll ollcs 
' ttl nada render. · 

1 ;~·: A disposiç~o por tanto do Decreto já citado he de 
: 1 ~. grande beneficio para os orphãos e~ geral, não oh
:~ J stante não ordenar o pagameuto do JUro semestral ou 
;. í' annualmente, o que he sem duvida h uma fraca 

!'ift: compensação para o Thesouro, que tem de págar os t: 1 juros desde o dia da entrega dos dinheiros aos Col; r~ lectores ' não obstante não poder dispor delles senão 
~~ t quando são recolhidos aos cofres do Thesouro e 
; ~;~.~ 'fhcsourarias. 
~f\~' . Quanto finalmente á terceira parte, que os di
~~ 1;• nhmros emprestados pelo cofre de orpãos desta Côrte 
g~!.:•1 a particulares, antes do Decreto de 13 de Novembro 
t·~\~~ de 18.-\1 , não o forão em geral com a condição de pa
r~t !~ gamento de juros· annuaes ou semestraes, mas com 
~ 1 :i; a~ mesmas co~dições com que os recebe o Thesouro em 
~·~i. v1rtu~e d? dito Decreto; antes ~o qual grande parte 
t.i1'J do dmherro dos orphãos , depositado no cofre respe-
~!·h ctivo, nada lhes rendia. · xl;i Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Paraná.-
tr·lF Sr José Joaquim de Siqueira. ... · 

~' ~·'\; 
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·N.• ~121. '-'-tm 28 de MariJü de 1856. -l>eclàra qu~ 
as Caixas filiaes do Banco do Brasil não são Reparti
çric~ subordinadas ás Theso'}1rarias; e que, as .EstaÇões, 
Fiscacs podem 1mym· com as stlltli Nota.~ nos' credorés ito 
Estado. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 28 de Março de 1856. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao Oflicio do Sr. 
Inspector da Thesouraria da l)rovincia do Pará, n.• 21 
de 18 de Fevereiro ultimo, no qual consulta se, consi
derada a Caixa filial do Banco do Brasil ahi creada 
como h uma Estação de operação de credito, tem a 
Thesouraria o direito, segundo pensa o Sr. Inspector, 
ele a inspecionar quando , e como o julgar conveniente ; 
e se, por identidade de razão do que dispõe o Art. 6.0 

dos Estatutos ela referida Caixa , podem as suas notas~ 
que são recebidas nas Estações Publicas, ser dadas 
por ellas em pagamento aos cred?res do Estado ; lhe· . 
declara, em solução a estes quesitos: 1. • que não po
dendo as Caixas Filiaes do Banco elo Brasil ser consi
deradas Repartições subordinadas ás Thesourarias; a 
ellas não se estende o direito de inspecção, que ·o Art. 31 · 
§ n.• do Decreto de 22 de Novembro de 1851 confere' 
aos Inspectores das mesmas Thcsourarias sobré as Re
partições, que lhe são subordinadas; e 2. • que h e con
sequencia necessaria do privilegio , que tem as notas 
emittidas pelas Caixas filiaes do referido Banco de se
rem recebidas em pagamento nas Estações Publicas; o· 
poderem estas Estações fazer com ellas . pagamento aos 
credores do Estado. . · 

Thesouro Nacional em 28 de ~Iarco de 1856.-:--
Marquez de .Paraná. • '· : · 
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N.0 J!8.;E~ 28 de :&larço de 1856.-As Autorí
dtJ.de• judiciarias devem limitar-se a cumprir as! dept·e- · ' 
q~. e~p_cd,YJ,as t'os. tct·t~o~;.do .Decreto de 5 tle Dezem
bro de 18.-hl pàra prisão dos responsaveís. 

' Ministerio dos Negocios da Fazenda. 1\io de Ja-
neiro em 28 de Março de 1856. 

. .. 
O 1\larquéz de Paraná , Presidente do Tribunal 

do 1'4esouro Nacional, em vj.sta d.a Imperial Resolução 
de 20 de Fevereiro ultimo, tomada sobre. Consu\ta da 
Seccão de Fazenda do Conselho d'Estado de, 13 .do 
dito" mez, e em solução á .qu~stiíp suscitada pela the
souraria da Província de S. Paulo em Officio N.o 107 
de i o de . D~zembrp cio anno passado, se as Auto
ridades J uqiciaes deprecadas pelas Administrativas. J)&
f!J. effectuarem .a prisão, de que trata o Decreto de 5 
de D~zeptbro de 1849, deve,m limitar-se a cqmprir a· 
Precatoria, pu se podem, depois de cumprida , esta, 
relax~r a prisão, . por haver o devedor apres~ntado co
nhecimento em fórma da entrada da import~ncia do 
alcance nos . ~ofres publicos : declara ~o Sr .. Ins~tor 
da mesma Thesouraria , J>ara a. devida intelligencia e 
execução , que as Autoridades J udiciaria~ deprecadas 
pelas AdmipJstrjltiva~ para effectuarem a pnsão, de que 
traia o citad.o Decreto, devem limitar-se a culfiprir as 
Prec{l.torias que ~o r estas , lhes forem dirigiqas ,; por 
quanto , tendo o Decreto de 5 de Dezembro de 1849 • 
~ujas disposições. se achâo consagradas nos Capítulos 
33 ~.159 qo Regm}.ento de Fazenda, no Capittilo. 74 
do l{egtmen~ dos Contos , ._na Lei de 22 de, D~zen;tbro 
de 1761, e no Alvará de 28 de Ju,nho, de 1808, bem 
como o § 4.0 do Art. 2.0 do Decreto. d~ 20 de Novem
bro ,de .18,50 ~. ~ ~rt. 36 da Lei de .17, de Seteip~ro de 
1851, dado á.o Thesouro a faculdade de ordenai;. a 
prisão não só dos Thesoureiros , Recebedores, Colle
ctores , Contractadores e Rendeiros , remissos e omissos 
em fazer as entradas dos dinheiros publicos a seu car
go, como de todos os mais responsaveis por dinheiros 
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e valores do Es~do, que não apresentar~m no tl~vtâo : · 
tempti os Uttôs, .cônills. e dúc'li~entos a e siut g~ ! ..: 

reQ.cia, he claro que i~ Alitoridade·s JUdiciarias não com-· · ·. 
P.ete. ~mlir conhecime~to ou il) tervir ·no ex_erdcio dessa .· _' 
~ttH.hui~~~ ', <f# e ~. :~~l ??nr~~to ás Ad,~ihts'lr~tft~s, 11s · . 
~u~~~- ,!;ão ,sem ~HVI,9!l a~. u~cas competentes pliJ'a d~ . · ·. 
hberàrem se a pr~ão, (qu~ não pessa pelo pagameq(o . · 
da divida, provado peranie á Autoridade Judiciaria · 
que a tiver feito em virtude de deprecada da Autoridade 
Admidistrativa) pôde ou não ser relaxada. . , . 

· Thesouro Nacional em 28 de Marco de 1~56. _;_ 
Marquez de Paraná. • · · · 

... 

N.o 129.-IMPERIO. -Portaria de 28 de l\larço de 1856. ·· 
Crea huma Agencia de Correio na Villa da União, 

na Província do Piauhy. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear l,luma 
Agencia de Correio na Villa da União, da Província do · 
Piauhy. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Março de 1856 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. · · · 

. ··.• ~ 

N.o. 130. -Portaria de 31 de Março de 1856. -érea ~ 
huma Agencia de Correio na Yilla da Chapada, da . 

Província do Maranhão. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear huina • 
Agenciá de Correio na Villa da Chapada, da Província do • t. 

Maranhão. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Março de· 
~-~-~~Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

..-:_ 

• 
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hberàrem se a pr~ão, (qu~ não pessa pelo pagameq(o . · 
da divida, provado peranie á Autoridade Judiciaria · 
que a tiver feito em virtude de deprecada da Autoridade 
Admidistrativa) pôde ou não ser relaxada. . , . 

· Thesouro Nacional em 28 de Marco de 1~56. _;_ 
Marquez de Paraná. • · · · 

... 

N.o 129.-IMPERIO. -Portaria de 28 de l\larço de 1856. ·· 
Crea huma Agencia de Correio na Villa da União, 

na Província do Piauhy. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear l,luma 
Agencia de Correio na Villa da União, da Província do · 
Piauhy. Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Março de 1856 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. · · · 

. ··.• ~ 

N.o. 130. -Portaria de 31 de Março de 1856. -érea ~ 
huma Agencia de Correio na Yilla da Chapada, da . 

Província do Maranhão. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear huina • 
Agenciá de Correio na Villa da Chapada, da Província do • t. 

Maranhão. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Março de· 
~-~-~~Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

..-:_ 

• 
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rtc\ 131. -l?ortarill de 3t de Março de ts56, - OretJ 
~uma Agencia de , 'correi() na V~Ua da Corda, na Pro- · 

·,incia do lffaranhão. ' 
' < 

Sua Mag,~stllile 'o Imperádor Ha por bem Crear huma 
Agencia de Coneio na Villa da Corda , da Provincia do 
Maranhão. Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Março de 
1856. - Lui~ Pedreira do Coutto Ferraz . 

. . 
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.-: COLLECCÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO - .. , . . . ' :: .· ..• ' .. -~~ .. 

BUA.SIL. •· :i 
. ... ... . 
t,' ··,:,. • 

1856. 

TOtiO 19 CADERJSO 4,0 

N.0 132.-FAZENDA.-Emo 1.0 deAbril de 1856._:. 
O Art. 212 do Regulamento de 22 de Junho de 1836 . 

refe-se ao erro de calculo no dc.~pacho. 

~linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de· Ja
neiro em o 1.0 de Abril de 1856. 

·' 

Communico á V. S., para a devida intelligencia,. • ·' 
que o Tribunal do Thesouro indeferio o recurso de· 
Datlon Pearce e Companhia, sobre que versa a sua ~; 
informação de 4 de Março ultimo, n. 0 536, relativa- .. ·· 
mente ao engano havido no despacho de alguns gigos• _ ,· 
de louca vindos de Londres, por quanto só deve ter )! , . 

lugar á restituição de direitos, nos termos do Art. 212 · ... '' 
do Regulamento de 22 de Junho de 1836, quando .. '· · 
se verificar erro de calculo no despacho. . • , ., ~ 

Deos Guarde ay. S. -Marquez de Paraná. -.:.sr. .-~<·: 
Inspector d' Alfandega. 

.·:';...-,,,.._ 

... 
·· .. , ::· 

. ; · . .-;-· 
:-:'· -r' . . ~ ' ... 

''*' • I • 
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N,0 tSS.-MARINHA.-:-Aviso de 2 de Abril de tS.'l6.-M4íada 
observar o Regukl.mento . relativo ao serviçq interno ; 

da Contadoria de Marinha. ' 

Bio de Janeiro .. Ministerio dos Negocios da Marinha em ·· 
2 d1~ Abril de 1856. J. ' 

Sua l\lagestade o Imperador llouvc pot· bem Ordenar, ; 
que para execução do Decreto N.: 1.739 de 26 de. Março u.l- .~. 
ti mo , que reformou a Contadona ·.Geral da Ma!·mha, seja . ~ 
observado no. serviço interno da mesma Contadona o Regu- 1 
lamento annexo ao presente A viso: o que communico a V. S., ~ 
para que assim o tenha entendido c faça fielmente cum- •. ·j; 
prir. 

Deos Guarde a V. S.-João Mauricio Wanderley . ...,...Sr. 
Antonio José da Silva. ~ 

Regulamento para o servÍ~o Interno da 
()ontadoria tle Harmha. 

CAPITULO I. 

Dos processos das folhas e documentos para pagamento. 

Art. 1.• Nenhuma folha de pagamento, ou processso 
de documento para o mesmo fim, se poderá fazer com ~ 
terição dos modelos c praxes estabelecidas, ou que de fu
turo se estabelecerem; devendo sempre indicar.:.se. o elerci
cio c a rubl'ica , a que pertencer a dt!!;peza, como se vê 
dos modelos n.•• 1, 2, 3 c 4. 

Art. 2.• Os conhecimentos em fórma dos genoros for .. 
necidos ao Almoxarilado, ou ao Hospital da Marinha da 
Côrte, não poderão ser processados, sem que sejlio acom
panhados das facturas dos generos, ou de outros documen- f~ 
tos que tenhão equivalente authenticidade. 'I 

Art. 3. o A conferencia das ferias dos operarias, ou de ~· 
outras quaesquer pessoas, que perceberem vencimentoS;~ dia- -, 
rios, .só poderá ter lugar, á vista dos pontos que devem . 
sempt·e acompanha-las. 

Art. 4 .• • Os prets dos Corpos de Marinha tambem não 
serão confel'idos, sem virem acompanhados dos prels parciaes · ' 
das Comp:mhias, e das relações de mostra, ou daquelles 
documentos compmbatorios c dcclara~ões, que forem exigi
das pelos respectivos Regulamentos. 

Art. 5." No que respeita ao processo e fórma do paga
mento da 1\larinhagem dos Navios da Armada, continuarão a 

G 
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· .. obs(lrvar-se as disposiçõert l)a llQr~ar·ja da lntendencia de i9 -·~· 
de Julho de 1836, mandado observar por ordem do Quar- · :' 
tel General de 23. «lo mesmo mez a anno. · 

Art. G. • · As guias ·ao desembarque·, jJassadas segundo os •:·~ 
rriorltllOS n. ns 5 ,O 61 deVclll SÇI' U copia licl ~O QS$01l~!lJIIOillO ·:r~-
de cada pr·aça C9nslal}lo (los r·ospectivos livro~ .de ~OCCQffP~; · :.:· 

• mencionando-se todos os movimt•ntos de sei'Vtço da pra~A ·, e ~· 
os vencimentos com que houvei· sido abonada. 

\Art. 7 ." HaveJ'á o maior· escrupulo na confeJ·encin ~~s 
folhas para os pagamentos das guamições, os quaes .~r~!>~·, 
feitos em (lCto de mostra, como o detel'lnina (l Legi~làç~9 ~ 
em vigor; tendo-se espccialmevtc ~m vista as alterll~es e· 
notas de cada praça, segundo o disposto nos Hccretqa q. •• . 
1.465 e 1.466 de 25 de Outubro de umr.., e instrncçõ!l~.m~n- . 
dadas observar por Aviso de 28 do mesmo mez c 1\!inQ;· ~ • 
bem assim quaesquer disposições que de futuro se ~d9;.~~
ptarem. · ,fY 

Art. S.• As folhas ele pagamento dos diversos serviços~ 
do Arsenal c .outros ser·ão nrganisadas nas propr·ias ~sta~ões : · 
crn que clles forem pmstados, c remdLidos á Conl;~dor·ia da 
Mal'inha impl'Ctcl'ivelmcntc no dia immcdiuln ao em qu(l fin
dar o mez; c logo que sejão ahi recebidas, serão propessa4a5. 
com prefercncia a qualquer outro tr·abalho, sendo exaipiQ!l
das por hum Oficial, o revistas por outro, tanto na P~tr-
le moral , como na do calculo. . .. 

Art. 9." Se as referidas folhas não estiverem organisadas ... · 
de conformidade com os modelos dados, ou contiverem erros '• 
de calculo, serão devolvidas pelo Contador da Marinb11 · às '"' .· 
Estações que as organisárão, p~t·a que sejão emcndada'l. Se :.~: 
porem estivm·em na devida fónna , e exacl&s ·na pai·Lc!, do: ; ·. 
calculo, os ·refflridos Empl'Cgados assim o certificarão; ~~ap-: .. ·. 
do o que as examinar em 1. • lugar da sc•guintc ftlprjubt: , 
-Examinei e cstà em lt.ido cxacta. F-, c o 2.• dest'outra: , ;; 
-llovi e conftwe. F- ; datando ambos estas declarMõ~s. _;~f; 

Art. 10. Feito isto, serão entregues as mesmas tqlti~(.:: 
ao Chefe da: Secção, o qual depois de as ex;~minar as a~H'.;; · 
gnará, passando-as ao Contadot·, que as deverá rubricar~ ~:·{ 
romettcr a Estação que tiver de fazer o pagamento , prec~ · 
dendo a necessaria escripturação na Contadm·ia da MariQha. .. 

Art. 11. No processo de quaesquer docum~n~os d,., re.,. · 
ceita e despeza se observar·á a mesma regra estabeleé~d~ ~o:· · 
Art. 9.", e nenhuma despeza se poderá effcctuar, sem que .o ··• 
respectivo· documento d'ella tenha sido previamento pro·a·.j. 
do · pela rór·ma sobredita. · · · ' , .. · · 

'~ t ·~~· 
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CAPITULO 11. 

Do.ç Inventarias e da tomada de contas. 

Art. 12. Todas as vezes que a Contadoria tiver de pro
ceder a inventario tanto nas arrccadacões de terra, como a 
bordo dos Navios, observnr-se-hüo as· seguintes regras: 

§ 1.0 Tomar-se-hão a rol em caderno especial as quan
tidades e qualidades dos generos e objectos , á medida que 
se forem inventariando; devendo encerrar-se o trabalho dia
riamente com as assignaturas do Empregado incumbido do 
inventario e do responsavel. • 

§ 2.0 Todas as receitas e despezas, que se e!Tectuarem desde 
o primeiro dia em que começar o inventario se lançarão em 
nome do novo responsavel; devendo os Empregados encane
gados do mesmo inventario tomar nota em separado, á vista 
dos respectivos documentos , dos generos que se forem dos
pendendo, com exccpção dos que provierem de novas receitas 
para attende-los no referido inventario. 

§ 3.0 Os sobreditos Empregados deverão sempre consultar 
a escripturação dos responsaveis , para por ella regularem o 
desenvolvimento e a verdadeira nomenclatura dos generos o 
objectos que tiverem de inventariar. 

§ 4. o Não comprehenderão no& inventarios os generos e 
objectos, que forem reconhecidamente inuteis; organisando-se 
logo as competentes guias de entrega ( as quaes deverão ser 
por elles assignadas ) para os armazens respectivos, por conta 
dos Encarregados substituídos, salvo qu:mdo os ditos inventa
rios se fizerem nas arrecadações de terra; por que então bas
tará que de tudo tomem as precisas notas el7i' separado, para 
depois podm· ter lugar o consumo. 
~ 5.0 Nas relações geraes dos generos c objcctos que invcn

tanarem , deverão declarar os preços de cada unidade, e os 
competentes valores, segundo o que constar dos livros de 
receita respectivos, e na falta destes, das informações extra
hidas das estatisticas do material existentes na Contadoria, 
ou por outra qualquer fórma que se approvar. Estas rela-
ções deverão ser feitas em duplicata, para ficar huma am~b:-::.-
xa á conta com o documento do seu debito, o ser a outt·a 
remettida á 2. a Secção da Contadoria. 

§ 6. o Conclui do o inventario deverá o Empregado lavrar 
termo de encerramento, declarando as circumstancias qoe tive
rem occorrido, e que se relacionárão os generos c objectos 
sem a menor falta. Este termo c o inventario serão a!lsignados 
por elle, e pelo Escrivão e responsa.vcl, e nos Navios Lambem 
pelo Olficial immediato, ou quem suas vezes fizer. 

Art. 13. A tomada das contas pela Contadoria da Mari-
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nba deverá ser feita pela maneira prescripta nos Arts. 91, 32 
e 33 do ltegulamento, que baixou com o Decreto n. 0 1.739 · 
de 26 de Março de 1856 ; e o Empregado , que for incumbi
do de tomar qualquer co.nta, deverá examinar e verificar pri
meiro quo tudo o numero do livros e documentos, de. que · 
ella se compuzer, passando o competente t·ecibo no respc
ctvo livro do lançamento das contas; o ficará responsavel pela 
que lhe for entregue ao Chefe da 2. • Secção. Preenchida esta 
formalidade , não poderá receber livro ou documento algum 
pertencente á conta , sem que seja por intermedio do Chefe 
da referida Secção. 

Art. H.. A tomada de qualquer conta consistirá no seu . 
exame arithmetico .e moral. , 

No exame arithmetico vedficarão os Empregados ( toma- · 
dor c revisor da conta ) , se todas as operações arithmeti- ,· 
cas constantes dos livros principaes e auxiliares , e docu
mentos que a constituírem, com excepção unicamente d()s que · · 
tiverem sido examinados previamente pela Contadoria, estão . ~ 
exactas ou cont&m etTos ; e , neste caso , as partes em que 
estes so derem , as eausas do que proYicrem , o a impor- ~ 
laneia delles. . 

No exame moral verificarão algumas das seguintes cir
cumstancias, ou todas, segundo a natureza das contas: 

§ 1. o Se os livi'Os estão abertos e encerrados corq. os pre-
cisos termos , numerados seguidamente, e se todas· as folhas , -.. 
delles forão rubricadas por Autoridade ctlmpetente. 

§ 2. o Se a escripturação está feita com limpeza , e ehro
nologicamente, sem folhas em branco ou intercaladas, entre- · 
linhas, &c. 

§ a.o Se a mesma escripturação está ou não organisada 
de conformidade com os modelos prescriptos nas respectivas 
Leis, Regulamentos e ordens, e, nesta ultima hypothese, em 
que cQnsistem as diflerenças e corruptelas ; e outrosim se 
hc susceptível de melhoramento no interesse dn fiscallsação 
e simplificação do serviço. 

§ 4. o Se os documentos comprobatorios da despeza estão· . 
feitos com clareza e exactidão, sem o menor vicio, e eon-
fot·mes aos modelos e regras que regerem a materia. · , ' 
.,.,.~5. o Se os Empregados subalternos, que ordenárão dos- , 
pemlS , esta vão para isso devidamente . autorisados por delega. . . 
ção do Ministro , ou não ; e , no caso de estarem , se . as ... ~. 
ordenárão dentro das faculdades que lhes tinhão sido con.,. 
cedidas; ou se ~xeedêrão estas, e em quanto. " 
. § 6. o Se as despezas por elles assim ordenadas erão, ou 
não legaes e necessarias ; se forão devidamente justificadas. 

§ 7. 0 Se os preços dos gcncros comprados forão regula
res por coincidirem com os do mercado , ou não , por . os 
excederem; devendo os Empregados que tomarem a conta 1 

• 1,·· .'!:., 
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para . betti desempenháretn esta parte de suas attribu~r;õas, 
exlihiinal,' os pretos correntes, e os das compras dos sobre
ditQs, gétie,·os anteriormente feitás. 

§ 8.o ~ô os reSptlctivos Alnioxarifes, e quàesquer outros 
êàlcimt•gadós de ~espeza dé p;cilc•·os ou dinheiro, se debità
rao pelas quantias e quantidades constantes dos documentos 
que deveR\ legallsár sua receita : se a despeza está de con
fotihidd.tlb éotn os documentos que a justificarem ; e bem 
assim se os que eÍles apresentarem para justificar a ines
ma receita e despeta , fotliô expedidos por Autoridade com
petente; e, . no caso de que a despeza seja relativa a parti"'
cularés, s~ os pagamentos torlio feitos aos le~titimos credores 
ou. ás pessoas por estes devidamente autorisadas. , . 

§ 9.0 Se ôs, mésntos pagamentos forão feitos no devido 
temtm, ou se houve da parte dos eiicarregados dé os fazer 
déinora tfUb não pál·eça justificada. 

§ 10. Se as quantidades dos generos compmdos para for
necimento dós armazeils párecem excessivas ou razoaveis;. tert
do attenção áOs saldm existentt•s na occasilio de se fazerem os 
pedido~ , e ao tempo . para que estes forem feitos. 

§ 11. Se as quantidades fornecidas para munições de 
boca, dietas , &c. , são as correspondentes ás marcadas nas 
tabellas respectivas para o tempo para que foi calculado o pedido. 

§ 12. •.se as quebras dadas são as que permittem as re-
fei'idas tabellas. . 
~ 13 .. Se as inaterias primas consumidas na construcçlio de 

qu't\lq'ucr obra são exactamentc as que marcão tambem ·as res- . 
pectivas tabellas. 

§ 11~. Se os fardamentos e mais o~jectos dados com tem- , 
po certo de duração marcado na Legislação , forão entregues • 
nás porções e epócas fixadas na mesma ... I.egislação, ou se ' 
hólive nisso abuso. 

§ 15. Se a quanlidad(J do~ sobresalentcs fornecidos aos 
Navios da Ai·rnada foi a que marca a Legislação respectiva. 

Art. 15. Serão tomadas mensalmente pela Contadoria 
da Marinha as contas do Comprador e todas as mais que 
o puderem ser no mesmo prazo. 

. Art .. 16. · A' medida qoe o Empregado encarregado da 4 
' tomada de hUma conta de gcneros ou de dinheiro for et.?- ---. 

minando os, tes(lectivos documentos de receita e despeza ~rá · ' 
lançando neUes a seguinte. nota.-Examinado F.; e o mesmo·,\:.~ 
praticará o Chefe da Secção na revisão, que della he obí:iga-!'tf 
do a fazer. ·1 ~· 

Art. 17. Os erros que apparecerem tanto nos livros como ' 
nos dócumetitos das contas de dinheii·o , sendo pelo Emprega-· . 
do COJTigidos, no t.• caso, por meio de extornos no de,• • 

. bito ' no c•·editó; e ' no 2 .• ' por meio de declarações por 
elle ~scriptás é assignadas nos ditos documentos. 
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Os que porém tiverem lugar nos livros e documentos das 
contas 'lle ~netos, se remediarão , como até agora, pot· meio' : 
de notas escriptas á riiàrgeni direita , ou esqUeJ'dà dos livrús- · . 
e· doçutrientos; hannonisando-se setnpt·e da mclhot· fót·ma os• 
algarismos re~pectlvos. 

h rt. Ht Depflis (lt! ler ('.ntMuillo o tt·nhnl hn, orJ.(nnlsnrA: 
o ~tnpregado cncarregndo da tomada da conta hum rclat(ltló. 
cii'clhnstanciádo; no qual exporá tudo quanto tiver énconttadU 
no eitame fui to, âlJontatidó as fúltas, erros e abusos de qttal
quer genero que ~escobrir, betn como o alcance, se a cõnta 
o tiver; acompanhado de tabellas e conta corrente detnlltls-' 
trativa , tahto da natureza c importancia das referidas faltas ; · 
oomo do altànce que tive i' encontrado; e, depois dn o dat:tr . 
e a~signar, o l:lrltregllrá ao Chefe da 2. 3 Setçilo com todos IM 
documentos; livros e papeis relativos á mesma conta. 

Art. 19. O Chefe da 2.a Secção procedl.'rá por seu turno 
á revisão da conta , como prescreve o Art. 32 do Regulamento 
da Contadoria , devendo ter em vista nesta tmbalho o relato- . 
rio do Empregado tomador della , e proceder do mesmo modo 
que este n respeito das notas postas nos documentos que for 
examinàndo; e depois de concluídos os exames precisos , tan-

.,. to para vet•ificar a cxactidão das observações feitas prlo toma
dor,. como para descobrir quaesquer faltas que por ventura • 
tenhão escapado , organisará o relatorio geral e final da con
ta; podendo concordar simplesmente com o tomador della se 
inteiramente se conformar com o relatorio dest" , e nada tiver 

, que accresccntar-lhe. 
-Art. 20. O Contador da Malinha, depois de receber o 

relatorio, examina-lo, e proceder ainda aos exames que tiyel' 
por oocessarios para certificar-se da exactidão do trabalho feito, 
proferirá o seu julgamento pelo seguinte modo: «Julgo exami-, 
nada esta conta , devendo pmceder-se, &c. , &e. , (segundo as 
circumstancias dclla}; e no caso de que se não conforme com 

~ · o trabalho feito, deverá ordenar, por despacho, que se pro
ceda aos exames e trabalhos, que julgar convenientes . .. 

' 
~ Art. 21. Se durante o processo da tomada da eonta, o 

Empregado encarr<>gado desse trabalho, ou o Chefe da Secção 
revisor entender que he indispensavel ouvir os responsaveis 

~~ pela.. dita conta , requisitará dó Contador a presença delles • _ 
,, e este, por officio dirigido aos mesmos responsaveis, exigirá_ : ·, 

que se apresentem na Contadoria no dia e hora que lhes:. • _. 
marcar, para o fim de prestarem os esclarecimentos e infor ... -, 
mações , que forem precisos. . . 
· Al't. 22. Serão registrados , em livro propl'io, n&. ~M . ' 

• Secção , os relatot·ios do tomador e revisor das conta& , · 
bem como a relação dos aleances, quando os houver; deven
-do ser esta extrabida em duplicata, para ficar h uma annexa ao 
-relátorio, e ser a outra remettida pelo Contador ao ~e!lpon-
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savel, com a notificação de que deverá indemnisar a F a• 
zenda do alcance reconhecido , dentro do prazo de 30 dias, 
sob pena de ficar sujeito á prisão administrativa, conforme 
a disposição do Art. 36 da Lei n.• 628 de 17 de Setembro 
de 1851, marcando-se novo prazo; findo o qual, se ainda, .. ,, 
ni'l.o satisllzcr o alcance, será processndo nos tet·mos da Reso- ! 
loção de Consulta de 22 de Dezembro de 1855, declarada 
em Aviso de 27 do mesmo mez e anno, e proceder-se-ha á 
cobrança executiva perante o Juizo dos Feitos da Fazenda. 

Art. 23. O tomador da conta, quando entregar ao Che~ . 
f e da 2. • Secção o seu relatorio, livros e documentos relati
vos á mesma , o acompanhará de hum a nota contendo o nu~ 
mero desses livros e documentos , a qual será logo cotejada 
com o lançamento da entrada , para verificar-se a exacti
dão da entrega. 

CAPITULO 111. 

Dos assentamentos. 

Art. 21~. Os assentamentos do pessoal, de que trata o 
§ 1. • do Art. 7. • do Regulamento da Contadori11 , serão fei ... 
tos, escrevendo-se no alto de cada folha do respectivo livro, 
logo na t.• linha, o titulo do posto ou emprego, na 2.• o 
nome por extenso e na 3. • a naturalidade, filiação, idade e 
estado. 

Cada folha será dividida em duas columnas verticaes : a 
do lado esquerdo servirá para mencionar a data do Decreto, 
Oiploma ou Nomeação do individuo, bem como todas as 
alterações e notas que occorrerem a seu respeito; a do lado 
direito , para se averbarem os pagamentos que lhes forem 
feitos, e os descontos ou reposições em que incorrer, con-
forme o modelo n.• 7. , 

Art. 25. Na matricula das praças de pret dos Corpos, 
Marinltagem, Opera rios e outras classes, de que trata o § 
2.• do citado Art. 7.•, se adoptará o mesmo systema, com a 
difl'ercnça de serem as primeiras declarações escriptas segui ... 
damente , e póder cada folha conter o assentamento de mais 
de hum individuo, segundo os modelos n. •• 8, 9 e 10. 

Art. 26. No começo dos livros a que se referem os· Ar
tigos antecedentes, reservar-se-ha hum certo numero de folhas, 
que não entrarão na numeração, para índice ·alphabetico dos 
individuos que nelles tivm·em assentamentos, e para hum 
extracto chronologico de toda a Legislação concernente ao 
pessoal, de que os mesmos livros tratarem. 

Art. 27. Os livros de matriculas servirão não só para 
auxiliares das mostras , a que os Empregados tiverem de as. 
sistir, na fórma do § 1Q do Art. 10 do Regulamento da Con~ 
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Exercicio de f8aa a t8!J6. 

§. <:ORPO D' .i\..RM.i\..D.i\.. E <:LA.SSES .i\..~NEXAS. 

Follta tle _pagamento aos Ofliciaes embarcados na Fragata 
soldos do me~ de .laneiro de I858. 

Constiluipão de seus 

CapUde de Dar e Guerra Cotntltantlcntte. 

f.......................................................... Soldo ••••• 

Recebeo e comigo assignou. Pagadoria de llarinha 4 de Fevereiro de 1856. 

4 

Commandante. Escri,·fio. 

Capitão TeneHie. 

F.......................................................... Soldo ••••• 

Recebeo e comigo assignou em 4 de Ferereiro de 1856. 

F. F. 

P••l•nf!'l••o Tenenle. 

F. Soldo de Dezembro de 1855 e. Janeiro de 1856 .•••••••••.••••••••••.• 

Recebeo e comigo assignou em 4 de Fe\'ereiro de 1856. 

F. F. 

DESCONTOS. 

Soldos. 

Hospital. Asylo. Total. 

i> 
116$000 •.•••••••.•..••.• o •••••••••••••••••••••••••••••• 

815200 16SBOO .••••••.•••••••••••••••• 16S800 

1168000 108000 .•..•••••••• 55S9~0 

lmportnncia 

liquida. 

116$000 

·.·~) 
F·· •• · • •• • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • · · • • • • •• • •.• •••• . • • • • • • • • • • • Soldo... • • 2i SOOO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8900 S900 ~681 00 

&c. --------1--------t-------t-------ll----~---•-----~~ &c. &c. Rs. 3408200 628720 105000 $900 73~6~0 266S580 

Importa em duzentos e !essenta e sris mil quinhentos e oitenta réis, liquido de setenta e trcs mil seiscentos e vinte réis do total dos descontos. Bordo da Fra · 
gata Constituição surta no Rio de Janeiro 2 de Fe,·creiro de 1856. 

F. F. 

Commandanle. ·" Capitlio Tenente Immcdiato. 

Examinei e está em tudo exacta. 2.a Secção da Contadoria de Marinha 8 de Fevereiro de 1856. 

p Revi c conferi nesta data. 

Chefe da Sec:çfio. F. 

Escripturario. 

N.· 
Creditadv a folhas do Lino de receita e despcza. 

Pagadoria da Marinha em 8 de Fevereiro de 18ã6. 
F. 

Eserivno. 

F. 
... .. 

Escrivão. 

F. 

Escripturario. 

Notas .••••••••••••••••••••••••• 
Cobre •••••••••••••••••• "'"":··. 

Total ••••• 

!668000 
8580 

!668580 
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IJIIISTERIO DI IIRIRHI. 

Exercicio de t8ãã a f8ã6. 
§ I3. FORÇA. N& V &L. 

lj'olha de pagamento ao• Ofllciaes embarcado• na Fragata Co•••tituipão .de suas 
maiorias, comedorias, e mais "encimento11 de olaneiro de I856. 

·. 

DESCONTOS. 

~L&88E8 E :NOMES. 'Vencimentos. 
~ 

lmpol1allela 

Divida. I Uogpitai. As,-lo. 
--... liquida. 

3 

Total. 

F . . • • • • . • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • • . • . • • • . . .. . Maiorias. • • . . • • • • • • • 798000 
Comedorias a 48000 UHOOO ---- ......................................................... . 

Recebeo e comigo assisnou. Pa,adoria da Marinha 4 de Fevereiro 
de 1856. 

F. F. 

Commandanta. EscrivAo. 

C•pllite 2'e..,..te. 

F............................................. Maiorias ........... . 
Comedorias a 18200 

b08000 
378!00 

Recebeo e comigo assignou. Pagadoria da Marinha 4 de Fevereiro 
de 1856. ( i'J 

~ R 

JE•eftefle e:~:lr••"•....,..•· 

F •••••••• Soldo •••••••••••••• 
Maiorias •••••••••••• 
Comedorias a 600 rs. 

Recebeo e eomigQ assignou. Pagadoria da Marinha 4 de Fevereiro 
de 1856. · 

F. F. 

308000 
2!8000 
248800 

878200 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

168800 ........... . 58000 ••..••.••••. 

1948000 

178!00 

718800 

1----11------l--·-------·----1----
Rs.. • . • • • • . • • • . • 3588000 •••••••••••• 58000 58000 3538000 

Importa em trezentos e eincoenta e tres mil réis liquido de 58000 de desconto. Bordo da Fragata Constituição surta no Rio de Janeiro ! de Fevereiro de 1856. 

F. F. 

flepitlo de Uar e Guerra Commandante. Capitlo Tenente Immediato. 

Eumin~i e esl& em tudo eucta. !.• Secç!o da Contadoria de Marinha 8 de •·evereiro de 1856. 

F. Revi, e conferi nesta data. 

~re da ~o. F. 

Escripturario. 

Creditado a rolbu do Livro de receita e despeza. 

Pa1adoria da Marinha 8 de Fevereiro de 1856. 
F. 

Eserivlo. 

F. 

EscrivAo. 

F. 

Escripturario. 

Notas ........................ . 
Cobre ....................... . 

Total ••••• 

3528000 
11000 

3538000 

O ca1a11o doa soldos e enLros vencimentos serA feito sempre na razlo de 30 dias por cada mez, salvo quaudo rur vencimento diario, em cujo oeso eontar-••· 
lllo •• dlu qae ti"'r e mez retpeetivo. 



IINISTERIO DA MARINHAs 

Exercicio de f855 a f856. 
§ 1.3. NA. TIOS A.DMA.DOS. 

Folha de. pagatnenlo tis prapas •le marlnhagem da Fragata Constlltdpiio de aeua 
soldos e naals .,enclmentos do nae; de .la11elro de 1.8H. 

DESCONTOS. 

l -._ lm::=~la 
Divida. Hospital. Fa.. Total. 

dameJilto. -·-------·--·-·------ -·-----·----11----------r------------ -----

t::L&SSES E NOMES. Venelm.en-

tos. ·-

••r4•Miroe: de fJ'-•"' 8•JJ..-4er. 
F. 

Soldo ........................................... . '08000 1666 ....................... . !8166 

' F. 
Soldo ••••••••.•.••••••••••••••.•••.•.•••••••••••. biOOO 68666 •••••••••••• 111666 

2.o ••ri•Aelro. 
F. 

Soldo ••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••• 10804!0 1333 ............ ............ . ........... 1333 ~67 

10 F. 

Soldo ........................................ , .. . 78000 8!33 ············ ............ ........... 8!33 61787 l'K· 

12 F. 

Soldo ........................................... . 78000 S233 ............ ............ ············ 8233 61767 

Rs. 6i8000 21i6á I 1>8000 68666 lBbOO U8631 '98369 

Importa nn quarenta e nove mil trezentos e sessenta e nove réis , liquido de quatorze mil seiscentos e trinta e bum réis do total dos descontos. Bordo da 
Fragata Conslituiçlo no Rio de Janeiro ~ de Fevereiro de 18ó$. 

F. 
Commandante. 

F. 
Escrivao. 

F. 
Capitao Tenente Immediato. 

Euminei e está em todo etacta. !.• Secçllo da Contadoria de Marinba 8 de Fevereiro de 18ó6. 

Revi e conferi nesta data. 
F. 

F. 
Cbefe da SeeçiO. 

F. 
Escriptnrario. 

Escriptnrario. 

Forao pagas as praças indicadas com a nota (pg) , cujas averbações ficao el8radas nos respectivos assentamentos do Livro de •occorros pelo empregado da ~~; 
tadoria, abailo assignado , que assistio ao pagamento, no total de trinta e dous mil novecentos e trinta e cinco rei& •••••..•••••••••••• , •• •• • • • • •• • • 32 ... 

Deidrao de ser pagas as praças seguintes : 
!.• Marinheiro F ........ !Por ter desertado) ................ . 
Grumete F.. • .. .. • • . .. . (por estar no Hospital) ........... .. 

Pagadoria da Marinha 9 de Fevereiro de 18ó6. 

F. F. 
Escripturario. Eserivao. 

Creditado a folbas do Livro de receita e despeza. 

Notas.............. 311000 
Cobre............. 1193> 

Tbtal,. .. • 3!893S 

Pagadoria da Marinha 9 de Fevereiro de 1856. 
F. 

Esc.riv&o. . •.. _ _, •.. 
Aa folhas de pagamento para ao praças do Corp~ de lmperiaes Marinheiros e Balalblo Naval serlo feitas tambem por este modelo. 

98667 
611767 

1~8U! 

Rs. 49l36i 



.. 
Exercicio de t8ãa a t856. 

§ 211.. MA.TEHIA.L. 

*'olha Ele pagamento ú pe11soa abaixt~ decla1•ada, em confoJ•midade do contJ•acto cej 
bradt1 pela l~ttendencit• da Harilllta e1n 1.9 de ............ , segundo o il.'f!iso de ..... .. 

A F .••••••••••••••••••• a importancia da primeira prestaçl'io do mez de •••••••••••••••••.•••.•• por conta da quantia de quarenta e b 
quatro contos de reis por que foi ajustada a fartura de •••••• , ........................ para ................................ dentro 

do prazo de .................................... , ...................... conforme ............................................... Rs .• 4.40( 

Importa na quantia de quatro contos e quatrocentos mil reis. 2.a Secção da Contadoria de Mar.inha 8 de Fevereiro de 1856. 

1'. RcY' e conferi. F. 

Chefe <la Seeç.io. F. Escriptururio. 

Escripturario. 

Reeeh~ comig!( l!!~ignen. Pagadoria da Marinha 8 de Fevereiro de 1856, 

Escrivfio. 

Creditado a folhat do Livro de receita e despeza. 

Notas •.••.• 4.4005000 

Pagadoria da Marinha 8 de Peverei•o de 1856. 

F. 

Escriyão. 
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f. 

Commandanle. 

Em virtude da ordem do Quartel General da Marinha de á, e t.lo Commantlnntr. 
da Rstaca.o Naval de 6, tudo de Março do corrente annõ, desembarca da l'ra,ata 
Constituição o seguinte Official: 

Segundo Tenente d'Arroada.. 

Livro de soccorros rolhas 

Por "Somea('llo do Quartel General da 1\Iarioba de 26 de Junho de 1S5á em· 
barcou para senir nesta Fragata. 

Deve á Fazenda Nacional a quantia de 200$000, que se lhe adiantou pela Pa-
• gadoria da Marintnl, a fim de ser descontada pela 5. a parte do seu soldo, conforme 

o Aviso de :!8 de Junho de 1855. 
Baixou ao Hospital da Marinha em :!O de Agosto de 1855, e teve alta em 

31 do mesmo mez e anuo. 
Desta.rou para o Brigue Maranhao em '2 de Setembro, e regressou á esta Fra

gata em !O de Dezembro de 1855 • .-

r. 

1155. 

Pago de soldo pela Pagc.doria da Marinha até o fim de Maio de 1855. 
Recebeo por esta Fragata o soldo de Junho a fim de Agosto dito, maiorias 

e comedorias de 26 de Junho a fim de Agosto dito, com desconto de 8 dos 
dias que esteve no Hospital, e de S para amortisação · de divida, impor~ 
tando todos os vencimentos pagos em réis............... . • . • • • • . 8 

Recebeo pelo Brigue Maranbllo o soldo, maiorias c comedorias 
de Setembro a fim de Novembro de 1855, com desconto de $ 
para a sua divida, tudo na importancia de .................... . 

Rs. 

Importao todos os vencimentos pagos em reis ....•....••••. , o desconto para 
o Hospital em ••••.••.••••.•...•..•. c o de divida enl .•....• , ... 

Sorcorrido com rações, e velas para luzes até hoje. Bordo da Fragata Consti· 
tuição no Rio de Janeiro em viate de Janeiro de mil oiLocentos c cincueuta e seis. 

F. F. 

Capit.:1o Tenente (' Immediato. Esr.riy:J.e. 



. · 

F. 

Conmmundonte. 

J.ino de JOtrorros, -. rolhas !á. 

1lt 

mi(OID~LI_.líl ~1. o ~[JI 

Em YirtudP da ordem do Qu~lrtf'l Geot>ral da Mariuha dt• f> de Mnr('o do ror
reolc anno, desembarca da }'ragata CoosLituiçüo, por ha\'flH~our.luido o en;.(ajamenlo, 
a pra.;a seguintt': 

Primeiro Marinheiro. 

F. 

~aturai ••••••••••••••••• ., 61bo de F e de F, idade ao assentar praça 3~ annos, 
eôr branca, pouca barba, attur.a 5 pés e 4 po.llf':gndas, olbos grandet, &c. 

• 

me.!':gaJ:~S:sf.:, d~: ~~"d~' _Ç!~:r:i~~,-i~e ~s;4~ r.~:~:i'!; r~!:pita~e:~nn:n~ 
Junho, e te\'e alta em !á do mesmo me~ dt 1854. DcstaC'ou para .o Drjgue Ma
ranb.lo, em 'O de Setembro de 18i:l&, e rtgrt'ssou a esta l:ragnta .em 4 de De-

Pago de soldo de 'o de Fevereiro de 185-4: a Om de Agosto de t855 por ('Sla 
Fragata com dtsconto do Hospital no total de ••.• , •••..••••• ,.. B 

zembro dito. · 

F. • 

C&J,ílllo Tencnt<' lmmediatoo 

Jdem pelo Brigue l\larauh4o, do 1." de Setembro de 1855 
a fhn de Outubro dito • , •••••• o ••••••• , • • .............. , •• o o. o 

Idem por esta Frngntn dos nwzcs de No1;embro dito a fim de 
Fe·rercir.o de l~ãü no total de réis ..... o ................. o•·, •• . -------

Rs. 

lmportiio as ttnantias pagas em • o........ • • o ...... o, o .. 

Socrorrido com raçno até hoje. 

Bordo da Fragata Constituição no Rio de Janciro dl'Z de Marco cJc mil oitocentos 
c dnfocuta e seis. 

F. 

Escriylio. 

f i: 

i 
~ 
~ 
: 
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1Vat•••·al tlo •••••••••••• Plho tle F ..... e de F ..... , IIUIICeo elllooooooo sollei••o • 

.. 
. úsentou pra(a de Aspirante a Guarda Marinha , como discípulo 

interno da Academia em 2 de Março de 18f>O, em -virtude do Aviso 
da Serretaria de Estado de 20 de Fe,·ereiro dito. 

Concluindo os estudos da Academia , foi promovido a Guarda 
Marinha, por Aliso da Secretaria do Estado da Mari[]ba de ~O de 
Dezembro de 1852. 

Apresentou nomeação do Commandante da Arademia de Mari
nha eom data de i6 de Dezembro dito, e por eJia pagou na Recc
~doria do .Municipio os direitos de 5> por 0 /o, e sello, no total de 
rt'IS ••• , •••••, 8 

Por nomeaç;1o do referido Commandantc, de 2 Jc Janeiro de 
18:,3, embarcou na J:'ragata Constitui\<io, da qual passou para a 
Cont'ta Dons de Julho em 28 do mesmo JJH'Z e anno , c dt>sta 
dC'srmbarf..on com guia em 4 rlc fe\·ereiro dr: 1854. 

Promoyido n ~.o Tenente por Derrl.'to de 14 de Marto de 185G. 

!856. 

Pago de soJdo como Guarda Marinha até 13 de Março, 
0 ~ld~d~"'i4dna l~s~ ~:s~f~~c;:, · iiQ~"id~ · d~ ~-~~~i~. Pi~. ~g~. 
pelo recibo notado eiU 2 de Abril dito ................... · 

F. 
a.e Escripturario. 

Soldo de Abril , ern ! de llaio •.••.•.•• • •••.• • • • • · · · · • 

F. 
2.o E.script.urario. 

., . 
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O ~TTO que for organilado por es!A! modelo poderá ser impresso na parte relativa aos titnlos. 

A IDspecçlo do Arsenal enviarA mensalmente á Contadoria mapas, orglllisados e aSiigtlndos pelos Apontadores e Ajudantes da Insperç./lo, das alterações dos opera
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( 179 1 
tadoria , como tambem para fiscalisação do movimento ·das 
dilferentes praças ao serviço da Armada e Estabelecimentos--
maritimos. . . 

As epocas das mostras serão fixadas pelo M'i.nistJ•o da'. 
Marinha, que dará , sob proposta da Contadoria , as demais · 
lnstrucçõcs , que julgar nccessarias, para levar-se a elfeito , .. 
com exactidão e regularidade, a mencionada matricul!l. ,.,.. .;_. 

Palacio do Rio de Janeiro em 2 de Abril de 1856. ~ltfltf· .~_ 
Mauricio , Wanderley. · -. ,, 
N." 134.-FAZENDA. -Em 4 de ·Abril de 18&6,.7 

Sobre a marwira de executá r-se o Art. 1 O dó· · · · 
Decreto de 28 de Agosto de 1849. · ·'' 

o ~Iarquez de Paraná, Presidente do Tribuna ... · 

. I 
'f 

do Thesouro Nacional, a quem foi presente o Offi .. 
cio n. o 24 de 22 de Fevereiro ultimo, com o qual 
remetteo o Sr. Inspector da Thesouraria do Pará duas 
relações dos objectos que, por ordem do Exm. Pre
sidente da Provmcia forão despachados livres de di
reitos na Alfandega no exercicw de 1854-185'5, e 
desde Julho de 1855 até 10 de Janeiro ultimo, t>r
dena ao mesmo Sr. Inspector que informe especificada
mente por CO:fita de ql!em forão. importados esse~ obje
ctos; e outros1m que d ora em diante cu.mprà. o disposto 
no~rt. 10 do Decreto de 28 de Agosto de 1849, .,.--r 
que o Sr. Inspector tem deixado de übservar, remetten-
do ao Thesouro no fim de caàa trimestre a relacão 
d~s . objectos que tiverem. sido .. despacha~o~ livres ·de 
direttos por ordem da Presidencm, não omittmdo, sem-
pre que fi~e~ taes remessas ~ as informações que ora., 
lhe são exigidas. . . . .. 

Thesouro Nacwn(ll· em 4 de Abril de 1856!-
!Iarquez de Paran\\, · · 
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tadoria , como tambem para fiscalisação do movimento ·das 
dilferentes praças ao serviço da Armada e Estabelecimentos--
maritimos. . . 
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Mauricio , Wanderley. · -. ,, 
N." 134.-FAZENDA. -Em 4 de ·Abril de 18&6,.7 
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o ~Iarquez de Paraná, Presidente do Tribuna ... · 

. I 
'f 
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N." 135.-GUERRA.-Aviso de 4 de Abril de 1856 . .....:... 
Detlara que o meio soldo que compete aos Ofliciaes fjene
raes quando empregfltdos tofl.l,o Engmheiros he o do posto . 
marcado na respeetwa. Tabella. · · 

;· Rio de Janeiro Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 4 de Abril de 1856. 

Em resposta ao seu OffiCio n. o 296 de 29 de 
Março findo, declaro a Vm. , para seu governo, que 
o meio soldo que compete a os Ofliaes Genetàes a 
quem por estarem em diversas Commissões , se tem 
mandado abonar vencimentos de Engenheiros, he até 
o posto que está mencionado na Tabella. 

Deos Guarde a V:m ........ }farquez de Caxias . ......_ Sr. 
I_nspector da Pagadoria das· tropas. 

N.o 136.- Aviso de 5 de Abril de 1856. -Manda 
observat· o figurioo do uniforme . dos Ofliciaes do Estado 
~aior •. declarando que os da 2.a Classe tem estrellas 
na gola em lugar de espheras , e não tem vivos nas 
sóbrecasacas. -Rio de ~aneiro. Ministerio dos Negocios da Guer• 

ra em 5 de Abril de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.-,-De Ordem de S. M. o Impe
rador remetto a V. Ex. para ser posto em execução 
o figurino do uniforme dos Officiaes do Estado Maior 
do Exercito , attendendo a que as golas das fardas dos 
da"'2.a Classe tem estrellas em lugar de: espheras, e 
que as sobrecasacas não tem ''ivos. · .· 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias.- Sr., 
Comrnandante das Armas da Côrte. · 



( 181 ) 

N. 0 '137 .-FAZENDA.-fm 5 de Abril de 1856 . .-...Jstn· 
çllô d~ imposto~ !obr~ a acquisição de embarcações · 

purà â Companhia do,Amazonas. ." 

Ministerio do~ Negocias da Fazenda. Rio de· Já-
neiro em 5 de Abril de 1856. · _c,.. 

Declaro li O Sr. Administrador da Mdsa do Con
sulado para a devida h1~lligencia, c em deferimetlto 
ào que me representou o Barão de Mauá, Presidente. 
da Companhia di3 Navégação e Commercio do Afila"'
umas, qui:! eth vistá da disposição da condição s.• 
do conlracto com à dita Companhia, approvado po,r 
Décrelo n. o I .445 de :2 de Outubro de i854, he 
isenta a Companhia de quaesqucr direitos sobre á. 
acquisição da propriedade e matricula de seus va
pores, qile devem ser nacionalisados , qualquer que 
seja o lugar de suà cofistrucção. -~Iarquez de Parâtié • 

• 

N. 0 tiJI'}.-Em 7 de Abril de 1856.-Jlandapf\ooê4 
der a lotação dos of!icio.ç c empregos de Justiça.· · 

O Marquez de Paraná, \)residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista as disposições 
do Hegulameuto de :3 de Marco de 1855, que augmen
tárão os emolumentos dos • officios e empregos de 
Justiça, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias 
de ·Fazenda que expeçüo sem demora as providencias 
necessarias para em Juizo competente se proceder á 
lotação dos officios e empregos de Justiça dos diversos.· 
districtos de cada. Província, sujeitos a direitos; . de-

1
, vendo-se observar .o que dispõe a Circular de 31 de 

Dezembro de 1853, depois de feitas as referidas lota
. ções, mas cobrando desde logo pelo respectivo arbiJ 
~--· tramento os referidos direitos. 

Thesouro Nacional, em 7 de Abril de 1856, ......... 
~ :Marquez de Paraná. 

.. 

.. . 
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N.o 139.-· Em 7 de Abril de 1856.-Sobre a ·exe
cução do Art. 15 do Regulame-nto de 15 de Junho· 

de 184.4. a .,~respeito dos indigentes. 
. - . 

. . Ministçrio -dos Ncgocios. da Fazendà. Rio de Ja-
, neiro em 7 de Abril de 18~6. · 

Illm e Exm. Sr.-Respondendo ao Officio de Y. 
Ex. n. 0 2 de 31 de Janeiro ~limo, em que me trans-

. mitte o que recebeo .da Junta do Hospital de Charidade 
dessa Cidade , pedindo que a botica do mesmo Hospital 
seja isenta do imposto estabelecido pelo Regulamento de 
15 de Junho de 1844; tenho de declarar a V. Ex. que o 
Art. 15 do citado Regulamento só permitte o allivio 
de semelhante imposto no caso de serem os conectados 
tão indigentes que não possão satisfaze-lo. Perante 
a Thesouraria dessa Província, que he competente 
para tomar conhecimento desta pretenção, como já 
o tem feito outras vezes, deve a Junta provar a in
digencia do Hospital a seu cargo, a fim de poder ob
ter o favor que impetra; ficando-lhe o direito de in
ter{lor r~curso par~ o Tribunal do Thesouro quando 
assim seja necessano. 

Deos Guarde a V. Ex. -Marquez de Paraná.
Sr. Presidente da Província de Goyaz. -

,.. 
N.o 140.-Em 7 Abril de 1856.- Sobre o paqa- ;~. 

mento de direitos de 5 o f o da tabella annexa á Le~ 
de 15 de Novembro de 1841. 

,:\" 

O ~Iarquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio n.0 234, 
que em 14 de Dezembro do anno passado lhe dirigio 
o Sr. lnspector da Thesouraria do Pará, tem a de- · · f 
clarar-lhe: 1.0 que não póde exigir dos Empregados : 
nomeados para servirem interinamente os lugares va~os 
por demissão ou aposentadoria, ou cujos serventuanos 
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effectivos se achão impedidos por licença , ou em con
sequehcia de commissão autorisada por Lei, senão 
os direitos de 5 °/J relativos ao tempo do exercício, 
que tiverem, visto como não se acha revogada pelo 
Art. 15 da Lei de 15 de Setembro de 185!, como, 
suppõe o Sr: Inspector, a advertencia 2. a da tabella 
annexa a de 30 de Novembro de 1841, segundo já 
lhe foí explicado na Ordem n.0 102 de 20 de No
vembro ultimo: 2. 0 que declarando a Decisão n: 213 
de 18 de Novembro de 1854 que de semelhantes· 
direitos só estão isentos aquelles Empregados publicos, 
que exercem lugares i.q.terinos na qualidade de sub
stitutos natos em virtude de determinação legal, 
torna-se evidente que a esse pagamento estão sujeitos 
todos os outros, que se acharem em condições diffe
rentes, ainda quando o seu exercício não se estenda 
ao período de hum mmo, porque neste caso, os di- · 
reitos são cobrados, como já se disse, na razão do tempo . 
desse exercício: 3.0 finalmente, que os Empregados 
dessa Thesouraria nella promovidos estüo sem duvida 
sujeitos ao pagamento dos referidos direitos pela diffe
rença dos novos vencimentos, como he expresso 'na 
advertencia 3. a da tabella citada; por isso cumpre que 
o Sr. Inspector os exija nüo só daquelles, que os tem 
deixado de pagar por occasião de accesso , senão tam- · 
bem do Chefe de Secção das Alagoas, para ahi removido 
na qualidade de 1. o Escripturario. 

Thesouro Nacional em 7 de Abril de 1856. -· 
Marquez de Paraná. 

' .. 
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Bepartl~ii., Ger._.t tia~ Terrtt-s Ptdtli_,fls. · 

N.• 141.-IMPERIO.-Aviso N.• 17 de 10 de Abril de 1856.-
Ao Presidente do Parant-Mandàndo dar o maior anda
mento possivel d nomeação de Juiz~s Commis$arios, e provi.:. 
dencias para que não seja estorvada a medição e demarcação · 
das terras possuídas. 

Illm. e E~m. Sr.- Constando do Relatorio apresentado 
ao Director Geral das Terras Publicas pelo seu Delegado in-

, terino nes11a Provinci~J ; 1. • , que não se tem feito nenhuma 
legitimação e revalidação de posses e sesmarias, por não es
tarem ainda no111eados os .Juizes Commissarios ; 2. • , que ai~ 
gun!!.moradores das visinhanças do local , em que o Inspector 
geral está medindo e demarcando as terras 4evolutas, tem · 
nao só tentado por força embaraçar o progresso da medidição 
mas lhe tem creado embaraços obstruindo as picadas aber
tas, &c.; 3.•, que continúa o antigo habito de invasão de 
terrasnacionaes, sem que haja algum procedimento da par
te dns Autoridades eMarregadas pelo Artigo 87 do Regula
mento de 30 de Janeiro de 1854 de conservar as terras pu
blicas. Determina Sua Magestade o Imperador que V. Ex. 
dê o maior andamento possível á nomeação dos Juizes Com-

. missarios , tome as providencias necessarias para que a me
dição e demarcaçãl) das tm-ras publicas não seja estorv.ada 
pela má vonta'de de quem quer que seja; active os Juizes 
l\Iunicipaes, Delegados e Subdelegados a cumprirem os de-

. veres, que pelo citado Regulamento lhes {;:trão 1mpostos, e re-:
commendc aos Juizes de Direito que ponhão em execução o 
Artigo 90 do mesmo Regulamento. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.
Sr. Presidente da Provincia do Paraná. 
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N.0, 1!2.-GUERIU..- Circlll~lt de 11 de Abril de 
. !856. - Ordt;na tifV& os. Qlliç~ ag!fJ·egados por JIW'-" 

tias sejão inspecc~nados de seis em seis mezu. ·. 

Rio de J~tW!r.O·. ~piswrio tlos ~egociós ~~ue:rra • 
em 11 da AbtJ.l de 1856. . '!l; 

\ 

Illm. e Ex. S. -Determinando S. l\1. o Jmpe
rador que_ os Offici~es do.~xercito que se ac~ão aggre
gados por molesba, . seJaO ~emestra,lmente mspooeio
nados âe s~tu~e ; ass:un o declaro a V. ·Ex. pal'a sua · . 
intellige~cia ;, prevjpfudo:o de. que· deve rem~tter á esta 
Secretana d EStadO os respect1v~ ter111os de :ID$peeçao. ~ 

Deos Guarde a V. Ex • .,_ Marquez de ·Ctiiu~ ••. : 
Sr. Presidente da Provincia de .• -~ .. · -: 

N.o 1.i3.-FAZENDA.-Em14deAbril de 1856.- -
Das rifas não he devida siza, mas sim dQI· 

Escr·ipt'ttras que se lavrarem,. ... 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, · respol)dendo ao Officio d6"' Sr. 
-Inspector da Thesouraria de Minas n.o 72 de 29 de
Setembro do anno passado, no qual pergunta se está 
Joaquim Henrique da Silva obrigado ao pagamento· 
dê sizas, que delle exigio o Collector da Villa do Mar. 
de Hespanha, correspondentes ás fazendas de c~ltura • 
que Hie sahirão por sorte em huma rifa annex.a A 
loteria geral que correo na Côrte em 24. de Abril do· 
dito anno, apezàr de ter allegado o .mesmo He1lrique) · 
não estarem taes fazendas sujeitas áquelle impo~to. p(jll :· · 
não poder elle, que havia promovido semelhan~ rm.t, · 
passar escriptura de venda a si mesmo ; declara ao 
sobredito Sr. Inspector que lhe cumpre revogar a 
Ordem qne expedio em 20 de 1 unho ultimo ao Collector · 
do Mar ue Hespanha , na parte em que manda cobrar 
~ siza das referidas fazendas, e proceder executiva.., . 



mente, se não. fo~ eD·a paga am!~avelmente, porque 
não póde., copstitwr. ·elemento leg~timo de renda hum 
acto illegal' como he a rifa ae que se trata ' á. . 
vista do Art. 52. d·a Lei. de 18 de Setembro de 1845. 
Não estão porê• da mesma sorte isentas do paga-· 
mento de siza. ·as escripturas que se tiverem lavrado 
de compra e.. ·venda das fazendas que sahírão a outros 
indivíduos ntt, referida rifa; e deve por tanto proceder
se contra qP~em de direito for, se não a tiver pago, 
nos termos do§ 9. 0 do Alvará. de 3 de Junho de 1809, 
pOf({Ue o facto de provirem ellas de huma rifa illegal 
não pód@ eximir de tal pagamento, visto como não 
compete ás Autoridades fiscaes apreciar nestas cir
cumstv.ncias a sua validade: 

~·besouro Nacional em 14 de Abril de 1856,
Marquez de Paraná. 

N ." U4.- Em 14 de Abril de 1856. -Regula a 
• distribuição da parte áo p1'oducto das apprehensões 

que toca aos denunciantes. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja-
neiro em 14 de Abril de 1856. -

neclaro ao Sr. Administrador da ~lesa do Con
sulado , em resposta a ultima parte de seu Officio de· . 
24 de Marco ultimo n. o 2 4 , que deve fazer distribuir· 
metade do "valor dos diamantes apprehendidos a Hen
rique. Prins, repartid~m.ente pelos denunciante~, tendo· 
em vista não só a priOridade , como os esclareCimentos; 
prestados por cada hum delles ; effectuando-se a en
trega das quantias, por ordem reservada ao Thesoureiro .. · 
da dita Repartição, á pessoa que perante o Sr. Ad- ·-~ 
ministrador for autonsada pelos denunciantes p.axa~ 
receber o premio , devendo ser esta autorisação pl!lr · 
escripto e ficar reservada em seu poder; convilido 
que para os casos futuros se observe como regra- que 
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á reeompensa estabelecida na Lei para ll denuncia. · 
compete iritegrãlmettte. a quem teve prioridade. em~.; . , 

• da-la aos ChefeS das [\epartições; fisca~s, exceptg se :
O.'JUCJles que 8, derem em segundo; tercmro, OU qúarto 
·Iug~r ajuntareqt · «i!ScllJ!~cimehtos, sem os quaes.não . 
sena provavel .a effectmdade da apprehensão, porque • 
neste baso terá huma parte porporcionada á imper· 
tancia de suas revelações.-Marquez de Paraná .. 

... 
N:o U5.- GUERRA. -Aviso de 15 de Abril de 1R56,

Declara, que, independente de Ordem do Governo, se 
póde dar bai:ra a hum a praça que of!ereça !;~tbstituto , que 
tenha. concluido o seu tempo de servira , quando eito 
substituto esteja no caRo de obtcl' de f'ado ct baixa .. 

-
. Rio de Janeiro. :Ministerio dos Negoeios da Guerra 
em 1fi ílc Abril de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Pergunta Y. Ex. em seu 
Officio n. o 229 de 9 do corrente , se em qualquer dos 

.casos excmplificados no Aviso de 7 de Outubro de 
. 1815 póde V. Ex. deferir ás pretenções independente 
de as lm·ar ao conhecimento do Governo, servindo-lhe 
como de regra o Aviso o qual estabelece , que as substi
tuições das praças que pedem ·baixa dando hum ho
mem . por ~'il, só póde ser feita por indivíduos que 
ou tenhão ja servido no Exercito ou que estando ainda 
com praça tenhão concluído o seu tempo : ao que res
.Pondo que póde V. Ex. em qualquer d'esses casos de
ferir as pretenções pelo modo que propoem , com esta 
restricção porêm que esse deferimento só deve ter lugar 
quando tenha de verificar-se de facto a baixa, a fim 
de não desfalcar por tal modo os Corpos do Exercito. 

Deos Guàrde a V. Ex.-Marquez ae Caxias . ..:...sr. 
Commandante das Armas da Côrte. · 



r 

( 187 ) 

á reeompensa estabelecida na Lei para ll denuncia. · 
compete iritegrãlmettte. a quem teve prioridade. em~.; . , 

• da-la aos ChefeS das [\epartições; fisca~s, exceptg se :
O.'JUCJles que 8, derem em segundo; tercmro, OU qúarto 
·Iug~r ajuntareqt · «i!ScllJ!~cimehtos, sem os quaes.não . 
sena provavel .a effectmdade da apprehensão, porque • 
neste baso terá huma parte porporcionada á imper· 
tancia de suas revelações.-Marquez de Paraná .. 

... 
N:o U5.- GUERRA. -Aviso de 15 de Abril de 1R56,

Declara, que, independente de Ordem do Governo, se 
póde dar bai:ra a hum a praça que of!ereça !;~tbstituto , que 
tenha. concluido o seu tempo de servira , quando eito 
substituto esteja no caRo de obtcl' de f'ado ct baixa .. 

-
. Rio de Janeiro. :Ministerio dos Negoeios da Guerra 
em 1fi ílc Abril de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Pergunta Y. Ex. em seu 
Officio n. o 229 de 9 do corrente , se em qualquer dos 

.casos excmplificados no Aviso de 7 de Outubro de 
. 1815 póde V. Ex. deferir ás pretenções independente 
de as lm·ar ao conhecimento do Governo, servindo-lhe 
como de regra o Aviso o qual estabelece , que as substi
tuições das praças que pedem ·baixa dando hum ho
mem . por ~'il, só póde ser feita por indivíduos que 
ou tenhão ja servido no Exercito ou que estando ainda 
com praça tenhão concluído o seu tempo : ao que res
.Pondo que póde V. Ex. em qualquer d'esses casos de
ferir as pretenções pelo modo que propoem , com esta 
restricção porêm que esse deferimento só deve ter lugar 
quando tenha de verificar-se de facto a baixa, a fim 
de não desfalcar por tal modo os Corpos do Exercito. 

Deos Guàrde a V. Ex.-Marquez ae Caxias . ..:...sr. 
Commandante das Armas da Côrte. · 



( 188 ) 

N.•l46.-FAZENDA.-Em 16 de Abril de t~.56.~ 
• O _Art. 7.2 do Regl,lla~to áe "~ (1e /u1#f&!J ~~ 1~~1) 
c~tr'prehen,t, -~~-. S~ep'!lfJ#r.~ para, as -~~~~~~.ap,_ 

: J~ mpregadós tmpedulOB. · • . , : . . 

o Marquez . de Paraná , Presidente do Tribu~al 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeétor aa 
Thesouraria do Pará, em resposta ao Officio n. o 6 
de 15 de Janeiro ultimo, que foi indeferido o reque
rimento qrie o acompanhou, no qual o· Stereometra 
d' Alfandega da mesma Província pede dispensa das 
funcções de Feitor Conferente, visto como o -Art. 27 
do H.egulamento de 22 de Junho de 1836 compre
hende os Stereometras das Alfandegas para as sub
stituições dos Empregados impedidos , que não tenhão 
substituto deterrnmado, quando para o bom deseJO
penha dellas os considere aptos o Chefe da Repartição. 

Thesouro Nacional em 16 de Abril de 1856.-
~larquez de Paraná. · 

N.0 147.-Em 17 de Abril de 1856.-· Declara que 
· não podendo ser considerada estrangeira a Portugue~a 

que se casou com hum Brasileiro , não tompete a(J C(m$~l 
Portuguez a arrecadação da s·ua herança, que ficara 
jacente. 

Ministerio dos NegociQs da Fazenda. Rio ·de Ja~_ 
neiro em 17 de Abril de 1856. - · 

Havendo-se l)ignado Sua 1\lagestade o Imperador 
ouYir a Seccão de Fazenda do Conselho d'Estado so
bre a naciÓnalidad.e da- fin.~da D. Rita. C~uistança~ 
Portuguezà de , nasc1mento, YIUYa do . Capltão do Jj:xer;
cito Joaquim José Bonina, a respeiio da qual susci
tou-se duvida no Thesouro Nacional por occasião de 
pedir o Consul Portuguez licença para alienar hum 
terreno nacional da Lagôa de Rodrigo de Freitas , per-
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• 
tanceq~ a. o espolio q-oo arrecJt .. d«tra da mesma D. nu. ti
if:lj ~ ~ita SecÇão de Mré~r q~e Uilo.aomp~lio a qtroea-t 
daç~Q dess. e. e&po. li~ . ~~ m~nciop.a?o. C. opsul t pot q]tantu 
a, vmv~ de hq.m C1dadiio BrasileJrO. nao póde set ,ÇOiH 
s~dera~• e&tr~ngeir~-. send.v inoontes~vel que pelai 
dispoilÇÕ~s do nosso ditei to . patrio il mulher iegue · 
a sorte do marido , adquirindo a que h e estraQ@élra. 
a nacionalidade deste pelo facto do casamehto ; e ac
crescendo que debalde se invocaria contra taes dii-. 
posições o principio. da recip.rocidade offer~cido · pelo 
Regulamento de 8 de Novembro de 1851 , e a~itô: 
pelo Governo de Sua 1\Iagestade Fidelíssima; visto que. 
alli vigora, quag.~o á materia sujeita, a mesmo. L_egis
lação que prevalece entre nós; e Tendo o Mesmo: A~·· 
guslo Senhor se conformado com este parecer ilâ Im
perial Resoluçij.o de 2~) do mez findo , assim o bom" 
munico a V. S. para sua intelligencia, a fim de que expe
ça as providencias precisas para que se proceda á arre
cadação do espolio da ref~r'ida D. Rita. Constança nos • 
termos da Leg1slação em v1gor , a respeito das herancas . 
que não estão sujeitas ao regimen especial do éilado; 
Regulamento. . . 

Deos Guarde a V. S. - Marquez de Paraná. ~sr 
Dr. Director Geral interino do Contencioso. · . · 

N.• 148. -Em 1~ de Abril de 1856. -A Fàtenda 
Geral n~o póde ser obrigada tlOS ÚnJ10IIIo~ 

Provinciaes ou il'lunicipaes. 

O Marquez de f>lJ,ràn_á.,. Jlresidehte do Trlbupttl 
do Thesouro .. Nacional 1 declara ao Sr. Inspector ~a 

\ 

'(h~~uraria da Provinci~ do. Pará I ern resposta ao seq 

.. 
· .. · · Õlllc10 n. o 13 de 28 de J<:tné1ro proxuno pas~ado, que 

he tão clara a doutrina do Aviso deste ~linistetio n.• 
88. do 1. o de Abril de i854.i que ipsustentav~l se torná · · 
a m~alljgencia, . que ~Jle . deo o Extn. Pt·~idont«L ~ 
Pronnmli no Otllc1o dirigido ao Sr. Inspector fi{\ dtliá . I 

i' 
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de 12 ~e ;Novembro· d9. anno passado; por quanta 
princip10 nelle. estabelecido he que a Fazenda 
nüo pôde ser sujeita nos impostos Pr.ovinciacs bu 
nicipaes, ~ a sua parte · final , na qual bas~o~ · · 
Ex. a sua mterpretação, não destroe ou modifica • 
sua doutrina, visto como refere-se á despezas e não· · .·: 
a impostos. . .. 

Por . tanto sob r' esteja o Sr . Inspector na execu- ·1: 
ção. ~o me~eion. ado Officio , que mandou s.a .. ti.sfa.ze. r. ;. ; 
o d1z1mo e Imposto de 4 rezes da Fazenda NaciOnal · 
de Arary , certo de que nesta data recommenda-se · ... 
a S. Ex. a sua re'\·ogação. .. ' · 

Thesooro .Naciomd l:"m f8 de Abril de 1856.-· .~ 
Jlarqa& dt:- fmmã_ : 

Officiou-se ao Presidente da Prorinria no IIK"SSIIÓ 
sentido. 

N.o 149.- Em 18 de Abril de 1856.- A · disposi:. 
fÔO da 2. a parte do .4.1"1. i3 da Ll'i de 28 de Outtlbro de . 

18_j8 he extensi1:a aos sor-io.s do., arremata11tes. 

~Iinisterio dos ~egocios da fazenda. Rio de Ja- _ 
neiro em 18 de Abril de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -0 requerimento sobre que 
V. Ex. imformou em Officio n. o 17 de 4 de .Marco 
p1'oximo passado, no qual os devedores da Fazenda 
Nacional, José Antonio Jlachado. D. Iheresa de Jesus 
B.1ptisfa, vi uva de Anlonio da Costa Lo~o, seus filhos 
e genros; os herdeiros dos finados João TibG.rcio Pam
plona, e José Pamplona, pedem h uma moratoria de 4 
annos pariJ. pagarem em prestações annuaes o seu de
bito, foi hontem indeferido pelo Tribunal do Thesouro 
Nacional pelos seguintes fundamentos. Pelo que res--' 
peita aos socios dos arrematantes, por ir a pretenção 
âe encontro á 2.a parte do Art. 43 da Lei de 28 de 
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Outubro de 1848; e aos herdeiros dos dous PamplQnas. :. 
po~ não se fundar em motivo attendivel. : ·: · · · . 

• . . . . • . Deos Guarde a :V. Ex.- Ma~.quez de Paraná •. :~..Sr~ t· 
· [ ·:Presidente dà. Provin.cia do Ceará; . :.:~J··~·~·, ~:·:'li·. 
~ .. r~'"-~s~~~ ·.. · ... -·6 ·:o 

~' ,.. . .. 
' .··. 

·~ ··• N.• \j_50.-Em 19 de Abril de 1856.-Explica éJ Art. · 
' ·. ; U das Instrucções de 10 de Dezembro de 185L . · · 

·• . O ~Iarquez lle Paraná, Presidente 'do Tribunal 
""" do Thesouro Nacional, aJ?prova a solução dada pelo 
. · ·sr. Inspector da Thesouraria do Espirito Santo, é cons
~.: tante de seu Officio n." 36 de 8 do corrente, á recla-
, · · mação do Thesóureiro da mesma Repartição, por se

lhe ter ordenado que fosso á Alfandega e ao Armazem · 
de Marinha pagar aos respectivos Empregados e rema
dores, visto ser tal solucão fundada no Art. 14:, das . 

· l?~trucções de 1 O de Dezembro de 1851 , o qual po- ·· 
Sillvamente de~ermina que o pagame~t~ dos Emprega- · 
dos das Repartições que funccwnão dwrmmente, e bem 
assim o dos operarias ou quaesquer trabalhadores 
será feito nas proprias Repartições e lugares em que. 
hun~ e outros trabalhare~, pelos Thesoureiros das · • 
Thesourarias de Fazenda onde não ha Fieis. , :. : .... 

Thesouro Nacional em 19 de Abril de !866.- ·. 
lUàrquez de Paraná. · 

. ~··· 

.. 

... 
' 

..... 
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~·" t5l, _,.GUERRA. -. Cir~ular de ~~ de Abril de 
1856 .. - Commu~ica a Imperial Resolução do 16 do 
mesmo tncz , estabelecendo que os Officiaes reformados , 
sem designação da reforma de11em a~entar no Oonaelho 
Militar suas F4 de Officios para alli se lhes declarar o 
posto c vencimento respeclivo. · 

Rio de Janeiro. Ministerio ios Negocios da Guerra 
em '2 de Abril de 1856. 

Illtn. e Exm. Sr.-. Havendo por bem S. l\1. o 
Imperador Determinar por sua immediata e Imperial 
Resolução de 16 do corrente, tomada sobre Consulta 
do Conselho Supremo Militar, que para boa ordem 
e regularidade do serviço e mesmo de economia dos 
Cofres Publicos, . o 1\lajor Graduado José Moreira da 
Silva , o Tenente Antonio Thomaz da Silva Côrte Im
perial, e os Alferes Simplicio da Silva Reis Gomes, 
e Agostinho Marinho de Queiroz e Azevedo , todos re
forlllados e residentes nessa Província , que requerérão. 
a expedição de suas Patentes , apresentem. suas Fés 
de Officios na Secretaria do mesmo Conselho directa
mente , ou por intermedio dessa Presidencia , para 
que á vista de· taes documentos possão ser deferidas 
suas pretenções , visto que os Decretos que concedêrão 
taes reformas não fazem expressa m~tnção da quali
dade de cada huma: assim 'o communico a V. Ex. 
para o fazer constar, na intelligencia de que esta Im-

, perial Resolução ficará em regra para casos identicos. 
Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.

Sr. Presidente da Província da Bahia. 
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~~-~~!.-IMPER~o.-·A.viso de 23 Abrilde 1856.~ 
· · · ~ve tluvida soln·e a Lei Regulamentm· das Eleições:' .·. 

' . 

4 " t.o· Secçãq. Rio de Janeiro. Ministerio dos :N~ 
íiiOà do Iinpmo em ~3 de Abril de 18flG. · ·. · ' 

\ 

Ém solução ào óflicio de. Vm. daW,do de ~~ · ({"' 
mez \J:lroximo passado, no qual me co~unica · ter, . 
dons âias antes, feito nova convocação de Eleitores E) 
Supplentes para no dia 23 do corrente proceder-se á 
formação da Junta de Qualificação, e eonsultou.se desta "'. 
arte havia bem comprehendido a disposição do§ 5.0 do •· 
Aviso de 25 de fetereiro de 1847: tenho de declárar.:.. · · . 
lhe, pa:fa sua intelligencia, que com toda a regulari"- · · · 
dade procedeo V:m. marcand() de novo o prazo estabe-.; .• 
lecido no Art. 4.0 da Lei ~egulamentar das Eleições, 
não só por ser esse o esp1nto do mesmo, eomo por 
que assim está expressamente declarado no Aviso de · 
>I de Fevereiro de 184 7 , e o mesmo se deprehende 
do Aviso por Vm. citado de· 25 do dito mez e ,artn9. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Co»tto 
Ferraz.-Sr: Juiz de Paz, Presidente da Junta dé Qua;. 
liftcação da Ilha· do Governador·. . ., , ·i · · · . . ' _: ~-

. . ' 
~, . '• .. . 

P,ej,.~rtl\'ilo Ger-.1 das Terras t•uhlic.... ·. ·· 

N.• 1á3.-Aviso de 25 de Abril de 1856.-A BaiTd Le CoÓq 
: & C;• -Denegando a rescisão do contracto para a · 

importação de Chins. 

. Respondendo á communicação, que Vms. me dirigírl\9 

. ~ 

-em 17 do corrente por parte dos Srs. Sampson e Tappaii,. de· 
Boston , tenho a communicar-1hes que o Governo Imperiàl 
.não vê. no acto, ·que por traductão me remettêrão Vms. ex-• 
.Pe(ii~o pelo N(~nistro dos Estados Unidos na China ,. . _çir
J~\l1Dstancia alsum~ 1 ~onde se ro~sa. ('(•nch .. ir, a exil'tençja ~e 
ro~~ ID8\~r qu~ imtiba a eXCCUÇtjll do Cl•litTacfO feitO . CÓÍil #f 

Uaquelles Srs. pará a importatao de 2.000 Chins, por' q6li~o 



( HH) 

nem se estipulou que na conducção dos Chios se empregassem 
semelhantes Navios Americanos , pelo que podem o~ de ou~ 
tra qualquer Naçao encarregar-se deste serviço, nem consta 
que neto algum Legislativo coarctasse a liberd~de, que .os 
Americanos tem_ de entregar-se a este ramo de commerc1o; 
e cuja infracção importe qualquer penalidàde. Assim nao póde 
deixar o Governo de julgar valioso o contracto acima citado -e 
de exigir seu cumprimento. · . 
· Deos Guarde. a Vms.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Srs. Baird Le Cooq & c.a 

N.0 154.-=--FAZENDA.-Em 28 de Abril de 1856 .. -Ins
trucçiies para o expediente da contabilidade dos impostos · 

arreca.dados pela Recebedoria do Municipio da Côrte. 

O ~Iarquez de J>araná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena que no expediente da 
contabilidade dos impostos arrecadados pela Recebe
daria do Município sejão observadas as seguintes dis
posições do t. o de Julho em diante. 

t.a . Nos livros de lànçamento dos impostos directos 
serão inscriptas as datas dos pagamentos, e os numeras 
dos conhecimentos de talão que se extrahirem, na fór
ma dos modelos annexos de ns. 1 a 5. 

Rslu inscripçãô será feita rm p~sença do colle
clllflo ou do sen proposto , c em .. ar.to consecutivo ao 
da expedição do conhecimento, quando o imposto 
tiver de ser satisfeito á boca do cofre. · . 

2.• Neste caso os conhecimentos, á medida que 
forem extrahidos, deverão ser remettidos por inter
media dos Continuas da Hepartição ao Thesoureiro, 
o qual fará por elles , e na ordem chron0logica do seu 
recebimento, a chamada dos collectados a quem per-

. tencerem, para virem eff·•ctuar o pagamento. · 
3. a Acontecendo retirar-se o collectado sem espe~ 

rar a chamada, o Thesoureiro, antes de findo o ex
pediente do dia, entregará por intermedio do E_scri
vão o conhecimento não pago ao Empregado que _o 
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~xtrabio • e este lançará immediatamente na dupli· 
~tà do talão, e no lugar competente do livro do 
lancamento , a nota de se não ter realisado a receitá. 
, · .. 4.• Bavetão li'Vros de conta corrente, numeràdos,· 
abertos, rubricados e ~ncerrados pelo Admin\stradQr, 
pa~;a se_ fazer· ·a escrjpturação da. entrega .dos 1 valores . 
oados aos Recebedores. ' -

' No ultimo dia util de cada semana serão estes' 
obrigados a fazer a entrega dos dinheiros recebidos, 
e apresentarão nesse acto todos os conhecimentos em 
ser, dando-se logo por cobrados os que faltarem. 

5. a lmmediatamente depois da entrega do pro
dueto da cobrança dos impostos realisados nos domi-. 
cilios, e da tomada de contas dos Recebedores , os · 
Empregados encarregados dos livros do lançamento 
farão nelles as referencias dos numeros dos conhe-

. cimentos cobrados, e as~entarão as datas dos paga
. mentos. 

6.• Todas as. notas que se houverem de fazer 
nos livros de lanÇamentos devem ser. escriptas nas 
folhas em branco, que para esse effeito se reserva
rão no fim de cada hum dos .ditos livros, fazendo-se• 
na columna das óbservacões unicamente a chamada 
por meio de numeros. Estas notas deverão ser datadas 
e assignadas pelo empregado que as lançar; e . néllas . 
se mencionara em resumo . tudo o que for essencial .. 
para esclarecer ou justificar a alteração feita no lan
çamento, como despachos, ordens e documentos. 

7. • ~a verá hum livro mappa , conforme o mo- . 
·· delo n. • 6 , em que se escreverá a receita diaria de 
. cada h uma das contribuições directas e indirectas , cuja 
. arrecadação está a cargo da R~cebedoria. 
:' 8. • No livro da receita e despeza geral sómente · 
" se lançarão , no que diz respeito á primeira, as som-

mas totaes da cobrança diaria sem classificação das 
. rendas. mas com referencia ao folio do livro mappa, 
·modelo n.• 7. 
. 9. • As relações, de que trata o Art. 5. • do De-

, ·ê:Creto h.0 151 de 11 de Abril de 1842, deverão ser 
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· numeradas t rubricadas e encerradas com a assigila
tura do Administrador, á medida que entrarem na 

. Repartição ' e logo que fin~e o prazo da. 'matricula 
se:rAo reun~das e ~ncadernad.. Os livros ~e ·íhàtticulas 
serão escnpturado~ segundo o modelo. n;• 8. 

Thesouro NaCional em !8 de Abril de 185tt.;.;,;.;. 
Marquez de Paraná. 

,• .. 

-
.. 

. .. 
I. ,, 

- . ·' ~ .-



{ 197 } 

1856. 
; •' ... 

. . ::~;~:J:;;.~:~:·. 

TOMO 19 CADERNO 5.0 

N. • 155.-GUERRA . ....-Circular de 2 de Maio 1856.-· ·· 
Estipula o preço do córte e feitio dos bonetes dos musibôs. 

. ' 

Circúlar. Rio. de Janeiro. Ministerio dos Negociel.da :, 
Gu~rra em 2 de Maio de 1856. · . .· 

Em additamento á Tahella que acompanhou o Aviso· 
Circular de 21 de Agosto do anno proximo passado , 
communico a V. Ex. que forão ~stipulados 1;,tt)500. 
pru:a a ~ão d' obra , e 200 réis para o córte ilos bonêtes 
dos IDUSlCOS. . e 

. Deos Guarde a V~ Ex. -Marquez de Ca"XWJ Bt: .. · • 
Presidente da Província de. . . • : ... , • ~ 

N.• l56.-FAZENDA.-Em 3 de ~laio de 1856. -Á u
nhvma Pemiooista se deve abr.ir assentamento 

sem m;hibir o Titulo passado pelo Thesouro. 

.. .. 

· O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo ' yisto do requeri.,... 
mento de D. Rita Leocadia da. Silva e suas irniã~ ~ • ~ 
e dos papeis a elle annexos, que a Thesouraria de . 
Minas lhes mandara abrir assentamento para entra- .. · 
rem no gozo do accrescimo de pensão que lhes so- · 
breveio por morte de h uma das. concessionarias., an
tes. de se haverem ellas habilitado , e de apresentatem 
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os competentes Títulos passados pelo Thesouro, ad· 
verte ao Sr. Inspector da dita Thesouraria que seu 
procedimento foi menos regular, pois que · a nenhuma 
PeD:sionista se deve abrir o respectivo assentamento 
sem a exh~bição d~Htuelles Titulos. · 

Thesouro ·Nacional ém 3 de Maio de 1856.- f"' 
Marquez de Paraná. 

N." 157.-Em 3 de Maio de 1856.- Deciam ·que 
o procedimento dos§§ 8.0 e 9." do Alvará de 3 de Junho 
de 1809 tem lugar a respeito das escr·ipturas pm·ti
culares, e que a denunc-ia da sonegação das sisas deve 
ser dada perante o Juizo dos Feitos. · 

Ministerio dos Negocios da. Fazenda. Rio de Ja-
neiro em 3 de Maio de 1856. . 

Declaro a V. S., para o fazer constar ao Colle-. 
ctor de Capivary, em resposta ao Officio que dirigio 
a essa Directoria Geral em 21 de Fevereiro ulliino , · 
perguntando qual o procedimento que deve ter quando· 
se lhe apresentarem papeis de compras de beris de 
raiz for precos evidentemente lesivos á Fazenda Na
ciona , que ·tendo lugar o proce<.ftmento dos §§ 8 e ' 
9 do Alvará de 3 de Junho de 1809 não só a. res
peito das escripturas publicas, como das particulares , 
a que o dito Collector parece referir-se, deve este 
quando lhe constar que se effecluárão vendas de que , 
se não pagou a sisa, ou de que se pagou sisa me- j 
. nor do que a correspondente ao verdadeiro preço, } 
· remetter ao Thesouro os esclarecimentos necessarios 
para se proceder ulteriormente no J;uizo dos Feitos > 

· contra os contrahentes defraudadores do imposto, na. · 
fórma do Alvará citado. . :. · · 

Deos Guarde a V. S.- ~Iarquez de Paraná.~ · 
Sr. Director Geral das Rendas Publicas. · 
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.. N:u 1'58.-ErQ 5 de Maio de 1856.--0s vapores dl 
.. Companhia Pernambucana estão sujeitos á fiscalisàçâcr" • 
· das Alfand~gas nos portos para onde levarem carg~-' 

ou passagc~ros. .''' · ···~. 

O Marquei de Paraná, Presidente do Trllitrnal'' • 
do Tfiesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspéctor' .· 
da Thesouraria da Provincia do Maranhão , em res
posta ao seu Officio n. • 17 de 28 de Fevereiro do . 
corrente -anno, que o referido Tribunal indeferio o· 
recursó que o Agente da Companhia Pernambucanae 
interpoz da multa de cem mil réis imposta ao ,Com.:/ 
man~ante. do vapor « Ma:quez de. ~:m!lda » peld, Ins.~r _,. 
pector d' Alfandega da mesma ProvmCia; por qua~to ; ' 
além do fundamento tomado pelo Sr. Inspector na) 
sustentacão da referida multa, estando os vapores da 
Companhia sujeitos á fiscalisação das Alfandegas no~''*' 
portos , para onde ·levarem passageiros ou cargas, · .,. 

. segundo a condi~-ão <i. • do Decreto de 22 de Novem.~ i· "' 
bro de 1854, comparada com a 15.a ~o de L• de Março_. 
de 1851 , irregular seria considera-los isentos da vi.:.· 
sita, depois da descarga, que faz objecto do § 10 do·.- ..,.. 

·Art. 145 do Regulamento de 22 de Junho de 18~6, ~ 
por ser ella por sua natureza e fins hum acto F·de., 

'verdadeira fiscalisação daquellas 1\epartições. ' .. 
· Thesouro Nacional em 5 de Maio de 1856.:!..;.. 
· Marquez de Paraná. 

•' 

if' 
r· 

- ~-'_' :_:}; 
,.;jf;; -~f 

' . "'· ,o: 
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~.~~ 159. -. ~m. 5 de MaiP. de 1856. -O fac~ ô · 
.. •ra~qrtar ·· C~l;;· .. ~ nãQ 4i~na~.· d' '!Pr~flf49- ,.~ 
·.~:mcwil~.~.,,p~ .. · ... · ,, :iliP.~~- p o ~~~t_P . 
.. ,~ti :tlér1únho~~c 8'3b. ,, ·· . · · \,. · 

: . ~isterio~4os Negocias· da Fazentla,.. Rio de la
neiro em 5 de Maio de t856 . 

. 
Hâv~n:d.o o .Tribijnal. do Thesouro indeferi~o ,o 

recur~o .m1-erpo~~o por Ba1rd Lecocq e Companhia da 
p:íulta jmpost11... a() capitão ~a galera americana Sarah , 
sobr\' que versa o .seü Ofli.Cio de 26 do me~ p~~ado .• 
n.O 647, por estar a mesma rp.ulta nos termos do 
Art, 158 dq Hegulamen~o 4e 22 de 1 unho 46 .1886 • 
e não procederem as razões allegadas pel~s re~orrentes , 
visto que o transporte de Colonos nao . ~hspellsa ~ 
apre~eutação do ~anltesto ,ou certifi®49 ~x~~~ f1~1o 
refendo R.e~ulatnento; .. assnn o. comt~nt~o a V; . $ .. 
pa,rá. o de~dp çqnhec1men~. . , .. , . , ·• . 

sr. l~:~:c:~~e·A~â~~e~ra~~éâff:. ,d.e · :~,nu\:+. 
' l ', • -· i~.: . . •' • ~ . ' 

N. o 160. ~Em 6 de Maio de 1858-. -· neclara que 
se não p~m liquidar as dividas de eurfiicip~ findos , 
provenientes de pensões , · senão depois de pàu~o o 
competente Titulo pelo Thesouro Nacional. · 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, observando do Officio n. o 80 
de 27 de Junho de 1855, e mais papeis que o acom-' 
panhárão, que o Sr. Inspector da T~esouraria de 
Pernambuco, por morte de D. Joaquina Vieira Ca- · 
valcanti, que compartilhava com tres irmãs a pensão. 
que lhes foi concedida por Decreto de 6 de Junho 
de 1818, mandara abonar e pagar a estas a parte 
da dita pensão, que tocava áquella, relativa ao exer
cicio de 1854-1855, considerando-as desde logo cre.:. 



( 200 ) 

~.~~ 159. -. ~m. 5 de MaiP. de 1856. -O fac~ ô · 
.. •ra~qrtar ·· C~l;;· .. ~ nãQ 4i~na~.· d' '!Pr~flf49- ,.~ 
·.~:mcwil~.~.,,p~ .. · ... · ,, :iliP.~~- p o ~~~t_P . 
.. ,~ti :tlér1únho~~c 8'3b. ,, ·· . · · \,. · 

: . ~isterio~4os Negocias· da Fazentla,.. Rio de la
neiro em 5 de Maio de t856 . 

. 
Hâv~n:d.o o .Tribijnal. do Thesouro indeferi~o ,o 

recur~o .m1-erpo~~o por Ba1rd Lecocq e Companhia da 
p:íulta jmpost11... a() capitão ~a galera americana Sarah , 
sobr\' que versa o .seü Ofli.Cio de 26 do me~ p~~ado .• 
n.O 647, por estar a mesma rp.ulta nos termos do 
Art, 158 dq Hegulamen~o 4e 22 de 1 unho 46 .1886 • 
e não procederem as razões allegadas pel~s re~orrentes , 
visto que o transporte de Colonos nao . ~hspellsa ~ 
apre~eutação do ~anltesto ,ou certifi®49 ~x~~~ f1~1o 
refendo R.e~ulatnento; .. assnn o. comt~nt~o a V; . $ .. 
pa,rá. o de~dp çqnhec1men~. . , .. , . , ·• . 

sr. l~:~:c:~~e·A~â~~e~ra~~éâff:. ,d.e · :~,nu\:+. 
' l ', • -· i~.: . . •' • ~ . ' 

N. o 160. ~Em 6 de Maio de 1858-. -· neclara que 
se não p~m liquidar as dividas de eurfiicip~ findos , 
provenientes de pensões , · senão depois de pàu~o o 
competente Titulo pelo Thesouro Nacional. · 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, observando do Officio n. o 80 
de 27 de Junho de 1855, e mais papeis que o acom-' 
panhárão, que o Sr. Inspector da T~esouraria de 
Pernambuco, por morte de D. Joaquina Vieira Ca- · 
valcanti, que compartilhava com tres irmãs a pensão. 
que lhes foi concedida por Decreto de 6 de Junho 
de 1818, mandara abonar e pagar a estas a parte 
da dita pensão, que tocava áquella, relativa ao exer
cicio de 1854-1855, considerando-as desde logo cre.:. 



( ~Ot) 

OOJ&B da .outra,.hpar.\t .• qu~ .hat'Via oohido em ettri-r·": 
' cielP fl.n4o, ,na .. ,w~nci• ele 109~159, relativa~ · 

1j ao tampo, . ,~!, Aj.eQQmJi · ~e 3: ·• Maio -de ~-~tti 
• I'· em gue faflecera t até· 30 (\e Jun}io de 1854; d~~~ 
~-~ ao. dito Sr. · ~Qftctor- que ~nto. o pagamento,._ feito_~ 1; 

como a liquidação da divida, de que se .trata~"iaiÜl) 
podia ter lugar senão aepois de h uma habilitação : . ;' 
regular, e em presença de -apostilla passada pelo . 
. Thesouro; por ~uanto não obstante a ausencia da o 

c)ausula ~repartid.Q.tn~nte-que se nota no Deetbto ~~. 
não e~tao as ~~~ 41\ falleci{(l jsent~ da habilit(lção • ·;· 
visto como não ~~mciQIJ.fl elle llQminalmente.as pessoas,··· : 
que tinhão de compartilhar a pensão de sobrev1vencia, ;_ 
~~ .e~:. que_ nã9 ~~via o Si:. lnªp~ctor p.-esoipqJr. da ... :~ 
habiht;tçao em huiJlJl e outr~ hypothese. E pol'llllat· ·
torna .. se ev.iden~e .. a i~re~ular!dade ~v~da tanto no pa .. -· . 
gamen.to, . como. na bqwdaçao da dtVIda, que "~~i ; . 
mãp, ~as· mWr~~das, cu.mpre qu~ o Sr. Inspootot ;+-; ·~·
depois ~ . hallili~çãq a que ~everão reco~er, e em+ ·: 
l!res~n91a{ 4a a. p~~~la~ que qbijverem. proc~da tt J:t~van. .. 
liq\Udaçao da . d1V1d~ ~os termos d~ Cucular de ~ d-.f,; :< l' ·Agosto <\e ,1847, a.u~~W,qdo-a. á.~~v•sã!l do, ThesQWQ~_:; .. t . ThesQut~.~~~l.em. 6 .d~.Mruo de 1~.,-~~l' ·~. I ~~~,~~.~~111·: , . . , . . :~1~:;: 

~ ! . :; .• 

'· 

N.• 161.~~- .6 '!e Mai,o 4e 1a.~6.- _o, E'!lPf'69tH } 
· dns tlaÃ.,.tr»ftT~ ®~ terr~s~ant~~ nao. pP- · . : .. 
'Y dem percebef' cWI partttUlar., emolumentos algum;.: . ,_ ... 

' !'! . .. ' ti ·•. 

O Marquez de ParanP., Presidente do T~t ·, .. 
do Thesouro NacionaL app~ova. a res~luçãp da4LJ pelo •. ., 
Sr. Inspector áa Thesourana da Bahm, de que tr&~ • 
o seu Officio n.o 138 de 21 do mez findo, quanto ao 

~ nenhum fundamento com que o capitão Umbelino • 
Alberto dos Campo Limpo , Engenheiro dos terrenos . · :: 
Diamantinos, enge dos particulares paga das medi-. .. 
cões e demarcações que faz , a ti tu~ o de recompensa, · 
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·visto que os ~~pregados da Administração ~o~ terr~ 
nos D1amantm9s :p.ão podem perceber outros 'venCI~ 
mentos. \lêm' ;dos que lhe~ dão os Arts.; ... ~7 e 38 do 
Decreto de l7 :.de Ágost9 ·de ·1846. , · · · ' 1• :. i' 

Thesouro Nacional em 6 de ··Maiô: 1 de · 1856 ~ . .-.. '· " 
Marquez de Paraná. · '· ,I , 

~---
. ; 

N.~· 162.·;-i-Em 7 .de Maio de 1856.- Sobre. 'f!: 'ts~ 
. · cri~'uração de~despezàs 11as Thesourariai ·pôr· ·.' · · 

. : ' conta do ·Ministerio da 'Marinha. · .. · ' 

O Marquez de ·Paraná, Presidente do Tribunal· 
do ·The$ouro Nacional, em resposta ao Officio d() 
Sr. Inspector da :Thésouraria da Provi~cia do Ceará 
u. o '!9 de 25 de i Fevereiro ultimo, em que consulta 
sobre o. que deve J!raticar á vista do Aviso do Minls
terio da Marinha âe 8 de Janeiro ullimo, determi
nando que as despezas proprias da verba« Eventuaes >1• 
do mesmo Ministerio; para as qpaes não abrio cre-' 
dito· á dita 'Íhesouraria. fossem feitas e escripturadas 
por conta do .Município da Côrte, . visto nenhuma pro
videncia ter recebido a tal respeito do Thesouro; ~
c!ara ao mesmo S~ .. Inspector qu~ -neve . c~mprir a 
Citada Ordem do Mm1steno da ~lannha, escr1pturando 
a despeza pela fórma prescripta nas Tnstrucções de 
11 de Agosto de 1853 n.o 18.1, e Art. a.o da Ordem.. 
n.o. 23 de 6 de Junho ··de 1855, e declarando por 
me1o de notas laf!çad~s nos bala~ços ·que remetter ao 
Thesouro a autor1sação que para Isso teve do mesmo 
Ministerio. . · . 

Thesouro Nacional em .7 de Maio! dé .. 1856.-
Marquez. de faraná. - _., · .. 

. :' . ·"'-
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N.• 163. -Em 1 de Maio de 1856. - Vencimentos 
:doFFiiis dos Thesoureiros quando estes optão· O··L· . 

· súbsidio de Deputados Pro'liinciaes. · 

'•' 

O &larquez . de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio do_ 
Sr. lnspector . da Thesouraria do Paraná • n. o 84 , ; · · 
de ~~ de ~Iarço ultimo, em que pergunta qual _o 
venCimento que compete ao Fiet que ficou substi
tuindo o Thesoureiro da mesma Thesouraria ~lanoel 
'Gonsalves de ~loraes Roseira , em quanto esteve. com. 
assento na Assembléa Legislativa Provincial , optando 
pelo respectim subsidio, declara que, durante esse 
1emllo, se lhe deve abonar . pelos cofres publicos a 
gratificação mensal de vinte e cinco mil réis;. pois 
que. assim foi determinado pelas Ordens de. 18 de 
:Abril e U de Novembro do anno passado, quanto. 
aos Fieis dos Thesoureiros das Thesourarias do Rio 
Grande do Norte e Ceará. 

Thesouro Naciomil em 7 de Maio de 1856.
Marquez de Paraná. '; 

N.• 16-i.~Erit 7 de Maio de 1856.-Soln·e os.Esta ..... · 
. tutos da Caixa Commercial .da Cidade da Rahia. · 

.,'. :_!linisterio dos .Negocios da Fazenda. Rio de Ja
neiro em '7 de Mruo de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Transmitto á V. Ex. as co-. 
pias inclusas ao Decreto n. o 1. 753 de 26 do .mez 
findo e dos . novos Estatutos da Caixa Commercial. 
dessa Cidade por ella approvados' dos quaes verá 
V. Ex. que, em observancia de Imperial Resolução 
tomada sobre consulta da Secção de Fazenda do · 
Conselho d'Estado forão supprimidas as datas dos 
Arts 4. • e 5. o dos Estatutos que a Directoria ·submetteo 
á approvação do Geverno , e bem assim a disposição 
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dos § 5: o do Art. 20 na pa~te sobre suas proprias, • 
acções, · Impondo-se-lhe a obrigação de pubhcar . ,Pa ... 
lanços mensaes , e declarando--se que lhe he ex.ten
siva a disposição dQ Art. 10 do Decreto n.o 575 de 
10 de Janeiro: de 1849. . · _1 . , •• 

Deos Guarne a V. Ex.-Marquez.de .Paraná.~ .. v 

Sr. Presidente da Provincia da Bahia. · · • ·. . 

- i t1' ,_ • 

. N. o • H)5. --- Em 8 de Maio de 1856 .. . -Despe:: as. k 
mediÇões de terrenos de marinha . . . 

:"1 . ' ••• _, .-· 1 . ~ : 

Ministerio dos Negocios da Fazenda; Rio de; Ja;.' . 
neiro em 8 de Maio de 1856. . 

Declaro a V. S. para fazer constar ao Procurador · 
Fiscal da Thesouraria de Pernambuco em resposta ao . 
Officio que lhe dirigio em 9 do mez findo, que de 
conformidade com as Ordens de 14 de Novembro 
de 1833, de 10 de Setembro e 9 de Novembro de ~ 
1836 , tem os Procuradores Fiscaes das Thesourarias di
reito á percepção de huma quantia razoavel quando 
se empregarem nas medições e demarcações dos terre-

. nos de marinhas a que devem assistir, nos termos 
das Ordens de 30 de Agosto, 3 e "i-O de Setembro de 
1836, quantia que lhes deverá ser satisfeita pelos con
cessionarios, segundo o disposto nos Arts. 7.0 e 8;0 das 
Instrucções de 14 de Novembro de 1832, cúmprindo 
porêm que as despezas com os empregados da me
dição seja a menor possivel como se acha determi- f 
nado na Ordem de 6 de Junho de 1840. . . . t 

Deos Guarde a V. S. - Marquez de Paraná~ ~ 
Sr. Director Geral interino do Conten~ioso. . . · 
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· !it'U.~6.~GU.El\R.A.eAtiso de 8 <l6 Mtüo de 1856.~ 
. 1Ya~ abo~r· -vântagMí . de COW.ni-'$ãQ de .residencta 
~ ·· . aos Praticantes do Observatorio A stmnomico. 

.. l\io ®~ Jartttiro •. Ulnist.eri<>. do~ Negocios da Gtlerrá 
em 8 de Maio de 1856:·; ., . ) · ;.: ·!! 

· Declaro n V m. , para ~p.a intelligencia e exeéução 
que . deve mandar. abon11r vantagens de Commissão dê 
r~i"encia . a todoi O& Praticantes do Observalorio ·As~: 
tronomico. . . · 

. , :Peos GW.r.de .a Vm~ -r- Marquez de Caxias. ~sr~; 
IQ!tp~ctor dâ Pagadoria das Tropas da Côrte: ... _.; · 

. 
N1 ~. j6i.- Aviso de 8 df} Maio de 1856.- M~lldd 
· .~onar a gratíficafão nijlns(Jl de 10;ft:>OOO ao prepara:i · 
. . dor de Chitnica da escola de Applicação. . 

I 

. . R~ d~ Jan~irÓ. M\r,rlsterio do~ Negocios da GLierrt ;' 

~. em 
8Ma:~:~:~~~:::·aÓ seg~wio. Tenente do Dlr~P Í ~e Eq~enheiro~ João Luiz de A,.qdrade e Vasconcel~os •· 

.... , .. /1. gratificação mepsal ~e to;mOoo em quanto estiver. 
r ~rvtndo de . J>reparador. da Aula de Chimica da Esé.ola 
t· . de Appli_~ção 4o Exercjto. ·! 

._ . i Deos fiuar~~ il-· Ym .. -. M:arquez. de Cuias. --t<&, 
~napect.Qr .da. P~a4,oria das Tropa~ da Côrte. · .< ;, 

' 
~ .. ' ~ ... - : . Jlíf) .. 

't>-:! 

_i• 

. ,~. 
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N.• 168.-FAZENDA.-Em 9 de Maio de 1856.-Soiw~ 
.. a gratificàçãó de ~um ~rofe~sor Publit:o dt4rante 

o témpo dá hcença. · 

1\linisierio aos Negocios da Fazenda.: Ríó de la-.·!::. 
neiro em 9 de Maio de 1856. -

Sua 1\Iagestade o Imperador Tendo ouvido as -
Secções reunidas da Fazenda e do Imperio do Con· 
selho d'Estado, sobre a duvida suscitada no Thesouro, . ·· 
relativa á gratificação que competia ao fallecido Pro
fesSQr de instrucção .Primaria da Freguezia da Cande
ria, Felizardo Joaqmm da Silva Moraes, cujo paga
mento reclama sua viuva D. Joapuina Rosa Perpetua 
de Castro Moraes , pertencente ao tempo em que 
o dito Professor esteve com licenca desde o 1 . o de 
Janeiro de 1854' até o dia 5 dê Abril do mesmo 
anno, em que falleceo. Houve por bem, por Im
perial Resolução de 30 de Abril .tltimo, Determinar 
que seja observada a. Resolução de 14 de Outubro 
de 1854, tomada sobre consulta da Secção de Fa
zenda do Conselho d'Estado, que já decidio que a 
referida viuva devia receber metade dos vencimentos 
do seu fallecido marido desde 9 de Dezembro de 
1853 , em que se completArão seis--mezes de licença , . 
até 8 de Março do anno seguinte em que terminou 
a 2.• prorogação de tres mezes; ficando entendido 
que a Resolução de 21 de Janeiro de 1854 , tomada : 
sobre Consulta da Secção do Imperio do Conselho · 
d'Estado, em que se firma a regra de que as grati- ' 
ficações concedidas aos Professores de primeirás letras,.: 
em virtude do Art. 10 da Lei de 15 de Outubro de·· 
1827, não cessão quando estes funcionarias estão legi
timamente impelidos,. deve reger os outros casos âe 
impedimento, que não sejão os que se regulão pelo 
Art. 93 da Lei de 2-i de Outubro de 1832. O que 
communico a V. S. para sua intelligencia e devida 
execucão. 

Deos Guarde a v~ S.- Marquez de Paraná.
Sr. Director Geral interino da Contabillidade. 
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~.0 169. -Em ·10 de Maio :de 1856.-A imposiçõp 
da multa., de que trata o _Decreto de 10 de Junho de 
18!5,. Art.· ·6.0 ,' ~e da cQmpetencia do Thesrmro 
e Thesoumrias. , .· · • 

. Minist~rio dos ~egociÇ>s. 4a. Fazenda. Rio de.·Ja .. 
nmro ~m 1 O de Ma10 âe 1856. · 

O l\larquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , em cumprimento da Imperial 
Resolução de .30 do 'mez proximo passado, tomada 
sobre Consulta da ,Seccão de Fazenda do Conselho 
d'Estado; declára ,ao sr: Inspector da Thesouraria do 
Espírito Santo, em resposta ao seu Officio n. o 93 de · 
20 de Setembro do anno passado, em que perguntou·. 
qual o procedimento que deve ter lugar contra os 
:Escrivães do Contencioso , gue deixarem de remetter 
semestralmente a relação dos processos que tenhão 
de pagar dizima, que he da competencia do Thesouro 
e Thesourarias, a imposição da pena de multa, de 
que trata o Art. 6.0 do Decreto n.0 413 de 10 de 
Junho de 1845, aos Escrivães do Contencioso, que 
deixarem de remetter em devido· tempo. as relações 

, dos processos sujeitos ao pagamento da dizima, e 
·que tal multa deve ser col:irada executivamente, na 
· fórma da Legislação em vigor , não embargando a 

, disposição 7. a do mesmo Decreto, que só se refere· 
aos casos do Art. 3. o · 

· ... Thesouro Nacional em 10 de ~laio de 1856: ...... 
. Marquez de~·Paraná. · 

. ' 

• 
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ft1." 179 . ...:_~m .10. de Maio de 1856,-oiii. Q3 couros 
~· s~trões ~ p1z.rà tn'l)oliorio da hettq; rt~ttte ,·~a~. p~em 

d~r .~~<m~de_t~~~f "'átttiai pritn~s ' fiar~ · a ~ '!.en.~ de 
~re~tos. ,. · • ' 

b Marquez de Paraná, President~ .do Tribunal·· 
do Thesouro Nadonal, participa ao Sr. lrispector da. 
ThesQuraria do Rio Grande do Sul, que foi indefe
rido o requerimento de Pedro lgnacio Mendes resi
dente na Cidade do Rio Pardo, transmittido com o . 
·seu Officio · n. o : 7 4 de 21 de. Feverei~o ul~mo , . porque 
os couros e surrões~ que,· para envoltenos dá hetva 
mate; pretende o supplicante importar; livres de di
reito, de Buen~s ... Ayr~s, não podem s~r co~prehendid~.s 
entre as matenas pnmas , de que trata o Decreto de 
28 de Agosto de t8-i9. . 

Thesouro Nrtcional em 10 de ]faio de 1856 . ...:..._ 
Marquez de Paraná. _, 

' .. .. 

N.o. 17l.-Em 10 de Maio de 1856.-Sobre· o Sello 
· . dos: firastàdos dos autos qtie sobem· pata os . Trlbu-

. naes superiores por via de recurso. · 

--1\Jinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Ja..: 
neiro em 10 de Maio de 1856. 

lleclaro a V. S., em solução á duvida proposta 
pelo Collector de S. João do Principe, relativamente 
ao Sello das copias dos autos que seguem appellados 
para a Relação , que , em face do disposto no Art. 
26 do Decreto de 20 de Dezembro de 1830 , e no Art. 
51 do Regulamento das Relações de 3 :de Janeiro de. 
1833, tanto os autos como os traslados delles serão 
previamente sellados, sem· o que nõ.o deve o Escrivão 
fazer a remessa dos mesmos , quer vão por appella
ção, quer por via de recurso de revista; cumprindo 
que o Collector quando souber que ha nos cartorios 

.. 
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· autos ou traslados sem terem p~go o Sello devido, requeira· · .. 
ás Autoridades .competentes 'os Iiecessarios exames·,para y; 
te ·proceder . na fórma da Lei, como já foidec17irado :C·' · 

no Aviso de 6 de Outubro de 1851, n.• 2.40 .... · · 
. . ··~.eos JN§:fde ,.à;_·.•F. S .. - Marqpez de· Par~n~r~ ·. · 

St, Duector Ger,al d.íis 1\endas Publicas. '(' ··:.,.· 
' 

----
·N~,11 112. -,.Jiln ·1~ de- Maio de 1856.- Sobre a ea;pt-_ 
" \. ·" dição de certidões requ.erid(ls: ás Thesourarias. ·i.. . ·· 

· 'de Fazenda. • · · 
. . . 

. · O Marquez de Paraná, Presidente· do Tribunal 
do Thesouro Nacional, a quem foi presente 'o Offi
cio n.f 42 de 5 do mez proximo pnssado, em que 
o Sr. Inspectpr interino da Thesourana de P.ernambucb .. · 
dá conta qo cónflicto que. tivera lugar entre o mesmo '· 
Sr. Inspector e o Contaâor interino da mesma Repar- . 
tição, por occasião de recusar-se este a assignar ln,ima .:: · 
cértidão, que sem seu conhecimento fora passada pelo 
Escrivão da Pagadoria respectiva; não póde deixar .. 
de estranhar o procedimento irregular, que em seme
lhante questão tiverãó não só o Sr. Insprcfor interino: •,1:'· 
como o referido Contador interino, que, na posição· ·· 
em que se achavão collocados de Chcfns superiores da 
Thesouraria, Hevião ser os primeiros a se respeitarem, • 

·e a darem o exemplo da ordem e subordinação que . 
devem reinar. nas Repartições de Fazendn; e 1he de
clara : 1. • que, se mal procedeo o Contador interino • · 
desobedecendo á ordem que lhe dera o Sr. lnspector , 
P.ara assignar a certidão, visto como se a julgava· 
dl~gal devia· não obstante cumpri-la ,e representar de
pms ?O poder competente, . tam~~m o Sr. Jnsp~c~or 
mtenno errou ao seu dever eXJgmdo que o referido 
Contador assignasse hum papel,· que não tinha sido 
escripto na Contadoria, nem com sciencia sua; sendo 
que muito mais errou se essa certidão foi por ordem 

· · .Suà passada pelo Escrivão da Pagadoria, que não 
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' " 

erá·(lessoa .competente :para o fazer. como ,claramente 
se dedut- do Art. 48 ' do <ll~creto. de : !2 .de Novembro . ~ 
de· 1851: r!.~. que de conformidade com o mesmo 
Artigó, as ceriidôe~ que se tivêrem .de dar de. assen· ... 
lamentos que se achem nas folhas de pa~amento de
verão ser passadas na Contadoria. e ass1gnadas pelo 
Contador, por isso que he nessa Repartição . que são 
processadas as ditas folhas, e o lugar onde são ellas 
guardadas depois que tornão-se desnece~rias na Paga
daria ; 3. o que, depois de deferidos pelo Sr. Inspector, 
com o despacho « Pa$se , não havendo inconv~'!liente )) 
o.s requerimentos e~ que se pedirem J quaesquer cer
tidões á Thesourar1a , deverao estes ser apresentados 
ao Official maior da Secretaria, para os attender quan
do os papeis , a que se referirem , se acharem nessa 
Repartição ou no Cartorio, ou para os enviar debaixo ·· 
de protocolo ao Contador quando forem relativos a 
objectos que existão na Contadoria; 4. o que , orde
nando ao Contador interino que assigne lDlmediata
mente a certidão.· que impugnou, obserye d; ora em 
diante o que fica recommendado nos §§ ~-• e 3. • 
desta Ordem. . . 

Thesouro Nacional em 12 de Maio de 1856. -
Marquez de Paraná. · .. 

N.o 173.-GUERRA.-Avi$0 de 12 de Maio de 1856.
Dcclam que os Officiaes da 2. • Claue dtJ. Eurcito,. tem 
direito á 5. • parte do soldo mesmo estando desmnpre

. gados. 

'· · Rio de láneiro. Ministerio dos Negocios da Guerra 
em 12 de Maio de 1856. . · · · 

· Illm. e Exm. Sr. -A primeira parte do Art. 7. • 
da Lei n.• 821 deU de Julho de 1855, mandou com
putar para os casos de reforma e sobrevivencia a 5.• 
parte do soldo concedida anteriormente como·.gratifi·. 
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caÇão aos Officiaes da 1.. a Classe do • Rxercito, · e a se~· 
·~· · gunda parte do :artigo citado fez extensiva esta .~ 

J>9Sição aos Officiàes aa. 2. a ClasSe; e por conseqiien
cia rigorosà. augmentou-lhes o soldo com a(}!lella · 5.• · 
parte. porque não serià regular que a sua reforma ou 
mei4> soldo á 8uas viuvas fossem baseadas ein v~nci.:;. 
mentos de que não estivessem gozando. Por este fun
damento tenho a honra de declarar a V. Ex. , em reg;;. 

· posta á duvida suscitada pela Thesouraria do )la,ranhão ~ 
que os Officiaes da 2.• Classe do Exercito tem.direito 
ao augmento da 5.• parte do soldo, mesmo· eS:t&ndó 
desempregados. · · . . . 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias•·-;::--Sr 
Marquez de Paraná. ~· · •• · ~ · 

. . .~-

N. o t 7 4 .-Aviso de 12 de Maio de 1856. - Declara~ 
que os vol!'nt~rios, qu~ ~ndo o prazo d~ seu. engaja
mento CO'Iúitnuao a sermr, e per~bem por Mso soldo ··(h);. 
brado, não perdem a grati~t;ão que como taes·a~erier-
mente percebião. · 

Rio de Janeiro. M~teti() dos Negocios d~·Uêrnl 
em 12 de Maio de 1856. · : · · . 

• lllm. e Exm. Sr.-Foi presente á Sua Magesta.de o 
Imperador o Officio dessa Presidencia n.o 183. datado · 

' · de 9 de Abril ultimo , expondo a duvida quir poste
riormente· suscitou a Thesouraria de Fazenda dessa 
Província , ácerca da. intelligencia do A viso Circular de 
21 de Julho do anno findo, que manda abonar, em 

·· virtude do Art. 4.0 da Lei n.o 64.8 de 18 de Agosto 
de 184.8, soldo dobrado de 1.• praça ás do Exercito 
que tendo acabado seu tempo , conl.inuão a servir sem 
engajamento , entendendo a mesma Thesouraria que , 
para ser applicaveis esta disposição aos voluntanos , 
aevem então perder a gratificação que como taes per
cebem; e o Mesmo Augusto Senhor; ficando inteir~ de 
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para ser applicaveis esta disposição aos voluntanos , 
aevem então perder a gratificação que como taes per
cebem; e o Mesmo Augusto Senhor; ficando inteir~ de 
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tudo quantôs~ pondera, Jlimda.declarar á V. Bx .. , para 
aeu (On~~ime~to ·~ par~: o ~z~r,~o~star ~ que ~oncorda 
eom a· 4,msao: ~adtt· pQi! essa PJ'esidenma p&r ser ba~ 
·seada eJil.,ju!ltiÇp. ,~ b:no pr1ne1pio · 4&tahelecid. o na,citada 
Circular, de··que não :se deve. suspender o abono de 
.vantagens que estão gozando , . e~ cujo caso se. achão 
os voluntariOs que bouvereJ;D. ultunado o prazo de ser-· 
viço ; salvo quando ·desertarem, porque então se proce~ 
derá nQs termos do Decreto. de 31 de Janeiro de 1853~ 

· Deos Guarde à; V._Ex.~M:~quez de Càiias . ...:.sr: 
Presidente dá Prpvineia de S. P~~ó. do Sul. · . . 

\ ; ; . ' i. 

N~.· 175.-Aviso de 12 de Maio de 1S56.-Approva 
o estabelecimentg de huma Enfermaria para tratamento 

dos enfermos da Escola de Applicação . 

. : , · Rio de·Janeiro; Ministerio dos Negoci~s da Guerra 
em t2 de Maio de 1856. , . · ; . 

Ficándo sciente do que V. S. expõe em Offi
cio n. o ti 2 de 5 do corrrnte, tenho a declarar-lhe, de 
Ordem de ~ua ~lagestade o Imperador;. J!Ue se approva 
o estabelecimento ~e huma Enfermária para nella se 
tratarem os enfermos pertencentes á Escola de Appli-
cação. · . · 
. . .l)eos Guarde a v .. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. · 

Uirec~r ipterino ·da Escola de Applica~o do Eiereito. 
l \ • .... f 

.' ._,· . . . ' . ... I 
f' :J·'•,. ,·_ .. 
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N;:> 176.~JUBTIÇ!i-Aviso :de 12 de Maio de tiH.''ÁO 
· Preslde~te ·d~ Pr~yiQcia . de S, P~ulo -. ,Declqr.a;;:. ~ ,io; . 

·lU{!ão ·a duvtdq.4pr.~~,,tada p~lf),respechvo Che[e f/.ê.folJ-
cia interino f que se· lhe p_arecerem stlsfeitos é Jàltos df · 

· . coMaflÇ~ _gs ~~Mv~s ~ Ofpppe~. ~e Justt(la dq_ 1• ,.par~ 
on4f se ~lle. lriUJsportar: ; flMe J.lomepr fara 6f.t;.JUtf'h' ~ 

. rante elle 'êo~o Escffvpes e :.O(ficiae! de }tlstiÇu."·. -~~ .• ~ · 
h~m dos, seus .'psere_vett-tes ~ e: 'Jb~!es, qúe o a ,11 ltf#~ 
fetn , ffl(ZS qtlaesquer OUttas posso as. ' _ ., 1 J -

. 3. a-Secçao~- Ministerio dos Negocios da Justlp. I lU>' 
•de Janeiro eni 12 de Maio de 1856. .: :•'H. '( 

111m. é Exm. Sr.-Lev~i á c.~msideração d~.,,SPil·· Ma. 
ge~tade o Imperador a duvida proposta pelo Chefe de Po
Itcia interin9 dessa Província , na conclusão do fl.~l~torlp .. 
relativo á djligencia que lhe foi encarrcga~a, de àv~riiWar · 
o desemharqu~ de Africanos em Una, entre Santo~ ··e S. 
Sebastiao, o 'gual. constava por denuncia ao GoverM ''bnr-
perial. ' - ·· -

Consiste essa duvida em saber se póde o Chefe de P~.:. · 
licia quando se transporta a algum lugar , no caso do itrt.': .· 
60 do Regulamento n. • 120 de 31 de Janeiro de 1841-, ho.;. 
~ear para E~crivao algum dos seus Escreventes, e pàre 
Official de Justi@ hum dos Agentes que o acompanharllDJ• · 

.. Houve o ~e~Jil!l A~g'!lstq Sep~or. por bem Dep\d~qP~,j ~, 
se ao, Chef~ ~e .Pplici~; P,Bf~~erem su~peitos c ipdi~l)-~ 4~. 
confiança os Escnvâes e Offie1aes de J~stiça ~o IP.~llf p~ffl.: 
onde se ell~ tr~n~porta , no caso d9 dito Art1go , ~e óo- .· . · 
méar -para servlretn perante elle coino EscriVaes e 'tJJllciaet: .' 
de Justiça, não só e~sas pessoas de que trata;. linao · 
outras quaesquer. O que communico a V. Ex. para sua · 
intelligencia, e para o fazer constar ao referido Chefe de· 
Policia. . , . 

Deos Guarde a V. ~.----José ·Thomaz Nabuco de~i 
Sr. Prt!Ajdente da .Ptorincia de s .. PQulo. --· ~..n!..~l' ~ 

' . . 

.-~ .. 
. • 
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N.~.i'%7.-FAZENDA..,;_Em 13 de Maio. de 1856~-0í 
• va~es~~ Ç'!.'f&~~h~ ~-nb~!UI, eJ~· o~ado; . 
. ' ' ·. ~ . : _a·apr~tq~o de,mant(estos.. ~·: • 

· · ... : ·1:o·" ~cPi~l·a~··~a~nã+:~P;eiid~hte aó~ Trihdnlil 
do Thesouro :N:a,ciónal ; ~m vista do Officlo., que em 
data de 5 de. A~ril. ü~timo lhe dirigio o Inspector 
d' Altandega da Pi'oVJnCia da Parahyba , declara ao 
Sr. lnspector da Thesoli.raria da mesma Província , 
para que lh'o f8ça constar, que procedeo regular
mente impondo ao_ CÕinmandante do Vapor da Com-• 
panhia Pernambucana « Marquez de Olinda )) a multa 
comminada no Art. 8.• do Regulamento n.• 710 de 
de 16 de Outubro de 1850 ás embarcações de ca
botagem por_ falta de manüesto , por isso que· âs 
embarcaçÕ;es de guerra a que forão equiparados os 
Vapores da Companhia, quanto ás isenções e privi
legtos, de que trata a condição 4 .* do Decreto de 22 
de Novembro. de 1~4, combinado com o de 10 de 
Março de 1851 , estão sujeitos a aJ>resentação de ma
nifestos, na forma do Art. 12 do Decreto de 26 de 
A.bril do dito anno de 1854:. Convem entretanto , 
que o Sr ~ Inspector lembre ao d' Alfandega , que em 
vez de dirigir-se directamente ao T~esouro como fez , 
deve-lo-ia ter· feito por intermedio dJ? mesmo Sr. 
Inspector. · -

.. Thesouro Nacional em 13 de Maio de 1856. -
Màrquez de Paraná. · · · 

N.• 178.-Em U, de Maio de 1856. -A's Thcsou
rarias de Fazenda , e não aos Presidente~ das ProvÍ'It
cias , compete a solucpio das duvidas na eucufão das 
disp~es concernentes á administr~o da Fazenda. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal· 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio n.• 146 
de 3-1 do mez proximo passado , em que o Sr. Ins-
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pector da Thesoprano da Bahia representa contra a ·· 
âetissão pela qtial .o Exm. Presidente da Pro'rincia~ 
julgou que nãQ . estava sujeito a sello um requeri-.. 
mento que, sendo ·despachado,pelo mesmo Ex~. Sr.: .. 
servia depois de d~~ümento · ~ra. h uma replicá• j : sobre·: 
que a Theso~an,1..,1enha -.~e·· l,:lformar,: ord.~nfutdtJ ~ · ' 
S. Ex. que a mfomíã~o fôsse prestada -Independen
temente desse sello , vtsto ·que o requerimento não 
podia ser considerado papel que tivesse de produzir· · 
effeito para que (osse pass-ado, como se e_xprime ~~,ul-
tima parte do § .. 2.• do Art. 35. Secçao 2.a ·do Re.:
gulamento de I o de Julho de 1850: declárh que · 
bem . proce4eo o. Sr. lnspectór represe~tando. ~- Presi• 
dencia sobre a uregulandade em que mcorna dálido 
andamento á referida replica, sem ter sido sellado 
o requerimento que o instrUia como documento, pois 
que não são applicaveis a esta especie as pá.lavras 
ou de apresentaçãa - pora produzirern em, publ-lio o e f-
feito 11ara que forão passados que se achão nd fim· 
do referido § 3. o ; e" que, como ja tem sido expU-· 
cada em diversos Avisos deste l\hnisterio, ás "The..: 
somarias de Fazenda e não ás Presidencias compete· 
effectivamente a solução das duvidas que óccorre- __ 1: 

rem sobre a intelligenciã e_execução das Leis·, Regu~ ~-- J 
·lamentos ·e instrucções corcernentes a Admi~,$ção ... · ~ 
.da Fazenda, com recurso para o Tribunal db (1'he:Z •. ~ 
souro. . · · ·.· ·. 1 'I 

Thesouro Nacional H de · Maio de 1856~.~·Mari · . 
quez _de Paráriá. ~l. r:.• !'JJ; 

. ~ : -~-

. I 

.. (· . : ' j ~· 

't' 

! ' 
~- ;' j ••• '/' j 

,! ' . . ~ j, 

') 
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fi." ,l1~·~inl .. ~5 ,~e: Mfli~'de .1866_.__.Sohtt 4t-~ 
. ; · ,~ 4@: .o,fli,W ~tl{as: pew Ar:t~ .. D .~ 41~ '! Pef»la . 
,,:, 1:. . • • ,. ~ 1_1. ~ Abt:fl rú 1$~~t. · i~ ·: ·, 

• • • • • - • • • • - .·'.·. - - w ; ... >:. "' •• -. \ ·--~ • -. .• • • ' •• • • ' ~ • 

-~ J'"! ~\ ·4'}~~1~~~- _, , ·:.·" .. -."~. ~~·- ,. ·~ ~•; .: ,... ·a íl-...' .-··~~ 

.. · ~·-'·,~1-it,deijt~~Q.olof_j4a.,,Foaend,.,itP t4t·Ja-
nairo etn 15 dé Mmo de 1856, · ,. . . . • 

. , O Marquez,.de Paraná, Presidetti~ d~ Tribunal do 
Thesouro Nacional~ ten!ilo em consideraÇão o qy.e ex,põe 
o Sr. Inspector da Th~sourárla do Rió Grande do Sul. 
em Officio n.~ .i5. d~ t9 de Fevereiro ultimo~ sobre a 
impossiJ>jlidll.de em.,que se vlrão os senhores dos esGi'a- · 
vos fallecidos na Cidade -de Porto Alegre ~ na do Rio 
Grande, durante a maior intensidade da epidemia, de 
apresentarem certidão de obito dos mesmqs escravo!), 
a fim de se dar· baixa na respectiva matricula, por isso 
que as Autoridades co~petentes. cons,entião que os ca
daveres fossem enterrados sem precéde.\).cia de forma
lidade alguma, pela conveniencia de não_ serem, demo-:
rados insepultos deQ.tto da Povoação; declara-lhe que 
procedeo reg1,1.laruiente, quer permittindo , quanto ao& 
es,cràv.os fa}leci(l,os ... eri1. ·Porto Alegre, qúe p11ra aquelle 
effeito . fossem aceito~;. de~tro do prazo d~_.trinta dias • 
e na falta das ' mencionadas certidões, attestados d~ 
tres pessoas conceituadas do lugar, qu~r não satista- . 
zen do a exigencia do Vigario da ~!irochi1tdo llio Grande,. 
quando pretendia que se ordenasse ao respectivo Col
lector, que não; desse bai~a na matricul~ <le ~scravo 
algum com certidão de obito passada pela Santa Casa 
da ~iisericordia, mas sim por elle ; por quanto, sendo este 
Pio Estabelecimento creado por Lei e competentemente 
autorisado a passar essas certidões, devem as mesmas 
merecer toda a fé que em Direito se requer para cons~ 
tituir prova, alêm de que o Art. H. o do Regulamento 
de 11 de Abril de 18.i.2 não distingue quaes as pessoas 
por quem deverão ser passadas as certidões de obito 
exigidas para· dar-se baixa na matricula dos escravos 
que fallecem. · 

Thesouro Nacional em 15 de Maio de 1856. ~ 
ll.~quez de Paraná. 
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N.• t80.-!Ql1f).®Maiqd.t\.'J&56.-.4, ~·· 4$r .. : ; __ 
. 1.8 ~~~~ho tU:I85.\,f~(e~-"! OO$,rdo.t q~ tem p,j/h,i4: . 
do (dr~ ~. F,M .. e~i)!94l .... ~~ ~~"' .Ç.~,;1Jltir ···.·.:t'-W.·. :. 1·: 

~utufi"! ~·1.·~-:~~~-·~·~fUae~quer r~~f. . ..•. < 
ao (dro~~-· · ···,_~ .1· .,,, •. , .,. · 

. Minis~e~. d~_~jeaoc~.~-lia."f~~enda. W:4it~a~~ 
ne11o em 15 de Mam·de 1S56 ~.: · · '. r:~~,~lf- '<· 

Comlli\lnico ~ V •.. S. , . em solução á duvida· que .. , 
suscitou em P,arecer exarado no Officio do Procurador : . · 
Fiscal da '.fheslSuraria~. .Bab,ià.de• li de Junho 4~:·~~~-, 
passado, ·.~It!e Sua Jitgestade o J~:qperador, 9.1J.V}.d4 a :; 
Sec~Ao d~ Fazenda dq Conselho d'Estado, acapa~ de 
Declarar e:ài. Resoluçao, P.e: CoQ.sulta de 1 O do . corrente , . 
que não existe antenbmia .. PUt contradicção~ .@11\C~>~. 
suppõe V. S. entre a Ordem. do Thesouro de 6 . d~ · · 
Junho de 1854, ~ a, Circular do M:inisterio d~ ÍUS~Ú~ : . 
de 18 de Outubro .do mesll).o, atino; por qtJarito .r,(4h . : . · 
rindo-:-se a L· aos réos que. tem privilegio. do .fóro ~-· :. • 
Fazen~a, 1t estes unicamen~e comprehende; 4~~1;19~t:_; 
a 2.• ser, exe.c'!tada. pelo, qq~ concerne a qua ..... :. . . 
outros réos. ~UJ~Itos ao fóro comm.um. ._ , } · ! ·1•.c. .• · 

~eos ,Guarde;, :IA,,Vrr"·;s. ~Mn~quez .d.e P~a-.:.'fl't ·; ~ ·, 
Sr. DJ.r~ct<!''Ge~al~o~Q.te.htJ;O~( dD.: ,Ç~tencio""'J~ .. Vi; :~ .. 

· · ... : : -~~· ··~-~~tt.·~~n·.:· ·· 
' • ·• : . •.. ·•' .i 4. ·-:; •• : •• w....... . .. ' 

N.o 181;:..... Em16 de Maio· de-1856. -Sobr4hfÍ._, .' 
ção áo imposto áas loterias. · .. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda . Rio de la- . 
neiro em 16 de .Maio de 1856. 

Illm. e Ei:m. Sr. -Queira V. Ei. ordenar á The· 
souraria dessa Provincia que entre para o Thesouro . 
com a quantia de 9.600;ft>OOO relativa ao imposto de 
8% sobre o capital da loteria concedida para o,_T~ea.; 
tro di Campos, que a mesma Thesouraria arreca4ou, 

. {· 
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P9is que o Deçreto .n.o 776 de 6 de Setem?ro. d~ 1854. 
só .teve em VISta tsentar os Cofres Provmmaes desse 
imp()Sto~ e não ·quae.ssqt ~e:ç instit.uições ou ~tahel~cimen
tos a quem ·~e oon~~o; l~teri~s., 1 como ·Já fot ~ dec~a
rado no Avtso que 8. V. ·Ex. dingt em··tO:.de Janetro 

· do corrente anno. 
Deos· Guafd~. ~.V.· Ex.-Mar<piez de Paraná.-· 

Sr. Presidente da Provincia ·do ·ruo 'de Jàiieiro. r • 

N~· 182.--Em..tG de .&laio de 1856.-YencimentOJ dot 
. Substituto!! á os Secreta rios dos Governos das Pt~oi:linc:ias . 

. 
O Marquez de Paraná, Presidente do. Tribunal do

Thesouro Nacionál , ordena ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Minas, de conformidade com o A viSo do ~li
nisterio do Imperio de 10 do corrente. que pague ao 
Official Maior da Secretaria do Governo da Província 
referida, Ro~rigo José Ferreira Bretas, o ordenado do 
lugar de Secretario, que. em virtude do Regulamento 
Provincial exerce interinamente , a contar do dia 19 
de Janeiro ultimo em que falleceo o Conego Antonio 
José Ribeiro Bhering que ocupava o dito emprego, pois 
que já, em identicas circumstancias, se ordemm o mesmo 
pagamento aos substitutos dós Secretati_os das Provín
cias do Espirito Santo e Rio de Janeiro. 

Thes~ur(j Nacional16 de )laio.de 1856. -Marque~ 
·de Paraná. · · · · · · · ·· · ' ' . 

. I 
. ' 

' I 
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. I 
. ' 

' I 
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N: l~tJ.-GUEHRA.-A.viso de JG de Maio ue 1856. 
Declara ql_tc _o Copitâo Afano~l A9ostin~w dn Silva Morei-
1'a, tem dtretto ao soldo por ~ntelro ate a data da nomca
rüo do Conselho de (;uciTa, e d'ahi em diante somente a 
·wl'io soldo. 

Hio de Janeiro. l\Jinisterio dos Negol'ios da Guerra 
rm W de Maio dP 18:l(i. 

Remetto a Ym. a inclusa guia do Capitão da 
Companhia fixa ue Sergipe Manoel Agostinho da Silva 
Moreira, que se acha na Côrte, a fim de que Vm. 
lhe mande ajustar contas e pagar o que se ·lhe dever 
de vencimentos ; na intclligencia de que elle tem di
reito ao soldo por inteiro até a data da nomeação 
do Conselho de Guerra, e dahi por diante ao meio 
soldo somente. 

Deos Guarde a Vm. -Marquez de Caxias.-Sr. 
Inspeetor da Pllgadoria das 1'ropas da Côrte. 

N." 18L- Circular de 17 de Maio de 1856.- Altc
,·ando a.~ Instnwções para as Informações semestres, 
somente na maneira por que devem cscre1:er o seu juizo 
os Commandantes elos Corpos e das .f nna.~. · 

Rio de Janeiro. l\linislerio dos Negor:ios da Guerra 
em 17 de Maio de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. - Sendo sobremodo oneroso aos 
Presidentes de Províncias, aos Commandantes d'Ar· 
mas e aos de Corpos do Exercito o escreverem , data
rem e assignarem em cada folha das informações se
mestraes de conducta dos Officiaes, Officiaes inferiores 
e Cadetes dos Corpos, a expressão do seu juizo sobre. 
cada individuo, em consequencia de ser muito avul
tado o numero destes; determina o Governo Imperial 
que, continuan,lo aquellas Informaçi"•es, segundo o 
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mesmo syslema prcscriplo pelns Instruc~ôcs gcracs em 
vigor, haja no fim de cada coHecçiio h uma folha em 
branco do formato das outras , e como ellas nume
rmla ' 111\ qual os uitos l)t·esidentPs' Commundnntrs 
ele Armas e do Corpos de Exercito tlel'luraríí.u que so 
conformfio com a opinião do Chefes dos Corpos, qunmlu 
seu juizo concordut· com o destes, rditlinnnenle aos 
indivíduos ú quem se referem as iul'urnwçúes: cs!'a 
declaraçfw será por elles escripta, dutada c assignada. 
A respeito , porêm , daquelles individuos a quem clll's 
tcnhão de fazer humn ou outra nota que dcvirja , 
por ampliação ou rcstricçüo, da do Commandanlc do 
Corpo , e tambem a respeito deste , seguirão as pres
cripções das citadas Instrucções geraes. 

E porque o nwsmo onus pese SPhre os Com
mmulanlt·s llns Corpos qun fepm de I'SCl'I~Wr o SPII 

juizo em Ires tolletções de infonHnçiJes em cada se
mestre ; o Gowrno determinn fJUC elles o fnçiío por 
sua letra, como eslú estaheleciflo, soinentc naquella 
mllecçfw que tem 1le ser remettida ú Srer1 tm·ia d' Estado 
dos Negocios da Guerra, n permille IJUC i:iS outras sPjilo 
r;scriptas , e datadas pdos respectivos Secrctarios , sob 
a assignatura dos ditos Commandanlcs. 

Deos Guarde a Y. Ex. - Marquez de Caxias. -
Sr. Presidente da J>rovincia de ....... . .... 

N.o 18:J.-Aüso de 1i de 1\Jnio de 1H:JG.-/Ji·dum 
que na faltn de Ut~riacs do Hnrcito cflectiros c rcf'or
mwlos, podem ser chamados us dt! (;uarda Nacional 
em destacamento 1mra illcmlwcs dos Conselhos de Guerra. 

Ilio de Janeiro. Ministerio dos ~egocios da Guer
ra em li de 1\Iaio de 185(). 

Jllm. c Exm. Sr.- llcspondendo ao seu Officio 
n. o f1'2 de 7 do eon'PJltf' , pNgunf.ando-sc . em vista 
da deficienciu IJUP ha Lessa Provi!ll·ia de Officiaes 
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para, membros de f.onselhos Militares , dnve nomeàr 
os da Guarda Nacional em destacamento, rleclaro a 
V. Ex. de Ortlem de S. M. o Imperador, que póde 
nomt•a--los , datln o caso tlr. 11üo os achar l'fl'cdivos 
ott reformados uo Exereil.o. 

Dcos Guarde a V. ]~x.- Marquez dn Caxias.---... 
Sr. P;-esiden te da Proviucia do Espü·ilo Sanlo. 

N.o lHG.-Aviso de 17 de Maio de JR;)Ii.-Dcclara 
qne a.~ prara~ condcroradas tem obrir1açüo tlc comparecer 
na.~ formatura~ dos Corpos, com as· r;'spcr-tiras me
dullws. 

Hio de Janeiro. ~Iinisfcrio dns N"~o1·ins 1la Guerra 
em 1 i J,~ Maio de lK1G. 

lllm. e Exm. Sr.- As praças condecoradas, tem 
nhriga~üo dn comparnccrem, na formal11rn tlos Corpos, 
com as respectivas medalhas; e assim fie!l respondido 
o Oflicio dessa Pt·csidcneia sob n." .2t:") de 23 de 
Abril ultimo. 

Deos Gnaríle a V. Ex.-Marqucz de Caxias.-Sr. 
J•t·csillente da Provincia do Bio GranrlP do Sul. · 

N." 187.-FAZENOA-Em tn de Maio dt~ n~;~n.-Arc~
prito do imposto de 1 O por cento .~nbl'c o rapé impor
tado na flallia, estabelecido por Lei Prorinrial. 

O ~Lmruez de Paranú, Presidente 1lo Tribunal 
do Thesomo Nacional, em cumprimento da Imperial 
He5olncüo de lO uo corrente, tomada sobre Consulta 
da Sec"eüo de Fazenda do Conselho d'Estado de 12_ do 
mez prÔximo passado, ordena ao Sr. I nspector da The
souraria da Bahia que revogue a Portaria que, em 
virtwl'• do Officio que llw dirigin o Exrl). Presidente 
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da {Jrovincia em 4 de Dezembro ue 1855, tiver cxpe· 
dido ao lnspector da Alfandega para communicar á 
Thesouraria Provincial os despachos do rapé importado 
tanto dos Puizes estrangeiros como das outras Provin
das do Imperio, até que a Assembléa Geral Lt>gislativa, 
a quem nesta occasião he remettida a dita Consulta e 
mais papeis á ella relativos' resolva o que tiver ror mai~ 
conveniente sobre a disposição inconslituciona do§ 4.• 
do Art. ~.·da Lei Provincial n.• 512 ue 19 de Julho 
de 1854, que lançou o imposto de 10 "/.sobre o rapé 
que fosse importado na mesma Província. 

Thesouro Nacional em 19 de Maio de lS56.- llar
quez de Paratiá. 

N.• 188.-JUSTIÇA.-Aviso de 20 de ~Jaio de 1856. Ao 
Presidente da Rela.;ão da Côrte.-Decide pela negativa a 
seguinte questão proposta pelo me,.mo Presidente: se hum 
escravo residente em Paiz estrangeiro póde entt·ar no lm
perio , e ser , não só conservado em escra·vidão , nuzs até 
mandadQ entregar a seu senhor pelas Justiças do pai!Z. 

3.• Sectlio.- Minislerio dos Negocios da Juslita. Rio 
de Janeiro 20 de 1\laio de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua !\lagestadc o 
Imperador o Ofllcio de V. Ex., datado de 10 de Dezem· 
bro do anno proximo passado, propondo a seguinte ques
tão: se hum escravo residente em l,aiz' estrangeiro pôde 
entrar no lmperio, e ser, não só conservado em escravi
dão, mas até mandado entregar a seu senhor pelas Justiças 
do paiz: 

O Mesmo Augusto Senhor, ouvido o Conselheiro Pro
curador da Coroa, e visto o parecer lia Sec.;lio de Justiça 
do Conselho d'Estado, com o qual se Conformou por Sua 
Imperial Resolução de 1 O do corrente mez, Houve por bem 
Decidir pela negativa a questão proposta : por quanto a Lei 
de 7 de Novembro de 1831 Art. 1.0 declara livres os es· 
cravos qne entrarem no Brasil vindos de fóra, com a ex
cepçAo sómente dos motric.ulados em embarcações pcrten-
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centcs a paiz onde a escravidão he permittitla , e dos fugi· 
dos dô territorio estrangeiro, os quaes devem ser entre
gues , ou reexportados : sentlo que por conseqnencia na ci
tatla Lei está tambem comprehendido o escravo que por or
dem , ou em companhia de seu senhor, ou por qualquer 
razão , que não a fuga , sahe tlo Imperio, e ao depois volta 
a elle. -0 que communico a V. Ex. em soluçao ao seu 
referid<t Officio, e para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. !'residente da Relação da Côrte. 

N." 18!l. -GUEIUU.-. .\.viso de 21 ele Maio de 1856.
Approvn o preço áe 6;mOOO para o f'eitio de httma 
sohrecasant dos mnsicos do 1. • Butalhüo de Infan
taria. 

Rio de Janeiro. ~Iinisterio dos ~cgocios da Guer
ra em '21 de ~Iaio de 1856. 

PúJe V. S. mandar incluir na respectiva Ta bel
la o preço de 6~000 que se arbitrou para o feitio 
de cada h uma sobrecasaca dos musicos do 1. o Bata
lhão de Infantaria , ficando assim approvada a proposta 
qu~ . a sen~elhante respeito V. S. remctteo com seu 
Ofhcw n. o 2i6 de 17 do corrente. 

Deos Guarde a V. S.-~Iarqucz de C.axias. -Sr. 
Dircctor do Arsenal de Guerra da Corte. 
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N.• 18.-.FAZENilA.~Em 10 de Janeiro de IR56 . .:.
~·A tschçâo do impo~to ~obr.,·L0teri9r, .d~ ?ue'trata o·De..; 
: "'treta ~6 j 6 de seumbro tle·~ 1 g5.(; .'; he somente; para os 
; ··Cofre'· l'roiiinciacs. · · :' · 1 '' :' 1 •· · . 

~ • , : ' ' • • , 1 ' • J •; ' ·! ; ' J ! . ' f ( ! 1 • i r : 

. . . l\iinjsterio· .@s. N~oeioá dá: Fazend~. · · 1-Rjo 6e Ja
:neíro em lO de Jatiell'O de 1856. . · 

· :ltlm· e ·Exm. Sr;'-Eni: respost.a ào OfÍicio·n.• 3~ 
de !7 da ·Dezembro Üo ánno passa dó, declaro a. V. Ex. ~ 
que o Decreto n.• 776 de 6 de Setembr?·:dé 1854 

. nas. palavras « para qualquer fim de utihdade da 
Província)) ~om referençia ao imposto de· 8 •j. sobre 
as Loterias .c?nce~idas ·peJa~ Assemblé~ ~royi~cia~, 
só leve· em v1sta Isentar os cofres das ProVinCias. desse 
i~postQ , . ·e · nã~ quae~u~"' ·institu~~es • · .ou es~bele
Cimentos; a I qde se concedão lotet,tas; ~mbota d esses 
Estabelecim~ntos resulte ás mesmas Províncias indirecta, 
e remota utilidade. sendo .;jsto. o qtie•já se aCfia re
solvido por Consulta da 'Seêcão de Fazenda do Con
selho d'Estado de 25 de Novémbro do referido anno. 
E p~rq~e~ a . renda ·do· imposto; de qu.e· 'se tnità , . na 
Provmc~a â cargo de V. Ex. entra d1rectamente ·nó 
'l'h:esouro, por não t haver nessa ·Thesouraria de Fa
zenda, • ~nde entãÔ ·.teria lugar:·a"!{lrevid{mte ·dispo-
8ição dà Circulàr deSte Mi.pisterio , dirigida aos Presi
dentes de Provincias em· 23 de. Junho· do annd pas
sado, declaro a V. Ex., pará regularisar' a mãteria 
~~tc~eios~ ?o imposto'· que· as ·reclamações para: se 
tornar eflectiva 'a sua 1sencão, devem ser feitas ao 
Thesouro: pelos Thesoureiro; das Loterias, comó são 
ás Thesourarias nas demajs l!rovincias' do Impetio, 
ein eonsequencia-.da Circular citada·;: estabelecido as
sim o recurso das ·decisões dt> lliriisWriÓ da· Fázênda 
para o Çonselho ·: tf Estado, ; · como está éStàbelecido 
itas Thesourarias pàra o 'Thesouro . · . · · 

Deos Guarde a; V. 'Ex. -1\Jarqrie:t de Pàrariá. -· · 
Sr. ·Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N.• 190.-JUSTIÇ..\. -Arbo de 23 de Maio de 1836. Ao • 
l1residente do Tribunal do Commcrcio da Capital do Im
}>erio. Versa sobre o Regimento interno da Secretaria ad
mim'strativa do me.çnw Tribunal, datado tle 14 do cor
rente mez, e que abaüo se segue. 

3. • Sccç,<io. -!Hinistcl'io dns ~egocios da Justiça. Rio 
de Janeiro 23 de l\laio de 1856. 

,\ccuso o recebimento do Officio de V. S. , datado de 
16 do corrente mcz, bem como da copin :mtheutica do 
Hegimcnto iuterno da Secretaria Administrativa desse Tri
bunal do Commcrcio, qne fura approvado pelo mesmo Tri
hunal nos termos do Art. 19 n." 5 de seu Regulamento 
organico : do que rica o Governo Imperial inteirado. 

Deos Guarde a V. S.-.José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. José Ignacio Yaz Vieira. 

Re~imento inte••no tia See••eta••ia Atbniuis
tl•ativa tio 'l'a•ibunal do Comu1ereio tia Ca
J•ital do I•••J•e•·io , a que se a•efc1•e o .t\. viso 
tlcsta data. 

CAPITULO. I. 

Do expediente da Secretaria administratira. 

Art. t.• Os trabalhos da Secrelarfii Administrativa do 
·Tribunal do Commercio da Cavital do lmpcrio, serão dis
tribuillos por duas secções, cada h uma das quaes será di
rigida po1· hum dos dous Ofliciaes della , sob a immcdiata 
inspecção do Oflicial l\Iaior, fiscalisação do Deputado Se
cretm·io, e Snpcrintcndcnda do J>rcsi1lcnlc do Tribunal. 

Art. 2.• No expediente de cada huma das ~ecções serão 
especialmente empregados os Amanuenscs c Adtlitlos , como 
mais conveniente for, segundo a amuencia ou necessidade 
do serviço. 

Art. 3. • O Secretario llo Tl'ibunal , sob informação do 
Official-maior, nomcan\ os Officiaes para dirigir cada h uma 
das secções, c o Official-maior designará os empregados 
precisos para coadjuva-los nos respcclivos trabalhos. 

Art. ~.· Nos processos administmtivos, para que não 
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for }Jrivativo o Official-maior, scnirá de E~cri\ão indistín:.: 
clamcntc aqnclle dos Olliciacs que para esse fim for no
meado pelo Tribunal. 

Art. 5.• A t.a secçiio h~rá a sen cargo: 
1.• O registro dos títulos de umneaçflo ou clci~:no dos 

1\lcmuros do Tribunal, c a matricula dos emprcgm'o; da 
Secretaria, com as c~pccificaçõcs exigidas no Art. 5;$ ~o 
Uegulapwnto. 

2.• A matricula dos Commcrciantes, de todos os Agentes 
auxiliares. dn commercio, dos Avaliadores commerciaes, c 
de quaesqucr funccionarios nomeados pelo Tribunal; termos 
de seus juramentos c responsabilidade, notas nos respectivos 
registros, expedição de suas cartas ou titulos, c publicações 
relativas. 

3.• A matricula das embarcações brasileiras destinadas á 
navegação do allo mar, e'\.lracto de suas cartas, termo de 
juramento , fiança e responsabilidade dos proprietarios, ar
madores, c bem assim as annolal,'õcs competentes por mu
dança de dono , mestres e denominações , perdas, ou inave
gabilidade das embarcaÇões. 

4.• O mappa do movimento do Porto do Itio de Janeiro, 
c a collccção dos dados obtidos pelo Tribunal para a estatís
tica annual do commereio, agricultura, induslria, c nave
gação mercantil do Imperio, indicando os esclarecimentos c 
informações que para clla devão ser solicitadas ele outras 
Autoridades, de modo que este trabalho esteja feito até o 
dia t;:; de Fevereiro de cada anno para ser junto ao Reluto
rio do Presidente do T1 ibuual. 

5. o Os registros das sentenças de destituição , suspcn~üo 
c multas impostos aos Corretores, Agentes de leilões, tra
picheiros, Administradores de armazens de deposito, Pro~ 
pietarios, Armadores, e a quaes-qucr outros. 

6. o A promptificar,;ão dos livros dos Commerciautes trazi
dos para a rubrica, e de sua distribuiçilo pelos Deputados. 

Art. 6. o A 2. • secção terá a seu cargo: 
1. o O registro das Actas das eleições c das Sessões do 

Tribunal, fazendo archivar as copias originacs que para esse 
fim receberá na pasta do despacho , e o livro da publicação 
do expediente do TribunaL 

2.• A corrc~pondencia official do Tribuno! , Presidente 
ou Secretario dclle, rcgi~trantlo a recebida c expedida , c 
fazendo archivar methodicamente as respectivas minutas. 

3." A. Thcsouraria dos emolumentos da Secretaria c do 
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Scllo , fazendo mensalmente a divisao e entrega delle~,, 
e recolhendo ao Thesouro o que houver de sobras, e a hn
portancia total do mesmo Sello. 

4.• O lançamento da receita e despeza do Tribunal, e o 
balancete que ató o dia 10 de cada llll!Z deve ser trnnsmit
ticla ao Ministerio da Justi.;a. 

5. o A promptifica~~ão das folhas dos vencimentos dos 
l\lembros e l:mpregados do 'fribunul, a conta e entrega dos 
emolumentos do Desembargador Fiscal; a ela gratificação dos 
Addidos , e a da despeza do material da Secretaria , para , 
depois de authenticadas pelo Secretario , se ordenar o paga
mento. 

6. o O registro das consultas e assentos tomados pelo 
Tribunal, e das decisões ou ordens do Tribunal ou !,re
sidente. 

7. o A escriptura.;lio do livro do inventario dos effeitos do 
Tribunal. 

8." O registro dos documentos. 
9. • Tudo o que respeitar á inspecç.fio de fabricas, infor

mações e consultas que ácerca dellas tiver o Tribunal de 
dar ou dirigir ao Governo Imperial. 

C.\PHJLO li. 

Dos Emprrgados do 1'1·ibunal. 

Do 0/ftcial-maior. -Arl, 7. 0 Ao Ofllcial-maior compete c incumbe: 
t. • Dirigir c inspcccionur todos os trabalhos da Secre

taria , e fazer mantm· a ordem e a rigularidade do serviço. 
2. • Dar todas as instrucções que forem precisas para o 

exercício pratico das secções. 
3. • Redigir as netas das Sessões, recebendo do Secretario 

no fim dellas todos os esclarecimen.tos , de modo que para 
esse fim a apresente escripta na Sessão seguinte. 

4. • .Ministrar todas as informações precisas ao Tribunal , 
Presidente ou Secretario, exigindo-as de cada humo das Ses· 
sõcs, e por escripto, quando seja necessario. 

5. o l~azer a correspondencia reservada ou cnnfidcncial 
do l1residente. 

6. • l\landar passar com despacho do Presitlenl e, sub
screyer nssignar as certidões qne se pedirem dos linos e mais 
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, papeis do Tribunal , nlio havendo inconveniente; e indepen
. dente. de despacho as do registro publico do commercio. • 
·· ·7.0 . Não submetter a despacho documento algum :~m 

• se. ter pago o Sello,. quando seja devido, e junta! a~.s . 
Officios e ·requerimentos' qualquer d~cisão .havida sobre sua · , 
.materia , ou quaesquer papeis . que lhes sejao . rel~livos ·' • 

·-assim como, .em papel separado , qualquer info,rma~.,P. qu~ 
sobre elles lhe pareça neeessaria , independente dé o~dem • · ' 
.que para isso receba. . . . . . 

8. o · Dàr as proyidencias convenientes para que o archtvo 
e livraria do Tribunal se conservem sempre em ordem ; e 
·de fórina que tortos os papeis e livros se achem devida
mente arrumados , e se ni'io extraviem. 

1: 9. o :&landar lançar diariamente em livro especial tOdos 
·os documentos·, cartas, títulos, certidões, &c., que se.aprom-
ptarem na Secretaria , c de que as partes tenhão de. pagar 
·emolumentos , com especificação de sua qualidade e importe 
:de cada hum, ficando o livro e documentos em poder do 
Porteiro para fazer entrega dellcs ás partes , c receber 
. destas o seu importe .. 

10. Tomar o apontamento dos documentos apresentados 
para o registro , lançando o seu summario , dando imme
diatamente ás partes copia fiel do assento rlelle , não os . 
admittindo ao regi~tro sem o pagamento do Sello que com
petir, vigiando que esteja em dia ·a escripturação do res-

. pectivo protocollo, e não recusando nem demorando sob · 
. -sua responsabilidade o registro dos ditos document_os ou 

averbações que as partes lhe requererem em termos legaes, 
-nem as certidões que pretemlerem de seus livros. 

11. · Organisar a estatística dos processos commcrciaes da 
1.• Instancia di. Districto do 'frihunal c colligir os dados.parã 
·a · de todo o lmperio, c bem assim a das sentenças 
·administrativas do Tribunal , e a dos processos julga!los 
pelo Tribunal de 2. • Instancia ou pelo Pt·esidente, em vir .. 
tude de revista , appellação , ou aggravo , e em causas de . 
suspeição. . _ 

12. Resumir as consultas do Tribunal quando levar ao 
·conhecimento do Governo· a necessidade da interpretação , , 
modificação ou derogação de algum Artigo do Codigo Com- . 
mercial , Regulàl'nentos ou lostmcções . commerciaes, as 
infracções e abusos que não possão ser reprimidos sem,novo 
acto do Poder Legislativo ou Executivo, e as provifl.encias 
'qUe entender convenientes a bem do commercio , agrJcul .. 
tura , industria e navegação mercantil. 



13. Relacionar os assentos do Tribu~al, quer qúando 
accordar sobre a intelligencia de algum Artigo do Codigo; 
Leis , Regulamentos e Instrncções commercias , quer qnahdo 
elles tiverem por fim declarar as ·Leis oh usos commertiaes 
que devlio regular as contestações jndiciaes que se· sUSci .. 
tareln relativamente aos netos df.s letras de• cambio,· ptaU.. 
cados em paizes estrangeiros , quer finalmente quando ct.· 

· ·clararcm verdadeiros usos commerciaes. 
14. l~azer a synopse dos attestndos do Tribunal sobre .a 

informação da praça, nos casos que conforme o Codigb slo 
regulados pelos usos commerciaes. 

15. Fazer e apresentar ao Presidente do Tribunal até o 
dia 15 de Fevereiro de cada anuo o resumo do que houver 
occorrido no anno findo , nos diversos ramo~ de serviOO a 
cargo do Tribunal,. ·para o. relato rio que por· elle devé ser 
enviado ao GovernO' Imperial. 

Art. 8. o Para o resumo, relação e synopse, de que 
trata o Artigo antecedente, n. o 12, 13 e 14, haverá hutn 
livro no qual sa lançarão em resumo e tom referencia aos 
dos respectivos registros, as consultas, assentos ·e attestados, 
com declaração de seu ándamento , destino, solução ou exito. 

Art .. 9.0 · Para as incumbencias ·de que trata o mesmo 
ArtigO' n. • 9, 1 i ;t 16, e mesmo quaesquer outras~ que de 
prompto devão ser satisfeitas , será o Official-maior auxiliado 
pelos Officiaes e Amanuenses que extraordinariamente e sem 
prejuízo do serviço urgente das -partes e de execução de 
ordens !lo · Governo, ou do Tribunal , forem dellas encar
regados por elle. 

Art. to, Em Ilvro para esse fim e..especialmente des
tinado, e com referenda ao da respectiva matricflla .e ao 
do ponto dos Empregados, o Official-maior notará &s faltas 
e o procedimento de cada hum delles, e o guardará comsigo 
para a tudo . se haver altenção•; não só nos uaios 'de 
accesso por vaga dos empregos , leomo para a' •(»Dstdta ap 
'Governo sobre a ffl"atificaçào de .que trata 9 IÃ.rt. ~4 ti() 
Regula manto. 

Dos Officiaes . . ·t 
Í) 

Art. H . () Official que dirigir a t. • secÇão ~-ti- '''1 
tnirá o Secretario em caso de impedimento, ou vaga, 'ein" 
quanto nao for provida, quer no expediente administ~ti~,. 
quer ,na .8ecretaria do Tribunal de 2.-. lnstaoci•· 'O •da -i~" 



.$\lbstitvirà eumul!ltivamente o da 1. •, e am faltas de ain~ i 
~rão QS l!ecções os Amanuenses respectivos que foretn ' 
mais antigos. . . . . . 
. . Art. 12, C11da hum dos Officiaes receberá diariamttnte 

do Offi.cial ... mah;;r. o~· trabalhos pci'tencentes á sua. seçÇao, 
para por si , tl: respeçti:vos Amanuense~t e Addidos os aptohh : 
ptarem. e conferirem antes de terem o devido destiÓQo~ '_ 
. · Art. 13. Terão o maior cuidado em extractar o que 
occorrer sobre o serviço de sua secção para o fazer presente 
~mpre que lhes for exigido, e o apresentar ao Officiàl
maior para o resumo que lhe incumbe o Art. 7.• n.• 15. 
. . Art. 14. Quando por amuencia de negocio os tra.,. 

balhos de huma secção forem superabundantes, o Official 
qtie a. dirigir dará _djsso parte ao OfficiaHnaior pata nomear 
Q. Amanu!'nse. oti Addido da. outra secção , que o çoadjtiteé: 

Dos Amanuenses e Addido.~. 
. l 

Art. 15. O Amanuense interprete,. alêm do trabalho. 
que como aos ~mtros lhe couber , deverá : 
.J.• . Servir de ling~a nos idiomas em que for versa4o, -. 

quando no Tribunal compareça algum estrangeiro a requerer. · · 
o .seu direito . 

. 2. • Traduzir para a lingua vernacula os documentos e · 
papeis que para esse fim lhe forem presentes por ord13Jll· 
do Tribunal , Presidente ou Secrerario, quando não prefirad 
ioçu~bir d~ traducçao qualquer dos Interpretes juramentados. · · 

. Art. 16. O' -!lmanuense que o Official-maior dcsignd 
' para archivista, alêm do mais trabalho, terá a seu car1à. 

a IJ!ll\rda de ~Od()S os papeis e livros da Secretaria, e bem 
· as~i~ à sua livrarip sobre Legislação e obras de Direito com~ 
~percial , 11ue depois de màrcadas c~m ~ sinele das iniciaet 
do Tribunal na 1. a e ultima folhà de cada volume, reJa-

, cionará por ordem dé ma terias. Não dará para fóra do A,r~ _. 
chivo livro ou papel algum sem ordem do Official-mai,Qf ~ 
tendo para esse fim hum caderno em que lançará o que, 
4elle ~ahir, declarando por que ordem e qual o de~tino , e 
.fazen4o assento em frente quando tornar a entrar. . ; , J 
. lrt. 11. Os livros findos do Tribunal serão lançil4Qb 

~ em hum . ~talogo , e os papeis archi vados, depois de lfe~~, 
1 . p,aclio. definitivo, s~r4o collegidos em màç.os, syst~ml\ti~" 
n~a~ente ordenados COql rotulos numerados, que indiq~~~~ 
~.a natureza dos papeis nelles contidos, e serão ~ançados em h~~~ 
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indiee que designe a pessoa a quem pertencem e o seu 
objecto) ou este somente, quando se não referirem a pessoa , 
com indicaçllo do numero do mnço respectivo. Tudo .será 
conservado com· asseio e arrnnjo nos competentes armnrios. 

Á.rt. 18. O Amanuensc que não for interprete ou Ar· 
chivista, embora designado para outra secqão , será o Es
crivão do Sello , c da receita e tlespeza da Secretaria. mie, 
e bem assim os Addidos , servirão nas respetivas secções , 
e aviarão o serviço de que forem encarregados ordinariaou 
extraordinariamente pelo Official de \las ou pelo Official-maior. 

Do Porteit·o, Ajudante, Continuos e 0{/iciaes de Justiça. 

Art. 19. O Porteiro terá a seu cargo a guarda da 
Secretaria administrativa c tambem da judicial, cuja chave 
receberá do Continuo de semana, findo o expediente della ; 
responderá por seus livros e papeis; terá cuidado na lim
peza dos moveis e casa do Tribunal e Secretaria; sellará 
todas as sentenças , cartas, títulos ou papeis que no Tri
bunal deverem ser sellados : trará sempre providas de todo 
o necessario as mesas do Tribunal e Secretaria ; e receberá 
e ouvirá com toda a urbanidade as partes e pessoas que · 
se dirigirem ao Triuunal, para por si, seu Ajudante ou 
Continuo de semana transmittir suas pretenções áquelles com 
quem ellas tiverem de tratar sob seus negocios, não con
sentindo que entre para dentro do reposteiro pessoa alguma 
que não for Membro ou Empregado ltn casa , sem ordem 
do Official-maior , em virtude da qual a acompanhará ou 
fará acompanhar até a sala da recepção. 

Art. 20. Terá tambem a seu cargo e sob sua guarda 
o livro do ponto dos Empregados; o livro e documentos 
de que trata o Art. 7. o , n. o 9; e todos os dias , meia 
hora antes de fechar-se a Secretaria , apresentará ao Offi- ,. 
cial Thesoureiro o mesmo livro, c dinheiro recebido nesse 
dia, para este fazer a entrada do mesmo dinheiro no livro 
dos emolumentos , e a descarga no dos documentos promptos. 

Art. 21. Entregará immediatamente que os receber 
todos os requerimentos e papeis submettidos a despacho,· 
convidando as partes a se demorarem para devolver-lb'os 
quando não estejão nos termos legues , transmittindo-lbes 
os recados que lhes forem mandados pelo Official-maior , 
quando este não julgue mais acertado explicaNe pessoal-
mente com ellas. · · 
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Art. 22. O Porteiro será substituido pelo Ajudante «t 
este p-elo Continuo de semana. · 

Art. 23. "Ao Ajudante do Porteiro, e em fall;l ao 
Continuo que o .. estiver substituindo, ,incumde conduzir os 
livros dos Cominerciantes para a rubrica, e todos . os li
vros, officios e papeis cuja remessa lhe for ordenada, e 
o mais serviço fóra da Secretaria. 

A~t. W!.. Os Contimios farllo alternativamente semanas 
durante as qunes comparecerão diariamente na Secretaria á 
hora marcada, e abi se conservarão até findar o expediente. o o • 

Nos dias de Sessão porém comparecerão ambos para o 
serviço judicial. O Continuo de semana terá especialmente 
a seu cargo levar á casa do Presidente a pasta do expe
diente, os autos que lhe forem conclusos , e os mais papeis 
que deverem ser presentes a elle ou ao Secretario. 

Art. 25. Estas regras deixarão de ser litteralmente 
observadas, quando· a amuencia do tradalho o exigir , caso 
em que qualquer dos ditos Empregados comparecerá sempre, o 

e se prestará ao serviç.o que pelo Officinl-muior lhp for 
ordenado. 

Art. 26. Os Officiaes de Justiça tambem servirão por 
semanas, salvo se for urgente que sirvão J>romiscuamente. 
() semunario, o no lim de cada Sessão judicial receberá ordens 
do Official-maior sobre as diligencias que tiver a fazer , quer 
no judicial, quor no administrativo ; durante as ferias porêm 
somente comparecerá para esse fim nos dias de Sessão 
administrativa, ou nos mais dias quando for avisado pelo 
Continuo de semana. 

CAl'ITULO Ill. 

Disposições Geraes. 

Art. ~. A Secretaria administrativa do Tdbunal es.
tnrá abcrtâ todos os dias que não forem de guarda, ou de fes
tividade nacional, c mesmo nestes quando alguma oc~r~ 
rencia extraordinaria o exigir. 

Art. 28. Os Officiaes, Amanuenscs, 1: Aildilln~ entrat·ão 
para a Secretaria ás 9 hora~ da manhü , e nella se con~ 
scrvarão todo o tempo que o Official-maior .iulgar preciso 
para o expediente, não se fccbamlH a Secretaria nunca 
antes da:! duas :horas da tarde. 

Art. 29. O POitciro, Ajudante, Continuo e Official 
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:de . semana entrarão meia hora antes da marcada pára os 
outros Empregados. ,. 
. Art. 80. ·Se. alguní dos Empregad~s tiver nece8sidadé\ 
; urgetité . de :retlra~..f:e, 1 antes da hora marcada , sulicitará 
:uc.ença do QfficiD.I.;.nuiior, que &ó a conçederá por-jutta· causa, 
·pená de,'pérde~' ós··v~ncimentos· correspondentes ao tempo 
que faltar. · 

Art. 3t. O Empregado que por motivo legitimo nlio:~ 
puder comparecer , dará disso parte por escripto . e em caso 
de impossibilidade verbalmente por outra pessoa. Se o im
pedimento for por molestias e exceder de tres dias uteis , r 
a participação será acompanhada de attestado de Me- · 
di co , se ellà não for noto ria ou conhecida pelo Official Maior; 
e SC foi: }lOf OUtrO motiVO , de dOCUmentO que jUStifiqUe I 

a falta. 
Art. 32. Os Empregados assignarão o ponto todos os 

dias ao entrarem para a Secretaria, e quando chegarem ' 
depois da hora marcada, st) o poderão fazer com consen- 1 

timento do Offidal-maior, o qual notará no respectivo 
livro as faltas , que a respeito deste Artigo e dos antece- , 
dentes commetterem os roemos Empregados, para os men- 1 . 
cionar no livro de que trata o Art. to. • 

Art. 33. As infracções destes e dos mais peceitos re- i 
gimeuíaes, assim como a. falta de respeito , subordinação 
e obediencia ·aos superiores em tudo quanto for pertencente' 
ao seu officio, e de zelo no cumprimento de seus deveres,· 
serão punidos com a suspensão do emprego , e perda de 
todos os vencimentos em quanto ella durtr , e nos casos do 
reincidencia com a demissão. 

Art. 34. A revelação das Decisões do Tribunal ou Presi- ', · 
dente , antes de expedidas ou publicadas, ou das reservadas , 
extravios de papeis, erros de Offii::ios commettidos com presu
mido conhecimonto de causa , mesmo por indesculpavel 
omissão, serão punidos com a demissão do emprego sem , · 

~· 
prejuízo do procedimento criminal que possa ter lugar. ,. 
· .. Tribunal do Commercio da Capital do lmperio 14 de 
Maro de 185~.- Está conforme. -0 Secretario, Antonio . 
Alves da Silva Pinto. 

. ·T 
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,· tt• 191.-GUERRA. -Aviso de 24 :de Maio·de '18~~ ··: 
; ~~ .· '·: ~Iara q~ ot. Enca,:,ega4os dos De~o~itos de artigm h.t!t . · · -~ 
r:. ; . líeot nunr.a ptbstdrslo nem devem prestar fiança. : : : '1 ; . 

, .-..... ·r ~ 

Rio de Jtlneiro .. Ministerío. dos Negocios da ·Gue~. 
ra em'24 de Maió de 1856. .. · · :·~ 

lllm. e Exm. Sr. -Em solução ao Aviso de V. 
Ex. de 8 do corrente mez, sobre a duvida suscitada 
nà Thesouraria da Província de Santa Catharina , .Sé · 
o Encarregado do Deposito de artigos bellicos da mes
ma Província deve ser obrigado, para. continuar a ser
vir como tal, a prestar fiança pelo valor dos artigos. 
n seu cargo, tenho a declarar a V. Ex., que sendo 
o exercicio dos Encarregados do Deposito , conside:. 

. rado de commissão militar, e pelo qual não recebem. ' 
outros vencimentos alêm dos de Estado Maior da ·2.• 
Classe, nunca se lhes e:xigio fiança de valoi· algum~ 
pois que no caso de falta. serão responsabilisados, co~ 

h mo os Commandantes dos Corpos , Quarteis-mes
l. tres. & c. ; e que entendo por tanto não ser necessario fàzer 
!t. innovação alguma~ tal respeito ' principalmente tendo 

o Governo em VIstas a reforma dos Arsenaes , por . 
r occasião da qual fará o que julgar convenienle. . . 
. Deos Guarde a V. Ex -- l\Iarquez de Caxias. -
;( 8r. Marquez de Paraná. .. 

N.• 192.-Em 24 de Maio de 1856.- Mandn inclnir na 
respectiva Tabella o preço de 180 réis paTa, o cóTte· :; 

e mão d' obras dos malotes de brim. 

Rio de Janeiro. l\finisterio dos Negocios da Guer- ·· · 1 
ra em 24 de Maio de 1856. 

l 

; Em resposta ao seu Officio n.o 251 de 20 do 
~Jcorrente mez, decla_ro a V .. s. q~1e approvo a pro-
.~· posta que lhe enviara o VIce-lluector lksse An:cnal 
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estabelecendo o preço de 160 réis. para à mão d'obrll 
dos malotes de brim , e o de 20 réis para o córte ,., 
dos mesmos a fini1 dé serein taes, preços , incluídos na ~;~ 
respectiva tabella. . . . , ., 
· Deos. Guarde a V. S. - Marquez de· Caxias.-
Sr. João José da Costà Pimentel. · · .: 

J 
' J 

I 
! 

1H3.-FAZENDA-Em 24 de ~laio de 1856.-· E~-t • ·· 
pZ.ica o Art. 7 ." da Lei de f.i de Julho de 1855, ~ 

sobre vencimentos militares. 
·• 

O lUarquez de Paraná , Presidente do Tribunal do 
ThesouroNucional, de conformidade com oAviso do Mi· 
nisterio da Guerra de 12 do corrente mez , declara aos 
Srs. Inspectores das Thesourarias, para obviar duvida • 
i~ual á que se suscitou na do Maranhão, sobre os ven· ~; 
Cimentos dos Officiaes da 2. a Classe do Exercito, que a .}· 
t.• parte do Art. 7." da LeiN.•821de14deJulhode. 
1855, mandou computar para os casos de refo:cma e so .. •. 
brevivencia a 5. • parti} do soldo concedida anteriormente: 
como gratificação aos Officiaes da 1. • Classe do Exer- · 
cito, c a 2.• fez extensiva esta Qi.sposiçiío aos da 2.• 
Classe; e por consequencia rigorosa augmentou-lhes o . 
. soldo com aquella dita 5." parte, mesmo estando desem
pregados; . por quanto, não seria regular que· a reforma 
de taes Officiaes, ou o meio soldo ás suas viu v as, tivessem , 
por base vencimentos, de que elles não gozassem. / 

Thesouro Nacional em 2i do Maio 1856.-Ma.r ... ; 
quoz de Paraná. -

' 
f 
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' 
f 



t 235) 

N.• 194. -,Em 28 de Maio 1856.-Sobre os ven-ntQJ: 
dos Substitutos dos Procuradores Fiscaes. 

f ~., . . O Marquez de Paraná, .Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , respondendo ao officio dp. Sr. lns
pecl.or da Thesouraria de Piauhy, n. o 23 de 23 de Feve~ 
reiro ultimo , . em· que participa ter mandado abonar ao · 
Oflicial da Secretaria da mesma Thesouraria Joaquim de 

• Lima e Castro, que substituio o Procurador Fiscal em 
.quanto esteve com licença, a quinta parte do venci
mento deste, declara que, resultando da combinação das 
disposições do Decreto de 22 de Novembro de 1851 
com as das Instruccões de 5 de Outubro de 1852, a 
regra de que competé ás pessoas que interinamente ser
virem os emvregos de Procuradores Fiscaes os ven
cimentos do Jeffectivo, quando. este nã.o tiver direito 
a elles, e somente metade, nos casos em que o :pro
prietario continue a. percebe-los , tendo o in termo , 
que for já empregado de Fazenda, o direito de, em 
qualquer destas duas hypotheses, optar ou o venci
mento que se lhe deve abonar pela substuição, ou o 
do seu proprio emprego; deve o Sr. lnspeclor exigir 
a restituição do que de mais abonou ao sobredito l~iscal 
interino Joaquim de Lima e· Castro. .. 

Thesouro Nacional em 28 :Maio de 185G . .:..:..Mar .. 
. quez de Paraná. 

•• 
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N~• 195 • .:....Ein: !9 de Maio de 1S56~---$0brc d ;Sello 
proporcional dos quinhões hereditarios. 

, Minisierio.1cios Nego.cips:da ·F~éndJl~ (·atá ·.de lfl·' 
neiro em !9 ae 'Maio ·de 1856. . 

Em resposta ao ofllcio que a V. S. dirigio o · 
Collector das Rendas Geraes da Villa de S.· Joio do 
Principe em 7 ,de Dezembro do anno passado,. ri. 41, 
sobre o pag~m~nto do, Sêllo proporcional dos qui
nhões heredltanos, déve V. S. declarar ao mesmo 
Collector, que attenta a natureza do . imposto e a 
fórma da sua cobrança nos Regulamentos em vigor , 
bem procedeo o Juiz Municipal e de Orphãos daqtielle 
Termo deix~ndo de assistir ó. r~quisi~ão que por elle · 
lhe fora fmta, para tornar obr1gatona a remessa dos 
autos á Collectoria com . a nota declarativa de que 
trata o Art. 15 do Regulamento de 10 de Julho de 
1850, por quanto ás partes interessadas que tiverem 
de satisfazer o imposto he que compete- solicitar em 
Juizo o que for necessario para se effectuar o paga· · 
mento, e ás Autoridades e funccionarios competentes, 
judiciaes ou administrativos, fiscalisat o mesmo paga· 
mento, e tornar effectiva a responsabilidade pela riva
lidação e multa, quando independente sl,elle se tiverem 
realisado os actos ou passado os titulos, 'em virtude 
sJ.os quaes he devida , na conformidade do Regula· 
mento e ordens em vigor. 

Deos Guarde a V. S.-Marquez de Paraná.-Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. . 

.,;, .. 



t !37 j 

N.· 196. ~Jm !9 ~e Maio de 1856. -&bre os.tliHII·t~J 
~ de àncóragem d6 navios qtte transportão colofw;.;· -

· Minist(!rio .dos Negocios, da Fazenda. Rio 4•; JjA. 
neil'{) em 19 ·de. M~o de 1856. . ·· · 

Communieo . ao Sr. Administrador . da Me8a do. 
Con~ulado, .para a qevi<Ja intelligepcia. que foi ind~: 
ferido ;o requerimento, sobre que mformou em offieio · 
de 9 do oorrente, •n. o 37, em que Baird Lecocq e . 
Comp.a consigna~os da Galera Norte-Americana 
« Sarah )) , que conduzio colonos Chins para este porto, :" 
pedião restituição dos direitos de ancoragem que~.
pagârão nessa Repartição, visto. que s~ndo o fim do _ ·. 
Decreto de . 26 de Abril de 1844, modificado pelô ·do · 
t.e de Fevereiro de 1845, o facilitar a emigração · 
para o Imperio de colonos , que sejão destituídos de 
meios para pagarem suas passagens , mandando fazer~· , 
para esse fim hum desconto na ancoragem das em- · .· 

.. . barcações , que os transport.are~, ?enhuma a P.Plieação ·. , 
pódem ter neste caso as d1spos1çoes do refendos De- , ·. 

. eretos , por quanto os colonos Chms , de que se trata , 
forão contr~tados ., pelo · Gover~o . Imperial , por. cuja ; .. ~ 
conta corrêrao todas as despezas da passagem.-frJar .... ' 
quez de Paraná, · . · · · . · : 

N. o 197.-Em !9 de Maio ·de 1856.-Declara que a Ilha 
de Paque(á nãq está sv.jeita a Decima Urbaúa , e á 

Taxa de escravos. 

• 'liit: 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Ja .. 
n~iro em 29 de Maio âe 1856. '~ 

Constando q1Ie a IY.a de Paquetá não C!>l_ltêm 
cem casas arruadas , para que possa ser SUJeita â 
imposição da Decima Urbana , nos termos da Lei de 
15 de Novembro de 1831, fique o Sr. Administrador in· 
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, terino da Recebedoria na intellisencia de que não 
deve a dita llha ser comprehend1da nos futuros lan
çament9s para o imposto de que se trata, nem no' 

.. da :r.~xa; de ~.~Q.~§.YO..~, ,piz~n,c;lp. a~nt.Ul~r os lançamentos 
qúe Já houvere_~ s1do fedos.~Marquez de. Paraná. 

N.o 198.-Em 29 de Maio de 1856.-0s pleitosjttdiciaes 
só interrompem a presC'ripção quando o Pode1· Judiciario 
he · competente pa.ra conhecer da questão , e n.ão quando 
esta he da compctencia da Autoridade . administrativa. 

O Uarquei de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em observancia da Imperial Re
solução de 28 do corrente , tomada sobre consulta 
da Secção de l<'azenda do Conselho d'Estado, declara ao 
Sr. Inspector da Thesouraria da .Bahia, em resposta 
ao seu officio n.• 14 de 9 de Janeiro ultimo, que 
acompanhou o processo de habilitação de D. Ja
cintha l'lorida de Moraes , que se acha prescripto 
o seu direito ao meio soldo que percebia sua fallec1da 
mãi, por não resultar do dito processo interrupção á 

. prescripção de cinco annos ; interrupção que os pleitos 
judiciaes só produzem nos casos em que o Poder Judi
ciario he competente para · dcclaNr o direito dos 
credores do Estado, e não quando pertence tul decla
ração ao Ministcrio da t'azcnda. 

Thcsouro Nacional 29 de Maio de 1856. -Mar
quez _de Paraná. 

• • 

• 
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• • 

• 



( 23!} ) 

N.(lo 199.--Em 30 de Maio de 1856.-Sobre v~- ; 
1• cimentos dós Substitutos dos Procuradores Fiscaes; · 

O Mm.:quez de Paraná, Presidente do ~rihunal ... " 
do Thesouro Nacional , atttmdcndo ao requeriirienttL • 
do Amanuense da Secretaria da Thcsouraria de Goyaz, 
Ignàcio Antonio da Silva, transmittido com o olficio:· 
do Sr. jlnspector da mesma Thesouraria de 19 de 
Janeiro ultimo, revoga a ordem n." 34 de 2 de 
-Novembro do anno passado, e determina ao m~smo: 
Sr. Inspector que mande abonar ao supplicante os:· 
vencimentos do lugar de Procurador :Fiscal, qmi 
exerceo interinamente , durante o tempo em qüe An-\ ' 
tonio José de Castro, que servia tambem interinamente' .. 
o dito cargo, esteve na Assembléa Legislativa Provin-• · 
cial; por quanto , não tendo os Empregados interinos, 
quando impedidos , direito algum aos vencimentos dos' · 
respectivos empregos, por isso que taes vencimentos . 
só cómpetem aos Empregados que estão em excrcicio, l 

na fórrna das ordens de 23 de Abril e 4 de Marco · 
de 1834, e 8 de Julho de 1845, que estão einr
vigor, não tinha lugar a opção que fez o sobredito 
Antonio José de Castro quando tomou assento nl!- men- :., 
cionada Assembléa; estando por consequencia obri- · 
gado a repor o que indevidamente recebeo: para o ~ .. 
que o Sr. Inspector procederá na fórnlil do cstylo. · 

Thesouro Nacional em 30 de Maio de 1856~.-: 
Marquez de Paraná. 

. ~ ~ ' 

. '· 
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N.• !OO,..,......Em 30 .de Maio de 1856.- Os. encarregada, 
dos depositas de .artigos bell,icos não sâo obri-

. . gados a prestar fiança. 
I 

O Marquei de Paraná , Presidente do Tribunal do 
'thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Santa Catharina, de conformidade com o 
Aviso do Ministerio da Guerra de '24 do corrente, 
que o Encarregado dos depositos de artigos bellicos 
da mesma Provmcia não he obrigado a prestar fiança 
pelo valor de~ses artigos ; pois _que o ~~ercicio de tal 
lugar he considerado de commtssão m1htar, sendo o 
sobredito Encarregado responsabilisado , em caso de 
falta, como os Com mandantes dos Corpos , Quarteis
mestres, &c. 

Thesourõ Nacional em 30 de Maio de 1856. Mnr
quez de Paraná. 

N .• 201.- Em 30 de Maio de 1856 -Sobre escriptu
raçãó e pagamento de juros de emprest~mO.'f do 

Cofre de Orphãos. 

Ministerio dos Negocios .da Fazemia. llio de Ja
neiro em 30 de }laio de 1856. 

Em solução ao officio que Vm. me dirigio com 
data de 29 do mez findo, pedindo providencias sobre 
o pagamento do capital e premio~ e varios empres
timos do cofre de orphãos desse Município, constantes 
da nota junta, visto achar-se sem Thesoureiro o dito 
cofre , tenho de . declarar que, em virtude da ordem 
n.• 33 de 23 de Fevereiro de 1848, póde a qui
tação ser passada pelo Escrivão do Juizo, e assi
gnada pelas pessoas que receberem as quantias pe- ·; 
didas. E porque da conta feita no verso da referida 
nota tem de ser entregue ás ditas pessoas a quantia 
de 7:402;ft)800, proveniente de capitaes e juros dos 
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emprestimos ri ella indicados , com exclusão sõmente · 
do· de 6 de Junho de 1852, que no Thesouro se 
não acha escripturado , e póde dar-se a occurrencia . 
de não ter o Administrador da Mesa de Rendas fundos ' 
que cheguem para o cumprimento integral do pedido, 
nesta data se ordena ao mesmo Administrador e que·' 
pague por conta a importancia do saldo que não fór :· 
preciso para as despezas urgentes, e saque contra o 
Thesouro pelo resto ; exigindo quitação de toda a quan- · . 
tia, tanto do saque como do va1or pago em dinheiro. ~· 
convindo finalmente que o Thesouro conheça qual a • 
razão por'lue de seus livros não consta a entraéla do · 
mencionodo emprestimo de 6 de Junho de 1852, faz-. 
se preciso que Vm. com a possível brevidade remetta 
numa copia authentica do recibo passado ao Juizo,· 
quando por este se fez entrega da importanbia do 
sobredito emprestimo. . 

Deos Guarde a Vm. -Marquez de Paraná.- Sr. 
Juiz de Qrphãos de Itaguahy. . .. 

N.• 202.-GUERRA.-Aviso de 31 de ~Iaio de 1856.
Declarn, que as blusas para uniforme de trabalho dos Alum
nos da Escola de Applu;ação, deve ser conforme o (igur.ino 
approvado por Aviso de 15 de Outubro ulttmo. . 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guer-
ra em 31 de Maio de 1856. · 

Declaro a V. S. que as blusas para o uniforme 
de trabalho dos Alumnos da Escola de Applicação do 
Exercito devem ser conforme o figurino approvado · 
por Aviso de 15 de Outubro ultimo, que existe na 
mesma Escola. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez de Caxias.-· 
Sr. Director do Arsenal de Guerra da Côrte. · · 
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CÔLLECÇ10 DAS DECISÕES DO GUYEHNO DO 

BIL\SIL. 

TO) LO 1 \) CADEIE\0 Ü." 

N.o 20:3.-l~AZENIH.-Em 2 de Junho de 1856.-Sobt"e 
a compctencin 1las Estnçües Fiscat~s para a imposição das 
penas de que trata o Capitulo 6.0 do Regulamento 
do Se/lo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. lho de Ja
neiro em 2 de Junho de 18SI>. 

Tendo presente o oflicio que a V. S. dirigio o 
Collector das Hendas Geraes do Município da Es
trellti, em que remette a certidão da multa imposta 
em virtude do Artigo 87 , e por infracção do Ar
tigo :H do llegulamento de 10 de Julho de 1850, a 
Antonio José Ja Costa Pereira, Tabellião da Cidade de 
Uarianna, Província de Minas, c devendo a Estacão 
l~iscal que verificar alguma das infracções do CapiÍu
lo 6. o do citado Ilegulamento, que não tenha si1lo com
mettida no districlo de sua jurisdicção, rernettcr na Côr
te e Província do Rio de Janeiro á Dirce to ria Geral das 
Hendas, c nas outras Províncias <ÍS Thesourarias de Fa
zenJa os documentos e quacsquer esclarecimentos pre
cisos para se providenciar sobre a imposição da pena 
que no caso couber, por ser esta decisão da compe
tencia da Estação Fiscal do districto J em que se ti
ver realisado a infracção , ou em que residio o infra
ctor, se este não for alli encontrado; assim o commu
nico a V. S. para sua intelligencia, e a fim de que 
envie ú Thesouraria de l~azenda da mesma Província o 
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oflh;io, certidão e quaesquer outros esclarecimentos 
que entender necessarios a resJ?eito da multa de que 
se trata, para se proceder ultenormente em conformi
dade do que fica declarado. 

Deos Guarde a V. S.- Mnrqucz de Paraná. -
Sr. Director Geral das Uendas Publicas. 

N." 204-Em 2 de Junho de 1M5G.-Não se podem liqui
dar as dividas de exercicios findos sem preceder 

reclamarüo da parte. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, observando do processo que 
acompanhou o officio do Sr. Inspector da Thesou
raria do Pará, n.• 23 de 2'2 de Fevereiro do cor
rente anno, que na dita Thesoura.ria se liquidnra a 
divida de exercício findo na importancia de 51:ttJI00 
de que são credores José Pinheiro Bezerra e outros, 
sem que por parte destes precedesse requerimento, 
declara ao Sr. Inspector que a divida em questão, 
não póde ser paga por ora , não só porque seme
lhante falta prejudica a liquidaçüo, como foi declarado 
na ordem n." 4.8 de J G de Março de t8.i7 expedi
da á Bahia, senüo tambem porque- o requerimento 
hc o meio pelo qual se conhece a todo o tempo com 
mais segurança se foi ou não interrompido o prazo 
fixado para a prescripção , cumprindo que o Sr. Ins
pector não consinta mais em liquidações semelhantes 
sem essa formalidade essencial, recommendada pelo 
Artigo 2. • da Circular de 6 de Agosto de 1847. 

Thesouro Nacional 2 de Junho de 1856.- Mar
quez de Paraná. 
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N.• 205.-GUElUtA. -Aviso de 2 de Junho de 1856.-Eleva 
a· 320 réis a diaria dos africanos livres empregados no 

Laboratorio do Campinho. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
2 de Junho de 1856. 

f,m resposta ao seu Officio de 27 de 1\laio findo, de
claro a Vm. que fica autorisado a mandar abonar a cada 
hum dos africanos livres empregados no Luboratorio a dia
ria de 320 réis, em lugar da que percebe. 

Deos Guarde a Vm. -Marquez de Caxias. -Sr. Encar
regado do Laboratorio do Campinho. 

N.o 206-Aviso de 2de Junho de 185{).--Declara que não de
vem abonar ao mesmo individuo duas gratificações de igual 
natureza , ainda que simultaneamente desempenhe mais dll 
hum emprego ou commÍ$São. 

Rio de Janeiro. Ministerio do~ Negocios da Guerra em 
2 de Junho-de 1856. 

Em solução á duvida, de que trata o seu Officio n. o 

299 do 1 . o de Abril ultimo, se os Officiaes do Corpo de 
Engenheiros empregados em dous serviços distinctos , como 
acontece com o 1.• Tenente José Francisco de Castro Leal, 
tem direito ás vantagens de Commissão activa corresponden· 
tes aos exercícios em que se nchrio; declaro a Vm., de Or
dem de Sua Magestade o Imperador, que nilo se devem 
abonar duas gratificações de igual natureza, embora o Official 
esteja desempenhando simultaneamente mais de hum em
prego ou Commissão. 

Deos Guarde á Vm. -Marquez de Caixias.- Sr; I.ns~ 
pector das Pagadorias das Tropas da Côrte. 



N. o 207 .-Aviso de 2 de Junho de 1856. -l<'ixa os vencimen
tos que se devem abonar aos Officiaes que inspeccio

namn as Companhias de Pedestres. . 

Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Ncgocios da Guerra em 
2 de Jnnho de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Ficando inteirado do que V. Ex. 
pondera em seu Officio n. • 78 de 2~ de "Março ultimo, a 
respeito do Tenente do 5.0 Batalhão de Inrantaria Carlos 
Olivio Dankwarl, que por ter sido nomeado para in~peccio
nar a 3.a Companhia de pedestres V. Ex. lhe mandara abo
nar a ajuda de custo pelo minimo; tenho de significar a 
V. Ex., de Ordem de Sua 1\lagestade o Imperador, que aos 
Officiaes incumbidos de taes Commissões se deverá abonar 
h uma cavalgadura, h uma ração de rorragem para besta de 
bagagem e 1 O ;til mensaes durante a inspccção. 

Deos Guarde a V. Et. -1\tarquez de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Provinda do Maranhão. 

N. 0 208.-UIPERIO.-AYiso de 4 de .Tunhode 1856.-Resolve 
bre as gratificaçõe.ç, á que tem direito os Lentes Substi
tutos das Faculdades de Direito, por accrescimo de tra
ballw. -2." Secção. 1\io ·de Janeiro. 1\linisterio dos Negcios do 

Imperio em 4 de Junho de 1856. 

111m. c Exm. Sr. -Em resposta ao Officio de V. Ex. 
de 10 do mez passado, com o qual me transmittio o do 
Inspcctor da Thcsouraria da Faz~nda dessa Provinda da 
mesma data , pedindo decisão sobre a questão suscitada na 
mesma Thesouraria relativamente <Í gratificação , que com
pete ao Substituto da Faculdade de Direito dessa Cidade, 
Doutor Gabriel José Rodrigues dos Santos, pelo facto de 
haver leccionado em duas cadeiras; tenho de IJeclarar a V. 
Ex. para que leve ao conhecimento do rererido Inspeclor , 
que da disposição do § 1. o do Art. 1. o do Decreto N. o 789 
de 12 de Setembro de 18ã4· não se infere que aos Lentes 
Substitutos só se deva pagar a gratificação marcada na Ta-
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bella. annexa ao Decreto N.• 1.386 de 28 de Abril, seja qual 
for o trabalho por elles feito; por quanto o citado Decreto 
rle 12 de Setembro só teve em vista e"tplicar o Art. 95 dos 
Estatutos vigentes das Faculdades de llireito, de modo a evitar 
que os Substitutos, fundantlo-se nas palavras da ullima par
te do referido Art. 95, se julgassem com direito, sempre 
11ue estivessem em e"tercicio, á h uma dupla gratifi1cação, 
licamlo dest'arte em melhor condição de vencimentos de que 
os Lentes cathedraticos, e já mais revogar aquella dispo
sição. 

lle por tanto claro que o Lente Substituto , de que se 
1 rata , a~sim como outro qualquer em circnmstaneias itlen
ticas, tem direito de reec ber pelo arcrcsci mo de trabalho 
as gratificações correspondentes ás cadeiras, que simultanea
mente lcccionar, menos h uma, a cuja regcncia h e obriga
do em virtude dos deveres annexos a seu cargo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto I<erraz. 
Sr. !•residente da Província de S. l'aulo. 

Depar·ti~ão Ger•al elas Ter•t•as Publicas. 

N." 209.-·Aviso N.• ~de 5 de .Tunho de 1856.-Ao Director 
. Geral interino das Terras Publicas. -Approvando o contracto 

feito por intermedio desta Repartição com João Augusto 
Stocklin. 

lllm. S1·. -Fica a}'provado o termo de adtlitamento 
do contr.1cto, que por copia acompanhou o seu Officio de 
4 do com~nte , celebrado por intermedio da Repartição Ge
ral . das Terras Publicas com João Augusto Stocklin, para 
prorogação do prazo estipulado na condiçüo lt-. • do contra
elo feito com o dito Stocklin em 17 de Abril do anno pas
sado. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Couto Ferraz. 
Sr. Director Geral interino das Terras Publicns. 
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N.• 210.-FAZENDA..-Em 5 de Junho de 1856 . ....:.os 
processos perante as Autoridades Judtc·iar·ias, quando são · 
de sua competencia , intert·ompem a prescripção das di
vidas do Estado; mas as l1abilitações de llerdei·ros 
não a interrompem. 

~linisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 5 de Junho de 185B. 

Havendo S. ~1. o Imperador por bem Mandar 
consultar a Seccão de Fazenda do Conselho d'Es
tado, se á vista· do Artigo 7. • § 2.• do Decreto de 
12 de Novembro de 1851, devem-se considerar pres
criptas as dividas reclamadas por Gomes e irmão , 
José Rebello de Figueiredo, e José Joaquim Guimarães, 
sobre que dco parecer essa Dircctoria em data de 
30 de Outubro proximo passado, foi a mesma Secção 
de parecer: quanto á divida de Gomes e irmão, 
que não póde ser considerada como prescripta; por 
quanto embora fosse proveniente de hum im.vosto 
illegalmente arrecadado pela Recebedoria da Cülade 
da Bahia, e como tal sujeita ao Contencioso admi
nistrativo da Thesouraria, a quem competia resolver 
sobre o seu pagamento , todavia como não tivessem 
os reclamantes recorrido ao foro ciiil por sua von
tade, e sim obrigados por despacho da mesma The
souraria, devia o processo ha"riuo por facto da Fa
zenda interromper o curso da prescripção, apezar 
da incompetencia do mesmo processo : quanto á 
divida de José llebello de Figueiredo, que não deve 
ser tambem considerada como prescripta , porque 
não podendo o reclamante requerer o pagamento da 
somma que pagara como fiad_or de hum contracto 
fiscal, senão depois que por sentença do Poder Judi·· 
ciario competente fosse deci<lida a questão cível de 
exoneração da fiança , que elle prestara por eiTeito da 
novação do mé§mo contracto, nfw podia a prescrip
ção fiscal correr contra quem não podia mnda re
querer, cabendo-lhe sómente faze-lo depois da decisão 
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Judiciaria. Quanlo, porêm, á divida de José Joa
quim Guimarães , deve ser considerada como prescripta, 
menos na parte que haja de pertencer ao coherdeiro 
desasisado; por isso que sendo proveniente de jubi
lação, ou pensão com assentamento em folha e pa
gavcl em cpocas certas, e devendo a prescripção 
correr dessas epocas em <liante, não po<lia ser inter
rompida por hum processo de habilitação de her
deiros , que apezar de instituído nesta Curte c Província , 
onde existem todas as instancias judiciarias, durou 
mais de cinco annos , como pura altcstar negligencia 
do reclamante. Tendo-se conformado o l\lesmo Au
gusto Senhor com o dito parecer, por Imperial Re
solução de 1 O de Maio ultimo; assim o communico a 
V. S. para sua intelligencia e devida execução. 

ncos Guarde a V. S. -l\Iarquez de J>araná.
Sr Hirector Geral interino da Contabilidade. 

N. 0 2ll.-Em 5 de Junho de 185(>.-Sobre lojas que dei~ 
. xárão de ser incluídas no lançamento por omissão 

das Estações Fisca.es. 

O 1\Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, approva a Resolução tomada 
pelo Sr. Inspcctor da Thesouraria do Paraná, de que 
dá conta em seu officio n. o 9U, de mandar {>roce
der pela Collectoria da capital da mesma Provmcia, 
(não obstante ser fóra da epoca para isso estabe
lecida no Hegulamento n. o 361 de 15 de Junho de 
1844) ao lançamento do imposto, relativo ao anno 
financeiro de 1855-56, sobre os cartorios dos Es
crivães, Tabelliães, &c. , e sobre as lojas de alfaiates, 
sapateiros, ferreiros e outros ~ porque assim como 
depois de encerrado o lançamento do anno , as casas , 
lojas, &c. , de novo abertas, são inscriptas em addi
lamento á este, segundo o disposto no Arligo 16 do 
citado Regulamento, assim tumbcm devem ser as 
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que por omissão ua Repartição Fiscal não forão 
uelles incluidas. 

Th{'SOUro 1\"acional 5 df! Junho de 1856.- !Iar-
tJIWZ cl•: l'nrnná. 

N." 212.-CCEIIllA.- A ,·iso de 5 de .Jun!Ju de J 8.)G.- De
drmt que os Of!i.ciae., da fiuarda 1\'aional em 

destacamento tem direito á á. • parte do soldo. 

Rio de Janeiro. ~linisterio dos ~egocios da Guerra em 
5 de Junho de 1856. 

111m e hm. Sr.- Sua ~Ja~;e-sfade o Imrcra lo r Defe
rinJtt j ~UJ'plie ... d•J ~JajLlf ol•J -l.' Ile;;iml..'nlt• dt' Ct,allaria 
da t~uartb .\acionai de:'-._.;.;.1 fnn inei:t. JoJo Gualberlo da 
Fontnum, rujo rl'querinwnln l':'~a Pre~id._·nt'ia inftlrJlltlll l'IU 
29 de Dezembro do anuo lintlo, lia por bem )lamlar de
clarar a V. Ex., para o fazer constar <Í Thesouraria de Fa
zenda, cJUC edrando na totalidade do soldo dos Officiucs 
de 1. • Linha a respectiva 5. a parlc, c compelindo aos da 
Guarda Nacional em destacamento os mesmos vencimentos 
dos tlaquellcs, tem <lireito pois o Supplicante a clles por 
se achar nesse CiJSO. 

Deos Guarde a V. Ex. -l\Iarquez de Caxias.- Sr. Pre
sidente da l'rovincia do Uio Grande do Sul. ... 

N.• 213.--Aviso de 5 de Junho de 1856.-Estabelece uniforme 
de capote para os Officiaes do Exercito. 

ll.io de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios da Guerra Pm 
5 de Junho de 1856. 

Illm. e Exm Sr.- Sendo de conveniencia para unifor
midade dos Corpos do Exercito , que os Officiaes dos mesmos 
Corpos usem de capote nas formaturas em que as praças de 
pret usarem nos dias chuvosos ; determina o Governo 
Imperial que fique esse uso estabelecido como preceito de 
uniforme : que os capotes dos Officiaes sejão de pano azul 
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abertos na frente, e abotoados com seis hotões pretos: que 
o comprimento alcance até meia perna; e que sejão de razoa
vcl largura, tanto no corpo como nas mangas, as quaes te
rlio canhões de comprimentos sufficienle pnra que no dcs
tlohrar po~sl\o l'ollrir toda u ml\o: que em lugar tle cabct;ão 
tenhiio capuz como de albornos, de grandeza bastante para 
cnl)J'ir a harretina ou bo(lele:- c finalmente que os dos 
Ollida'es montados, sejão abertos inferiormente na parte 
posterior, de modo que. facilite a acçlio de cavalgar: tendo 
e~ ta abertura dous botões pequenos, para ser fechada 
quando convier. 

Decs (~uardc a V. Ex.-:Marquez de Ca\.ius. --Sr. Pre4 

sidentc da Província de ..... . 

N."214.-FAZI~NBA.-1~m H de Junho d" iKJIL-Sobre 
as lksolur.iics de (i de Setembro de 1~~,'2 I' l r) de Julho 

de 1851 a re.~pcito de terrenos diiUIIIIIIfino,f. 

O Ma1·quez 1l1\ J>aranú, Pn•sid1·nk do Tribunal 
do Thesum·o l\'acional, tendo presen!r· u oHicio n.• 
2GH de 1:1 de Outubro ultimo do Sr. luspeetor da 
Thesouraría da Bahia, que acompanhou por copia. 
as petiçôes de José Mendes de Cannlho c outros, 
que pretendem crear huma Companhia dt~ lllineração 
diamantina no lugar denominado Cl!itpnda de Nossa 
Senhora, da Villa do Santa Isabel dl' Pnragua:<sú, lho 
deelam, que não póde approvar, da fúnna por que 
se acha concebido , o contraclo cek!Jmdo pPlo Ins·· 
pector Geral dos terrenos e os peticion;;rios; por isso 
que huma das condições exigidas pelo Procurador 
l<'iscal e aceita pelos interessados, estú em opposição 
ús Resolueões n. • {i()5 de {) de Setembro de 1852 , 
c 751 de· 15 de Julho de 1854, nüo se concedendo 
ú Companhia a faculdade que estas lhe outorgão, de 
rescindir o contraeto quando lhe convier , antes su
jeitando-a á execução dclle pelo tempo de dez annos, 
e com sobrevivencia aos legítimos representantes de 
seus respectivos membros. Si' por1~m a Companhia 
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comier ua altera~üo do referido contracto, quanto á 
clausula que fica especificada, o Sr. Inspector con
siderando-o npprovado pelo Gowrno, procederá lJlte
riornw.ule l'Olll'ormc a~ UÍ~posi~iWS l'lll YÍ~Or. 

Thesouro Nacional H ue .Junho de l~f}(i. -Mar
quez de 11araná. 

N.o 215. - Em 10 de .Junho de 185H. - Subrc a 
cobmnra do imposto de w pota::;ius. 

O Marquez de l1araná, l1resiJente do Tribunal 
do 'f besouro Nacional, participa ao Sr. Jnspector da 
Thcsouraria do Hio Grande do Sul, que fo1 deferido 
o refJUerimenlo, lransmittido com o seu ollicio u. o 

24 7 de 19 do mez findo, ~m que a Com missão admi
nistrativa da Associarão Commercial da Cidade do Hio 
Grande pede que se "mande cessar a cobrança do im
posto de capatazias <los generos ue producção da mes
ma Provincm, que embarcarem por exportação sem 
transitnr pelas Mesas ue Con~iulado da dila Cidade, 
e da Villa de S. José <lo Norte, üsto que na con
formidade do disposto no Artigo 96 do Hegulamen
to de 30 de Maio de 1836, e nas_ordens de 12 de 
Dezembro de 1837, 21 de Novembro de 18.U e ~l 
de Fevereiro de 1849 o referido imposto só he deYido 
dos generos que effectivamentc embarcão c descm
barcão nas pontes. 

Thesouro Nacional 10 de Junho de 1856.- Mar
quez de Paraná. 
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N.• ~16.-r.UF..Il.RA.-Circular de tO de .Junho de 1856.-De
clf~ra que a gratificação do soldo dobrado ás praças que 
continuão a servir sem engajmnento, não prejudica a de 
mt!io Soldo aos que á tinlliio romo t•oluntario.~. 

Rio de .Janeiro. l\1inisterio dos Negocios da Guerra em 
10 de Junho de 1856. 

I 

Illm. e E~m. Sr.- Para obviar as duvidas que se tem 
!\usritatlo tícel'Cil da intelligencia tlo Aviso Cit·cular de 21 de 
Julho do anno passado, se os Ynhmtarios do Exercito que, 
tendo acabado seu tempo continuão no serviço sem engaja
mento, tem direito alêm do soldo dobratlo, á gratificaçAo 
que percebião já, Manda Sua 1\lagestade o Imperador decla
rar a V. Ex. para o fazer constar, que as praças em taes 
circumstancias, devem accumular os dons vencimentos acima 
mencionados, salvo quando desertarem, Jlorque então se 
procederá nos termos do Decreto de 31 de Janeiro de 1853. 

Deos Guarde a V. E·<. -1\lurquez de Caxias.- Sr. Pre
iitlente da Província de ...••. 

N.• 217. ·-IMPERIO.- Aviso N.• 5 de 16 de Junho de 
1856.- Ao Vigal'io da Freguezia de Jacarepaguá. -De
clarando que os JlOssttidores que entránio na posse de 
s11as terrq.~. findo o t.• prazo marcado J>ara o registro, 
não são ,-esponsaveis pela omiss7.o de seus antepossuidores 
em registra-las. 

Em resposta ao seu Officio de 20 do passado , tenho a 
declarar-lhe que não podendo de modo algum os possuido
res , que entrárão na posse de suas terras depois de findo 
o 1. • prazo marcado para registro das mesmas, serem res
ponsaveis pela omissão de seus antepossuidores em regis
tra-las durante o mencionado prazo , são estes e não aquel
les, que Vm. deve relacionar na lista dos multados pela 
referida omissão. 

Deos Guarde o Vm. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. V'igario da Freguezia <le Jacarepaguá. 
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N.• :218. -FAZENlH .. --Em 17 de Junhü de IS~,li.-Su· 
bre o Sello dos escriptos de venda de cscraru.~, 

· e dos livros de Irmandade~. 

~linislerio dos Negocios da Fazenda. H in 1 k .Ja
neiro em ti de Junho de 185(). 

Em solução its duvidas propostas pelo Co li Pelo r 
das Rendas Gcraes do ~lunicipio de Nictet·ohy, em lntm 
Officio de '20 de ~Iaio ultimo: 

1. a Se se podem considerar leg~es os papeis de ren
da de escravos cscriptos em papel sellado, da taxa 
correspondente ao valor dos mesmos escravos, ,·isto 
que, segundo o disposto na 2. • parte do Art. J • • do 
Hegulamenlo de 31 d~ Dezembro d•! 18!',1, taes pa
peis eontim1ão a ser sellacios por nwio de rerha; si'H

do certo <pw , a adrniltir-se semelhante toleraueia, 
jámais terá lugar a revaliuaçiío a que eslão sujf~itos, 
quando não apresentados ao Sello IlO prazo de ao dias' 
pelafacilidade com que podem subtrahir-se á essa fH'ntt, 
substituindo-os por outros : 

2.• Se deve sellar hum livro da lrmandad1~ do 
])ivino Espírito Santo, que lhe foi apresentado com 
os termos impressos para a admissfto tios irmãos, c 
apenas com os claros precisos parn..se escreverrm os 
nomes drsiPs, eul.mndo em liuYida n tal rPspt>ito, fnn
tlado lla 11ltima parle do Art. :li do lkgulallll'll(o d1· 
10 de Jnlho de 18[,(). 

Declaro a \'. S. , para o faz1~r enllsli.ll' ao referido 
t:ollector: quanto á primeira, IJIH' , com quanto nüo 
seja expressa nas Tabellas A. e B., auncxas ao Hegu
lamenlo de ~H de Dezembro de 1851 • a cspeeic de 
que se trata, com tudo não púde invalidar o acto da 
renda de hum escravo o simples facto de ter sido la
vrado o instrumento em papel sellado , ainda quando 
a taxa do Sello seja inferiOr á devida , porcrue em tal 
caso o que cumpre he exigir a revalidação; mio pro
cedendo a ohjecçfw do mesmo C:ollector ú admissão tlo 
papel scllado em t.aes lransac~(H,•s, pela faf'ilidade rptc 
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porporcionaria ú subtracção da peua da revalidaçüo 
do Sello, pois que a mesma facilidade se dá com o 
papel não sel1ado , sempre que o vendt'dor do escravo 
st~ prPslm· ú reforma da oseripl.urn da wucla. Pelo que 
n~spdla a 2!, c1ue houve demasiado escmpulo da 
parte elo Collector deixando de sellar o livl'O em ques
tüu ,1 sóment.e por ter os termos impressos, não es
tando rubricado pela Autoridade competente, nem co
meçada a escripturação pelo assentamento da entrada 
tle alguns irmftos, casos unicos em que podl'ria exigir
se a reralidac;ão, na .fórma da já citada ultima parte 
do Al't. ~n do Begulamento de 10 de Julho de 1M50. 

Heos Guarde a V. S.-Marquez de Paramí.
Sr. Conselheiro Direclor Geral das Heudas J>ublicas. 

N.o 21~).-Em li de Junho de l85G.-Sobrc as duvidas 
pruposla.s pcl11.~<: Thwmrnria.s a. 1'f.S]wito do direito ao 
rcnrimcn1o ]IIJI' parte de Emprer1ado.~ que nlio .~ilo do illi
nistcrio da Fu:entla, c abono de vencimentos adiantados. 

~Iinisterio dos Negocios da l~azcwla. Hio de Ja-
neiro em 17 de Junho de l8~1fi. · 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao Offieio 0.0 7 
ele '21i de Dewmbw do am10 passado, 110 «tual V. Ex., 
dil conta não só do modo por que resolveo a duvida 
suscitada na Thesouraria a respeito dos vencimentos 
do Inspector Geral da medição das Terras Publicas, 
como lambem da deliberação que tornou por essa ~les
ma occasião de mandar adiantar ao dito lnspector 
Geral os vencimentos do referido mcz de Dezembro, 
devo observar-lhe ' quanto á 1. a questão ' íi uc nesta 
data sujeitou-a ao conhecimento do l\linislerio do 
Imperio, a quem compete resolve-la, aguardando a 
sua deliberação para communicar opportunamente á 
V. Ex. quanto á 2.•, que em facecla lnrminante dis
JlOsi~ão do ,\rt. 71 do Decreto n." 7~.Hi tL~~ :20 de No-
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porporcionaria ú subtracção da peua da revalidaçüo 
do Sello, pois que a mesma facilidade se dá com o 
papel não sel1ado , sempre que o vendt'dor do escravo 
st~ prPslm· ú reforma da oseripl.urn da wucla. Pelo que 
n~spdla a 2!, c1ue houve demasiado escmpulo da 
parte elo Collector deixando de sellar o livl'O em ques
tüu ,1 sóment.e por ter os termos impressos, não es
tando rubricado pela Autoridade competente, nem co
meçada a escripturação pelo assentamento da entrada 
tle alguns irmftos, casos unicos em que podl'ria exigir
se a reralidac;ão, na .fórma da já citada ultima parte 
do Al't. ~n do Begulamento de 10 de Julho de 1M50. 

Heos Guarde a V. S.-Marquez de Paramí.
Sr. Conselheiro Direclor Geral das Heudas J>ublicas. 

N.o 21~).-Em li de Junho de l85G.-Sobrc as duvidas 
pruposla.s pcl11.~<: Thwmrnria.s a. 1'f.S]wito do direito ao 
rcnrimcn1o ]IIJI' parte de Emprer1ado.~ que nlio .~ilo do illi
nistcrio da Fu:entla, c abono de vencimentos adiantados. 

~Iinisterio dos Negocios da l~azcwla. Hio de Ja-
neiro em 17 de Junho de l8~1fi. · 

Illm. e Exm. Sr. -Em resposta ao Offieio 0.0 7 
ele '21i de Dewmbw do am10 passado, 110 «tual V. Ex., 
dil conta não só do modo por que resolveo a duvida 
suscitada na Thesouraria a respeito dos vencimentos 
do Inspector Geral da medição das Terras Publicas, 
como lambem da deliberação que tornou por essa ~les
ma occasião de mandar adiantar ao dito lnspector 
Geral os vencimentos do referido mcz de Dezembro, 
devo observar-lhe ' quanto á 1. a questão ' íi uc nesta 
data sujeitou-a ao conhecimento do l\linislerio do 
Imperio, a quem compete resolve-la, aguardando a 
sua deliberação para communicar opportunamente á 
V. Ex. quanto á 2.•, que em facecla lnrminante dis
JlOsi~ão do ,\rt. 71 do Decreto n." 7~.Hi tL~~ :20 de No-



( 2~6 ) 

Ycmhro de 1850, he insustentaYel a opillião de Y. Ex. 
ácerca de semelhante objecto, e até contraria ao Art. 
17 L do Cotligo Criminal, que pune o ado de mmula
rem so fazm· poganwntos ant.Ps 1lo tempo do Yl'nci
numto, sem autorisação legal, como jà t'oi explkmlo 
na Ordem 11. 0 :u ·de H; de Abril de U~;;;,, junta 
por copia ; UiiO pndt•Julo por tanto merecer appl'Umc;tin 
o arhitrio, que V. Ex. tomou de mandar fazer o adian
tamento de que se trata. 

neos Guarde a \'. Ex. -~farquez de Paraná.___,. 
Sr. Presidente da }lrovincia do )lanmhão. 

N.o 220.- DIPF.RIO. -Aviso de 18 de Junho de 18;)6.
/le.~oh·e .mbre a pratica do ·'!J-flema lwmmopathico. 

2. • Secção. Rio tle Janeiro. 1\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 18 de Junho tle 1856. 

Tendo sido presentes a Sua Mageslade o Imperador os 
requerimentos que ao Governo Imperial dirigírão ditferentes 
medicos, cirurgiões, e hum pharmaceutico , que exercem o 
systema homroopathico, pedindo que se fixe a intelligcnria de 
certas disposições do Regulamento de 29 de Setembro de 
1851, por modo que lhes não possa ser ~baraçada a prn
tiea do dito systema , já sob o Jll'etexto de não ser expres
samente permitlida pelo mesmo llcgnlamento, jii por se lhes 
exigir o cumprimento de algumas de suas condições , que 
não podem ter applicação racional á medicina homroopathicn, 
principalmente no que respeita á existencia e serviço dos 
pharmaceuticos: Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, 
Conformando-se, por Sua immediata Resolução de 6 do cor
rente mez, com o parecer da Secção dos Negocios do Impe
rio do Conselho d'Estatlo, Mandar declarar: 

1. o Que, com quanto se não fizesse no citado Regula
mento explícita menção da medicina homroopathica, não se 
póde d'ahi deduzir que não permilta o seu exercido a todos 
os que se acharem nos termos e pelas fórmas que se pres
crevem no Capitulo ~t·. 0 , competentemente habilitados, visto 
como h e inteinuncntc line a este:; adopla r qualquer dos 
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S}st.cmas conhecidos de curar, que julgarem mais proveitoso, 
ficando em todo o caso sujeitos ás rcgms c preceitos do 
dito· Ucgulamcnto, que em geral ~no applicu\·cis c se ligllo 
á lll"atica da medicina, quahJIIl'r tJIW l'l'ja o l'p;lt•ma segui~ 
do, c IHIS tJIUics l'C comprchcntlc o que estabelece a SC}ltl

l'il~ão das duas Jlrofissõcs-mcdicina, c pharmacia.-. 
2. • CJue , em virtude dos mesmos princípios, sendo igual

mcnlb livre ás pessoas legalmente hubilit atlas estabelecerem 
Jlharmacias puramente hom<rOJlalhicus, não devem ser quanto 
a estas entendidas em sentido amplo e lillcral as disposi
~ões dos Arts. 4-5 e 57 do referido Hcgulamcnto, mas sim 
com as modificat;ões que exige a espcdalidade de sua natu
reza c seniço. O que communico a Y. S. para intelligen
cia da Junta Central de hygiene tmblica. 

Dcos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. }'residente da Junta Central de llygicnc publica. 

N o 221.-l~AZENDA.-Em 1 H de Junho de 1856.-So
bre a cobrança dOs imposto lle que tmtão os Arts. 15 da 
Lei de 28 de Setembro de 1853 , e 89 e 90 elo Regula
mento de 30 de JJ/aio de 1836. 

O l\larquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesumn Naeional, declara, mu resposta ao seu Officio 
11.0 1Bl de 7 do corrente, que o Art. 15 da Lei n.o 719 
de 28 de Setembro de 1853, fazendo extensiva a todos 
os Portos maritimos , em beneficio de seus Hospitaes 
de charidade, a contribuição de 1 ;zt>OOO por pipa, e cinco 
réis por duzia de garrafas de liquidas, que só era 
obrigatoria para aquelles portos onde estava já em uso 
cobrar-se antes da publica~ão do Uegulamento de 22 
de Janeiro de 18~6, em nada attendeo o disposto 
nos Arts. 89 e 90 do de 30 de }laio do mesmo anno, 
a respeito da contribuição sobre as embarcações, a 
qual deve continuar a arrecadar-se como até aqui, 
independentemente da outra , Cl'ljas taxas sfw as mes-
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mas marcadas no Art. toi do citado Hegulamento de 
2.2 de Janeiro de 1836. 

Thesouro Nacional 19 de Junho de 1856.- :Mar
qtwz de t•tmmá. 

N.o 222.-Em 19 de Junho de 185G.-llecommenda o 
cumprimento da Cin:ular de 2-i de Julho de 1854. 

O ~larquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, verificando que algumas Thesoura
rias remettêrüo ao Thesouro o seu Balanco definitivo 
do exercício de 1~5~3-185-i acompanhado de mrios 
trabalhos, como sejão os quadros da divida activa c 
passiva, as relações dos Proprios n acionacs, e dos 
pensionistas do Estado, as Tahellas das Bepartiçõrs 
arrecadadoras, e outras mais, o que, alêm de ser 
contrario ao disposto na Circular de 21, de Julho de 
185-i, a qual determina expressamente que a remessa 
de taes trabalhos seja feita em separado, contribue 
para a muito prejudiCial demora da dos mesmos Ba.
lancos, e occasiona outros inconvenientes no servico 
do ~I besouro; ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria 
da Província do Piauhy, que d' ora em diante cumpra 
pontualmente o preceito da referida Cltcular, remetten
do semelhantes trabalhos pela maneira nella declaradn. 

Thesouro Nacional em lU de Junho de 185H.
)Iarquez de l'araná. 
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~e1•a••tl~ãio Geral tias Ter••as Pt~l•llcas. 

223. - IMPERIO.- Aviso N." 14 de 20 de Junho de 
1856.- Ao Presidente de S. l'aulo.- Jlrsolvendo a res.
peito do regi.di'O das tm•as fJOssuidas na.~ Freguezias que 
esticerem sem Paroclw. 

Illm. e Exm. Sr. ·-Em resposta ao Officio N.• 89 de 
5 do corrente, em que V. E"t. consulta se, tendo a Fregue~ 
zia de Tatuhy estado sem Parocl1o por alguns mezes sem 
haver por tanto quem fizesse ahi o registro das terras 
possuídas durante actnelle tempo, deve o actual Vigario con· 
tinuar a registrar as mesmas terras , apezar de findo o 1.0 

prazo : lenho a declarar~lhe que, marcando o Art. 92 do · 
Regulamento de 30 de Janeiro de 18M· tms prazos con
secutivos para o referido registro, deve este continuar nao 
só naquella, mas em todas as outras Freguezias até expi
rar o 3. 0 prazo, isto porêm sem }lrejuizo das multas de 
que trata o Art. 95 do citado llegulamento. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferr.az. 
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N.0 224. -Portaria de 21 de Junho de 1856.- Crea 
duas Agencias de Correio, huma ua Vil/a da V argtm 
Grande, e outra na de S. Bento, na Pt·ollincia do Ma
ranhão. 

Sua 1\lagestade o Imperador Ha por bem Crear duas 
Agencias de Correio, huma na Villa da Vargem Grande e 
outra na de S. Bento, na Província do Maranhão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1856.
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 



( '2(}0 ) 

N,O 225.- Portaria de 21 de Junho de· 1856.- C1·ea 
1mma Agencia de Correio no lugar denominado 

-Riachão -na Provincia do Maranhão. 

Sua Magestadc o Imperador Ha por hem Crear huma 
Agencia de Correio no lugar denominado - Ria chão- na 
Província do Maranhão. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Junho de 1856. 
Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

N.o 226. -FAZENDA.- Em 2L de Junho de 1856. 
Explica a Ordem de 29 de Dezembro de 1845, sobre 

a isençiio das bancas de peixe. 

l\iinisterio dos Negocias da Fazenda. Rio de Ja
neiro em 21 de Junho de 185{). 

Declaro ao Sr. Administrador da Recebcdoria, em 
solução ás duvidas propostas em seu Officio de 19 do 
corrente , n. o 962, relativamente ao imposto sobre as 
bancas de peixe , que a isenção de que trata a Or
dem de 29 de Dezembro de 1845 he só applicavel ás 
bancas de peixe propriamente ditas existentes na Praça 
do mercado, e não aos armazens ex.ii;tentes em outros 
lugares; e bem assim que estes ultimos estão sujeitos 
ao pagamento de 20 o I. do valor locativo, quando 
situados dentro da Cidade. -1\larquez de Paraná. 

N.• 227.-Em 23 de Junho de 1856.-Pt·oviden
cias pam a boa execução do Art. 23. do Decreto 

de 26 de Abril de 185-i. 

O :Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo attenção a que em algumas 
}lesas de Consulado se tem dado o facto de não serem 
incluídas no Manifesto dos navios de cabotagem roer-
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cadorius estrangeiras já efl'ectivamente despachadas para 
exportação, e embarcadas depois de haverem pago os 
direitos de consumo, e isto pela omissão de remette
rcm os Com mandantes dos dit.os navios ós Mesas os des
pachos originaes , em vista dos quaes tem ellas de 
organisar os manifestos segundo o disposto no Art. 23 
do Decreto n.e 1.385 de 26 de Abril de 1854; e con
vindo pôr termo á reproducção de semelhantes o~sões; 
ordena aos Srs. Inspectores das Thesouranas das 
Províncias que na organisação dos manifestos fação 
observar restrictamente o que á ~lesa do Consulado da 
Côrte foi determinado na Ordem n • 143 de 9 de Ju
nho de 1852, e verificar pelas duplicatas dos despa
chos se os originaes apresentados ás Mesas corres
pondero ao numero daquellas, e comprehendem a 
totalidade das mercadorias despachadas e embarcadas; 
e se deste exame se conhecer que falta algum despa
cho original, não deverão proseguir no processo do 
manifesto, em quanto o Commandante da embarc~
~ão não justificar, a juizo dos respectivos Admistra
dores , ou que as mercadorias , a que a duplicata se 
refere, não chegárão a embarcar por qualquer inci
dente, ou que perdeo-sc o original depois do em
barque, mandando-se neste ultimo caso extrahir huma 
certidão da copia, para com ella proceder o Feitor a 
huma nova conferencia a bordo. 

Thesouro Nacional em '2:3 tle Junho de 1856.
l\Iarquez de Paraná. 



( .2U2 ) 

N.• 228.- Em 2:3 de Junho de 1856.- Restituiçlio 
de Sello de loterias que 11ão são cxtrahidas. 

O Marqllcz de Paraná~ Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da Tlw
souraria do Piauhy, em resposta a seu Ofi1cio n. • 41 
de 26 de Abril ultimo, que não temlo sido extrahida 
a loteria l>rovincial, uc que se pagou o respectiYo 
Sello na importancia de GOO;t,DOOO, deve restituir aos 
cofres respectivos a dita quantia, visto como a esta 
hypothe!Se he applicavel a doutrina da Ordem n." U8 
de 13 de Junho de 1853, que declara ser o imposto 
do Sello devido pela effectividade da transacção, que 
o titulo representa , e não pelo . designio della. 

Tbesouro Nacional em 23 de Junho de 185(j,
Marquez de Paraná. 

N." 22n.-l:m 25 de ,Junho de 185H.-Svbrc as 
fiauças prestadas nas Cwnaras Municipacs. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
1hesauro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. Ins
pcclor da Thesouraria da Bahia n. • 17 i de 23 do mcz 
findo, que trunsr:·1iHe copia do trrn~1 de 1ian~a prPs
tada perante a Cmnara l\Juuidpal dil Cidade 1lc Cara
vetlas, para Jleginnldo .losé de .Jesus Melgaço poder exer
cer o hlgar de Administrador da l\Icsa de Uendas da 
mesma Cidade, declara que a Ordem de 18 de ])e 
zcmbro de 185'2 mandando npenas que se considc
ra~sem subsistentes as fianças prcslmlas perante as Ca
maras Municipaes e Juizes de Paz das respcclivas 
Frcguezias, como <>ra pratica em alguns lugares , em 
quanto não fosse de mister ratifica-las por qualquer 
motivo attendivel , não autorisou a continuacãõ de 
semel~ante. praticn; por quanto, na conforÍnida~e 
das d1sposiçoes em v1gor, as fianç.ns dos responsave1s 
á Fazenda dcYem ser prestadas nas Thcsourarms; cum-
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prindo por conseguinte que se proceda ulteriormenté 
na f6rma indicada a respeito da caução do respon· 
savel de que se trata. 

Thesouro Nacional em ~5 de Junho de 1856.
Marquez de Paraná. 

N•. 230.-Em 25 de Junho de 1856.-Declam qttaes 
Pensões só podem set pagas nas Thesourm·ias depois 

de feito o prévio cuscntamcnto no 1'/wsouro. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr. lnspector da Thesou·· 
raria de Minas, para poder ter lugar a liquidação da 
divida de exercícios findos, proveniente da pensão con
cedi!la n Franciseo .Math(\IJS da Silva pm· Hcerelo de 20 
de :Maio de 1 854, que remetla ao Thesouro a Carta 
Imperial pela qual se mandou tornar effcetiva aquella 
mercê, a fim de fazer-se o competente assentamento; 
mlwrtimlo ao mesmo Sr. Inspcctor de que as pen
st'les só podem ser pagas pelas Thesourarias de Fa
zenda quando para isso forem autorisadas, depois · 
de feito no Thesouro prévio assentamento d('llas .. 

Thcsouro Nacional em ·:23 de Juuho de 1856:--"" 
}[arcJucz de l)arawí. 

N.• 231.-IMPEBIO.-Portaria de 25 de Junho de 1856.
Crea hwna Agencia· de Correio na Villa de Bar

cellos, na l'rovincia da llahia. 

Sua 1\lagestade o Imperador Ha por bem Crear huma 
Agencia de Correio na Villa de Barcellos, na Provinda lla 
Bahia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 do Junho de 1856. -
Luiz Pedreira do Coulto }lcrraz. 
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zenda quando para isso forem autorisadas, depois · 
de feito no Thesouro prévio assentamento d('llas .. 

Thcsouro Nacional em ·:23 de Juuho de 1856:--"" 
}[arcJucz de l)arawí. 

N.• 231.-IMPEBIO.-Portaria de 25 de Junho de 1856.
Crea hwna Agencia· de Correio na Villa de Bar

cellos, na l'rovincia da llahia. 

Sua 1\lagestade o Imperador Ha por bem Crear huma 
Agencia de Correio na Villa de Barcellos, na Provinda lla 
Bahia. 

Palacio do Rio de Janeiro em 25 do Junho de 1856. -
Luiz Pedreira do Coulto }lcrraz. 
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:N.o 232.-l•'AZENDA.- Em 26 Je Junho Je 1856. 
Jiencimentos dos Substitutos dos Empregados da 

Reparli~ão elas Terras Publicas. 

O Marqucz de Paraná , Presiuenle do Tribunal 
do 'f besouro N acionai, declara ao Sr. lnspeclor da 
Thesouraria da Bahia , Jc conformidade com o A viso 
do l\Iinisterio do lmperio de 23 do corrente ; que 
quando algum Empregado da Repartição Esper-ial 
das Terras Publicas da mesma Província for sub
stituído , por qualquer motivo , e deixar de perceber 
os seus wncimentos , devem estes ser pagos ao sub
stituto em exercicio. 

Thesouro Nacional em 26 de Junho de 1856.
Marquez de Paraná. 

N.o 2B:J.--Em 2.7 dt~ Junho de 1856.-Ndo se 
entregiio âs partes os requerimentos c rcclamaçüc.~, 
em que se tirerem lançado informnçi'lrs nn prn{l'l'ido 
despachos. 

O l\Iarquez de Paraná , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , tendo obse""ado em varias 
rrcursos apresentados no Thcsomo que as Thesou
rarias tle Fuzenua e l~staçúcs Iiscacs cntregão ús 
partes os requerimentos e reclamações depois de pro
ferirem os seus despachos ou decisões; c porque hc 
manifestamente prejudicial ao serviço publico a con
tinuação de semelhante systema; ordena aos Srs. Ins
J?Cctores das ditas Thesourarias, qne não entreguem 
as partes interessadas os requerimentos e reclamnçôes 
em •1ue se th-ercm lançado as informaç.ões , ou pro
ferido despachos ou decisões : devendo todavia pas
sar-se certidão de tnes requerimentos quando as mesmas 
partes as solicitarem para tlocum<mlarcm as sua'> re
ehuna~ôes , t}ueixtts ou recursos ús .\ utoridadcs su pe-
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riores ; e outrosim que o mesmo ordenem ás Estações 
fiscaes subordinadas. 

Thesouro Nacional 27 de Junho de 1856.-~lar 
qucz de Paraná. 

N." 234.-Em 27 de Junho de 1856.-0 Tribunal do 
Thesouro não toma conhecimento de ?'ecto·sos das Thesou- ·1 • 

mrias, sem que sejão pm· estas o(ficialmente 1·cmettidos. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , para obviar o inconveniente, 
que da pratica de se apresentarem recursos ao mesmo 
Tribunal independentemente de informação das The
sourarias de Fazenda , resulta , de não saber-se qual 
o motivo da decisão, e sempre a delonga proveniente 
da exigencia de esclarecimentos ás Thesourarias e 
Estações Fiscaes subordinadas, declara aos Srs. Ins
pectores das Thesourarias que no Tribunal do The
souro não se tomará conhecimento dos recursos das 
decisões das Thesourarias , sem que por estas Repar
tições, a _quem as {>a!tes inter~ssadas os deverão en
tregar, sejão transmittldos offiCialmente ao Thesouro, 
acompanhados das petições e documentos relativos 
á questão , alêm das in dispensa veis informações fis
caes; c ordena-lhes que ilem a esta providencia a 
precisa publicidade. 

Thesouro Nacional em 27 de Junho de 1856, -
Marquez de Paraná. 
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N.•235.-UIPERIO.-Aviso de 27 de Junho de 1856.-Ap
prova a decisão do Presidente da Província de S. Paulo, de
clarando não haver incompatibilidade 11a accumulação do 
cargo de Juiz de Paz Presidente da Junta de Qualificação dos 
votantes e do posto de O(~cial da Guarda Nacional, mas 
sómente no seu exercicio simultaneo. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. lUinislcrio dos Ncgocios 
do Imperio em 27 de Junho de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Officio de V. Ex. 
n. • 80 de 14 de Maio ultimo, com o qual submette á oppro
voção do Governo Imperial a decisão proferida por V. Ex. 
em data de 13 do dito mez sobre a duvida que, em con
sequencia de huma representação que se apresentou perante 
a Junta de Qualificação de votantes da parochia de Itapeti
ninga, se suscitou ácerca da legalidade dos trabalhos da 
mesma Junta por ser ella presidida por hum Juiz de Paz, 
que accumulava o posto de Major da Guarda Nacional ; 
communico á V. Ex., que bem resolvida foi a dita duvida, 
por quanto , em vista do que dispõe a Lei , que deo nova 
organisação á Guarda Nacional, n.• 602 de_19 de Setembro 
de 1850 no Art. 16, e na qual V. Ex. se fundou, não ha 
incompatibilidade em tal accumulação, mas sómente no exer
cício simultaneo dos referidos cargos , devendo observar-se 
o que dispõe o citado Artigo, que manda cessar o serviço 
do posto da Guarda Nacional, que aliás, como V. Ex. l1.ffir
ma, não está ainda organisada na referidl"parochia, durante 
o exercício do cargo de Juiz de Paz, c estender-se o mes
mo principio a quasquer outros empregos ou profissões , cujo 
exercido se não possa, sem inconveniente, accumular ao 
serviço da Guarda Nacional , visto que he applicavel á esses 
outros casos como determina a 2. a parte do já citado Art. 16. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 
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R~pat·tl~üo Gm~al das Tet•t•as Pultlieas. 

N.• 236. - Aviso N.• 12 de 28 de .Junho de 1856. -
Ao Preshlcntc das Alagoas. - Sobre o t•encimtm'o do.ç 
cmprrgados da& llt•partiçõcs H.~peciat·.~ das 11'/Tas l'ublicas 
quando snbstituem lwus aos outras. 

mm. e Exm. Sr. -Havendo o Delegado interino do Di
roclor Geral das Terras l'ublicas nessa Província represen
tado que a Thesouraria da Fazenda tinha llmidatlo pagar
lhe os vencimentos correspondentes ao cargo, que interina
mente occupa, nesta data solicito do 1\linisterio da I<azenda 
a expedic.ão das necessarias ordens para que quando algum 
empregado das Repartições Espedaes das Terras Publicas nas 
differenles Províncias por qualquer motivo for substituído 
por outro, e deixar de perceber os seus vencimentos, sejão 
estes pagos ao substituto em exercício. O que communico a 
V. E'\. para sua intelligencia. 

Dcos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutlo Ferraz. 
Sr. Presidente da Província das Alagoas. 
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COLLECÇÃO D.\S DECISÕES DO GOVEl\NO DO 

Dl\ASIL. 

1856. 

'fOliO 1!) C.\UER!'\0 7. • 

N.• 237.-FAZENDA.-Em 3 de Julho de 1856.-0 requeri
mento pedindo certidão da liquidação de huma di·r,ida flàQ 

Úllerrompe a prescriprão. 

O 1\larquez de Paraná, Presidente do Tribunal· do Thesouro 
Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria do Maranhão 
que a divida de exet·cicio lindo, na importancia de 233~COO , 
de que pede pagamento D. Isabel Pereira de Araujo e Silva, 
está prescriplll, visto como o requerimento feito em 18~7, pe
dindo certidão da Iiquidac,:ão da mesma divida, não póde ser con
siderado meio legal de interrompt•r a prescripc,:ão. 

Thesouro Nacional em 3 de Julho de 1856. - 1\larqucz 
de Paraná. 

N.• 238. -l~m 4 de Julho do 1856.- Cobranra de rmolumentos 
das certidões passadas pelas Contadorias das 1'/wsourarias. 

O 1\lantm•z de Paramí, Presidt•nle do Tribunal do The
somo Nacional, observando que algumas Thesourarias de Fa
zenda das Províncias não cobrão emolumentos das certidões 
passadas nas rl'spectivas Contadorias, niio obstante o disposto 
no Art. 86 do Decreto n.• 736 de 20 de 1\'ovemhro de 1850, 
talvez por não ter sido ainda organisada a nova Tabclla de que 
trata o referido Artigo, ordena aos Srs. Inspectores das ditas 
Thesourarias que na cobrança de taes emolumentos, que perten
cem á Uenda Geral, regulem-se pela Tabella annexa ao Decreto 
n." 348 de 19 de Abril de 18t.4, como a respeito das ltepat·tições 
do Thesouro se dctenniuou á 1\ecebcdoria do ~lunicipio, em Por
taria de 29 de Novembro do anuo de 1830. 

Thcsouro Nacional em 1J. de Julho de 1t;5ü. - :\larqucz de 
Paraná. 
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N.• 2:19-(mEHilA.-Aviso de 4 de Julho de 1856.~Estatue 
que sirva de Vice-Director da Escola d'Applicação o /nstru
ctor de 1. • classe o Tenente Coronel Antonio Ped1·o d'Alen
castro, por ser mais graduaclo que o Commamlante illte
t·ino do llatall11io de Enge11ltci1'os. 

Hio de .Janeiro. ~linistcrio dos Negocios da Guerra 
em 4 de Ju1L10 de 1856. 

Estando prcscripto no § 2. • do Art 12 do Regula
mento da Escola d' Applicat:ão do Exercito da interina Lli
rect:üo de Y. S. , qnc o Vice-Direclor dclla seja o mesmo 
fiUC commandar o Batalhão de l~ngenheiros ; c tendo !lido 
por Decreto de 7 de Abril do corrente anno nomeado lns
tructor de 1. • classe da mesma Escola o Tenente Coronel 
do Corpo de l~ngenheiros Antonio l'cdro d' Alcncastro, ao 
passo que aquelle commantlo c a Vice-llirccloria estão a 
cargo do i\lujor do I. • Datalhiio de Artilharia a pé, llcr
menegilrlo de Albuquerque Porlocarrcro, para prevenir con
tlictos a que po~sn dar lugar na actualidadc a ordem gerar
chica dos postos destes dons fnnccionarios, o Governo Im
perial determina que em quanto se não lha dcOnilimmcntc 
as allribuiçõcs que a cada hum devem competir exerça ás 
funcções de Vice-Dir·ector o mais graduado dclles , limitan
do-se o outro ao commando do Datalhllo de J:ngcnheiros 
sómenlc. 

Deos Guarde a V. S. -Marqucz de Caxias.- Sr. l)irc
ctor interino da Escola d'Applicação do ~tcrcito. 

N." 240.-:FAZE~I>A.-Em 7 de Julho de 1856. -Redurão da 
(Jorccntagcm da M(·sa de Rendas de ltaqui, e artgmcnto da 

ele S. IJ01ja. 

O l\Iarqucz de Paraná, !,residente do Tribunal do Thcsouro 
!'\acionai, respondendo ao Oficio do Sr. Inspector da Thcsou
raria do Rio «)randc do Sul, n.• 31, de 21 de Janeiro ultimo, 
approva a dPlihrração da Presirltmeia tomada sobre indicação 
do mt'smo S1·. lnspector de reduzir a porcentagem dos J~mpre
gados da ~Tesa de Rendas da l'reguczia de Itaqny de 30 a 25 
pm· cento quando a renda mensal não exceder de 2.000~000, a 
20 por cento quando chagar a 3.000.,000, e a 15 por cento d'ahi 
para eima; c bem a"sim de dcyar de 30 a 40 por crnlo n dos 
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Empregados da de S. Bo1'ja, attenla a detkicncia de seu lw
dimento. 

Thcsouro Nacional em 7 de Julho de 1856. -~larqucz de 
Paranú. 

N.o 2q.- Em 7 de Julho de 18:>6. --Responsabilidade por 
falta de execuçâo do § :1. 0 do Art. 2. 0 do Regulamento 

n. 0 58!) de 27 de Fevereiro de 18W. 

O ~Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesomo 
!\acionai, a quem foi presente o Officio do Sr. lnspcclor da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Hio f~rande do Sul, 
n.o 230 de 12 de l\Iaio do corrente anno, relativo ao proce
dimento que tivera a AlfandPga de S. José do Norte, deixando 
de mandar arrematar em hasta publica no devido tempo as 
fazendas recolhidas aos respectivos armazens , c damnificadas 
1'111 consetJIH'ncia do grande temporal qw~ cahira sobre aquella 
ViHa em :W de ])ezernhro de 18:):!, entre as quaes se corn
prelwndião alguns volumes pertencentes aos IH'gociantes l'rond
foot, !lleier c Molf,lt, que forüo mandados arrematar pela 
Th<'souraria, preenchendo-se aos nwnrionndos twgoeiantcs a 
diffen·•u.:a entre o produdo ddlas em ldlão c a sua avaliação 
na pauta, lhe declara que, nüo tendo eom clfeito o Inspeclot· 
da sobredita Altitndega de S. Josó do 1\"orte obsenado o disposto 
no § 3."do Art. 2. o do llrgulamento n. o 58H de 21 de :Fevereiro 
de 18!~9, logo que foi .conheeida a ayaria das mercadorias em 
fJU<'stiío, h e e! I e , nos termos do Art. H do Hcgulam<'nto n. o 

5!10 daquella data, o respon:.avl'l pela dilft·n·nça do mlor das 
nwsnws mercadorias, n•sultante da damnilicaçflo occasionada 
por sua drmora nos referidos armazens. 

Thesomo Naeional 1'111 7 de Julho de l85G.-l\la1'1Jlii'Z do 
Paramí. 
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1\ o :H2. --Em 8 de Julho de 185<i.- O adiantamento de vm

cimcntds a Funccionarios Publico> não he pennittido. 

1\linistc ·io dos 1\'cgoeios da Fazenda Rio de lanriro 8 de 
Julho dt• 1856. 

Jllm. c Exm. Sr. - N;io obslanh• os moli,·os allegados 
por V. Ex. no SPII Ollido n." 15U de 27 de l\Jaio ultimo, não 
púdt~ ser appronula a rcsolw,;iio que tomou \". l~x., de man
dar adiantar 3 mezes de vencimentos aos Officiaes l\lilitan~s e 
outros Funccionarios Publicos menos abastados para screm dcs
conlados pela 5. • parte nos seus wncinwntos futuros, por 
isso que he ella cont1·aria ao disposto uos Arts. 71 do Decre
to n." 73G de 20 de Novembro de 1850 t~ 171 do Codigo Cri
minal, eomo j<í foi declarado pela Ordem n.• 32 de H de Abril 
do anno passado c outras. Cumpre pois que V. J~x. faça reco
lher imrnediatamente aos cofres publicos a quantia adiantada. 

Deos Guarde a V. Ex. -l\farquez de Jlaraná. -Sr. l1re
sidcnte da Provincia do Hio Grande do Norte. 

!'\." 2t.:J.- Em U de .lu lho de 185G.- S(•bre t'clzcimcutos indc
t'idos de Vice-Presidentes de Provincia. 

O l\Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, inteirado por Aviso do l\linistrrio do lmperio 
de 28 de Junho ultimo, nüo só da deliberação que tornou o 
Sr. Inspector da Thesouraria do l'ará de mandar pagar aos 
\"ice-Presidentes que substituirão o Conselheiro Sebastião do 
H(•g-n Barros, quando wio tornar assento ~a Camara, o Ol'dr
nado l;or inteiro, scnilo tatuhem da dcsapprolat;ãn que senw
lhantc acto mereceo daquellc Miuislt•rio, por ser contrario ;í 
ldra expn•ssa do Art. 9.o da Lei de 3 de Outubro de :1834; 
ordena ao Sr. Inspector que, pela parte que lhe toca, promon 
a restituição do que inrlevidamente rccebêrão os ditos Vice-Psc
sidenks, dC', conformidade eom a ordem que a semelhante rcs
rwito loi expedida ao Exm. l'rcsideulc dessa l'rolincia pelo 
rclcrit!o :\Iinisterio. 

Thrsouro Nacionnl em !.l de Julho de 1856.-l\Iarquez de 
Paranú. 



N.• 2H.-GUEll.RA-Aviso de tO de Julho de 1856.-JJJandt.( 
observar varias disposições disciplinares na Companhia 

de A rtifices do Arsenal de Gul'/'l'a de Pernambuco. 

Uio de Janeiro. Ministcrio dos NPgoC'ios tia f..nerrn 
JO tle .Julho de 1856. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução ao seu Officio n.• 209 
de 13 de Junho findo, em que participa a dissidencia de 
opiniões que se dá entre o Com mandante das Armas, e o 
Director do Arsenal de Guerra dessa Provinda, relativa
mente á Companhia de Artífices; de ordem de Sua .1\-lages
tade o Imperador communico a V. Ex., que cumpre obser
var-se o seguinte : 

1. o Que os Arlifices não devem ser desviados do serviço 
do Arsenal, sua guarda e dependencias para cousa alguma 
estranha ao mesmo serviço; pot·t'lm que dado algum caso 
imprevisto c imperioso em contrario, seja previamente ou
vido o Dircctor pam que não cause semelh:mlc distracção 
prejnizo ao regulat· serviço do Estabelecimento. 

2. o Que os castigos corrcccionacs por faltas commettidas 
pelos Artífices no cxercicio de suas funcçõcs lhes scjão ap
plicados á ordem do Director. 

3. 0 Que sendo o Commandantc da .Companhia autori!lade 
subordinada á do Director, não possa formar e dispersar a 
Companhia , sem preceder licença deste. 

4. o Finalmente , que os dias e horas de formaturas para 
revistas de mostras c exercícios militares , scjão sempre 
marcados de accordo com o Director , para evitar o trans
torno proveniente de taes serviços quando feitos sem co
nhecimento daquella Autoridade. 

Deos Guarde a V. Ex. - 1\Iarquez de Ca·<ias.- Sr. Pre
sidente da Província de Pernambuco. 
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N.' 2.\.5.-Aviso de tO tle .Julho de 1856.-0rclena que o Ar
senal de Guerra remetta mensalmente á Pagadoria das Tro
pas huma t·elação . nomúwl dos individuos que recebem 
etape , com todas (U tllteraçiies que occorrerem. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerm em 
10 de Julho de 185fi. 

Determine V. S., que o pret de rações a empregados, 
c aprendizes menores desse Arsenal seja ncompanhado, 
quando remettido á Pagador ia das Tropas, por onde h e men
salmente satisfeito , de huma relação nominal de todos os 
indivíduos a quem toca semelhante vencimento, e em cuja 
casa de observação se declare toda, e qualquer alteração , 
que influa sobre os abonos, que se lhes fizerem. 

Deos Guarde a V. S.- .Marquez de Caxias.- Sr. Jolio 
Jo!'é da Costa Pimentel. 

:'11. 216.-.FAZENDA.-Em li de Julho de 1856.-Sobre a des
npropriaçrto de terrenos e edificios necesutrios para 

{ortificarões. 

l\linistcrio dos ~egocios da Fazenda. lHo dP Janeiro 11 de· 
Julho de 1856. 

lllm. c Rx.m. Sr.- Não convindo q~te Pxistiío dentro das 
linhas das fortificações, que se estiío construindo na Cidade de~ 
Obidos dessa Província , edilicio algum particular que obste a 
defesa efficaz das mesmas fortilirações, c achando-se neste caso 
o em que está cstabclccidu o Collrgio de S. Luiz Gonzaga; 
rccommendo a V. Ex., de conformidado com o Aviso do 1\Ji
nisterio da Guerra de 3 do corrente mcz, que pelo Juizo dos 
J<'eitos, na fórma da Lei de 9 de Setembro de 1826 combi
nada com o Art. 35 da de 12 de Julho de 1845, faça proceder 
á desapropriação do dito edifieio, mandando pagar o seu valor 
dt>pois da competente avoliação, a quem a clle tiver dircitH. 

- Deos Guarde a V. Ex. - St·. PrcsidPntc da Pro\·ineia do 
Par;í. - Marqu<'z de Paran;í. 
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N.0 24.7. -Em 12 de Julho de 1856. -As quantias re,Ólhidoi 
aos Cofres Nacionaes, pet·tencentes a maiores de 21 .~nnot';' 
não podem ser consideradas. como Empt·estimos de Orphaos pa
ra vencerem juros. 

O Marquez de Paraná, P1·csidente do Tribunal do Thesouro ·. 
Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria do' Mara
nhão em resposta ao seu pmcio n.• 62 de 2 de Julho ultimo;· 
que ~rocedeo regularmente, mandando eutregar ao Juiz de Or
phãos somente o producto das joias, que foi recolhido li The
souraria em' 1852, sem o juro exigido IJClo dito Juiz; por 
quanto, sendo então maior de 21 annos a pessoa, a quem o 
dito producto pertencia, não póde semelhante operaç.ão ser con
siderada como hum emprestimo de orphãos, nos termos· da 

· Lei, a qual não podia deixar a arbítrio dos Juizes a classificação . 
de· dinhéiros em taes ciréumstancias, porque isso importa~\a po
derem elles, com prejuízo da Fazenda, garantir juros inde
vidos a dinheiros de ausentes, como deve ser considerado o da 
quantia vertente. 

Thesouro Nacional em 12 de Julho de 1856. - Marquez 
de Paraná. 

N.0 2~8.- Em 15 de Julho de 1856.- ..4 ped~a vinda como las- 1 

tro dos NavÜJS, e descarregada para consumo, está sujeita 
a pagamento de direitos. . 

O 1\-Iarquez de Paraná, Presidente ·do Tribunal do Thesouro 
Nacional, approva a resolução tomada pelo Sr. Iuspcctoí· da 
Thesouraria do Paraná, de que dá conta em seu Oflieio n.• 141 
de 23 do mez findo,"de mandar sujeitar na Alfandegada Cidade 
de Paranaguá ao pagamento ·de direitos de consumo a pedra 
conduzida em lastro por embarcações procedentes de portos es
trangeiros, e vendida para obras na mesma Cidade; visto que , 
nos termos do-Art. 91 do Regulamento. de 22 de Junho de 
1836, o lastro dos navios, quando descarregado para consumo , 

· está sujeito ao pagamento dos respectivos direitos, quaest)uer 
'.que sejão as materias. de que se componha, ainda mesmo das 
especificadas ilaOrd,em .n.• 86 de 3 de .Abril de 1849. ·

Tbesouro Nac~onal em 15 de Julho de 1856- Marquez 
de Paraná. 
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N. 249.- Em t5 de Julho de 1856 . .,..... O asseneamen.to dQs Pro
prios N acionaes compete .ao Thesouro ., Th.~ourarias. 

1\tlnis\etio dos N~ci~ ·~da. Fazerida. ~~o -de J.aneh-q em • 
1Õ! d,\ Julho de 1856; · • . .• · ·: ~: 

Jllm. e. Ejm. Sr.~Declaro a V. Ex., em si>luçtti'.á ~u.
vida do Juiz de Direito da capital da Província do Parallá, 
constante dos Officios que V. Ex. remetteo-me com o seu 
Aviso de 3 do corrente, e que inclusos devolvo, que () as
sentamento (los Proprios do Estado não heda competen~ia do 
Juizo dos Feitos, mas sim do Thesouro e Thesouradas de. Fa
zenda , na conformidade dos Arts. 3. o § 4. o , .16 § 2~ ~ do De
creto de 20 ·de Novembro de 1850; e t.or:§ 13 e t5 § t_.l do 
Decreto de 22 de Novembro de 1851. - ·-. . ·. · 

J)eos Guarde a V. Ex.-Marquez de Paraná.-:-Sr. Jo~ 
Thomaz Nabuco de Araujo. 

N. 250.-Em 17 de Julho de 1856.-A transferenciadedÚ
peza de humas para outrps Províncias do Imperio pertence 

ao Thesouro. 

O Marquez de Paraná , Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, inteirado pelo Officio do Sr. Inspector·da Thesom:aria 
do Pará n. • 58 de 9 de Abril ultimo, da deliberação que tomou 
de mandar dar guia á Pensionista do Estado D; Jesnina Joa
quina de Sousa para poder ser paga pelo Maranhão, para onde 
vai residir, lhe declara todavia que, em ClliPS i~enticos. dev.erá 

· sujritar a pretenção á decisão do Thesouto, . a fim .d~ .qué JX?f 
este seja autorisada a transferencia da despe~a, com(,) o exige 
a regularidade do assentamento geral. · . . .. :~ . t> 

Thes~uro Nacional em 17 de. Julho de 1856.~ -;:;.~r,quez 
de Parana. · · · 

f ' 

N.• 251. -Em 18 de Julho de 1856.-Sobre os que- detJetn se r
tJir de pregoeiros dos .leilões e arrematações que le flzerem ·c •,_,,~ 

perante as T !tesourarias . · / 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal doThesouro 
Nacional, informado das duvidas e irregularidades que se tem 
dado em dilferentes Thesourarias de Fazenda, depois da refor· 
nt.t do Regimento das custas, ácerca do abono de emolumentos 
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aos ·Porteiros do~ .Jui:to!l. 1 ttullndo chamados para a~reltóllr íi'8 .':. 
arrematações por parte da Fazenda, nos. termos das Ortle~ de .. '· . 
'ldeJaneiro de184.5 e 1Slde0utub~o de 184.7; dett!thlina 1101 St:ta. ·!'ç"· . 

lnspeetores das · 'thesourarias ,; que, e"' quanto outta ooúaa nlo.{r;,. 
for. resolvi• da PQ.. ( A.etQ .~i. \$ .. l.at• i.vo i ,sirv!lo de llfeg.oelros. ~o.s le.l-. :.·.~". ::: ... : 
liles ot1 arrelilatàçO~s, «iq.El se dzefehl perante e t.as~ ps se~,féJ~ · : ·: 
ctiYos llorteii'ô~; .~li pon\i\1!10~. na f-alta Jos pr!m~Iros; -~~-'ht. 
c~sÃar qualquer. despt!ta · ()r~lnitrla. oil eiíraordtbáriá por I,Oi'fle-.. '·· ~ 
lhant~ llerviço .. ·, : ~ .· · .· . . " ·. . , , .·. ··. 
. Thesouro N~elona,l em 18 de Jullio de 18a6. -Marqtt~ dtL · 
Paraná. · · • · · · · · 

_..;_. __ 
N. o 252.-GUERRA.- Aviso de 18 de Julho de ts$ê . .:..; 

Manda observar ó Regulamento para a Directoria ·da.· 
Obras militares. 

. Rio de Janeiro. Mip.isterio dos Negocios da Guetta ein. 
18 de Julho de 1856. . · 

,. 

i • 

Illm. e Exm. Sr.;_ Remetto a V. tx. o inci~ Re- ,; · 
gulamento assignado pelo Official-maior desta Secretarjll dt . .., 
Estado, a fim de ser observado pela Directorla das Obras · 
militares ness(l Província. . . . .. 

:· Deos Guard~ a. V:,Et. ~,Marquez de Caxiail. -Sfilt~,' ~. 
stdente da Pro~me1a da,Bahta. . :;:~~.;-: :· 

.. Na mesmli conformidàde ao de Pernambuco. · ·· 

Regulamento..~ deverão obseroar os DirecÍores das~VIwar · 
• malitares ndà Provincias do lmperio. . . 

. ) . 

Art. t.o Todas as obras militares, de que o l>irector 
. respectivo for incumbi'do, far-se-hão por empreitada, pre- . : 

cedendo annuncios a fim de serem dadas a quem otfer.ecer :.: ';. 
maiores vantagens tanto ácerca da solidez , como do; preço. .· .. · , . 
F ar-se-hão, porém, por conta dos Cofres publicos nos uni-
cos casos de nlo apparecerent empreiteiros , ou de seréal . · .·. 
as suas propostas inadmissíveis; precedendo igualme~ a · 
a.pneseatação dO' orçamento, e approvação do Presideo'-;ela · ;. 
Pf()vincia depois de a11torisada pelo Ministerio da Guer.Cá Jin ~·. · 
qualquer dos casos. . . . ·-

A.rtt. 2.0 O Director ptopord. ao Presidente da l?t~ill· :··~~ 
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cia os Administradores , Apontadores e Mestres necessarios , 
com indicação dos seus vencimentos; preferindo, para os 
primeiros, Officiaes do Exercito reformados , que possui rem 
a precisa idoneidade. · . 

Art. 3. o Ajustará os Contramestres , Feitores, e ope. 
rarios necessarios para as obras, que sé fizerem por conta 
dos Cofres publicos nos casos previstos no Art. 1. o deste Be~ 
gulamento ; harmonisando as despezas de jornaes , e outras 
com a consigna~.ão marcada para cada obra. 

Art. 4. o Terá por ~dante hum Oficial subalterno, 
que possua os devidos conhecimentos, escolhido do Corpo 
de Engenheiros, ou de qualquer outro; podendo· requisitar 
do Commandante das Armas hum inferior para os trabalhos 
de escripta. 

Art. 5. 0 Executará as ordens, que lhe forem dadas 
pelo Presidente da Província em tudo, quanto for relativo 
á direcção geral das obras, c com elle terá correspondencia 
dirccta, 

Art. 6.0 Visitará as obras com frequencia, tanto para 
fiscalisa-las, como para dar as ordens e iustrucções necessa
rias para a sua boa execução. 

Art. 7. o Apresentará os planos , perfis, . e orçamento 
das obras~ que se pretenderem fazer , a fim de se proceder 
na fôrma do Art. 1. o 

Art. 8. o Responderá pela segurança das obras, e sua 
perfeita execução, propondo tudo, quanto for vantajoso á 
sua conservação, economia, fiscalisação e melhoramento. 

Art. 9. o Observará a couducta de tdttos os Empregados 
para que cxactamente cumprão suas obrigações, advertindo 
os omissos , ou negligentes , . e suspendendo-os, quando se 
tornarem dignos de maior severidade: neste caso dará conta 
ao Presidente da Província. 

Art. 10. Passará resalva aos operarios. 
Art. 11. Mandará lançar em livro proprio os termos 

das arrematações de obras por empreitada , assignando, além 
delle Director, os l\iestres , partes, contractantes, e fiadores. 

Art. 12. Mandará , pelo seu Ajudante , receber , na 
Thesouraria da Fazt:!nda, a imporlancia das ferias, cujos pa- • 
gamentos far-se-hão nas obras, em que se acharem os ope~ 
rnrios, com assistencia do mesmo Ajudante, do Director , e 
Apontador. 

Art. 13. Dará ordem, por escripto , para as pequenas 
compras de artigos, de que houver urgente ne9essidade. 
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Art. U. Mandará apromptar o numero de livros, on 
cadernos necessarios para registro das ferias , contas de ob· 
jectos comprados , ordens do Presidente, officios a este diri
gidos, contractos celebrados, pedidos que fizer; e •final
mente para resumo chronologico da despeza com cada· obro, 
declarando, em columnas differentes, o importe de jornaes, 
e o de materiaes. 

drt. 15. Fará vender em hasta publica , precedendo 
autorisação do Presidente , os restos de matcriaes , onus que 
procederem de desmanchos de obras, c pnra outros não ti-
verem applica~ão. . 

Art. 16. Receberá, pelo Arsenal de Guerra, todos os 
materiaes necessarios pflra fiS obras, qne circumstanciada
mentc designará nos pedidos por clle Director rubricados, 
e assignados pelos Ad.ministmdores e Mestres. 

Art. 17. Nas Obras militares das J?ortalezas, deverá 
entender-se com os respectivos Commandantes, que poderão 
administra-las : incumbindo-lhe , em todo o caso, a sua fis
calisação, e podendo hum e outro, quando em divergencia , 
representar ao Presidente para resolver, ou consultar este 
Ministerio, 

Art. 18. Organisará instrucç.ões vara o desempenho 
das obl'igações de cada hum de seus subordinados ; e bem 
assim para a conservação, e guarda dos materiaes, presta
ção de contas de seu consumo , e organisação dos seus Re
latorios , que lhe deverão apresentar os Administradores, a 
fim de trimestralmente informar o Presidente ácerca does
tado das obras, despezas verificadas, c de tudo a . mais , 
que deva chegar ao seu conhecimento, tanto para adoptar 
quaesquer medidas, que reclame o serviç.o publico, como 
para informar este Ministerio. 
. Secretaria d'Estado dos Negocios da Guerra em 18 de 
Julho de 1856.- Libanio Augusto da Cunha Mattos. 
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N.• ~53.-FAZENDA.-Em-19de Julho de 1856.-StJlttrios e 
as1ignaturas que compe!tnn aos Juins dos Feitos. 

O MarquçJ de Paraná, lttesidente do Tribupal.do Thesouro 
Nacional, t'espond(1ndo no Oficio do St·. Inspector da Thesàu
rarlll de S. Paulo n. • 1>2 de 3 do corrente, ttm que tra~stnlte 
a consulta feita pelo rcspt>ctho Procurador Fiscal a respeito da 
prctcnção do Juiz dos }'eitos ao pagamento dos salarios e as-
signaturas dos actos .c diligencias praticados nos processos da •· 
Fazenda ·Nacional, lhe declara que a especie de que se trata 
devo reger-se pelas disposições do Art. 4.• e seguintes das Ins
trucções de 28 de Abril de 1851 , nos quaes expressamente se 
comprebendcm os Juizes que não vencem ordenado pelo encat·-
go que tiverem de Juizes dos Feitos. 

Thcsouro Nacional em 19 de Julho de 1856. _::M:a~9uez 
de Paraná. 

N.• 254.- Em 19 dtl Julho de 1856. -Responsabilidade dos 
Empregados que dcixtlo servir sem fiança os que são obd

gadt•s a pnsta-la. 

O Marquez de Paraná, Pr·esidente do Tribunal do Thcsouro 
Nacional, respondendo ao Officio do Sr. lnspector da Thesou
raria do Paraná n.• 147 de 26 do mez findo, em que par
ticipa que, tendo sido nomeado o Administrador da Mesa de 
lleridas de Antonina , Jesuíno Pinto de Meirelles, para a Al
fandega de S. Josí~ do Norte, sem ter prestado fiança daquelle 
lugar, póde acontecer·, embora não seja isso~ presumir, que, na 
tomada final de suas contas, se lhe reconheça algum alcance, c 
nesse caso pede providt•ncius que 1t•ndão a assegurar os inte
t'esscs da Fazenda; dt~clam ao m<'smo Sr. lnstJt~ctor que, no 
estado da questão , o recurso que resta hc a responsabilidade 
subsidiaria dos empregados que consentirão na falta de presta
ção da fiança, e lhe recommenda a fiel execução do Art. 67 
do Decreto de 20 do Novembro de 185Ô, devendó proceder na 
fórma da Lei contra os exactorcs que se recusarem a cumprir 
hum dos mais restrictos deveres a seu cargo. . 

Thesouro Nacional em 19 de Julho de 1856.
1

- Marquez <le 
:Paraná. . . , 
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'l'(,o 255~....-.GUERRA. -Aviso de 22 .de Julho de 1856.~Dtí .. 
'clara que âs praças da Companhia de Pedestres que tem '. · 
· acabado o seu . tfltn)'lQ de serviço e continuão sem engaja
mento , são e.xtffl~iras às vantagens concedidas ás dó 
E.xcrcito. 

Rio de Janeiro .. Ministerio dos NegoCios da Guerra· éor 
22 de Julho de 1856. 

111m. a Eint. Sr.~ Tendo sido presente a Sua Mages
tade o Imperador, com o seu Officio n. 0 186 e data de 6 . 
do Corrente, t> que lhe dirigio o Commandante das Armas 
dessa Pro\'illcia , perguntando se as praças da Companhia de 
Pedestres são comprehendidas nas vantagens concedidàs ás 
do Exercito, quando tem acabado o seu tempo de serviço, e 
o continuão !!etn ·engajamento, Manda o Mesmo Augusto · 
Senhor responder a V. Ex. ·affirmativamente. 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias. -Sr. Pre·. 
sidente da Província da Bahia. 

N.~ 256.-Aviso de 22 de Julho de 1856.-Autorisa o for:fle:. 
· cim~nto de p()lvora, pilra o exercicio da Escola d'Applica~ 

ção, independente de ordem da Secretaria d'Estado . 
.. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra ~m 
22 de Julho de 1856. 

Mande V. S. fornecer á l~scola de A ppl ie:l\'áo do Exer- ' 
cito 200 libras de polvora ingleza fina , ou desta, e ~a nos
sa Fabrica , se houver de huma e outra ; devendo satisfazer 
a todos os futuros pedidos .de tal genero feitos por aquelle 
Estabelecimento , independentPmentc de nova autorisaçao 
desta Secretaria d'Estado. · · 

Deos Guarde a V. Ex.-- 1\1nrquez deCaxia~.- Sr. Di .. 
feo,or do Arse.-.al de Guerra dn Córte. · 
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:N.o 257.- Aviso de 24 de Julho de 1856. -Approva que' 
fação parte. dos Consellws de Instrucção e economico. o Vi
ce-Director..e ·Comma~dante dê Engenlt.eiros, e do primeiro ... 
o JJrofessor da aula. 'de Mathematicas. 

• • J • • • • 

Rio de Janeiro. MinisteriQ. dos Negocios da Guerrá em 
24 de Julho de 1856. 

Fica approvada a sua deliberação , de considerar fazen
do parte dos Conselhos de instrucção e economico dessa Es
cola , o Vice-Director e o Commandante do Batalhao de En
genheiros, empregos estes que forão separados em virtude 
do Aviso de 4 do corrente; e bem assim de considerar 
Membro do de. instrucção o Professor da aula de Mathema
ticas, á vista das razões por V. S. exhibidas em seu Officio 
n. o 102 de 22 do corrente, que fica assim respondido. 

Deos Guarde. a V. S. -Marquez de Caxias.-Sr. Dire. 
ctor interino da Escola d' Applicação do Exercito. · 

N.o 258.-Circular de 24 de Julho de 1856.-Prokibe que 
pela Repat·tição da Guerta se fação ~spezas com Quarteis 
de destacamentos, salvo em casos extraordinarios ou nas 
Províncias fronteiras. ... 

Circular.- Rio de Janeiro. Ministerió dos Negocios da 
Guerra em 24 de Julho de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -Não devendo continuar a pratica 
abusiva de se fazerem por conta da Repartição da Guerra as 
despezas com Quarteis de deSiácamentos policiaes: Sua Ma-· 
gesta de o Imperador Determina , que V. Ex. expeça ordem 
tel'minante á Thesouraria dessa Província para que cesse se
melhante abuso; devendo essa despeza ser feita pelos Cofres 
Provinciaes , ainda que os destacamentos sejão de praças do 
Exercito , visto que o serviço correspondente a tal despeza 
he meramente policial : na intelligencia de que documentos · 
dessa natureza não serão levados em conta, senllo em casos. 
extraordinarios de sedição, rebellillo ou insurreição., que; 
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exijãC? movimento de tropas, ou os que forem relatitótf a 
Quarteis nas ,P_roviocias fronteiras do Irnperio. . . _. . 
. . Deos. Guarde a 'V. Ex.- Ma,rquez de Caxias. -sr·; f .. 

sldeóte da Próvinc'li 'de • • • ~ · · '" • · 
i· .... 

\· 

N.0 ~9. -FAZENDA.-Em 28 de Julho de 1856.-Cmnpt"l:: . 
mento que as Thesourarias devem dar aos despachos :. 

das Presidencias. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria do Rio Grande 
do Sul, em resposta ao seu Officio n. o. 327 de 19 do mez findo, · 
que não procede() regularmente dirigindo directamente ao . 'fh&
souro huJDa informac;ão que lhe fôra exigida por despacbó da 
Presidencia lançado eni hum requerimento, em que se pedia o 
despacho livre de,materias primas para bumas fabricas de cha
peos; pois que devia satiSfazer ao dito despacho sem entrar na 
apreciação do destino que a mesma Presidencia daria ao reque- . 
rimento, sendo que nenhuma paridade existe entre o caso de 
que t,e trata e os de recursos interpostos para o Tribunal do 
Thesouro, e outros apontados pelo referido Sr. Inspector; que 
sobem informados das Repartições subalternas. . . . ' • , 

Thesouro Nacional em 26 de Julho de 1856.- Mé,tqüei.-. · 
de Paraná.· ~ 

·'": 

N.0 260.-Em 29 de Julho de 1S56. -Alçada das ThesourtJ.-: 
rias para o pagamento de dividas menores de 250~0. · 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro, · 
; Nacionál a quem foi presente, com o Officio doExm. Presidente 

da Província daParahyba n.o 28, de 4 de Junho proximo passado, 
o requerimentojunto de Josina Simplicia das Neves, em que· 
pede ser paga da quantia de 100:t;363, independente de habi-<. ' 
litação judicial, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria da · •. 
mesma Província que, com quanto esteja em pratica dispen- · 
sarem-se taes habilitações para pagamento de dividas identicas, 
não provando todavia a reclamante ser viuva do finado Silverio ,.. 
da Costa Cirne, nem bastando para reconhecer-se em taes cir
cumstancias os direitos de seus filhos as certidões de baptismo 
que junta, não póde desde já ser attendida sua pretençlio. Mas 
oomo póde acontecer que exista em seu poder documento au-

, ~·: the!Jtico, que prove esta parte de sua allegação, ordena ao Sr. ,,, 
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exijãC? movimento de tropas, ou os que forem relatitótf a 
Quarteis nas ,P_roviocias fronteiras do Irnperio. . . _. . 
. . Deos. Guarde a 'V. Ex.- Ma,rquez de Caxias. -sr·; f .. 

sldeóte da Próvinc'li 'de • • • ~ · · '" • · 
i· .... 

\· 

N.0 ~9. -FAZENDA.-Em 28 de Julho de 1856.-Cmnpt"l:: . 
mento que as Thesourarias devem dar aos despachos :. 

das Presidencias. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria do Rio Grande 
do Sul, em resposta ao seu Officio n. o. 327 de 19 do mez findo, · 
que não procede() regularmente dirigindo directamente ao . 'fh&
souro huJDa informac;ão que lhe fôra exigida por despacbó da 
Presidencia lançado eni hum requerimento, em que se pedia o 
despacho livre de,materias primas para bumas fabricas de cha
peos; pois que devia satiSfazer ao dito despacho sem entrar na 
apreciação do destino que a mesma Presidencia daria ao reque- . 
rimento, sendo que nenhuma paridade existe entre o caso de 
que t,e trata e os de recursos interpostos para o Tribunal do 
Thesouro, e outros apontados pelo referido Sr. Inspector; que 
sobem informados das Repartições subalternas. . . . ' • , 

Thesouro Nacional em 26 de Julho de 1856.- Mé,tqüei.-. · 
de Paraná.· ~ 

·'": 

N.0 260.-Em 29 de Julho de 1S56. -Alçada das ThesourtJ.-: 
rias para o pagamento de dividas menores de 250~0. · 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro, · 
; Nacionál a quem foi presente, com o Officio doExm. Presidente 

da Província daParahyba n.o 28, de 4 de Junho proximo passado, 
o requerimentojunto de Josina Simplicia das Neves, em que· 
pede ser paga da quantia de 100:t;363, independente de habi-<. ' 
litação judicial, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria da · •. 
mesma Província que, com quanto esteja em pratica dispen- · 
sarem-se taes habilitações para pagamento de dividas identicas, 
não provando todavia a reclamante ser viuva do finado Silverio ,.. 
da Costa Cirne, nem bastando para reconhecer-se em taes cir
cumstancias os direitos de seus filhos as certidões de baptismo 
que junta, não póde desde já ser attendida sua pretençlio. Mas 
oomo póde acontecer que exista em seu poder documento au-

, ~·: the!Jtico, que prove esta parte de sua allegação, ordena ao Sr. ,,, 



( !8.\ l 
. Insp~tor que em tal caso , sendo-lhe elle apresentado, liquide 
e reconheça a di~ida em questão, indt>pendente da habilita~ão, 
como exige a reclamante, por estar a mesma divida comprehen
dida na disposições da Ordem de 12 de Setembro de 1837 a 
23 de Novembro de 1840, e haver-se resolvido fazP.r extensivo 
o bendicio do Decreto de 23 de Janch o de HW1 até ás dividas 
da importancia de 250~00. . 

Thesouro Nacional em 9.9 de Julho de 1856.- Marquez 
de Paraná. 

Copias das Ordens acima referidas. 

., 

. ' 

11 . 

Manoel Alves Branco, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Publico Nacional, responde ao Officio do Sr. lnspector da The- ~f 
souraria da Província da Bahia, de 31 de Julho ultimo, n.• 
t22, que deverá observar a pratica seguida no .mesmo. !fhe- • 
souro de se pagarem as dividas, qu.e não excedere~ :a 100~000, 
indepedente da habilitação, na conformidade da Lei· de 4 de 
Outubro de 1831, bastando que a legitimidqde da pessoa, que 
requer o pagamento, ~e demonstre por documentos autheoticos 
ou justificação de. qualqq~r Juizo. · . · ; ~ . 

. Thesouro Publico Nacional em 12 de Setembro de 18 37 . .._ 
Manoel Alves Branco. 

Martim FranCisco Ribeiro de Andrada, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Publico Nacional, declara ao. Sr. Inst>ector 
da Thesouraria da Província da Bahia , que por engano na 
redacção da Circular de 16 do corrente, fica ella de nenhum 
elfeito; cumprindo que a respeito dos Credores da Fazenda Na
cional de dividas até a quantia de 100~000, se observe. o De
creto de 23 de Janeiro de 1801 , que os {ijspcnsa das rigorosas 
habilitações que d'antes se fazião no Juizo das justificações, isto 
he, as mesmas que se. fazião perante o Tribunal do Conselho 
de Fazenda, e de que trata o Art. 90 da Lei de 4 de Outubro 
de 183L 

Thesouro Publico Nacional em 23 de Novembro de 1840-
Martim Francisco Ribeird de Andrada.--. Serneibantes ás outras 
Tbesourarias. · 

·I 

.. 
\. 

'• 
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N. 0 26.1.-GUERRA ..... Aviso de 29de Julho de 1856.-Mandm:: · 
. que fiquem a cargo do Almoxarife da Casa d'armas da For~. 
taleza da Conceição as peças de fardamento, equipamento, 
armamento e correame, que vierão da Europa para mo~ 
delos e determine que na mesma Casa d'armas se estabeleça 
hu~ ~eposito d'armamento, que por 6Ua raridade ou es~ 
peetaltdi.lde mereça ser conservadO. 

I 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Négocio~ da Guerra em 
29 de Julho de 1956. 

lllm. e Exm. Sr. -Tendo chegado da Europa algumas 
peças de fardamento, equipamento , armamento, correame, 
e outros artigos que devem ser cuidadosamente conservados 

, para amostras, e modelos ; tenho resolvido que taes olije~ 
ctos sejão enviados para a Casa d'armas da Fortaleza da 
Conceição , onde serão depositados sob a responsabilidade do . 
Almoxarife da 1. • Classe , e fiscalisação do Official encarre-
gado da Fabrica d'armas. E como para sua boa guarda e. 
conservação he indispênsavel que, na. dita Casa d'armas, se 
fação cr.bides, e outros arranjos apropriados, V. S. mandará 
pôr , á disposição daquelle Offici.al , dons, ou tres operarios 
habilitados p·ara semelhantes obras , que se executarão , ~orno~ 
verbalmente indicarei ao mesmo Official ; na intelligencia de 
que , na mendonad~ Casa d' armas, se colligirá todo o armil7 
mento ' que não seja artilharia ' e que por sua raridade f . . . . •. 

ou especialidade mereça ser conservado, e beneficiado. · 
Deos Guarde a. ,V. S: - Marquez de Caxias. -Sr . .{Óio · · 

José da Costa Pimentel. · 
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· ~.o 263.-Aviso de 31 de· Julho de 1856. - Excita a oli+ , ~ · 

se"'ancia do; j,e U. de Janeiro de 1851, e Regulamentô 
. n. o 1-089 de 14 ile· De.ze.tnbro de 185~ sobre as inspecçõu • . I ·• de saude dos recrutas, quer voluntaraos, quer obngq.dos. 

'. . . 
Rio de Janeiro. MiiiÍste.rio dos Neg6cios da Guerra1)e~ 

:~f 
J' 

31 de Julho de 1856. · : 

Illrtt. e Ex:m. Sr. -Reproduzindo-se com desagradavel 
frequencia o facto de serem alistados para o Exercito indi
víduos inhabeis para o pesado serviço das armas , já por • 
defeitos physicos ou por pouca robustez , dependente de _má 

' organisação individual , e até mesmo de mblestias chroiticaà • 
e incuraveis , como airida recentemente se verificou a res.,. • • . . -.t· , . .;:, 
peato de cmco voluntarios e hum recrutado da Provincaa do 
Piauhy, os quaes forão julgados inutilisados, fallecendo logo 
os recrutas quando erão praças modernas, o. que prova qulo ' 
descuidosamente . se praticao. as inspecções que precedem o • ·· 

·• alistamento dos indivíduos, que por qualquer modo se des
tinão ao Exercito, e isto não obstante as repetidas reCQm-,. 
mendações desta Secretaria d'Estado, e com especialidade as 
contidas na lJircular de 14 de Janeiro de 1851., além do . 
que expressamente dispoem o Regulamento n. ~ 1.089 de 1~~ ~ ... 

:. .. de Dezembro de 1852, e porque de semelhante procedt-

1 
mento se segue , alêm de incommodos aos indivíduos, o. , : 

·grande prejuizo aos Cofres publicos, com as despezas pró-.. · 
1 • venientes do trànsporte e manutenção de recrutas, volunta:.·;. , 

rios engajados ou contractados, que logo após o seu alista- •· · . 
tamento são aqui reconhecidos inaptos e como taes exclui- · ~ ·

\' · dos do Exercito ou incorporados ás Companhias de In validos , · 
quando mesmo não fallécem nos Hospitaes , Sua Magestad:e ' 

t o Imperador Manda que V. Ex. ainda h uma vez recommen• 
de a maior circumspecção aos_ encarregados de taes inspec .. 
ções (as quues deverão verificar-se sempre nu sun presença), • . 
advertindo-os de que o appurecimento de mais algum facto w - · 
destes, será irremissivelmente seguido de effectiva respoosa- · · 
~ilidnde desses empregados qúe , menos zelosos, não atte~ta.o . 
para taes desperdícios, e mesmo os mais triviues deveres da. 
humanidade. • 
· Deos Guarde a V. Ex.- Mnrquez de Caxias.- Sr •. »~ 

sidente da frovipcia de. • • · 
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N;"'264.--FAZENDA-Em 31 de Julho de U156.~obre tnarr~ 
cadação• de emolumentos . de .. certidões patsada pelas 

. · . Repartiçõu. 4a Marinlui. · .. 

Ministerlo dos Neg~~~t~s d~ Fazenda. iuo· de J~n~lro em 
31 de Julho de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., em resposta ao seu 
Aviso de 11 do corrente, que concordo no meio indicado pelo 
Contador da Marinha para a cobrança dos emolumentos que as 
partes interessadas pag~o pelas certidões; e, quanto a tabella 
pela qual são recebidos os emolumentos no l'hesouro, acha-se 
ella annexa ao Decreto n.• 34-8 de 19 de Abril de 18U, que 
se encontra na CollecçJo impressa das Leis, do mesmo anno . 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de Paraná. -Sr. João 
Màudcio Wanderley. · 

' . 

~ .... 
1' 
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COLLECÇÁO _D:!S D~CISÕES ~O GOVENO D~~~-
~ . • ~ • . . . l: . ! • 

/' · i •• 'ftnÀsrt.' · ,n 

;~ " -' ' : 185t[ 

TOMO 19 CADERNO 8. 0 

~epárti~~ ~eral ~as Te.~ras PubUeas~'; 

N.0 265.-IMPERÍO.-Aviso N.0 21 de 5 de Agost~ ,de i,Sl;6.·~ 
Ao Presiden,te do. !J~irj.to S,anto. q. respeitf) dos_,~Çf.- . -
mentos marcados aos Juues Commusarws , seus Esct1-m, 
e Agrimensores, i:Jc. , , ·~ 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Officio, que v:• ~~ 
me dirigio em data de 10. de Junho proximo passado, :SQ[)', 
n.o U, á cerca dos vencimentos marcados pelo seu ,ant~s~~ 
aos Juizes Comwissarios, seus Excrivães e Agrin;tensore~l~ .fflt~ > 

declàro que nesta materia deve V. Ex. regular-se pelo V® 
Circular deste Ministei:io expedido em 4 de Março de UJ54, 
podendo alterar a designação feita, se. 9 julgar copv;enl,erite, 
dentro do limjte ~ó, refer~do A:viso_,. não só quanto á s.~fn_~-- - -. 
marcada , mas moda quanto á dlVlsáo della entre aquep~ "- . 
empregados. . ' u~·;·t·. 

Deo~ Gua~de_ a V. ~x.;-Luiz ~~~r~ira do Coutto r~.-, 
Sr. Pres1dente d~ Provmcta do Espmto Santo. . ~f'iN: 

.. 
'·i'·'·· ,:': 

• ' '-ÍI •. 
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N.• 266.-Aviso de 8 de Agosto de 1856. -Declara que 
não he applicavel ás aposentadorias aos Empregados do 
Ministerio do lntpe.rio a disposição do§ 4..0 do Art. 57 do 
Decreto n. o 736 de 20 de Novembro de 1850. 

.l 
3. o Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 

Imperio em 8 de Agosto de 1856. 

lllm. e Exm. Sr. --Em solução á duvida proposta 
por V. Ex. em Aviso de 4 de Dezembro 1855, sobre o mo
do .de contar-se o tempo de serviço nas aposentadorias dos 
Empregados dos Correios, e sobre a verdadeira i~telligência 
que cumpre dar-se á palavra << effectivame"nte » do Ait. 76 
do Regulamento annexo ao ,Decreto n.o 399 de 2l;de De
zembro de 184&; tenho a honra de declarar á V. Ex. que, 
não sendo applicavel aos Empregados do 1\linisterio do Im
perio a disposição do ~ 4. o do Art. 57 do Decreto 736 de 
20 de Novembro de 1850, que hc privativa dos Emprega- • 
dos de Fazenda , . se deve liqaidar o tempo de serviço nas 
aposentadorias dos Empregados dos Correios, de conformi
dade com os Arts. 74 a 76 combinados com o 57 do ci
tado Regulamento de 21 de Dezembro de 1844, enten
dendo-se a palavra « effectivamente » pelo período decor
rido· do começo do e'Xerclcio á data da aposentadoria , cx
ceptuadas somente as faltas não justificadas. 

E deste modo fica desfeita a duvida relativa á exclu
são do tempo das licenças . gozadas e das faltas que , por 
motivo justo, possão ter interrompido- o cxerci~io , para 
liquidação do tempo de serviço na aposentado_ria do 2.0 

Official da Administração do Correio· da Côl"te João Maria 
Pires Camargo, que deo lugar ao referido Aviso de 4 de 
Dezembro de 1855, e respondido o de 2 deste mez, que 
sobre · o mesmo objecto me dirigi o V. Ex. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Fero. 
raz.- A' Sua Ex. o Sr. 1\farquez de Paraná. 

.. 
• 

I 
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N." 2.67.- FAZEI\'0:\.-Em 8 de Agosto de JS:)G.-Na falta de 
papel sellado deve se selim· por tn:rba. 

Minish~rin dos Negncios da Fazenda. Hin dP Janeiro em 
H dt~ Agosto dt~ 18t)G. 

Dcelaro a V. S., a fim de o fazer constar ao Collector de 
S. l<iddis, em resposta ao seu Officio de 11 de Junho ultimo 
n. o 1,1 que na falta de papel sellado, em vez de pôr o visto 
nos titulos a que elle se refere, e que são comprehendidos na 
Tabella A do Regulamento n. o 895 de 31 de Dezembro 
de 1831, devia o seu antecessor te-los sellado por verbas, 
como porêm assim não pwcedeo, deve o dito Collector, na 
fôrma do disposto no Art. 8.• do citado Regulamento, fazer 
juntar papel sellado a taes titulos, caso do yisto do seu an
tecessor se conheça que forão em tempo apresentados 110 sello; 
porqw~ do contrario devem ser revalidados para poderem pro
duzir os elfeitos legaes. 

Deos Guarde a V. S.- Marquez de Pm·nn;í. Sr. Director 
c·;eral tlas HPndas Jluhlicas. 

N.• 268.- Em 8 de Agosto de 1856.- O jummento dos Pe
ritos d' Al(andega deL'e npetir-se sempre que tiverem de pro

ceder a algum exame. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
8 de Agosto de 1856. 

Tendo observado dos papeis que acompanhúrão o seu Officlo 
de tO do eorrente n." 27, rdntivamenle ao reeurso de Car
valho & Ilocha, c de outros que tem sido presentes ao Tri
bunal do Thesouro, que o juramento deferido aos peritos no
meados para o exame de qualificação de mercadorias, de que 
trata o Art. 7. o do Regulamento de 17 de Novembro de 18C..4, 
não se repete todas as vezes que se tem de proceder á se
melhante exame, rceommcndo a V. S. a exacta observancia 
do mencionado Artigo. 

Dcos num·de a \r. S. -l\Iarquez de Paranl:t. -Sr. lns
pectm· da Alfandcga. 
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N .• 269.-UU>ERIO.- Aviso de 9 de Agosto de 185ft 
A pprova a decisão do Presidente da PrQvincia de S. Pe
dro , sobre a competencia do Juiz de Paz, que deve pre
Kidir tis Eleições .Municipacs c (le Distr·icto da nora Fre
yuc:ia de S. Jocio Baptista de Ctwww.wn. 

La Seceão. Itio de .Janeiro. Ministcrio dos Nc
gocios do hÍ1perio em 9 de Agosto de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo presente a S. M. o Im
perador o Oflicio de V. Ex. n. o :19 de 17 de Julho 
ultimo, sobre a duvida proposta pelo Juiz de Paz 
mais votado do Districto de S. João Baptista de 
Camacuam da I<'reguezia da~ .Dores , actualmente Fre
guezia, á que foi elevada no anuo de 185-i , sobre 
a sua competencia para presidir aos trabalhos das Elei
çôcs Municipaes, e ele nistricto, que hão de ter lugar 
no dia i de Setembro proximo futuro: de Ordem do 
1\Iesmo Augusto Senhor tenho de declarar a V. Ex. 
que acertada foi a decisão dada por V. Ex. á refe
m1a duvida, c que consta da copia que cnYiou ; por 
quanto devendo na dita nova Freguezia proceder-se 
assim á qualificaç.ão de votantes , como as respectivas 
Pleições, quer para Juizes de Paz e Vereadores, quer 

Ilara Eleitores, visto estar canonicamente provida de 
)arocho : c competindo ao Juiz de Paz do Districto 

ela Matriz, mais Yotado em Elcição*1ieral, a presi
tleneia dos sohrrdilos trabalhos , conforme dispõe o Art. 
:J. o tia Lei de 1 U de Agosto de 1846, e se acha explica
tio em varias Decisões do Governo , nomeadamente 
nas que V. Ex. se fundou , constantes dos §§ 1. • e 5. o 

do Aviso n.• 156 de 21 de Dezembro do citado anno, 
he sem duvida o da Freguezia em questão o compe
tente para a presidencia que reclama , visto achar-se 
ilaquella condição, embora a sua eleição tivesse lugar 
antes da creação desta Freguezia , em quanto clla 
formava hum Districto da das Dores, e não o dcJla 
que aliás nã0 poderia funccionar ao mesmo tempo em 
duas Parochias. 

Deos Guarde a V· Ex.- Luiz Pedreira do ConUo 
Ferraz. -Sr. Presidente da Provincia de S. PP-dro. 
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N. 0 270. -AYiso de 9 de Agosto de 18!')6.-Appt·ora 
a ·dccisüo do Presidente da Provincüt de Minas (;eraes, 
1'elutil;amente ao lugar, em que se dere pl'ocedet· aos· 
trabalhos da qualificação dos votantes c de cle·içõe~ 
dtt l'al'orhia do llrrjo do Afunicipio tla Jannarin. 

1. • Seceão. llio de Janeiro. Miuistcrio dos Ne
gocio~ do hÍ1perio em 9 de Agosto de 185U. 

Illm. e E:xm. Sr.-Sendo presente aS. M. o Im
perador o Officio de V. Ex. n.• U9 de 26 de Julho ul
timo, sobre a duvida que se tem suscitado úcerca da 
povoação , onde se deve proceder aos trabalhos de 
qualificação de votantes e de eleição, se a do Porto ou 
a do Brejo do Município da Januaria: de Ordem do 
l\lesmo Augusto Senhor declaro a V. Ex., que mereceo 
a Sua Imrwrial Approvaçflo a dccisrto dada por V. Ex. 
em dula de 8 do referido mez, ordenando t{UC os di
tos trabalhos se fação na povoação do Brejo, visto 
que , não se tendo verificado, em conscquencia de 
opposiçãu do Ueverendo Bispo, a transferencia cano
meu da Igrflja do Brejo {>ara o Porto , conforme decre
tara a Assembléa Legislativa Provincial, tem inteira 
applicação ú questão vertente as decisões do Governo 
Imper·ial relativas as Parochias de A.ugicos, e de Nossa 
Senhora da Gloria das Províncias do ltio Grande do 
Norte, e dessa Província, as quaes estavão em identica 
circumslancia daquella do l1orlo. 

Dcos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto 
l<,crraz. -Sr. Presidente da Provineia de Minas Geraes. 
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N.• 271. ·- Portaria de 11 rle Agosto de 1856.- Ct·ea 
huma Agencia de Correio na Freguezia de S. José da 

Cacaria, na .Provincia do llio de Janeiro 

~na l\tngelltalle o Impo.rador Ila por hem Crenr hnma 
Agencia de Correio nn Frcguczia de S. José tla Cacaria , na 
Província do Rio de Janeiro. Palacio do llio de Janeiro em 
1 f de Agosto de 1856.- Luiz Pedreira do Couto Ferraz. 

N .•172-JUSTIÇA.-Aviso de 11 de Agosto de 1856.-Ao Presi
dente do Pará, declarando que os actuaes Of!iciaes da Guar
da Nacional não podem aproveitar-se das disposições do 
§ 3.• do At·t1·go 15 da Lei de 19 de Setembro de 1850, 
e § 3. • At·tigo 25 do respectivo Regulamento, huma vez 
que não requerêrão ser dispensados do serviço antes da 
nova organisação da re[erüla Guarda. 

l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 
11 de Agosto de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l\1agestade o Imperador a quem 
foi presente o officio de V. Ex., datado de 30 de Abril 
ultimo, cobrindo copia de hum outro dirigido ao Com
mandante Superior da Guarda Nacional da Capital des~a 
Província , em solução a seguinte duvida, proposta pelo 
mesmo Commandante Superior , se devi• mandar cumprir 
hum despacho do Conselho de Qualificação, em virtude do 
tlnal havia passado para a reserva o Capitão do Batalhão 
d' Artilharia Joaquim Francisco de Araujo Danim, por contar 
mais de vinte trabalhadores empregados em huma Fazenda 
rural que possue nas immediaçõcs da Capital , Houve pot· 
bem Approvar a decisfio de V. Ex. a respeito da citada 
duvida, por quanto as disposições do § 3.• Artigo 15 da 
l.ei de 19 de Setembro de 1850, c ~ 3.• Artigo 25 do 
])ecreto de 25 de Outubro do mesmo anuo, não de-rem 
aproveitar ao Official que, em virtude de lias , não requcreo 
a sua dispensa antes da nova organisa\'ãO da Guarda 
Nacional. O que communico a V. Ex. para seu conheci
mento, e em resposta ao supracitado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex.- José Thomaz Nabuco de 
Araujo. -Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

.1 
i 
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N." 273 .. -FAZENDA.-Em 12 de Agosto de 1856.-Direitos 
·que devem pagar os Officiaes da Gtjanla Nacional de 

suas atentes. 

O 1\Tarquez de 1\H·an<í, l'rcsidPnh~ do Tribunal do Thc
souro Nitdonal, •~111 soluçilo ú duvida prol'osla pl'lu Tht'sou
raria da l'rovincia do Jlaranú em Ollkio 11. 0 171i <Je 24 de 
Julho nltirno, sobre os novos direitos que devem pagar as 
pateqtes dos OOieiaes da Guarda Nacional, declara aos Srs. 
lnspectort'S das Thcsourarias das flrovincias, para a devida 
inlelligencia c execução, que, eompetindo nos n'f'cridos Of
ficiaes, quando em serviço de dcstamcnto , os mesrnos soldos 
11ne percebem os do Exercito, devem os nu\ os direitos de suas 
patentes ser cobrados de eonlimllidadc com a Tahcila que marcar 
os soldos dos Officiaes do Exercito, e acompanhar sempre as 
altcrm;ões destas, vistas as disposições dos Arts. 57 c 70 da Lei 
de 1!J de Setembro de 1850. 

Thesouro Nacional cru 12 de .\gosto de 1856 .-1\farquez 
de Paraná. 

N. 27!~. -Em 13 de Agosto de 1856.-Procrdimento q1te deve 
haver contra Exactores da Fazenda Nacional , alcançados 
por terem entrado indevidamente com as rendas arreca
dadas nos Cofres Pruvinciaes. 

~Iiuistcrio do; Negocios da Fazenda. lHo de Janeiro em 13 
de Agosto de 1856. 

Respondendo á consulta de V. S., constante da sua re
presentação de 25 do mcz proximo passado, sobre o que se 
deve fazer para indemnisar o Thcsouro dos J!J5:tl\120 prove
nientes de impostos Gcracs, c que na tomt:tda da conta do cx
Collcclor de Campos, Manoel Hodrigucs dos Santos, se veri
ficou te r cllc indevidamente entregue ú Thesouraria Provincial 
do llio de Janeiro, facto este que se tem dado com outros 
Colleclores, e que cumpre regularisar; tenho a declarar-lhe que 
os f.olleclorcs c seus fiadores não podem d•'ixar de responder 
ao Tlwsouro por aquC'IIas quantias que indevidamente tiverem 
levado aos Cofres J>rovinciaes, e seus respectivos juros; dc
ycndo-se para tal fim intentar a comJWtelltc ncção de indem
nisacão. Sô no caso de fallcncia dos bens cks~es Exaclores c 
seus' fiadores poderia a Provinda ser considerada obrigada 
subsidiariamente, e neste c.aso a rcdanwçilo deveria ser inten
tada administrativamente, a lim de que 110 On:arnento Pro-
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vincial se consignasse os precisos fundos para indemnisação 
do Thesouro.- Marq~cz de Paraná. -Sr. Dircctor Gemi in
terino da· Contabilidade. 

N·.o 275.-ll\IPEH.lO.- Aviso de 16 rle Agosto de 1856. 
Declara o numero dos Eleitm·es, que deve ·dar a Parochia 

do Senhor lJo:n Jesus do Jlo71te da Ilha de Paquetá. 

t. • Secção. Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios 
do Imperio em 16 de Agosto de 1856. 

Em solução ao Officio de Vm. de 4 do corrente mez, 
dirigido ao 1\linisterio da Justiça, e por este lransmittido a 
ltepartiçl'io a meu cargo, á qual pertence a decisão, decla
ro a V m. que essa Parochia deve dar 3 Eleitores, visto let· 
augmentado o numero dos votantes, no caso de não exceder es
te numero ao que a mesma l'arochia llco n;upwlla das Elei
ções de 1842 e 18'~~, em que menor numero foi eleito, 
conforme determina a 2. • parte do Art. 52 da Lei de 19 
de Agosto de 18-i-6, citado por Vm. , devendo no caso con
trario diminuit· o numero dos referidos Eleitores, tanto quanto 
seja preciso para ser guardada aquella disposição, conforme 
o Governo Imperial tem explicado em differentes Avisos. 
O que communico a Vm. para srm conhecimento e exe
cução. 

Dcos Guarde a Ym. -Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Juiz de Paz Presidente da Junta llevlsora da l'arochm 
de l1aquetá. 
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N.• 276. -GUERRA.-Aviso de 16 de Agost.o de 1856. 
Declara que aos paizanos , que t•egem cadeiras na E1cola 
Jlilitar devem perceber as mesmas vantagens que compe
tem aos Substitutos paizanos. 

Uio de Janeiro. l\Iinistcrio dos Ncgocios da Guerra em 
16 de Agosto de 1856. 

I 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho a honra de ucclarar a V. Ex., 
em resposta ao seu Aviso de 29 de Julho ultimo, que os 
paizanos que forão chamados para reger cadeiras na Escola 
.Militai', devem perceber as mesmas vantagens que competem 
aos Substitutos paizanos; isto hc , ordenado na razão de 800H, 
e gratificação na de 720~ por anno. 

Deos Guarde a V. Ex.--1\Jarquez de Caxias.-Sr. Mar
quez de Paraná. 

N.• 277.- Circular de 16 de Agosto de 1856.-Determina 
que os recrutas sejào logo juramentados , e venção soldo e 
fardamento da data da praça , sendo vaccinados antes de 
serem removidos. 

Rio de .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 
16 de Agosto de 1856. · 

lllm. c Exm. Sr.-Sua Magcstadc o Imperador Ha por 
bem Determinar que os recrutas que nessa Provinda se jul
garem aptos para o serviço do Exercito , sejão logo juramen
tados no Corpo , ou Companhia mais proxima, recebendo o 
necessario fardamento , manta e esteira , e vencendo, desde 
esse d!a, o respectivo soldo; para o que se lhe passará 
guia , quando seguirem para esta Côrte, ou para qualquer 
outra Província , devendo haver todo o cuidado em que sejão 
vaccinados , como por differentes vezes se tem recommen
dado : o que tudo communico a V. Ex. })ara seu conheci
mento e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-l\Jarquez de Caxias.-Sr. Presi
dente da Proviecia de .... 
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N.• 2i8.- FAZENI).\. -Um 19 de Agosto de 1856. -Os Ban
cos e Companhias Publicas só podem arrecadar tJ Se/lo dos 
ti tu los mencionados no § 3. • do Art. 8.0 do rcspecti·vo Re
gulamento 

O 1\larqtli'Z llo l1tu·antí, PI'Psitlnnte do T•·ibnnal 1lo Thn
souro Nacional, respondendo ao Ollicio do 81·. lnspcctm· da 
Thcsom·aria da Bahia, n.• 268 de 2 do conente, em que per
HUnla se a faculdade concedida aos Thcsoureil·os dos Baneos 
e Companhias Publicas ou particulares pelo § 3." do Art. 8.0 
do Uegulamento do 10 de Julho de 1850, de arrecadarem o 
sello dos titulos ncllo especificados, se estendem ás letras quo 
esses Estabelecimentos dcscontão, tem a declarar-lhe que se
melhante faculdade só comprchcndc os referidos títulos, c não 
os papeis de credito que lhe são levados a desconto, como se 
acha determinado na Portaria expedida á Uccebcdmia do .Mu
nicípio em 18 de Abril de 1855, junta por copia. 

Thcsouro Nacional em 19 de Agosto de 1856.- Marquez 
de Pamná. 

Portaria a que se refere a Ordem supra. 

2.• Secção. O Dircctor Geral interino das Rendas Publicas 
de ordem do E~m. Sr. Pl'Csidentc do Thcsouro Nacional, de
clara ao Sr. Administrador da Ucccbcdorja do Município, em 
resposta ao seu Oficio de 7 do corrente, acompanhado do quo 
lho dirigira o t.• Escriphi•·ario Justino Ferreira da Silva, quo 
faça saber á Directoria do Banco do Brasil , que a autorisação, 
quo de conformidade com o § 3.0 do Art. 68 do Regulamento 
de 10 de Julho do 1850 lho foi conferida, não se estende ao 
snllo das contas commcrciaes com natureza de crcditos, c 
outros títulos passados é acccitos por pa,.icularcs , por ser 
isso contrario ao quo se acha disposto no Regulamento de 31 
do nezcmbro de 1851 . 

Dircctm·ia Geral das Rendas Publicas em 18 de Abril de 
1855.- Francisco de Sallcs Tones Homem. 

N.o 279.- Em 19 de Agosto de 1856.- Os Correios das Alfmz
dcgas det•em prestar juramento e tomar posse do lugar. 

O ~Iarquez de Paraná, Presidente do Tribunal do The
so.uro Nac.ional, , declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria do 
Rto Grande do Sul, em resposta ao seu Officio n.• 400 de 19 
do mez findo , que com todo fundamento ordenou que se tomasse 
juramento ao CotT~io da AlfnudPga da Cidade do lHo (;rande, 



por isso que nos termos do Art. 46 do Rt•gulamento de 22 
de Junhv de 1836 he debaixo desse juramento que tem fé publica 
os Correios, aos quaes se deve igualmente dar posse do lugar, 
como se pratica com o dos Thesouro Nacional. 

Thesouro Nacional em 19 de Agosto de 1856. - Marquez 
de Paruuá. 

I 

N. • 280- Em 21 de Agosto de 1856. -Os Empregados pro
nunciados em crime de responsabilidade nao tem direito á 

porcentagem. 

O Marquez de Paraná, Presidente do Tribunal do Thesouro 
Nacional , em resposta ao Officio do Sr. Inspcctor da Thesou~ 
raria da Província de Pernambuco n.• 40, de 2 de Abril ul
timo, a que acompanhou, entre outros, o processo da divida 
reclamada c paga ao Amanuense da Alfandega da mesma Pro
víncia, José Affonso dos Santos Bastos, na importancia de 
160~429, proveniente de porcentagens que deixou de receber, 
relativas ao tempo decorrido de 23 de Março a 30 de Junho 
de 185i , durante o qual esteve elle fóra da Heparlição, res
pondendo a hum processo de responsabilidade como ex-Offis;ial 
do Corpo Policial; tem a declarar-lhe que foi mal e indévi
damente liquidada pela mesma Thesouraria a divida de que se 
trata, por quanto, nos termos do Art. 165 § 4•, e 174 do Co
digo do Processo, aos Empregados processados e pronunciados 
em crime de responsabilidade sómente cabe os ordenados que 
deixão de receber durante os etTeitos da pronuncia, se são ab:
solvidos depois em ultima instancia, mas nunca as porcenta
gens que por ventura estejão annexas á esses ordenados ; prin
cipio este que se deduz da Legislação citada, e já foi expli
cado em Aviso ao Presidente da Parahiba de 6 de Julho de 
1849 , c na Portaria á Alfandcga da Córte de 7 do referido 
mez e anno. Por tanto, convêm que o Sr. lnspector faça com 
que o Amanuense em questão reponha o que indevidamente 
recebeo, dando conta de assim o haver cumprido. 

Thesouro Nacional em 21 de Agosto de 1856.- Marquez 
de Paraná. ·· · · 
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N." 281.- GUERRA.- Circular de 22 de Agosto de 1856.
A 's Thesourarias de Fazenda, exigindo uota de assentamento 
de todos os Empregados civt's da Repartição da Guerra , e 
ordenando que communiquem semestralmente as alterações 
que occorrerem. 

Rio de Janeit·o. 1\linisterio dos Ncgocios da Guerra em 
2~ de Agosto de 185G. 

1\Ianda Sua Magestade o Imperador , por esta Secretaria 
d'Estndo , Declarar ao Inspector da Thesouraria de Fazenda 
da Província de ...•.•.... que deve remetter á mesma Se
cretaria d'Estado copias dos assentamentos dos Empregados 
Civis da Repartição da Guerra existentes na dita Provinda, 
enviando no principio de cada semestre nota das alterações 
que tiverem havido no semestre antecedente , semelhantes 
ás que em taes epochas costuma mandar para o Thesouro 
Nacional.-l\Iarqucz de Caxias. 

N.o 282. -Il\IPEIUO.-Porlaria tle 23 tle de Agosto de 1856. 
Crea lwma Agencia de Correio 11a Yilla Christina, da 

Província de 1tlinas Gemes. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear huma 
Agencia de Correio na Yilla Christina , da Província de Mi
nas C.eraes. Palacio ds Rio de Janeiro em 23 de Agosto de 
1856. -Luiz Pedreira do Contto Ferraz:"" 
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N.• 283-GUEH.RA.-Circular de 26deAgosto de 1836-Pm·a 
que· os Coi]JOS enviem com regularidade a t·elação das pmças 
que deixão de receber semestres, acompanhado com a conta 
do fardamento manu.facturado, e das sobras que (!cão exis
tindo. 

Rio de Janeiro. :Ministcrio dos Negocios da Guerra em 
26 de ~gosto de 1856. 

Illm. c Exm. Sr. -Ponderando a Repartição do Ouartcl-
1\Iestre General que alguns Corpos do Exercito não tem en
viado, como dispõe o Aviso Circular de 4 de Junho de 1851 , 
a relação das praças que deixúrão de receber as peças de 
fardamento que lhes e rã o devidas, por não existirem nos 
mesmos Corpos, na occasião do recebimento dos respectivos 
pedidos, por haverem fallecido, desertado, obtido bai.m do 
serviço, passagem para outros Corpos, on reforma ; no en
tanto que tem recebido a materia prima necessaria para a 
confecção das peças de fanlamanto á que tinhão direito os 
respectivas praças, Determina Sua l\Iagestade o Imperador 
que V. Ex. expeça suas ordens para que os Corpos dii Guar
nição dessa Província enviem com regularidade a precitada 
relação, acompanhada de h uma conta do fardamento manu
facturado, com declaraçiio das sobras existentes e das quantias 
recebidas para pagamento do feitio das mesmas peças, 
não só para que sejão levadas em contas nos futuros ven
cimentos , contando·-se com ellas na arrecadação dos Corpos, 
como para poder ter lugar a effectiva fisenlisnção deste ramo 
tle seniço publico. O qne eomrmtuico a V. Ex. para sua 
iutclligcncia e execução. 

Dcos Guarde a Y. Ex.- Marquez de Caxias. 

N.• 281.-FAZENDA.-Em 26 de Agosto de 1856.-lrregulari
dades na justificação de hum credor do Estado. 

João Mauricio 'Vandel'ley, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, remettendo ao Sr. lnspector da The
souraria;da Provincia de Goyaz os documentos juntos relativos 
á pretenção do Padre Thomaz Antonio Zuzarte c outros her
deiros de finado Padre Thomaz Pinto Adorno França, que 
rcclamão o pagamento da quantia de 2.155:ffl, inscripta sob n.0 
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73 no auxiliar do grande líno da mesma Província, c bem 
assim seus respectivos juros, lhe ordena que , visto não ter 
ainda passado a terceiro o conhecimento que se deo da refe
rida inscripção, a faça immediatamente annullar; 1. o, porque 
a justificação feita pelo credot· originario, a fim de provar que 
parochiara as Frcguczias do Pilar e S. José de Tocantins como 
\'iga1·io Encommendallo, . dnsde Janeiro dn 1RIT•· atú Janniro 
de 181!), c desde Abril de 1821 até .Julho de 182(), sobt·e não 
supprir a falta de apresentação das Provisücs que o nomeárão 
para taes lugares c nem a dos assentamentos do seu venci
mento na referida Thesouraria, resente·se de insanawl uul
lidade, por ter sido julgada pelo proprio Padre Zuzartc, que 
hoje figura como Hlho e herdeiro do credor origina rio: 2. • , 
porque, ainda quondo tal justificação pudesse ser admittida, 
11ão era a quantia reclamada a que caberia ao mencionado 
l1adre Adorno, á quem, em vista da Resolução de 18 de No
vembro de 182'1. c Provisão de 21 de Abril de 1830 , só se 
devia ter abonado congrua por inteiro de 20 de Novembro de 
1822 em diante, data da H.esolução de Consulta da l\lesa da 
Conseicneia c Ordens que concedeo esse benelido aos Parorhos 
das Igrejas pobres, c t<'rça parte da congrua, desde que co
mc1;ou a parochiar alé aquclla dat.a; licando todavia ás partes 
interessadas o direito livre de promoverem pelos meios legacs 
o pagamento da quantia que eiTectivamente lhes couber. 

Thesouro N acionai em 26 de Agosto de 1856.- J ollo Mau
ricio W andcrlcy. 

N. o 285. -Em 28 de Agosto de 1856.- Emolumentos que se 
arncadào pelas 1'hesourarias. -João l\laurieio 'Vandcrley, Presidente interino no Tribunal 

do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsourat·ia 
de S. Paulo, em resposta ao seu Officio n.o IH de 4 do cor
rente, que fica a~provada a resolução que tomou em Junta 
a mesma Thesouraria, mandando regular a cobrança dos emo
lumentos, que antes pcrtcncião ás Secretarias c Cartorios, pela 
Tabella annexa ao Decreto n. 0 348 de 1!) de Abril de 18V~, 
visto achar-se semelhante Uesoluçào de conformidade com o 
disposto na Circular n. o 15 de 4 de Julho pro:ximo pass~tdo. 

Thcsouro Nacional em 28 de Agosto de 1856. -João Mau
ricio Wanderley. 



( 302 ) 

73 no auxiliar do grande líno da mesma Província, c bem 
assim seus respectivos juros, lhe ordena que , visto não ter 
ainda passado a terceiro o conhecimento que se deo da refe
rida inscripção, a faça immediatamente annullar; 1. o, porque 
a justificação feita pelo credot· originario, a fim de provar que 
parochiara as Frcguczias do Pilar e S. José de Tocantins como 
\'iga1·io Encommendallo, . dnsde Janeiro dn 1RIT•· atú Janniro 
de 181!), c desde Abril de 1821 até .Julho de 182(), sobt·e não 
supprir a falta de apresentação das Provisücs que o nomeárão 
para taes lugares c nem a dos assentamentos do seu venci
mento na referida Thesouraria, resente·se de insanawl uul
lidade, por ter sido julgada pelo proprio Padre Zuzartc, que 
hoje figura como Hlho e herdeiro do credor origina rio: 2. • , 
porque, ainda quondo tal justificação pudesse ser admittida, 
11ão era a quantia reclamada a que caberia ao mencionado 
l1adre Adorno, á quem, em vista da Resolução de 18 de No
vembro de 182'1. c Provisão de 21 de Abril de 1830 , só se 
devia ter abonado congrua por inteiro de 20 de Novembro de 
1822 em diante, data da H.esolução de Consulta da l\lesa da 
Conseicneia c Ordens que concedeo esse benelido aos Parorhos 
das Igrejas pobres, c t<'rça parte da congrua, desde que co
mc1;ou a parochiar alé aquclla dat.a; licando todavia ás partes 
interessadas o direito livre de promoverem pelos meios legacs 
o pagamento da quantia que eiTectivamente lhes couber. 

Thesouro N acionai em 26 de Agosto de 1856.- J ollo Mau
ricio W andcrlcy. 

N. o 285. -Em 28 de Agosto de 1856.- Emolumentos que se 
arncadào pelas 1'hesourarias. -João l\laurieio 'Vandcrley, Presidente interino no Tribunal 

do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsourat·ia 
de S. Paulo, em resposta ao seu Officio n.o IH de 4 do cor
rente, que fica a~provada a resolução que tomou em Junta 
a mesma Thesouraria, mandando regular a cobrança dos emo
lumentos, que antes pcrtcncião ás Secretarias c Cartorios, pela 
Tabella annexa ao Decreto n. 0 348 de 1!) de Abril de 18V~, 
visto achar-se semelhante Uesoluçào de conformidade com o 
disposto na Circular n. o 15 de 4 de Julho pro:ximo pass~tdo. 

Thcsouro Nacional em 28 de Agosto de 1856. -João Mau
ricio Wanderley. 



( 303 ) 

N.• 286.- Em 28 de Agosto de 1856.- Concede favores á 
Companhia de navegação mixta de Marselha e Transatlan

tica de t·apores Sardos. 

1\Jinistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
28 de Agosto de 18i>t.i. 

Tendo resolvido fazer cxtensh·o ás Companhias de naye
ga~ão mixta de .Marselha , c Transatlant.iea de vapores Sardos 
os mosmos favores, que por !'orlaria de 23 de Outubro de 1851 
forão concedidos á Real Companhia llritannica de Paquetes a 
vapor, mediante fian«:a idonea de seu rcspectiyo Agtmte nessa 
A lfandcga, nos termos do Art. 5. • do I\cgulamcnto de 15 de 
Janeiro tlc 1838, pam que scjão desembaraçados os seus 
vapm·es c sigão viagem nos dias dctenninados: assim o com
muni co a V. S. para sua intelligencia c devida execução. 

Deos Guarde a V. S. -João .Mauricio 'Vanderley.-Sr. 
lnspcctor da Alfandcga. -Semelhante ao Consulado, c ás The-. 
soumrias da Bahia e Pernambuco. 

N.• 287.-GUERRA. -Aviso de28 de Agosto de 1856.-Ex
plica que as dragonas não fazem parte do 2. o uniforme dos 
Ufficiaes Generaes, e deroga a faculdade de as usarem com 
sobrecasaca os Officiaes dos Corpos d'Engenheiros e de Estado 
Jlaior de 1.• e 2.• Classe. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 
28 de Agosto de 1~56. 

rosto que no Art. 3.• do Decreto n.• t .so.~. de f9 do 
cmTcnte se determine que todas ns peças conccmcntcs a 
farda do uniforme de 2. a gala dos Officiaes Generaes , com 
modificação do talim, fiquem pertencendo ao fardamento do 
pequeno uniforme que passou a ser a sobrecasaca de goUa 
bordada ; todavia no numero daqucllas peças não se devem 
comprehendcr as dragonas, porque importando a bordadura da 
golla da sobrecasaca hum disctinlivo do posto, este distin
ctivo he sufficiente para tal fardamento. 

E convindo que hnja harmonia , c regularidade no pe
queno uniforme dos Officiacs dos Corpos cspeciacs; declaro 
a V. S. que lica derogada a faculdalle conferida pelo _plano 
approvallo por Decreto n. • 1. 029 de 7 de .4gosto de '1852 
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aos Officiaes dos Corpos de Engenheiros e do Estado l\laior 
de 1. • e 2. • Classe para usarem de drago nas na sobrecasaca ; 
por isso que o distinctivo do posto naquelle uniforme destes 
Officiaes, deve constar somente nas divisas de galões a que 
o dito plano se rercre. 

Deos Guarde a V. S.-1\larquez dcCaxias.-Sr. Comman
dante das Armas da Côrte. 

N.0 288.-FAZENDA.-Em 29 de Agosto de 1856.-Não se póde 
abrir assentamento para a sobrevivencia de hwna pensão sem 

apresentar-se a Apostilla passada pelo Thesouro. 

João l\Iauricio Wanderley, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspectot· da Thesoumria 
de Pernambuco, em resposta ao Officio n. 0 61 de 19 de Junho 
ultimo , que procedeo irregularmente, mandando abrir assen
tnmento a D. Caetann Francelina Calêlt;a para Jlercebcr todo 
o meio soldo, concedido por Decreto de 27 de Setembro de 
1820 a sua finada mãi com sobreYivencia á ella c ás suas 
irmãs, por isso que semelhante assentamento só podin lei' 
lugar em vista da apostilla, que a pensionista devia requPrcr 
c ser-lhe passada pelo Thesouro; cumprindo por tanto que o Sr. 
Inspectot· faça cessar semelhante abono até que seja apresen
tada a apostilla de que se trata. E porque no Dect·eto citado 
vem designadas por seus nomes c cognomes as pessoas a quem 
a graça fôra feita, podendo por isso prescindir-se da habili
tação judicial, como já foi resolvido em despacho de 1l de 
Abril de 1853, previne ao Sr. Inspcclor, dQo.quc basta á pen
sionista, para obter a apostilla , instrui!· a sua pretenção com 
certidões de o bitos de sua mãi c iJ·mãs, 11 juntar em original 
o Decreto da mercê, ou títulos que se lhe tenhão rassado, c 
na falta dclles certidões authenticas dos mesmos, e do assenta
mento das suas immediatas successoras. 

Thesoum Nacional em 29 de Agosto de 1856. -João Mau
ricio 'Vanderlcy. 
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N.• 2S!l.- Em 29 de Agosto de 18!56. -Sobre o lançamento 

de duas lojas de objectos differentes embom situadas em 
huma mesma parte do edificio. 

João Mauricio 'Vandcrky, Presitienle inl(~rino do Tribunal 
do Thcsouro Naeional. declara ao Sr. lnspector da Thcsouraria das 
Alagoas, em resposta ao Officio n. • 5 de 14 de Julho deste 
anno, que o mesmo Tribunal, em vista dos documentos que 
acomp~nhilrão c• requerimento de recurso do negociante da 
cidade do Penedo, Manoel Dias de Almeida Castello Bránco, 
dos quaes consta que o seu negocio, com quanto occupe o 
mesmo edillcio do pavimento, contêm todavia duas lojas dis
tinctas, fazendas c molhados, separadas internamente c com 
portas independentes , resolveo, por despacho de hontcm, in
deferil· o dito requerimento, visto como dadas estas circums
tancias , o lançamento de que se queixa, e foi sustentado por 
essa Thesouraria, está de accordo com o Regulamento de 15 de 
Junho de 18H, e com a Ordem n.• 212 de 23 de Setembro 
de 1853. 

Thesouro Nacional em 29 de Agosto de 18~6.- João Mau
ricio 'Vandel"lcy. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO Dq."·.:". 

BRASIL. 

1856. 

TOMO 19 CADERNO 9. 0 

N.o 290.- FAZENDA.- Em o 1.0 de Setembro de 1856. _,; ·. 
Liquidação de divida de porcentagens de tendas internas 

arrecadadas pelas Alfandegas. 

João Mauricio Wanderley, Pt·esidente interino ~o Tribunal .. · 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Olllcio do Sr. Inspector da:, . 
Thesouraria do Paraná n.• 163 de 17 de Julho ultimo, lhe declara·· 
que na liquidação da di vida proveniente de porcentagens de 
rendas in temas arrecadadas nas Alfandegas, ordenada pela 
Circular n. o 3 de 21 Janeiro do corrente anuo, não deve pre- ~ 
terir as formalidades e princípios estabelecidos na de 6 de Agostô 
de 18~7, e outras ordens que dctermitíão não se dever liquidar 
divida que não tenha sido rcquet·ida, c prohihcm mesmo rc-: . ;· 
conhecer-se maior do que a f}UC for pedida pelo credor, !ln..:· . 
nexando-se á de outros annos ou de origem diversa daquella "' 
que for requerida. . · . · · . 

Thesouro Nàcional em o t,o de Setembro de 1856,__.João 
Mauricio Wanderley. · · • .~; ~j · 

,. 

N. • 291. -Em o 1. o de Setombm de 18:>6. - A despeza com as 
Pagadorias centraes, creadas na Província do Rio Grande ·. 

.... 

do Sut pertence ao bfinisterio da Fazenda. ~ · 

João Mauricio Wanderley, Presidente intm·ino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Oficio do Sr. lnspector"' 
~a 'fhesou~ari9: do Rio Grande do Sul n. 0 _35!) de 2L de Julho ul:::'4;~, 
tlmo, relativo as despezas com as Pagado nas centracs, lhe declara ·· 
que visto serem as mesmas Pagado rias Repartições filiaes da dita.: .. 

' Thesoural'ia, como determina o Decreto n.o 165\l de 20 de Ou~.·, 
~ tubro de anno proximo findo, devem cm"l'et· pm· conta do Minis-" · 
~ ter~o da Fazenda to~as as despe_zas que com e lias. se fizerem:~·'~ .,.. 
i·· asstm pelo que respetta aos vencunentos do respectivo pessoal',' 
! como pelo qne toca ao material della. · 

'fhesouro Nacional t.o de Setembro de 1856. -João Mau~ 
· ricio Wanderley. 

:,.· 
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·tt.• t9i. -Em 2 de Setembro de 1856.- Os Protmr'l.idtJres tltJ 
Fazenda nà~ _podem ÍR.tero.ir nos invenlario! . pt1rf1; filca~i
aarem a descnpçào e avaliação dos bens no t.nteresse do pa
gamento do aello. 

J1)1lO Mauricio Wanderley, Presidente interino do Tribunal 
do Thesotiro Nacional, declara ao Sr. Inspectorda Tbesourariado 
Esperito Sànto, em resposta a seu Officio n.• 90 de 22 de Julho 
ultimo, que nem o Regulamento de 10 de Julho cfe 1850,. 
nem qualquer outra disposição em vigor, prescreve a obrigação 
ou dá faculdade aos Procuradores da Fazenda Geral para inter~ 
virem nos inver,.tarios, a fim de fiscalisar-se a exactidão da des
cripção e avaliàção dos bens no interesse do pagamento do sel~ 
lodos quinhiles hereditarios, de que trata a Lei de 21 de ou-
tubro de 1843, Art. 12 § 1. o . . 

'fhesouro Nacional em 2 de Setembro de 1856.-JoãQ Mau~ 
ricio Wanderley. 

N: 293-IMPERIO.-lviso de 2 de Setembro de 1856. 
; .~oprova a deliberação do Presidente tla Provinc·ia de Mi~ 
ni.u Geraes, não só relativamente ao numero de Eleito
res, que deve dar cada Porochia, de conformidade 
com o Aviso n. o 159 de 18 de Junho de 1849 , mas 
tambem d~terminando que devia concorrer para orga
nisação áas Jfesas Parochiaes o num~ro dos Eleitores 
nomeados em 1852 e approvados pela . Camara dos 
Deputaáos. ... 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio .. dos Ne
goeios do ·Imperio em 2 de Setembro de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.-Levei á Presença de S. M. o , 
. Imperador o Officio de V. Ex. n. • 109 de 25 de Agosto ; 

ultimo , e de Ordem do Mesmo Augusto Senhor com- } 
munico á V. Ex. qlie ~erecêrão Su~ Imperial ap- . 

, provação as . ordens expe~das por V. Ex'. , não só mar- .f 

· cando o numero de Eleitores que deve dar cada Pa
rochia dessa Provincia , de conformidade com a ulti
ma parte do Aviso n.o 159 de 18 de Iunho de 18!9,' 
como lambem para que concorresse á organisação das 
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Mesas Parochiaes o numero de Eleitoras nofi!âadap,'ít~ 
no .anno de. 1852, embora seja excedente em •tlg~·. · 
mas Parochias ao que <lerão proporcionalmente '!i' 
Eleições de 1842 a, L84i, pela razão de ter· esse ' 
facto sido ~anccion~lfo. pela Camara, ~o~ Def1ll.tadott ·' .. 
que, tomando .conheCimento· das Ele1çoes dm~Mdti1. 
h uma das Parochias, ao passo qJ.!e eliminou em~~~gQ~ ·· 
mas, o numero excedente ao daqucllas duas ~têi..lr 
ções, deixou subsistir o augmento em outras; e finid :· 
mente , ainda de accordo com esta deliberação, par-a: •· 
que continuassem a eleger o mesmo numero de Elei:.:.J • 
tores aquellas Parochias, . em que houve excesso' na: 
eleicão do citado anuo de 1852, servindo estéf nu- • 
mero,' e não o que caberia em proporção ás~~ 
cões de 1842 ~ 1844, de termo de proporção par~ 
o que devem dar aquellas que tenhão soffrido des
membraçáo em seu territorio. 

lleos Gparde a, .V. Ex.- Luiz Pedreira do CoutWl. '· 
Ferraz.- Sr. PresiUente da Província de 1\Iinas ... ~ · 
raes. 

' ' 

N.' 294. -Aviso de 2 de Setembro de 1856. -· .Ap
prova a deliberação do Juiz. Municipal de Iguape,. âe · 
convoca1· , não obstante não ter sido íntet']JO~Iií :rfe-· . ·· · 
curso algum' o Conselho Municipal IJUe aei:wu tk·~ . 
reunir-se no devido tmnpo. • v 

t,a Seccão. Rio de .Janeiro. l\Iinisterio dos. Neg~ .. 
cios do Imperio em 2 de Setembro de 1851). ' 

~ ;~"'--

Pelo § 3." do Aviso n.• 64 de f1 ue Abril UliY~ . 
e pelo § t.• ele outro da mesma data n.• 65LXl~n 
rou o Governo Imperial que, em execuçiio do que diat 
põe o Art. 36 da Lei Regulamentar das eleições de Ut 
de Agosto de 1846, deve o Conselho Municipil 4· 
Recurso reunir-se e celebrar suas Sessões por . e~· . 
paço de 15 dias uteis , embora COilSte ~es~O .•. om~ 
eialmente por participação da Junta de QualificttQlo, 



' I 
( ~\09 ) 

Mesas Parochiaes o numero de Eleitoras nofi!âadap,'ít~ 
no .anno de. 1852, embora seja excedente em •tlg~·. · 
mas Parochias ao que <lerão proporcionalmente '!i' 
Eleições de 1842 a, L84i, pela razão de ter· esse ' 
facto sido ~anccion~lfo. pela Camara, ~o~ Def1ll.tadott ·' .. 
que, tomando .conheCimento· das Ele1çoes dm~Mdti1. 
h uma das Parochias, ao passo qJ.!e eliminou em~~~gQ~ ·· 
mas, o numero excedente ao daqucllas duas ~têi..lr 
ções, deixou subsistir o augmento em outras; e finid :· 
mente , ainda de accordo com esta deliberação, par-a: •· 
que continuassem a eleger o mesmo numero de Elei:.:.J • 
tores aquellas Parochias, . em que houve excesso' na: 
eleicão do citado anuo de 1852, servindo estéf nu- • 
mero,' e não o que caberia em proporção ás~~ 
cões de 1842 ~ 1844, de termo de proporção par~ 
o que devem dar aquellas que tenhão soffrido des
membraçáo em seu territorio. 

lleos Gparde a, .V. Ex.- Luiz Pedreira do CoutWl. '· 
Ferraz.- Sr. PresiUente da Província de 1\Iinas ... ~ · 
raes. 

' ' 

N.' 294. -Aviso de 2 de Setembro de 1856. -· .Ap
prova a deliberação do Juiz. Municipal de Iguape,. âe · 
convoca1· , não obstante não ter sido íntet']JO~Iií :rfe-· . ·· · 
curso algum' o Conselho Municipal IJUe aei:wu tk·~ . 
reunir-se no devido tmnpo. • v 

t,a Seccão. Rio de .Janeiro. l\Iinisterio dos. Neg~ .. 
cios do Imperio em 2 de Setembro de 1851). ' 

~ ;~"'--

Pelo § 3." do Aviso n.• 64 de f1 ue Abril UliY~ . 
e pelo § t.• ele outro da mesma data n.• 65LXl~n 
rou o Governo Imperial que, em execuçiio do que diat 
põe o Art. 36 da Lei Regulamentar das eleições de Ut 
de Agosto de 1846, deve o Conselho Municipil 4· 
Recurso reunir-se e celebrar suas Sessões por . e~· . 
paço de 15 dias uteis , embora COilSte ~es~O .•. om~ 
eialmente por participação da Junta de QualificttQlo, 



( !11 o ) 
.. que nenhum recurso foi interp?sto das decisões des

ta, fazendo-se na Acta da ultima sessão a declara
ção ordenada no ultimo dos_ citados Avisos. 

Sendo conforme · áquellas ~~cisões a deliberação 
que :Vm. tomou, .o de que dá conta em Officio do ,1.0 

de Agosto ultimo, de convocar o Conselho Municipal 
de Recurso dessa Cidade, que deixou de reunir-se no 
devido tempo, não obstante verificar-se a hypolhese 
acima referida, communico a Vm. que este seu acto 
mereceo a approvação do Governo Imperial, que es
pera se hajão obs~rvado as formalidades recommen
(ladas nos sobreditos Avisos, e que ficão mencionadas. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. ~sr. Juiz Municipal da Cidade de Iguape; 

,N.• 295.-Aviso de 5 de Setembro de 1856.-Ap~ 
prova a decisão do Presidente da Província áo Pat·a , 
declarando que não devia fazer parte da Junta áe 
Qualificação hum cidadão, que, não tendo sido qua
lificado , obtivera todavia tlOtos para Supplente de .l!.'lei-

.. tor, · não obstante ter o áito cidadão interposto recurso 
para a Rela~ão áo Districto, que foi postenormente pro
Vido. .. .. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Nego
cios do linperio em 5 de Setembro de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á S. M. o Im~ 
~ador o Officio de V. Ex. n.o 8 de 10 de Junho 
ultimo, ·dirigido ao ~linisterio da J ustica , e por este 
remettido á Repartição a meu cargo, por versar sobre 
mataria da competencia desta, com o qu~l V. Ex. sub
mette á approv~ção do Governo Imperial as soluções 
que deo ás duvidas propostas pelo Presidente da Jun
ta de Qualificação de votantes da Parochia do Mojú , 
.e constantes dos seguintes quesitos : 

· 1.• Se tendo sido votado na eleição primaria do 
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anuo 1852 hum cidadão não qualificado, o qual obteve · 
suf!Jciente numero d~ votos para occupar hum dos pri- , ·. 
meiros lugares de :::iupplentes de Eleitor, procedera, . 
regulnr~e.n.te o mesmo Presidente du,.Junta, negando,- ~~r· 
lhe o .direito de fazer parte da respectiva tur~a para tt · 
or~amsação da Junta de Qualificação, ·reunida em ~a-·· . 
nr.Ir~ do corrente anno, sob fundamento de ter stdo 
provido o recurso que da sua não qualificação in
terpuzera para a Relação do Districto , em virtude de 
cuja sentençà fora incluído na lista supplementar dos 
votantes; . 

2. o Se recorrendo o dito cidadão para a Junta de· 
Qualificação do despacho , f[Ue o excluíra de concor
rer para a organisaçfí.o dn mesma Ju.ntn, e sendo por 
esta resolvido que elle tivesse assento na qualidade 
de Supplenle como de fM.lo f.fwc, ohtrmdo porêm dis
pensa de funccionar, não só por motivos de moles
tia , como lambem por estar no exercício do car
go de Subdelegado de Policia , deve-se, hum a vez 
resolvido affirmativamente o 1. • quesito, considerar 
nullos os trabalhos da referida Junta com ~uanto. 
nelles nenhuma parte tivesse tomado o dito ·ci-
dadão. · .. 

E o Mesmo Augusto Senhor , Inteirado do que 
fica exposto , e do mais que pondera o Presidente da 
Junta; bem como das razões em que V. Ex. hasea as . 
suas decisões , Ha por bem Mandar declarar á V. Ex : 

1. • Qur. , não estando ao tempo, em que te
ve lugar. a eleição primaria de 185'2, d~cidido o 
recurso mterposto para a Relação , e considerando
se concluída a qualificação , não obstante a pendeU•' 
cia delle , conforme se declara no Art. 11 das Instruc
cões annexas ao Aviso n.• 16'8 de 28 de Junho de.18.i9;.' 
por isso que semelhante recurso não tem effeito sus
pensivo, segundo dispõe o Art. 38 da Lei \de 19 de 
Agosto de 1846, não. podi~ o dito cidadão receber 

.. votos para Eleitor, em vista do que determina o Art. 
53 , r.ombinado com o 50 da mesma Lei , que inhi4 

be de ser votl!~O quem não está incluído na quali-



ficàÇão, não sendo admissivel que o provimento 
·pn~t~tior ~~ hum recu~so, tenha outro effeito a]~~ 

· db de hahdttar o recorrente para qualquer nova elei
ção. Assim hem· decidio V. Ex. que o l>residente da 
Junta de Qualificação do Mojú com justiça se .recusa
-ra a contemplar o cidadão • de que se trata' no nu
mero dt1s Supplentes de Eleitor , deixando por isso de 
o convocar para a organisa<;ão da Junta formada em 
Janeiro deste anno, decisão tanto mais acertada quan
to a. exclusão do niesmo cidadão , segundo se in
forma , foi confirmada pelo Collegio eleitoral reuni
do no citado anno de 1852, e pela Camara dos De
putados na verificação dos poderes de seus Mémbros 
ein a Sessão Legislativa de J 853 . 

. 2.0 Que, posto fosse illegal a admis~ão do sobre
dito cidadão na Junta de qualificação em virtude do 
-recurso para esta interposto , rom tudo , como e11e não 
teve parte alguma nos trabalhos da mesma Junta, 
da qual se retirara , logo que tomou assento, confor- · 
ine se assevera , não ha motivo , para que estes se 
animllem' visto que forão feitos desde o seu come-

. ço por h uma Junta composta regularmente, pela sub
stituição do Membro. i11egitimo ; sendo por tanto tam
bem acertada a decisão que V. Ex. .geo neste sen-
tido. · 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, 
e em resposta ao seu precitado Oflicio. 

Deos Guarde a V. Ex.'-Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Pará. 
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liepartl~ilo Geral da• Terras Publle• .... • 

lf.o 296. -IM}>El\JO . ..:_Aviso N. o 6 de 11 de Sete.~o .d~~ 
j 85(1.- A.9, V,igerio da . Freguezio. de Jacar~paguá.7~~· 
,,r.i~o: d~'?fda$ a respet!o d~ regtstro de huma polf~. 1~-
~u~. , . . : . 

Em resposta ao seu Officio de 28 de Julho passado • d~·· 
claro a Vm. que a declara~ão do sitio possuido na Casca:-: 
tinha da Tijuca por Felice Fmilio Taunay, nno póde ser re: 
gistrada senão na data da sua apresentação , embora o dito 
JM>.ssuidor tivesse dentro do t . o prazo feito já a sua declar~tfio. 
PQr engano. n~ Fr~guezia do Engenho Velho, julgando qU,~ 
~ eUa p~rte~~;cia a ref~rida posse. Na rela.;no, que remett~r ~
que derxárno ,de registrar as suas terras dentro do 1. o pra19; 
pod.erá Vm. fazer a respeito deste individuo as' observa(~~; 
que entender, e o Governo Imperial , a quem isso compet~ 
aHomárá na considera.;ão ql}e lbe merecerem. . ·· · 

Deos Guarde a Vm.-Lui:z Pedreira do Coutto Fe~"'~ . 
Sr. Vigario .da Freguezia de Jacarepaguá, ·•· · . '~ 

·_.; 

N. 0 297.- 4~, d~ H de Seten;tJ>ro de 1856.-De-.~· 
dara que as Mesas das Assembléás Parochiaes não po· . 
dem deixar de 'feceber e apurar os votos dados a,rptak · 
quer cidadão, cvjo no.me se achar contemplado r1a re$-7-; · 
pectiva li$ta tle. qualificação , embora lhe const. qf.ie.. 
mudou da Parochia a sua residencia. .• 

' 1. • Seccão. Rio de Janeiro. lfinisterio dos Ne·"', 
gocios do Imperio em 11 de Setembro de 1856. ' 

Accuso o recebimento do Officio de Vm ... sem··: 
data , e que acabo de receber , consultando se detex;n ~ . 
ser apurados, não obstante a disposição do Art! 99 . 
da Lei Regulamentar das Eleições , os votos que f'Q:. , · 
rem dados ao cidadão Francisco José da Silva Ra.:.'.; 
malho, para Juiz de Paz do t .o Districto da Fregue.:. · 
~a de Sailf Anna, visto como' con8ta que o dito ci· . 
. d(ldão reside, ha mais de anno, no 18.0 quartei:r•o;·· 

-
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do 2. • Districto da mesma Freguezía, no em tanto que · 
foi qulllificado por via de reclamação no 10.• quar
te~ão do t.• Districto, e ultimamente annunciou ha- · 
ver-se ~ududo pnru o .n.• deste mesmo D~strict?; sup
pondo '\' m. quo h e simulada a sua rcs1denma ahi , 
já porqae não 1:'Ji dada ao cidadfw , de que se tra
ta, a guia de mudança do quarteirão 18. •, como de
clara o respectivo Inspector, já porque informa o do 
9. o que neste eflectivamente elle nãC\ reside.· 

_E em resposta tenho de declarar a Vm. que, em 
vista da::1 disposições da citada Lei , não podem dei
xar de ser recebidos e apurados os votos que obti
ver 1> rr:ferido cidadão para Juiz de Paz do 1.• Dis
tricto, vi:::to estar nelle qualificado. 

Deos Guarde a Vm. - I.uiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Juiz de Paz, Presidente da Mesa Paro
chiai da .Freguezia de Sant' Anna • 

N.• 298. -Aviso de 11 de Setembro de 1856.-De
clara- que a Mesa dei Assembléa Parochial da Lagoa 
devia, p; oseg·uir nos trabalhos de apuração, e nos 
mais at:tos do processo eleitoml , não obstante suspeitar 
que tta, urna existia hum numero ãe listas superior 
ao doN rotantes, que cotnparec8rão, competindo ao 
Goverrw Imperial resolt:er posterim·mente. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. lUinisterio dos Nego
cios do Imperio em 11 de Setembro d,e 1856. 

Em resposta ao Officio que V m. me dirigio com 
a data de hontem, communicando-me que a Mesa 
da Assembléa Parochial dessa Freguezia resolvera sus
pender, até dectsão do Governo Imperial, os seus tra
balhos, em oonsequencia de haver fundamento para 
suppor-se a existencia de hum numero de listas su
perior ao dos ~otantes, que comparecêrão na eleição 
a que ahi se está procedendo para Vereadores e Jui-
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zes de Paz, tenho de declarar a Vm. para seú co-, 
nhecimento ; e para que o faça eonstar á refetida Me- · 
sa, que deve continuar no exercício de suas funcções, 
apurando as listas recebidas, o pros<'gnindo nos mais 
aclos do processo eleitoral até sua conelusão; cum
prindo porêm que minuciosamente faça lançar nas . 
respectivas Actas não só essa circumstancia do ex
cesso de listas recebidas, como a de ter a Mesa dei
xado de tomar nota dos Cidadãos que não compa- . 
recêrão para votar, e quaesquer outras que tenhão 
occorrido, ou possão occorrer , a fim de que o Go
verno, tomando de tudo conhecimento em tempo op-. 
portuno, resolva o que parecer mais acertado sobre 
este objecto 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Pesidente da Mesa Parochial da Fregue
zia da Lagoa. 

• 
N.0 299.- Portaria de 12 ~e Setembro de 1856.-Crea 

huma Agencia de Correio, em S. Domingos de Nicte
rohy, na Provincia do Rio de Janet'ro. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Crear huma 
Agencia de Correio em S. Domingos de Nicterohy, na Pro
víncia do Rio de Janeiro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 
1656.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

.. 
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N.o 300.- Aviso de 13 de Setembro de 1856.-~ Âp~:· · 

prova a decisão do Presidefl~e da Pr~v~"!-çia doMara-
. nhão , declarando n,4o haver tmompatt btltdade na. ~cçu
~~~(lão, t4 postos d«. Guarda Ntmonal com o cargo de 
Juiz de Paz. · ·· 

1.• Seccão. Rio de Jimeiro. Ministerio dos Nego
. cios do lmperio em 13 de Setembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Mereceo a approvação do 
Governo Im~erial a decisão que V. Ex. deo sobre a 
duvida que lhe foi proposta ácerca da accumulação . 
de postús da Guarda Nacional com o emprego de Juiz ' 
de Paz, e de que dá conta em Officio n.o 145 de 
16 de Agosto ultimo , por quanto , segundo o Art. 
16 da Lei n. o 602 de 19 de Setembro de 1850, 
pelo qual forão revogados o Art. 11 da de 18. de 
lgosto de 1831, e Decisões do Governo que nelle se 
fundavão, sómente he probibido ao empregádo, que 
tem direito de requisitar s- força armada , accumular 
o serviço da Guarda Nacional na qualidade de Offi
cial ou de simples guarda , o qual deixará , quando 
exercer algum daquelles empregos. Assim acertada
mente decidio V. Ex. quando declarou que não ti
nhão perdido o cargo de Juiz de Paz, e estávão 
como tal habilitados para tomaredt parte nos tra
balhos eleitoraes , os cidadaõs eleitos para aquelle 
cargo , que accumulavão e tinhão exercido. os postos 
de Commandante Sv.perior .. e de Tenente da Guarda 
Nacional. O que cominunico a V. Ex. para seu co
nhecimento, e em resposta ao seu citado Officio. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto · ' 
Ferraz~- Sr. Presidente da· Provincia do Maranhão. i 
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N .. o 301. :.......AViso de 13 de Setembro de 1856. --De-·.· 
- clara que os cidadãos só podem ser qup,lipcados e ad· • . 

mittidos a ea;ercer os direitos eleitoraes nas Parochias ·- · 
:~ ,, · · emde residem, e que á vista dos Artigos 8. o da Consli;. 

tuição , e 58 do Codigo Criminal, a pena de simples . 
swpe~~ de ~prego 1não inhabilita para o eurcitio ~ 
dos d~rettos polttuos. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do Impeiio em 13 de Setembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., em reg;. 
posta ao seu OffJcio n.• U3 de 16 de Agosto ultimo, · 
que mereceo a approvação do Governo Imperial a or- ·
dem que V. Ex. expedio, para que os votantes do 2.0 • 

Districto do l't1unicipw do Unlchiío srjiío qualificados, e 
exercão o direito eleitoral na Parochia de S. Felix a · 
que ·pertencem, e não na de Nossa Senhora dEl. Na- , 
zaretli onde tem illegáJmente sido qualificados e e~~r-. 
cido aquel1e direito , sob pretexto de lhrs ficar esta . 
mais proxima, visto que, como bem declarou V. 
Ex., aque11a pratica be contraria á Lei Regulameil-' . 
tar das Eleições de 19 de Agosto de 18.&6, que det(lr- _ 
mina nos Artigos 1.0 , 17 e 39 que a qualificáÇão 
e votação sejão feitas por Pare chias, e nssim o tem 
mui expressamente declarado o mesmo Governo em 
differentes Avisos expedidos para boa execuçúo da aua 
Lci. . 

Outrosim foi approvada a decisão de V. Ex., 
' · que consta da copia que acompanhou aqucllt séu 

Officio , de ser illegal , a deliberação que tomou a· 
Junta de Qualificacão da sobredita Parochia de Nossa· .. , 

'

'-. Senhora de Nazareth, de excluir da lista dos vo- •. 
tantes hum cidadão suspenso por sentença do cargo -
de Subdelegado de Policia, por tempo de 3 annos, · 

~~ pois que, segundo o Art. 58 do Codigo Criminal, cita-
'':' do por V. Ex. , essa pena priva o condemnado de oC-

cupar os seus empregos? c o inhabiJita para ser em-· 
pregado em outros, salvo sendo de eleição popular, 
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e pelo Art. 8 da Constituição do Imperio sóm~nte .sê' ··f 
suspendem os direitos políticos por incapacidade phy1 
sica ou moral, e por sentença condemnatoria a pri
são, ou degredo. · . · 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província do Mar~nbão.: 

N.0 • 302.-FAZENDA.- Em 13 de Setcmbr~ de 1856. -As :~~ 
licenças concedidas aos Empregados do Juizo dos Feit9s estão Í1-· 
sujeitas aos descrmtos mctrcados no Art. 55 do Decreto de 20 de ) 
Novembro de 1850. -~ 

?~ João l\fauricio 'Vandcrley, Presidente interino do Tribunal · ,. 
do Tht>sonro N acionai , declara ao Sr. lnspector da Thcsou r a ria dn . j ~, 
)~ar.cnrla da Província do Ceará, em r<'sposta ao seu Officio n.o 1()8 ;i 
de 3 de Setembro proximo passado , que obrou regularmente ~ 
mandando descontar ao Procurador dos Feitos a 5.• parte do ;,~: 
ordenado durante o gozo da licença que obteve, por quanto, tanto .~ 
os Procuradores como os Solicitadores da Fazenda estão com
prehendidos nas disposições dos Art. o• 55 c 83 do Decreto de 20 · .._. 
de Novembro de 1850, por serem empregados immediatamente ./; 
subordinados ao Ministerio da Fazenda. i i 

Thesouro Nacional em 13 de Setembro do 1856.- João • 
Mauricio Wanderley. " ~, 

-
N.o 303. -Em 15 de Setembro de 1856- Sello que deve pagar 

a certidão de hum mandado passada na mesma meia folha. 

· .. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em .!-
15 de ~etembro de 1856. . 'j; 

lllm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta aseu .; 
Officio n. o 87 de 30 do mez findo, que a duvida proposta pelo i 
Juiz 1\luniéipill de 8. João do Príncipe sobre sct ou não sujeita ao ~ 
sello fixo a certidão de hum mandado, que couber, e for es-;- ' 
cripta na meia folha em que este houver sido lavrado, já foi 
resolvida ·no Aviso de 29 de Dezembro de 185~ dirigido á Dire
toria Geral das Rendas Publicas, no qual .se acha determinadg 
que não está sujeita a novo scllo a meia folha de papel em 
que se passar certidão por virtude de mandado que já o tenha 
pago , porque em huma só meia folha já sellada não se póde 
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pa5Sar mais de buma certidão, sem que fique sujeita a novq < 

seno por cada huma das que contiver. - -·' - . 
••· Deds Guarde a V. Ex.-João Mauricio Wanderley. -Sr.' 

.. Presidente da Província do Rio de Janeiro. '· 

N.o 304. -Em 15 de Setembro de 1856 . ..:_Os responsaveis o,~ , 
ançadqs são obrigados a apresentar certidões de vida de seus 

fiadores no p1·incipio de cada semestre. 

1\'linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio dP- Janeiro em 
15 de Setcmbm do 1856. 

lllm. eExm. Sr. -Rogo a V. Ex. se sirva de oxpedit·ordem __ 
para que os responsaveis afiançados no Thesouro e Thcsoura
rias subordinadas ao Ministerio a cargo de V. Ex., apresentem 
no principio de cada semestre certidões de vida de seus fiado
res, devendo os da Côrte e Província do !tio de Janeiro en
viarem á Directoria Geral do Contencioso, e os das Pt·o
vincias ás Secções !}o ContenciQso das respectivas Thesoumrias, 
sob pena de proceder-se ulteriormente contra ellcs na fórrna 
da Lei. 

Deos Guarde a V. Ex.-João Mauricio Wanderley. -Sr. 
· tuiz Pedreira do Coutto Ferraz.- Na mesma confot·midal).e aos. 

outros Ministerios. 

N.0 305. -Em 16 de Setembt'o de 1856.- Concessão de fa.-u(J.,' 
res d Companhia de nat,egação a tlapor-HamfJUrgo Bra·- · 

sileira · ' 

. , 1\linistcrio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro etn 
16 de Setembro do 1856. 

Tende resolvido faler extensivo á Companhia denominada 
Sociedade de navegação a vapor - Hamburgo Brasileira- os 
mesmos favores que, por Portaria de 23 de Outubro de 1851, 
forão concedidos á Real Companhia Britannica de PaqueLes I! 
vapor, mediante fiança .idonca do seu respectivo Agente -nessa 

· Alfandega, nos termos do Art. 5. 0 do Regulamento de 15 de 

~ Janeiro de 1838 , pat•a que sejão dcsembat\lÇados os SO\).S 
· vapores, e sigão viagem nos dias determinados: assim o com~ 

· ... • munico a V. S. para sua intelligcncia e devida execução. 
_ Deos Guarde a V. S. -João Mauricio Wanderley.- Sr. 

lnspector da Alfandega. -Na mesma conformidade ao Consu
lado da Côrte, e ás Thesourarias da :Bahia e de Pernambuco. 
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N. 0 30G . ....-Em 18 de Setembro de 1856. -Sobre a habilitação 
da viuva de hum militar para cobrar o qlie a este se fi

cou devendo. 

João 1\lauricio 'Vanderley, Pt•esidente interino do Tribunal 
do Thosouro Nacional, respondendo a.n Oficio do Sr. lnspector 
da Thesouraria do lUo Grande elo Sul n." 369 de 14. de Julho 
ultimo, no qual consulta se he precisa hum a nova habilitação 
pam que a vi uva de hum Olficial Militar, já habilitada para 
a percepção do meio soldo de seu mal'ido, possa receber h uma 
quantia que a este se licou devendo, lhe declara que, apezar de 
só ter sido feito extensivo o benelicio do Decreto de 23 de Ja
neiro de 1801 ás dividas menores de 250~000 por diversas Ordens 
do Th.esouro, que alterárão as disposições da Ordem. de 12 de 
Setembro de 1B37 e da Circular de 2:1 de Novembro de 18~0, 
com tudo, attcntas as circumstancias da reclamação de D. Maria 
Clementína do Prado Anjo, viuva do l\lajor reformado Francisco 
:Fernandes Anjo, de que trata o sobre:iíto Ollicio, póde o Sr. 
lnspector autorisar o pagamento da dívida, sobre que ver;; a tal 
reclamação, á referida vi uva, se provar te-la descripto em in
ventario, ou a quem de dimito for, caso se tiver pt·ocedido á 
partilha. 

Thesouro Nacional em 16 de Setembro de 1856. -João 
Mauricio Wanderley. 

N. • 307.-IMPERIO. -Portaria de t 6 de Setembro de 
1856.- Crea hwna Agencia de Correio no Rio das 

Ostras, na Provincia do Rio 1te Janeiro. • 
I 

Sua Magestade o Imperado( Ha por bem Crenr huma 
Agencia de Correio no Rio das Ostras , na Província do Rio 
de Janeiro. 

Palacio do Rio de Janeiro em 16 de SeteJribro de 
1856.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz • 

. I 
, . 

'·,-. 
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Repal'tl~ Geral da• Terras PllhU~alj. 

N.• 308 . .;_Aviso N.0 11 de 11 de Setembro de 1856.-Ao 
Presidentt~ de Minas Geraes . .Approva a decisão dada ao Vi- • 
gario da Freg_uezia da Ponte Nova, sobre as terras doadas • 
em ~ 771. pelo Padr_e Joilo do Monte .de M edetros-para 
patrnnonw da Matnz daquella Freguezta. · · · 

I 

lllm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador Hoúve 
por bem Approvar a d~cisão, que V. Ex. deo ao Vigario da 
Freguezia da Ponte Nova nessa Província, declarando que as 
terras doadas em 1771 pelo Padre João do Monte de Medei
ros para patrimonio da Matriz daquella Freguezia, embora ein · 
parte usurpadas por particulares , devem ser dadas a registro 
pelo Fabriqueiro ou Administrador dos bens da Igreja, a que 
de direito pertencem. O que communico a V. Ex. para sua··· 
intelligencia, e em resposta ao seu Oflicio n • 49 de 21 de 
Março ultimo. 

Deos Guarde a V. Ex;-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz •. 
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. · · 

... 

N. • 309.-Aviso de 18 de Setembro de 1856.-Ao Inspector da 
Thesouraria da Fazenda na Província do Pará. -Respon
den~ ao.f!flicio, em ~u_e c~msulta se os Directores das _(;o
lontas Mtlttares necessttao JUntar attestados para perceberem 
seus vencimentos. 

Respondendo ao Officio N.• 3 de 28 de Janeiro ultimo, 
em que Vm. consulta se os Directores das Colonias Militares, 
para perceberem os seus vencimentos, precisão juntar attestado .. 
de frequencia, e em caso affirmativo por quem devem os · 
mesmos ser passados: tenho a declarar-lhe que podem aquelles «' 

funccionarios perceber os vencimentos, que tem pelo Ministerio · 
a meu cargo , á vista de attestados da Presidencia da Província, 
como se pratica com os Engenheiros, que se a chão em ser;. 
viço nas Províncias. 

Deos Guarde a Vm.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
, Sr. Inspector da Thesouraria da Fazenda na Província do fará. 
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N. o 310.-Aviso n. o 33 de 18 de Setembro de 1856.-Ao Pre
sidente de Santa Catharina.-Sobre algumas decisões dadas 
ao Vigario da Freguezia de São Pedro d'Alcantara a res-

: peito do registro das Terras. · 

lllm. e Exm. Sr:-Tendo sido presente a Sua Mages
tade o Imperador o Officio n. • 26 de 29 de Abril ultimo , 
em que V. Ex. refere algumas decisões dadas ao Vigario da 
Freguezia de São Pedro d'Alcantara, sobre duvidas por elle 
propostas ácerca do registro das terras possuídas : Houve o 
Mesmo Augusto Senhor por bem Mandar approvar as duas 
decisões, que se referem aos limites da dita Freguezia; quanto 
porêm áquella, em que V. Ex. declarou que findando o 1.• 
prazo de dons annos no 1. • de .Maio deste anno, não podia 
o Vi gari o registrar nota alguma de terras possuídas, ·que não 
th·esse sido apresentada até ao dito dia ; cumpre notar que 
sendo successivos e contínuos os tres prazos marcados para 
aquelle registro no respectivo Regulamento , devem os Vi
garios proseguir registrando sem interrupção até esperar o 
3. • prazo, isto porêm sem prejuízo das multas correspondentes; 
tambern com referenda á decisão, pela qual V. Ex. deter
minou que, se os possuidores insistirem no registro das terras 
sitas fóra da Freguezia, deve o Vigario registra-Ias; convêm 
observar que, se as terras pertencem evidentemente a Fre
guezia estranha, não devem ser registradas, por mais que os 
possuidores insistão, por ser isso contrario ao systema da Lei 
de 18 de Setembro de 1850; entrando porêm em duvida se 
as posses pertencem ou não á Freguezia, .,l!evem registrar-se 
por prudencia. O que communicó a V Et. para sua intelli
gencia, e em solução ao referido seu Officio. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 
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-N.• 3.11.-FAZENDA.--Em 20 de Setembro de 183G,::_Tn~. 
compatibilidade no exerci cio cumulativo de Bmp1·cgos da_ .. · 

Alfandega com Officios de Justiça. 

Jo1io l\laurido Wumlm·lcy, PI'Csidentc inh·•·ino do Tribunal 
do Thesouro Naéional, a. quem foi presente o Ollicio do lnspector 
da Alfar:tdega e Mesa de Rendas da Província do Espírito Santo, 
queixando-se do modo pelo qual a Thesoumria da mcsmâ Pro
víncia' rcspondeo á consulta que lhe fez, se havia incompati
bilidade no exercício cumulativo dos empregos da mesma Al
fandega com os Officios de Justiça, visto como acabavão de ser 
nomeados o Escrivão dessa Ucpartição para Contador c Distri.: 
buidor, c o Escripturario para Partidor do respectivo Juizo, de
clara ao Sr. Inspector da mencionada Thesouraria, para o fazer 
constar ao da Alfandcga: 1 •, que etrectivamcnte existe incom
patibilidade no exercício daqueHes empregos, por quanto estão 
no caso dos de que trata o A viso deste Minish~rio de 4 de Junho 
de 1847; 2.•, que não procedeo ir•·egulal'llwnte consultando 
desde logo á 'fhesouraria sobre a habilitação de seus empregados 
para os Officios de Justiça que lhes forão conliados; mas que 
era tambem por intcrmedio da mesma Thesouraria, c não di~ 
rcctamente como fez, que devia ter trazido a sua representação 
ao Governo Imperial. 

Thcsouro Nacional em 20 de Setembm dP 1856. -João 
l\Iamicio Wanderley. 

N .• :H2-HlPEl\IO.-Aviso de 23 de Setembro de t856. 
llevoga a decistio do P-residente da l'rorincia do )!à~ 
t·rrnhào 1·elativa ao numero de Eleitol'l'.~ tpw deve dm· · 
a Parochia de S. Bento (los Pcrizes. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. llinistcrio dos Ne
gocios do Imperio em 23 de Setembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo a Lei de 19 de Agos
to de 1846 tomado por base. para o numero de Elei
tores quo devem dar as Parochias, em quanto por 
Lei não for clle fixado, o n.o de .lO votantes para 
cada Eleitor, não devendo porém nenhuma Parochia 
eleger maior num~ro do que o menor dado nas duas 
Eleições de 18-12 e 1844, c;om o augmento da quinta 
parte, quando isto tenha lugar, nr.nhuma outra r~- • 



gra se deve buscar na. ex~cu~:ão do que. delermin?o 
as Instrucções que bauárao com o .h1so n o 1 a4 
de 18 de Junho d~ 18.i9. 

Tendo pois a Parochia de S. llenlo tlos l)erizes 
dado nus referidas Eleicõcs 20 Eleilores. e cubcndu 
esse numero, o que hê essencial no dos Yol.antes 
qualificados este anno, que segundo V. Ex. informa 
he de 963, deve a mesma Parochia dar, alêm desse 
numero, mais ! pPlo accrescimo da 5. • purte. Deve 
por tanto V. Ex. revogando ·a sua deliherução, de 
que dá conta em Officio n.• H8 de 27"• de Agosto 
de 185G, marcar o numero de 2i _Eleitores para a 
sobredita J>arochia, sem embargo de que houvesse 
excesso na Eleição de 18U, por isso que a citada 
Lei aUci1deo , na base que estabeleceo e fica mcn
cionaua, essa c outra qualquer hypolhese. 

O que communico a V Ex. para seu conheci
mento e execução. 

De os Guarde a V .. Ex. - tuiz Peureira do Cou lto 
Ferrar,. - Sr. Presiuente da Província do Maranhão. 

N.• 313. -FAZENIU.--Em21. de ~etembro de 1856.-Cer'
tidões q11e podem .~e r passadas pela Caixa d' Amortioaçao. -
~linisterio doa 1\e~ori.os da Fazenda. Rio dt• Jaueim t'lll 

24 de Setembro de 185tl. 

Em solução á duvida de que trata o Olfieio dirigido ;i 
este Ministerio em 19 de 1'\ovcmbro do anno Jlassado., a que 
acompanhou o Requerimento, que devolvo, de D. Joaquina 
Maria de Castro Maia , a respeito das certidões que devem ser 
passadas nesta Hepartição , declaro a V. S. que deve conti
nuar a mandar por seu despacho passar as certidões , que 
"ersarem sobre papeis processados nessa Repartição, ou mesmo 
em outras quando por cllas não possão ser obtidos, ou só o 
possão ser com difliculdade ou demora, que traga prejuizo 
aos interessados, mas nunca dos que, tendo sido expedidos por 
outras ltepartições, possão estas extrahi-las ou da-Ias sem in
conveniente; ficando ao prudente arbilrio de Y. S. avaliar 
todas estas circumstancias para deferir ou indeferir as preten~·ões. 
. Deos Guarde a V. S.-João Mauricio "·anderlev.-Sr. 
1nspector interino da Caixa da AmN!ist'·t"ii.o. • 
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N. o 3H. -:Em 25 de Setembro de 185H. - Incompctencia e i l
legalidade do Inspector da Alfandega pam mandar fazer 
hwmt 1·estituiçiío de direitos pagoç pela patente de hum .Offi
cial da (;uarda 1V acionai, e pant rf'correr da decisão da 
1'11esourària, que deslr.pprovou aqucllc actCI. 

João :\lam:icio "'andel'lcy, Presidente intrrino do Tribunal · 
do Thesomo Nacional , em vista dos Otnc.ios do Sr. lnspect<H' 
da Thesouraria da llarah~ba n.0 ' 6H c 71 de 8 c 12 de No
vembro do anuo passado, lhe declara que procedco regular-:
mPnte, não só approvando a restituição feita pela Alfandega· 
ao Capitão do navio inglcz Town of Lit•erpool, por estar ella 
comprchendida nas disposições do Art. 1." § 2." do Regula
mento de 15 de Novembro de 185i, c da Ordem do Thesouro 

'de 21 de Junho de 1847, senão lambem desapprovando a 
outra restituição igualmente feita pot· aquella Hepartição ao · · 
:Major da Guarda Nacional Antonio liabinio de Almeida Men
don-:a, da importancia dos novos direitos que pagou pela res.; ... 
pcctint patente, visto como o seu. procedimento em sp,mclhanto 
easo, ahim de incompclcnlc, foi illegal; por quanto o OfHcial 
da l.iuarda Nacional a quem, por nova patente, se confirma 
no posto nos termos do Art. 7J da Lei de 19 de Setembro de 
1850, está sujeito aos direitos de que trata o Art. 57 da 
mesma I~ci. 

llclo que respeita ao recurso interposto pelo lnspeétor da 
referida Alfandega da deliberação dessa Thesouraria , relativa 
á segunda restituição, cumpre que o Sr. lnspector lhe faça · 
constar que não foi elle sujeito ao conhecimento do Tribunal, 
por partir de pessoa incompetente, e dispensa-lo evidentetpente 
a Legislação em vigor, como se dcprehende dos A ris. 5!. o § 
2. o do Decreto de 20 de Novembro de 1850, e 1. • ~ 15, e 4. • 
do de 22 de Novembro de 18H, 11uaudo aeautela de hum 
modo satisractorio a boa execução das Leis fiscaes e os inte
resses da Fazenda.,já impondo aos membros da Junta a obri
gação de dar conta das deliberações tomadas prlos Inspectores 
das Thesomarias, se entendem que são illegaes, já permiltindo 
o recurso ás partes interessadas, c já finalmente ordenando 
aos Presidentes das Províncias que participem ao Thesouro 
qualquer abuso, ou desvio da Administração de Fazenda, e , 
mandando submetter ao conhecimento do respectivo Ministro 
as referidas deliberações, das quaes nenhum mal póde re
sultar por ser provisoria a sua execução, e dependente de 
definitiva approvação. . . 

Thesouro Nacional em 25 de Setembro de 1856 . ..:.... João 
Mauricio Wanderley. 
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No .315, - Ein 26 de Setembro de 1856.- Sobre o recebimen
to de Notas dilaceradas. 

João 1\Iaurkio 'Vanderley, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, tomando em consideraçllo o as~mnpto 
do que trata o OIIicio do }'residente de S. Pal.llo 11." 20 de I fr. 
de Julho ultimo, declara ao Sr. Inspector da Tlwsouraria da 
mesma J>rovincia que, tendo dado occasião a alguns vexanws 
o demasiado cscrnpulo dos neccbcdores das ltendas Provinciaes 
na execução da Ordém de 22 de Dezembro do anno passado, 
que estabeleceo os casos em que se devem rcjejtar as notas 
dilaceradas, convêm que faça constar aos l'ef<~ridos Recebedores 
que desde que a citada Ordem manda receber taes notas, 
ainda que metade da parte do talão esteja imperfeita. com tauto 
que a nota seja verdadeira, he visto que não exige que aquella 
parte esteja com o córte do talão inteiro e perfeito rara poder 
ser recebida. E por esta occasião recommcnda ao mesmo Sr. 
lnspcctor que faça· inutilisar c remetter ao Thesouro todas as 
notas em máo estado que forem recebidas. 

Thesouro Nacional em 26 de Setembro de 1856.-:- João 
Mauricio 'V a nderley. 

N." 316.-11\IP:ElUO.- Porlarie. • de 26 de Setembro de 
1856.- Crea huma Agencia de Correio no lug•1r de
nominado- Mathias Barbosa- na Provincia de Minas 
Geraes. 

Sua Mageslude o Imperador lia por-bem Crear huma 
Agencia de Correio no lugar denominado- Mathias Bar
bosa-na Província de Minas Geracs. 

Pala cio do Rio de Janeiro em 2~ de Setemlwo ·de 
1856.- Luiz Pedreira do Coutto FeHaz .. 

• i 

• ? 

·' 

' 
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N.o 317.- GUERRA.-Aviso de 27 de Setembro de 1856t 
Der;lara que os reCMJtas juramentados deverão ser conduzi

dos com toda a segurança , mas livres de ferros. . . 
· . Rio dl:' .Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 9:1 

de Setembro de· 1856. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao Oficio que Y. Ex. di..; 
rigio-me, sob n.0 129, e data de 19 do corrente, consultando 
sobre o modo por que devem marchar para esta Côrte os recru-· 
tas juramentados, declaro a V. Ex. que taes recmtas deverão 
ser conduzidos com toda a segurança, mlls livres tle ferros, 
ainda que seja augmentada a escolta. que os acompanhar. 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr; Presi• 
dente da Provhicia de· Minas Geraes. 

_. . ··~ .. ' 
~· r.' •t; 

Departiçilo Geral das Terras Publicas. 

N.0 318.-Aviso N. 0 29 de 29de Setembro de 1856.~ 
Ao Presidente da Pro'L-inçia do Espírito Santo , so.bre ~ 
duvida apresentada pelo Subdelegado de Policia de Linhares • 

•. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestade o Imperador, a quem 
furão presentes as duvidas apresentadas pelo Subdelegado de , 
Policia de Linhares, e transmittidas por essa Presidencia. · 
com Officio n. 0 6 de 15 de Fevereiro ultimo, llouve por. 
bem Mandar declarar quanto á t.•, que as Autoridades, ás quaes·· 
em virtude do Art. 87 do Regulamento de 30 de Janeiro'· • 
de 1854 incumbe a conservação das terras devolutas, devem 
proceder ex-officio contra as invasões das mesmas, mas não 
podem exigir destes directamenle a exhibil;ão dos seus ti
tolos de posse, que constituem a defesa, a que os indiciados 
não deixarão de reco.rrer quando a tiverem, e quanto á 2.• du-: 
vida, que as Sesmarias e outras concessões do Governo Geral 
ou Provincial que estando ainda em poder dos primitivos 
sesmerios ou concessionarios, não tem principio de cultara e 
morada habitual, quer medidas e demarcadas, quer nlio , 
tJevem considerar-se devolutas , á vista do Art. 27 do citado 
:Regulamento, não assim por~m se antes da publica~ão deste 
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tiverem por titulo legitimo pa~sado a poder de terceiro, 
conformo o A.rt .. 22 ainda do mesmo llegulamento. O que 
cQmmunico a V. Ei. para sua intelligencia e em soluçüo ao . , 
referido Ofiicio. :• . . . , 

Deos Guat·de a V. ~x. ~Luiz Pedreira elo Coutlo Ferraz. 
Sr. Presidente da Província do Espírito Sánto. 

N.• 319.- Avi:;o N.• 38 de 29 de Setembro de 18;)6.- , 
Ao P1·esidente dlt Paraná, s~bre a duvida proposta 1)e/o /ns
pector da Thesoura.ria da Fazenda ácerca do t·egislro das 
terras posmidas 

lllm. e Exm. Sr.-Sua \iagestade o Imperador Houve por 
hem ~I andar declarar, em solução á duvida porposta pelo lns
pector da Thcsounuia tla Fazenda nessa l'rovincia, c lrans
mittida por V. Ex. com o Ollicio n.• 96 de 2 de Junho findo, 
que o individuo, que deixou de registrar em tempo compe
tente diversa~ posses distinctas, deve soffrer huma só multa e 
não tantas quantas forem as ditas posses. O que comnm
nico a V. Ex. para sua intelligencia, c para que o faça ussim 
constar ao referido lnspeclor; accrescentando pelo que res
peita ás multas, de que trata o Art. 106 do Regulamento de 
ao de Janeiro de 1854·, que já por Aviso n. • 8 de 31 de 
Julho do mesmo anno dirigido ao Presidente da Província 
do Rio de Janeiro, se resolveo que develll...ellas ser impostas 
pelas Presidencias de Províncias, ouvido o Delegado do Dirc
ctor Geral das Terras Publicas. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província do Paraná. 
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N." 320.-IMPERIO. -Aviso N.o 28 de 30 de Setembro de 
1856. -Ao Presidente da Província de S. Pedro, coin
municando que segue para a Provincia o JJlajor de En· 
gen.lwú·os Vicente Antom·o de Oliveim tJara tnuceder rui 
Colonia de S. l..eopoldo â medição e demarcação dos diffe· 
t'elltPs lotes de te1·ras. 

Inm. e Exm. Sr.-}:m additamento ao meu Aviso n. 0 27 
de 18 do passado communico a V. Ex. que segue nesta oc
casião puni essa l)rovincia o l\Jajor do el.li"JlO de Engenheiros 
Vicente Anto~io de Oliveim parª proceder na Colonia de S. 
teopoldo .á medição e demarca~:ão dos diiTerentes lotes de 
terras, pondo-se assim termo ás continuas dema111.las, em 
que se envolvem os colonos. V. Ex. proverá a que esta com
missão seja desempenhada com a maior economia possível de 
tempo e de dinheiro, sem comprometter com tudo o botn re
sultado da mesma, dando áquelle Official as intrmções nc
cessarias de conformidade com o meu Aviso n.o 15 de 8 de 
Abril deste anno. 

Deos Guarde a V. Ex.-· Luiz Pedreira do eonlto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N. • 3.21. -Circular de ao de Setembro de 1856.
Ao.~ Presidentes dcts /'l'oúncias, dedarando o dia em 
que devem. 1'etmir-se os Colfrgios Eleilomcs pam a ~lei
!:ão de Deputados á .tsxcmbléa (;crul Legi~latií:a~ e 
aqudlc em que deve ter lugar a nw.mw cleirãn. 

t: Secção. llio de Jâneiro. Ministerio dós Ne 
gocios do Imperio em ilO de Setembro de 1856. 

111m. c Exm. Sr.- O Governo Imperial de con
fQrrnidade com a doutrina do § 1. o do A viso expedi..: 
do por este 'Ministerio em 21 de Julho de 1849, 
:cob 11. 0 1H5, mmula U.eclarar a V. Ex. que, comple
tando-se no dia ~ de Dezembro do corrente nnno o 
pr.1zo de :30 dias marcado no Art (i8 da Lei de 19 
de Agosto ue ltHü para a eleição dos Bcputauos Ge
raes que tem de servit· ua l .. rgislalma -de 1857 a 
'I HtiO, pnr isso tptr o llll'~mn prazo 1·nmr~a a con.., 
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tar-se do dia 3 ue .NovembrÕ proximo fi nu o J segun-
do 0 disppsto no· Art. 69 da dila. Lei, devem ~u
quelle ·-dia;. 2 de. Dezembro, reumr-se os. Collegws 
Eleilornes pàra ~elebrar a Sessa.o preparatorm de que · · 
tratilo este ultimo Artigo e o 70 seguinte, e no imme
diato dia 3 do referido mez de Dezembro, se deve 
proceder á sobredita eleição depois de verificados os 
iliplomas dos Eleitores nos termos do Art. 71 , e de. 
preenchidas as formalidades religiosas ordenadas no 
Art. 7 2. huma vez que ellas possiio ter lugar na 
fórma declarada nas Instruccões annexas ao Aviso 
n.• 168 de 28 de Junho de 1849~ O que communico a 
V. Ex. para seu conhecimento e para que neste sen
tido expeça as Ordens necessurias ás Camaras Munici
paes ~ e aos .lu~zes de ~~z. que . tem _de . presidir_ á 
reumão dos Eleitores nos respectivos d1stnctos eletlo
racs. 

Dcos Guarde a V. l~x .- tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz.-Sr. Presidente da Provinciri de .. ~ 

Do mesmo teor aos Juizes de Paz do ~Iunicipio 
da Côrte. · · 

322.-MARINHA.-Aviso de 30 de Setembro de 1856. 
Distribue pelas differentesSecções dos Almoxarifados das 
Intcndencia.s de Alari-nha os generos-e mais objectos, 
qttc devem ficar á cargo de cada ltuma das ditas Secções. 

Rio de Janeir.). !finisterio dos Negocios da 1\'la
rinha em 30 de Set.embro de 1856. 

~~~nda Sua }lagestade o Imperador , em execução 
(lO Artigo 7. o do Regulamento annexo ao Decreto n. • 
1.769 de 16 de Junho do corrente anno, que -os gc
neros e mais objectos, á cargo dos Almoxadfados das 
Intendencias de Marinha, sejiio distribuídos pelas diffe
rentes Secções, na fórma seguinte: 

Art. 1." O Almoxarifado da Intendencia de Ma~ 
rinha da C.ôrtc será dividido em quatro Secções, a 
saber: 
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Primeira, Je municões de hoca. 
Segumla, e terceira, de munições navar.s. 
Quarta, de munições de guerra c combustível. 
Art. 2." A primeira Scc~üo eonslarú: 

~ l." lle ra~ües diarias e utPnsís, 1pw 1\ws forem 
n·laliros. 

~ :2." de luzes para os Corpos de Marillha, Com
pan hUt de I ma lidos, Navios, Arscnaes c outros Esta
Jwlecimento~; c bem assim do tonelame, va:;ilhame, 
sPbo c graxa para as machinas dos VaporPs, sabão, 
lenl!a e outros misteres. 

Art. :J.o A sPgunda Scccão constnrú: 
§ Lu De eordoalha de tÔdas as qu nl id<Hles, po

kamc e linho canhamo. 
§ 2. 0 De materias oleosas, resinosas, tintas, ver

nizes e mais objectos para pintura. 
§ !L o I>e ancoras, amarras c correnks (]n ferro, 

fenagens ferramentas, pregaria c melaes de todas as 
qualidades, , manufacturados, ou não. 

Art. 4. o A terceira Seccão constará : 
§ I . o De fazendas para vciame, bandeiras, farda

mentos c roupa em geral. 
§ 2." De embarcações miudas, mastreação, vcr

game, remos, taboado e mais madeiras de diversas· 
qualidades , para construcções c concertos n;:nracs e 
cids. 

§ ;J: o Jle pharoes, }anterll1S, lnmpcfH•s e SCUS" ac· 
cesso nos. 

§ 4. o De instrumentos nauticos c de musica, ta
petes, encerados c objectos de expediente para os Cor
pos, Companhia de Invalidas c Navios. 

Art. 5. o A quarta Secção constará : 
§ 1. o De artilharia, armamento de mão, polvora, 

cartuxame, espoletas, projeclis e mais petrechos bel
licos. 

§ 2. o De combustivel, tanto para consumo dos Va
pores , como para o das officinas do Arsenal e cozi
nhas dos Na,·ios. 

Art. 6." A divisão e classificação do material, á 
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cargo das Secções. do Almoxarifado da Intendenda Ja 
Província da Bahia , serão feitas de accordo com o 
disposto nos Artigos antecedentes, permanecendo pürêm 
sómente as duas Seccões exislentes,. 

Na primeira SecÇão serão nrrccmlmlos os generns 
c objectos designados pnra a 1." e 4. • Secções do Al· 
moxarifado de Marinha da Corte, e na Segunda Secção 
aquelles, cuja guarda cabe á ~." e 3... Secções do 
mesmo Almoxarifado , dispensando-se as Casas de de
posito, em quanto a sua crcação não fo1· determinada. 

Art. 7.0 A divisão e c]assificacão do material nos 
Almoxarifados das Províncias de Pernambuco e Pará 
serão feitas pelos respectivos Inspectores, segundo as 
disposições do Artigo 1.0 , em tudo quanto forem np
p.1icaveis ás circumstancia-s peculiares das mesmas l)ro
vincias, continuando porêm os Almoxarifados como 
se achfto , até que a experiencia mostre a conveniencia 
de se lhes dar maior desenvolvimento, bem como 
quacs as Casas de deposito necessarias. 

Art. 8. 0 A Intendencia de Mat·inha da Côrte or
ganisarú com a maior clareza e individuação tabellas 
de todos os generos e objeclos, de que se cornpoem as 
resp~ctiva~ Secções: o que oornmunico a V. S. para 
sua mtelhgencia e execucão. 

Deos Guarde a V. s:-João l\lauricio Wanderley. 
Sr. Antonio teocadio do Coulto. _ 
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CÓU .. ECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

musn .. 
1856. 

TOMO 19 CADERNO 10.• 

N. • 323 -FAZENDA. -Em 3 de Outubro de 18!>6.- Co ... 
brança de dioidas por meio de precâtorios, e de jústi{ita~ 

ções até a alçada do Jui::.o. 

João :Mauricio 'Vanderley, Presidente intm·ino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, respondendo ao Officio n.• 134. de 9 dé 
Agosto ultimo, em que o Sr. Jnspector da Thesouraria do Pará 
dá conta do modo por que se houve a respeito do pre·catorio 
do Juizo de Orphãos da Capital, solicitando a entrega tla quantia 
de 185~750 a Agostinho J!into Villar, como credor da herança 
jacente de Bento José Frazão; lhe declara que, á vista do A~t· 
7. • do Dect·eto de 30 de Novembro de 1853 , resolveo acerta
damente, declamndo que não obstava ao cumpÍ'imento do pre
catorio, como entendeo o Pl'Ocurador Fiscal, a falta de appel
Jação para a Uelat;ão, com a differença de que para a cobrança 
de dividas semelhantes deve admittir-se o meio da justificação 
até a al~ada do Juizo, pot· ser esta a applicação pt·atica do Art. 
9. o do Decreto n. o 422 de 27 de Junho de 1845 em differentes 
julgados do lmperio depois da publicação do citado Decreto. 

Thesouro Nacional em 3 de Outubro de 1856. -João l\fau· 
ricio Wanderley. 

N. 0 324-. -Em 3 de Outubro de 1856.- Das trans(enmcia• 
de terrenos de mar in/tas devem-se passltr novos titulas, 

sem alteração das cóndições anteriores. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
3 de Outubro do 1856. 

lllm. e Exm. Sr.- Respondendo· ao Ol'ficio n.• ti7 de 12 
de Setembro ultimo, em que V. Ex. dá conta do que ahi occor
rera sobre terrenos de marinhas já aforados; declaro a V. Ex. 
para quo o faça constar á Thesouraria, que, sempre que houver 
transfereneia do domínio util de todo, ou parte de taes ter• 
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renos por venda ou tloaçiio, ('()Jlrêm lanar noros termos de 
afora:ncnto, c expedirem-se os neccssarios titulos, como se 
pratica no Thcsouro, sem todavia imporem-se aos noyos fo
reiros condições diversas das dos anteriores aforamento~. 

lkos Guarde a V. 1~x.-Joiio 1\Iaurieio \V;mderlcy.-Sr. 
Presidente da l'rovincia de Pt•rnarnbueo. 

N.• 325-GUERHA.-Avisodc:i dcOutnhro de 1856.-A' 
Pag€ldoria das Tropas, declarando que a$ mudanças de exer
t:icios dos Officiaesda Guarnição da Côrte, quando importem 
augmento de vencimentos, não det'em ser eumpridas sem 
ordrm da Sm·rtaria d'Estado. 

Rio de hneiro. l\Iinisterío dos Nrgoeios da Guerra em 3 
de Outubro de 1856. 

Declaro a Vm., em resposta ao seu Oillcio n.• lH do 1.• 
do corrente, que as communicações, feitas pelo Commandantc das 
Armas da Côrte, á cerca de empregos e transferencias de exer
cido dos Officiaes aqui existente:, que mvolvão alterações de 
vencimentos dos mesmos Officiaes, não devem ser cumpridas 
sem a competente aulorisação para esse fim desta Sccretarin de 
Estado. 

Deos Guarde a Vm.-Ma1·qucz de Caxias.-S1·. Inspeetor 
da Pagadoria das Tropas da Côrtc. 

---- ... 
N.o 326. -Aviso do 3 de Outubro de 1856. -Declara que a 

isenção de serviço mediante o pagamento de 600,j'j')OOO só 
aproveita ao1 recrutas, e não ás praças alistadas. 

Rio de Janeiro. :Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 3 
de Outubro de 1856. 

Sobre o requerimento t>m· V. S. informado de 26 de Sc
te~bro findo de José Paz Pereira , soldado do 1. • Batalhão de 
Artilharia, pedindo baixa do serviço, mediante a entrega nos 
c,ofres publicos da quantia de 600~000, tenho a declarar a v. 
S .. d~ Or~em de Sua 1\lagestade o 1 mperador, que a Lai per
l!nttmdo Isso aos recrutas, no acto de assentarem praça , c não 
as praças já alistadas, que só pódem obter excusa do serviço 
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renos por venda ou tloaçiio, ('()Jlrêm lanar noros termos de 
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as praças já alistadas, que só pódem obter excusa do serviço 
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unle5 de concluído seu tempo, quando derem subslilutos, não 
póde ser attendida a prelcnçiio do supplicantc. 

n.~os Guarde a V. S.-~larquez de Caxias.-Sr. Comman
dante das Armas da Corte. 

N.• :}27. -Circular de 3 1leOutubro de t85G.-A's Escolas 
jJWitares e tle Applicaçào, ordenando que nas relaçt!csannuaes 
se tlf'clare, em observação aos Al11mnos que perdên!o o amw, 
se he pela primeira ott segunda t'e.z. 

Rio de Janeiro. MinistPrio dos N"cgocios da Guerra em 3 
de Outubro de u;:)li. 

lllm. e l~xm. Sr.- I~xpPça Y. l~x. ordem pm·a que na re
lação, que a Escola l\Iilitar dessa l'rovineia tem de dar no fim 
do anno, dos Alumnns qw• se malrkuliuão e do f('sultado de 
seu exercido eseolaslico se deelar1', em observação lÍ11uelles que 
JWI'derem o anno por qualquer motiro, se h e pela primeira 
ou segunda vrz; tendo muito em vista rsla disposi1;ão a res
Jll ilo dos A I feres A !um nos. 

Deos (~uardc a V. I~x.-Jiarquez de Caxias.-Sr. Prosi- · 
dc~1lc da Provinda do Rio Grande do Sul. 

N.• 328.-Circular de [J de Outubro t85G.- A.ç Provín
cias.- Ordenados qne se communiquem á Secretaria da 
fiuerra as licenças que s~ concedacm, rom dcrlaração dos 
t'l'.~pectiros vencimentos. 

Hio de Janeiro. 1\finistcrio dos Negocios da Guerra em r,. 
de Outubro de 1856. 

lllm. c Exm. Sr. -Convindo que a Contadoria Geral da 
Guerra tenha pleno conhecimento das licenças que forem con
cedidas aos Olliciaes do Exercito e mais Empregados subordi
nados ú este Ministerio, Determina Sua Magestade o Imperador 
que V. Ex. remetta mensalmente a esta Secretaria d'Estado, 
para ser transmettida áquella Repartição, huma relação nomi
nal dos indivíduos licenciados, com declaração dos respectivos 
'·encimentos: o que communico a V. Ex. para sua execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-M:arquez de Caxias.-Sr. Presi
dente da Província de ... 
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N.• 3:29.-'-FAZENDA.Em4 deOutubro 1851.-0s l\raviosde 
guerra ttão podem. condtt:ir generos de commercio. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda. llio de Janeiro em 
4 de Outubl"O de 1856. 

Communico a V. S., em conformidade do Aviso do 1\li
nistcrio dn l\larinha do· 1." do wrrcnlt~, que, em virtude de 
representa~;ão da .Mesa do Consulado, novamente se Hzerão por 
aquclle Ministerio as recommendações necessarias para não con
duzirem os navios de guerm generos de cornmercio, como já foi 
determinado por A viso de 20 de Selem bro de 1!:4:34 , c expedi o
se ordem para que os transportes não carreguem lambem ge
neros sem permissão da Secretaria d'Estado do mesmo 1\Iinis
terio, por não convir qne por esse motiYo se exerça sobre clles 
a mesma fiscalisação a que ostão sujeitos os navios do com
mercio. 

Dcos Guarde a V. S. -João Mauricio 'Vanderley. -Sr. 
Conselheiro Inspcctor da Alfandega da Cô1tc . ..:... Semelhante ao 
Consulado, c ás Thesoumrias de l•'azcnda. 

N.• 330.-GUERR.-l.-Avisode 6de0utubrode 1856.-De· 
clara que aos Commandantes dos Corpos d'Estado Jlaior se 
devem abonar todos os vencimentos de Commando de Corpo. 

Rio de Janeiro. l\1inisterio dos Negocios da Guerra cni 6 
de Outubro de 1856. -Em resposta ao seu OfUcio n.• 49 de 20 do mcz passado, em 
que Vrn. expõe as duvidas que tem ácerca das vantagens, que 
competem aos Commandantes dos Corpos do Estado .Maior de 
1.• e 2.• Classe: declaro a Vm. que a semelhantes Officiaes 
dever-se-hão abonar todos os vencimentos correspondentes a 
Commando de Corpo. 

Deos Guarde a Vm. -Marquez de Caxias. -Sr. Inspector 
da Pagadoria das Tropas da C(}rte. 
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N.• 331. -JUSTIO. -Aviso de H de Outubrll de 1850. 
De,clara que o [aêto de estarem promptos para o serviço os~ 
Commandantesde Companhias dos Corpos da Guarda Nacio· 
11al não constitue ra:ão 11ara serem nomeados Membros do 
Conselho de Qualificação da mesma Guarda; e outrosim que 
o Official que exercer interinamente o lugar de Ajudante 
não está dispensado de entrar naquelle Cmlselho, se for 
para elle des1'gnado. 

I 

1\linisterio dos Negncios da Justiça. Rio de Janeiro em 
11 de Outubro de 1856. 

111m. c E:un. Sr.-Sentlo presente a Sua Magestade 
o Imperador o Officio de V. Et. datado de 28 de 1\laio ul
timo, cobrindo o do Conselho de Qualificação da Guarda 
Nacional da Freguczia de Sanl' Anna da Capital dessa Pro
víncia, relativamente ás seguintes duvidas suscitadas na
quellc Conselho -por hum de seus Membros : 

1. a Se o referido Conselho podia fnnecionar I!UO estando 
organisatlo na fórma dos Arts 3. o c 4. o do Decreto de 12 
de 1\larço de 1853, por se achar formado com dous Ca
pitães, hum Tenente c dous Alferes , quando cxisliiio prom· 
ptos na l'arochia cinco Capitiies. 

2. o Se , á vista do Art. 6. o do citado Decreto, he com
pativel o e"tercio de Ajudante de hum Batalhiio com o de Mem
bro do Conselho de Qualificaçiio, visto como o Tenente nomea
do para o dito Conselho occupava aquelle lugar. l\landa a Mes
mo Augusto Senhor Approvar a decisão dada por V. Ex., 
sendo que alêm disto não procetlem as referidas duvidas; 
primeiro porque o facto de estar hum Official prompto para 
o serviço não constitue razão bastante para ser nomeado 
1\lemhro do Conselho de Qualificação; porquanto podia sue
ceder , o que acontece na Côrte, que por outras razões , 
como o exercício de emprego publico, ou moles tia , o Com
mandante Superior dei:te de designar aquellos Capitães; se
gu'Jdo, porque o Ajudante interino de hum Batalhão nao 
se deve considerar por esse exercido, Official pertencente 
ao Estado-maior do mesmo Batalhão, e comprehendido na 
disposiçilo do Art. 6. 0 do citado Decreto de 12 de Março 
de 1833. O que communico a V. Ex. para seu conheci
mento , e em resposta ao supracitado Oflieio. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nabuco ele AraujQ. 
Sr. Presidente da Provincia do Pará. 
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N.• 33:!.-FAZENDA.-F.m U lh·Oulubi'O dc185G.-Nos in
t'entarios nos Almo:rarifa~lM olt ti. bordo dos Nat•ios não he 
necessaria a presença dos Empregados das 1'/wsom·m·ias de Fa
zenda. 

1\finisterio dos N1·~odos da Vazl'uda. lHo dt• .l:n!riro em 
U de Outubi'O de 1856. 

lllm. c Exm. S1·.-Em resposta ao Aviso de Y. R"<. d•' 
5 de Setembro ultimo, a qu•' acompanhou ~·or copia o Offido 
do Contador da l\Jarinha n." 15:1 datado de 2 do corrente, c 
o do lnspectm· do Arsenal da ~larinha da Província do Pará, 
pedindo esclarecimentos áct~rca do procedimento que deve tl'r 
quando houver m•ccssidade de fazct·-se algum inver.tario no 
almoxarifado ou á bordo dos naYios da Annada; cumpre-me 
declarar a V. Ex. que o Inspcctor da Tlwsom·m·ia daquella 
Província con5ultou, em Officio de ta de l\Jaio de 1855, se 
os inventa rins a que se pi'Oecde nos A1·scnaes de Mal'inha e Guerra 
no fim dos exercícios, c quando si'io substituídos os Almmarift's, 
dcvião ter lugar com assisteneia de cmJll'egados da Thesouraria, 
pareecudo entender que á mesma eompetia o direito de no
meu-los p.n·a esse cfl'eito, indcvendente de ordem superior. 

Observando, porêm , o .1\linisterio da Fazenda que o da 
1\larinha á cargo de V. Ex., por occasião da exlinct;ão d<~s 
Contadorias, nada dispuzera a tal l'l'speilo, twm usara da 
attl'ibuição do Art. 5'1. do Decreto de 22 de N"O\"cmhro de 1851, 
respondeo á Consulta do lnspector, pela Ordem n.o 101 de U 
de Novembro de 1855, que taes invcnlat·ios erão actos pecu
liares dos respectivos 1\linisterios, com os quacs nada tinhão 
que entender as Thcsourarias, cujas attl'ibuiçõe5 pelo que 
respeita á fiscalisação da receita e dcspe:za das Repartições á 
elles subordinadas, estavi'io cxpressmncntc..,marcadns no men
cionado Decreto , c no de 20 de Novembro de 1850; decla
rando todavia que se o I•n•sidente da I•rovinda o ordenasse, 
podia o dito Inspector nomear empregados }Jara assistirem aos 
imentarios em questão. 

A' vista pois do exposto , }Jarecc infundada a dm·ida do 
Inspector do Arsenal de l\larinha do Pará a respeito da dita 
Ordem ; por quanto, ainda quando não existisse agora o De
creto n. • 1. 739 de 26 de Mart;o do corrente anno, que in
cumbio ás Thesourarias dessas c outras fiscalisat;ões, bastava 
para que os empregados da do Pará fossem assistir aos inven
tario~, que V. Ex. assim o rccommendasse por hum A viso , 
na forma do Art. 5~ do Decreto de 22 de Novembro já citado 
porque então cessaria a hypothese que dco causa á Ordem d~ 
que se trata , qual a falta de rccommendação do Ministerio 
da Marinha para a fiscalisação por parte da Thesouraria nos 
inventarios do Almoxarifado e nos dos navios da Armada. 

Deos Guarde a V. Ex.- João Mauricio 'Vanderlev.-Sr. 
José l\laria da Silva Paranhos. · 



i\"." !l!l3. -Em U dn Outubro de 18iiG.- Sellr> a que estão 
I:l(jeil1Js os 1:alores cmnprrhendido~ no Ca.p. 1." do Regulmnento 
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João :\Janricio 'Vnnclerley, PrPsidmJII'«loTrihnnnl 1lo Thcson
ro Nado na I, l~<ll"a obviar duvidas sobre a inkll i;.wndn da Tabclla 
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ao,, Srs. In~pedorcs das Thesonrarins de Fazenda a lid obscrvancia 
das Onlcns do Thesouro, inclusas por copia, de 5 de ?llaio dQ 
Jtl,jl e 19 de Dezembro de 1855. 

Thesou ro Nacional em 1.i de Outubro d<' 1856. -João 
::\!auricio W;mdcrley. 

Ordens a que se refere a Circular suprd. 

Em soluçiio ao que representou o Collector de Ilabol"ahy 
Ptn Otnclo do 1. • de Abril a V. S. dirigido, sobre a quota que 
clcvPm pagar os valon~s sujeitos ao st'llo proporeional de qua 
trata o Cap. L" do l~egularnento de 10 de Julho do anno pas
sado, cumpre responder-Ih~. que a intellig<'ncia da Tabella do 
imposto respectivo estabelecido no dito Regulamento, he que 
os valorrs excedentes de 1 . OOO<'liOOO at{~ 2. 000~000 dPYem pagar 
1!ttl000, por serem as fracções int(!l·mediarias partes intPgrant('s 
de conto de réis, pela mesma razão que pdo valor de mais 
de /~OO;'tl:JOO até 1.000\'11000 se deve pagar 500 rÍ'is. 

Dcos Guarde a V. S. Thesouro Nacional em 5 de Maio de 
1851.-Jo:~quim José Rodrigues Tones. -Sr. Dirrctor Geral 
das Rendas Publicas. 

O I\Iarquez de Pm·aná, Jlrcsidenle do Ti'ilmnal <lo 'rhc
som·o Nacional, rPspondendo ao OOido do Sr. Jnsrwcto•· da 
Thesouraria de Minas, n. • 88 de 20 do mez lindo, em «Jile per
~unta qual a verdadeira intelligencia da TabPlla que wm no 
Art. 1. o do llegulamento de 10 de .Julho de 18!>0, pois que 
tendo o Collector da Cidade de ltabira, fundado na interpre
tação que dá a essa Tabclla a mesma Thcsourarin, recusado re
ceber t:ti\000 de sello proporcional por cada huma das letras de 
1 . UG:tPOOO passadas na dita Cidade a favor do negociante desta 
Praça .José Viriato de Freitas, entrct:mto não houye a esse res-
peito duvida alguma na Hecebedoria da Ci1rte, que assim sellou 
as referidas letras, declara que foi muito regular o procedi
mento da H.eecbedoria, visto que tnes letras, na fórma da ci
tada Tabella, só estão sujeitas ao sello exi~-tido na dita Hepar
tição. E porque o Sr. Insp«'ctor em seu Otncio não dPclara o 
sello a qtw ju\ga sujeitas as letras do valor mencionado, li
mitando-se a enuncinr sun opinião contra o scllo de 1~000, 
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que aliás he o devido, convêm que informe qual a maneira 
porque he entendida e obsenada nas Repartii}Ões Fiscaes da 
sobredita Vrovincia a Tabella indicada. 

Thesouro Nacional em 19 de Dezembro de 1855. -1\larquez 
do Paraná. 

N.• 334.-Em 15 de Outubt·o de 1856.- So1Jre o abono da 
5.• parte de ordenados nas substitttirões de empregos das 

Tllesourarias. 

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em resposta ao Officio n. o H6 de 26 de Junho 
ultimo, em que o Sr. Inspector da Thesouraria do Paranâ, 
dando conta de ter negado ao 2. o Escripturario 1\lanoel Augusto 
de Figueiredo o abono da 5. a parte do ordenado de Official de 
Secretaria, que lhe requerera por se achar servindo esse lugar 
durante a licença do Official João Baptista de Azeredo Coutinho, 
consulta se foi regular a sua decisão , visto que, ·com quanto a 
baseasse no Art. 9. 0 do Decreto n.o 459 de 27 de Julho de 1846, 
acha não obstante que não cstâ ella muito conforme á letra 
desse Artigo; declara ao mesmo Sr. lnspector, que, sendo a 
Secretaria e Contadoria Repartições distinctas, e dilTerente& a 
denominação c classe de scll'S empregados, embora nos casos 
de accesso possão elles concorrer promiscuamente, na fórma 
da ultima parte do Art. 49 do Decreto de 20 de Noycmbro de 
1850, não he todavia applicavel a disposição do Art. 9. 0 do 
Decreto de 27 de J olho já citado, aos casos de substil~ição como 
o de que trata o Sr. lnspector, nem quando elles tem lugar 
e vice-versa. _ 

Thesouro Nacional em 15 de Outubro de 1856. - João 
Mauricio Wanderley. 

N.0 335.-Em 15 de Outubro de 1856.-0s Agentes do Correio 
não estão sujeitos ao assentamento. 

João Mauricio ·wanderley, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. Inspector da 
Thesouraria de S. Paulo n. o 39 de 6 de Maio ultimo, a que 
acompanhou copia da acta da sessão da Junta de 2 do mesmo 
mez, na parte em que se resolveo responder a lmma consulta 
da Contadoria, que os Agentes do Correio não estão sujeitos 
a assentamento, declara que foi regular a decisão da Junta, 
visto como, sendo taes lugares da l!_aturcza «!ª dos Collectore_s, 
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c não .lhes confet·indo o ltegulamooto de 21 de Dezembro de 
18l.4 mais do que huma gratilicação ou porcentagem, regulada 
segundo as circumstancias da Agencia, ho evidente que não . 
precisão ser levados aos livros de assentamento, tanto mais 
JlOI' quo nllo tom os referidos Agentes direito á aposentadoria, 
na fórma do Al't. 7 ~ do dito Hegulamcnto. 

Thesouro Nacional em 15 do Outubro de 1856.-João Mau
ricio Wanderley. 

' 

N.o 836.-Em 15 de Outubro de 1856.- Vencimentos que 
compelem aos Juizes de Direito que servem ele Juizes 

dos Feitos da Fazenda. 

1\linisterio dos Negocios da l~azcnda. Rio de Janeil·o em 
15 de Outubro de 1856. 

111m. c Exm. Sr.-Respondendo ao Oficio de V. Ex. n,o 
~~6 do 1. o do mez findo, no qual, transmittindo cópia do que 
lhe dirigio o Juiz de Direito da Comarca da Capital, consulta 
quaes sejão as vantagens e emolumentos que a este competein 
na qualidade de Juiz dos Feitos da Fazenda; cabe-me declarar 
u V. Ex. que, não sendo a jurisdicção deste Juizo exercida 
nessa Província por hum Juiz especial. e sim pelo de Direito 
da Capital, que por este encargo não tem mais algum venci
mento, nos termos dos Arts. 4. o e 7. o da Lei de 29 de No
vembro de 1841, he evidente que o mesmo Juiz se acha 
comprehendido no Art. 4. o das Instrucções de 28 de Abril 
de 1851; pelo que será pago pela Fazenda Nacional dos salai"ios 
e emolumentos que lhe f.lOmpetirem na fórma do Regulamento, 
sem que tenha direito á porcentagem das arrceadações, em 
virtude do que expressamente determina o Art. 5.0 das citadas 
Instrucções. 

Deos Guarde a V. Ex.-Joli.o 1\laut·icio Wanderley.-Sr. 
Presidente da Província do Paraná. 
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N.• 337.-Dll'ElUO.-Aviso de 15de Outubro de 18;)0.
Declara ao Presidente da Provincia do Ceará que a falta da 
reunião do Conselho de Recurso não /te motivo para que se wlo 
faça a chamada dos votantes pela lista oryanisada J>ela 
Juntct dn Qualificação, visto qtw, dl'lle wio hmwudo 
recurso, considera-se a qualificação como co11clttida. 

1.• Secção. Uio de Janeiro. ~Iinisterio l1os Nl~gotios 
do Imperio em 15 de Outubro de 1856. 

111m. c E'{m. Sr.-Em resposta ao Ofiiciu de V. E'{. 
n.o 82 de 27 de Setembro ultimo, tenho de declarar a 
V. Ex. que, com quanto fosse irregular a falta da reunião 
do Conselho Munidpal de Recurso para conhecer da quali
ficaç.llo dos votantes feita neste anuo na Parochia do Ara
caly, sendo pot· isso bem cabida a multa que a Lei impõe 
aos Membros do mesmo Conselho, que deixárão de com
parecer para aquelle fim, com tudo não he essa falta mo
tivo para que se deixe de fazer a chamada dos volantes 
pela lista organisada pela Junta de Qualificação, vi~tu que, 
segundo V. Ex. informa, dos trabalhos della, nenhum re
curso se interpoz, caso este em que a qualificação se deve 
considerar como concluída , conforme foi explicado pelo 
Governo Imperial no Art. 11 das Instrucções que baixárão 
com o Aviso n.o 168 de 28 de Junho de 184·9. 

Deos Guarde a V. Ex.-·Luiz Pedreira do Conlto Fer
raz. -Sr. Viec-Presillente da l)rovinda do Ceará. 

N.• 338.-FAZE~D.\.-Em17 de Outubro de 18:}6.-0s Capitães 
Graduados podem passar procurações de sw punho. 

l\linistcrio dos Ncgocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
17 de Outubro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em solução á duYida 
suscitada na Directoria a seu cm·go, constante da t•cpresentação 
da t.a Contadoria de 2~ de Setembro ultimo, que os Capitães 
graduados do Exercito podem passar procurações de seu punho. 

Deos Guarde a V. Ex.-João ~laurido 'Vanderley.-Sr. 
Dircctor Geral da Contabilidad!'. 
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N." 33!) -E:n 17 de Outubro de 1856.-Dircilo$ que se devem 
· cobrar das vendas de Embarcuçüc;;. 

l\linistPrio dos Nt>gof'ios da Fazenda. llio de Janeiro em 
17 de Outubw de lS:iü. 

lkdam ao Sr. At!ministrador da :\lesa uo Consulado da 
Ct\rlt\ em solução üs duvidas propostas em seus Oflicios n. •• 38, 
dt~ 2!J •dt> 1\Iaio ullimo, e 7 1~, de 6 do enrrcnle, üeerea da 
intelligeneia dos Arts. 8/t. e Sti do Hegulamenlo de 30 de Maio 
de 183ti: 1.•, que as vendas de cmban:at:iies nacionacs, quer 
estas p<~sseul a domiuio nacional, quer a dominio estrangeiro, 
dentro ou li'lra do paiz, c as de embarcaçõt\S estrangeiras, que 
passão a outro domiuio tambcm estrangeiro, sflo sujeitas ao 
paganH•tlto da meia siza, ou 5 por cento, nos ler111os dos re
feridos Arli:.;ós e do Alvará de :!0 de Outubro de 1812, Art. 
.f.•, excepto se as embarcações estrangeiras (()rem declaradas 
innavegavl'is, ou vendidas com destino a serew desmanchadas; 
porque neste caso o iillposto he de 13 por cento, como declarão 
as Ordens de 30 de Novembro de 18.13 e dt~ 23 de Janeiro 
de 1855; 2.•, 11ue os direitos de 15 pm· cento são devidos 
pela compra das embarcações estrangeiras que passão a na~ 
cionaes, ainda que essa compra se elfectue fúra do lmperio; 
3. o, que a todas as embarcações sabidas dos estaleiros nacionaes,. 
e que ainda não tiverem feito viagem, quer sejão construída& 
por conta de subditos do Imperio, quer de estrangeiros, he 
applicavel o disposto no Art. 9.' da Lei n." 58ti de ü de Se
tembro de 1850.-João Mauricio 'Vanderlcy. 

N." 340.-:-GUEHHA.- Aviso de 17 de Outuhro de 1856.
Determina que as dividas prorcnienles de fardamentos sr;ào 
liquidadas e inscriptas na Contadon·a Geral da Guerra pre~ 
cede1ulo informação da Repartição do Quartel-Mestre General. 

Rio de Janeiro. l\finis!crio dos N·egocios da Guerra em 17 
de Outubro de 185G. 

Approvando a rPgra proposta por V. S. em Officio de 6 
do corrente, de serem immediatamente liquidadas c inscriptas 
as dividas de Exerci cios findos nessa Contadoria Geral, e re
mettidas a esta Secretaria d'Estado, precedendo informação da 
ltepartição do Quartel-1\lcstre (~eneral, unicamente nas que pro• 
vierem de fardamentos: assim o communieo a V. S. para seu 
governo. 
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Pot· este motivo, devolvo os processos de :Manoel José 

Correm, o Raymundo Sucriano Trancoso para seguirem estes 
tmmites. 

Deos Guardo a V. S.-1\fat·qucz de Caxias.-Sr. Manoel 
José de Albuquerque. 

N.• 34L.-Aviso de 17 de Outubro de 1856.- Prohibe que se 
fação honras {ttnebres militares fóra da Côrte, sem expt·essa 

ordem do Governo Imperial. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 17 
de Outubro de 1856. 

Accusando a recepção do seu Officio, sob n.• 203 de 13 
do corrente, em que V. S. dá parte de ter providenciado á cerca 
das houms fencbres feitas em Nicterohy ao cadavcr do Mare
chal de Compo reformado Manoel Antonio Leitão Bandeira, e 
pede esclarecimentos sobt·e a maneira porque deva procedet· 
no futuro quando se derem casos em identicas circumstancias, 
declaro a V. S. r-ara sua intelligencia , que fica approvado o 
procedimento havido, mas que não deve mandar fazer taes 
honras a niuguem fóra da Côrte sem expressa ordem do Go
verno Imperial. 

·· Deos Guarde a V. S.-1\'Iarquez de Caxias.-Sr. Comman-
dante das Armas da Côrte. · 

-
N.• 3ft.2.-l<'AZENDA.-Em 18 de Outubro de 1856.-:Sello a que 

estão sujeitos os titulos de Vice-Director da Instrucção, e 
lambem os Vice-Presidentes das Jlrovincias. 

João 1\'IaUI'icio Wanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, respondendo ao Officio do Sr. Inspectot· da 
Thesouraria de 1\linas n.• 66 de 23 do mez findo, em que 
consulta se o titulo de Vice-Director Geral da lnstrucção está 
sujeito ao pagamento do sello proporcional, declara que seme
lhante titulo não está sujeito ao sello do Art. 26 do Regulamento 
de 10 de Julho de 1850, visto ser o vencimento a que elle 
dá direito muito eventual, mas sim ao seiio fixo do Art. 46 
do dito Regulamento , cuja disposição h e tambem applicavel aos 
títulos dos Vice-Presidentes de Província, e aos de quaesquer 
outras nomeações que estiverem no mesmo caso. 

Thesouro Nacional 18 de Outubro de 1856.-João Mauricio 
Wanderley. 
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N.o 343.-.JUSTlÇA .. -Aviso de 18 lie Outubro de 1856. 
Ao Presidente da P1·ovincia de MinasGeraes.-Delarando que 
aos Juizes de Paz, Delegados e Sttbdelegados de Policia 
,ç1í competem os emolumentos marcados uo rit. 2. o Cap. 
1." do novo Regimento de Custas ; e que ao Juiz Mu
nicipal, como Substituto do de Direito só devem ser con
tados os emolumentos que á esle pertencerião se presidisse 
lÍ Stssão do Jury. 

3. • Secção. Ministerio dos Negocio da Justiçn. Rio de 
Janeiro em 18 de Outubro de 1856. 

lllm. c Exm. Sr.- Com o Officio de V. Ex. de 25 
de Setembro ultimo, sob n.o 308, recebi por copia o do 
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tulo de estada, e caminho, bem como conductão , quando 
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fóra da séde do Município; e para seus Escrivães pelo que 
percebem os Escrivães do Cível , dando assim huma inter
pretação favoravel ao novo Regimento de Custas, que nada 
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os emolumentos de estada, caminho c conducção marcados 
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pondendo sobre os dons pontos da sua consulta pelo modo 
!'eguintc: 
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t. • Que, pelo qnc toca aos .Tuizcs de Pat, DclP~nrlns 
e Subdelegados de Policia era abusiva a pratica por clles 
seguida, porque o novo Regimento de Cusla5 , declarando 
no Tit. 2 • Cap. t. • os emolumentos á que tem direilo 
essas Autoridades na parte criminal c policial, não lhes deo 
taes vencimentos; mas não aconlcc.ia assim Jlelo que res
peita aos Escrivães dos Juizes de Paz, por quanto era ex
presso no Art. UG , Cap. 7." do sobredito Regimento 
competir-lhes , pelos netos que praticarem no Civcl ou no 
Crime, os mesmos emolumentos mnrcados para os Escri
vães da 1.• In~tancia no Civel e Crime; c qnc, perten
cendo á estes o vcncim~nto rlc caminho, esla·ln e conducção, 
segundo os Arts. 108, 109, 11 O e 11l , era cvitlenle 
que igual vencimento pertencia áqncllcs pelos netos que 
praticassem. 

2.• Que tendo o .luiz 1\Iunicipal de funccionar como 
Substituto do .Juiz de Direito, só lhe devem ser contados 
os emolumentos que á c~te pertencerião se presidisse á 
Sesslio do Jnry, nilo havendo fundamento para que se lho 
descontasse cousa alguma do seu ordenado, visto qnc na 
qualidade de Juiz Municipal passam á substituir o .Juiz de 
Direito no impedimento de-te._ 

Tendo levado os referidos papeis no conhecimento de 
Sua Magestade o Imperador, Ficou o Mesmo Augusto Se
nhor inteirado de seu conteúdo, e Houve por bem Ap
provar a decisão dada por. V. Ex. á consulta do referido 
.Juiz Municipal e de Orphãos do Termo de Marianna. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, c 
em resposta no scn citado Officio. .. 

llcos nuanl\l a V. Ex.-.Josô Thomaz Nalmro tle Araujo. 
Sr. Presidente rla rrovincia de Minas Gcrncs. 
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N." 3i.~.-IMPER10.-Aviso tle 18 tle Outubro tle 1856~ 
Declara ao Pre~idente d" Provincia de Mtnas Geraes. ·._ 
a que districto eleitoral ·devem pertencer, duas Parochias: : 

· creadas antes do Decrew que di~~dió. a mesma , Provi~ia 
em districtos .el~itora~i.~ ~.provida$' canonicamente <kt1oit' 
da expedição :_a,o ·,nesirJÔ 'JJ.ecreto. · ·~, 

_1.t Secção; -,lHo de Janeiro .. Minister.io dos Negocio~ d,~ · · 
Impcrio em 18 do Outub•·o do 1856. 

1\lm. c Exm. sr: ...... Accusando o recebimento do Offi
cio de V. Ex., data:lo em 8 do corrente mez, sob n.• Ut, 
no (JUal participa que se achão ja provi•las as Parochias de· 
Nossa Sonhorà do Porto, c de S. I?rarwisco d'Aguapé, .que 
não for;1o designados ·na d~visüo dos districtos cleitoríleS . . . 
dessa Provinciá; ~constante (lo Decreto n.• 1801 de .7 dé,_ ·: 
Ago5to ultimo: . ~enh_o dç. declaràr -lhe que, sondo appli-; 
cavei ás retcridns Pafochias por igualdade de razão a dis-··. 
posição da 2.• .,,parta ~!> · .t\ft.. 2.• do dito Decreto, dev~.{ll, 
ellas fazer parte qos d.i~t!ic~os cle~toracs a que pertencem · , . 
as Parochias de qu~ fó~~o. de_smembra·las, .caso estejao na·, 
primeira hypothese a~li figurada, ou então applicar-se-ltu:~s.,ha,:, · . 
a ultima parte da dita disposição, h uma vez que teohã(t _',:·.- -
sido croadas em •territor,ios (lesmembrados de Parochias petO::.< 
tencentes a mais de hum districto,, até que por L~;i G~i'aL·. · 
se designe o d'.•s·t.r.lcto. a q. ~~ ellas. devem .ser aunei:adas;j~lf.~ .. /.· 

Deos Guarde .a, V. Ex .. -Lutz Pcdre1ra do Coutto ~ei· · 
iaz.-Sr. Prcsi.d.ehte .. da·Prqvincia de M,inns (;cracs. ;;,:,):-~ · . ' - - ' . ·~ . . 

!,,. ·': 
.· .. · .. 

... ,\ 

l .· ·. ~· ·: ·.' 

• 



N.• 345. -Avisolle 18 de Outubro de 1H56.-ApprfJva a de
cisão do Presidente da Pt·ovincia de S. Paulo, sobre as tltwi
das do Juiz de Paz mais votado da Vi lia de Cunha, 
felativmnente á rejeição de cedulas de votantes legalmente 
~tlalificado.• ; á inutiUsação de /unna Usta envolvida em 
outra que ccmtenha twmes alterados ou riscados; e á con
vocação dos votantes pm·a a eleição dos Eleitores. 

t.a Secção. Rio rle Janeiro. 1\'linisterio dos Ncgoeios 
tio Imperio em 18 de Outubro ele 1856. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente a Soa l\lagestadc o 
Imperador o seu Officio datado em 7 do corrente mez, sob 
n. • 144, acompanhado da copia do Officio pelo qual V. 
Ex., respondendo em data de 2 do mesmo mez ao Juiz 
de Paz mais votado da Vi lia de Cunha, decidi o as duvidas 
que por este lhe forão propostas, declarando· lhe: 

1. • Que á vista do disposto no Art. 50 da Lei rlc 1 H 
de Agosto de 1846, não compete ás l\Icsas Jlarochiaes 
rejeitar cedulas de votantes, sob qualquer pretexto, huma 
vez que estes se achem legalmente qualificados , sendo que 
a mesma Lei incumbio a Autoridades determinadas o co
nhecimento -de .• todos as questões que se suscitassem no 
tocante ás qualificações; 

2. o Que no caso de se encontrar no acto da apura~ão 
alguma lista envolvida em outra, que contenha. nomes 
alterados ou riscados , e lhe sirva de eapa , deve ser esta 
inutilisada, mas nenhuma disposição de Lei cstatue que só 
por tal circumstancia lambem aquella o seja; 

3. o Que nas lnstrncçõcs, que acompanhárão o A viso de 
27 do mez findo, se achão datlas as convenientes provi
dencias, a fim _ de se prevenir o abuso de se lançarem 
nas urnas maços de listas com o fim de perturbar-se a 
eleição; 

4. o Que para a eleição de Eleitores devem ser convo
cados os votantes como se pratica nas d~ Vereadores e 
Juizes de Paz, visto como em ambas se dá igualmente 
a razão de conveniencia do comparecimento do maio1· nu
mero possivel dos cidadãos activos da Paróchia. E o Mes
mo Augusto Senhor Houve por bem Mandai: declarar a V. 
Ex., que todas as suas referidas decisões merecêrão a. lm· 
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perial .Approvação O qua communico a V. l~x. para seu 
conhecimento. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N.• 34-d.-Aviso de 18 de Outubro de 1856.-Approva a de· 
cisão do Presidente da Provincia do Rio de Janeiro sobre as 
duvidas propostas pelo Juiz de Paz da Parochia do 
Rio Claro, relativamente ao caso de empate na eleição 
dos Membros que devem compor a lJlesa da Assembléa 
Parochial, e ao Juiz de Paz competente para a eonvo
cação da proxima futura Junta de Qualificação. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imporia em 18 de Outubro de 1856. 

111m. e Exm. Sr. -Tenho presente o Officio de V. 
Ex., n.• 51 de 9 do corrente mez, com o qual submette 
á approvo~ão do Governo Imperial as decisões de V. Ex .• 
sobre as duvidas propostas pelo Juiz de Paz mais votado 
da Parochia do Rio Claro , a ~aber : 

1. • Se havendo empate na eleição dos Membros que 
devem compor a Mesa da Assembléa Parocbial , cabe ao 
Presidente della o voto de qualidade para desempate , ou 
se se deve para isso recorrer á sorte. 

2.• Se o dito Juiz de Paz deve deixar de fazer na 3.• 
Dominga do mez de Dezembro proximo futuro a convo
ca~ão da Junta de Qualificação de votantes , posto que ao 
tempo da reunião da mesma Junta tem expirado os po
deres rlos actuaes Juizes de Paz, bem como dos Eleitores 
c Supplcntcs. 

Em resposta manda o mesmo Governo declarar a V. 
Ex. para seu conhecimento , que bem resolvidas forlio as . 
referidas duvidas com as decisões dadas por V. Ex. nos ter
mos seguintes : 

1. a Que o caso de empate na eleição dos Membros da 
1\fesa está previsto no Art. 7. o das lnstruccões annexas ao 
Decreto n. o 1.812 de 23 de Agosto do corrente anno, que 
manda recorrer á sorte para se decidir qual dos empatados 
deve ser preferido. 
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9 • Que ao .ruiz de Paz mais Yot:Hlo do corrente qua
triennio compele fazer a convocação ordenada no Arl. 4.• 
da tei n.• 387 de 19 de Agosto de 1846, conforme de
termina o roemo Artigo com rcferencia nos 2.• c 3.", c 
tem sitio dedarntlo em diversos Aviso!;; c n clle compete 
a Pre~iclencia da .lnnta , emborn ao temJ)O da sua reunião 
eslejão em exercício os Juizes de Paz eleitos para o fu
turo qnatriennio, .como h e expresso no Ar I igo 1 1 O da ci
tada tci, sufficientemcntc explicado pelos Avisos citados 
por V. Ex. 

N.• 31.7.- Aviso de 19 rle Outubro de 1856. -ApproPa a 
deci.~üo do Pn~idcnte da Prorincia de S. Paulo, de que 
o A1·t. 1.• § 5.• do /Jecrelo n.• 842 de 19 de Setembro 
de 1855 niio revoga o Art. 125 da Lei Regulamentar das 
Eleições. 

t.• Sccçi'lo. Rio de .Taileiro. l\linisterio dos Negocios do 
Impcrio em 19 rle Outubro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Accusando o recebimento do Officio 
de V. Ex. datado em 12 do corrente, lenho de communi
car-lhe que foi approvada a resposta dada por V. Ex. a hum 
Eleilor da Parochia de Campinas, decJarondo-lhc que a dis
posição do § 5. • do Art. 1. • da Lei n. • 842 de .19 de Se
tembro do anno findo não revogou a d'b Art. 125 da de 
11.• :187 de H) 1lc Agosto de 18!~(). 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Perlreira do Coutto Ferraz. 
~r. Presidente da Provinda de S. Paulo. 

N. o :HS.- FAZENDA.- Em 20 de Outubro de 1856.-As Al(an
rlf'gas não se devem ingerir na cobrança das multas 

impostas pelas Capitanias dos Portos. 

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thcsouraria da 
Província de S. Pedro, que o mesmo Tribunal déo provimento 
ao rceurso interposto por Eufrasio Lopes de Araujo, consigna
tnrio da~ mnhareações naeionaGs- Espcrançu c Apollo- da 
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decis.io da mesma Thcsouraria que negou a restituição das 
mnlllis impostas aos Capitães dos ditos Navios pela Capitania 
do Porto, c cobradas por intermedio da Alfandcga da Cidade 
do Rio Grande, . que para esse fim embaraçou-lhes a sahida ; 
advertindo-o de que só hc permittido á Alfandcga a detenção 
das mnbtu·caçõcs na falta de pagamento ou deposito das mullas 
que impuzcr em virtude do Uegulamento de 22 de Junho de 
1836, c não pelas da Capitania do Porto, as quacs devem ser 
cobrados executivamente c pelos meios judjciacs, na flít•ma do 
Art. 121 do Regulamento n.• 4.47 de 19 de :Maio de 1846; 
c ordena ao mesmo Sr. lnspector que faça rcstitulir, se ainda 
estivm· nos cofres da Atrandcga, a importanciu das mencionadas 
multas. 

Thcsouro Nacional 20 de Outubro de 1856.-João Mauricio 
Wanderley. 

-=--

N.• 3l9.-Em 2l de Outubbo de 185G.-So1m~ a maneira de 
inutili.~ar-se o papel scllado junto a autos, documentos, fSc. 

João l\Janricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do Thc
sauro Nacional, tendo obscrvallo irrl'gulnridndcs nn execução 
dos Arts. 9 c 10 do ltegulamento de 3t de Dezembro de 1851, 
pelo que respeita á maneira de inutilisar-sc o papel sellado 
annexo aos autos, títulos c documentos, ordena aos Srs. lns~ 
pcctorcs das Thesourarias de Fazenda que ás declarações da 
nota de que tratão as disposições citadas fação accresccntar a 
da natureza dos papeis, titulos ou documentos, a que se annéxa 
o papel scllado, a fim de pt·evenir o extravio e emprego deste 
em outros papeis, títulos c documentos da mesma natureza. 

Thcsouro Nacional em 2l do Outubro de 1856.- João 
1\Iauricio W andcrlcy. 

N.• 350.-Em 22 de Outubro de 1856.- Ycncirncntos que 
competem. aos Procuradores da Fazenda em viagem. 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do Thc
sonro Nacional, em resposta ao Oficio do Sr. lnspcctm· da 
Thesouraria de Santa Catharina de 27 !lo mm; passado, que 
acompanhou a Representação do l1rocurador l'iscul da mesma 
Thcsouraria, contra o indeferimento que lhe dera o Juiz rde 
Ot:phãos da Capital, no requerimento em que pretendia haver 
emolumentos de caminho c estada ror tn as~;blitlo ;í arrcca-· 
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dação c inventario de huma herança jacenW. fól'a do lugar de 
sua residencia, declara que em Yista da terminante disposiç~o 
do Art. 26 do Regulamento de 9 de )laio de 18&2, que •~ao 
concede ao Procurador da Fazenda outros emolumentos almn 
da porcentagem que abi .lhe foi marcada, foi bem indeferida 
a preten~;ão do supplicante, c indubitavchncnte irregular o 
abono de emolumentos que, a titulo de caminho c estada, 
se fez ao Solicitador da Fazenda como allega, l' com que !'r
gumenta o mencionado Procurador Fiscal em sua represe~ta~a.?; 
cumprindo por tanto que o Sr. Inspector promova a rcstlluu;ao 
do que recebeo o sobredito Solicitador. 

Thesouro Nacional em 22 de Outubro de 1856.- João 
Mauricio Wanderley. 

N.• 351.-Em 23 de Outubro de 1856.-Sello a que estão su
jeitas as licenças concedidas pelas Capitanias dos Portos; 

e CJmpetencia das 1'hesouraril.ls_par.a imporem as multas. 

João 1\laurico 'Vanderley, Presidente do Tribunal do The
somo Nacional, respondendo ao Officio n.• 84 de 4 de Agosto 
ultimo, em que o Sr. lnspector da Thesouraria do :Maranhão 
dá conta da deliberação tomada em junta sobre o recurso que 
o Collector da Cidade de S. Luiz intm·poz ex-officio da sua 
decisão, que julgou sujeita á revalidação de 4.0:t11000 a licen~;a 
concedida por simples despacho do Capitão do l1orto a hum 
Pratico da barra, e impoz ao dito Capitão multa de quantia 
igual po1· ter yiolado o Art. 43 do ltegulamento de 10 de 
Julho de 1850, assignando o despacho sem pa.Liamento do sello; 
lhe declara que procedeo acertadamente quando decidio que 
<1 refm·ida licença não está sujeita ao seno de 2:jj>000 do Art. 
48 do citado Regulamento, c sim ao de 160 rs., de que tmta 
o Art. 35; mas quo sendo este sello devido quando o docu
mento tem de ser juntado aos autos e petição, ou apresentado 
para pmduzir em publico o seu eiTcito, e deprehcndendo-sc 
que o procedimento do Collector teve lugar justamente na 
occasiüo em que houve necessidade de levar a licença ao scllo, 
não tinha cabimento revalidação alguma , em vista da parte 
final do dito Artigo, nem conseguintcmente a omita ao Capitão 
do Porto, por não se verificar nenhuma das hypothcses do Art. 
87; cumprindo finalmente observar ao dito Sr. lnspector: t.• que 
a allegação produzida pelo Chefe de Divisão Capitão do Porto, 
a quem foi imposta a multa, de que a Capitania, sendo buma 
ltepartição 1\Iilitar, está fóra da jurisdicção fiscal no que res
peita a impostos, he inteiramente improcedente em , face do 
S r,. .• do sob1·edito Art. 87, como bem entendeo o S1·. lnspcctor; 
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2. •, que tendo este negocio chegado ao conhecimento do The
souro nos termos do S 15 do Art. 1. o do Decreto de 22 de 
Novembro de 1851, que nãô são extensivos aos casos em que 
das decisões das Thesourarias em objectos contenciosos a parte 
interpõe recm·so, devm·á o Sr. Inspecto1· considerar subsistente 
a sua delibemc;ão no sentido em que a pmferio, até que, por 
meio do competente recm'So, seja ella 1·eformada pelo Tribunal 
Administrativo Superior. · 

Thesouro Nacivnal 23 de Outubro de 1856.-João Mauricio 
'Vanderley. 

N .0 352.-Ern 23 de Outubro de 1856.-Não se julga perempto 
hum recurso que foi apresentado em tempo á Presidencia. 

l\Iinisterio do3 Nc,qocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
23 de Outubro de 1856. 

111m. c Exm. Sr.-Não competindo ao Tribunal do The
souro tomm· conhecimento do recurso de I<'rancisco Antonio 
Rodrigues Vianna, que acompanhou o Officio dessa Prcsidencia 
de!) de Junho ultimo, antes que V. Ex. profira sobre elle a 
sua decisão, nos termos do Art. 287 do Regulamento de 22 
de Junho de 1836, eu o devolvo a V. Ex., prevenindo-o de 
que o Thesouro não julga perempto o dito recurso; por isso 
que tendo sido apresentado directamcntc a essa Presidencia 
dentro do prazo legal, a ella cumpria advertir o recorrente 
do que a tal respeito dispõe o Art. ft.. 0 do Regulamentb n. 0 

1.132 de 19 de l\Iarc;o de 1853. 
Deos Guardo a V. Ex: . .:....João Mauricio 'Vandcrley.-St·. 

Presidente da Província ~a Bahia. 

N. 0 353.- Em 23 de Outubro de 1856.-Soll/"e dicts de nojo. 

João l\lauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do Thc
somo Nacional, respon(lendo ao Officio do Sr. Inspcctor da 
Thesouraria de Minas Geracs n. 0 67 de 23 do mez lindo, em 
que pergunta se os dias de nojo concedidos aos Empr<'gados 
de :Fazenda por morte de seus avós, tios, c irmãos, o são 
tambem por morte dos avós, paes e tios de suas mulheres, 
declara que, fazendo o Regulamento de 29 de Janeiro de 1812, 
e Ordem de 21 de Abril de 1849, expressa menção dos paes, 
avós, tios e irmãos quanto aos parentes consanguincos, e dos 
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eunhadus quanto aos parentes por alfinidade, não se ptltlc 
estender a sua disposição I\ quacsqucr outros parentes sem 
infracção do que ncllcs se acha pmscripto a rcspcilo do nojo 
dos referidos Empmg;1do~·· · ·. ·~· · . · 

:l'hesouro Nucjo~lll ém 23 de Outubro do 1856.-Joilo 
Mauricio Wanderley. · · ·. . : 

N." 35!~.-Em 24. de Outubro de 1856.-Permitte ri Compa
nhia de navegação a vapor de S. Christovcio e Cajú 

arrecadctr o sello de suas acções. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. llio de Janeiro em 
. 2!~ de Outubro de 1856. 

Fique o Sr. Administmdor interino da Rccehcdoria na 
inlelligencia de que he pcrmittido á I>irectoria da ImpcJ'ial 
Companhia de navegação a vapor de S. Christovão c Cajú 
urrceadar o imposto do sello de suas ueçües, de conformidadn 
com o Art. 68 § 3.• do Uegulamcnto de 10 de Julho de 
1850, obrigando-se a mesma Dii'Cctoria a entrat· com o pl'oducto 
da. taxa at'J'ecadada nos primeiros dez dias de cada mcz.- João 
1\Iau ri cio 'Vandcrlcy. 

N.• 355.-JUSTIC;\.. -Aviso de 25 de Outubro de 1856.
Ao Presidente d·a Província de Mato Grosso. -- 6/anda put· 
em execução, depois de abet·ta a navegaçttb dos rios J>ara
guay e Parauá, o Decreto n." 1.5:-Jt de 1 O de Janeú·o 
de 1855, quanto aos passaportes para os Nacionae8 
e Estrangeiros entrarem e sahirem dct mesma Provin.
cia, l[ c.; e que a r·espeito da communicação entre o 
Imperio ·e a Republica de Bolivia , sub.sista o llegulamento 
de 7 de Julho de J 853. 

~· 

3.a Secção. 1\Hnistm}o dos Negocios da Justiça. llio de 
.Janeiro 25 de Outubro de 1856. ! 

. 111m. c Ex. Sr. -Sua Mngcstadc o Imperador H a por 
bem Mandar declarar a V. Ex., a fim de prevenir quaes
quer duvidas que possão occorrcr depois de oberta a livre 
navegnc:ão tios rios Parnguay c Paraná, tJne a rc!~peito dos 
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Passaportes para os Nacionaes c Estrangeiros entrarem e 
sahirem dessa Provinda pelos ditos rios, ou via,iarem den
tro delta, e para as outras Províncias, devn V. Ex. por 
em· plena cxceu~ão o llerreto n.• 1.G31 de tO de Janeiro 
ele 1855, subsistindo porêm .o ltegulamcnlo de 7 de Julho 
de 1853, quanto á communiea~ão entre o Imperio c aRe
publicll de Bolívia. 

Deos Guarde a V. Ex.-José Thomaz Nahnco dcJArauje. 
Sr. Presidente da Provincht de l\Ialo t;rosso. 

N.• 356.-GUERRA.-Circnlar rle 25 de Outubro de 1856. 
revoga a. de 15 de Novembro de 18'14, que proltt"bia as tratts· 

{l'rmcias de dividas das praças dr~ pret. 

llío dP Janeiro. Ministcrio dos l'Pgodos da l;uprra em 25 
dP Outubro dt• 185G. 

Illm. c J~xm. Sr. -Tendo a expcricncia mostrado que a 
disposição p;utieular do Avi•o Cireular, por este Ministerio 
expedido em 15 de No,·cmbro de 1844, longe de remediar o 
mal resultante das translcrencias , que as praças de pret fa
zião do que se lhes devião, offende o direito que todo o 
individuo tem , de livremente dispor da sua propriedade: Ha 
Sua l\lagcstade o Imperador por bem Determinar que fique 
de nenhum efi"eito o citado Aviso Circular na parte relativa 
á prohibição daqucllas transfercncias: o que communico a V. 
l~x. para seu conhceimento e execução. 

l)eos (~uarde a V. Ex. -Marqul'z de Caxias.- St·. Presi
dente da ProYincia de .... 

N.• 357. -Circular de 28 de Outubro de 1.856. -Explica 
gue a isenção do serviço mediante o pagamento de 600~000 
só he facultada aos recn1tas antes de assentarem praça. 

Rio de J:Jnciro. l\linistcrio dos Negocios da Guerra em 28 
de Outubro de 1856. 

lllrn. c Exm. Sr.-Podendo acontecei' que por intelli
gencia contraria ao espirito da quarta parte do Art. 2. • da 
J.ei n.• 862 de 30 de Julho do correntc ll.nno, !'e mande exi.." 
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mir do servico militm· algum individuo que já tenha assen
tado praça em qualquer Corpo do J<:xcrcito , c entre para os 
cofres publicos com a quantia fixada pela Lei : o Governo Im
perial querendo prevenir essa occurrencia, manda declarar a 
V. Ex. para seu conhecimento que o recrutado Íl que se re
fere a mencionada parte do citado Artigo, h e aqulle que o está 
na actualidade da pretenção , mas que ainda não assentou pra
ça; comprchendendo-sc nesta accepção aquelle que, posto não 
tenha sido recrutado, pretenda todavia eximir-se do serviço 
aproveitando-se da latilude desta faculdade que a Lei garante. 

Ao que já houver assentado praça não he permittida a 
eximição senão por meio da substituição, segundo as condi
ções e preceitos para esse fim estabelecidos nas ordens em vi
gor. O deferimento das prctençõcs de eximição do serviç.o por 
meio da quantia fixada, compete ao Governo na Córte, e aos 
Presidentes nas Províncias: e logo que essa eximição se eiTe
ctuar os mesmos Presidentes o communicarão á Secretaria de 
Estado dos Negocios da Guerra, e farão recolher aos cofres 
geraes a quantia com que concorrer o eximido. 

Deos Guardo a V. Ex. -Marquez de Caxias.-Sr. Presi
dente da Providcia de ...... 

N.• 358.-Il\iPERIO.-Aviso de 28 de Outubro de 1856. 
Declara que, compondo-se as Assembléas Parochiaes somente 
dos momdores das Parochias respectit·t:is, qualificados votan
tes, não podem protestar, 1·eclamar ou por qualquer modo 
ingerir-se nos trabalhos das mesmas Assembléas t'ndivi
duos, que não e.stiverem nestas circuninancias. 

1 ;a Secção. Rio de Janeiro. :Ministerio dos Negocios 
-do lmpcrio em 28 de Outubro de 185tí. 

Foi presente a Sua l\Iagestade o Imperador o Officio 
de Vm. de 10 do corente mez, consultando se os cida
dãos não moradores em huma Parochia, nem qualifica
dos nella como votantes , podem ingerir-se nos trabalhos 
eleitoraes, requerendo , discutindo , protestando , &c: o Mes
mo Augusto Senhor Conformando-se por Sua immediata 
Resolução de 25 do corrente com o parecer da Secção dos 
JSegocios do Imperio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 17 do dito mez.-Ha por bem Mandar de
clarar-lhe que, compondo-se as Assembléas Parocbiaes so-
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ment.e dos moradores da3 Parochiss rtspectivas e dos votan
tes qualificados em cada huma dellas, não se podem apre- · 
!lentar protestando , reclamando, ou por qualquer modo 
ingerindo-se nos trabalhos eleitoraes das mesmas Assem
bléas os indivíduos que nno estiverem nestas circumstancias; 
isto hc , que além de não serem moradores da Parochia 
não se acharem incluídos na lista da qualificação, cum
prindd aos Presidentes das 1\lcsas Parochiaes proceder nos 
lermos do § t. o do Artigo 47 da citn~a tei, contra os 
que infringirem aquelle preceito, e por qualquer fórma 
perturbarem a eleição. O que lhe communico para seu 
conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz.- Sr. Juiz de Paz mais votado da Parochia de Santa 
Rita. 

N.o 359.-JUSTICA. -Aviso de 28 de Outubro de 1856. -Ao 
Presidente do Tribunal do Commercio da Côrte. - Declara 
ter sido indeferida a pt·etenção dos Directores das Com

.panhias de .Seguros Marítimos desta Praça, relativa a 
huma medida que obstasse o estabelecimento no Paiz de 
Commissões filiaes de Companhias de Seguros da Europa. 

3. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio 
de Janeiro em 28 de Outubro de 1856. 

Tendo sido ouvida a Sec~~ão dD Justiça do Conselho 
d'Estado sobre o requerimento dos Directorcs das Compa
nhias de Seguros 1\ladtimos desta Praça, solicitando huma 
medida que obste o estabelecimento no Paiz de Commis
sões filiaes de Companhias de Seguros da Europa , não au
torisadas pelo Governo Imperial , e sem as garantias exi
~idas pelo nosso Codigo Commercial, e Conformando-se 
Sua Magestade o Imperador com o parecer da sobredita , 
Secçao , Houve por bem , pela Sua immediata e Imperial 
Resolução de 22 do corrente mez , tomada sobre a respe· 
ctiva Consulta, Indeferir o requerimento dos Supplicantes. 

O que communico a V. S. para sua intelligencia, re
mettendo-lhe , inclusa por copia a Cons1.1lta da dita Secçllo 
de Justiça para seu conhecimento, e desse Tribunal do 
Commercio. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. José Ignacio Vaz Vieira. 
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ment.e dos moradores da3 Parochiss rtspectivas e dos votan
tes qualificados em cada huma dellas, não se podem apre- · 
!lentar protestando , reclamando, ou por qualquer modo 
ingerindo-se nos trabalhos eleitoraes das mesmas Assem
bléas os indivíduos que nno estiverem nestas circumstancias; 
isto hc , que além de não serem moradores da Parochia 
não se acharem incluídos na lista da qualificação, cum
prindd aos Presidentes das 1\lcsas Parochiaes proceder nos 
lermos do § t. o do Artigo 47 da citn~a tei, contra os 
que infringirem aquelle preceito, e por qualquer fórma 
perturbarem a eleição. O que lhe communico para seu 
conhecimento e execução. 

Deos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz.- Sr. Juiz de Paz mais votado da Parochia de Santa 
Rita. 

N.o 359.-JUSTICA. -Aviso de 28 de Outubro de 1856. -Ao 
Presidente do Tribunal do Commercio da Côrte. - Declara 
ter sido indeferida a pt·etenção dos Directores das Com

.panhias de .Seguros Marítimos desta Praça, relativa a 
huma medida que obstasse o estabelecimento no Paiz de 
Commissões filiaes de Companhias de Seguros da Europa. 

3. • Secção. Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio 
de Janeiro em 28 de Outubro de 1856. 

Tendo sido ouvida a Sec~~ão dD Justiça do Conselho 
d'Estado sobre o requerimento dos Directorcs das Compa
nhias de Seguros 1\ladtimos desta Praça, solicitando huma 
medida que obste o estabelecimento no Paiz de Commis
sões filiaes de Companhias de Seguros da Europa , não au
torisadas pelo Governo Imperial , e sem as garantias exi
~idas pelo nosso Codigo Commercial, e Conformando-se 
Sua Magestade o Imperador com o parecer da sobredita , 
Secçao , Houve por bem , pela Sua immediata e Imperial 
Resolução de 22 do corrente mez , tomada sobre a respe· 
ctiva Consulta, Indeferir o requerimento dos Supplicantes. 

O que communico a V. S. para sua intelligencia, re
mettendo-lhe , inclusa por copia a Cons1.1lta da dita Secçllo 
de Justiça para seu conhecimento, e desse Tribunal do 
Commercio. 

Deos Guarde a V. S.- José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. José Ignacio Vaz Vieira. 
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SENHOH. -Os Dlfectores das Companhias de Seguros 
J\lal"itimos pedírão h uma medida, que obstasse a estabelece
rem-se · no Paiz Commissões filiaes de Companhias de Se
guros que. existem na Europa, lá incorponulas c fiscalisa
das pelos seus Governos. 

O Presidente do Tribunarl do ComJnr•rcio da Córte , 
ouvido a esse respeito , deo o seguinte ptll"ecer : 

<< Illm. e l~xm. Sr. -Os Directores tlas Comp:1nhias 
« de Seguros l\laritimos desta Praça tem razão. Se nenhu
<< ma Sociedade anonyma póde estabelecer-se sem auto
« risação do Governo , e sem registro de seus Estatutos, 
« escriptura c neto de autorisação, mesmos as estipuladas 
« em Paizes estrangeiros com estabelecimento no Brasil (Cod. 
« Art. 295, 296 e 301 ) fora injusto que concorressem com 
c< as Companhias representadas pelos Suppt:cantes, e que 
<< commercião com legalidade, com missões ou agencias de 
c< Companhias estrangeiras da meima natureza , que não 
c< cumprírãg no Imperio o preceito da Lei, e que para sua 
« cxistencia c legitimidat.le carecem da intervenção da Au
<< toridade. 

cc Infelizmente não sei <Jne providencia legal sobre o 
<< caso possa dar o Governo Imperial. lloderia talvez por 
~< Decreto cassar os registros dos contractos feitos com 
<< taes agencias, e mesmo declara-los nullos, mas além de 
<< que a Lei não exige tacs registros, essa nullidadc já por 
'' Lei está fulminada, e independente de recisão por ser 
<< de pleno direito ( Ueg. 737 Art. 684 ) ..... 

Cumpre alêm distinguir. Ou os conlractos eom essas 
•< agencias são (como me dizem que quosi todos são) cxc
<< qui reis e aeciono v eis no estrangeiro, c então pouco im
« porta aos segurados a Lei Brasileira ( lleg. n.• 737 Art. 
c< 3. • ) , ou são exequiveis c accionaveis no Brasil, mas 
« neste caso apezar de scientes e conscientes do preceito 
« da Lei, e da nullidade do Seguro, quando seja questionado 
« em Juizo não dnvidão os segurados, sobretudo sendo subditos 
<< dos mesmas Nações a que pertencem as agencias segurado! 
« rns , correr o risco á perda da ac'.'ãO jucicial pelo cre
<< dito que lhes merecem essas associações, e pO'l"que 
<< quacsquer duvidas que entre elles se levantlio silo deci
« di das pelos respectivos Agentes Consulares, como lhes 
<< permittc o Art. 13 do lleg. n. • 855 de 8 de Novembro 
« de 1851, hem que este favor careça de reciprocidade. 
<< Hestlio somente os incautos, os que contractão ignorando 
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« a nullidade em que incorrem: para estes entendo que o 
<< que convem he que os Supplicantes pela imprensa fação 
« ver aos interessados que procedem irretleclidamente por 
« t~nnlraclarem com Sodedatles nnonymas illegitimns no Im
<< perio, }JOr. não estarem incorpomdas nos termos do De
<< ereto de 10 de Janeiro de 18.\-9. 

<< IJe o meu parecer. 
« Sou com estima de V. Ex.-Amigo e Collega muito 

« obrigado. -José Ignacio Vaz Vieira >>. 
O Conselheiro Procurador da Coroa deo o seguinte pa

recer. 
« Nem julgo attendivel a pretenção dos Supplicantes , 

<< nem por maneira alguma me posso conformar com o pa
<< recer do Conselheiro Presidente do Tribunal do Commer
« cio, que aliás por sua parte ministra a melhor ma teria 
<< para firmar a minha divergencia. 

<< Se os Supplicantes requeressem francamente hum pri-
<c vilegio exclusivo para que só as suas Companhias pudes
« sem contractar Seguros no lmperio do Brasil, ficando 
« em proveito seu , prohibidos, e nullos todos os contra
" elos de Seguro celebnulos nas Companhias das rraças da 
<< Europa, moslravão fazer uso do indisputavel direito de 
« petição, e a minha resposta limitar-se-ia a dizer sim
<< plesmente que o negocio era da competencia do Poder 
« Legislativo: pretender-se porêm, persuadir qne essas agen- . 
<< cias, que accusão, estabelecidas pelas Companhias euro- ' 
<< péas nesta Cidade , são commissões filiaes ( não sei se en-
<< lendo bem, o que sejão commissões flliacs) dessas Com
<< panhias, que são illegaes, por não serem firmadas com 
<c as ~olemnidades de nossas Leis, e que ( hoc opus hic la
« bor est) m.atarão hum ramo commercial , do qual a na
« cionalidade Brasileira está de posse Tta tantos annos , para 
« em remate requererem-se ao Governo Imperial providen
« cias (não se indicão ) que acabando taes abusos tomem 
c< effectivas as garantias , que as Leis estabelecem; h e cer
« Lamente, ao meu ,·er, aventurar proposições patente
« menta contrarias á evidencia, e repugnantes ao proprio 
« testemunho , e senso de todos os desinteressados na 
« questão. 

« Desde que existem na Europa taes e semelhantes ca
« sas ou estabelecimentos de quaesquer r11mos de indus
c< tria e commercio, fossem formadas por hum indhidno , 
(( fossem por associações, sempre foi livre em l)orlugal e . 
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<< no Brasil (nem moral e ainda physicamente seria possi
« vel, que o não fosse) contractar nelles ou immediatamente 
« ou por meio de terceiros, intitulados por isso Procuradores, 
<< Agentes, Atlministrndorcs, Caixeiros, Gerente~, Commissn
« rins, ou como melhor qucirão, c aind11, se não agora no l\io 
<< de Janeiro, se não lembrou nlguem de qualificar, estes 
« delegados, ou prepostos como outro:; tantos imlividuos, 
<< ou outras tantos Companhias filioes do estebelecimento 
« principal, intituladas pelos Supplicante~ commissões filiaes, 
<< a fim de tratar-se com elles nessa qualidade de filiaes. 

<< Nunca foi vedado nas Praças de Portugal c do Brasil, 
<< (nem o poderá júmais ser, se hc que temos e quere
« mos liberdade, de commercio e de industria, se he que 
« impera a Constituição do Estado) tratar todas as especics 
« de Seguros em quaesquer Companhias da Europa, que 
« para esse fim facilitarão sempre ú competencia todos os 
« meios de celebrar os contractos, para obterem preferencia 
<< entre os eoncorrcntcs, tendo j<Í ha muito tempo algumas dcl
« las nomeados, c estabelecidos aqui no Uio de Janeiro agentes 
« seus, evitando c poupando assim aos segurados os tra
<< mitcs, a que aliás sno obrigados, com reconhecida vau
« tagem do commercio , que nessa concurrencia de segura
<< dores, escolhe os que lhe merecem mais credito, e of
« ferecem melhores vantagens e. condiçõc~, sem que da h i 
« tenha resultado damno algum aos suppostos úwautos , 
« e sem que por isso se mostrasse offendida, e resentida 
<< a Nacionalidade Brasileira, salvo se ~sa nacionalidade 
« não aproveita ao commercio inteiro do Brasil , e só per
« tcncc, aos qnc se propõe lucrar ú custa do commcrcio 
« c da industria no seu Paiz. 

« Não se most.m pois, nem em I'Calidadc existe fomento 
« algum de justiça, para se levantarem hoje estas queixas, 
« por isso que algumas dessas Companhias estrangeiras , 
« como já em outros tempos praticárão , quando já aqui 
« existiilo Companhias Portuguezas e Brasileiras, ·nomeárilo 
« 03 seus prepostos ou commissarios para por intermedio 
« destes tratarem dos seguros, de quem livremente os pro
« curasse, para maior facilidade e brevidade, sem ser ne
« cessario manda-los lá contractar. Não sei onde está nisto 
« essa filiação, o damno do commercio em algum dos seus 
« ramos, nem a morte da Nacionalidade Bmsileira, a não 
« ser esta expressão privativa de hum monopolio, de hum 
« estanco. 
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«·Não descubro igualmente esses abusos , que se de

« nuncião pelo contrario o que se manifesta bem ás claras, 
<< · he hum verdadeiro abuso de palavras, como se demons
« tra pelo que levo dilo, 11ois no cxr.cneinl e substancial 
<< as entidades são as mesmas, que existem, c tratao 
<< ha tempo immemorial r.om os commcrciantes de Por
<< tugaJ e do Brasil , tanto naturaes como estrangeiros 
« residentes nas Praças de hum e outro Paiz : os proprios 
« Supplicantes não se animão a intitular essas agencias, 
« Companhias filiaes, denominão-as commissões filiaes; e o 
« Conselheiro Presidente do Tribunal do Commercio affirma 
« contraproducentemente, que, segundo as informações, 
« que tivera, os contractos com essas agencias são quasi 
« todos exequiveis e accionaveis no estrangeiro : logo onde 
« está essa illegalidade, esse abuso? 

« Se os Supplicantes dissessem, que, facilitando-se as-· 
« sim ao commcrcio do Brasil esse concurso de segura
« dores , muito ganhava o mesmo commercio, e muito 
« perdião elles nos lucros de seus proprios estabelecimentos, 
« confessarião huma verdade noto ria, que todavia nunca 
« poderia suggerir fundamento legal, nem politico para o 
« exclusi\'O , a que aspirão. Todas as assoissações anonymas 
« desta. e de outras especies, por sua índole , e natureza, 
<< só são permittidas , e protegidas mais para o bem geral 
1< do commercio c industria , · que para lucro dos socios : 
« não são approvadas para mero beneficio proprio , mas 
« para maior proveito geral do Estado: não são fontes de 
<< riqueza com damno c jactura do mesmo Estatlo, que na o 
<< deve tributar , para 1ocupletar-se huma pequena parte 
« delle : verdade esta que deve se1· sempre presente , mór
« mente hoje, quando tanta tendencia apparece ao mono
« polio , a fiin de lucrar-se á custa do povo em nome do 
« mesmo povo. 

« Vê-se ao mesmo tempo pela informação do Conselheiro 
« Presidente do Tribunal dô Commercio , que a considera
« vel pluralidade dos segurados, que tratão com essas agen
<< cias , são os proprios estrangeiros , aqui residentes, ou 
<< que de fóra chegão, as quaes, com razão, ou sem ella, 
« preferem as Companhi3s curopéns: c em verdade são 
'' esses ]~strangeiros , que ( póde-se dizer ) fazem em seus 
« navios toda a exportação dos nossos productos agrícolas 
« que fórmão as riquezas d3 Nação: são elles, os que lhes 
<< dão valor. E porque lhes deveria ser negado, que para 
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« o seguro dessa Yaliosa fazenda se dirigissem a esses agcn
« tes immediatamcnte? Deixaria o elles de fazer o seguro 
« nas casas da Europa , que mais lhes conviessem, escreven
<< do-lhes directamcnte ou por qualquer outra pessoa'? Seria 
« Jlossivcl levar n ell'eilo semelhante medida )lOr meios di
<< rcctos ou indircctos? O mesmo Conselheiro !,residente de
« clara, que não. Profere o mencionado Conselheiro, que 
« essas cornmissões , ou agencias de Companhias estmn
« geiras , ) não as trata de filiaes ) são illcgaes e que são 
« nullos os contractos com ellas celebrados , por virtude 
<< dos Arts 295 , 296 e 301 do Codigo commercial. Con
<< fesso, que nem empregando todas as ficções , c subti
« lf!zas dos Romanistas e Canonistas , posso descubrir o 
« fundamento da applicaç.ão desse Art. 301 , que he o que 
<< parece mais favoravcl a semelhante opinião. lliz esse Artigo 
« fallando das sociedades commerciaes em geral, qne as 
« sociedades estipuladas em Pai::.es estrangeiros com esta
« belecimento no l'aiz , são obrigarias a fazer o registro , 
« que pelo mesmo Codigo se requer para as sociedades cs
(( ti puladas no Imperio, e sob a mesma comminação de 
« nullidarle dos contractos com ellas celebrados. Mas se elle 
<< mesmo reconhece e declara, que os contractos feitos 
cc com essas commissões são exequiveis e accionaveis no 
« estrangeit·o , fóra do Paiz, o que h e sobejo para demons
« trar, que essas sociedades nenhum estabelecimento tem no 
« Paiz, e que esses agentes, ou commissarios não passão 

<< de mandatarios prepostos que tudo obrão em nome , e 
« por parte das Companhias , como sem ""'abuso da 11alavra 
« -estabelecimento- poder-se-ha comprehender na dispo
« sição do citado Art. 301 , a especie particular, de que 
« se trata , guardado o respeito devido á letra , e ao espi
« rito do mencionado Artigo? 

« Dado ainda o caso inverso de se julgar applicavel o 
« Artigo , o mais que se seguiria , e poderião requerer os 
« Supplicantes , seria , que esses agentes fizessem registrar 
« as escripturas na fórma da Lei : nada mais. E se por 
« essa falta de registro se entende que estão viciados de 
« nullidade os contractos celebrados com esses agentes, na 
« mesma pena por certo estão incursos milhares de con
« tractos firmados com innumeraveis casas de commercio 
« estrangeiras , estabelecidas nas praças do Brasil , por isso 

. « quer, como ninguem ignora, são administradas por ver
• dadeiros delegados ou commissarios , ou prepostos de so-



« ciçtlalles estipuladas em paizes estrangeiros , c não conS• 
« ta que tenhão feito registrar esses chirographos, de que 
<< trata o Codigo. 

<< Concluirei, t}Ue não reputo lícitos 1 c YiÍlidos os con-
11 tractos de seguro celebrados com os ngcutcs • de que 
« se queixão os Suppllcnntes , mas que tenho por muito 
« utcis e proveitosos no commercio, á agricultura, c á indus .. 
u trilll do lmperio do Brasil, todos os meios de facilitar a con
<< currencia de seguradores ; embora não lucrem com essa 
« competencia os seguradores da terra tanto, quanto mos
« trão appetccer. >> 

A Secção está de accordo com o Conselheiro Procu
rador da Coroa. Sem tolher a liberdade do commercio, 
e dos contractos não seria possível embaraçar qué os 
commerciantes segurassem onde , e como melhor lhes con
vier as suas mercadorias. Valeria hum monopolio , que 
se fosse exequivel seria todo em damno do commercio 
forçado pela falta de concurrencia, á pagar premios de 
seguro mais avultados. O meio de vencer os concorrentes 
h e offerecer melhores condições , e obter mais credito; 
dessa porfia se nlio resultão maiores lucros para os Ac
cionistas , resultão incontestaveis vantagens para todos os 
outros ; e he o bem geral, que deve procurar-se e nllo o!i 
lucros das Companhias por mais uteis que sejlio conside
radas em abstracto. 

Entende pois a Secçao , que nllo merece deferimento 
a petição dos Directores; Vossa Magestade Imperial Manda
rá porém o mais justo. 

Sala das conferencias da Secção de Justiça do Conselho 
d'Estado em 11 de !olho de 1856. - Eusebio de Queiroz 
Coitinho Mattoso Camara.- Visconde de Maranguape.-Vis
conde de Abaeté. 

Como pnrece.-Paço 22 de Outubro de 1856.-Com 
a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. -José Thoma•' 
Nabuco de Araujo. 
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N. • 369 -Aviso de 29 de Outubro de 1856.- Ao Chefe 
de Policia da Côrte.- Declara, que, segundo os princi
pias de Soberania e jurisdicção internacional que existem, 
deve o mesmo Chefe de Policia prestar o necessario au
xilio aos Consules para a dete11ção ou seyurança dos 
criminosos, e capturados desertores dos respectivos navios 
de guerra, ou mercantes das suas Nações; e que em quan
to se não fixa hum maxirno para a detenção de taes 
criminosos, nas prisões do lmperio, com:êm que proceda 
a este respeito como até agora. 

3.• Secção. Ministerio dos Negoeios da .JusHça. Rio de 
Janeiro em 29 de Outubro de 1856. 

O Chefe de Policia da Côrte expoz ao Governo Impe
rial , em seu Officio de 25 de Fevereiro do corrente anno, 
que na sua ultima visita á Cadêa do Aljube nlgnns Por
tuguezes lhe fizerfio ver que alli j<Í cstavfio, havia algum 
tempo, á requisição do Consul dos Estados-Unidos, como 
l\larinheiros da Barca Americana-Palmito-, e que, tentlo ou
vido o referido Consul sobre o requerimento que lhe diri
girão tacs indivíduos, entendeo nfio dever intervir em ne
gocios de soldada e infracção de ajustes feitos entre o Ca
pitão e a tripulação de hum navio estrangeiro , e quando 
no numero delles n1!o se contava Cidadão Brasileiro inte
ressado ; mas que desejava ser esclarecido , se não exis
tia limitação alguma no auxilio, que , segundo os Trata
dos, ou regras geraes de Direito das Gcnt~ , se deve pres
tar aos Consules a respeito da prisão de seus desertores , 
e se convinha tolerar-se que, á simples requisição daquel
les, ficassem estes por tempo indeterminado detidos nas pri
sões do Imperio. 

Ouvido a tal respeito o Conselheiro Procurador do Co
roa , c consultada depois a Secção de Justiça do Conselho 
d'Estado, l\Ianda Sua l\lagestade o Imperador , de confor
midade com a Sua immediata e Imperial Hesolução de 22 
do corrente mez, tomada sobre a respectiva Consulta, De
clarar a V. S., que, sendo já reconhecido pelo Governo 
Imperial , como foi por Aviso do 1. o de Dezembro de 185!~, 
incluso por copia, o principio de Direito internacional-: que 
os crimes commettidos a borbo dos nayios estrangeiros mer
cantes, dentro dos portos do Impcrio , entre pessoas da tri
polação , salvas as excepções que o mesmo Direito estabe-
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Ieee, devem ser julgados pelas Leis e Autoridades do Paiz, 
a <)Üe o navio pertence-; e tendo sido outrosim até hoje 
tambem reconhecida a autoridade dos Consules para requi
sitarem a prisão dos desertores dos rcspcel i vos navios de 
guerra, nu merranles de suas Nações, dt~ve V. S. prestar 
aos mesmos Consulcs o auxilio nccessario para a detencão 
ou segurança dos criminosos, c captura dos desertores, sen~ 
do 111~c este auxilio, admittido pela pratica de todas as :ia~ 
çõcs, c por utilidade reciproca , hc hum a consequencia dos 
referidos princípios de soberania c jurisdicção internacional. 

Comindo com tudo prevenir, pela tleterminação de hum 
maximo, os abusos de que póde ser susceptível esse arbi~ 
trio dos Consules, dei·mndo nas prisões por tempo indefi
nito os respectivos subditos , aos quaes não póde a jurisdic
ção territorial negar protecção, dada esBa violencia, para a 
qual não deve concorrer , Houve o Mesmo Augusto Senhor 
por hem que este negocio fosse transmittitlo ao Ministro 
dos Negocios Estrangeiros, ao qual compete providenciar 
a respeito do dito maximo, procedendo porêm V. S. corno 
até agora, em quanto não se der essa providencia. 

De os Guarde a V. S. -José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. Antonio Thomaz de Godoy. 

l\linií'terio dos Negocias d1 Justiça. Rio de Janeiro em 
o 1. o de Dezembro de 185h. 

Em resposta ao Officio que V. S. me tlirigio em data 
de 1 G de Outubro proximo passado, em o qual, participando 
que, lendo sido recolhiclo ú Ca1lêa do Aljube o Norte-Americano 
Thomaz Mac Lcan desde 5 deiSctcmbro ultimo, em conse
quencia de requisição feita pelo respectivo Consul ao Sub
delegado da Freguezia de S. José, e que não tendo sido 
sufficientes as informações prestadas por aquelle Subdclega~ 
do, e pelo f.arcereiro da Cadê a, sobre o requerimento em 
que o dito Mac Lean pedio a sua soltura, para que a res
peito se tomasse huma prudente resolução, dirigira-se o 
seu antecessor ao Consul dos Estados-Unidos, que lhe res~ 
pondera, que aquelle subdito, de sua Nação, Piloto da Es~ 
cuna << Bay-City >> , estava preso por crime de insubordina
ção , e que por não haver a bordo lugar seguro, fora re
mettido para a Cadêa do Aljube até se lhe dar conveniente 
destino, pede V. S. se lhe declare se deve ou não conservar 
preso o dito Piloto, visto como não deve estar ao arbítrio 
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de ncnlmm Consnl prolongar a prisiío rle. hum sPu comJHl
t.riota, e qual o modo por que deverá proceder em outras 
cmergencias semelhantes , em ordem a evitar reclamações 
e embaraços: tenho de lhe !õignificar, quo sendo a prisão 
tlaquelle Americnno <Í roquisic.no do respectivo Consul , para 
fiem· detido até ser opportunamenle conduzido para seu l'aiz, 
a fim de responder lá pelo crime commettido a bordo da 
Escuna (( Bay-City )) , contra o seu Capitiío , não deve V. S. 
ingerir-se na justiça da prisão, que aliás não hc seniío h u
ma detenção, c pela raziío de não haver a bordo lugnr 
seguro, sendo que se não póde recusar este auxilio que 
os Governos reciprocamente se prestão por bem de sua 
soberania e jurisdicção para com os respectivos subditos em 
diverso territorio. 

Deos Guarde a V. S. -José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. Desembargador .Jeronimo Martiniano Figueira de 1\'lello. 

N." 361.-BIPERlO.-Aviso de 30 de Outubro de 1856.
Solve duvidas occorridas ao Juiz de Paz mm's votado da Pa
t·oclu'a da Ilha Grande, na execução das lnstrucções de 27 de 
Setembro. 

1. a Secção. llio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Impcrio em 30 de Outubro de 1856. 

Foi presente ao Governo Imperial o ~ffieio que Vm. 
me dirigio com data de 6 do corrente, consultando sobre as 
seguintes duvidas , que lhe occorrem nn execu~ão das Ins
trucções de 27 de Setembro ultimo. 

1. a Se á vis.ta da disposiçao do Art. 4. 6 das ditas Ins
trucções deve-se €onsiderar desnecessaria, e por tanto revo
gada a disposição do Art. 49 da Lei Hegulamentar das 
Eleições, que manda antes da apuração contar e emmassar 
as cedulas dos votantes. 

2. a Se o involucro de qualquer cedula deve ser em 
papel separado, ou se esta póde ser cscripta no proprio 
papel que servir de involucro. 

3. a Se sendo a cedula escripta no papel do involucro 
este contiver outras cedulas, deve, em face do disposto no 
Art. 5." das mesmas Instrucções, ser tambem inutilisada 
aquella, ou somente as outras. 
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de ncnlmm Consnl prolongar a prisiío rle. hum sPu comJHl
t.riota, e qual o modo por que deverá proceder em outras 
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Escuna (( Bay-City )) , contra o seu Capitiío , não deve V. S. 
ingerir-se na justiça da prisão, que aliás não hc seniío h u
ma detenção, c pela raziío de não haver a bordo lugnr 
seguro, sendo que se não póde recusar este auxilio que 
os Governos reciprocamente se prestão por bem de sua 
soberania e jurisdicção para com os respectivos subditos em 
diverso territorio. 

Deos Guarde a V. S. -José Thomaz Nabuco de Araujo. 
Sr. Desembargador .Jeronimo Martiniano Figueira de 1\'lello. 
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papel separado, ou se esta póde ser cscripta no proprio 
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4-. • Se a cetlula escripta no papel do involucro estiver 
riscada, e dentro della se encontrar outra cedula não ris
cada, deve ser inutilisada unicamente aquella, ou igual~ 
mente e11ta. 

Em resposta tenho de declarar a V m., para sna intelli ~ 
gcncia c execução. 

Quanto a 1. • duvida , que as citadas Instrucções não 
tendo, revogado , nem podendo revogar disposkão alguma da 
tei Hegulamentar das Eleições, deve continuar a ser obser~ 
vado o disposto no Art. lí-9 da citada Lei , que teve somente 
por fim o arranjo e coordena-_:ão das cedulas, sem prejuízo 
da providencia do Art. 4. o das lnstrucções, tomada no intuito 
de facilitar a discriminação das que devão ser inutilisarlas, 
nvitr:mdo a confusão na contagem e na apuração de mais de 
huma, o que não impede que ellas sejão emmassadas na occasião 
da contagem, e tiradas da urna nos respeclivos maços, com 
tanto que só sejão abertas e apuradas de huma em hum-a. 

Quanto a 2. a duvida' que h e indiferente que qualquer 
ccdula seja cscripta no proprio papel do involucro, ou em 
papel separado, huma vez que em ambas as hypotheses seja 
fechada por todos os lados com obreia , lacre, ou outra 
substancia que sirva para este fim. 

Quanto a 3. a que subsiste nas hypotheses ahi figuradas 
a providencia do Art. 5. o das sobreditas Instrucções , e 
que por tanto devem ser inutilisadas todas as cedulas inclusive 
a do involucro, por dar-se a respeito dellas a mesma razão 
que aconselhou semelhante medida. 

Quanto a 4. a finalmente' que deve ser apurada a cedula 
não riscada, nem emendada incluída em outra riscada, ou 
emendada que lhe servir de involucro por quanto esta de 
nada valendo em virtude da Lei , vem a ser em tal caso 
h uma só cedula, e não ha motivo para que esta seja 
desprezada. ' 

Deos Guarde a Vm.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Juiz de Paz mais votado da Ilha Grande. 
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N.• 362.-Aviso de 31 de Outubro de 1856. -Declara que 
somente devem ser convocados e fazer parte das turmas os 
Eleitores e Supplentes existentes, não tendo lugar a sub
stituição dos Eleitores e Supplentes mortos , mudados da 
Parocl~ia, ou impedidos. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. !Hinisterio dos Negocios do 
Imperio em 31 de Outuhro de 1856. 

Em resposta ao Officio que Ym. em data de hontem 
dirigio-me , perguntando- se pela morte ou ausencia de 
alguns Eleitores, os Supplentes mais votados devem occupar 
na formação da Mesa Parochial os lugares daquelles na 
respectiva turma, e neste caso a quem compete occupar 
os lugares dos ditos Supplentes-, tenho de declarar-lhe 
que, segundo os Arts. 5.• e 8.• da Lei Regulamentar das 
Eleições, os quaes tratão da orgnnisação das Juntas de 
Qualificação dos votantes, e cujas disposições são em tudo 
extensivas á formação das l\lesas das Assembléas Parochiaes, 
em virtude do que determiuão os Arts. 41 e 43 da mesma 
Lei , não se chamão Supplentes para substituir os Eleitores 
mudados, mortos ou impedidos, e nem ha substituição dos 
Supplentes que faltarem por iguaes motivos, devendo uni
camente ser convocados e fazer parte das turmas aquelles 
Eleitores e Supplentes que existirem, e estiverem presentes 
e desempedidos, embora o seu numero esteja muito limi
tado por quaesquer faltas que se dêm, recorrendo-se, no 
caso de falta absoluta de todos elles, á providencia do Art. 
6.• da Lei, repetida nas Instrucções annexas ao Decreto n.• 
1.812 de 23 de Agosto ultimo, a qual he applicavel a todos 
os casos em que ha falta de Eleitores e Supplentes para 
organisação das Juntas e ~lesa.,, conrorme está declarado 
em varios Avi!ios. Sómente se convocão Supplentes para sup
prir a falta de ]~leitores mortos , mudados ou ausentes 
quando se trata de votação em Collegio eleitoral, segundo 
dispõe o Art. 65 da rerarida Lei, cuja doutrina não póde 
ampliar-se ao caso em questão, em vista do Aviso n.• 116 
de 18 de Setembro de 1848. 

Neste sentido rorão expedidos, alêm deste Aviso, os 
de n.• 141 de 24 de Novembro de 1846, n.• 150 de 5 de 
Dezembro do mesmo anno S 4. •, e n. • 84 de 27 de Abril 
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de 18i.7 § 9.• O que lhe communi6o para suo inlclligencia 
c governo. 

Dcos Guarde a Vm. - tuiz Pedreira do Coutto Fer
raz. -Sr. .Tuiz de Paz Presidente da l\1csa •la Asscmbléa 
l'arochiol da Lagoa. 

N•. 363. -A viso de 31 de Outubro de t 856. - Contêm 
providencias sobre os trabalhos da.ç itlesa.ç das 

Assembl1:as Parocl!iaes. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 3t de Outubro de 1856. · 

O Governo Imperial Ha por bem mandar Declarar a 
Vm. para seu conhecimento e execução na parte que lhe 
toca; 1. • , que as Mesas das Assembléas parochiaes devem 
trabalhar em dias snccessivos a começar da t.• Dominga de 
Novf.lmbro proximo futuro, dando principio aos respectivos 
trabalhos ás 9 horas da manhã, e concluindo-os ás 6 horas 
e meia da tarde, salvo se antes dessa hora estiver esgotada 
a lista da chamada do dia, ou terminada a apuração; 2. • , 
que Vm. como Presidente da Mesa dessa Parochia deve fazer 
observar escrupulosamente todas as disposições . do Art. 48 
da Lei Regulamentar das Eleições, não consentindo que em 
caso algum se deixe de organisar a relação dos que não 
comparecerem á 1. a e 2. a chamadas' nem de proceder-se 
á 3. a no dia immediato ao em que findar a 2. • em hora 
que será annunciada por Vm. ao encerrar os trabalhos do 
dia, convindo que a hora por Vm. designada seja sempre 
a mesma declar;Jda nesta Circular para 9 começo dos tra
balhos que he a marcada no Art. 42 da citada Lei; 3.•, 
que concluído o processo da contagem , e emmassadas as 
cedulas não deixe de fazer expressa menção do numero das 
que forão recolhidas , o que deverá ter lugar em acto espe
cial com todos as especificações exigidas pelo Art. 49 , e 
referindo-se o numero de cedulas inutilisadas com declaraçllo 
se o forão em virtude da disposição do Art. 50 da Lei citada, 
ou da do Art. 5.• das Instrucções de 27 de Setembro ultimo; 
4.·• finalmente, que as Mesas Farochiaes não podem se re
cusat· a receber e a mandar transcrever nas Actas todos 
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os protestos que forem apresentados pelos votantes •IM 
respectivas Parochias, com as circumstancias que tendão a 
esclarecer a autoridade competente, e fazendo acompanhar 
quaesquer informações, que as mesmas 1\Iesas hajão de dar 
sobre taes protestos , de todos os documentos que forem 
necessarios Jlara pm·feito conhecimento da verdade. O que 
tudo hei JlOr muito recommendado ao seu zelo. 

Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreir·a do Coutto Fer
raz.- Sr. Juiz de Paz Presidente da Mesa Parochial de .•• 

N.• 364..-EAZENDA.-Em 31 de Outubro de 1856.-Buscas 
que se devem contar de huma certidão extrahida de dous 

livros mestres. 

João l\Iauricio Wanderley, Presidente do Tl'ibunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao Officio do Sr. lnspector 
da Thesoural'ia do Pará n. • 157 de 15 de Setembro proximo 
11assado, em que dá conta do modo por que resolveo a duvida 
proposta pelo cartorario, se, tendo de passar huma certidão a 
hum Official reformado , extra h ida de dous livros mestres , 
devia contar a busca corno dada em hum só livro ou como 
em dous; lhe declara que obrou acertadamente mandando conta
la como se fosse dada em hum só livro, visto como outra não 
póde ser a intelligencia da Ordem de 22 de Novembro de 
1837, por não deverem considerar-se como distinctos os tomos 
dos livros mestres dos Corpos , para onde são transportados, ou 
em seguimento se escripturão os assentamentos das respectivas 
praças; sendo evidente que pa1·a o caso v~tente nenhuma 
applicação tem a Ordem n.• 82 de 10 de Julho de 1838. 

Thesouro Nacional em 31 de Outubro de 1856. ~João 
Mauricio Wanderley. 
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COI..LECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

185(). 

TOMO 19 CADER\'\0 11.0 

N.• 365. -FAZENDA.-Em 5 de Novembro de 1856.-Incom
petencia das Presidencias ele Província para decidirem as 

questões de assentamentos dos Empregados e Pensionistas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
5 de Novembro de 1856. 

lllm. c Exm. Sr.-Constando dos papeis que acompanhárão 
o Officio de V. Ex. de 13 de Junho ultimo sob n.• 49, que, 
por occasião de suscitar-se duvida na Thesouraria de Fazenda 
dessa Província sobre o pagamento do ordenado do Bacharel 
Sebastião José da Silva Braga, Juiz de Direito da Comarca de 
Turyassú, vencido durante o prazo que, nos termos do Decreto 
de 26 de Julho de 1850, lhe foi marcado para entrar em 
exerci cio do seu cargo, ordenara V. Ex. áquella Repartição 
que abrisse assentamento, e satisfizesse ao mesmo Juiz de Direito 
o referido ordenado; tenho por conveniente declarar a V. Ex., 
que sendo da exclusiva competencia das Thesourarias de Fazenda, 
na conformidade do Art. 1." § 10 do Decreto de 22 de No· 
vembro de 1851, a resolução de todas as questões que versarem 
sobre assentamento de quaesquer empregados ou pensionistas, 
não póde V. Ex. mandar abrir assentamento algum por qualquer 
motivo que seja. Semelhantes questões, embora de natureza 
administrativa , só devem ser decididas pelas Repartições de 
Fazenda, com os recursos estabelecidos na Lrgislação em vigor. 

Deos Guarde a V. Ex.- João l\lauricio "randerlev.- Sr; 
Presidente da rrovincia do 1\Iaranhão. . 
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N.0 366.-UIPERIO.-Em 5 de Novembro de 1856. 
Declara 9ue no acto da apuração das cedulas he que se 
deve verificar as que devem ser inutilisadas, e que a Acta 
em que disso se deve fazer menção he a e~pecial da apu-
1"ação das cedulas. 

1.• Secçã~. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Nego
~ios do Imper10 em 5 de Novembro de 1856. 

Em resposta ao Officio que acabo de receber da 
Mesa Paroch1al da Freguezia de Santo Antonio com 
a data de hoje, consultando pelos motivos que expõe, 
se no acto de contar e emmassar as cedulas dos vo
tanies deve logo abri-las, e inutilisar as que o deve
rem . ser na fórma da Lei e Instrucções do Governo , 
ou reservar a abertura e o exame das mesmas ce
ndlas para o acto da apuração, e neste caso em qual 
das A c tas deve fazer menção das inutilisadas, tenho 
de declarar á referida l\lesa Parochial, para sua intel
ligencia e execução, que em face do disposto nos Ar
tigos 4.0 e 5.0 das Instrucções de 27 de Setembro ul
timo, as cedulas devem ser abertas huma por hu
ma na occasião fia apuração, e que só então podem 
ser inutiJisadas as que estiverem nesse caso, enten
dendo-~e por estes Artigos e pelo § 1. o do A viso de 
28 de Outubro yroximo findo, a disr.osicão da se
gunda parte do § 3. o da Circular de 31 desse mez , 
em que se funda a duvida proposta , e outrosim , 
que a Acta em que se deve fazer mencão das ce
dulas inutilisadas he a Acta especial dá apuracão, 
de que trata o Artigo 55 da Lei Regulamentar ·das 
Eleições. 
· Deos Guarde a Vm. -Luiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Juiz de Paz Presidente da ~lesa Paro
chiai da Freguezia de Santo Antonio. 
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N.o 367.- FAZENDA.-Em 6 de Novembro de 1856 -'-Sisá 
ou sello que devem pagar os objectos de huma fa-

brica vendida. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
6 de Novembm de 1856. 

Declaro a V. S. para que o faça constar á Collectoria, das. 
J\endas Geraes da cidade de Nicterohy, que, mn execução da 
lmpel"iAI Uesolução de 5 do corrente mez, tomada em Consulta
da Secção de Fazenda do Conselho d'Estado sobro o requeri·· 
mento, em que a Companhia de refinação de assucar e- distillação, 
existente na mesma cidade, pede que se a admitta a pagar· 
sisa pelo valor de 20.0003 sómente , em que foi estimado o 
arrendamento que comprara a Pedro Pereira de Andrade de 
huma casa e alguns telheiros a ella annexos , e nllo pelo valor 
de 70.000~ , que representa o importe total dessa compra e da 
dos instrumentos, machinas, utensis, moveis e sobresalentes, QU8: 
pertencião á fabrica de refinação e distillação , estabeleci(ja na 
mesma casa, como pretende o mencionado Collector ; deve ella 
considerar como sujeitos ao sello proporcional e isentos da sisa,. 
não só os moveis propriamente ditos e sobresaleiites, mas tambem. 
todos os objectos que possão ser tirados ou removidos do solo
e dos edificios da fabrica sem ruina ou deterioração, quer 
dos proprios objectos, quer dos mesmos edificios. . 

Deos Guarde a V. S. -João Mauricio Wanderley.- Sr. 
Director Geral das Rendas Publicas. 

N.o 368. -Em 8 de Novembro de 1856.- Formalidades parCI> 
o desconto de ancoragem dos Navios que trazem Colonos. 

Ministerio dos Negocios da :Fazenda. Rio de Janeiro em 
8 de Novembro de 1856. 

Commnnico ao Sr. Administrador da Mesa do Consulado; 
em resposta ao seu Officio n.o 78 de 30 de Outubro ultimo, 
que nesta data officio ao Ministerio dos Negocios Estrangeiro~ 
para que recommende aos nossos Agentes Consulares , que t 
quando lhes forem levados, para serem anthent.icados , os mani
festos dos navios destinados aos portos do Imperio , com co- . 
lonos, dêm .conhecimento aos respectivos com mandantes, ou. 
donos; das formalidades marcadas ·no Uegulamento n. o 356 de 
26 de Abril dc-18U. para a concessão do desconto na ancoragem,. 
de que trata o Decreto n.o 401 do t.o Fevereiro de 184ti,. 
c que elles proprios observem restrictamente o que ahi se achá 
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disposto, a fim de evitat·-se a reluctancia que, segundo informa 
o Sr. Administrador, ha da parte dos mesmos commandantes 
em satisfazerem esse imposto. 

E em solução aos quesitos, sobre que consulta no mesmo 
officio: 1.", qual a autoridade que deve conhecer das circum
stancia~ dos colonos p3ra a conces!iÜO do desconto da anco
ragem ; 2. •, so o transporte de colonos, cuja passagem for 
paga por associação ou empresa rio, dá direito ao capitão á 
reducção do imposto: dedaro ao mesmo Sr. Administrador, 
quanto ao primeiro, que o Dect·eto 11.0 401 do t.o de Fevereiro, 
limitando-se a substituir pela quantia lixa de 10~ a que, nos 
termos do citado Decreto de 26 de Abril, variava a juizo do 
chefe da H.epartição fiscal, não revogou de modo algum o que este 
ultimo estatuio ácerca da autoridade a quem incumbe o examll 
dos documentos para tornar e!fcclivo o desconto lixo; c que, 
pot· tanto, ao Sr. Administrador da 1\Iesa do Consulado compete, 
como até aqui se tem estatuído, tomar conhecimento de seme
lhante objecto. E quanto ao segundo, que a duvida proposta 
já foi clara e terminantemente resolvida pela ordem de 29 de 
Maio deste anuo, quando declarou ao mesmo Sr. Administrador 
que, sendo o fim expresso do d11seonto da ancoragem o facilitar 
a emigração para o Imperio aos colonos destituídos de meios 
de pagarem a sua passagem , não podia ter applicação esie 
beneficio áquelles cujas despczas de transportes não corressem 
por sua conta.- João Mauricio \Vanderley. 

N. • 369. ---Em to de Novembro de J 856.- Dil'eitos que se 
devem cobrar na venda de terras publicas . ... 

João l\lauricio "·anderlcy, Presidente do Tribunal do Thc
som·o Nacional , em resposta ao Oficio do Sr. Inspector da 
Thesouraria do llio Grande do Sul de 15 de Abril deste anno, 
em que , transmittindo a demonstração da despeza feita com 
a medição do primeiro tet·ritorio vendido á sociedade organisada 
pelo Conde de 1\Iontravel , pergunta se semelhante venda está 
tarnbem sujeita á sisa, ou sómentc aos 5~ de direitos de Chan
cellaria por cada quadrado de 500 braças, marcados no Art. 
10 da Lei de 18 de Setembro de 1850, lhe declara, de confor
midade com o parecer da Secção de Fazenda do Conselho d'Estado, 
que ao refel'ido imposto de ~ só estão sujeitos os posseiros 
que receberem das H.epartições Provinciaes os títulos de pro
priedade dos terrenos, que lhe ficarem pertencendo, em virtude 
da citada Lei, e não os compradores dos lotes· e sobras das 
terras publicas que fórem medidas e demarcadas ; e quanto 
á sisa, que os compradores de taes terras devolutas estão 
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disposto, a fim de evitat·-se a reluctancia que, segundo informa 
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comprehondidos na generalidade das disposições do Alvat•â de 
3 de Junho de 1809 para o pagamento deste imposto, por 
isso que a Lei de 18 de Setembro de 1850 os não isentou 
delle, mas que só deverão satisfazer a metade de sua impm·tancia, 
uos tet·mos da Ordem n. o 233 do 23 de Setembro de 1851, 
por serem as terms de proprit-dade nacional. 

Thesonro Nacional em 10 Novembro de 1856.- Joftó 
Mauricio \Yandcrley. 

N.• 370.- Em 10 de Novembro de 1856.- Execução da Le& 
do Orçamento, e cobrança dos direitos de 7 por cento 

de exportação. 

João llauricio \Vandcrley, Presidente do Tribunal do The
somo Nacional, remette aos St·s. Inspectores das Thesourarias 
a Lei n.o 88'~ do 1. • de Outubro ultimo, para a devida execução, 
c ordena que do 1.• de Janeiro de 1857 em diante fação cobrar 
os direitos de exportação na razão de 7 "/., na conformidade 
do § 1.• do Art. 1l da mesma Lei. 

Thesout·o Nacional-em 10 de Novembro de 1856.- Jo!to 
:\Iauricio Wanderlf'y. 

No 371.- Em 10 d) Novembro de l8'5G.-S'Jbre a intelligencia 
das palavras e!fectivo exercicio do § 3.• do Art. 57 do 

Decreto de 20 de N ovcmbro de 18110. 

Uinisterio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
10 de Nolembro de 1856. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo Sua .Magesladn o Imperador 
Ouvido a Secção de Fazenda do Conselho d'Estado sobre a 
duvida que se otferecia, se o tempo em que os Empregados 
do Thesouro e Thesourarias fallão á Repartição por motivo 
de molestia, deve ser contado como de effectivo exercício no 
seu emprego, para serem aposentados no ultimo lugar que 
servirem, na fórma do § 3. • do Art. 57 do Decreto n.• 736 
de 20 de Novembro de 1850; foi por Imperial Resolução de 
29 do mez proximo passado decidido que a palavra effectivo 
tem por fim restringir ainda mais o modo de contar o tempo 
de servi~o de que trata o ~ t.• do dito Artigo, e que, como 
esta restricçãa não pódc referir-se senão ás faltas por motivo 
justificado, claro he que, segundo o espirito do Art. 57, não 
devem cllus ser contadas para o ctfeito de dar aos Empregados 

.. 
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do Thcsouro e Thcsourarias o direilo de serem aposentados 
com ordenado correspondente ao ultimo lugar que servirem. 
O que communico a V. Ex. para a devida iutclligcncia e 
execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-João :Mauricio Wandcrlcy.-Sr. 
Dircctor Gl•ral da Contabilidade. 

N.• 372.-GUERRA.-Circular de 10 de Novembro de 1856. 
Nomeia hum lnspector militar para todas as Companhias 

de Pedestres. 

Rio de Janeiro. l\Iinisterio dos Negocias da Guerra em 
10 de Novembro de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.- Não estando as Companhias de Pcdes
tt·cs sob a inspccção dos lnspcctores militares, c convindo não 
só á disciplina como á fiscalisação das despezas. que por cllcs 
correm, que hum Ofiicial superior s<'ja exclusivamente encar·
regado dessn serviço, Sua M agcstade o Imperador Houve por 
hem Mandar nomear o Coronel graduado do Estado-maior da 
2.• classe, Egas Muniz Tello de Sampaio; o que communico 
a V. Ex. para seu conhecimento e devida execução na parte que 
lhe toca. 

Deos Guarde a V. Ex.- l\Iarqucz de Caxias.- Sr. Presi
dente da Província de ... 

N.• 373. -Circular de 11 de Novembro de 1856. -Estabe
lece os vencimentos do Commando de Diâ.~lio para todos 

os lnspectores de districtos milttares. 

Itio de Janeiro. l\linistcrio dos Negocias da Guerra em 11 
de Novembro de 1856. 

Determinando Sua l\Iageslade o Imperador que a todos os 
lnspectores de districtos militares se abone desta data em diante 
os vencimentos correspondentes a Commandante de Divisão; 
assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento c execu
ção na parte que lhe tocar. 

Dcos Guarde a V. Ex. -l\Iarqucz de Caxias. -Sr. Presi
dente da Província de ... 
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N.• 374..-FAZENDA.-Em 12 deNovembro de 1856. Direi
los que deve pagar o arrematante de hum Navio apfn·e

hendido. 

João 1\lauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, aceusundo u re4~cpc;ão do Ollldu do Sr. lns
I>ector da Thesouraria da Bahia n.0 321 de 22 de Setembro 
ultimo, em que dá conta do modo pot· que resolveo em 
Junta ll questão suscitada a respeito da siza, que deve pagar 
o arrematante do Palhabote « 1\lary E. Smith, » apprehen
dido como impot1ador de Africanos ; lhe declara que o 
imposto da siza devido no caso vertente he o de 15 por 
cento estabelecido no Art. 51 § 11 da Lei ele 15 de Outubro 
de 1831 sobre as embarcações estrangeiras, que passão a na
cionaes, por isso que, como bem ponderou o Procurador Fiscal 
dessa Thesouraria, nem o facto da apprehensão alterou a origeni 
da embarcação, de que se trata, nem a Lei de 4 de Setembro 
de 1850 fez excepção alguma a tal respeito em favor dos 
apprehensorcs; convindo porêm observar ao dito Sr. lnspeetor 
que, versando a questão, de que tomou conhecimento em grão 
de recm·so, sobre exigcncia do imposto, que hc de natureza 
contenciosa, cumpria que a decidisse logo, como entendesse de 
direito, embora depois submettesse o caso ao Thesouro nos 
termos do Art. 1.• § 15 do Decreto de 22 de Novembro de 
1851. 

Thesouro Nacional em 12 de Novembro de 1856.-Jollo 
Mauricio Wanderley. 

N.o 375.-Em 12 de Novembro de 1856.-Dit·eitos que de1:em 
pagar as gratificações dos J1tize.~ de Direito, e os augmentos 

de vencimento dos lllagistrados. 

João :Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, sendo informado de que em algumas Thesou
rarias de Fazenda se tem arrecadado, em vez de 30, 5 •fo dos 
direitos correspondentes á gratificação que os J u!zes de Direito 
percebem pelo etTectivo exercício de suas funcçõcs, ordena aos 
Srs. lnspectores que declarem circumstanciadamente tudo quanto 
a semelhante respeito tem occorrido ; informando por essa 
occasião qual a intelligencia que derão á Ordem n.• 59 de 17 
de Fevereiro de 1851, explicada pela de n. o 233 de 9 de Ou
tubro de 1852; e bem assim, se cumprírão a ultima parte da 
de 15 de Abril de 1853 n. • 99, que mandou cobrar 25 ")0 , a 
titulo de direitos, de todos os Magistrados que, por errada 
intclligencia da Lei n. o 213 de 30 de Novembro de 184-1, ti-
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vesscm pago sómente 5 "/. do accrescimo de vencimentos que 
tiverão. · 

Thesouro Nacional em 12 de Nov~mbro de 1856.-João 
1\la m·icio Wanderley. 

N." 376.-Em 12 de Novembro nc 1856.-Pt·ocedimento contra 
os que edificão em terrenos de marinha sem concessão. 

João Mauricio 'Vandel"ley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em solução á duvida pmposta pelo Sr. Inspector 
da Thesouraria do Paraná, em Officio dirigido ao Exm. Presi
dente da Província, em 20 de 1\'Iaio do corrente anno, sobre 
o procedime-nto que cumpre ter para com alguns indivíduos 
da cidade de Paranaguá, que lhe consta haverem edificado em 
terrenos de marinha, dos quaes não obtiverão ainda concessão, 
lhe declara: 1.0 , que, visto terem sido baldadas as intimações 
dos Exactores fiscaes, deve o Sr. lnspector recorrer aos meios 
judiciacs, e exigir dos posseiros a cxhibição dos títulos em que 
fundão a legitimidade de suas posses, procedendo ulleriot·mente, 
quando sejão apresentados, na fórma da Lei, c como acousc
lharem as circumstancias; 2.", que se, em lugar dos títulos, 
apresentarem despachos de concessão, deverá cumprir o que 
determina o § 2.• da Ordem de 12 de Junho de 1851; 3.• 
finalmente, que, se não apresentarem nem títulos nem des
pachos, deve o Sr. Inspector manda-los notificar para reque
rerem a concessão, sob pena de serem despejados; com a 
declaração de que, em todo o caso, a perda das edificações e 
bemfeitorias he consequencia necessaria do facto de terem sido 
feitas em terreno publico sem titulo legal. ... 

Thesouro Nacional em 12 de Novembro de 1856.-Jollo 
Mauricio Wanderley. 

N. 0 277.-Em 15 de Novembro de 1856.-0s Interpretes tam
bem podem traduzir os manifestos que se devem apt·esentar 

nas Alfanáegas. 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica, em conformidade do Aviso do 
Ministerio da Justiça de 3 do corrente, aos Srs. lnspectores 
das Thesonrarias de Fazenda, para a devida intelligencia e 
execução, que Sua Magestade o Imperador, Attendendo á re
presentação do Presidente do Tribunal do Commercio da Capital 
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dn lmjwrin, ronsf:mte do seu Oficio dl' 6 dt' SefPmhro do 
coiTPilte anuo, Sl)brc não serem aceitas tia Alfandega da Côrtc 
traducçücs de manifestos, que os Capitães c Mestres de crn
IMrt·açíies estrangeiras tem de apr<'scntaa· para d'•spacho naquella 
HPpartiçiio, stmão feitas pt•los Corretores dü mnios, c aos 
parect>res do Conselheiro Procurador da Coroa t• da Secção de 
J usliça tlo Conselho d'Estado, a que !\I andou omir, Houve 
por bem Hcclarnr, pela Sua Imperial Hesohtç<1o de 2H do mt~z 
antecetlt1nte, tomada sob1·e a respt•ctiva Consulta, que visto:; 
os .\1'ls. ü~ do Codigo Comrnercial, 12 do Dt~t:rPto n." 8ü3 de 
de t 7 de Novembro, c 28 do Decreto n.• ~Oü 2G dt• Julho de 
1851, a permissão conecdida aos Corretores de naYios pam 
traduzirem tacs manifestos, de nenhuma maneira exclue a 
nttribuição geral dos lntcrprett's, os quacs não podem ser 
privados de servir eomulntiYamcnte com os mesmos Corre
tm·cs, sempre que as partes interessadas os prt'ferircm. 

Thesoum Nacional em 15 dr. ~ovcmbro dt• 1856.-João 
1\J aurieio Wanderley. 

N.o 378.- UlPEIHO.-Em 17 de Novembro dlJ 185G.
Declara o vencimento que compete ao Official J/ aio r da 
Secretaria de Presidencia de /)rovincia pelo exercict·o de 
Secretario quando este está licenciado com t'l'llrimcHlo, ou 
.çcm elle, ou está vago o lugar. 

1 .' Secção. Rio de .Janeiro. Ministerio tlos Negodos 
tlo Imperio em t 7 de Novembro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr.- Respondendo ao olllcio de V. 
Ex. de H de Outubro ultimo, sob n.o 42, relativo ao 
requerimento em que o Official Maior da Secretaria dessa 
Prcsidencia .JOflO da Cunha Lobo Barreto rede que lhe 
Sl'ja abonada o 5. a parte . do ordenado do Secretario da 
mesma Presidencia desde o dia em que se findou a licença 
do proprietario que veio para e~ ta Côrtc ti·atar de S'JO ~ande: 
tenho de declarar a V. Ex. para sua inlelligencia, que se
gundo o que foi resolvido por Avisos de 13 de Novembro 
de 185!& c de 5 de Setembro de 1855 compele ao Oficial 
Maior , quando serve de Secretario, a 5. • parte do orde
nado deste nos termos do Decreto n." !~59 de 27 de Julho 
de 18'~6. nos casos em qnc fica o proprictnrio com direito 
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Maior , quando serve de Secretario, a 5. • parte do orde
nado deste nos termos do Decreto n." !~59 de 27 de Julho 
de 18'~6. nos casos em qnc fica o proprictnrio com direito 
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aos \'encimcntos, c todo o ordenado quando o emprego !!e 
aeha vago, ou o stnenluariQ não percebe os honorarios. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz P~dreira do Couto Fer
raz -Sr. Presidente da Pro\"incia de S. 1\•dro. 

N. 37n.-Em 17 de Novembro de LR56.-Del'lttra que 
estando f'e·ita IIUma elei!·ão de Eleitores , só au Poder 
compcte1Jlc pertence julgar ela validatlc ela mesma 1 pela 
facto de se·rcm os traballtos presididos por hum Jui:: 
de Paz que occupam empregos inccmpati·veis tle ser 
accwmmtlados ÚfJitclle. 

1 .a Seccão. Hio de Janeiro. Ministerio dos Nc
gocios do ltÍtperio em 17 de Novembro de 185Ü. 

1\cspondemlo no Officio que Ym. me tlirigio com 
clala de () do corrente I expondo os motivos em que se 
funda para julgar gue n Presidencia da Assembll·a l\.1-
rochial da Irreguezm dessa Cidade I na eleição pri
maria, a que ultimamente alli se procedera, não com
petia ao primeiro Juiz de Paz , por ser ao mesmo 
tempo Substituto do Juiz Municipal,.. e de Orphüos, 
Subddcgudo de Policia, c Jlresillenlc da Cmnara M.uni
cipul, c sim a Ym. como Juiz de Paz, immediato em 
yotog ; c pede que o GoYerno Imperial decida se foi 
legul aquelln providencia, e no caso nega lho haja de 
dar as proYidencins necessarius para cortar qualquer 
conflicto de jurisdicçiio: tenho de dedurar-lhe, pura 
sua intelligencia I que, com quanto á vista das decisões 
do Governo por Ym. citadas, e de outras que correm 
impressns, seja incompatiYel a accummulação do cargo 
de Juiz Municipal sulistiluto com o de Juiz de Paz, 
todaYia no caso Yertente nenhuma proyidcncia cabe 
no Governo tomar relativumente ú dita eleição, cuju 
legalidade será julgada pelo l)oder competente, ao 
qual serão presentes as respertivas Actas com os pro-
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testos que por ventura tiverem sido feitos por occasião 
da mesma eleicão. 

lleos Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coult() 
Jrcrraz. -Sr. Candido Ignacio Jrerrcira Lop()s, .I uiz de 
Paz do Districlo da Cidade da Campanha I em ~linas 
Geracs. 

N ." :.180.--J~m L 7 de Novembro de L8~><>.- .fpprovn a, de
ci~tlio do Presidente tla Pror;incia de 11linfts Gcraes, fJlW de
darot' nulla a elciçtio tlc hwn Cidadão para o cm·go de 
FCI'eaclor 1 por ntio ter os clous annos de domicilio no 
Municipio 1 e m.andott expedir clipl01na ao 1. • Supplentc 
pa.m completar o numero de Vcreadorc.~. 

l.a Scccão. Bio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocios do fmpcrio em 17 de NoYcmbro de 185(). 

1\lm. e Exm. Sr. - 1;-oi approvada a decisfio dada 
pot· V. Ex. á Consulta que lhe fez a Cama r a Municipal 
da Cidade de Baependy, declarando-lhe achar-se nulla, 
à vista das disposições do Art. 4. 0 da Lei do 1.• de 
Outubro de 18.28 1 c do Art. 98 da de 19 de Agosto 
de 18iô, a cleiçrw que pam Vereador rccahio em 
hum Cidatláo rp1c nf\o reunia ús outras condições de 
eligibilidadc, a de ser domiciliario por espaço de dous 
annos dentro do respectivo Termo I c ordenando-lhe 
em consequencia que expedisse diploma ao immediato 
em votos, a fim de se completar o numero dos Ve
readores que devião compor a respectiva Camara 1\lu
nicipal. O que communico a V. Ex. para sua int~Bi
gencia c em resposta ao seu Oflicio de 31 do mez 
passado. 

neos Guarde a V. Ex.- tuiz Pedreira do Coutto 
Ferraz. -Sr. Presidente du Provineia de 1\linas Geracs. 
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de cada filho legitimo , ou legalmente legitimado , ·e 
o do fallecimento de qualquer dessas pessoas , que 
morrer durante a vida do Official ou praça. E por
que estes esclarecimentos sejão de urgencia para a 
boa execução das ordens em vigor; o Governo Im
perial ordena que as presentes disposições se execu
tem restrictamente desde já a respeito da família actual 
dos Officiaes e praças existentes no E~ercito. . 

Deos Guarde a V. Ex.- Marquez de CaXIas.
Sr. Presidente da Província de ....• 

N.• 37.-FAZENDA.-Em 18 Janeiro de 1856.- O 
erro dos despachos, de que trata o Artigo 212 do 
Regulamento de 22 de Junho de 1836, só he relativo 
aos erros de calculo. · 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da l<'azenda 
em 18 de Janeiro de 1856. 

Communico a V. S., para a devida intelligencia, 
que o Tribunal do Thesouro Nacional, deo provimento 
ao recurso de L.· Leconte Ferou e c.·, sobre que V. S. 
informou em officio de 5 do corrent14, n.• 376, da de
cisão de V. S., mandando reformar o despacho de duas 
caixas de chales, em conseq uencia do engano verificado 
no arbitramento da mercadoria no acto da sabida; 
visto como o erro dos despachos de que trata o Artigo 
212 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, só he r~;
lativo aos erros de calculo, e não aos que tem lugar 
na avaliação das mercadorias despachadas por factura. 

Deo~ Guarde a V. S.- ~larquez de, Parl!ná .-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. · 
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N ." :181.-Um l7 de Novembro de 1~5(i.- ApproV{( a de
cisüo do Presidente da Província do Ceará, de qne nüo pódc 
fíl:;cr lmrte da Mesa Parodlial clt•. (;ranJa lmm Eleitor 
tJIW se uwtlol! pam Ollfl'lt 1'11nwlua. 

La Scceão. Rio de Jaueil'O. Miuisterio tios Ne
gocias do Iinpcrio em 17 de Nolcmhro de 183(). 

Illm. c Exm. Sr.-l"oi approvada a solução dada 
por V. Ex., c communicada ao Governo em seu Onlcio 
de 25 de Outubro ultimo, sob n." 89, relativamente 
á seguinte questão suscitada por occasião de proceder-se 
á eleicão de Vereadores e Juizes de Paz no dia 7 de 
Setembro ultimo, na Paroehia da Granja- se o Eleitor 
a que se refere o mesmo Ollicio podia fazer parte 
dos que dcviii.o concorrer para a composi«,:fío da res
pectiva Ucsa l1aroclJial, visto como ueeitlio V. Ex. , 
de conformiuade com a disposição do Art. 5. • da J.ei 
«le Hl de Agosto dB l8iG, c <le dillerculcs Avisos que 
a cxp1icavflo, que tinha o dito Eleitor perdido tnl di
reito, em razão de se ter provado que mudara para 
outra Jlarochia a sua residencia. O que participo a 
V. Ex para seu conhecimanlo. 

Daos Guarde a Y. Ex.- tuiz Pedreira do Coullo 
J<'erraz.- Sr. l)rcsidenle da Jlrovincia -Qü Cearú. 

N.• 382.- FAZENDA. Em 18 de Nm·embro de 185G.-1Jlanda 
inclui1· o arroz na l'ari(a dus ..:1/fandegas. 

João Mauricio 'Vanderlcy, Presidente do Tribunal do The
souro Nucional, ordena que na tarifa das Alfandcgas do lmpcrio 
srja incluído, na classe das substancias alimcnticias, o arroz, 
importado com casca ou sem clla, pagando no primeiro caso 
:100 réis pol' anoba, c no segundo 120 réis. 

Thesouro Nacional em 18 de Novcmht'o de 1856.- João 
Mau rido 'Vandct·ky. 
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:\." 38:1.-Em 18 de Novembro de 1856.-Suln·c vencimentos 

d] Em)rcgaios l'ublicos nos interDallos da.ç Sessões 
Le]islatiras . 

.loiío ~laurido Wantlerlcv, Presitlenlt• do Tribunal do Thc
somo Naci(Ínal, respondendo ao Officio do Sr. lnspedor da 
The.~ouraria de Minas de 20 de ~ovc1nbro do anno passado, 
em qu,e dá conta dos rnotin1s em que se fundou pam mandar 
pagar ao Juiz de mrcito da Comarca da Capital, Bacharel 
Vcnaneio José Lisboa, o ordenado r~atim ao kmpo que de
eorreo do encerramento da sessão do Corpo Lrgislutivo, de 
que hc membro, até a data em que lhe foi concedida huma 
licença pelo Presidente da Vrmincia, lhe dedara que, sendo 
e~prcsso IHl Ordem de 25 de ~ovembro de 1836 que os Em
pregados Publicos, membros do Corpo Legislativo, liÓ tem direito 
aos resp(•ctivos ordenados quando, depois do encerramento da 
se:são voltão logo a servir os empn•gos, ou aprescntão licença 
do Govemo Imperial, torna-se evidente que o Bacharel Lisboa 
não estava no c~aso dt) st•r pago do ordenado ro~lativo ao tempo 
adma irulit·;ulo, visto eomo n;1o s" tiPo a s•·u n·speito nenhuma 
das hypollli~SPS figuradas na citada Onlem. 

Thesouro Nacional em J~ de Norembro de 18ii6.- Jo1io 
!llauricio "'andcrlcy. 

N. 0 :38.}.-IMPERIO.--Em 19 de Novembro de 'lS:Jü-Os 
medicas, cirurgiões, e pharmaceuticos por Academias es
trangeiras, conlractados para o senJiço do Exercito ou 
Armada , não careCl'nt das pror·as de habilitação para a 
matricula na Junta de llyyie1W, bastando a l'xhibição do 
tillllu de sua nomeação. 

2.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Impcrio em 19 de Novembro de 1856. 

Em resposta ao Officio de 25 de Abril do annu. pag... 
sado, em que o Presidente da Junta Central de Hygiene 
Publica consultou, em virtude da Decisão da mesma Junta, 
se no caso, em que se acha o Dr. Frederico Guilherme 
Sohulgo, que requer ser matriculado sem ser sujeito á dis
posiçi1~:> do Artigo 25 do Regulamento de 29 de Setembro 
de 1851 , por ter sido engajado pelo Goveruo como Cirur
gião militar, deve ter appliçação o Aviso de 26 de Ja
ncir,J de 1855, ou o de 12 clc Fevereiro do mesmo armo , 



que dispensou de pro,·as de habilitação para a referida 
matrioula os medicos , cirurgiões , ou pharmaceuticos que 
fossem empregados no serviço militar do Exercito ou da 
Armada, bastando lhes a cxhibi..:ão do titulo de sua no
mcnçllo , - tt~nho de declarar n V. S. para conhecimento dn 
Junta Central, que deve ser (rbservada a doutrina do ul
timo dos citados Avisos. 

Deos Guarde a V. S.-tuiz Pedreira do Coutto Fer
raz.-Sr. l'residente interino da .Tunta Central de Hyigene 
Publica. 

N.~ 383.- Em 20 de No,·embro de 1856.-- O prazo para 
a validade dos exames ele preparalorios elas Faculdades 
de Direito, marcado tiO Artigo 30 do Regulamento 
complementar das mesmas Faculdades, começa a cor
t·rr da data da rxecurão do mesmo Regulamento. 

2. a Ser(,'ão. Rio de .Janeiro. l\linislerio dos Ncgocios 
do lmperio em 20 de Novembro ele t 856. 

O Governo Imperial , em rcFposla no Officio de V. 
S. de 5 do corrente mez, 1\landa declarar-lhe que o prnzo 
cslabelecido para a validade dos exames prcparatorio!\ no 
Art.igo 30 do Regulamento complementar das Faculdades 
de Direito, c11meça a correr da da la em que o dito Re
gulamento foi posto em execução, não se oomprehcndcndo 
no citado Artigo os exames fcilos antes daqnclla data, por 
quanto da-se nesta hypothese o mesmo fundamento da 
Decisão tomada sobre consulta da Scc(,'ão do Conselho 
fl'Estado dos Negocios do Imperio áccrca da intclligencia 
do Artigo 82 dos Estatutos das Faculdades de l\ledicina, o 
qnal foi explicado pelo Aviso de 15 de Março de 1855, 
sendo alêm disso esta doutrina cdnforme a estabelecida no 
Aviso de 9 de Novembro de 1854, expedido para a obser
vancia do Artigo 54 dos Estatutos das Faculdades de Direito. 
O que communico a V. S. para seu conhecimento c exc
cnção. 

Deos Guarde a V. S. -Luiz Pedreira do Coullo .Fer
raz - Sr. })i reclor da Faculdillle de Direito em S. Panlo. 
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N.• 386. -Aviso N.o 192 de 20 de No\'embro de 1856.-Ao 
Sr. Ministro da Fazcnda.-Sobre o t't'11Cttllt'11lo do Esaei'ente 
da Jnspccloria de mediçõt•s no .IIJaranhiio Luiz llaymundo 
Eu:erton. 

Hlm. c Exm. Sr.- Em solução ao Avi~o de V. Ex. de 
25 de Outubro proximo findo, que acompanhou o requeri
mento, informado pelas l)rcsitlencia c The~ouraria da Pro~ 
\'incia do Maranhão, e pelo qual o EscrcYcntc da Inspcctoria 
Geral das medições das Terras l)ublicas Luiz Ra~ mundo Ewerton, 
recorre da decisão da dita Thcsouraria, que lhe negou o pa
gamento de seus vencimentos Jm·antc o prazo de 2 mezes, 
em que esteve no gozo de huma licença concedida pela Pre
sidcncia da l'rovincia, tenho a honra de declarar a V. Ex. 
que conformando-me com o parecer do Dr. l•'iscul da Repar
tição (;era! das Terras l'ubliras, no qual se t!Pclara que os Es
creventes das Inspcctorias tem vencimentos lixos em virtude 
do Art. 11 do Regulamento de 8 de Maio de 1854, e não 
salarios por dias de trabalho, como aeonlece a respeito dos 
Agrimensores, e outros empregados das medições, deverá 
ser pago o Escrevente em questão dos seus vencimentos cor
rcspontlentes aos dous mczes tle licença com vencimento, que 
obteve da referida Prcsidencia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
A S. l~x o Sr. João Mauricio Wuntlcrlcy. 

N.• 387.-Aviso N.• lf.9ue 21 uc Novembro de 1856.-Ao 
Presidente de Santa Catharina. -llesolee as dw:idas pro-
1JOstas pelo lnspector Geral das medições, sobre o t·encimento 
dos Agrimensores quanáo empregados na medição das linha~ 
de allribuição exclusiva do lnspector. 

lllm. c Exm. Sr.-Tendo sido presente a Sua l\lagestadc 
o Imperador o Officio n.• 40 de 15 de Outubro lindo, com que 
V. E~. rcmetleo copia de algumas du\'iLlas propostas pelo Ius
pector Geral das medições nessa l'rovincia, Ilom·c por bem 
o l\lesmo Augusto Senhor Mandar declarar em solw;ão ás 
ui la~ duvitlas, qu~ quando o Inspcclor Geral empregar sob 



sua responsabilidade os Agrimensores na medição das linhas, 
que são da sua exclush·a altribuição, dC\cní pagar-lhes a hra
~:ngem de 7 réis, deduziildo-a da que a elle proprio compete, 
e que o uia tlo comeÇo de trabalho , desde o qual tem os 
mesmos Agrimensores direito á sua gratiticação, se deve 
contar da entrada para o mato. O que communko a V. 1-:x. 
para sua intelligenda e para que expeça nesse sentido as 
ordens neccssarias. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. Presidente de Santa Cutharina. 

N.o 388.-GUEURA.- Aviso de 21 de Novembro de 1856. 
Declara que em consequeneia de se distribuírem aos Corpos 
duas blusas por wuw, devem as sobrecasacas durar dotts 
({)li! OS. 

Rio de Janeiro. l\linistcrio dos 1\egocios da C ucrra em 21 
de Novembro de 18313. 

lllm. c E\m. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex. a inclusa 
nota dn malcria prima que nesta data mando n•mettcr para 
supprimcnto do Arsenal de (~uena. dessa Proyincia; c por esta 
occasião previno a V. Ex. de que, em const>quencia da distri
buição das duas blusas por ar1110 aos Corpos, deve o tempo de 
duração das sobrecasacas ser por dons a unos em H'Z de hum , 
como propüe em seu O!Ucio n." Hi8 de U. de Setembro 
ultimo. 

])eos (;uanh· a V. E\.-l\Iarqucz de Caxias.-Sr. l1rrsi
den!e da Prmincia do llio (irand!' do Sul. 

N.o 38n.- FAZE~BA.--Em 2i de l'iovemhro de 1856.-Js 
nstiluiçücs de direitos de consumo só podnn H'l' auto

risadas pelo .illinistcrio da Fa:elída. 

João :Mauricio "'andcrlcy, Presidente do Tribunal do Thc
souro Naci-onal, declara aos Srs. Inspectcres das Thcsourarias 
de Fazenda , para devida intelligencia c execu~r.o, que, com 
a suppressão das cartas de guia de que trata o Art. 23 do 
Decreto n. o 1.385 de 26 de Abril de 1854, as restituições dos 
direitos, que pelo At·t. 315 do Hegulamcnto de 22 de Junho 
de l83ü rrüo pcrmittídas quando, dPutro de hum crrto prazo, 
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duas blusas por wuw, devem as sobrecasacas durar dotts 
({)li! OS. 

Rio de Janeiro. l\linistcrio dos 1\egocios da C ucrra em 21 
de Novembro de 18313. 

lllm. c E\m. Sr.- Passo ás mãos de V. Ex. a inclusa 
nota dn malcria prima que nesta data mando n•mettcr para 
supprimcnto do Arsenal de (~uena. dessa Proyincia; c por esta 
occasião previno a V. Ex. de que, em const>quencia da distri
buição das duas blusas por ar1110 aos Corpos, deve o tempo de 
duração das sobrecasacas ser por dons a unos em H'Z de hum , 
como propüe em seu O!Ucio n." Hi8 de U. de Setembro 
ultimo. 

])eos (;uanh· a V. E\.-l\Iarqucz de Caxias.-Sr. l1rrsi
den!e da Prmincia do llio (irand!' do Sul. 

N.o 38n.- FAZE~BA.--Em 2i de l'iovemhro de 1856.-Js 
nstiluiçücs de direitos de consumo só podnn H'l' auto

risadas pelo .illinistcrio da Fa:elída. 

João :Mauricio "'andcrlcy, Presidente do Tribunal do Thc
souro Naci-onal, declara aos Srs. Inspectcres das Thcsourarias 
de Fazenda , para devida intelligencia c execu~r.o, que, com 
a suppressão das cartas de guia de que trata o Art. 23 do 
Decreto n. o 1.385 de 26 de Abril de 1854, as restituições dos 
direitos, que pelo At·t. 315 do Hegulamcnto de 22 de Junho 
de l83ü rrüo pcrmittídas quando, dPutro de hum crrto prazo, 
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se provasse que as met·cadorias ja havião sido despachadas para 
consumo, só podem ser determinadas pelo Ministerio da Fazenda, 
a quem compete avaliar os casos em que, por equidade, poderão 
ellas ter lugar. · ·· 

Thesouro Nacional em 21 de Novembro de i8õ6 . ..;J.~~ 
Mauricio Wanderley. 

N.• 390.-Em 21 de Novembro de 180.6.-As contas qut 
passão os Leiloeiros não estão sujeitas ao sello proporcional.· 

l\linisterio uos Negocios ·da Fazenda. Rio de Janeit·o ent 
21 de Novembro de 1856. 

Declat·o ao Sr. Administrador da Recebedoria, em solução 
ao recurso que interpôz ex-officio sobre a revalidação da conta 
do leiloeiro João de Alvarenga Gaudio, que não estando sujeitas 
ao sello propot·eional semelhantes contas , não pódc ter lugar 
a revalidação de que se trata, embora o committente passasse 
nella hum pertence, porque esta circurnstancia não lhe. póde 
imprimir o caracter de credito, que não tinha primitivamente.
João Mauricio 'Vandcrley.- Sr. Admirtistt·ador da Hccebedoria 
do Munieipio. .,, · 

N.• 391.-Em 21 de Novembro de 1856.-0 Administrador 
das Capatazias he o responsavel para com as part~s 

pelo extravio de volumes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
21 de Novembro de 1856. 

Em deferimento ao recurso do Guarda Fiel dos Armazens 
dessa Repartição, Joaquim Monteiro da Fonseca, a que se 
refere o seu Officio n. 0 371 de 4 de Janeiro ultimo, relativa
mente á indemnisação de alguns barris de manteiga extraviados, 
declaro a V. S. que nos casos de faltas de mercadorias como 
a de que se trata he o Administrador das Capatazias o responsavel 
para com as partes na fórma do Art. 54 do Regulamento 'de 
22 de Junho de 1836, ficando-lhe o direito salvo de rehaver 
a importancia da indemnisação do verdlldeiro causador do· 
extravio, uos termos do Art. 59 do mesmo negulamento. 

Deos Guarde a V. S. -João Mauricio "Wanderley.-- Sr. Con
sr>lheiro lnspector d' Alfandega da Côrte. 
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N. • 392.- Em 22 de Novembro de 1856.- Para a cobrança 
da.ç multas por falta de registro de terras. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda. Rio de Janeiro em 
,22 de Novembro de 1856. 

Tendo exph·ado o primeiro prazo marcado na Côrtc c Pro
víncia do Rio de Janeiro para o registro das terras possuídas, 
haja o Sr. Administrador interino da Rcccbedoria de dar ordem 
para que sejão recebidas na dita Repartição como renda do 
Estado, conforme requisita o Ministerio do lmperio, em Aviso 
de 18 do corrente, as multas impostas pelos Vigarios em virtude 
do Art. 95 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854.
João Mauricio 'Vanderley.- Sr. Administrador da Recebedoria 
do Municipio. 

N. 3!l3.-UIPERIO.-Em 24 de Novembro de 1856. 
App~·~vtt a decisão rlo_ !'residente t~a l'ronirwiiL do Uio de 
Janetro, declarando regular a deltberaçào da Mesa Paro
chiai de Santa Rita do Bio Negro , rle mandar inutilisar as 
cedulas recebidas pam a elcirão primaria, por se te1· 
lançado na uma illegalmente hum 1nasso de cedulas , 
e ordenado. que se procedesse criminalnwnte contra o 
autor daquelle abuso. 

1.11 Seccão. Rio de .Janeiro. l\linislerio dos Ne
gocias do Irnperio em 24 ele NovembrO"" de 1856 . 

. 
Illm. e Exm. Sr.- Accusando o recebimento do 

officio de V. Ex. datado em 18 · do corrente, tenho 
de communicar-lhe, para sua intelligencia que o 
Governo Imperial approvou o seu procedimento não só 
declarando que foi regular a aeliberação tomada 
pela Mesa Parochial de Santa Rita do Rio Negro , 
de inutilisar todas as cedulas que tinhão ;sido rece
bidas na eleição de 2 deste mez, por se ter confundido 
com estas grande porção de outras, que lançou na 
urna huma pessoa do povo , e de convocar nova
mente a Assembléa Parochial para o dia 16, mas 
tumbem ordenando Y. Ex. que o Helegado de Policia 
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do Termo passasse a fazer as diligencias necessarias a 
fim. de ser descoberto e punido o autor de semelha~e 
attentado. 

Deos Guarde a Y. Ex.:-Luiz. Pedreira do _Co.utto· 
Ferraz.-Sr. Presidente da Província do 1\io de laileiw 

I ' • : ~ 1 • " : 

N.• m11 .. -GUERRA.- Aviso de 25 de Novembro de 1856. 
Declara que n~o se devemdesqontar aos Inspectores mili,ares. 
e aos O fficiaes do Estado-maior dos Corpos , as f orragtnl tor
respondentes aos dias em que viajarem por mar. . , '·. 

JUo de Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Gucrrà étb 25 
de Novembro de 1856. 

lllm. c Exm. Sr.- Suscitando-se duvidas em algutnas The
soumrias de Fazenda sobre o abono de forra~cns aos Insp,ectores 
dos districtos militares durante os dias de viagem por mar, por 
entenderem as mesmas The:>ourarias que nesses períodos não se 
lhes deve fazer tal abono, Manda Sua Magcstade o Imperador 
Declarar a V. Ex., p&ra seu conllecilllento c governo, que se. 
devem abonar forragens aos ditos Inspectorcs , naquelle caso; 
por quanto tem elles de conservar cavalgaduras nas differentes 
Províncias, onde tem de inspeccionar: procedendo-se do tnesmo 
modo a respeito dos Offioiaes do Estado-maior dos ditferentts 
Corpos.· ,;.: •.. ·.;_;, _, ·. ·; .. •.;· [J .·-!i'' 

Deos Guarde a V. Ex. Marquez de Caxias.-Sr. P~~fJ~B\Q, 
da Província de . ~ . - -

.. .. 
N.• 395. -.FAZENDA.-Em 28de Novembr~ de 18!>6. Cirltced~ ·· 

favores á Companhia de navegaçâo ((União>J. .J 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeirçl :em, 
28 de Novembro de 1856. 

Tendo resolvido fazer extensivos á Companhia de nav~a~o 
a vapor « União )>, que, acaba de ser organisada em Southampton. 
para transportar mercadorias entr~ ess~ porto e . o d.esta ~~rte, 
com escala pela Bahia e .Pernambuco , os mesmos favort15. que~ 
por Portaria de 23 de Outubro de 1851 , forão concedidos 11 
Real Companhia Britannica de paquetes a vapor, mediante ílança 
idonea do seu respectivo Agente nessa Alfandega, nos '~tlhdl 
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do Art. 5.0 do Regulamento de 15 de Ianeiro de 1838, para 
que sejão . desembaraçados os ·seus vapores , e sigão viagem nos 
dias determinados; assim o communico a V. S. para sua intélli-
gencia, e devida execução. · 

; :Deos Guarde'' a V. S.- Jolio Mauricio Wlmderley.- Sr •. 
Co-.selbelro lnspector d' Alfandcgn. · · · . . 

Semelhante ao Lonsulndo, e ás Thesourarias da Bahia c 
de Pernambuco. 

N. 396.-IMPERIO,-Em ':28 de Novembro de 1856.-
1. o Pertenceás Mesas dos Collegios remettcr os Diplmnlls 
dos Deputados e Supplentes.-':2: A'sCamaras Municipaes 
dascabeças dos disttictos se devem remettercopiasauthentica 
das Actas dos ditos Collegios, quando os districtos tem 
ma.is de hum Collegio. -3: H c unicamente neste caso que 

· tem lugar a transcrip~ão da Acta dos Colleyios Elci
toraes nas notas do Tabellião do luyar. 

1.• Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Ne
gocias do lmperio em 28 de Novembro de 1856. 

Dlm. e Exm. Sr. -Foi approvada a solução dada 
por . V. Ex. ás duvidas que lhe forão propostas por 
hum Eleitor da Parochia da Cidade de Campinas, de-
clarando-lhe V. Ex. : . 

1. o Que ás Mesas dos Collegios EleitÕraes compete 
transmittir aos Deputados e Supplentes , no caso do 
§ 8. o do Artigo 1. • da Lei n. o 8.12 .de 19 de Setembro 
de 1855 ~ a copia authentica da Acta que lhes servirá 
de diploma: 

2. o Que ás Camaras ~Iunicipaes das cabeças dos 
districtos devem ser remettidas copias authenticas das 
ditas Actas, somente no caso de terem os mesmos dis
trictos mais de hum Collegio, como se acha estabelecido 
no § 10 do Artigo 1.0 da citada Lei: 

· 3.0 Que tambem, á vista da disposicão deste §, e 
do Artigo ':26 do Decreto n.O 1.812 de· 23 de Agosto 
ultimo, he unicamente no caso referido- de compre
hender o distrioto mais de hum Collegio - que tem 
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lugar. a prescripçâo de transcrever-se a Acta no livro 
das notas do Tabellião do lugar. 

O que communico a V. Ex. para sua intelli
gencia, e em resposta ao seu Officio de 21 do cor
rente mez, sob n.• 177. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto 
I<' erra~.- Sr. Presidente da Província de São Paulo. 
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COLLECÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO 

BRASIL. 

1856. 

TOliO 19 f.ADERNO 12.• 

Bepartl~álo Geral das Terras Publicas. 

N.• 397.- Avigo Circular de 4 de Dezembro de 1856.- Aos 
Presidentes de Provincias.-A respeito das reclamações feitas 
contra as multas impostas pelos Vigarios em virtude do Art. 
95 do llegulamento de 30 de Janeiro de 1854. 

llJm. e Exm Sr.-Tendo sido presente a Sua lUagestade 
o Imperador varias recJamações, que por motivos diversos 
tem sido feitas contra as multas impostas pelos Vigarios em 
virtude do Art. 95 do. Regulament~ . de 30 de . Jane.i.ro de 
1854, Houve o Mesmo. Augusto Senhor por bem autorisar 
as Presidencias de Província a conhecer de taes reclamações 
dentro do seu respectivo territorio , resolvendo segundo os 
princípios de justiça e equidade, mas obrigando. em todo o 
caso os possuidores, que por qualquer razão tiverem deixado 
de registrar as suas terras no 1. • prazo , a fazerem-no dentro 
do 2 •, sob pena de soO'rerem a multa, em qnc já houvessem 
incorrido. O que communico a V. Ex. para sua inteJligen
Cia e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. ~~ 
Sr. Presidente da Província de..... · 
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N.• 398.-EAZENDA-Em 6 de Dezembro de 1856. -As Em~ 
barcações de cabotagem devem apresmtar manifesto. 

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do 'fhc~ 
souro Nneionnl, respondendo ao Ollleio do Sr. lnspector da 
Thesouraria do Pamná, n.• 257 de 3 do mcz passado, que 
acompanhou o do Inspcctor da Alfandega de l,m·anaguá , em 
que consulta se as embarcações de cabotagem, que não apre
sentarem manifestos estão sujeitas á multa do Art. 8. o do Decreto 
n.• 710 de 16 de Outubro de 1850, ou se o dito Decreto foi 
revogado nesta parte pelo de n. o 1.385 de 26 de Ab1·il de 185& , 
Art. 10; 'declara que bem resolveo o Sr. Inspector da The
souraria decidindo que, no caso pmposto , deve applicar~se a 
pena ·estabelecida pelo Art. 8.• do Decreto de 16 de Outubro 
de 1850 , por is3o que o de 26 de Abril de 1854. unicamente 
o alterou na parte em que supprimia as cartas de guia. e a ex
hibição dos despachos que acompanhavão os manisfestos, e 
pôz a cargo das 1\Iesas do Consulado do porto do embarque 
a organisação dos manifestos. 

Tbesouro Nacional em 6 de Dezembro de 1856- João Mau
ricio Wanderley. 

N.o 399.- Em 9 de Dezembro de 1856.-0brigação que tem 
a Companhia de navegação «Santa"Cruz>> de conduzir gra
tuitamente os dinheiros que o Governo tiver de remelter. 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional , respondendo ao Officio n. o 55 d~8 de Outubro 
ultimo, em que o 81·. Inspector da Thesouraria da Província de 
Sergipe consulta sob1·e o pagamento de fretes, que reclama o Com~ 
mendador Antonio Pedroso de Albuquerque, Director da Compa~ 
nbia de navegação Santa Cruz, pela conducção de dinheiros pu
blicos dessa Provinda para a da Bahia e vice-versa, lhe declam 
que , achando-se estipulado pela condição 6. • do contracto 
celebrado em 30 de Agosto de 1852 , entre o Governo Imperial 
e o dito Commendador, que será gratuito o transporLe das malas 
e dos objectos do serviço publico, cujo peso não exceda a huma 
tonelada em cada viagem, he fóra de duvida que nesta isenção 
se comprehtmde o dinheiro inutilisado ou corrente que o Governo 
tenha de fazer conduzir nos vapores da referida Companhia, 
a qual he alem disso obrigada, pela condi~i'io 7.• do sobredito 
contraclo , a organisar biennalmente huma tabella dos preços 
de seus f1·etes , que deverá S('r submettida á approvação do 
Pr~sidente da Provincia , e que servirá de regra para a Thesou
rana rPgular o paf!:amPnlo ( rom d1•ducção dr 20 •f. do que 
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pagarem os particulares ) dos fretes a que o Governo seja sujeito 
pelo excesso de peso dos objectos que fizer tmnspol'tar; cum
prindo, outrosim, que o St·. Inspeclor, se o mencionado 
Conuncndador negar-se á condnc~ão gratuita a qtw hc obrigado, 
dê disso parte ao Exm. l1rt•sidenlll tia 11rovineia da Bahia, 
requisitando-lhe a imposição da multa de que trata a eondição 
5.• do supracitado contracto. 

Thcsouro Nacional em 9 de Dezembro de 185G.-Joilo 
·Mauricio "'anderley. 

N.• 400.-IMPERIO.-Aviso de 9 tlc Dezemhro de 1856.
Appmt'a a decisões do Presidente da Província de }finas 
Geraes , relativas aos indivíduos que det·em formm· as 
Juntas de Qualificação e ·Mesas da.ç Assemhléas Parochiaes. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio 1los Ncgocios 
do lmpcril) em 9 tle Dezembro de 185{). 

Illm. c Exm. Sr.- Accuso o recebimento do Officio 
de V. Ex., datado em 29 do mez findo, sob n.• 189, no 
qual participa que, respondendo as duvidas sobre que o con
sultara, por intermedio da Camara 1\lunicipal da Villa do 
Oliveira, o Juiz de Paz mais Yotado da mesma Yilla, de
clarou o seguinte: 

1. • Que da disposição da parte final do Art. 1. • § L 0 

do Decreto n.• 842 de 19 de Setembro de 1855, com
binado com a excepção feita na ultima parte do Art. 11 
tias Inslrueções que baixúrão com o do n.• 1.812 1lc 23 do 

. Agosto ultimo, se deduz quo podem ser volatlos para Mem
bros das Juntas do Qualificação, e das Mesas das Assembléas 
}Jarochiaes, quaesquer dos Eleitores e Supplenles que tive
rem sido convocados para a formação das mesmas .Juntas o 
1\lesas Parochiaes. 

2. o Que, quando os votos das turmas dos Ilcitores re
cahirem em quaesqucr dos Supplentes , e forem estes os 
primeiros esco\hidos, não ficão por tal facto inhibidos de 
concorrerem tambem para sua vez , conjunctamcnte com os 
demais Supplentes , para a eleição· dos outros dons :Membros 
da 1\lesa de que trata o Art.9. • das citadas lnstrucções, como 

.. claramente se deduz da disposição do Art. 1l quando de
termina que o proprio Juiz de Paz Presidente sendo Eleitor 
ou Supplente, tome parte nessa eleição com a turma a que 
pertencer. 
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pelo excesso de peso dos objectos que fizer tmnspol'tar; cum
prindo, outrosim, que o St·. Inspeclor, se o mencionado 
Conuncndador negar-se á condnc~ão gratuita a qtw hc obrigado, 
dê disso parte ao Exm. l1rt•sidenlll tia 11rovineia da Bahia, 
requisitando-lhe a imposição da multa de que trata a eondição 
5.• do supracitado contracto. 

Thcsouro Nacional em 9 de Dezembro de 185G.-Joilo 
·Mauricio "'anderley. 

N.• 400.-IMPERIO.-Aviso de 9 tlc Dezemhro de 1856.
Appmt'a a decisões do Presidente da Província de }finas 
Geraes , relativas aos indivíduos que det·em formm· as 
Juntas de Qualificação e ·Mesas da.ç Assemhléas Parochiaes. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio 1los Ncgocios 
do lmpcril) em 9 tle Dezembro de 185{). 

Illm. c Exm. Sr.- Accuso o recebimento do Officio 
de V. Ex., datado em 29 do mez findo, sob n.• 189, no 
qual participa que, respondendo as duvidas sobre que o con
sultara, por intermedio da Camara 1\lunicipal da Villa do 
Oliveira, o Juiz de Paz mais Yotado da mesma Yilla, de
clarou o seguinte: 

1. • Que da disposição da parte final do Art. 1. • § L 0 

do Decreto n.• 842 de 19 de Setembro de 1855, com
binado com a excepção feita na ultima parte do Art. 11 
tias Inslrueções que baixúrão com o do n.• 1.812 1lc 23 do 

. Agosto ultimo, se deduz quo podem ser volatlos para Mem
bros das Juntas do Qualificação, e das Mesas das Assembléas 
}Jarochiaes, quaesquer dos Eleitores e Supplenles que tive
rem sido convocados para a formação das mesmas .Juntas o 
1\lesas Parochiaes. 

2. o Que, quando os votos das turmas dos Ilcitores re
cahirem em quaesqucr dos Supplentes , e forem estes os 
primeiros esco\hidos, não ficão por tal facto inhibidos de 
concorrerem tambem para sua vez , conjunctamcnte com os 
demais Supplentes , para a eleição· dos outros dons :Membros 
da 1\lesa de que trata o Art.9. • das citadas lnstrucções, como 

.. claramente se deduz da disposição do Art. 1l quando de
termina que o proprio Juiz de Paz Presidente sendo Eleitor 
ou Supplente, tome parte nessa eleição com a turma a que 
pertencer. 
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E tendo estas decisões de V. Ex. merecido a nppro
vação do Governo Imperial, assim o communico a V. Ex. 
para sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz. - Sr. t're~ideute da t'rovincia de Minas Geraes. 

N.• 401.-Aviso de 9 de Dezembro de 1856. -Approva 
a decúão do Pnsidellle da Província de São Pedro sobre 
as duvidas suscitadas pelo Jni: de Paz da Parochia de 
Nossa Senhora das Dores de Camacuam, relativamente a 
incompelencia das 1Uesas Parochiaes, para conhecerem de 
questües relativas a qualificação dos cidadãos, e ao rece
bimmto das cedulas· dos que, estando del'idamentc quali
ficados, lwurerem mudado de Pa rochia. 

1.' Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 9 de Dezembro de 1856. 

lllm. e Exm. Sr.-Accusnndo o recebimento do Officio 
de V. Ex., datado em 8 de Outubro, sob n.• L\.0, tenho 
de communicar-lhe para sua intelligencia, que o Governo 
Imperial approvou, por se achar de conformidade com as 
disposições que regulão o processo das eleições, a resposta 
dada por V. I~x. sobre as duvidas que lhe forão propostas 
pelo Juiz de Paz l1residente da Mesa da Parochia de Nossa 
Senhora das Dores de Camacuam , - declm:ando : 

1. • Que sendo as Mesas Parochiaes incompetentes para 
conhecerem de quaesquer (}Ucstõcs relativas á qualilicaçíio 
de cidadãos, e cumprindo-lhes regularem-se strictamente 
pelas respectivas listas , como se acharem feitas, não devem 
admittir a votar senão os cidadãos, cujos nomes estiverem 
exactamentc inscriptos nas mc~mas listas , embora se alleguc, 
c a ellas pareça que, por equivoco ou por dolo, tenha 
havido omissão , ou troca de nomes, casos para os quaes 
a Lei facultou aos interessados os competentes recursos : 

2. • Que devem ser acceitas as cedulas dos cidadãos que 
houverem mudado de Parochia, h uma vez que se achem 
devidamente qualificados. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Fer- • 
raz. - Sr. Presidente da Província de São Pedro. 
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.N .Q 402.-GUElUtA.- Em 11 de Dezembro de 1856.- De
clai·a que aos Of!iciaes do Exercito presos para sentenciar só 
se faça o desconto do meio soldo desde a data da nomeação 
do respectivo Conselho de Guerra. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Ncgocios da Guerra em H 
de Dezembro de 181:)6 . 

• 
lllm. c Exm. Sr. -Havendo por hem Sua 1\fagcstade o 

Imperador }JOr Sua immcdiata c Imperial Resolução de 6 do 
presente mez, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Mi
litar, Determinar que a todos os Omciacs do Exercito, que forem 
presos para sentenciar, só se faça o desconto de meio soldo de 
suas patentes desde a data da nomeação do respectivo Conselho 
de Guerra , c que nesta conformidade se proceda relativamente 
ao Capitão do 2.0 Batalhão de Artilharia a pé Antouio l\Iaria 
llabcllo; assim o communico a Y. Ex. para sua intelligencia e 
governo. 

J>cos Guarde a V. Ex.- J\larquez de Caxias. -Sr. Presi· 
dente da Província de ... 

N .o 403.- FAZENDA -Em 12 de Dezembro de 1856.- Os Ma
gistrados nomeados para servirem de Auditorrs de Guerra 

-vencem da data da installação dos Conselhos. 

João Mauricio 'Vanderlcy , Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias 
de Fazenda, em conformidade com o Aviso do Ministerio da 
(;ucna de 2 de Outubro ultimo, que os 1\lagislados c AdYogados 
que servirem de Auditores em Conselhos de Guerra devem vencer 
n gratificaç.ão que lhes compete desde o dia da installação dos 
mesmos Conselhos, e não da data de suas nomeações. 

'rhesouro Nacional em 12 de Dezembro de 1855.- João 
l\Iauricio ·wanderlcy. 
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N.• 40.J.- Em 13 de Dezembro de 1856.-Armazenagem que 
devem pagar os generos que não (orào levados a Mesa da 

abertura, e ficarão considerados como de Estiva. 

1\linislerio dos Nr.gocios da Fazenda. ltio d•~ Juneim em 
13 de Dezembro de 1856. 

Havendo o Tribunal do Thesouro dado provimento ao recurso 
de João José dos U•~is, sobro quo informou , .. S. em Officio 
n.o 342 de!• do corrente, relativamente ao pagamento da arma
zenagem de hum a porção de cabos e multa de 1' f, por • f. , fica o 
recorrente sujeito súmento ao pagamento da armazenagem em 
dobt·o , vencida depois do pagamento do despacho , visto não 
tet·em sido os ditos cabos levados á l\Iesa da abertura , c estarem 
por isso nas mesmas circumstancias dos gcneros da Estha, nos 
termos do Art. 15 do Decreto de 26 de Abril de 1854. O que 
t:ormnunico a V. S. pm·a o devido conhecimento c exccm,:ão, e 
a lhn de fazer mstituir ao rcconcnte a multa que pagou a titulo 
de expediente. 

Deus t:uarde a V. S.- João !\faurido ""andcrlcv. -Sr. Con-
selheiro Jnspcdor d' Alfandega da t:ôrtc. · 

N. • 405.-UlPERIO.-Em 13 de Dezembro de 1856.-Appro
va as decisões do Pt·esidente da Província da Parahiba, sobre 
as duvidas suscitadas em di8erentes Parochias por occasião 
das eleições de l"ereadores e Juizes de Paz, a que se pro
cedeo no dia 7 de Setembro ultimo , e as providencias 
llelo mesmo Presidente tomadas á fim de-&eren~ taes elei
Çijes /(•i tas com t·egularidade, annullando ao das Paro
chias de Patos, l)iancó e Natttba. 

L • Secçao. -1\io de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do lmpcrio em 13 de Dezembro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente ao Governo Imperial 
o Ollicio de V. Ex. datado de 27 de Setembro, sob n.• 
81 , no qual relata as occurrencias que tiverão lugar, e as 
duvidas que forão suscitadas em differentes Parochias, por 
occasião de proceder-se ás eleições para Vereadores e .Juizes 
de Paz no dia 7 de Setembro ultimo, e bem assim o modo 
como solveo taes duvidas, e providenciou , a fim de serem 
as mesmas eleições feitas com regularidade, annullando al
gumas que se achavão inquinadas de vicios esscnciaes c 
manifestos. E em resposta tenho de declarar-lhe: 
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1. o Que regularmente decidi o V. E'í. , que na Villa da 
Campina Grande se devia fazer a chamada dos votantes 
pela lista de qualificação do anno anterior, visto como a 
do corrente se achava incompleta em razão de se não ter 
reunido o Conselho de recurso, dado o caso de terem hn
vhlo recla.mações desattendidas pela respectiva Junta. 

2. o Que bem fundada foi a deliberação tomada por V. 
Ex. de dedurar nulla a eleição feita na Parochia de Patos, 
e mand.ar proceder a outra , á vista da illegalidade com que 
foi organisada a respectiva l\lesa pelo Juiz de llaz do 4. o 

anno, depois de ter sido constrangida a que fora legitima
mente formada a suspender os trabalhos, abandonando o 
lugar da eleiçi!o. 

3. o Que acertadamente resolveo Y. Ex., declarando 
lambem nulla a eleição a que se procedeo na Parochia de 
l)iancó , e mandando fazer outra, pois que o attenta do 
commettido pelo Juiz de Paz r residente da l\lesa Parochial 
recusa tido-se a admitlir á votação, apezar de reclamações 
i los intewssados, dilferentes cidadãos, cujos nomes a H.elação 
do Districto tinha mandado, por via de recurso, incluir 
na lista de qualificação, viciou sub!'tancialmente tal eleição.· 

~·." Finalmente, que não podia V. Ex. deixar de orde
nar, como ordenou, que se considerasse de nenhum effeito 
a eleição a que se procedeo na Purochia de Natuba, não 
só pela illegalidade com que, depois de ter sido adiada 
pelo competente Presidente da Mesa, foi feita sob a presi
dencia de hum Juiz .de Paz do quotriennio findo, arrogan
do-se funcções, que j<í. lhe não pertencião, eomo tambem 
]leia irregularidade igualmente commcttida, de ter servido 
para a ehamada a qualificaç.ão do anno anterior, em vez da 
do nono eorrente. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz I)edreira do Coutlo l<'er
raz. -Sr. Presidente da Província da l)arahiba. 
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N." -iOG.-FAZE~DA.-I~m 15dc Dezembro de 1856.-A appi'e

hensâo dehumas sacas de algodão só podia ter lugar no acto 
do despacho e embarque, c ll(tO por occasiâo da inspecçlio p1·evia. 

João Mauricio "'nndcrlcy, l1 residP1~tc do Tribunal do The
somo Nacional , dcdara ao Sr. lnspeetor da Th!'SOHraria de Per
nambuco, em resposta ao sou Oilicio n." 139 d!' 3 do. corrente, 
que bem resolveo a dita Thcsoumria julgando improcedente a 
npprehcnsão das 6 sacas de algodão pertencentes a João Nunes 
Pereira , a qual sú podia ter lugar no neto do despacho c.cmbar
que do gcncro , nos termos do Art. 159 do Regulamento de 30 
ele l\laio de 1836, c do Art. 5: das Instrucc;ôes da Presideneia 
da Província de 6 de Fevereiro de 1854-; c nunca por occasião 
da inspecção previa do mesmo grnero, feita em virtude das 
referidas Instrucr;õcs, qu<' só tem por fim facililar o mencionado 
de~pacho. 

Thesouro l'iacional em 15 de Dezembro de 1856 -João 
l\Iaurieio "'am!Pr!Py. 

N. o t.Oí. -Em 11> de Ikzembro de 18:}6.- .Juros de cmprcs
timos do cofre de orphãos. 

João :!\laurit'io 'Vanderley, Presidente do Tribunal do Thcy 
souro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da 'thcsouraria de 
Pernambuco, em resposta ao seu Ollicio n. • 122 de 8 de Outubro 
ultimo, que labora em engano no modo porque está executando 
a Lei n.• 779 de 6 de Setembro de 185i, fazendo pagar aos 
orphãos 5 por cento sómcnte das quantias cxist!'nlt's em cofre, 
c nfío n•tiradas até 30 de Junho de 1S5:S, quando essas 
quantias dewm wne<'l' 6 por ernto ai(• o rdi.,.ido dia , e 5 
por cento do 1." 111' .Julho t'lll diante; he111 t·omo ns tJll!~ 
enlran•tn posleriomwnlL', eonfonne j<Í foi declarado pelas Ordens 
11. "' 33 de 22 de Janeiro c 59 de 8 de Fevereiro de 1855 dirigidas 
;i Thcsouraria de Santa Catharina, c Circular de 12 de Julho 
do mesmo anno ; ficando na int~lligcneia de qn<' os orphãos, 
n qnem em tacs circumstancias se pagou s!Ímcntc 5 "/o prlos 
dinheiros entrados nos cofres do l~stado até 30 de Junho de 
1855, tem direito ú differença entre este juro c o de G • 1., o 
qual lhes dcverit ser pngo, precedendo requisição dos respccthos 
.Juizes, a quem fará os nceessarios avisos. 

Thesouro Naeional em i:S de Dezembro de 1856.- Joãn 
Mauririo \Yandl'rl!'Y. 
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N. 0 408.- Em 16 dr Dezembro d«> 1856. -As cmbm·caçiie~ 
derem apresentm· tantos manifestos ou certificados quantos 

{ot·em os pot·tos em que tocarem. 

Joiio Mam·icio "'andm·h\y, Prcsi<knle do Trilmna1 do Thc
souro ~al'ionul , Lt•udo em ,-ista a represcnla~ão do Con
sul geral do lmpcrio em Cadiz , sobre o abuso que pra
licão alguns capitães de barcos, que vão a diversos portos 
da depend«>ncia daqucllc Consulado geral, de se recusarem a 
apresentar aos respectivos Yicc-Consulcs os manifestos das cargas 
que alli recebem, para serem por cll«>s authentieados; ordena 
aos Srs. Inspcctores das Thesourai'ias de Fazenda, que recom
mendem ás Alfandegas a exacta obscrvancia do qu c a respeito 
dos manifestos dispocm os Regulamentos de 22 de Junho de 
1836 c 26 de Abril de 1854, declarando-lhes que, quando as 
embarcações fazem escala por hum ou mais portos, devem 
apresentar tantos manifestos ou certificados quantos fm·cm os 
portos em que tiverem tocado c recebido earga; não podendo 
jámais taes manifestos ou certificados serem suppridos pelas decla
rações de acci'escimo de volumes, crue, na fúrma dos referidos 
HPgulamcntos, he pennitlido aos Capitães fazer<!UI , quer no 
acto da entrada no porto, quer no da entrada na Alfandega, 
pois que essas declarações só podem ser admittidas pelo que 
respeita ao acci·escimo de volumes em relação a eada mani
festo, c não de todo o carregamento ou carregamentos recebidos 
nos portos da escala. 

Thcsouro Nacional em 16 de Dezembro de 1856.- João 
l\Iauricio 'Vanderl(•y. 

N.• ~09.-l~m 1li d!\ Dl'7:rmbro de 1851i. -Solwr drnuncia 
por faltct de pa[Jamcnto de sisa. 

João :MaUI"icio 'Vanderlcy, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, df!ielara ao S1'. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda do lHo Grande do Norte, em solução á duvida proposta 
pelo Procurador Fiscal da mesma Thesouraria , eonstante da 
representação que acompanhou o seu Officio n.o 18 de 9 de 
Julho ultimo, que bem entende o PI'Ocuradol' Fiscal as disposi
ções em vigor concernentes ao imposto da sisa, opinando que 
a ordem de 30 de Outubro do 1844, c outras sobre a denuncia 
cível de que trata o ~ 9.• do Ahará de 3 de Junho de 1809, 
quando as partes celebrarem as compras c vendas de hcns de 
raiz por cscripto particular, regem os contractos que ti verão 
lugar antes do 1.• de Julho do corrente armo, em que começou 
a executar-se o Art. H da Lei de 15 d<.' Scl<.'mbro <le 1855, 
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I' ainda os que liwrcm lugar postcriormcntP a rssa data , no 
caso em quo o ,·ator dos bens de raiz não exceder de 200~; 
c que, declarando a Lei ser essencial para a comp1·a. e vrnda 
de bens de raiz, cujo valor e1cedm· de 200~, a escriptura publica, 
he fom de duvida qu<', não existindo <'sta, não ha eontracto de 
C(UC s1~ dem a sisn, 111'111 por consiguinl.t• fuudamt•nto para a 
denuncia ciyel, nos termos do Ahará citado. 

Thesouro Nacional em 16 de Dezembro de 1856.-João 
l\Iauricio 'Vanderley. 

N.• 410.-GUERRA. -Aviso de 1Gdc Dezembro de 1856.
Estabeleceo modelo de Diploma do.ç Baclwt·eú em Ma· 

thematicas. 

Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios da Guerra em 16 
de Dezembro de 1856. 

Em resposta ao seu Officio de 11 do corrente , declaro a 
V. S. que os Diplomas dos nachareis em 1\Jathematicas dewm 
ser passados na conformidade do incluso modelo por copia. 

Deos Guarde a V. S. -l\Iarquez de Caxias. -Sr. Antonio 
Joaquim de Sousa. 

Escola JJilitar do Imperio do Brasil. 

F ... Director da Escola Militar, por Sna :Magestade o Im
perador a quei:n Deos Guarde. 

Faço saber aos que a presente virem , que o S1·. F ... fi-
lho de }'. . . nascido em de de 18 na Cidade ou 
Villa de Província de , tendo concluide os cinco annos 
do Curso de Sci<•ncias Malhematicas <' Physicas d<'sla Escola , 
pelo acto do ultimo anuo, no qual foi approvado { qualidade 
da approvação); em virtude do Art. 4.• do Decreto n.• 63r.. de 
20 de Setembro de 1851 tomou o grao de Bacharel em Ma
thematicas , e como tal será considerado t gozará de todas as 
honras, privilcgios c isenções que pelas Leis do Impcrio lhe 
são conferidas. 

Em firmeza do que mandei passar o presente Titulo, que 
vai por mim assignado, pelo Scc•·etario , e pelo proprio na
charel. 

Secretaria da Escola Militar de de 18 

O Dirl'ctor 

O Bacharel O Secretario 

Lugar do Sello. 
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N.o 412.-MARINHA.-Aviso de 16de Dezembro UQ 1856 ·· 
AI a1ula obsm·vm· as Instrucções , que reyulão o ensino · 
11ratico qus devem recebe·r os destacamentos de Aspi
rantes a Guardas lfl arinllas a bordo dos 1Y avio$ de 
G ucrm , em que cmbat-cm·em durante as ferias. 

S\ta nagestade o Imperador H a por bem Deter·. 
minar, que no ensino pratico, que devem receber 
os destacamentos de Aspirantes a Guardas Marinhas a 
bordo dos Navios de Guerra , em que embarcárem 
durante as ferias, .se observem as lnstrucções, que 
a este acompanhão, assignadas pelo Conselheiro Offi
cial 1\laior d' esta Secrefaria d'Estado : o que commu.;. 
nico a V. S. , para sua intelligencia e execução. . 

Deos Guarde a V. S. ~José ~Iaria da Silva Pa;. 
ranhos. - Sr·. 1 oaquim José J gnncio. 

Insttucções a que se refere o A.ciso d'esta data, regulan- · 
do o erMino pratico , que devem recebet os destaca· 
mento.~ de Aspimntes a Gua'rdas J!nrinltas a bordo · 
dos Navios de Guerra, em, que embarcarem (lurantl 
as ferias. 

Artigo 1. • O Commandante de cada navio de · 
guerra, em que embarcar destacamento de Aspiran
tes , nomeará hum Official de sua guarnição , que 
mais idoneo lhe pareça , para o fim de dirigir o en
sino pratico , debaixo da inspecç.ão do mesmo Com
mandante. O Official nomeado será dispensado de 
todo o outro servico do navio. 

Artigo 2. 0 Os Aspirantes serão divididos em tres 
quartos, para n' elles fazerem o serviço, que compete· 
aos Guardas Marinhas. 

Artigo 3.0 A instru.cção, que devem receber, 
e os exercícios praticos , a que tem de ser applicados 
os Aspirantes embarcados , consistirão no seguinte: 

§ 1. o 1\lethodo de fazer-se o serviço diario da guar
nição , tanto á vela , como fundeado , habituando-se 
á severa diseip1ina de bordo. 
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§ 2." Aprender o nome e uso de todas as partes 
do navio, e de sua mastreação, vergame, apparelho 
e panno. 

~ a. o Adquirir , quanto caiba no possível , o co
nhecimento da maneira de arrumar o purfto, paióes, 
e despensas; de collocar o armamento de müo e as 
valamentas da artilharia; e finalmente da ordem e 
methodo, com que são dispostos todos os arranjos 
interiores do navio. 

§ 4.0 Navegaç,ão, e manobra, quanto for compa
tível com os conhecimentos , que já tem adquirido 
na Academia ; devendo pelo Oflicial instructor ser-lhes 
explicado nas occasiões opportunas o modo de sus
pender , fazer á vela , e dar fundo ; o de largar , 
risar, e ferrar as vélas, como se braceão as vergas, 
r st~ orienta o pmmo, em relação á dirreçüo c for~.:a 
do vento, &c. 

§ 5 . ., Fazer exercícios de artilharia, srgundo o Ma
nual em uso na Armada, e entrar nos exercícios 
gr,raes ú postos para combate' sendo-lhes pelo om
cial instructor explicado o systema ll' estes ultimos. 

Artigo 4. o 'fodas as manobras baixas do mas
tro da galll.iltserão feita:.; pelos Aspirantes, segundo per
mittir seu numero e força, e, adquirido o habito de 
segurar-se com o balanco , deverão tambcm risar a 
gata' largar c fi~rrar a sobregata' scniprc eom bom 
tempo, parn prevenir qualquer desastre. Nos Brigues 
tera o qne fica dito applicação ás manobras do mas
tro grande. 

Artigo 5." Os Aspirantes approvados no segun
do am10, alêm do que prccetfe, . tomarüo conlwei
mcn to dos rumos da agulha , methodo de dei lar a bar
quinha, c de sua graduaçiío, carleação de milhas, 
rectificaçüo de instrumentos, e mesmo poderão fazer 
algumas observações de altura , azimuth, e amplitude 
do sol; aprenderão a governar ao leme. e mandarão 
algumas manobras em occasiões proprias , dirigidas 
sempre pelo Official instructor. 

Artigo 6. 0 Todos os Aspirantes terão sempre 



h uma. hora de ma H hã , e outra de tarde de ensino e 
exercício de alguns dos diversos objectos, que ficão 
mencionados , e de outros , a que o Commandante 
<lo navio julgar vantajoso applica-los para sua maior 
instrucç;io. A occasião, c distribuição de taes exerci
cios será diariamente detalhnda pelo OJiicial instructor 
cum qpprontção do Commandantc. . 

Artigo 7. o Finda a commissão, o referido Offi:
cial dará huma circumstanciada informação da capa,
cidatlc, aptidão , constituição physica, e conducta de 
eada hum dos Aspirantes ao Comrnandante do navio, 
que, ajuntando-lhe ns suas observações, a enviar~ 
ao Quartel General da Marinha, para este a trans
mittir ao Commandante da Academia , a fim de tudo 
ser lançado no rcspeclivo Livro ~Iestre da Compa
nhia, e po(ler julgar-se das habilitações dos mesmos 
AspiranlPs. 

Secretaria d'Est.ado dos Ncgocios da Marinha 
em I G de Dezembro de 1856. - l<'raneisco Xavier 
llomtempo. 

N. 0 H3.-FAZE!\I>.\.-Em 1'7 de Dezembro de 1856.-0s Em
Jirf'[Jfldos l'nhlicos 11iio podem accumnlar os sws vencime}íibs~ 

com os de Official da Guat·da N aciona[ dcstamdo . 

.Tofío Mauricio \Vanderley, Presidente do Tribunal rlo Thc
solll'o Nacional, seil'nte pelo Offieio do Sr. lnspcctor da Thcsou
raria de Goyaz n." 12 de 18 de Fevereiro do corrente anno, 
da nomea~.i\o do Porteiro da Thesouraria, Capitão Luiz Antonio 
de Azcrerlo, para com mandar o destacamento da capital, remcttr, 
para ({lW nfío sn pag-ue ao refr~rirlo Porteiro o seu ord<'nado c 
os vencimentos de Capitão, a copia junta do Aviso de 27 do 
IJrwmbro do anno p. p. dirigido á Prcsidencia da Provincia 
de S. l'atilo, drdarando não podm· o Empregado destacado, 
como (Jflida\ da (~uarda Nacional, accumular o respectivo soldo 
com o ordenado de seu emprego. 

Thcsouro Nacional 17 de Dezembro de 1856.-.Toão l\lauricio 
\Vandcrley. 
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N. • 4-t!t.- Em 17 de Dezembro de 1856. -Nos at>isos ãe saques 
~u ele remessas ãe fundos ãeve-se sempre declarar o exe~·cicio 

a que pe1·tence a transacçào. 

João l\lauricio 'Yandcrley, Presidrntc do Tribunal do Thn
son•·o Naoional, observando que mHitas Thesourarias de J<azenda 
nos seus Avisos de s.aques contra o Thesouro, ou de remessas 
de fundos, nem sempre fazem mençao do exercicio a que 
pc-t·tenccm taes transacçõcs,_ conforme lhes foj recommendado 
nas Cirçulares de 17 de Novembro de 18!~8 e 26 de Junho 
do oorrente anuo, dando assim lugar a grandes difficuldades 
na cscripturação central do Thesouro, chama a attcnção dos 
Srs. lnspectores das Thesourarias para este objecto, c lhes 
ordena que façã,o cumprir pontualmente o que a semelhante 
respêito se acha disposto nas mencionadas Circulares. 

Thf'souro Nacional em 17 de Dezembro de 1856.-João 
:l\ianrioio Wanderley. 

N.• '•15.-Em 18 de Dezembro de 1856.- Sobt·e alugueis de 
ca.s~s para Quartel de dc11tacamen(os ãe G_uarãa Policial 

João Mauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do T1w
l>ouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesomal"ia do Pará 
que mande pagar a Manoel da Silva Maia a quantia de 240\$, 
importancia do aluguel de huma casa de sua propriedade, 
q.uc nos exercicios de 18!,.3.....,...44 e 184!,.-4.5 scnio de Quartel 
do destacamento da Guarda Policial, deposito de armamento, 
c prisão na Villa de Tury-ass1í, levando. semelhante despeza 
:l verba do~ 4.• do Art. 11 da Lei n.• ti68 de 11 de Setembro 
de 1852; e lbe recommenda que, tendo em yista a doutrina 
consag1·ada na Circular do. Ministerio da Guerra. de 2',. de Julho. 
ultimo, que manda que se não. consWerem legaes as clespezas 
provenientes de taes alugueis, quando os predios nllo. tiverem, 
servido tambem pal"a deposito de armamento, preste, em taes 
cireumstancias, informações mais claras para se não neutralisar 
os G_ffeitos da referida Circular. 

Thcsouro Nacional em 18 de Dezembro de 18W .. -João. 
~uricio Wauderler. 
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N .• 4-16.- IMPERIO.-Aviso de 19de Dezembro de tS56.-Ap
prova a decisão do Presidente de Pernambuco • de que 
o Aftigo .&.• do Decreto n.• 1.727 de 20 de Fevereir6 
de.~ te anno, 1'elativo á divisão e vrnda de bilhetes de 
loteria , he applicavel unicamc~He á Côrte. · 

4-.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Impcrio em 19 de Dezembro de t856. 

lllm. e Exm. Sr. -Accnsando o recebimento do Offi~ 
cio de V. Ex. datado em 23 de Outubro ultimo, sob 
n.• 101, que acompanhou o requerimento que a V. Ex. 
dirigio o Thesoureiro das Lotel"ias dessa Provincia, pediJ1 .. 
do que mandasse vigorar na mesma Província a disposiçao 
do Artigo 4-.• do Decreto n.• 1.727 de 20 de Fevereiro 
do corrente anno, tenho de declarar-lhe que bem enten
deo V. Ex. não poder tomar tal providencia, apezar do que 
allcgou em seu parecer o Procurador l~iscal da Thcsouraria 
de Fa1.enda, visto como a applicação daquella disposiçao he 
especial para a Côrte. O que lhe communico para sua in~ 
telligencia e em resposta ao seu dito Officio, devolvendo-lhe 
o referido requerimento e papeis que vierão annexos. 

Deos Guarde a V. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Fer• 
raz.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

--.----

N.• 417 .-Aviso de 19 de lJezembro de 1856.- Declara que 
não podem os Collegios eleitoraes, qualquer que seja a sua 
opinião áccrca da lcgitimida~ dos Eleitores , recusar
se ao recebimento das cedulas por elles apt·esentadas ~ 
podendo apenas , na duvida de tal legitimidade , tomar 
os votos em separado, nos termos do Art. 71 da Lei 
ft.egttlamentar das Eleições. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
d(). Imperio em 1!) de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-· Accuso o recebimento do Officio 
tlc V. Ex. datado em 18 do mcz findo, sob n.• 36, pelo 
qual ficou o Governo lmperl\11 inteirado de ter conido com 
regularidade e ordem em todos os pontos da Provincia e 
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flrocesso eleiloral começado no dia 2 do tlito mcz, á 
cxcert.ão unicamente da Parochia de l\lfmsarús, onde foi 
interrompido o trabalho da respectiva Mesa em raziio dB 
l'cr a Malriz invrulitla por hum grupo tlc pessoas que ame
<lrontou os seus l\Iembros, e da de Obidos, na quo I oc
correo o fado de ter a Mesa Parochial tomado a tlelilw
ração de descontar 60 votos a cada hum dos cidatlãos lJUC 

havião obtido a maioria , dnndo por motivo que ignnl 
numero de cedulas tinha sido entregue por pessoa:; coa
ctas , do que resultou passarem para os lugares de Ele i
torcs os que erão Supplcntes. Em quanto ao despaeho que 
V. Ex. commnnica ter proferido sobre hum a reprcsenta~·ão 
que a respeito desta occurrencia lhe foi dirigida pelos que 
soffrêrão o referido desconto, deelarando que o respectivo 
t~ollegio eleitoral devia ou não acceitar os votos dos cida
dãos que. flOr aquelle modo passá.rão de Supplentes para 
Eleitores , ou toma-los em separado , tenho de observar a 
V. Ex. , que em caso nenhum hc permittido nos Collcgios 
cleitoraes, qualquer que seja a sua opinião ácerca da le
gitimidade dos Eleitores, recusar-se a receber seus votos, 
podendo apenas, quando duvidem de tal lcgilimillade , 
tomar os votos em separado, nos termos do Art. 71 da 
tei Hegulamcntar das Eleições, visto como a Autorida!le 
competente para resolver definitivamente semelhantes ques
tões he o Senado, a Camara dos Deputados, ou as Assem
bléas Provinciaes, segundo o fim da clei{ão. O que lhe 
communico para sua intcll.igencia. .._ 

Jkos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz.-Sr. Presidente da rrovincia do Pará. 
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N. • 4"t8.- Aviso de 19 de Dezembro de 1856.- Approva 
a decisão do Presidente da Provincia do Ceará, sobre 
o cmll]latt>cúnenlo no Colleaio eleitoral de Eleitores nomea-:
do.~ damlestinamc11te para as l'arocl&ias do Soln·aZ e dtJ 
Sant' .A nua. 

t. a Ser.~ão. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 19 de Dezembro de 1856. 

lllrn. e Exm. Sr.- Accuso o recebimento do Officio 
de V. l~x. datado em 22 do mez lindo, sob n.• 106, su
jeitando á approva~ão do Governo Imperial os seguintes es
darecimentos que deo ao Juiz de Paz da Parochia da 
Citlade do Sobral sobre duvidas que lhe propoz : • 

Que , tendo sido adiados pelas competentes Mesas Pa
rochiaes em consequencia dos acontecimentos deplor.ttveis 
que tiverão lugar no dia 3 do mez findo nas Parochias 
do Sobral e de Sant' Anna , os trabalhos uleitoraes que 
ttnhão tido começo ; e constando que, não obstante este 
f••cto , forão organisadas clandestinamente em ambas estas 
l'amchia§ Actas, dando como concluídas aquellas eleit;ões, 
devia o dito Juiz 1le Paz, no caso de comparecerem para 
votar como Eleitores pessoas que se apresentassem em 
tal qualidade por virtude das referidas Aclas, proceder do 
seguinte modo: . 

Se não fosse possível formar-se o Collegio eleitoral . no 
•lia 2 de llezembro por se não acharem ainda concluídas 
;1s clei~~ücs tias duas mencionadas l'nroehias , cujos Eleito
res formão a maioria do mesmo Coilegio, e entretanto up
parecessem e sós se reunissem em Collegio eleitoral as ditas 
pessoas dizendo-se l.leitores segundo as Actas clandestinas , 
na.o devia o Juiz de Paz da Parochia presidir a semelhante 
reunião , nem lambem embaraça-Ia : 

No caso porêm de ser possível a formação do Colle
gio eleitoral no dia 2 de Dezembro , se as pessoas de que 
se trata comparecessem a elle , cumpria ao mesmo Juiz 
de Paz admitti-las a darem seus votos, sendo estes to
mados em separado, e lavrando-se disto hum termo circums· 
tanciado para ser inserido na Acta , sem se lhes permittir 
porêm que tivessem outra alguma parte nos trabalhos d11 
Collegio. 

E temlo esta decisão de V. Ex. merecido a nppro-
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vm;ão do Governo Imperial: assim lh'o communico para 
sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 419. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856. -Declara 
nulla a eleição á qne se procedeo no dia 7 de Setembro 
ultimo para Vereadores e .Juizes de Paz na Parochia de 
Nossa Senhora da Conceição da Villa de Macáo, e manda 
proceder á nova eleição de Jnizes de Paz, e tambem de 
Vereadores tw caso d.e constituírem os votos da mesma 
Parochia a maioria do 1llunicipio á que pertence. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 22 de Dezembro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr -Tendo sido presente a Sua l\Ia
gestade o Imperador o Officio que V. E~. me dirigi o com 
a data de 29 de Setembro ultimo, sob n." 265, acompanhado 
de copias das Actas relativas á eleição a que se procedeo 
no dia 7 do mesmo mez para Vereadores e Juizes de Paz 
na Parochia de Nossa Senhora da Conceição da Villa de l\fa
cáo , e bem assim do Officio, datado em 12, da Camara 
Municipal desta Villa, em que representa sobre irregulari· 
dades commettidas no correr da referida eleiça.9 , a fim de 
que o Governo Imperial conhecesse e decidisse da sua valida
de: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, Conforman
do-se com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio da 
Conselho d'Estado, Resolver que seja declarada nulla tal 
eleição, visto como, combinado o facto constante das di
tas Actas, de terem faltado 697 cidadãos , votando só mente 
1!~0 ' isto h e ' a 6. a parte dos qualificados ' com as declara
ções que se achão nas mesmas Actas de terem occorrido tu
multos durante o processo eleitoral , c tambem com a cir
cumstancia de se haverem retirado , desde o principio, tres 
l\lembros da l\Iesa, sem constar qual o motivo que á isto os 
obrigou, confirma a informação da sobredita Camara, affir
mando que a grande maioria dos Cidadãos pacíficos foi afastada 
da .urna por turbulentos que conseguírão, empregando meios 
violentos, incutir-lhes terror. Ao que aecrescc notar se nas 
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vm;ão do Governo Imperial: assim lh'o communico para 
sua intelligencia. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N.• 419. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856. -Declara 
nulla a eleição á qne se procedeo no dia 7 de Setembro 
ultimo para Vereadores e .Juizes de Paz na Parochia de 
Nossa Senhora da Conceição da Villa de Macáo, e manda 
proceder á nova eleição de Jnizes de Paz, e tambem de 
Vereadores tw caso d.e constituírem os votos da mesma 
Parochia a maioria do 1llunicipio á que pertence. 

2. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 22 de Dezembro de 1856. 

Illm. c Exm. Sr -Tendo sido presente a Sua l\Ia
gestade o Imperador o Officio que V. E~. me dirigi o com 
a data de 29 de Setembro ultimo, sob n." 265, acompanhado 
de copias das Actas relativas á eleição a que se procedeo 
no dia 7 do mesmo mez para Vereadores e Juizes de Paz 
na Parochia de Nossa Senhora da Conceição da Villa de l\fa
cáo , e bem assim do Officio, datado em 12, da Camara 
Municipal desta Villa, em que representa sobre irregulari· 
dades commettidas no correr da referida eleiça.9 , a fim de 
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obrigou, confirma a informação da sobredita Camara, affir
mando que a grande maioria dos Cidadãos pacíficos foi afastada 
da .urna por turbulentos que conseguírão, empregando meios 
violentos, incutir-lhes terror. Ao que aecrescc notar se nas 
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Actas ·houve omissão de declarações i mporlantes para se co
nhecer se foi cumprida a Lei, sendo hum a dellas, sobre o 
modo como se procedeo á substituição dos tres Membros da, 
1\lnsa CJIIC desde o prindpio dos trabalhos os ahandonárllo. 

Cumpre por tanto que V. Ex expeça as convenientes 
ordens para que na conformidade da Lei se proceda na 
Parocltia de que se trata á nova elei('fiO para .Juizes de Paz, 
e tambern para Vereadores no caso de constituírem os votos 
da mesma l'arochia a maioria dos do 1\lunicipio a que per
tence. 

Tenho finalmente de recommendar a V. Ex. qu~, 
para se não repetirem semelhantes actos de coacção , tome 
as necessarias providencias a fim de ser mantida a 1ibe~
dade do voto , e a tranquillidade publica. O que communico 
a V. Ex. para sua intelligencia e execução. . 

Deos Guarde a V. Ex.- tuiz Pedreira do Coutto Fer
raz.- Sr. Presidente da Província do 1\.io Grnnde do Norte. 

N.• 420. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856.- Approva 
a decisão do Presidente da Provincia de Sa11ta Cathari
na, sobre as duvidas do Jui:. de Paz da Parochia de Mea
t·im , 1·elativamente ao Juiz de Paz que deve presidir ás 
proximas futuras Juntas de Qualificação , · e aos Eleitores 
que deverão compor as mesmas Juutas. 

1. • Secção. lUo de Ja~eiro. l\finislerio dos Negocios do 
Imperio em 22 de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi approvada pelo Governo Imperial 
a solução dada por V. Ex. {ts duvidas que lhe forão propos
tas pelo Juiz de Paz da Parochia de Mearim, declarando-lhe: 

.. 1.• Que a Presidencia das Juntas de Qualificação que 
tém de reunir-se na 1. a Dominga de Janeiro proximo fu
turo compete aos Juizes de Paz mais votados, e em sua falta 
aos que os devem substituir do quatriennio que ha de findar 
em í do mesmo mez, e não aos que forão ultimamente 
eleitos, como se acha determinado no Art. 110 da Lei Re~ 
gulamentar das Eleições. 

2. • Que os Eleitores e Supplentes que devem compor e 
mesma .Junta são os que pertencem á l-egislatura que se ha 
de findar em 3 de Maio proximo futuro, c não os da ui-
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Actas ·houve omissão de declarações i mporlantes para se co
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ordens para que na conformidade da Lei se proceda na 
Parocltia de que se trata á nova elei('fiO para .Juizes de Paz, 
e tambern para Vereadores no caso de constituírem os votos 
da mesma l'arochia a maioria dos do 1\lunicipio a que per
tence. 

Tenho finalmente de recommendar a V. Ex. qu~, 
para se não repetirem semelhantes actos de coacção , tome 
as necessarias providencias a fim de ser mantida a 1ibe~
dade do voto , e a tranquillidade publica. O que communico 
a V. Ex. para sua intelligencia e execução. . 

Deos Guarde a V. Ex.- tuiz Pedreira do Coutto Fer
raz.- Sr. Presidente da Província do 1\.io Grnnde do Norte. 

N.• 420. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856.- Approva 
a decisão do Presidente da Provincia de Sa11ta Cathari
na, sobre as duvidas do Jui:. de Paz da Parochia de Mea
t·im , 1·elativamente ao Juiz de Paz que deve presidir ás 
proximas futuras Juntas de Qualificação , · e aos Eleitores 
que deverão compor as mesmas Juutas. 

1. • Secção. lUo de Ja~eiro. l\finislerio dos Negocios do 
Imperio em 22 de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi approvada pelo Governo Imperial 
a solução dada por V. Ex. {ts duvidas que lhe forão propos
tas pelo Juiz de Paz da Parochia de Mearim, declarando-lhe: 

.. 1.• Que a Presidencia das Juntas de Qualificação que 
tém de reunir-se na 1. a Dominga de Janeiro proximo fu
turo compete aos Juizes de Paz mais votados, e em sua falta 
aos que os devem substituir do quatriennio que ha de findar 
em í do mesmo mez, e não aos que forão ultimamente 
eleitos, como se acha determinado no Art. 110 da Lei Re~ 
gulamentar das Eleições. 

2. • Que os Eleitores e Supplentes que devem compor e 
mesma .Junta são os que pertencem á l-egislatura que se ha 
de findar em 3 de Maio proximo futuro, c não os da ui-
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lima eleição ainda não approvada pelo Poder competente, 
como he expresso no Art. 2.• do Decreto n.• 1.812 de 23 
de Ago:,to do corrente anno. O que coinmunico a V. Ex. para 
sua intelligencia , e em resposta ao &eu Officio de .4 deste 
mez, sob u. • 62. 

J)eos Guarde a V. Ex.-Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz.-Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N.• 421. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856. -Solve du
vidas propostas pelo Juiz de Paz da Parochia da Ilha 
do Governador sobre a imposição e cobrança das multas 
da que trata o Art. 126 da Lei Regulamentar das Elei
ções; o serviço dos Escrivães dos Subdelegados nas Juntas 
de Qualificação ; e finalnumte a requisição e rhamado di
reito deste e de otdros funccionarios declarado., no Art. 
30 da citada Lei. 

. 1.• Secção- lHo de Janeiro. l\linisterio dos Ncgocios do 
lmperio em 22 de Dezembro de 1856. 

Em solução ás duvidas propostas por Vm., em seu Offi
cio de 18 do corrente mcz, tenho de declarar-lhe . 

1.• Que o modo de fazer-se effecliva a multa de que 
trata o Art. 126 da Lei llegnlamcntar •las Eleições no S 
5.• n.•• 1 c 2, se ar!!a clcterminado no Art. 1'27 dn mesma 
Lei, d9 qual se vê que ás Camaras Municipaes, de cuja renda 
taes multas filzem parte, compete promover a sua cobrança 
em virtude das respectivas Actas das Juntas de Qualificação 
e Mesas Parochiaes, as quaes para este clfeito tem força 
de senten~. 

2. • Que pertencendo a imposiçiio das referidas multas 
<Ís .Tuntas de Qualificação e Mesas Parochiaes, he claro que 
nenhuma oulra pessoa, se não os Membros que as compu
zerem póde entervir em semelhante neto. 

3.• Que a disposição do Art. 4.• do Decreto n.• 1.812 
de 23 de Agosto ultimo, não alterou n do Art. 30 da Lei 
Regulamentar das Eleições, e por tanto os Escrivães dos Sub
thllegados não estiío dispensados de servir nas Jnnlas de 
Qualificação e Mesas Parochiaes. 

4.• Que as mesmas .Juntas c !\lesas Parochiaes devem 
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requisitar estes e os mais fuocciona.rios, de que trata o -ci
tado Art. 30 , das Autoridades a que são subordinadas , 
podendo todavia chama-los directamente quando nllo for 
possível aquella requisição sem grave prejuízo dos trabalhos, 
mus devendo em todo o caso communicar este neto ás re
feridas Autoridades. 

Deos Guarde a Vm. - Luiz Pedreira do Coutto Fer
raz. -Sr. Juiz de Paz mais votado da Parocbia da lllaa do 
Governador. 

N. • 422. -Aviso de 22 de Dezembro de 1856.- Resolve ..:, 
sobre as eleições, á que se procedeo no dia 7 de Se! • · 
tembro ultimo, para Vereadores e Juizes de Paz nas Paro
chias da Cidade do Aracaty, e das Villas de Batttrité 6 
Barbalha. 

t.• Secção.- Rio de Janeiro. :Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 22 de Dezembro de 185H. 

lllm. e Exm. Sr. -Forão presentes a Sua Magestade 
o Imperador os Officios dessa Presidencia datados em 27 de 
Setembro ultimo, sob n.•• 81 e 83, com os quaes remetteo 
copias das Actas das eleições a que se procedeo no dia 7 
do referido mez, para Vereadores e Juizes de Paz nas Pa
rochias da Cidade do Aracaty, e das Villas de Baturité e da 
Barbalba , bem como ditrerentes documentos , e huma re
presentação assignada por alguns cidadãos, a fim de resolver 
o Governo Imperial sobre a validade das ditas eleições. E o 
:Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o parecer da 
Secção dos Negocios do Imperio do Conselho d'l~stado, lia 
por bem Mandar declarar : quanto á eleição feita na 1. • das 
ditas Parochias, que contra a sua validade não prevalece 
nenhuma das irregularidades que são indicadas, por quanto: 
a falta , que houve, da reunião do Conselho Municipal de 
recurso não he motivo sufficienle para tornar de nenhum 
ellcito a qualificação dos votantes da l,arochia , pois que 
se não altega, que della se tivesse interposto recurso al
gum, antes o contrario consta de h uma certidão que se 
juntou, caso em que, como já se decidio por Aviso de 12 
de Janeiro de 1849, a qualificação subsiste com o mesmo 
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vigor que teria se o dito Conselho se houvesse reunido, 
A omissão, lambem arguida, da Missa do Espírito Santo, 
não h e de natureza tal que importe nullidade, o que se 
acha declarado em ditfcrentes decisões do Governo, c espe
cialmente no Aviso de 1l de Dezembro de 1848, c no Art. 
15 das Instrucções de 28 de Junho de 1849. Não se prova 
que a chamada fosse feita, como se affirma, por huma lista 
irregular dos cidadãos qualilicados; deduz-se pelo contrario da 
propria representação, que a este respeito se exerceo fisca
lisação confrontando-se as copias com o respectivo Livro, e 
demais, não consta que deixasse de ser chamado, algum 
cidadão qualificado. He improcedente a allegação de ter sido 
a Mesa organisada , segundo as disposições da Lei de 19 de 
Agosto de 1846, e não do Decreto n. o 8'~2 de 19 de Setem
bro do anno passado, visto como, não senrlo presumível 
que as Instrucções, expedidas para execução deste Decreto, 
tendo a data de 23 de Agosto ultimo, houvessem chegado ao 
conhecimento do Juiz de Paz, Presidente da !\'lesa l'arochial 
da referida Cidade do Aracaty, até o dia designado para a 
eleição, não se póde deixar de ter como regular o seu pro
cedimento. He sem gravidade a falta indicada do termo de 
abertura e de encerramento em hum dos livros da qualifica
ção, o qual aliás se acha numerado e rubricado pelo Pre
sidente da C amara Municipal, na o sendo, como não h e, tal 
defeito acompanhado de algum outro. Cumpre porêm que 
seja preenchida esta formalidade exigida pela Lei. Em ulti
mo lugar está provado não ser exacto que se deixasse de 
fazer a convocação dos cidadãos votantes n~"termos da ul
tima parte do Art. 9,i da tei H.cgulamentar das Elei~·õcs, 
pois que de huma certidão que se juntou consta que forão 
affixados editaes para este fim. Pelo que concerne ás elei
ções a que se procedeo em duplicata na Parochia da Villa 
de Baturité, que deve subsistir a que foi feita na Matriz 
presidida pelo Juiz de Paz do 3.• anno, sendo nulla a que 
teve lugar em h uma casa particular, embora sob a presi
dencia do Juiz de Paz mais votado; não só porque nenhuma 
occurrencia justifica o procedimento deste Juiz de Paz e da 
Mesa que se havia formado de se retirarem da Matriz, onde 
tinha começado os trabalhos com regularidade para huma 
casa particular, facto que deo lugar com razão a que fosse 
organisada na mesma Matriz nova Mesa pelo Juiz de Paz 
do 3." anno, que o po\'o eonvidara pnra este fim, por se 
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achar enfermo o do 2. • nono, e por este modo proseguis· 
sem aquelles trabalhos, mas tambem por constar das res
pectivas Actas, que tendo corrido franco e regular em todas 
as suas partes o processo eleitoral, que leve lugar na Ma
triz , ao qual concorrêrão mais de trcs quartos dos cida
dãos qualificados, achando-se designados nominalmente os 
que fjtltárão, o mesmo se não realisou a respeito da outra 
eleição feita na casa particular, sendo sobretudo notavel que 
em hum só dia se effectuasse todo o trabalho do recebi
mento e apuração de 820 listas, como se declara. E final
mente quanto ás eleições, a que tambem se procedeo em du
plicata na Parochia da Villa da Barbalha, que deve prevalecer 
a que foi feita no Corpo da Igreja Matriz sob a presidencia do 
Juiz de Paz mais votado, não obstante ter tido lugar no dia • 
8 de Setembro, visto como está provado que o dito Juiz de 
l1az foi obrigado pelas violencias commettidas no dia 7 a ad
flia-la para o seguinte, achando-se por tanto nulla a que foi 
faita no Consistorio da mesma Matriz, já por ter sido o resul
tado daqueUas violencias, já pela incompetencia do Presidente 
da Assembléa Parochial, que era hum Supplente de Juiz 
de Paz não juramentado. E cumprindo que os autores dos 
netos de violencia praticados nesta eleição sejão punidos na 
fórma da Lei , o Governo Imperial manda recommendar a 
V. Ex. que para este fim empregue todos os meios a seu al
cance. O que communico a V. Ex. para sua intelligencia e 
execução. 

Deos Guarde a V .. Ex. - Luiz Pedreira do Coutto Fer· 
raz. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 
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N. 0 423.-FAZENDA --Em23de Dezembrodc1856.-Naáispo
síção do A.rt. 29 do Regulamento de 9 de Maio de 181J.2 não estão 
compre/tendidos os moveis e semorentes destinados á laboração 
dos estabelecimentos agricolas e fabris. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. Rio de Janeii'O em 
23 de Dezembro de 1H56. 

João Mauricio Wandcl"ley, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional , de conformidade com a Imperial Resolução 
de 29 de Novembro ultimo, tomada sobre Consulta junta por 
copia da Secção de Fazenda do Conselho d'Estado, relativamente 
á duvida que occorrera ácerca da arrernataçiio dos escravos, 
animacs e utensílios de hum estabelecimento agrícola perten
cente a huma h1~rança jacente, declara aos Srs. Inspcctores das 
Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia, e para o 
fazerem constar a quem convier, que á disposição do Art. 
20 do Regulamento de 9 de Maio de 1842 não estão sujeitos 
os moveis e semoventes destinados c applicados á laboração 
dos estabelecimentos agrícolas ou fabris, c conscguinlemente 
que pelo Juizo de Orphãos c ausentes não devem os mesmos 
estabelecimentos ser arrematados senão em toda a sua inte
gridade, c nunea por partes. 

Thesouro Nacional em 23 de Dezembro de 1856.- João 
Mauricio 'Vanderley. 

Consulta a que se refere a Circular supra. 

Senhor.-Por Aviso de 9 de Setembro ultimo l\Jandou Vossa 
1\Iageslade Imperial que a Sceção de Fazenda do Conselho de 
Estado consultasse, á vista dos papeis juntos, sc"bs bens moveis 
c semoventes destinados á lavoura estão sujeitos :í disposição 
do Art. 29 do Regulamento n. 0 160 de 9 de Maio de 1842. 

Comprehendcm os papeis juntos a correspondencia havida 
entre o Dr. Procurador Fiscal do Thcsouro c o Administrador 
das Rendas da cidade de Cabo Frio, c entre este c o Juiz 
1\Iunicipal e de orphãos, defuntos e ausentes, da mesma ci
dade, sobre o facto da arrematação dos escravos, animaes e 
utcnsilios de hum estabelecimento agrícola pertencente a huma 
licrança jacente. 

Inteirado deste facto, o Dr. Pwcurador Fiscal officiou em 
13 de Agosto ultimo ao referido Administrador, prevenindo-o 
de que os moveis e semoventes, inclusive os escravos, da labo
ração dos sítios e fazendas, erão considerados pela Lei como 
immoveis por destino, c não cstaviío sujeitos á arrematação 
ordenada pelo Art. 2!l do Hegulamento de 1842. 

O Administrador, transmitlindo cópia desse Officio ao 
mencionado Juiz, declarou-lhe que o fazia para sua intclligencia 
e exeeução na parte que lhe toea \a. 



( .ui ) 

lkspondeo-lhe o Juiz, fundado na indrprnd1~neia do Poder 
J udiciario, negando-se á execução de ordens 1p1e não lhe 
fossem dadas pelo l\Iinisterio da Justiça, c referindo-se ;í questão 
de din·ilo, rt'loniuio 11ue não tinha eonlwcimenlo 1la Lri a 
l(ill' allwlia o ])1·. Proeurador ~'iseal, 11 eonlinuava JIOI' tanto 
a p!~l'sistir na opinião de que os moveis c semoventes pcrh•n
l'entes ;í lavoura devem ser arrematados como qmwsquer outros. 
E refi~rindo-s1~ ao lhclo, aecrese1mta o mesmo .Iuiz, qtw tendo 
sido m~rcmatados os escravos, anim<Jes c utensílios da fazenda 
em questão, havia já mandado passar edilaes para a arrematação 
do terreno, depois de ouvidos os l)Critos, eomo determina o 
Ar L. 8. • do Regulamento de 27 de .I unho de 18'~;>; por quanto 
ctltl~ndia proceder assim de accordo com a Lei, com os inte
l'l~sses da herança c com os da l~azcnda Puhlira, que não 
deixava de aproveitar com a entrada para o Thesouro de cem 
ou mais contos de réis, que a arrernata~ão podia produzir. 

Sendo-lhe communicada esta resposta do Juiz, o Dr. Pro
eumdor Fiscal tornou a olliciar ao Administrador, advertindo-o 
de que, em virtude de seu anterior Oficio, devia elle ter-se 
limitado a rcquen~r ao mesmo Juiz o que foss1~ rweessario a 
bPm dos interesses da herança, e prevenindo-o de novo de que 
lhe cabia fazer toda a opposíção jmidica á a;Ternatação do 
~ilin, eomo eontraria ao proprio Art. 8. 0 elo He~ulamento de 
184.:), invoeaclo pelo Juiz; e por fim, para habilita-lo a fazer 
essa opposição, lembrou-lhe que tirasse argumentos das dispo
siçiíes dos Arts. 1." c 2.• da Lei de 30 de Agosto de 1833, e 
do Art. 531 ~ 2.0 do Regulamento de 25 de l\ovembro de 1850, 
relativas ás fabricas de mineração, de as~ucar ~~ de lavoura dt} 
cannas. 

'faes são em resumo as circurnstaneias tlo lilclo, que dera 
lugar ít questão sobre que versa a pr1•senl1~ Consulta. 

A Secção sente reconhecer I{UI~ a llesoltu,:ão qtw rossa Ma
gestadc Imperial Houver por bem tomar a respeito da mesma 
questão nenhum ciTeito tení sobre a herança de que se trata. 
Impro!icua como foi, c consta do Oficio do .Iuiz dP Cabo Frio, 
a diligencia empregada pdo Dr. Procuarador Fiseal, a mesma 
herança deve estar já armcadada, c desbaratado hum cslabe
Ieeialetlto agrieola tão importante, que, apczar dt> arrematado 
por vartes e com evidente dcprcciaçuo de seu valor integral, 
devia ainda assim produzir tOO.OOO;:p ou mais, eomo declara 
o Juiz arrccadante. Mas lisongea-sc de que não será perdido 
o ensejo que este facto olferece para que o Governo de Vossa 
Magestade Imperial haja de prevenir a repetição de outros 
iguacs. Não sómentc seria clla fatal á nossa principal industria 
nas actuaes circumstancias, como revelaria huma flagrante 
conlradicção. 

Quando os Poderes do Estado, mediante novas disposições, 
tratão de promover a riqueza publiea, de consrrvnr l'm activi-
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dade os Pstabclccimentos ruraes existentes c de impedi!• que 
desande a producção agrícola do paiz, não se deve tolerar crue 
tão patriotico intento possa ser frustado pela execução de huma 
anterior disposição, que, por ser pouco cxplicita em sua letra, 
vai sendo mal entendida ua sua applicação. 

Neste caso eonsid«lra a Secção que se acha o citado At·t. 
29 do Regulamento de 1842, como passa a mostrar. 

A Provisão de 8 de Janeiro de 18Hl, expedida <'lll vit·tude 
da llesolução lle 16 de Fevereiro de 1H18, tomada sobt·c Con
sulta do Consellw de Fazenda, a respeito da cobmnça do im
vosto da sisa, drclamu que não só erão immoveís por sua 
natureza os terrenos e todo~ os corpos a elles unidos, como 
os cdificios, arvores, e fruetos pendentes, mas tambem todos 
os objectos que por seu deslino c applicação fossem necessarios 
para a laboração dos <'slabelccimentos, como engenhos, alam
biques, instrumentos de agricultura, & c., &c. E posto que 
esta llrovisão tivesse por fim resolver as duvidas suscitadas 
ácerca da anecadação da sisa na venda de hum engenho de 
flssucar c lavoum de canoas na Uahia, hc com tudo certo que 
tllla cstabclc•:co, na declanu;ão que fez, não só hum precedente, 
como huma regm geral, applicavel a todos os casos em que o 
Fisco houvesse de percPbcr impostos sobt·c o valor dos estabe-
lecimentos agrícolas ou fabris. . 

Nem se poderá allcgar que esta regra tenha cabido em 
desuso, visto achar-se ella estabelecida nas lnstrucções do The
souro do t,o de Setembro de 1836, que litleralmente se cingio 
áquella Provisão; e ter sido rccommendada pelos Avisos de 4-
de Outubro de 1847 e de 6 de Dezembro de 1851 a sua 
observancia. 

Por outro lado a Lei de 30 de Agosto de 1833, ao sujeitar 
as fabricas de mineração e assueat·, e lavoura de cannas, á 
Lei geral das execuções, tambcm dPclarou n&'s seus Arts. 1.0 

c 2. 0 que crão immoveis, para não serem separados das ditas 
fabricas e lavouras, os animacs, escravos, instrumentos de agri
cultura, e outms objectos cffectivamcntc empregados na labo
ração das mesm&s. 

E ainda que esta declaração pareça restricta ás ditas fabricas 
c lavo mas, nem por isso póde ella pm· identidade de razão, 
e igual conveniencia publica, deixar de ser appli~avel a todas 
as outras fabricas, c lavouras. 

As condições que ainda regem o trabalho, em geral forçado 
no nosso paiz, a inutilidade das terras c estabelecimentos fabris 
quando lhes faltão braços, animaes e outros instrumentos de 
producção, tudo em fim demonstra que tão razoavel e conve
niente hc evitar a sepm·ação dos escravos, bois, utensilios, &c., 
do terreno applicado á lavoura de cannas, como dos applicados 
á lavoura do café, algodão, tabaco, &c.; e bem assim, que 
tanto damno póde a mesma separação causar á fabrica de 
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mlnora~;ão, como ás outras que se tem estabelecido, c por 
vontul"'d mais uteis. 

A' vista das prcêedentes disposiçoes, he fóra de du\'ida 
que a noss..'l Legislação, de accordo com a de outros povos 
cultos, reconhece que certos bens moveis c semoventes tomilo 
pm· seu destino e applicaçilo a natureza de immovcis, e devem 
ser como taes considerados, quer se trate de arrecadação do 
impostos c diligencias fiscaes, qum· se trate de execuções e 
diligenwas civis. 

Outrosim he indubitavel que a mesma Legislação estabelece 
como regra que tacs moveis c semoventes não sejão separados 
dos cslabclccimentos agrícolas ou fabris a que csth·crem desti
nados ou applicados, pela obvia razão de que ess:. separação 
diminuiria o valor total de cada hum dos ditos e&tabelecimentos, 
em manifesto prejuízo da porcentagem do Fisco e do quinhllo • 
ou pro rata dos interessados. 

Não carece a Secção averiguar aqui se nas questões civis 
tem sido applicada a Lei de 30 de Agosto a outras fabricas 
tJUO não as de mineração e assucar, c a outms lavouras que 
não a do cannas; por quanto, para resolver a questão fiscal 
de que se occupa, basta-lhe a Provisão de 8 de Janeiro, cujas 
disposições, tendo força de Lei, devem ser guardadas sempre 
nos casos em que os Regulamentos e Instrucções fiscaos forem 
pouco explicitas, ou mesmo omissas. 

Combinado o disposto nesta l,tovisão com a letra do Art. 
29 do Uegulamento de 9 de Maio de 1842, reconhece-se que 
este fora pouco explicito, quando deixou de exceptuar (talvez 
por julgar ocioso) da arrematação, que manda fazer logo depois 
de concluído o inventario, os moveis e semoventes dos estabe
lecimentos que se acharem destinados ou applicados á sua· 
elaboração, e não pudessem se1· separados delles sem deterioração 
de seu valor, sendo por isso considerados como bens immoveis. 

Tanta razão c utilidade ha na conservação do valor de 
hum estabelecimento agl'icola quando se trata da sisa, como 
quando se trata do sello das hei·anças, e da arrecadação dos 
bens dos defuntos e ausentes; accrescendo que, a respeito desta 
arrecadação, alêm do interessá fiscal, deve com toda a justiça 
attender-se ao interesse dos terceiros, a quem os bens arreca
dados possão vir a pertencer. 

Assim que, julga-se a Secção aulorisada a crer que só por 
má intelligencia do Art. 29 do dito Regulamento, ou por não 
se te1· observado o disposto na referida Provisão de 8 de Ja
neiro, que se deve julgar subentendida, pelo mesmo Artigo· 
podia este ser executado, como foi, pelo Juiz de Cabo Frio. 

Julgando sufficiente o que tem tido a honra de ponde1·ar, 
e omittindo outras conside1·ações economicas e de interesse 
publico e particular a respeito da questão sujeita, he a Sec~ão 
de parecer: 
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Que á disrosição do Art. 29 do Regulamento de 9 de 
1\Iaio de 1842 não estão sujeitos os moveis c semoventes des
tinados c applicados á laboração dos estãbelecimentos agrícolas 
ou fabris, e conseguintemente que pelo Juizo de defuntos e 
ausentes não devem os mesmos estabelecimentos ser arrematados 
senão em toda a sua intrgridade, .c jámais por partes. 

Vossa :Magestado Imperial por~m Se dignará Hcsolvcr o quo 
mais justo e conforme for. 

Sala das conferencias, em 14 de Novembro ·de 1856.
Marque:; de Abrantes.-Visconde de ltaborahy.- Visconde de 
Abaeté. 

Resolução.-Como parece.-Paço, em 29 de Novembro 
de 1856.-Com a Rubrica de Sua Magestadc o lmperador.
João Mauricio Wanderley. 

N. • 424.-· Em 23 de Dezembro de 1856.- Sobre a fiscalisação 
que com~ete á Thesouraria da RaMa sob1·e as sommas entre
gues á Presídencia para despe:;as com a repressão do trafico. 

João l\lauricio 'Vanderlcy, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, respondendo ao Officio n.• 247 de 16 de Julho 
ultimo, em que o Sr. Inspeclor da Thesouraria da Bahia con
sulta se estão sujeitas á fisc!llisaçao, ou tomada de contas da 
mesma Repartiçao, asdespezas pagas com a quanlia de 16.266~870, 
consignada no exercício de 1855-56 para a verba -Repressão 
do tranco,- e que, por ordem do Exm. Presidente da Pro
víncia, foi mandada passar para a Caixa Provincial; declara, 
de conformidade com o AYiso do l\Iinisterio da Justiça de 16 
ele Outubro proximo passado, que, tendo a quall!ia supracitada 
sido concedida á Província da Uahia como inucmnis;lçlio ele 
metade das despezas que o Cofre Provincial faz com huma Com
panhia de policia empregada na repressão do trafico, não in
cumbe á Thesouraria fiscalisar neste caso o emprego dessa 
som ma; cumprindo entretanto que no exercício corrente e nos 
futuros a entrega da quota designada para este fim não se faça 
de huma só vez, como so praticou, porêm mensalmente, ou á 
medida quo forem sendo feitas as despezas com a sobredita 
Companhia; até porque t:óde o l\Iinisterio da Justiça deliberar 
a suspensão de semelhante prcstaçao antes de terminar o exer-
cício em que ella se está fazendo. ' 

Tbosouro Nacional em 23 de Dezembro de 1856.- João 
Mauricio Wanderley. 
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N. • 425. -Em 23 de Dezembro de 1856. - Sobre o pagamento 
de huma divida em Âpolices para que os herdeiros as 

dividão entre si. 

João Mauricio Wande~·ley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, respondendo ao Officio do St·. Inspeclor da 
Thcsouraria do 1\io Grando Sul, n.• 53'1 de 29 de Setembro 
ultimo, em que communica que, havendo inscripto no livro 
auxilia~; da mesma Thesouraria, sob n.• 174., a importancia 
de 3.628~000, pertencente a João Baptista de Castilho, apre
senta-se a sua viuva reclamando a quota da mesma divida que 
lhe coube na partilha dos bens do seu casal, e consulta se 
deverá fazer o solicitado pagamento, ou exigir que os herdeiros 
lambem o requeirão , para então emittir apolices no total da 
inscripção; declara ao mesmo Sr. lnspector: 1.• que deve pagar 
a parte pertencente á referida viuva desde já em apolices, na 
fórrna da Lei de 15 de Novembro de 1827 ; e 2. • que deve 
igualmente pagar aos herdeiros, em tempo opportuno, o seu 
respectivo quinhão, tambem em apolices, para que as dividão 
entre si. 

Thesouro Nacional em 23 de Dezembro de 1856. -·João 
l\Ia tiricio W andcrley. 

N.• 426. -Em 23 de Dezembro de 1856. -Sobre a necessidade 
de hum empregado da Thesouraria assistir aos inventarias 

dos Almoxari(es de Marinha. 

João Mauricio 'Vanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, em solução á duvida apresentada pela Tbesou
raria da Provincia do Pará em Officio n.• 187 de 17 de NovNnhro 
ultimo, se na fórma do disposto nos §§ 10 do Art. 2.• c 15 
do Art. 11 do Regulamenco annexo ao Decreto n.• 1739 de 
26 de Março ultimo, devia assistir ao inventario do Almoxarife 
interino do Arsenal de Marinha hum empregado da mesma 
Thesouraria, ou se esse trabalho devia ser feito tão sómente 
por empregados da lnspecçào ; remette ao Sr. lnspector da 
referida Thesouraria por copia o Aviso de 14 de Outubro ultimo 
dirigido ao l\Iinistcrio da Marinha, pelo qual se acha semelhante 
duvida resolvida. 

Thesouro Nacional em 23 de Dezembro de 1856. -João 
l\Iauricio 'Vanderley. · 

« O A viso a que esta Ordem se refere acha-se publicado 
no lugat· competente. << 
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N. • 427.- Em 24 de Dezembro de 1856.- Sobre a qualificação 
de essencia ile herva doce; indemnisação por erro contra a 
Fazenda; e direito que tem as pattes para recorrerem das 
multas impostas pelas Alfandegas . . 

C.ommunico ao Sr. lnspcctor interino da Atrandcga da Côrte, 
para a devida intelligencia e execução, que o Tribunal do The
souro Nacional, tomando conhecimento do recurso de Fratelli 
Zignago, interposto da decisão que os obrigou a pagarem direitos 
de quatro latas com essencia de herva doce pelo peso bruto, 
multando-os no dobro dos direiLos pela differença para o peso 
liquido, em que se fizera o despacho, deliberou confirmar a 
referida decisão quanto á primeira parte ; por isso que estando 
as essencias ou oleos volateis classificados distinctamente das 
drogas na tabella annexa ao Regulamento de 28 de Agosto de 
18~9, e ahi sujeitos a serem despachados pelo seu peso bruto, 
não lhes póde aproveitar o disposto no Art. 2l do Decreto 
de 26 de Abril de 185~ , que só se refere ás drogas , isto he , 
áquellas que não estão especificadas na dita tabella; e reforma-la, 
quanto á segunda parte , porque·, tendo os recorrentes mani
festado da sua nota para despacho peso liquido da cssenci!J do 
herva doce, que na conferencia da sabida achou-se exacto , 
supposto houvesse em semelhante caso hum erro contm a Fa
zenda na importancia dos direitos lançados, não he applicavel 
a esta especie a multa do Art. 227 do Regulamento de 22 do 
Juuho do 1836, mas sim o que dispõe o Art. 22, em cum
primento do qual o Sr. Inspector interino mandará que os 
Empregados que tiverii.o parte nos despachos citados pelos 
recorrentes em apoio de sua pretenção restituão na proporção 
de seus ordenados o valor do prcjuizo causado à Fazenda nesses 
despachos. -.. 

Declaro outt·osim ao Sr. lnspcctor que, á excepção do 
caso de que tr·ata o Art. 285 do l\egulamento das Alrandegas, 
as partes tem direito a recorrerem para o Tr·ibunal do Thesouro 
das Ii\ultas que a Alfandega lhe impuzer, qualquer que seja 
o seu valor, visto não haver disposição alguma em contrario; 
devendo os recursos ser interpostos na fórma prescripta no 
Decreto de 19 de Março de 1853. 

Thesouro Nacional em 21 de Dezembro de 1856.- João 
Mauricio Wanderley. · 
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N.• ·428.-Em 2i de Dezembro de 1856.- Quaes os casos em 
que se devem tamben1 apprehe~~dl•r as Embarcações que 

condu:em gene1·os subtrahidos aos direitos nacionaes. 

João l\fauricio Wandct·ley, Presil.lcnte do Tl'ibunal !lo Tht~ 
Rouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da 'fhcsouraria do 
Jtio Grande do Sul, que o mesmo Tribunal, tomando .conhcci
mentp do recurso interposto por Eugenio Salgues c Theule o 
:Francisco Cassalcs da decisão do Exrn. Pt·esidente da Província, 
confirmatoria de. outra da mesma Thcsoumria, c esta da da 
Alfandt•ga do lHo Grande, que julg.•u procedente a apprehensão 
de 1.300 couros, c 123 arrobas c 2t libras de garras de cou.ro, 
fJUC l'orão encontradas em virtuchl de denuncia, sem despacho 
e prcvio pagamento dos direitos de exportação, a bordo da 
Polaca Hespanhola .Man:a Lloberas, fmidcada no canal da barra, 
(:arregada c despnchada para seguir \'iagem para Cadiz c Tar
ragona ; c bem assim a da mesma Polaca, na conformidade do 
Art. 1\JS do Uegulamento de 30 de l\laio de 1836, combinado 
com os Arts. 281. c 292 do Ucgulamcnto de 22 de Junho do 
dito anno, condemnando o respectivo Capitão a pagar a multa 
da metade do valor dos couros, c aos despachantes Salgues c 
Thculc a da metade do valor das gat'l'as, c mandando que 
fossem entregues a seus donos os gcneros que haviüo sido legal
mente dmpachados c pagos os respectivos direitos, confirmão a 
dncisão recorrida, excepto na parte em que resolveo ser proce
dente a apprehcnsão da Polaca; (>Or quanto á espccie sujeita 
hc intcit·amente applicavel a decisão do Thcsouro de 20 de 
Junho de t839, que, deliberando sobre a apprehensão, em 
consequencia de denuncia, de algumas mercadorias existentes 
a bordo da Escuna Portugucza Robe1·to, l'undcada c á carga 
no porto do :Mat·anhão, subtrahidas aos diJ·citos nacionacs, 
explicou a mam•ira por que, em tars drcumstandas, se devia 
executar o Art. 292 do Regulamento de 22 de Junho, c declarou 
que era este applicavcl ás embarcações que se occupavllo na 
criminosa conduccão das mercadorias, sem que possão fazer 
duvida as Ordens· de 9 de Março e 17 de Outubro de 1846, 
em que se fundão as decisões rccorl'idas, pois que se referem 
a humJ especie de contrabando previsto no Art. 29-i do citado 
Uegulamento, que expressamente sujeita á apprchensão a em-
barcação com toda a carga. · 

Thesouro Nacional em 2'f. .de Dezembro de 1856.-João 
1\Iaut·icio W andcrlcy. 
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N.• A29.-UIPERIO.-Avisode26 deDezembro de i856. De
clara nulla a eleição de Vereadores e Juizes de Paz da Pa
rochia das Brotas, da Província de São Paulo, por tlão 
se terem feito as chamadas dos votantes e a apuração dos 
votos, nos termos nomeados pela Lei de 19 de Agosto de 
1S.t.6, e manda que se proceda somente d nova eleição de 
Juizes de Paz, visto a dita Parocltia não formar a 
maioria do Mimicipio. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. 1\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 26 de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua 1\la
gestade o Imperador o Officio de V. Ex. , datado em 13 
de Outubro, sob n.• 147, submetlendo ao conhecimento 
do Governo Imperial huma representação que lhe dirigira a 
Camara Municipal da Villa de S. João do Rio Claro, expon
do as irregularidades •1ue forão commettidas na eleição a 
que se procedeo na Parochia de Brotas para Vereadores e 
Juizes de Paz no dia 7 de Setembro ultimo: lia por bem 
o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o p_arecer 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho d'Estado 
Mandar declarar : 

Que sendo essencial a qualquer eleição primaria que 
sejão feitas tres chamadas de votantes , distinctas e sepa
radas, devendo sempre proceder-se á 3. • em dia posterior 
ao da 2.•, e em hora annunciada pelo Presidente da Mesa 
Parochial , como he determinado no Artigo 48 da Lei de 
19 de Agosto de 18.t6, e achando-se provado pelo exame 
das Actas respectivas, que na referida Parochia não te\'e 
lugar a L • e a 2. • chamada, e alêm disto que em hum 
só dia ti verão lugar a que h e designada como 3. •, e o acto 
da apuração dos votos , o que não podia effectuar-se regu
larmente pela manifesta insufficiencia de tempo , acha-se 
semelhante eleição inquinada de vícios que a tornão nulla. 

E outrosim, que visto como a dita Paruchia constitue 
huma pequena parte do 1\lunicipio a que pertence, cum
pre que nella se proceda somente a nova eleição para os 
respectivos Juizes de Paz, subsistindo a, eleiçllo Municipal 
como se acha feita pelas demais Parochias. O que commu
nico a V. Ex. para sua intelligencia e execuçllo. 

De os Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coulto Ferraz. 
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 
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N. • 4.30. -FAZENDA. Em 27 de Dezembro de 1856.-Yencimentos 
quê competem aos que servem de Procuradot·es Fiscaes nas 

Tltesourarias de Fazenda. 

João 1\lauricio Wanderley, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, em solução ás duvidas propostas pela Thesouraria 
da Pt·ovincia de Sergipe em Officio n. • 66 de 27 de Novembro 
ultimo, sobm o vencimento que compete ao 2.• Escripturario 
João :Monteiro de Carvalho dumnte o tempo quo servio de 
Procmador Fiscal , declara ao Sr. lnspeclor da mesma Thesou
raria que a regra estabelecida pela ordem de 28 de Maio do 
corrente anno he que, sendo os substitutos dos ProcurndoJ·es 
Fiscaes empregados de Fazenda, têm direito, em qualquer das 
hypotheses das lnstrucções de 5 de Outubro de 1852 de optar, ou 
o vencimento do seu proprio emprego , ou o que lhes competir 
pela substituição; convindo, todavia, como já o declarou a Or
dem de 2 de Novembro de 1855, que nas nomeações de sub
stitutos de Procuradores Fiscaes sejão, sempre que for possível, 
pt•eferidos Advogados ou pessoas de fóra da Repartição, que te
nhlio a precisa pratica do fóro. 

Thesouro Nacional em 27 de Dezembro de 1856.-Jolio 
l\lauricio Wanderley. 

N .• 4.31.- Em 27 de Dezembro de 1856.- Ret:alidação de 
autos conclusos parct sentença final sem previo pagamento 

de sello. 

João :Manricio Wanderley, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, approva a solução da Thesouraria da Província 
de Sergipe á consulta, que lhe fez o Administrador do Correio 
encarregado da arrecadação do sello, conform~ communica em 
seu OIHcio n.• 62 de 9 de Outubro ultimo o Sr. lnspector 
da mesma Thesouraria, declarando que á vista do Art. 84. do 
Regulamento de 10 de Julho de 1850, combinado com o Art. 
51- do mesmo Regulamento, estão sujeitos á revalidação, nos 
termos do § 1. • do Art. 14. da Lei de 21 de Outubro de 1843 , 
os autos conclusos para a sentença final sem previo pagamento 
do sello, e que por isso são devolvidos pelo Juizo para o fim 
de cumprir-se esse preceito. 

Thesouro Nacional em 27 de Dezembro de 1856.~ João 
Mauricio Wanderley. 
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N.• 432.-GUERRA.-Aviso de 29 de Dezembro de 1856.
.Approt·a o programma dos exercicios praticas da Escola 

d' Applicação com algumas alterações. 

Rio de Janeiro. 1\llnisterlo dos Ncgocios da Guerm em 2!) 
de Dezembro do 1850. 

D<•claro a V. S., em resposta ao seu ollicio de 18 do mcz 
corrente, que fica appromdo o programrna dos exames praticos 
dos alumnos da Escola de Applicação que acompanhou seu ci· 
tado officio, devendo porêm admittir-sc nelle as seguintes al
terat;õcs. 

No Artigo 2.• inclua-se que nas materias dos exames 
praticos se comprehender ão a classificação das di\·er·sas armas 
c machinas de guerra· relativas; a nomenclatuJ·a de suas par
tes, c de equipamentos c arreios, uso c manrjo das mesmas 
armas, seus fogos e pontarias ao ah·o: instrucção rudimen
tal do soldado; evoluções elementares do pelotão a pé ou a 
c:wallo, e de peça de campanha c de bater, manobras de 
balalhâo, esquadrão, regimento e bateria de mmpanha c dtl 
praça, de talhe, economia, cscriptmação e disciplina interna 
dos corpos, tudo em relação á arma a que o examinando per
tencer; ajuntando-se a isso a hippiatrica c a equitação, quando 
os alumnos tiverem tido instrucção destas douh·inas. 

No Artigo 3.", em lugar de dez minutos deve ser meia 
hom. 

Os exames pratico~ destas especialidades terão lugar em 
todos os annos do Cut~o, sendo as mdterias distribuídas r-or 
esses exames, conforme sua progressão natural no ensino res
pectivo. 

Dcos Guarde a V. S. -1\farqucz de Caxias. -"!k. Polidol"O 
da Fonccca Quintanilha Jordão. 

Regulamento para 01 exames das materias praticas da Escola 
de .Applicação do Exe1·cito. 

Art. 1. • O jury dos exames praticos será composto do Di
rcctor da Escola como Presidente com voto, c no sllu impe
dimento do Vice-Director com as mesmas attribuições, e de 
dous Instructorcs de primeira c dons de segunda classe. por no
meação do Direclor, e na falta destes, de Officiacs do Corpo Aca
dcmico semelhantemente nomeados. 

Art. 2.• As matcrias dos exames serão annualmentc desi
gnadas pelo Conselho de Instrucção de conformidade com a 
pratica adquirida no respectivo anno, c previamente publicadas 
em ordem do dia da Escola. 

Art. 3. • Cada examinando será arguido por tempo de dez 
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minutos. pelo menos pelo respectiyo lnsh'UGtm· ou por outro que 
o Presidente designar. 

Art. 4. • Os examinandos , qualquer que seja sua arma ou 
corpo, que tiverem de responder sobre a mesma ma teria serão 
perp;untados succf'ssivamcnte vor ordem de ar·li~nidacll~. 

Art. 5." A votação sení. mlaliva a cada huma das mate
rias do exame, devendo cada examinador '\ o Presidente do 
Jury lanr;ar na urna huma esphcra branca, se julgar que o 
examina~do rcs1Jondeo satisfactoriamente, ou h uma esphcra 
preta em caso contrario. 

Art. 6.• Concluído o exame das matcdas respectivas, o 
examinando segundo sua arma ou Corpo, será habilitado se reu
nir maioria absoluta de espheras brancas contadas no numero 
total das· que obtiver nas votações parciaes de cada materia, 
c inhabilitado no caso contrario. 

Art. 7.• A nota dos exames será- hnbilitado- ou in
habilitado nas matcrias praticas de sua arma. . 

Art. 8. • Depois de concluídos todos os exames será publi
cado em ordem do dia da Escola o seu resultado. 

Direcloria da Escola de Applic<~çi\o do Exen~ito no Salitre 
em 18 de Dezembro de 1856.-Polidoro da }?onet'l~il ()uin ta
nilha Jordão, Brigadeiro Directm· intm·ino. 

N.• 433.-Avisode29de Dezembro de1856.--Estatue que tudo 
disser respeito á administração , dt'seiplina e fornecimentO 
do Batalhão de Engenheiros deve correr por intermedio do 
Commandante das Armas da Côrte, sendo o Director da 
E.çcola dr. Applicação o canal compr.tente para a Sr.crttaria 
d'Estado, dos negocios puramente r.seolares rtdativos ao 
mesmo Batalhão. 

Rio de Janeiro. \Jinisterio dos Nc~gorios da l~uerra em 29 
de Dezembro de 185(). 

Visto que o Batalhão de Engenheiros adjuncto á Escolà 
de Applicação h e hum Corpo do Quadro do Exercito, pelo 
que convêm que a sua administração geral e discipliaar eorrão 
segundo os princípios aclmittides pela Legislação vigente nos 
mais Corpos do mesmo Quadro, a fim de que se mantenhão 
intactos a regularidade e uniformidadG de taes princípios; de
claro a V. S. de Ordem de Sua Magestade o Imperador, que 
tudo que disser respeito á administração, á disciplina, c aos 
fornecimentos do mesmo Batalhão, considerado meramente co· 
Jno Corpo do Quadro do Exercito, deverá corr.l.'l' por i.nterme-
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dío desse Commando de At·mas, com a simples mcdiaí;ilO do 
Director da Escola de Applicação, na qualidade de Chefe Supe
rior do estabelecimento a que o Batalhão está adjuncto : quanto 
porêm aos negocios que versarem sobre objectos puramente 
escolares, tanto em razão das pessoas corno das co usas, h e o 
Director da mesma :Escola o orgão Ollicíal, legal c dircclo, para 
a Secretaria d'Estado dos Negocios da liuerra, ainda quando 
os indivíduos do Corpo acadcmico, a quem esses nrgocios se re
ferirem , estcjão, por conveniencia da instrucção pratica esco
lar, addidos ao Batalhão de ·Engenheiros. 

Deos Guarde a V. S.-,Iarqucz de Caxias.-Sr. João Fre
derico Caldwell. 

N. 0 434.-Il\IPERIO -Avisode29 de Dezembro de 1856.
Manda proceder á novas ele,ições nas Parochias de Maceió e 
Ipióca, da Província das A lagoas, tão sómente para Juizes de 
Paz, e fazer nova apuração de Vereadores, caso o nu
mero de votantes nellas qualificados não exceda á metade 
de t?do .o Municip~o; procedendo-se tam~er_n. no caso r con
trarw, a novas eletções em todo o Mumctpw para ferea
dores. 

I 
l 

1.a Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 29 de Dezembro de 1856. 

Illm. e E..:m. Sr. -Tendo sido presente a Sua Magestade 
o Imperador as duas representações que ess11"-' Prcsidencia 
transmittio ao Governo Imperial com o seu Oficio datado 
em 5 de Outubro ultimo, sob n. o 298, nas quacs se referem 
irregularidades praticadas nas eleições a que se procedeo 
em 7 de Setembro para Vereadores e Juizes de l'az nas Pa
rochias de Nossa Senhora dos Prazeres da Cidade de Maceiú 
c de lpióca: Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, Con
formando-se com o parecer da Secção dos Negocios do Im
perio do Conselho d'Estado, exarado em Consulta de 12 do 
corrente , Mandar declarar: 

1. o Que achando-se confirmadas, pelo depoimento do 
Escrivão do Juiz de Paz c pelo attestado do Parocho , docu
mentos que acompanbão as ditas representações, as seguin
tes arguições feitas contra a eleição a que se procedeo na 
1. a das referidas Porochias: 1. • ter-se organisado a respectiva 

, Mesa com preterição de formalidades essenciaes estabelecidas 
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na tel, pois t{Ue nem precedeo a chamada dos Eleitores· 
e Supplentes, nem houve eleicão dos Membros que deviao 
compor a mesma Mesa, a qual se formou com quatro 
Eleitores designados pelo Juiz de llaz, tendo-se todos estes 
apresentado para tal fim na Matriz antes da hora aprazada: 
2." ter sido a Acta apenas começada na Matriz, e acabada 
em caSfl de hum dos 1\lembros da Mesa , semelhante eleição 
se acha substancialmente viciada e deve- por tanto ser an
nullada. 

2. • Que estando provado , á vista da denuncia dada pela 
propria l\lesa, que a urna que continha as cedulas recebidas 
na l)arochiu de Ipiócn fora arrombada , e que dentro della 
se achárão 2.50~ listas para Vereadores, em vez de 885 que 
tinhão sido recolhidas , devem ser tambem annullados os 
trabalhos eleitoraes que tiverão lugar na referida Parochia. 

Cumpre pois que V. Ex. faça proceder em ambas as 
Parochias a novas eleições sómente para Juizes de Paz, no 
caso em que o numero de votantes nellas qualificados não 
exceda á metade de todo o 1\'lunicipio, ficando perdido quanto 
aos Vereadores os votos que ora se annullão, e fazendo-se 
por isso nova apuração com exclusão desses votos. Se porém 
se der a hypothese contraria, isto he, de formarem os vo~ 
tantes qualificados nas ditas Parochias a maioria, deverá 
V. Ex. mandar proceder a novas eleições para Vereadores 
em todo elle, de conformidade com a doutrina seguida pelo 
Governo, em casos semelhantes, e constante de diversos 
Avisos. O que communico a V. l~s:. para sua intelligcncia 
e execução. 

Deos Guarde a V. Ex.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
Sr. }>residente da Província das Alagoas. 



No 435.-Aviso de ~O de Dezembro de 1856. -Declara 
nulla a eleição de Jíereadores e .Juizes de Paz da Paro
chia de São (}onçalo, em consequencia de actos tmnul
tuarios que tiverão lugar no começo dos trabalhos eleito
raes , e de ter a mesma ele?'çtio sido pre.çiditla por 1Jessoa 
úwnnpetente. 

1. a Secção. Rio de Janeiro. l\linisterio dos Negocios 
do Imperio em 30 de Dezembro de 1856. 

lllm. e "E~tn. Sr.- l\fereceo a approvaç.ão do Governo 
Imperill.l , de conf<Jrm·i•lade com o parecer da Secção dos 
Negocios do -hnpcrio do Conselho d'Estado, exarado em 
Consulta de 20 do corrente, a deliberação tomada por Y. 
Ex. e que participou em Officio de 15 de Outubro, sob 
n. • 88, de declarar nu lia a eleição a que se procedera 
ultimamente para Vereadores e .Juizes de Paz na raro
chia da Villa de S. Gonçalo, ú vi,ta dos motivos em que 
V. Ex. se fundou, c que forão : 1. o os a c tos tumullnarios 
que logo no começo dos trabalhos ti verão lugar, ol)rigando 
o Juiz de Paz mais votado que a elles presidia , e dons 
:Membros da !\lesa a retirarem-se: 2. o a incompetencia da 
pessoa que suhstiluio o dito Juiz de l'az , por ser hum 
Supplente não juramentado, sob cuja presidencia continuou 
até findar-se o processo eleitoral. 

O que communico a V. Ex. para sua intelligcncia, 
c em resposta ao seu citado Ollicio. 

Deos Guarde a V. l~x.- tuiz Pedreira do ~lutto Ferraz. 
Sr. Presidente da Provinda de Pianhy. 
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N." 436.-Aviso de 30 de Dezembro de 1856.-Declara 
nulla a elúção de V oreadores e Juizes de Paz da Paro-' 
chia da Ribeira, da Província do Rio de .Janeiro, por 
se ter perdido o Hvro da.s Acta.s da me.sma eleição , e 
ordena que se p1·oceda á nova eleição somente para Juizes 

.. '( 

de Paz. · 

1 :a Secção. Rio de Janeiro. 1\finisterio dos Negocios 
do Imperio em 30 de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo sido pre~ente a Sua Magestade 
o Imperador o Officio de V. Ex. datado em 22 do mez 
findo, sob n. • 61, com o 1111al t.ransmittio RO Governo 
Imperial os que lhe forão dirigidos pelo Juiz de Paz mais 
votado da Parochia de Nossa Senhora da Conceit;ão da Hi
heira, e pelo Presidente da Camara l\lunicipal da Cidade 
de Angra dos Reis, expondo o facto que occorrco de per
der-se o livro das Actas da eleição feita ultimamente na 
dita Parochia para Vereadores e Juizes de Paz, e pedindo 
providencias a fim de que. suwrindo-se a sua falta' possa 
proceder-se ;í apntaç.ão dos voPI'\s, e aos a c tos subsequentes 
de que trata o Art. 105 da Lei de 19 tle Agosto de 1846: 
Houve o Mesmo Augusto Senhor por bem, Conforman
do-se com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio 
do Conselho d'Estarlo, Mandar declarar que, segundo a Lei, 
não se exlrahindo , nas eleirões Municipaes, copias ou 
traslados das respectivas Actas , como se pratica nas pri
marias, c sendo por tanto insupprivel a perda do livro ' 
em que se achavão lanç.ndns as da l)arochia de que se 
trata , não póde a sua faltn dch:nr de importar a annulla
~ão da eleição a que se procedem ; e nssim cumpre que 
seja feita nova eleição para Juizes de Paz, visto os votos 
daquella Parochia não constituírem a maioria das do Mu
nicípio, segundo se acha determinado em cliffel'entes de
cisões do Governo Imperial. O que commuuico a V. Ex. 
para sua intelligencia e execução. 

Dcos Guarde a V. Ex.- tuiz Petlreira do Coutto 
Ferraz.- Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 
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N.• 437.-Aviso de 3l de Dezembro de 1856. -Approva 
as decisões do Presidente da Pro~Jincia de Santa Catharina 
t•elativas ao direito que tem o Bscrivão do .Jz,izo de JJa: 
de fazer parte da turma de Eleitores, na organisação das 
.Tttntas e iJiesas Parochiaes, ao chamamento de pessoa 
que o substitua nos trabalhos a seu cargo, e á composição 
das mesmas Juntas e Ilesas na falta de Eleit9res e Sup
plentes. 

1. • Secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos Negocios 
do Imperio em 31 de Dezembro de 1856. 

Illm. e Exm. Sr.- ~lereceo a approvação do Governo 
Imperial a resposta dada por V. Ex. ao Juiz de Paz Presi
dente da Junta de Qualificação da Parochia de Santo Amaro , 
declarando-lhe: 

1. • Que na hypothese figurada de ser Supplente de 
El1ftor o Escrivao do Juiz de Paz , deve não obstante 
et!a circumstancia votar naqnella qualidade, na eleição 
dos Membros da Junta de Qualificação ou da Mesa Parochial 
nos termos do § 1. o do Art. t. o da Lei n. • 842 de 19 de 
Setembro 'le 1855, e tomar assento na mesma Mesa se for 
eleito, cumprindo então ao Presidente desta requisitar o 
Escrivão do Subdelegado, e na sua falta nomear e jura
mentar pessoa que em seu lugar sirva nos trabalhos elai
toraes sómente , como se acha estabelecido..no Art. 30 da 
Lei ltegulamentar das Eleições, e já foi decidido por Aviso 
de 21 de Dezembro de 18\6 no § 2.• 

2. 0 Que porêm não existindo na referida Parochia, que 
foi creada por Lei Provincial de 20 de l\laio de 1854, Elei
tores já reconhecidos pelo Poder competente, devia convo
car para a eleição dos Membros da Justa, que se ha de 
reunir em .Janeiro, em lugar de Eleitores e Supplentes 
as pessoas designadas para este casô nos Arts. 6. o da citada 
Lei Regulamentar, e 2. • do Decreto n. • 1.812 de 23 de 
Agosto do corrente anno, e não os Eleitores e Supplentes 
ultimamente nomeados e que pertencem á Legislatura que 
deve começar em 3 de Maio futuro. O que communico a 
V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta ao seu Offi
cio de 15 deste mez, sob n. • 66. 

Deos Guarde a V. Ex. -Luiz Pedreira do Coutto I•'er
raz. -Sr. Paesidente da Província Santa Catharina. 
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N.' 438.-F.\ZE~DA.---Em 31 de Dezembm de 1856. -Sobre • 
dias de nojo. ' 

João Mauricio Wanderh•y, l'residcnte do Tribunal do The
som'O Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thcsouraria do 
1-.ará, em resposta ao seu Officio de 26 de Novembro ultimo 
sob n. o 190, em que consulta se h c pelo Alvará de 17 de Agosto ._~ 
de 17:i1 que se deve regular os dias de nojo para os Empre
gados de t'azenda, que o Regimento de 29 de Janeiro de 1812, 
eitado na Ordem de 21 de Abril de 1849, he a disposi\ãO enlíit 
vigo1· qnc marca os tlias de nojo que se permiltem aos Emp]'(JIIIf" 
gados de t'azenda. ' 

Thcsouro Nacional em 31 de Dezembro de 1856.-Jolio 
Mam·icio Wanderley. 

N.• 439- GUERRA.-Aviso de 31 de Dezembro de 1856. 
Mandando dar por e:xtincta a Commissãode Promoções:~ 

Ttio do Janeiro. Ministcrio dos Negocios da Guerra em.ft: 
de Dezembro de 1850. • 

111m. c Exm. Sr.-Sendo o Governo Imperial autnrisado · 
pelo § 9.• do Art. 5.' da Lei n.' 862 de 30 de Julho do cor- . 
rente anno, a -supprimir a Commissão encarrt>gada dos traba
lhos prcparatmios das Promoçõos; Sua Magestade o Imperador 
Ha por bem dar por cxtinct.a a Commissão ele PromtJÇOes, 
louvando os seus Membros pela coadjuvação que som1>rc prestá-' ' 
rão ao· mesmo (~ovcrno. Por esta occasião declaro a V. Ex.··~ 
que os papeis em pcder da dita Com missão, devem passar · 
para o Archivo desta Secretaria d'Estado, ficando á cargo do 
2.' OOieial Carlos Antonio Petra de Barros, em quanto ~e na o 
organisar, na conformidade daquclla Lei, a Repartição de 
Aj_udante General; c que os Escripturarios da referida Com
missão passão a servir como addidos á Sccretm·ia d'Estado ern :.t 
quanto se lhes não der outro destino. , c 

Deos Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Fran-,;' 
cisco de Paula Vasconcellos. 
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