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No 1. - BlPEIHOo-Aviso de 3 de Janeiro de 18G1.

Ao Presidente da Provinda de :Minas Gcraes, 
dPclarnndo qu11 os libertos podem ser Vereadores 1 

N. ~o -F.\ZEND.\0-Em 3 1lc Janeiro de 18G1.
U imposto de potente dos' Agentes de leilão 
st!nwnto lw arrccadndo na Cürle e nns Capitaes 
da Rahia, Pernambuco e Maranhão......... 2 

N, 3o -GUEIUL\0-Aviso de 3 de Janeiro dc1861.
Declarando que, na f<írrna das disposições vi
gentes, os dcpositos de artigos bellieos são im
mcdi:Jtamcnle sujeitos ao resprctivo Cornmando 
das Armas . o •. o o. o o ...• o .•... o •...... o . o o >> 

N. r~. -Aviso de 4 de Janeiro de 1861 .- Determi
nando I}UC as despezas com a illuminaç.ão de 
11uarlcis e fortalezas, nos dias de festividade 
naeional, devem correr por conta dos cofres 
pnhlicoso o o ......•. o. o o •.. o o o o. o o .... o o. o. 3 

N. 50 -A \iso de !~ de Janeiro de 18Gl. -Declarando 
quP, nos termos do Aviso Circular de 18 de 
Abril de HiG!J, os OIIiciaes destacados tem di
reito á addicional e etapn, á uma gratillcaçiio, 
c á forragem para cavallo de pessoa, em razão 
da rcsp(•ctiva patente. o. o ... o o ... o .. o o o o... >> 

No 6o -FAZE~DAo-Circularde!~deJaneirodc18HI.
C)ne nos despachos de qun trata o art. 645 do 
Regulamento das Alf;mdegas não se deve exigir 
a fiança mencionada na Circular de ~5 de No-
vembro de 18'd o o ....•.. o .. o . o o . o o .. o . o o • !~ 

11. 7. -Circular de 5 de .Janeiro de J8li1.-Dá cs
darecirnentos sobre o Capo 6.•, Titulo 50• do 
Hegulamento que baixou com o Decreto n." 
206'..7 de 19 de Setembro de 1860 ...•.. o o .• 



N. 8. -J~m Slle Ja:wiro 1le 1S(il.-~:.u1Jrpalis:amento 
1k Cuar<l<1s l!a .\li'andr;:.a P nol\ií':l'.:õcs de At'Pntcs 
Fise;~rs, Con!'er~~ntes c O!Jiriacs de dt·scar;;:a .. 

N. 9. -Dli'EI\!0.-.\\'!So fk ~idt•Janeirodt'ltllit.-
Ao Prc::idt•tllí~ d;t Pro·, il!"i:t d" ~~(~:··;:;d:;,o, aprro
\'tlndo a ordent qn~~ c:q:r·dio, para que niHl 
e\en;flo ae:o al;.;nm elí·itor:tl, ('lll qmH:to n:-:o 
fm·em approvados pl'lo :.;euar\o, o~ Eleitores cs-
pPci;:t•s de al;l;nnws l'arnchia.i ............. . 

N. íO.-Aviso de G de J;uwiro dí' ~~~()1.-Ao .lniz de 
i\;;: P:·csid!'llte da _Mp:;a l'aror\iial tle :..;;:nta Anna, 
do fdunic!pio da Côrl!', d;·elar::nclo qt;:' cnH:
pdí~ ;w J ." .Iuiz tÍP l'<•z nollwado para o 11010 

q:.!;;lril'nnio a pí'I'Sitk:wia da lill'Sllla l\ksa , 
qn:u;do ~os. trahal!Jo.; dc::ta st' prolonguem <Jklll 
do u~:t 1 no cü<Tt,u!t' 1:1,ez ...••........•..•. 

N. 11.--A\iso de !i tlP Jandrn <k HILI.- Ao :~Pt'n'
tario l' l~scrutadoiTS ria ;~.:rsa l'aroclti:d d:• ~;. 
CllristO\ãO, do ~ltu1iripio rla Ct\1'\t', ~nlJl't' :: l'u'l:1 
d(~ .lui:' de p,\Z p:ll'<l cnn\!nuar a pn•f,\dir os 
trabalhos tia Hll':'lna ~:l<':iiL •...•••.......•.. 

N. 12.-1\\iso de 7 1ll~ .I:Hl!'iro <lc Jt)GI.- Ao \'rc~i
<knle da l1rovineia do Hio de Janc:ro, !lt-cla
rnndo tpw os dons annos dP domirilin. t•x:r~itcn:i 
pl'la Lei, p:\ra se JlOÜI'l' ~;n nonl<':H\O V"n•ador, 
nflo !te prt•risn qtH' sejfiü eon\innos ........ . 

I\. 13.-Aviso de 7 fie Janeiro c~e 1R!ii.-Ao Presi
dente da ProYinria tlc ~;. l'anln, apprm::mrlo 
a decisão qnr deu sobre a presi<lencia da ~.lesa 
Parocllial por um Juiz de Paz que IH' snpplenle 
dD .Iuiz l'\lunieipal ........................ . 

N. 14.- FAZE!\ DA.-- Em 7 de J:u){'iro de Hl!il .
HcsolYe 1hnHlas úc('rra rias disposições de alguns 
artigos <lo HPgnlanwnto r] as 1\ lf:liHlcgas .....• 

N. 1:i.-Circular dP H de Jmteiro de Hllil.- Declara 
qual dc•vp, ~Pr o unifornw 1los l~nanl'Js-mún·s 
das ,\lfanfk;!:i1S e seus A.iudnntes, r() ()OS om
riaes de descarga ...•..•...•.•..•.•.......• 

N. 1G.-Circular de 8 de .lnneiro de 18GI.- Dedara 
qua!~S as faltas que SP de\'Cll1 deduzir nos trcs 
annos de em~ctivo f'X<'rckio para a liquidação 
dos ,·er.eirncntos dr inaclividad<' dos l~mpre
gados tk Fazendn : c manda contar nas apo
st·nladorins os servi<·os de nddidno. .......••. 

N. 17 .-l'>lAHl;'\;JI;\ .-A\iso ;le 9 rl'' .!nrwiro de 18!11.
])etcnnina como derem sPr considerndos os Im
peria,~s J\Tarinhciros, que passarem a precnclwr 
as yaf'as do Corpo de Ollieiaes .Mnrinlwiros .• 
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l\. H.-(;t;Eil.H.\.-Circular dn lO dd<llll'iro de 1~íil.-
1:1'(1'l'!llina qtw, nas orrlt·ns qnt~ f'C n:p·din'lll 
1l,•!':t o~ :r:t!:;.;l; 1 )!'tf·~ d'' ()iq. i::e." ~~~.:~as LHllili;t.", 
~,! 1 d;·í'l:;•·(l o :;;r1[;,~~ tL: \i;:;~\'l:l, f•, no (';:;.-,o qu~~ 

tPi':,;-:o f;~i!dl::l, r:;:;~! o r~tq:!l'l'U (:(~ }H'SS~'a~ e a 
ir!:HÍI' (]q' liJiw:-; __ .....••.•.•........... .• • v .. 

:;. l:l.-I~,!P!·:i\10.--:uLn 1:e !O rk.l;:ndrc d1~ t;;(;! .
Ao l'i'l''id:·n!P da Pr<nillr''a do C.·nr<i, ;q•pro
\;m<in as di'l'is.·ws <JliP di'U: L", dP compP!ir 
ao 1." Jniz dr~ l':;z da Purol'llia <~o Aral';liy, 
I'I<•Un p:;ra o ClliTPní•· qtla(i'ÍI'Il!lio, a l'l'"~idt•JH'ia 
da <'lt';l:;·;n de El:-illll'l'" p::ra ll 'lHJI:;dos P para 
S:·nadnr; 2.", <pw pPrkncl~ ;to 1." .luil ek Paz 
do q11:di'ir·nnio linrio a pn·sidt:nda da junta ele 
qu;lli:ic;;cfto t\P 1 ot:mt:·s., .•. , . . . . . . . . . . . . . . " 

T'i. 20.-F\!.E:\'ll.\.-Enl 12 ek .ian('iro de 18lil.-
~\dJi'e sdlo dp ;:nio-; tTÍI!I!':i................ 15 

1". 21.--~Fm 1'•· <1<• J:!llf'iro dn :mti! .--H('gllla os oh-
j,•,·tos d1• arrllallii'II\O I' Ctll'i'Pilll1e dos Cu:Jrd:ls 
das .\lf'and<·pas, st'll \:dor I' IPIIlpn rk dura(·ln. 1G 

7\. ~~2. -- J\L\ 1\ I\ H.\.- A Yisn de g de .latlt'irn d<~ 1Hii1.
j)pr];;ra que a disposic;lo do art. 1:1 do J)f•rrl'!o 
11." :J.íO!I. ri<' HJ dl' lkzemhro proximo li11do, 
111~ <'X{I'Ilsi\a nos UlliciaPs do C111'po de Saude 
da A1'111ada............................... 18 

!\. ~:1 .-FAZE\ li,\ .-Em 1;; dn Jarwim de 18(jl.
j\S «lfliO~lnls de~ genrros nncioJJtH'S ~f' achfio 
eolllprdwndidas nóls disposi('ÕPS dos arts. !,~70 
~~ 512 ~ 1." do Hl'p:ulanwnto d;~s Alf'and<•g;~s. )J 

N. 2í .- E111 Hi <k J:nwiro dn 1Rfil.- SolJrP eng<Jja-
menlo de l~u<Jrdas das All'andPp:as........... Hl 

1\. 2:5.- Bl PEHIO.- ;\ Yiso d<! J !j dt! .l;uwiro r! e 1 RHJ.
Ao Pn•sid<!n!c da Província do J\laranlliío, de
clarando: 1.", qur eom razão plfr• anuull:íra a 
t'l<·ir.:1o de T<~fi'<Hlon•s P .luizPs d<! i'nz da p;~
rnc!Jia de \inl!:lt's, por dPfPilo na organisa<:Jo 
da lllPsa parocliial; 2.", qtw mal Jli'Ot:l'dt\ra o 
.Iuiz d<! Paz da Tutoia <'rn n!liar a l'l<"i<:iio para 
os ditos e:!rg-o", soh Jll'l!le:do dP não t•star con
eluida a qualillcaçiio ílos vot:mlcs ........•.. 

N. :lli.-Aviso dP 1G <11~ .Janriro rk HHil.-An Pn~
sidenlc da Província do Hio {;rande do l\orte, 
d<~clarando a incoBlpatibiliela<le na a('(:urnulaçflo 
do <'X<·rcieio do cargo dn Vt)reador e:om o SI~J'-
viço de Offi<:ial da Guarda Nacional rkstacada. ::.o 

N. 27 .-Aviso de 17 dP Janeiro dP 18GI .-Ao J)in~ctor 
da Faculdade de DirPito elo HP<:ife sohrP a annl-
Lu:iio de exame de Jlistoria c Geographia, feito 



por 11111 estudante ela Fac·.JJ!d:l'll~ antr•s de ler 
cit-cnrrido o praw 1!1<\ITi\(lo P~ll lei dq:nis da 
rt~prova<;iio nas ·uH·smas ma[P;·ias, e atllJ!llla(·fto 
da matricula do lll''SIIIO t,[n!lan!P, danclo pro
\illeneias para evilur a l'<'p<•li1::1o d<'sks facto:;. 

N. 28. -FAZE:'\ IL\.-Circulur d1~ 17 d:·.!:Jlleirod<' 1Sii1.
!)ec!ara incompatin•l o eXI'JTieio !lo:i <•mprq.!os 
ue Admiuistradon·s !11~ l\k;:::; de nc11das co111 
os de Talwl!iães do .Juclirinl ·~ Nolas .......•. 

N. 2\l.-Ein IH de .lanPiro ele t8GI.-Suhre um con
lrar.to ele Jl"i'IIIHia de t1·rrPno ele nnrinlws ... 

!\". :JO.- E111 IH d1~ .lillH~iro~ de 18(\J .- SohrP njl!cla c!<~ 
custo a Elllpregados qne si10 maudaclus rmuo 
additlos para outra lkparti<,:ilo .............. . 

N. 31.- l).li'EIUO.-Aviso ck 18 de .lnrwiro d1~ !FüL
Ao l'rl·sickntc da Prminria cl;1 C•·ará, p~ra Sl'i' 

dimiu;:do <la li,! a ck .Juiz:~s cl,. l'n da parorllia 
ela Barbalha um cidJdüo que 11:\0 t:·m a i<bde 
t~xip;ida pda Lr~i ........ ." ................ . 

N. :;2.-.\Yiso de 1!! de Jant~iro c!P JSUI.-.\o Presi
clenl•~ da Provint·ia do !tio ck .l;uwirn, an1~ro
vantlo a ordPJll qn•1 dl'll, rnra q;w ni\,1 yt;\;;s'sc:n 
na elt•it;iio pri111aria t~m a parw!tia da Cararia 
tH volanlt•, cJn lu.~ar dl'nnlllinadtl S:1rt:o da l'ruta 
alli qu;J\ilil:a<los, P morador<'S na l'arocllia de 
ltag-uahy, o:Hie tallll>e!ll fori\o qnalillcac!os, e 
para se tnJnarelll Plll sPparat:o os seus \otos, 
qna!ldo fo~-;em admittitlos a \1 11:11' •..•...•.• 

!':. :J:L- :\1:\l:l~H.\.-.\\isn de 21 ck . 1 :1nt•:ma~·1l'\H1-
lkd.~ra cpw a:1 Oppositor da E,cola de '\la
rinha, c,;pt·rialmentt~ ineumbitlo do ensino de 
rllimica appiicatla ú pyrolechnia, ralwm os ven
cinwnlos de Lente por todo o tempo, que 
l'IJ't'l'liV<lllll'llll~ I'XPrCPI' t'SSP lu:~ar ........... . 

N. 3'~.-F,\ZE:\l>,\.-Cin:ular de 21 dn.!Jn(·iro cltdeli1.
Hecommc•ntla a maior punlualidJde no culllpri
JII<~Jllo de al:;nns arli:;os elo Ht~:.;ularnt~nto do Sello. 

N. :1:).- Em :!:! de .Janeiro de 1Hti1.-Sobrc sello de 
ll'lras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

N. 3ü. -(;L)EIUL\.-Circular de'?.:! .!1• .Janeiro tle ISíil.
JJelPnuina que as desp<~zas emll o expediente 
dos Ajudanll's ch~ Ordens tias l'resirlcmcias deve 
<·orr<'r pela ~ecretaria do (~ov!~rno .•....•...• 

N. :n.-F.\ZE:'ÇDA.-Em 2'•· de Janeiro de 1861.
Sobre nomeações de O!liciaes de Hescarga das 
Alfandegas .......................•.....•.. 

N. 38.-Elll 2:1 de Janeiro de 1RtH.-Sobre a arrec:a
da<;iío do expediente de 1 1/~ ".',das mereadorias 
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I'Slraiig·piras navPr;adas de umas para outras 
l'm,ineias cor11 eartas de guia.............. 28 

~. ;}!) . - E111 2i) de .lancirn de 186 t.- As LPis que es
tabdl'cem rndlloria de vcncimeulo c acct·sso aos 
Emprcf!'ados l'ublicos corru'r::io a trr vig·or tlt~sdt' 
a data de sua promuigar:io . . . . . . . . . . . . . . . . 2:1 

N. í:.l.-1:\Il'EHIO.-Aü,o dc2:}dc.Janl'irodc t8íii.
Ao Presidenlr' da Junta dt' Qualificaçiio da Ilha 
do (;overnadcr, do l\Iunicipio da Côrte, sobre 
a organisaçüo da mesma .Junta, por niio corn
fi<lrecer(,lm os Eleitores c Supplcntes que devem 
degt~r os S(,liS nH'illbros.................... J) 

.'i. ',L-Aviso de :!ti de .Janeiro de 1HG1.-Ao Prcsi
dentt) da Província do llio de .larwiro sohn· o 
t'Xercicio UO cargo de rcn,ador jlOI' lllll cid;;d;io 
que he Omeial do Exercito tanto t'rn efTcctivo 
()Xereicio, t·omo depois tk n~forrnado........ !l1 

l'í. ':2.-,\viso de 2() de .larwiro de 18(j1.-Ao Presi-
dente da Província (Jo l 1ar:1nCI, sobre o., dt•\ercs 
tpw cornpett•m aos IIJcmbros do Cnnsf'llio Mu-
nicipal d1~ recurso, e ao st~ll Prr•sidentt•.. . . . . 3~ 

\ .. '13.-A\iso de 2H de .l;uwiro de 11-WL-.\o l'rt•;.i
tlente da Pro\'iw:ia de Minas G1·r;H~s sobre as 
arguiçües que se; fazPrn á nleiçiio dt~ Yen·adon•s 
e .Juizes tle Paz da Paroehia de Gcquiry rl'la-
tivarntmle ;i organisnr;iio da l\lesa........... . 33 

i\. !!'1 .. -FAZEi\JH.-Em 21i de .Tnnciro de 1861.
Os terrenos beira-rio de marinhas e alluviü!'s 
dcstinatlos para logradoarns puolieos niio podem 
ser alürados on arrendados ;ís Camaras J\Jnni
cipnes, ou ler outro destino que não sPja a 
servidão publica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 34 

N . . '1().- fiUEHIL\.-Aviso de 26 dP .Janeiro dn 11-Wt.
Ikclara que os pcditlos para fornecimentos pelos 
Arsenaes, D('positos de guerra e quaesquer outros 
.\rrnazcns desta ordem, sujeitos ao l\linisl1~rio 
da (;uerra, d1wcm ser dirigidos á rcspccti\'a Se-
cretaria de Estado,. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 35 

:\. 411.- L\ I PEIUO. -·A viso de 28 de .Jnnciro de 1H61.
Ao Presidente da Província de Minas Gentes, de
clarando nnllas as elciçües de Yere::1don•s r .llli71':.; 
de Paz das l'aroehias do Hio Pardo, c da l:o 1-
Vis!a, por se tPr illegalnwnle organisadu a rlle:;a. 36 

N'. 1,7.-Aviso de 28 dn .la1wiro de 181ii.-Ao I';·,._ 
dente da Província do 1\laranhüo, dcel:trando 
qne não c;tiw reeurso das deeisfít~~ da Asst•mhli'·a 
Provincinl na verilica~:üo dos poderes dos seus 
mr,1nbros....... . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . :17 



N. !~B.-,\viso de 2\l d1\ Janeiro de 18lH .-Ao Direclor 
ll:t F<lcultlat\e de llin·ito de S. Paulo, sobre o 
al\iallH'tliO para a col\at)O UO ::!~Ú) de Ouutur 
a um !\at~\lard funnallo, pdo fac.lo üc ('.onstar 
que t•lii~ ia publintr lllll ru\hdo i:tjnrio:;o a ai:;uns 
Lente~ ..................•................ 

N. 4!).-Avi5o de 2;1 tk Janeiro de 1(:;\.it.-Ao l'resi
tknle 1b l'ro\"ineia ôa Bahia, sobre a PXOI'lli
tancia da rcspeeli\a Ass<'mbl(·a Le!;islativa nas 
Leis qne tkndon, para Sl'rt'III addidos ú lh'
parlit;ües Publicas elnpregados demillidos prla 
l'n·si<kncia, c para 1\tt>S ~erem pagos os venci
mentos do lt~mpo em que csli\t'rfto St~lll ex.Ncicio. 

N. 50.- Aviso t\e :JO d1~ J:uwiro de 1S(iL-Ao Prc~i
dtênle da l'ro\"incia do Ct>arri, dcclar;mdo que 
a Cnmara l\Iunicipal r!.t Ca{álal não proccdt;ra 
rcgularnleiÜI', rctllrt.indo a Jlorn\nlagcwmaiT<Hla 
ao st'\1 procurador vor acto da respectiva As-
scmhli~a },e;,islaliva ....................... . 

N. 51.-AYiSO ue :30 dr~ .lanei!'O r1e 1Rlii.-Ao l'resi
den!c da l'rovincia <lo Espírito Santo sobre 
disposi~üt'S de algumas Leis da respecliYa }ts
sembl{~a Lc~islaliva, que devem ser revo;.;adas. 

N. 52.- Aviso de 31 de Janeiro de 1t;(i1.- Declara : 
1." o ~ 3." do art. 2." do contracto anncxo ao 
]kereto n.• 1.fiti) de !) de .lunho de 1855 para 
eonstrucção da estrada de ferro da Bahia ; 2." 
a regra qtw se deve sc~nir no vagamento dos 
,juros da 1. a Secção da mesma estrada ....•.. 

N. 5:t-FAZE~DA.-Circulardl~ 31 rk Janeiro de 186 l.
})IÍ tabPllas para a redueção de jard:1s, mdros, 
&e., á varas quadrarbs, para o calculo do:; 
direilos addieionaPs, e 11ara o da armazcnagei!l 
nas All"andegas ........................... . 

'/. 5'~.-J~m 31 de Janeiro de H\(il.-Sobte justilie:1çfw 
da idoncidarlt~ dos !iadores dos responsaveis IÍ 
Fazenda Nacional... . . . . ....... , ......... . 

N. 5;).-Em o 1." de Fevereiro de HlGt.-0,; l'rPsi
dcnles de Província devem l'agar os direitos do 
5 "f o to !las n,; vezes que forem nomeados .•.• 

N. 5G.-Em o 1." de .Fevereiro <!e tHGL-Explica a 
disposição do arl. 5!i do Regulamento do sdlo 
de 2G de Uewmbro ultimo ....•........•.•. 

N. 57.- Etll o 1." de Fevereiro dt~ 1Hli 1.- Vaz algumas 
altera<;iíes no l\.egulamenlo da Secretaria de ~Es
lado dos J'lrgqeios da Fazenda de :H de DezemlJrn 
dP H~:JO .............................•.... 
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~- ;')'3.- Il\IPEHID.- ,\viso 1lc 4 dt'l·'e\·f'rPir,, uc IHiiL
Ao Presidente da Provinda de ~er~ipP, Hppro
,·ando a dceisão qw~ deu para se pr01;eder a 
sortein no empate que IIOI!\'C 11:1 e!ei~.ãn de 11111 

Cidad;1n p<ll'il sub~titnir a um lliCillhm da Mesa 
l'arut:llial da Cidadn dus Lurangeir<.~s, 'lue licára 
impedido de senir ....................... . 

N. 5!}.-lfAZE~I>A.-Em !~de Fevereiro de 18tH.
Sobre direitos de c:q:edienle de mcrcadorivs .. 

N. HU.-Em 4. dt~ Fcv"r.~iro dt~ 1861.-Sobre suhsli-
1Hit;5o d•J <'lllprc~~adus nos lugares que cxen:em. 

N. Gl.-- Em O dn Fevereiro de 1861.-Iudiea o artigo 
da Tarif-1, em (1\Hl dcYCill ser classificados os 
!erros uc C'l\'a ••...••••••.•••.•.•.•••••••• 

"' G2.- Em 6 d:: FcvNeiro d1~ tl::Gl.-Solm~ o-; ('1:mH's 
JHHil o pmviuH•uto dos lu<;arcs da 1." 1: S!.' 
Plllrancia da:; Alfaudega; .................•. 

'\. C3.- L\IPEIUO.-.\\isodeídeFt:\en•irode1HJI.
Ao l're:;itlenle ua Pnn incia do llio ri<~ .Llneim, 
illandamlo SUSJWnr!er a posse de:; Y<·n•;l(lorc-; 
do :\lunit:ipio <k t;. JoJo do Príncipe, c de Jui:u•-; 
dP Paz tia Parochia tio l'<Jssa Trcs, tio JHI'SI!io 

l\Iuuieipio.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
~. tH.-Aviso de 7 de Fen•r<·iro de 18li1.-Ao Pre

sirlenl<l da Província do Piauln sobre a inrom
pai.Ibilitladc na aceumulação do cargo dn .Juiz 
de l';JZ com os ollirios de Tabellião c d•l J~s
crivão do Cível e dos Orplliios ......•..•.•.• 

N. G:>.- Aviso de í de Fc\crc1ro de 18131 . -A' Lcgaç;lo 
Imperial em Lomlres sobre o m·hitramcnto em 
quesliiPs da cstratla de ferro da Balliu ....•.• 

N. 66.- I;UEIUL\ .-Aviso de 7 de Fe\crciro tle 1861.
Heclara que os Ajudantes de ordens das l'n•
sidcncias tem direito ás vantagens de Eslatlo 
Maior de 1.' classe, Sl'ja qual mr o Corpo ü 
que p<lrlcnção .•.••........•.....•....•.•.. 

N. f.i7 .- FAZE~DA.-Em 8 de Fe\·creiro de tSül.
Sobrc aprcscntuç.fío de lllanifcstos nas Alfandt•gas. 

N. GS.- Em 9 de Fewreiro de 18()1.-0 nrt. 2. 0
, 

§§ 12 c 1:J da Lei n. • 1.0~:J de ~2 de Agosto 
tl<l t8HO comprehende todo c qualquer Bmu·o 
existente no lmp<'rio •...•.........•.•..... 

N. G!).- Em 9 de Fe\'erdro de tSGt.- Sobre o modo 
por que fkverá ser relevada a pPHa de sus
pensão a um (;uarda da AlfiuHkg-a ......•... 

N. i O.- (~UElliL\.- A \Íso de 9 de Ft·\·en·iro 1!•• JHil.
lkclara que oo; pPdidos para lornedmculos pc>los 
.\rs<'lta<',, dt•rosi!os <l<· gU<'ITa, ~~ qum•stpwr 
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óirmazens tlP:il~l onkm, sujeitos ao 1\linisterio da 
(;uena, devc~m ser tliri;üdos ú n·spPeliva SP
crl'taria de E,;latlo, para serem procPssados 
cotnenienlementt•, antes de se ordenar o l'or-
ll!'Cirnento....... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ()1 

N. 71 .-IMPEHIO.-Aviso dto 11 de Fe,en;iro de 18fil.
Ao Presicknte da Provineia do lHo Grande do 
1'\orle, approvando a sua dccisflo de não podPr 
exPreer o rargo de Juiz de Paz, P portanto prP
sidir a trabalhos Pll'itnr;w,;, um Cidadão qw; 
11flo sabe Jpr nt•m esc-r<;yer. . . . . . . . . . . . . . . . G:! 

N. 72.-- FAZEl'IDA .-Em l1 dn Fe\'f·reiro de 1H(il.
Declara qual o emprP"ado a quPm compete a 
multa imposta pela dill'erPIIf:a encontrada Pll! 
um despadw de cerveja... . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 

l\. 7:!.- Em 11 de Veverl'iro de 18tH .-Os Dirrcton•s 
ou Thrsonrdros das emprczas c dos csl:-~hd<'
cimenlos particulares d<' caridaue, que percebem 
anxilios {H'cnniarios dos cofres publicas, nào 
sflo ohrigaclos a prestar fiança.. . . . . . . . . . . . . (;:~ 

~. 7 !~. -l~m 11 dP Fevereiro de 1861.- Sobre classi-
ficaçào d•~ tab:~co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . " 

N. 7:; .-JlJSTIC.\.- Aviso de 1l de l<'everdro de 1E6t.
Ikdarâ <tuc; o Promotor Publico nf\o pódn ck
nunciar ou aecusar o Juiz e Escriviío, quantlo 
com melltorem crimes naquelles processos em 
que ellc sl'ja <Hh'ogauo..................... G't 

N. 7G.- :\viso de t1 de Feyerl'iro de 1~C1.-lkel;;ra 
a intelligPmia do art. 1." do Decreto 11.

0 
2.7:3:l 

de 2:l de Jani'ÍI'O dPSlll anno............... mi 
N. 77.-nUEHIL\.-Avisodt;Hd·~F<~vereirode1H61-

l)eelara l)IW os omdaPS da (;uardn Naeional' 
que senirem dP yngaes nos Conselhos de (;urrra, 
tem direito ao pagamento dos rcspPcli,·os Y<'ll

cimcnlos, ú 'ista da generiea disposil:flo do 
.\viso Circular de H de Agosto de 1860..... 1)6 

N. 78. --FAZENDA.- Em 1:2 de l<'everl'iro de 18ti1.
Sobre pagamento dL' tlespczns c sua csrripturaçfio 
nos tre,; nwzPs addieionaPs de Janeiro a .:\larço 
do ex•;rci<'io lindo em Ikzembro anterior.. . ll 

N. 'i!l - l•:m t:l de FevPrl'iro Ll•1 1!:16 I.- .\os col're,; 
geracs tleH' ser recolhido o imposto de !~ "/o 
acc.rescido ;is loterins. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 67 

N. ~0.- Em 1:~ de 1-'evcreiro de 1861.-Sobrc o cum
primento de uma precataria do Juiw do Corn
mcrcio para derosito judicial de mercadorias 
na Alfandrga.......................... .. . 68 



'l 81.-Enl 1:; de Fevt~reirtl ele l~fil.-Sobre a co
brança do imposto dt~ esc ri plorio de um ;\ d
vog-arlo não provisionado ....••...........•. 

~- 82.- Em 15 de Fevereiro de 18Gl.-üs juros de 
U o/ o pwrcnicntes da mora na entrPga de di
uhf'iro de bens de defuntos c ausentes pcrtencPrn 
ao Estado ...........•.................... 

'l. 53.-Em 1G de Fevereiro de JSGl.- Sobre a no
meação de um srgundo Fiel para o Recebedor 
do sello na Hcccbedoria do ?!lnnicipio da Côrtc. 

N. 84.-Em 19 dlJ Fevereiro de 181il.-Sohrc a co
brança do impuslo da siza de uma fazenda c 
snns pertenças ........•.........•......... 

\. 85.-Circnlar de 1U de Fevereiro de 18M.-l\landa 
observar o disposto no Ht•gnlanwnlo de 3 de 
)Jarço de 18i)5 quanto ao tl!lllll'fO de linhas 
e ll'trns que devem conter as certidões passadas 
prlas 1\eparliçücs de fazenda ..............• 

N. Sfi.-Em H) de Fevereiro de 18ti1.-lledara que 
os arrematantes de rendas estão nas mesmas 
con<li<;õcs dos Colleelores .................. . 

\1. 87.- Em :W de Fevereiro rle 18Gl.-A disposição 
do llecrelo de 31 de l\lan.'o de lStiO que manda 
abonar a porcenl.n;\·em sómcnlc pelo effcclivo 
exPreicio ou no raso de S!'Hit;o gratuito não 
comprehctHle as Mesas de l~•·ndas .......... . 

~- 8~.- Em 20 de Fevereiro de HlGl.- Sobre a en
trq.:a de manifestos de carg-as fechados ou abertos, 
conforme a Legislação do Paiz a qne se des
tina a embareaçiio •........................ 

~- 8\J.-Circular de 20 de FevPrciro dt~ 18Gl.-Hü ins
lrucçücs sobn~ o modo por que se drve pro
Ct'der a respeito dos aSSCil(\llll!'n[OS UOS Officiat•s 
do Exnrciln, quando são reforn1ados ........ . 

\. no.- Em 20 de Fevereiro de 18ti l.- A guia de 
lima Thcsouraria, que o Clllpn•g-;Hlo apresenta 
•·m outra, dispensa a ordem (;o TIH~souro para 
o pag-anwnto dos l't'.'fli'Clivos vencimentos ...• 

~. () l. -1.\11' EHlO.-A Yiso d•· :W ele Fen·n~iro ele 18Gt.
Ao Presidente rl11 l'roYinda dn llio Grande do 
Nort•·. approvando varias dP1:i,iicsque deu sobre 
duvidas na exeeu~ãn da L1.·i !le rleiçiks na 
parte relé!liva ú sulJ-;tituit;ã>) dt~ um lllCtnLro 
da :\ft>sa Paroehial, desi;.;nrH;iío de dia para os 
tr;tiJ;ilhos dt•sla, "guarda da urna !bs cedulas. 

~. !H.-.\ viso de JO de Ferc·n~iro tk lriG I.- Ao Pn~
sidcnk da Provinria do A111azonas: 1.", sobre 
win rk\'1'1'!'111 servir nas .Juntas de l)u:ilifiea\·<i" 
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tk \'olan(e:; os ekilon~s nome:Hlos c•m 30 dt• 
lkzemhro do :wno passado, Qlll' ;linda não l'orflo 
approvaclos pela Camara dos Drpulados; 2.", 
;;obre os Juizes de Paz qtw delPlll presidir in
l.t•rinamPnle os coi!Pgios c~:eitonws no dia 30 de 
JanPiro ultimo; :l.", que os trabalhos dd!n-
rat'S denm prel'c•rir aos do Jury............ 71i 

N. UL-Aü'o de 21 de l'ewrPiro dc18Gl.-AoPrP
sidPnle da Província de S. Paulo sobre n dei~ão 
du Y<·readores do l\lnniripio de lgn:1pc, e de 
Jniz<''> ele l'az ch1 Parochia de Juqui<í....... 77 

N. !H .-(;LJEllRA.-Cirenlar de 21 de fcvPreiro rle 181il. 
D1•lermina qur) os O:lieiacs, a quem o {~mcrno 
tiver dado dPslino para <JS Provind;1s, si).!ão 
immedialamcnle, sendo compellidos a cumprir 
os SC'US dC\'f~rcs, na ef;nformidadc das ordens 
t'lll vigor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 78 

N. U:>.- Aviso de 21 de Fevereiro de 1861.- J)eclara 
que os linos de cscriplnnu;ito dos Corpos do 
:ExC'I'cilo ckvem srr fornecidos prlo Arsenal tle 
(;ur·rra da Clirlc . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • '' 

N. Uli.-- .ICSTIC \.-.\vi:;o de 21 rk Fe\creiro de 18G1.
Jk:olle'' duvidas apresenladns pelo Juiz de JH
rl'ilo <!;1 Capital e privativo tios Feitos da Fa
zrn:la na l'rovineia de Srq.ripe, a rcspl'ilo da 
snbslituit;;io clcsl!·s cargos.................. 7~t 

'\l !17.-FAZENil.\.-Ent :!1 rle Fevcn~irodc186t.
()ua I o I u.ga r ondr1 se rli'YC pngar a siza de br•ns 
~ill!iHlos r•:n um Termo, e :~rn-ma!ados ou adjll·· 
dkac)os e111 outro......................... ~t~ 

N \l~.- Em 21 r \c) Fevr•n•iro r! c 1 t;G I.-- Sobre o sello 
a !Jilf) cst;io sujt~ilas as aposlilla~• dcclaralorias 
dt1 augrnr)nlo d:) vencimento a cmprc~ados... '' 

:'li. !l~1.- E-n :!:! de Feverr-iro de 1HGI.-:)ahrc paga
nwnlo; j)ill'CÍaCS fr>ÍlOS rf'los J'P:-:ponsavris por 
ronl a d·• sens alc:mecs, 11 eontm~~~m dos 11':>-
pt·elivos jmos ................. ~........... tsl 

N. WO.--Dli'EI\10.-Avis~ de 22dc Feverl'iro de 18GL 
Ao l'n~sirlr'nl(' ela Província ck f'. Paulo, de
clarando qn" n:tn co:npcle ao t;oYNIIO rcsoher 
urna !JUI'Siflo nr~wr;·i1la n:1 .\.s·;<.:m!J'r'•a Lcr;islativr~ 
l'rovincial . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . B:J 

f'>< 101.- F,\ZE~D \.-Em ~:1 d<~ Fevt)r:.~irn dt1 1861.
Sohre a di,;posi<:fio d.l ultiun parte do ~ 2.

0 

do a r L 1. o cln Lei n." 1.0S3 de :n dt~ Agosto 
dr• ll:iGO, re\;l!i\amr'tlle no RuH:o dn Bra~il.. H~ 

~ 111.!.- Circ11lar de :?.[i ch~ FcvPITim de 181il.- Hc-
' l'll:llll'llda o ''Uillji!'Í!I:cntll d<i disposit,:i'w do arl. 



ll•í, ~ 2." do HP~ulamcno de Hl rk Sell'mhro 
ri~~ 1 !:i( i() · •••••••••.•••••••••.•••.•.•.••••• 

,\. HJ:l -Cirwlar llt~ 25 de J•'m-creiro de J8til.-l>e
dara quacs os documentos que rstão sujeitos 
;~o sf'llo elo ~ 1." do art. !18 do llc;.:ularncnlo 
IIP 21i rlc llt•zemhro ultimo ....•..•....•... 

~- 10~.- HIPEIUO.-- A,·iso de 2:.1 de l;ever<'iro rlc HlGt. 
. .\o l'n·sidt•nfe rln Jnnla de Qualinrat;fio devo
lanll's da )lha do t;ovcrnador, 1\lunicipio dn 
Ctirtc, rleelarnmlo que está sujeito a uma só 
nmlta o Cid;HWo eonrocado pnra organisaçiio 
tl.l Junta romo l•:Jpifor, c como Snpplcnte de 
Juiz dt~ l'az, e que ddxou de comparprcr ... 

.'i. to:i.- Aviso de ':W de J<pwreiro de J8til.-:\o Heitor 
tio Jntcrnato do Jmp<'rial ColiPgio rle I'Pdro 
Sq;nndo, sobre n rlernnra tHI aprcsentaçiio dos 
litulos para adrnis~~o de alnmnos gratuitos ... 

~- ICG.-Aviso de 26 de F1•verPiro de 18ü1.-Ao l'rc
sidPnle da J'rovincia dn S. Paulo, drdaramlo 
que niio compele ao Gtnt~rno resolrer sohre o 
farto tlt~ se frnccionnr um collegio elt~iloral, 
\'olando os Elnitores I'Jn duas nws1s di,tinclas .. 

:'\. 107.-AYiso de 23 rle FeYerciro de 181i1.-Ao Di
J'Pctor do Instituto l.ornnu~rcinl sobre n idade 
necPssaria para a rnalrieula nas aulas dv Ins--
tituto .......•............•............... 

~ 108.-F.\ZENU.\ .-Em 2li de Feyereiro de 11'61.-
0 rJUe clere conter o livro de assentnuu•nto 
ou matricula rios Empregados das Alfantlegas. 

N. J O!l.- Em 2G de Fe\'ereiro de J ~G l. -Sobre o atlt·~
lado mensal para o pagamento dos vt·ncimeutos 
dos Empr(•garlos 1las i\lfandegas ..•..•.•..• 

N. 110.-Ern 2(i de Fcven·iro d<~ ISüi.-OUt~osCheft•s 
de l'olicin dcYem pn•star COiiliiS 1ios dinheiros 
que n·cebcrn dos rorn·s Jlll bl icos .......... . 

N. 111.-Em 2G de l'everciro de tHni.-Sohn~ pn·s
lólçiio de contas dos dinheiros n·cebir!os pl'lus 
Chefes de l\llicia ........................ . 

N. 112.-Em 2!i de Ft~\Weiro rle l8lil.-l\Iand1 quP 
a Thcsonrarin resoh·a nma qucslào, como l'll
tendt~r de direito, submetlendo dcp::Jis n tkci>iio 
ao conhecimento do Tlwsonro ....•......... 

N. 113.- Em 21; de Fcrcrciro de 18Gl.-Subre sello 
<k pap!!is ........•....................... 

N. 1H.-Cireular dg 27 de Fl'Ycreiro dt~ 1H(iJ .-Os 
JlLig'illllelllOS JliliTiólCS rl'i(OS }l!~ll'5 J"CSpOIISil\'l'iS 

alennçados tlcvcm ser !nados ú conta dos juros 
vcnddo> ...............................•.. 

)) 

R ti 

)> 

)) 

S~l 

)) 

no 

)) 

)> 



N. l L:J. ----Circular de 27 ele t'evl~rPiro de t!iGl.-Out•m 
pude inlt'rvir como nrbitro nns Alfandegas c 
~lesas de lkndns. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 

N. 116.- Em ':28 de Fevrrf'iro de 1SG1.-1~sclarcce du
villas ~ohn~ a intdliw·neia de algnmas disposiçCírs 
do Decreto 11." 2.(i8;} de 10 de Novembro do 
anno passado sobre Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . !l3 

~. 11'í. --t;UimHA.--\viso de 28 d1~ l<everciro de 1861.
l\landando pôr em exeeução provisoriamente o 
llegulanwnto do Campinho.......... . . . . . . 9'~ 

N. \l8.- FAZE'iDA.- J~m o 1." de Março de 1801.
lncompatihilidade do emprego de E;crivão de 
Mes~s de Hendas c Collcetorias com o de Se-
cretario das Cam:nas ~lunieipaes......... • . . 107 

N. JIU.--Em o 1." de Março de 1861.- Abono de 
ajuda de custo a l~mprq;arlos de Frzcnda.... " 

N. 120.- Em o l." de Março de 186L .~Altera a ta-
hella annexa üs In:;trueçües de 16 dl~ Janeiro 
de lH!iO sohn~ aju1hs d\~ custo..... . . . . . . . . . 108 

N. 121.--Circulilr do 1. 0 ik?llarçodc18Gt.-Dcelara 
o maximo da ajuda de cmlo para as dcspe7.aS 
dt~ pn~paro~ dt~ vir~g1~m..................... 10\J 

N. 122.---Em o J.o de .Março d1~ 18Gl.-0 Tribunal 
do Thesnuro he o cO'npclente para conhecer 
da legitimidade c procdencia de recursos para 
í'\IC interpostos............................ 110 

N. 123.-Circular d:' 2 de Março de 18Gt.-Snhre o 
mo1lo de proceder com os re11Uerimcntos de 
l~mpregados pedindo Rpos~ntadoria ou a grali· 
lica<;ão 11P mai,. de trinta annos de serviço. • 111 

N. H'L- Em 2. de ~llrço de 1861.-Sello de licenças 
das Camaras Municipaes................... " 

N. t2:i.- ~ f~UEillL\ .-Circular de 2 11<~ Março de 1861.
Dt•rlara qUI', quando o5 Corpos 1\a (~n<Jnla 
Na:.:ional forem ehatnadtls a ~crviço de desla
e;lllll'lllo, e sD nquarlelarem com toda a sua 
l'on:a dft~di\'a, e esta comprchendPr a musica, 
dev1~rú a sua despeza eorrcr pela Hepartição ua 
t!uPrra................................... ll·]. 

:.\. H6.-L\IPEHto.-A\i:;o de (ide~larçodet86l.
Ao l'resiuentl' da PrO\ i ncia de Santa Catharina 
sobre um aclo da rPspectiva Assembléa Pro-
''inrial, exorbitanl!~ de suas altribuiçõcs...... l> 

N. 127.-FAZE:'\D:\. -Em 6 de ~farço de 1861.
Isenção de direitos d1~ mercadorias importada~ 
direrlarnenle por conta e para o serviço publico 
das .\dminislrações Proúnciac.i,............ I l:J 



1'.\t;s 
\. 1:8.- Em 6 de ?!lart;o de 18Gl.-Os Collf•don•.-; 

devem dirigir os seus otlicios á respcd iva Thc-
souraria tlc Fawnda e não ao Ttu~,;(luro:.... 11 i 

!\J. H9.-Ern 7 de .l\Iarço de 18Gt.-~ello de um rP-
qucrimcnlo no qual sc solicita uma gratifirat;fío. » 

N. 1:10.-- Em 7 de .l\Ian·o d!~ 18Gl.- Sdlo dos ron-
lraclos realizados nos termos tle conciliação do 
Juizo de l'az •.......................... ,. t 1:1· 

N. 1~31.-GUEIUU.-Aviso de 8 dt~ Man·ode 18Gt.-
l'rescrevo que as desp!~zas ell'eetuatÍas pnlos Con
selhos Eeonomicos para compra tle eavallos dos 
_E;quadrõo . .; dmorão ser por docunu•ntos t•m 
triplicala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >l 

N. 132.-l\HI\INHA.-Aviso d!~ U tlt~ Março de 181ii.
Ord,.na qtH', quando em qualquer :Estaçfio, 
on Força ~avnl os Conselhos tle lnH•slig;J~~o 
acharem criminoso algum facto, que St'ja su
jPito ao seu conhecimento, se Jli'OCP!la logo a 
C ousei h o de Guerra . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 G 

N. 133.- A\·iso de 1 L ue l\lan:o de 18GI.- :\I arca o 
unirornw das praças das Companhi<Js dP Arli
liccs Militares, a que se rel'er1~ o Doerdo n." 
2.58:1 de 30 dt~ Abril de 18! O. . . . . . . . . . . . . >> 

N. 13'1.-Gl'EHIL\.-.\viso de 11 tlP :\lart;o dP 181ii.
Delonnina que liqumn sem ell't~ito lodos os Avisos, 
que tem regulado n gralilkação de eomm;HH!tt 
de companhia nos uill'erenlt•s casos accidPnlaPs, 
que se tt•m dado, prP\'alecendn uni('11111CIIlt' o 
de 20 dn Julho de 18:>:.>, n~eommetubdo pPia 
Cin~ular do 30 de Abril de 18GU........... 118 

l\'. 1:1:.>.- :\L\IUNHA.- Aviso de Bde :\larço dt~ 1861.
Dedara que os Commamlantt~s dos Navios tia 
Armada sfío rcsponsaYcis pelos sinistros, fllll' S!~ 
t'crem, ainda mPsmo hanmdo l'ralieo a bordo. >> 

i\. 1:36.-A\'iso de 12 de !\Iarco de 1Hiil.-Mulifka 
a disposição do A viso {te 21 de NO\emhro dP 
1860, que prohibe o embarque nos navios dp.;-

armados do.;; Maehinislas sujeitos a conlraetos. 119 
N. t:n.-F.\ZE'iiH.-l~rn U tio 1\lan:o de l8til.-

Aprcscnlnção de attcslados de l'n•quPneia . . . . >> 
\". 138.- Em 12 de Março dl• HHH .-SPllos !lt~ con

tmctos n~alizados nos tPrmos de eoneiliat;i"to do 
.Juizo de Paz......... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1:!0 

N. 1:19.- Em f} de Março de 18Gl .- Hevalidação de 
scllo dt~ Ulll titulo dn ueposilo ou t•mprcstimo. 121 

N. H0.- Circular de 15 dn Março de 1861 .- lkclara 
isentas de sollo cert<Js contas apn•sentadas rara 
pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 



I' .\1~-- o 

'i. t'tt.-Cin·ular dt~ 1fj de ~Iarço de 181it.-Sohre 
liqHidat;ão tlt) \t•mpo dt~ Sl'f\'Íço dos Emprc~t~dos 
a post•nlados .............................. . 

'1. tr.:!.- Circnlar tlt~ Hi dt~ :Março de 1Siit.- Mantl<t 
n•vt•r de dous em dons anno> a ta!Jella do ar
hilramenlo das lianças das Collcdorit~s c Mesas 
dt~ 1\Pndas ......••....................... 

1\l. 1'1:1.-r\Il'ElUO.-,\viso de 18dl' ~Iarçodtl181H.
Ao Presid:·nte da Província da l'arahyba, de
dt~rantlo que não podem servir juntamente como 
Yenlatlon•s o sogro e o gemo ............. . 

:--;. 1114..-A\"iso de 18 de ]\farço de 18til.-Ao lns
JWClor dos theatros sulnencionados, dcdarando 
qui' são prohibidns as n•pre,;entat;õe~ dramaticas 
no lllt~atro Lyrico Flurninense smn pr(~via au-
t<ll'i!';u;ão do t;over·no ..................... . 

l\ 1'::>.- Aviso de 1!1 de Março de 18(il.-Ao l'resi
tL·nte da l'roYineia dt~ S!'l'~ipe sobre o pruel'
dinwnto qne dt•vP havt~r eontra os aulore.- dt~ 
tiup!ict~tas l'als<Js dJ t>l:•it;c-10 tlt• \kputadns, e 
para t:om a Camara di.~ S. Christovão na pre
lim•ncia dt• lat•s duplicat,t~ para apuntção dt• 
yoto~ ..••••••..•..•..•.•......•..•......• 

:'~". 1'.1J.-~I.\Hl~ll.\.--:hiso tlt~ 1!ldP.Marçode 18ül.
)ll'<'i:tra romn e quando si' dt~1·em fazer as pro
nwt;ôt•s no Corpo de Ollit:iaej de Fazt>nda da 
Ann;:da ................................. . 

:\. 1'•7.-CLIEHIL\.-Aviso de20tk l\lan:otle18ül.
llt~dara u maneira por que se de,·e abonar o 
fartl:Hncnln ''tmcido pelas praças, {t que se n•
fere a relat:ilo annexa ás lnstruc~;ões de 1:! de 
Janl'iro de tSGt •.......................... 

N. 1'18.-Circulat· de 20 de Março de 181i1.-Ueter
mina que no ajustamento de contas dos Olliciaes, 
que passão de umas para outras l'rovincias, 
por acrrsso ou transrerencia, se lhes abone a 
gratificação addicional o ctape, Stllfl interrupção. 

N. J4!J.-FAZK'WA.-Circulardc20de:\Iarçode 18ü1.
Sol!re informações ácerca de proprios u<Jcio-
naes ..................................•... 

N. 150.-Em ::o de Março de 18ti1.- :Emolunwnlos 
por busl'a nos livros, para SI' passar urna cerlidflo. 

N. 15l.-1~tn 2l de Março de t8Gl.- [1\ão approva as 
~ralincaçues que a Tltejouraria da Provinda 
de l\latlo l~rosso mandcíra nhnnar ao lnspcdnr 
do rcspeelivo Arsenal de Marinha o ao Ci
rurgi<io do mesmo e do Corpo d1~ Imp1•ri;ws 
;\)arinlwiros .............................. . 
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N. 1!)2.-GUF.HRA.-Avi,;o de2:3 de l\Tarço de JRGI.
Jleelara f! UI' os Consrlhos Economicos dos Corpos 
do Exercito podem reunir-se, sempre que a 
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maioria de seus membros compareça. . . . . . . . 130 
N. 153.-1\L\HINIL\ .-Aviso de 26 de Março de J8fi1.

Ailera o Hegulamento provisorio que !Jaixou 
eom o Aviso de 10 de F(~vereiro de 185:! para 
a praticagem da Província do Pará . . . . . . . . . 131 

N. 151.- Aviso de 27 de l\Jarço de 181i1.- Fixa o nu-
mero e jornaPs dos sf1ncntes dos Almoxarifados 
de Marinha do Imperio................... 133 

N. 155.-FAZE:'WA.-Em 27 de Março de 1861.
Sohrc exame da cscripturação, armamento c 
corrcJme das Compnnhias dos Guardas das Al-
fandegas ........................ · . . . . . . . . . 135 

N. 156.-GUEHitA.-Circular do 1. 0 de Abril dn!Sül.
Dcclara que as liecnçns, nn fúrma dn Lei, são 
sem vencimento algum, salvo quando coneedidas 
em virtude de molestia, comprovada por lns-
pcc~Do de Saude ......... ............. .... 136 

N. 157 .-FAZENIU. -I~m 2 de Abril de 18GJ.-
Sobre abono de ajuda de custo a Empregados 
de Fazrnda .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

N. 158.-GUEHIL\.- Circular de 3 de Abril de 18Gt.
Deroga o A viso de 31 de Agosto de 1 EGO, que 
mandou fazer applicação das disposições do A viso 
de 15 de Fevereiro de 1842 aos Corpos de duas 
Companhias, para a substituiç<io do Fiscal... 137 

N. 159.-FAZENDA.-Em 4 de Abril de 18íii.--Sobre 
apresPntação das licenças para liscalisaçDo dos 
direitos a que estão sujeitas................ » 

N. 160.-IMPEIUO.-Aviso de !~ de Abril d(• 1flfil.
Ao Director da Faculdade de 1\ledieina da Cl'n·te, 
declarando que os Pharmaceutieos, Parteiras e 
Cirurgiõ(·s devem apresentar os doelllllPIJtos exi· 
gidos no art. 20 dos Estatutos, para poderem 
ser admittidos a exame de sufiiei(•ncia.. . . . . . 138 

N. 161.-Circular de 5 de Abril de 18fit.-Deelara 
que a disposição do art. 109 do HPgulamento 
approvado por Decreto n. o 2.fi77 de 27 de Ou
tubro de 18GO, refere-se mais particularmente 
aos Olliciaes, do qtw as praças de prel... . . . 13!) 

N. 162.-FAZEl\JM.-Ern fi de Abril de 18G1.-Hc-
solvc uma qucstflo sobre a cobrança do sclln 
de quinhõl~S hcreditarios ........ ·.......... >> 

N. 163.- At;IIICULTUilA, C0,\1:\IEitC!O E OBHAS PU
HLICAS.-Circular de 10 de Abril de 1861.
Determina nos l~ngenheiros Fiscacs do Govemo 
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que nuo :v:cilclll llf'ffi se inf'Umblío de trabalho 
algum alheio ao sPnic•' da fi,;cali,;aciío das es-
tradas de ferro srm pi·,·:ria licença dÓ tiorerno. 1 ·, t 

N. 164.-Circular de 10 de Abril ck 18G1.-Determina 
que os En;:wnlwiros Fscaes em nenhum caso 
sejão dislrahidos elo seniço das estradas de ferro 
cuja liscalisação lhe foi muliada............. l' 

N. 165.-FAZE~DA.-Em 10 de Abril de 1SG1.
J\Ianda sobr'estar na execução de uma Lei l'ro
vincbl que aulorisou a l'n•sidencia da Provinda 
para incorporar um Jl;uH'O Rural c llypolhccJrio. 1 'd 

N. !GIL-Em H de Abril de 1861.-A nenhum Em
pregado Publico se pútk contar para aposen
tadoria o tempo de s1•rviço que j;í tiver sido 
remunerado por outra aposentadoria anterior. » 

N. 167.-Em 11 de Abril de 1Sti1.·-A cobrança dos 
emolumentos da l~c~parlição da :Marinha de\'e 
ser rq~ulada pela Tabella de 21 de Janeiro 
de 18l5... .. . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1',:l 

N. 168.-GUEBlL\.-Circulardc 11deAhrilde18üi.
netermina que os forncdmenlos üs E'icolas ele
mentares dos Corpos devem ser feitos, a vista 
dos n!spectivos pedidos, illllepemlenle de ordem 
da Secretaria de Estado dos Ncgocios da Guerra, 
conforme a Tabella dt~sla data......... . . . . >> 

N. 1G9.-Aviso de 12 de Abril de 1HG1.- Declara QU!~ 
ao lioverno Geral compete resolver úcerca das 
propostas para os postos de Official Inferior.. 11?j 

N. 170.-Aviso de t:l de Abril rle 181H.-l>etcrmina 
que no ajuste de contas para vencimento dP 
cavalgaduras não se !leseonle o tempo de lieença 
ou moleslia, !'111 que se dô intcn·npl;iio tempu-
raria no serviço !lo ( llTicial ............. '.... » 

N. 171.--FAZE:'>l'JH.-Em 1:~ de _\hril tle 1E6l.
Annulla uma decisão da .\lfandPga, por nfío 
se ter nt:HC<Hlo os 1:~ dias d:1 Ld para a p:ule 
interessada produzir a sua de!'cs;1. . . . . . . . . . . . 1'!6 

N. 172.- .Em 15 dt~ Abril tk 1Eíil.- O lugar de me-
di co elo AWtbe !la C1'1rtc de\e ser l:-onsidernllo 
Emprego l'uhlit·o,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 173.-AiiHlCULTlHL\, Clr'\D!EHC!O E OB!L\~ l'li
HLlCAS.-Circular de IH dn Abril de 18G1.-
1ktcrmitn que os En!-jenltdros fiseaes das es
trmi:Js de :erro empn·guP:n nas suas l'OIIl!IIU

nicaçõ0s ollie!ac'' as ml'didas hrasill'ira~, quer as 
de extcns:to, quer us de capacidade, ou tnesmo 
as de valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J' 



N. JiL-FAZE\Il.\.-Em 1G d1~ AJn·iJ ilc J8Gl.
Sohn' o 1lia em qtw di)\n principiar o vencimento 
dos indivitlutJS nonwados para as Hepnrtiçiics 
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rivis subordinarias aos di!l"I'H'lllPs 1\Iinislerios.. 14.7 
N. 175.-.Em 16 de Abril de H:Hll.-0 empregado 

rom nssen!o na Asscmhl1;a l'roúnrial, optando 
pdos \l'llcitnenlos de seu Cltl(Jl'Pí~O, tem direito 
tanto ao ordenado emno a respeL:tiva ~raliflcaçfio. 149 

N. 176.- E!n 17 de Abril de Hlfil.-Manda ndmilliruma 
n·elan~<lrão do Curador de uma pensionista do 
Es:ado, nornea1lo pl'lns Autoridades de Portugal. 150 

N. 117.- J~tll 17 de Abril de ISGl.- Sobre a obrigação 
dos PraticnnlPs das Thcsourarias se aprcsen-
lnrPIIl <1 l'OtlCUrSO............... • • • • • . . • • • 151 

N. 178.- Em I!) di) Abril dr) 1Sül.-l\lanLia n•ccbcr 
na HPrehedoria da Cürte a si7.a c laudcmio da 
wnda de dous prcdios C'dilkados em terrenos 
ele marinha em PernamlJueo, visto o vendedor 
l~ o comprndor rc•sitlirem na Cürte, onde se tem 
dP lilnar a cscriptura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 152 

N. 1í!J.-Ern l!l de Abril de 18GI.-:Ilanda procl'rlcr 
nos ultnion~s lermos da Circular de 8 de Ou
tubro de J85!l iÍcPrca da transfcrl'ncia de um 
ll)rrcno de marinha em Pernambuco, cuja siza 
e laudr•mio forão pagos na Cürte . . . . . . . . . • . >> 

N. 180.-l~m 20 dr~ Abril de JSHL- Sobre admissão 
de eaixPiros despachantes lia'> Alfandc~as, or
ganisação da folha de wncinH~ulos dos empre
gados, c ord,'rHHlos daquelks que fieiÍrfio adtlidos 
por CXCI'SSO do llllliiCl'll da lab1~Jia.. . . . . . . . 153 

N. l8J .-ll\JPEI\TO.-A•iiso dn 20 tk Abril dP 1P.G1.
.\o YicP-l'rcsidf';lle da Provinda da Parahyba, 
declarando que lrf) vnlido o juramento llPferido 
á nova Camara ;ilunicipal por um sú Yereador 
da antiga Caruara vista a impossibilidade de 
reunir-se e~;! a ................. , . . . . . . . . . 151. 

N. 182.-Aviso de 20 de Abril d1~ IRiii.-Ao DirPclor 
da Faculdade dn ;\ledic.ina da lluhia, dedurando 
que nfio sfio admissíveis para as matriculas das 
Faeuldadcs os exames feitos em intervallo maior 
de dous a:1nos............................ >> 

N. 183.-Aviso dn 20 de Abril (]() 181i1.-Ao Yiee
Presidente da Provineia da Paraltyba, deelnran1lo 
que os membros das mesas paroehiacs e das 
juntas de qualifienc_:fio nfio podem delegar os 
Sl'IIS poderes a outra 1wssoa, para o fim tle 
protestarem por nlles, ou praticarem algum 
ado tle suas atlribuirües.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13:.> 



N. 181~.-l'orlarin de 20 de Abril d•~ 1861.- A' 111m.• 
Camara 'Municipal, d.-clar<!IHIO que he ela obl'i-
gaçfw das Citmarns ~!unieipnes, \OiíO qtw rece
berem os li nos das ;1elas das elo~i<:ü•~~ de eleitores, 
rellto>lterern ao (;oH'l'lH>, na Côrte rlin•elamcnte 
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ao l\Iinislcrio do luqwrin, I' nas l'rovineias por 
intermcdio dos r.-spcl'tivos Presidentes, cópias 
authcnticas das mesnws a das. . . . . . . . . . . • . . 156 

N. 185.- .FAZEND,\ .-l~m 22 de Abril de 1SGL .
Sobre a eobrança dn dizima de Chanccllaria 
depois do lkcrelo 11. 0 2.713 d~ 13 de Fevereiro 
do corn~nte anno . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

N. 18G.-1~m :n de Abril de 1R61.-As subvenções 
v•·nddas e 11a~ns á Comp:whia de Navegação do 
mo l'arnahyha podem ser levadas á conta dos 
lucros líquidos para os respectivos dividendos. >> 

N. 187.- 1:\!PEHlO.- Aviso de 23 de Abril de 1861.
Ao l'residtmte da l'rovincia de Sergipe, appro
,·ando a decisão que deu, de que o Coadjutor 
da l'arochia da Divina Pastora, estando servindo 
no lugar do Paroc\10, não pôde exercer o cargo 
de !'residente da Camnra Municipal......... 158 

N. 188.-Aviso de 21~ de Abril de 1861.-Ao Vice
Presidente rla Província do Rio de Janeiro, de
darando que o Cidadão suspenso do cargo de 
su h si i l ulo do Juiz de Orphãos por crime de 
rt•spmlS<Jbilidade \'Útle presidir a eleição nn qua
lidade de Juiz de Paz, mas não exercer o cargo 
de r(~rrarlor, nem qualquer outro..... • . . . . )) 

N. 18\).- Portaria de 2:1 de Abril de 18ti1.-A' lllm! 
Camara l\lunkipal, declarando qw~ não tem 
lugar applicar-se üs eas:1s ele \)ilhar a disposição 
sohre o impos\q dos vehil:ulos de eonducção, 
para SP eohrar a taxa por l'arl;l um dos bilhares. 15\l 

N. 1!)0.-taJEHIL\.-Aviso d•' 25 de Abril de 1861.
lkclara qnacs os Vl·ncimcnlos que eompetem 
aos Len!Ps HPpetillorcs e llroft~ssorcs da Escola 
CeHiral nas !1~ pol\:PS('S nlli mcHt~iouadas..... 160 

N. 1\ll.-Circular dn 23 de Ahril de !SGL-Detcrmina 
que os Arscnaes e deposilns de nrtif\OS bellicos 
das Provindas do Imperio remettão com a pre
ch:t antecedrncia o~; pcrlit\os de fardamPnto, 
1\tll' dev•~rão l1·r em a rrecn<lação, para ser for-
necido ;~os recrutas...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . 161 

i\. Hl:!.-F.\ZENJL\.-Circular ue25 de Abril de 1861.
A~sl'llll'llwruo do tecido de seda denominado 
{rntlard, ,;u (k !J<JiTcl Ü'~ sedn em peça ..... . 
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N. 193.- Em 2(i de Abril de 1861.- :\Iantla eurnprir 
um precatt.rio para !Pvantamenlo de rPrla tjuan
tia depositada no Thesouro em eonsequencia 
de uma ded:;ão arbitral da Alfandegada Ctirte. 162 

N. 1!H.- Ern 27 de Abril de 1HIH. -Sobre revalid;~çiio 
do sdlo dl~ um titulo dt~ credito em que não 
St~ deu noyaçiio de divitlil.................. 163 

N. 1!)3.- -'lAIU:"\ll.\ .-A viso de 27 de Abril de 1!;61.
Declaril que na H"partição da Marinha deYem 
rPallzar-se os pagamentos dos mf'ios soldos 
dt~ixados nos Cofrl's publicos, como caução de 
sua responsilbilidade, pelos Comrnissarios da 
Armada, logo que pró,Pm acl1ar-se qnitPs... 16i 

N. Hl6.-L\IPE1UO.- Aviso tk 27 de Abril de 1861.
Ao Presitlente da l'rovineia do 1\laranlião, de
clarando a providenda que tem lugar a n~spdto 
dos droguistas que vendem subslancias \Tne-
nosas..................................... 165 

N. I !)7.- A Yiso dP 27 dP .\bril tle 1 H li I . -Ao Presi
dente da Província do l\Jaranltão, declarando 
a opiniiío do Governo sobre os casos em que 
tem lugar os adiamentos das ,\ssembléas Le-
gislativas Provinciat~s .................. ·... >> 

N. 198.-J<'AZENDA.-Circular de 29 de .\bril de 18tH.
~Iarca o dia ern que dPve ser CIH't•rrada a 
subscrip:Jin on assignatura para as collect;õt•s 
das Leis P lkdsües do t ;owmo . . . . . . . . . . . . 1C6 

N. 199.- B!I'EIUO.- A1i'o de :30 de Ahril ele 1861.
Ao Presideute (la Provinda da Bahia, decla
rando que os empn•gados da Inspect:ftO dt~ Saneie 
dos porto:; tPm uir()ilo aos emol111nentos das 
curtas de Saude, f'lll quanto nii.o l"ür approvado 
o l~t·gulamenlo <le 27 de Ahril do IH:i~l..... Hl7 

N. 20::.1.-l\IAHl:\HA .-Aviso do L"de i\Jaio de 1~61.~~ 
Coneede uniformes mililart•s aos CollliPaiHlantc·s 
n Pilotos paisanos dos n;nios das Companhias
Brasileira de Paquetes a Vapor, e de Navegaçflo 
c Commercio do Amazonas-; der! ara t[naes 
são esses uniformes; c os torna extensivos a 
todas as pessoas a quem tem sido c houver 
de ser concedido o uso da farda de Ollidal 
da Armn.da .......•..................... · · » 

N. 201.- FAZEi'\JH .--Em o 1." de Maio de J8!l1.
Sobrc restituit;iio da porcentagem de Ullla tJuanlia 
paga do taxa de heranças c ll'gados......... 168 

N. 202.- Circular de 6 de Maio de 18tH.- Sobre o 
desembaraço pelas Alfandcgas dos navios que 
conduzem emi;,raules para o l111perio...... . . Hi!J 
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N. 203.- Em 6 de Maio do 1RH1 _-Os Fis!'aes dos 
TribunaPs do ComuH•rcio devem pagar 30 "/o 
dP nin·itcs da resprctim nomeação . . . . . . . . . 1U!) 

N. 20'~.-li\li'EIUO.-Aviso de ü d1~ l\laio de 1Stii.
Ao Yic•~-Pn~sirku te de S1· r;.d pc romm unicaudo 
a approvat;i'to de uma Pi<'itJto !lt~ Vereaclon~s e 
.I uizt•s <le Paz, c dt•elarando CJUC as cedulas 
Pxeedentes ao ntllrwro de ,·otantPs, quando não 
se possa vt~ri!icar as que f()rfw illPgalmcnte in
troduzidas na urna, tkvPrn ser apurndas, para 
se n·soht·r opportunamt•utP, c que nflo de~Pill 
ser apuradas ns cPd:llas assignadas.......... 170 

N. 203.- .\viso de 8 de ~!aio de 18(J1.-Ao l'rPsidentc 
da Província da Parahyha, eommunicando o 
indeferimento que teve o n~querimenlo da 
maioria da junta de quali!ieação da Parochia 
de l\Iam;mguape, recorrendo da imposição da 
multa que so!l'rt'~t·flo, e dedar:mdo que a absol
vi<Jto rias multas impo~;l:-~s pl'la L<~i regulamentar 
das eleições compele assim as Camaras Legis
laliYas eomo ao t;oyr·rno Imperial, segundo os 
processos em que ella:; tem lugar.... . . . . . . . 171 

N. 20G.-Aviso de 8del\Iaiode 18Gt.-AoPresidcnte 
da Prmineia do IUo Grande do Norte decla
rando: 1. 0 , que o Eleitor, que não está qua
lilit:aclo, não }iúde fazer parte das juntas de 
quali!icação, <~ das w<'sas parochiacs; 2.", que 
a posse dos direitos de f:idadüo Brasileiro IHl 
sullieienle, dados outros reque~itos. para se poder 
ser votaLlo nas asst·miJ!(·as parochiacs, em quanto 
não llonvr~r prova e111 contrario............. 173 

N. 207.-FAZENDA.-Em JO de l\laio de t8Gt.-
Cobra n<:a do lantlPm i o nas a rremataçiies .i ud iciaes 
do llomiuio ulil dos krrenos de marinhas... 17'\. 

N. 208.-Cirrular dt~ 10 de '!aio dP 181il.- Explica 
a disposição do Capilulq li.", Titulo 4.

0 
tlo 

HPgulamcnto das Alf'andt•gas ...•.•....... •.. >> 
N. 20U.-Em 11 de ~laio de 181i1.-Solve a duvida 

que se suscitou por occasiflo de todos os Di
redores do Banco do Brasil resignarem os 
seus lugares.............................. 175 

N. 210.-1\IAlUNlU.-Aviso de 11 de l\Taio de J81H.
Dcí provid<'ncins alim de diminuir a despeza 
<ItW se l'az com carYfio nos Vapores do Estado. 17G 

N. 211.-Ji\IPEHlO.-Aviso ck 13 de ?\!aio de 1Hli1.
Ao Presidcnw da Província da P.ahia, decla
rando que o empr<'gado de Fnzenda póde accu
llJUiar o excn:kio do cargo de Juiz de Pnz, 



snlvas as provid~ncias que forPmlomadas, quando 
deste exercício resultar pr<'juizo ao do seu 
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ernpn~go.................................. 177 
N. 212.-FAZENJ>A.-Circular de t:J de Maio de t8Gt .-

. Succcssão do Fisco Brasileiro no espolio do 
estrangeiro scrn herdeiros.................. 178 

N. 213.- Em 1!~ de l\lnio de 18(il. -Sobm emolu-
nwntos dos Avisos para pagatncnto de congruas 
aos Yiplrios. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . , 

N. 214.-Em 14 de Maio de 1H!i1.-As nonwa(:ii!'s 
dos Fis<~a<'s dos Trihunaes do Con1mereio den•n1 
pagar 30 °/, de direitos.................... 17!1 

N. 215.- L\IPEBIO.- Aviso dn Hi dP l\Iaio <k IHfil.
Ao Pr<'siden!e da Provinda d<~ Santa Ca!flarina 
dPdaran<lo q uc alr\'fllllas d isposi<:!li'S da Lei do 
on;arnenlo provincial sfío exorbitan!<'s das allri
Lui~·ül'S conferidas <is ,\ssPmbibls I' rovirH,ia<'s, 
c sfío por isso submeltidos á cousidcra<;iío do 
Poder Lrgislaliro.......................... 180 

N. 21G.-!; UEIUL\.-Ordem do dia I li de l\Iaio de 18!H .
Brgularncnlo espcci.JI para o serviç.o das en
ft~nnarias militares do Imperio, organisado pela 
Junta l\lilitar de Saude da Ciirle, segundo o 
disposto no art. 2!~8 do Hegulunwnlo de 7 de 
Março de 18i:i7, c que se mandou pôr em exe-
cur;fío pela Ordem do Dia, n." 258.. . . . • . . . 18f 

N. 217.-Circular d·~ 17 de l\Iaio de 1HGl.-Dnclara 
que, scmlo as gralificnçücs de exercício inhe
n•ntes aos cmpn•gos c snjei!as as <lt>spPzas, qtw 
Piles occasionfto, nt·nltum din·il.o lta ;í sua pn-
c<•pçfío, desde q11e ePs:;a o r•xt~rcirio......... 250 

N. 218.- FAZENII:\ .-Em 17 de l\laio de JS!il.
Hesolv<~ sobre a compcl<~neia dP j!lrisdirç.ão para 
decidir uma ()IIPS[iio suscitada <~nlre a Caixa 
J~conomiea da ll<Jitia ~~ um at:l'ionisla........ >J 

N. 2W.-Cirwlar de 17 de l\Llio de UlGl.-IJ<oc:lara 
que o Ur~crcto n " 2.!i!l\l de 2H de Non•mbro 
do Dnno passado, regulando os contmclos de 
transfcrem:ia de escravos, eonl{~m disposiçües 
que são appliravcis a todo o lmpcrio. . . . . . . 251 

N. 220.- Em 18 de l\laio de 1861.- O ]ker<'lo n." 
2.G99, de 28 de Novembro de 18GO sobre a 
transfercncia de escravos contém disposiçües !fUe 
devem ser executadas em todo o I rnpcrio. . . . 252 

N. 221. - Em 20 de l\Iaio de 18H1.- A dape dos 
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N. !~00.-GUEHHA.-Circular de H de Julho de 1861.
Detcrmina que nenhuma obra, ou mesmo 
concerto ou pintura em edificio, pertencente 
no ~linisterio da Guerra, so deverá fazer, por 
administração, senão nos casos ahi indicados. 326 

N . .í01.- FAZENDA.- Circular em 10 de Julho de 
J 861.- Sobre o pagamento das gratificações 
aos Empregados do Ministerio da Marinha 
quando faltão no ctfectivo exerci cio . . . . . . • . 327 

N. 402.- Em 10 de Jui:H' de 1861.-Manda promover 
a nrrecadt1ção de umas moedas do ouro que 
forão achadas por um particular. . . . . . . . . • . • » 

N. 403.- Em 11 de Julho de 18tH.- Explica a disj'o-
sição do § 3.", art. 12 da Lei de 27 de Se-
tembro de 1860 sobre bilhetes de loterias. . . 328 

N. 404.-Circulat· em 12 de Julho de 1861.- Manda 
instruir com os nec~ssarios documentos os 
processos de dividas de exereicios findos.... 329 

N. 405.- Circular em 12 de Julho de 1861.-Manda 
saear á vista as lctrns das quantias arrecadadas 
pt•rlt>nrPnlt·~ :10 Monl<• Pio !los Servidores do 
E~t<~th> . . . • . • • . . . . • • . . . . . . • • • . . . . . . . • . . • . ~ 

N. 406.-Em 13 de Julho de18tit.- Dc\c-se mcnt'ionar 
o nome do multado na verba do pagamento 
da multa que se lançar nos papeis cujo sello 
loi revalidado . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 330 
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N. /~07.-l\L\RINHA.-Aviso de 17 de Julho de 1861.

Approva os signaes telegraphicos propostos pelo 
Capitão do Porto da Província de Sergipe, em 
additarnento nos siguaes peculiares no serviço 
de reboque por vapor nas barras da mesma 
Província, de quo trnla o Aviso regulamentar 
de H do Abril de 1858 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • 330 

N. !~OS.- FAZENDA.- Em 17 de Julho de 1861.-Corn
peto ao Ministerio da Fazenda n nomeaçfio 
dos Commandantes o Oftlciaes da Força marí-
tima das Alfand(•gas . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . 332 

N. 40().- Em 18 de .Julho de 1861.-flubstitniçiío dos 
su pplentcs das Direcloria~ dos Bancos. . . . . . . . ll 

N. !~10.- E111 1H do .Julho rle 18GL- Hesolve !lo11s re
cursos interpostos JWia TIH'souraria, das deli
Lernçõi'S <la Presideneia dn Provi ncia, ~obre o 
fornecimento de uma carroça n um corpo do 
l~X(~rcilo, e de licençn com vencinwntos.. . . . . 333 

N . .Ht.-Cireular de 1t) de Julho de 1861.-SolmJ n 
conferencia interna tlns mercadorias despa('ltadas 
nas Alí'andet,as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:14 

N. H2.- Em 18 de Julho de 18Gl.- J)uraçiío n reno-
vaçiío dos llircclorcs do Banco do Brasil... . . l> 

N. !~13.-Em !8 de .Julho de HtH.-Conft~rcncia intl'l'na 
das mrrcndorias submettidas a despacho nns 
Alfandegns.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 335 

N. 4H.- Em 20 de Julho de 18H1.- O tempo de 
serviço como uddiclo conta-se para a nposen-
tarloria . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 336 

N. 315.- HIPEHIO.- Aviso de 22 de Julho de 1861.
Ao Presidente da Província dü Sergipe, appro
vando a deliberação que tomou, do marcar 
novo dia para a .Junta de qualificação do vo
tantes da l'arochia de Pacatuba, que não p<lde 
ter lu~ar no dia marcado na Lei . . . . . . . . . . . 337 

N. 3tG.-J\IAHÍNIL\ .-Aviso de 23 do .lu lho do 18fil.
l'roltibe que se fação engajamentos de praças 
para o Batalhão Navul, sem delenninaçilo de 
tempo de serviço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 

N. 317.-AGHICULTUH.A, COMJ\IEHCIO E OBJL\S PU
BLICAS.- Aviso de 23 de Julho de 18fit.
lleclara quo a venda de terras devolutas deve 
s!'f ft'ila t'lll hasta publica, pn~crdendo editacs 
o atlllltlll'ios, na ft'•nua do que so pratica no 
mro civil .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . 339 

N. 318.- FAZENBA.-Em 24 de Julho de 1Hfil.-
Todos os Empregados da Hupartiçfio dos Ter-
rmws Diamantinos esliío sujeitos ao ponto.... >l 

lndicc das Decisões. 5 
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N. 319.-l~m 2ã de Julho de 1861.- Emprestimos sob 
fiança feitos pelos Bancos do lHo Grande do Sul. 340 

N. 320.-Circular em 25 de Julho de 1861.- As Thesou
rarias sú devem rcmetlcr ao Thcsouro os processos 
de liquidação de tempo de serviço dos aposen-
tados do Ministcrio da Fazenda . . • • . . . • . . • . . » 

N. 321.--Em 25 de Julho de 1861.- Substituição do 
Directores do Uanco do Brasil..... . • . . . . . . . 341 

N. 322.- Em 25 de Julho de 186L .-Sobro o facto do 
terem os membros da Directoria do nanco da 
l~ahia resignado seus cargos perante a Asscmbléa 
gernl dos accionistas..... . . . . . . . . . . . . . . . . • >l 

N. 323.- JUSTICA .-Aviso de 25 de Julho de 1861.
Ao Presidente da Província de Santa Catha
rina .- J)eclara como deve haver-se o Promotor 
ruhlico na accusação de um réo pronunciado 
em diversos crimes, c qual a pratica a seguir-~o 
nos processos de responsabilidade, no caso do 
suspeição do Juiz de Direito, não se achnndo 
reunida nem convocada a sessão do Jury ordi-
narir~ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . 31~2 

N. 324.-(; UEH.HA .-Circular 1\e :1.7 de Julho d1~ 1861.
Estahelecn o que se deve ohservar a respeito 
dos auxilias nos empregados das Colonias Mi
litarPs, quando seguem a seus destinos, ou 
lem de vinjar em serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 

N. 325.- 1\viso <le 27 de Julho de 1861.- Manda exe-
cutar a Ta bel la substitutiva dos vrncimentos dos 
empregados do Laborntorio do Campinho.... 344. 

N. 326.- Aviso de 29 de Julho de 1861.- Declara 
supprimidos os lugares de Ajudante ou Decurião 
llns escolas elementares dos Corpos de guar
nição, mesmo antes de se ter expedido vara as 
escolas re).limrnlnrs o n~spectivo Hcgulamcnto. 345 

N. 327.-A!~ltlCULTllHA, COI\tMERCIO I~ OBHAS PU
BLlCAS.-l~m 29 de Julho de 1861.-Declara 
que, na fúrrna do art. 2.0 do Decreto n.

0 

2.679, 
de 3 de Novembro de 1860, as Companhias 
c f'ocicdades an01rvmas devem remetler ao 1\li
nisterio ua Agricuiturn, pelo menos semestral~ 
mente, os hnlaneetes das suas operações, devendo 
fazê-lo mais vPzes, se assim estiver determinado 
nos respectivos Estatutos . . . . • . . . . . . . . . . . . . 346 

N. 328.-JUSTIÇA..-Aviso de 29 de Julho de 1861.
Ao !'residente da Província de Sergipe.-Declara 
que não póde ser applicnvel aos Curadores 
Gcrars de Orphãos a disposição da 2 • parte 
do art. 7f~ do Regimento de custas . . . . . . • • • 347 
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N. 329.-FAZE~DA.-CircuiJr em 30 do Julho do 1861. 
Sobre as quitaçõos que so passão nas Tlwsou-
rarias aos responsavcis eujas contas se liquidüo. 31,7 

N. 330.- Em 30 de Julho de 1861.-Compelencia das 
The'lourarii1s para mandar passnr quitnções aos 
responsaveis da respectiva Província......... 3 1tH 

N. 331.-IMPELUO.-Aviso de 31 de Julho de 1861.
Ao Presidente dn Província da Bahia, decla
rando que o Inspcctor de samle do Porto den1 
ser substituído em suas faltas c illlliCdimrnfos 
por medico que elle nomear . . . . . . . . . . . . . . . 34!} 

N. 332.- GUERRA.- Aviso de 3J de Julho de 1861.
Eslabelecendo que a polvora consumida em 
salvns, nos dias de fr·sfividude nacional, E!'ja 
por conta deste l\Jinislcrio; o do <Lt Jusfi\·a, a 
que se eonsumir nos funera;~s dos OlficiaPs da 
Guarda i\' acionai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 333.-J<',~ZENilA.- Em 31 de .Julho de 1861. - !\('~ 
solve duvidas em uma arrecndGção de lwns de 
defuntos e ausentes, e explica a si;mifi<·açfio da 
palavra-lcrra-Pmpref!ada no% t.o, ar! 1." 
do I:efiulamento de 27 de .lunho de 18115... 31>0 

N. 33/h- Em 31 do .Julho de 1861.- Os tiulos de Monte 
Pio não estão sujeitos uo sello proporcional, 
mas sim a taxa lixa........ . . . . . . . . . . . . . . . 351 

N. 335.- Em 1 de Agosto dn 18GI -As ct•rtidõt•s ou 
atlestados de vida devem pagar sol! o. . . . . . . . 3;)2 

N. 336.-Em 1 de Agosto de 1S61.- Dednrn que o 
Thesonro não pôde tomar as contas <ln um 
responsavel da Província, mas apenas l'l'\1\-las 
no caso do recurso ........................ n 

N. 337.- Em 2 de A~wsto de t86L-Sohrc o sello 
dns cnrlidões que se passfío e;n uma llH'Sill<l 

meia folha <lo pnpl'l . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 353 
N. 338.-ll\lPERlO.- A viso de 2 de Agosto <l1~ t8G1.

Ao Pre;;idcnte da Província do CPará declarando 
que deve ser cumprida a Lei Provincial que 
creou uma Parochia, não obstante o Bispo Dio
cesano retirar o seu assentimento para a crPação 
da mesma Parochia....................... l> 

N. 389.- Aviw de 2 de Agosto de 1861.- Ao Presidente 
da Província do Rio Grande <lo NortP, com
municando a Imperial Hesolução de Consulta 
pela qual foi approvada a eleição de Vereadores 
c .Juizes de Paz da l)arochia do Assú, visto que 
os factos, que se allegão, não provão mudança 
de domicilio de dons Eleitores que tomárão 
parte nos trabalhos da qualificação de vot:mll's. 35'~ 
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N. 340.- FAZENDA.- Em 3 de Agosto de 1861.-Sello 
das letras sac:ulas 11elas Caixas Filiacs do Banco 
Commcrcial c Agrícola sobre a Caixa matriz.. 351) 

N. 31d .- Em 3 d1~ Agosto de 18()1 .- Deve-se pó r em 
hasta 1mblica o aforamento dos terrenos de 
marinha no caso de diversos pretendentes, sem 
que algum seia foreiro conllnanl(~ ....... ·..• :l56 

N. 342.-AGlUCULTUIL\, COMl\tERClü E OBHAS PU
BLICA~).- A viso de 6 de ,\gosto de 18li1.
Eslabclccc as condições para a venda de terras 
a An;;usto naptisla da Silva Pereir<~, e Henrique 
da Silva Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

N. 31~3.- FAZENDA.- Em 7 de Agosto de 186l.-Estão 
sujPitas ao imposto do sello todas as Compa
nhias ou Sociedades anonyma", suas Caixas Fi
liacs c Agencias, quer s1üão Nacionaes ou Es-
trangeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 

N. 3í4.- Bl PEniO.- Aviso de 7 de Agosto de 1861.
Ao l)residrmte da Província do Amazonas appro
vando a deliberação que tomou, de mandar 
vigorar no anno linanceiro futuro as Leis dos 
Orçamentos Provincial c I\lunicipal, c declarando 
que a AsscmlJléa Provincial uuo devia ter sido 
novamente prorogada para época, em que uão 
era possivd que trabalhasse o tempo sufficiente, 
anL1·s dn enc!~rrado o anuo civil . . . . . . . . . .. . . 358 

N. 3Hi.-AGHlCOLTUlí.\, Cü:.\ll\IERClO E OBlL\S llU
BLIC.\S.- Portaria de 8 de Af.ioslo de H\l\1.
Dá lnstrucções para a exposiçfto ele protluctos 
nalurnes c industriaes em algumas Províncias 
do tmpcrio ...... ,........... . . . . . . • . . • . . . 3:..i!:l 

!'i. :H(i.-Dl PEHIO.- A viso d!' 10 de Agosto de 1861.
Ao Presid1~ntc 1la Prtn'ineia de S. Paulo appro
y;tndo a I'!'l:nsa de sane<:ão ao Projccto de Lei 
da Asscmbl(·a Proviudal que mandava dPrnolir 
uma Igreja, c vender o:; seus maleria1~s, appli-
cando o seu produclo ús obras publicas..... 362 

N. 3!~7 .- F.\ZEND.\. -l~m 10 de ~\;.;oslo de 1861.-
0~ Chefes d<) Policia paguo 5 "/. de direitos de 
lodo o vencimento deste lugar, não se levando 
l'll1 conta os de 30 ofo do lU[\Ul" de Juiz de Di-
:·dto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 

N. ;;·,s.- DlPEHiO.-.\\iso dt• 1:! t:1•A;.ru,;lo de 18Gl.
_\L) ~;:Í ini:-!lt..'!'iLl tLl rt~Zt'nda ~ ~..1erlt.ll'~lldO qtll' O 
l'n•sitll'ttlt' lltlllll'atlo para uma PrO\ im·ia, e que 
nfw s1•guio yara dl<t tle outra em que eslava, 
por h a ver h do outra Commissuo, sú devo resti-
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tuit' urna terça parte da ajuda dll custo que 
recebeu . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 3G4 

N. 3~9.-GUEIUL\.-Aviso de 13 dc Agosto dn 1861.
Eslahel('een<lo que o abono de soldo c ctapn ás 
praças do Corpo Policial, que servem tempo
rariamente uo Exercito, snja feito pelos Corpos 
em que estiverem servindo................. >> 

N. 350.- Circular de 1~ de Agosto de 1861.- Dedara 
qual o premio que conipete ás praças das Com
panhias de Peúestrcs, l{Ue passárJo pura os 
Corpos regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 

N. 351.- Circular de 1í de Agosto de 1861.- Iazendo 
m:tcusivas ;ís praças de pret, casadas, as dis
posições do A viso de 2.7 de Agosto de 1859, 
que manrla ministrar gratuitamente os medica
mentos ~os Officiaes, nas circumstancias espe-
cincadas no dito Aviso ..................... . 

N. 352.- FAZENDA.- Em 14 de Agosto de 1861.
Sobro o cumprimento de um precatorio a quo 
não acompanhou a carta rle seulenr:a pel,l qual 
foi condemnada uma herança ... , . . . . . . . . . . 366 

N. 353.-lMPElUO.-Aviso de 16de Agosto de 18(i1.
.\o Presidente da Província de S. Paulo appro
vando · a deliberação que tomou, de mnt11Jar 
<·xcluir do nunH)J'O de Vereadores da Camarn 
Municipal da Villa de S. Sebastião a um Cidadão, 
que ao tempo da l'lciçfio nílo tinl!a os dons 
annos de domicilio exigidos pelo Lei ...... . 

N. 35'1-.-l<'AZI~NDA .--Circular em 1G de Agosto de 18G1. 
Providencia para que as notas do Thesouro 
scjão recehiuas nas diversas F;slaçuL'S Publicas 
até o ullimo dia do pr:JZo concedido para a 
substituição sem desconto.................. 367 

N. 355.-Il\IPEIUO.-Aviso de 17 deAgos!t> d1~ 1861.
Ao Presidente tla Província de Sergipe dm:la
rando a Oi.inifio do Governo sobre o tempo em 
que se devo deixar o exercicio do cargo de 
Delegado de Policia, para se poder ser eleito 
nwrnbro da Assemblóa Legislativa Provincial. >J 

N. :.!56.-MAlUNHA.-Aviso de 17 de Agosto de 18;jf. 
]kclara que aos Ufl1cüte3 C mais Jll'ilÇaS das 
gtHirtJi!:õ,·s, tanto dns navios pertencentes ;í 
Estação de Mato Grosso, eo1110 dos que servirem 
na l'roYincia do Amazonas, ll<weill ler o dobro 
tias maiorias de embarque, marcarlas na tabdla 
annexa ao Decreto n. • 2.G!J8, de 2·i de No-
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vembro do 18GO, o as comedorias que lhes 
competir em porto do lmperio............. 3GS 

N. 357.- liUEltRA.- Aviso de 19 de Agosto de 186t. 
Dcelarando que podem os Cirurgiões do Corpo 
de Saude servir nos Conselhos Economicos dos 
Corpos do Exercito, na falta dos Otnciaes, que 
devem compor os mesmos Conselhos......... 3G9 

N. 3::.8.- Circular de 20 de Agosto de 1861.-Estabele
cendo a maneira de njustar as contas do venci
mento das cavalgaduras de pessoa aos Officiacs, 
a quem eompclc augmenlo de prestação; e 
quando se deve eomeçar a contar o tempo de 
vencimento das mesmas cavalgaduras. . . . . . • . n 

N. 3t>9.-l\IAHBIHA.-Aviso de 20 de Ag-osto de 1861. 
l~síabelece regras sobre as baixas, que acom-
panllão os doenlrs ao Hospital da Marinha..... 370 

N. 360.- FAZENDA.- Em 20 de Agosto de 1861.
DJ instrueç.ões para fisenlisnção das dr>spezas 
do Estabelecimento Naval c Colonia Militar do 
Itapura . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . » 

N. 361.- E111 20 de Agosto de 1861.-Sobre as divergcn
cias encontradas entre os manifestos c as listas 
dn drsenrga • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 371 

N. 362.- AGlUCULTUHA, COMl\IEHCIO I~ OHI~AS PU
DLICAS.-lnslrucções aos Engenheiros Fiscaes 
das Estradas tio Ferro . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 

N. 363.- FAZENDA.- Em 22 de Agosto de 1861.
Porccntagern pela arrecadação do produclo da 
venda de terras publ ieas. . . . . • . . . . . . . . . . • . . 37,} 

N. 3GL-!;tHmHA.-Aviso dc24deAgostodc1861.
Fixando a quantidade de farinha, que deve fazer 
parte da sexta dieta das Enfermarias l\lilitarcs, 
mencionada na tabclla n. 6 do respectivo Re-
gulamento . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 

N. 365.-Aviso de 26 de Agosto de 1861.- Sohcndo 
varias duvidas a respeito dos Officíaes ou praças 
de pret, que, por fuga de presos confiados a 
sua guarda, devem responde1· a Consc lho de 
Investigação • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . • )l 

N. 366.-AGIUCULTURA, COM.MERCIO E OBRAS PU
nUCAS.- Em 26 de Agosto de 1861.- De
clara que a Agencia da Companhia de seguros 
marítimos Seguridade, do Rio de Janeiro, esta
belrcida na Cidade de Belem hc obrigada a 
cingir-se ao modelo annexo ao Decreto n." 
2.679, de 3 de Novembro de 1860 em tudo 
o que fór de possível execução, quando tiver 
de dar conta do cstldo das suas operações.. 376 



N. 367.- FAZENDA.- Em 26 de Agosto de 1861.
Sobre a intelli~encia da 2. • parte do § 2." do 
art. 1. • da Lei de 22 de Agosto de 1860 compa
rada com a disposição que lhe he parallela 
no art. ft..• do Decreto n.• 2.(i85 ·de 10 de No-
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vembro do mesmo anno . . . • • . . . . • . . . . . • . . . 377 
N. 368.-IMPEHIO.-Aviso de 29de Agosto de 1861.

Ao 1\tinistcrio da Fazenda declarando que as 
licenças dos Conegos da Capella Imperial regu
lão-se pelos Estatutos da mesma Capclla, em 
virtude dos quacs clles teem direito ás suas 
congruas pot· inteiro . . . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . • 379 

N. 369.-GUEHRA.- Aviso de 29 de Agosto de 181H.
Explicando a intclligencia do art. 20 do llcgu
lamcnto especial das enrerrnarias Militares, em 
vista da disposição do art. 10 do llegularncnto 
approvado pelo Decreto de 26 de Dezembro do 
de 1860, que abolio as Juntas Militares de Saude 
nas Províncias.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • 

N. 370.-l\IARINHA.-Aviso de 30 de Agosto de 1861.
Hcvoga o disposto no Aviso de 27 de Abril do 
cor;·cntc armo, c no § 2." do de 30 de Março 
de l85U, c manda que na l't1slitni<:fio da irnpor
taneia do meio soldo, que os Commissarios da 
Armada deixão nos cofres publicas como caução 
de futuros alcances, observe-se o procrsso esta-
belecido pelo Aviso de 2!~ de Julho de 18'~6. 380 

N. 371.-FAZENDA.- Em 30 de Agosto do 1861.-
Scllo de cautelas ou bilhetes que se passão ás 
partes 113 Casa da Moeda.. . . . . . . . . . . . . . . . . 381 

N. 372.- Em 31 de Agosto de 1861.- Declara a intcl
ligcncia das palavras- vencimentos llxos- do 
paragrapho unico do art. 3!~ do Hcgulttincnto 
das A lfandegas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

N. 373.- IMPimiO.~-Aviso de 31 de Agosto de 1861.
Ao Dircctor da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
declarando que a idade lcl-(al, para se poder 
ser admittido a concurso da cadeira de substituto 
de latim, francez c inglez, he a de 21 annos. 382 

N. 374.-JUSTIÇA.- Aviso de 31 de Agosto de 1861.
lkelara ao Presidente da Provincia de S. Paulo, 
que nfio póde ser attcndida a rcelamação da 
Camara Municipal do Termo de Santa lzabcl 
sobre a deliberação que tomára a Prcsidcncia 
de mandnr os autos daquellc Termo, que foi 
desmembrado do de .Mogy das Cruzes c reunido 
ao de Jaearchy, para este ultimo, visto depender 
de averigunçõcs espcciacs, sujeitas ao conheci-
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monto c decisão judicial sobre compctcncias 
c direitos de partes interessadas, a renwssa desses 382 
processos findos ..•.. : . .............••••... 

N. 375.- Aviso de 31 de Agosto de 1861.- Declara uo 
Presidente da Província de S. Pedro do Sul, 
que o Juiz de Direito da Comarca do Alegrete 
procedeu irrrgu\armentr, dando por cumprida 
a sentença de trcs annos de suspensão, imposta 
em processo de rcsponsabi \idade ao l~scriv~o 
de Orphãos da Vi\la de Uruguayana, Anacleto 
Nolasco Rodrigues Paz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 383 

N. 31().-,\GRICULTUHA, CO~lMEHCIO E OBHAS l
1

U
BLlCAS.- Em 31 de Agosto de 18Ut.-lns-
trneções para o Archivo da St•cretaria........ 38!~ 

N. 377.- L\ZENDA.-l~m 2 de Setembro de 18(31.-
Sobrc !lscalisaçilo c arrecada<;iío do imposto do 
Sl' li o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 39!'> 

N. 378.- Em 3 de Selt~mhro de 18tH.- As gralilicaçõt•s 
de Enfermeiros militares, os de volnntarios c 
de segundo en~ajamento não estão snjdtas aos 
direitos dn 5 •f.................. . . . . . . . . . . . 3!"16 

N. 379.-~lAH!NHA.- Aviso de 3 de Setembro de 1861. 
Manda observar o Hegulamcnto para a Botica, 
crr~atla no Hospital tla Murinha da Província da 
Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3\17 

N. 380.-GlJEHHA.- Aviso de 3 de Setembro de t8G1. 
Determinando que nos Corpos de duas Compa
nhias exerça as funcções de l'isea\ dr> Conselho l~conomieo o Com mandante do Corpo. . . . . . . • 399 

N. 381.- AYiso de fL de Setembro de 1861.- Designando 
ns salvas, que eompetem as Fortalezas de Santa 
Cruz, da Lage, c de S. João da narra do Rio 
de Janeiro . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "00 

N. 382.-JUSTICA.-Aviso de ft. de Setembro tlc186l.
Ao Presidente da Província da Parahvha.- De
clara que, quando o Juiz de Orphãos: averbado 
do suspeito nas eausas de inventarios, não reco
nhreer a suspeição, o estiver a sua jnrisdieçllo 
reunida ú 1\!nnieipal, c dado o easo dtl não se 
aelwr no Termo o Juiz de Direito, deve ser 
chamado para adjunto o supplenlc do Juir. Mu-
nicipal c de Orphãos......... . . . . . . . . . . . . . • l> 

N. 383.- FAZI~NDA.- Em 4 de Setembro de 1861.
Sobre o !llaximo da emissão do Baneo Com
nwrci<>! _o Ag,ri?ola comprehcndidas as rcspt•c-
ltvas Lotxas l.•tltaes ............. ·• . . . . . . . . . . 401 

N. 384..-- l~m !) d1) Setembro de 18ül.- Pagamento 



t!P Yt'!ll'ilih~lllos a um .Juiz l\lulliripd p!'Ul!lln-

t·l;:do t'lll e ri uw de responsabilidade. . . . . . . . . . 4 Pl 
N. :JS:i.-Ul!'E!UO.-.\\iso de 5 deSelembro de l~lUJ .

Ao l' residente da Provineia de S. Paulo appro
yando a sua decisão, de não poder o pro!'esS<ll' 
de latim e france~ aeeamular o cxcrcirio dü 
C~ll'f.)O de \-(1 l"CilÜOl". . . . . . • . • • . • . • . . . . . . ... · . ·~ t}:~ 

N. :J~G.-.\vbo rk li de Sde111bro de 1801.-Ao l'·n•::i
dt:u!t• da Província de l't·rnambtwo ar:prolan::() 
as d<'t:isües que dr~ll: 1.." de poder lllll \'p;·<·at't:l· 
~n :;u:Jsliluido por outro que he irmão oa t'\1-
nludo; ~." tlt: u;!o p1Hh:l'tllll senir eonjutli'l:l-
fftt~nln ua C:uuara o so~ro e p;(~ttro........... ~O! 

N. ::Sí.-H'~~HL\.-Em !I de Sdcmbro rlr· f;:(i!.---<~> 
l'm•ttol<;·l'<:s Publieus unieamerlte süo i1np:·di<'••s 
d · r..! ar d<·nuneias e pro:norPr nccusat;0t•s, qu:!ndu 
;1 n·:;,wito de!IPs se yeritil:ar alguBia r.las ~~~ po-
i ÍII'SI'S do art. 7:) do Cor! i co do Prm::·sso. . . . w:; 

1\'. :lS'L- ,\\i:;o de U tle Seletubro de 1SGI.-- .\o !'r•·
sidt~nk da Pro\incia du i'iauliy.-·llt•c!<tla <;u:• 
~:·, s:1o su.!citus ao julganwnlo á re\di:! o:i n<~~ 
dt~ rrimes atiall!;avcis, t•stPjilo ou n[tu :di::n · 
•:adn., . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . .'': 

1'\. :lS:L- !i\!l'EHI0.- Aviso de lO de SPIPHlbi'O ,~,. 1'-t)l. 
Ao l'rcsidt•Hte da l'ro\incia do i\Jaranll<·:u th'< L•
l':lilÚO t{lW a um lente substituto do ~.:,·:ninHIO 
Epis~·upal eompete a ten,:a pane ú• wdt•i::;dn 
do sul.Jstituir.lo......................... . . . . )> 

N 3!JO-F.\ZE1\IH .-Em 10 de Sde111bro de !;\(i!.---
Sol.Jre a elt)it;ão de supplt~ntes da Din·rlu:'la do 
]bneo do llrasil.................. . . . . . . . . . .\(J'i 

N. 331.- Circular e111 10 de Setembro de !S(;1.- ltt•-
la~ão nominal dos Pensionistas, Apos:•nl:tdos, 
l\cc., que se deve remelter ao Thesouro..... !,OS 

N. :1:)~.- Em 10 de Setembro de 1~61.- O imposto 
tle 8 "iu sobre o capital de loterias deve ser pa:'o 
J:elo> eoneessionarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. :l:J3.- DU'I~lUU.- A viso de 11 de Setembro de 1SGJ. 
Ao üirector da Fal'ulr.lade de .l'tl ediciua do 1Uo 
de .lanciro dt•clarandn que os indivitluos, que 
prel0ndPrem St'r admiltidos a exame de dentista, 
SilO llllii':J.fH(~Iltl' OUI'i,~ado:; a ;oprt'SI:Il!al' attes
lado de uwra!idar.le, l'llllJllilUio onlra !'Ousa não 
Ur onknarlo pelo regimento, que se tem de 
or~anis;u· para taPs ex:unes . . . . . • . . . . . . . . . . /10H 

:\' :J~)f.,_ A Yiso 1le 1l 1le Setembro tiL' 18()1.- Ao Pn·
sidcnle da Prn\ineia do Espirito Santo tleda-
J"<!id:• que os ~.~t:n:bt'us :.!os t>J:lsd!:o:; ',ltn:ieipa~s 

lndice tf,ls D, r·i:D:·s. 1; 



oe recurso são subsliluitlos no sPU itllpe!limcnto 
pelos immcdiatos em votos ou pelos supplentes, 
conforme a natureza do seu cnrgo.......... 410 

N. :\!l5.- Aviso de 13 de Setembro de 18tH.- Ao l'rt
sidente da Pro~íncia do Amazonas declarando 
que ao Presidente da Camara l\lunieipa\ de 
l\laués perV~ncc prtsidir o Conselho de Hceurso 
na falta do Juiz l\lunieipa\ c de seus supplentes, 
c que ao V crcador que lhe h e immcdiato em votos 
~ompele o segundo lugar do mesmo Couselho. YJ 

N. 3!)6.-l\lAlU~HA.- A viso de 13 de Setembro de 1Rii L 
Estabelece regras a respeito dos ea,tigos eorpo
raes, que se homercm de infligir ás praças 
da Armada, e Corpos de Maríuha........... Ul 

N. 391.-l<AZEi'lllA.- Em t:~ de Setembro de t86t.-
l~mol uuwnlos dos A" isos ex pcuidos pdo l\l íuis
ll~rio do lmperío ao Thesouro para pa~;nutento 
de congruas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 338.- Em 13 de Setembro de 18lH .- Dedaraeõc'S 
que devem constar de uma ccrlioão pnra lilÍuí-
da,·ão de tempo de serviço................. U2 

N. 3!JH.- Em 13 de Setembro de 1861.-A simples 
qualidade de- fali ido- não he motivo para 
isençfto do pagamento da multa de 4 "/. das 
cousas den1andadas... ..•. ....•. ... .... .. .• 413 

N. r~oo.- l~m 13 de Setembro de 1861.- Sobre o preen
chimento do capital da Caixa de Reserva Mer-
cantil da Bahia . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41'~ 

N. l~Ot.-JUSTICA.-Aviso de 14- de Setembro de 1861. 
Ao Presidente da Província du Hio de Janeiro.
Decíde que Antonio Alves ·Filho se acha na 
posse legal dos officíos de 1." Tabe\lião e Es
t:rivão de Orphãos, l\esíduos e Capellns do lermo 
da Parahyba do Sul; e declara que, se não 
estão bem divididos os Tabcllíonatos do mesmo 
termo, se guardem os direitos adquiridos, ti
eando, sem damno dns partes, reservnda a p:n·
lilha para o tempo, em que vugar o dilo o!!leio . 
llc 1." Tabelliiio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4h 

N. 402.-ll\IPEB.lü.-Aviso de lf~ de Setembro de 1861. 
Ao Pn~sidenle da Província da llarallyba sobre 
os vencimentos dos Deputados {t Assembl{~a Geral 
e Membros dns Assemblcas P rovinciaes, que 
são Emprej.jndos Publicos, durante o tmnpo que 
pn:ccrk, r: o que~ succcue ás sessiics d0s Camaras, 
r~m qtw i11lr:rrom pelll o r:\et-ricirJ dos ~:r•us em-
pre!!oS . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1l G 

'\~. 
1
10:l.- Em lU rk ~('lembro d!" l~ül.- ,\o :\linistr;rlo 



I'AGS. 

õa Fazenda declarando os veucimcnlos que com
pl'trm aos Inspectores de Saude l1 ublica dos 
Províncias............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 

N. 40~.-FA7:E~DA.-Em 16 de Setembro de 1861.
I>evt~-se siza p!)la dação ,:n solnturn, c bem assim 
em outro~ casos de adjudicações de bens de 
IH'rança . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 418 

N. !•Oi.>.- Em 17 de Setembro de 1861.- Pagamento 
de siza de bem de raiz c meia siza de escravos 
provt~niPntcs de rt~missão de dividas da herança 
depois de partilhados os bens.............. fd9 

1'1. 406.- Em 18 de Sdembro de lRGl.- Siza de bens 
dt~ raiz remidos depois de partilhados ..... ,. ll20 

N. r.Oí.- Circular Plll 19 dl~ Setembro de 1861.- Ven
cimPnlosque compelem aos lnspectores de Saude 
Puhlien... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) 

N. li.08.- HIPEHIO.- A viso de 1!) de Setembro de 1861. 
Ao [}írector da Faculdade de Medicina da nnhin, 
deelarnndo o Aviso de 4 de Dczt~mbro de 1860, 
sobre a ,,.olação no concurso de um candidato ao 
lugar de opposilor, na qnal tomárão parte 
dous Lentes ligados por parentesco ao mesmo 
ennàidato, c ordenando que, quando os Dircc
tores das Faeuldadcs tiverem de remctler IH' 
(;oycrno derisões tomadas em congrcgaç1io, en
Yiem as actas de qnc cllas constarem, com as 
nccessarias observações, cessando a pratica até 
agora seguida, de o fazerem por simples expo-
sição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1~:!1 

N. r~on.-MA RI i': I L\ .-Aviso de 20 de Setembro de 1861. 
Estabelece a maneira, por que devem proceder 
os Commandantes das l)ivis.ões ou Estações l'ia
vacs, quando houverem de dar salvas em certos 
c detcrmin;1dos casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ld2 

N. !,10.-AClUCULTUIU, COmiEHCJO E OBBAS PU
BLICAS.- Em 21 de Setembro de 18tH.
I>cclara desnceessaria a interprelaç1io ao privi
kgio concedido a Companhia Vigilante, de 
l'ernambueo, para o serviço de reboque por 
npor de naYios c alvarengas no porto do Hecif(~ 
<' in com potente a Assem bléa Provincial da mesma 
l'rovinda para coneeder o exclusivo para a 
earA'a e descarga de embarea~,;fio . . . . . . . . . . . . /~23 

N. lr11.- FAZE'lOA.- Circular em 21 de Setembro 
de 1861.- Hemessas de tahcllas demonstrativas 
de generos despachados livres de direitos para 
com1Janhias ~~ empresas.................... !d'~ 

\. 'd ~-Circular (\P 21 ele :..;et•·mhro de J8GJ .-- Mand~1 



n~nwll<'r ann~w lnwnl1~ a SPnl'l a ria da l\Ia ri tÜl<l 

uma 1kmon~trn<::lo dn~ quantia~; atT!'C:Hia<l;•s 
l'rll pag-nwcnto de serviços prcsl:tdos pelos .\r-
~l'tW<'~. &r ................. • ·. · · · • · · · · · · · · 

\. t,j:).- Em ~:\ 1k ~rlrmbrn d<' !Hil.- O pn!l:llltl'fllo 
dos <lin·ilos IH~ (](~\ido súmente da folhn corrida 
para im;wlrar gr<~t;a ..................... .. 

i'i. 'ti ·~ .- Em 2:1 de ~etPmbro 1k 18\i 1 .-Torna ron
nlH•(·inwnlo c di\ provimento a um n·cnrso (](~ 
dc•:'l'arho de merca<lorias, por ter sido iii!PtTO!Il
pidn o rrazo para a p('l'Clll!'\iío !lo mesmo n~-
rur~o ................................... . 

J',. ·~t:).- Em 2:~ dP t'demhro dr I~:Hil.-- B<·eommctHla 
a nh,;<~rvanria do art. 5!:} do H<·gulamenlo das 
,\ll":~nde~as sobre despacho liHP de direitos .. 

i\. rdG.- Ellt ~~~- 1k Seiembro de 18til.- Os terrenos 
11P m:uínlt<~S embora orcup<~dns com rdilicios 
p: 1 b! i cu~; prm ineia<'S dr\e!ll p<Jgar t\)ro a FazctH!.a 
:\aciona[ ................................ . 

\'\. '117.~- Em 21 rk Setembro de lt\í)l.- Sobre a e!Pit;fío 
do !'i·:•sidrnte c Yice-l'rc,idPnl<~ do Banco Com
nwrrial c Agrícola, c substituição dos Hirccton·s 
p(•ln~ Snpplcntes .........•........... · · · · · 

~- 'tl~.-.l{'STIC.\.- AYiso d<' 2G de ~cl!'lllbro tk 1EGL. 
,\o Pn<idPnte do Tribunal do Commercio da 
c.>rlt'.- l)<'citle qu1~ o art.. ·10 do llrcrrtn n. • 
:!.7:l:l tk ~:1 d1~ .Janeiro d<' tSGl, eomprdlt:ndc 
indi,tinrlamente todas as Con,pattltias ou Soril'
tLHI!'» anonyrnas, em quanto nfío forrm de
d;lr:Hlas pelo Gmerno consliluidas, r niío se 
;n·harrm com um quarto das rrspecti--;ns acçõcs 
n•:l! iJ.:H.las •.•..•..••.......•.•.•.......... 

N. 'I;:;.--- A viso !!P 2í de St'lt~ll!hro d<~ 18íil.- Ao rrr
:;;:knll~ da l'rovitH~ia <k Sngip<'.- Ht~elara <!'!<' 
a <kt:isfio do ,\,isn n. 115 <1<' 1~ de I\Iareo d<~ 
it\:ií\, que traln do paganwnto de custas· nos 
pro<·cç;sos crimes, insl:111rados c.r-officio. IH' appli
t·:nl'l t;;mbern aos proct•ssos pro111ovi•los por 
(i:J:t1qut·r ou~ra p;ll'Í'i~ qu(•ix.~~:-.::, qur' il;~;~r ;1 .1;i'-'~-
!it;a ....................................•. 

'')" 
~--·' 

)) 

S. '<::'L-- FAZE\'D.\.-Em :l'í de S<'!(•u:i~ro<k 1Hi!.
.\ vunrni(:i:lo dn~; rcgLtro:. e c-.;(·atcn·~-; dns all('O-

r.Hlnuros p•'>ck '''r aíJ~;Iada on rnnlnc::><ln.... >J 
:\1. ';~1.-(;n•:f;n.\.- ,\,iso d<· 27 <i<' ~Pl\ n:hru <ll' H<(il. 

Dci'iarando (jtl<' o,; rad{·if•,; n;in Pslf;o 'll.Í<'Í·IP~ 
:1 rt•pt!r a,; pn•:;laci'í!'s qit<' ltoll\"et"<'tll rccd,it!o 
cn1nn YoltlilLd·ios ou Pll~~;~jadt':-;............. ',::1 

\, r,·2·2 F.\:·~~·:~·d).\.~~-- Fn~ :2f-.~ d~.· ~··!'(\'íli~li'O dl' lt'.fil. -~-



Sohn~ o llonorario do Presidente do Tianco do 
Brasil quando impedido por mais de <Ininze 

P.\GS. 

dias o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o. o o o o /~31 
No í2:L-Cireular ~~rn 2H de SPLmnbro de 18fil.-fl.e-

nwssa de nof.ns para o Ttwsouro o o o o • o o o o o o !~32 
No ft-2~0- Em :!H <lc ~PII'mbro de 18610- Indl'ferc o 

rerurso de urna Irmandade pedindo a restituição 
de dirPilos de urna loteria exlrahida em favor 
da rl'spectiva Igreja o o. o o •• o o • o o o o o o • o o o o • o 433 

No 42:io- Em 28 de S<'lembro de 1861.-Declara que 
a f r a nsfereneia de A polices para constituir caução 
dt~ emprestimo eslá isenta de intervenção do 
Corrdor . o ••••••• o o o o o o. o o o •• o • o o ••••• o o • o 434 

No l~2G.- Em 28 de Setembro de 1861.- Sobn~ o di-
rPilo a pPreepção do nwio soldo .•• o o ••• o • o 435 

No 4.27.-ll\IPEHIO.-Aviso de 28 de Setembro de 18111. 
Ao Presidente da Província do Par~. deelarando 
q11e os \"igarios, para poderem cobrar as suas 
cong-ruas durante o tempo em que estiverem 
licPnciados pelo Ordinario, çarccem de licença 
da autoridade eivil. o o •• o o o •• o. o o o o o. o o o. o 436 

No /~28.-Em 30 de SPh~mbro de 11\61.- Ao Presidente 
da Província do Marunhão, commnnicando qne 
foi subrneltida á Assernbléa Geral Legislativa 
a Lei Pruvincinl relativa ás aposentadorias do 
Cirurgião d•~ lli!rtido e do Porteiro da Camara 
da Capital .. o o o o o o o o o o o o. o •• o o o o • o o o • o o o o &37 

N. /~2!}.- A viso de 30 de Setembro de 1861.- Ao Presi
dente da Província do Espírito Santo eommuni
eando que a disposição de uma Postura municipal 
approvada pela Asscmblf;a Legislativa Provincial, 
na qual se impüc uma multa de 401jl000, sú 
pôde ter lugar ern caso df) reincidencia, pois 
IJIIP sti f'nfiio porlcm as Carn;~ras impor a mulla 
maior de :w:;:.ooo ... o •••••••• o •• o o o o o. o o o o. o )) 

~ . . i:W.- A viso de :w de Selem hro de :HHJJ .-Ao l'rt~si
!lenll) da Provineia do CPará cortllliUnii";HHio o 
tJUe resolrPn o l;overno Imperial sobre <llf!Umas 
Lds Prorineiat•s sohre as quaes f(Ji cmbtlllar!a a 
~1t·;·r:iio dos :\e;.;ocios do I 111 per i o do Cons<'l h o 
d(~ E.~tado . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . '•;JS 

N. '1:31.--Jr:o'TIC.\.-;\riso rl1~ ::odP St•it~t:,llro de ~~;li i.
l; o !'n·si:Jr·n(P da l'nn i ncia do C1·nr;í.- H:·t'lara 
qílt) .loi1o .los:'· da Silva l:l'i:; ~~ .lt•r()t!IÍ;Js Ho
ciri;.;uPs Harhr:za lliio rodi:-10 f'\t'l"ft'r, (l 1.'', as 
fúiH'Çiies dn .l1tiz rlc Paz do dislrirlo dn !->.1111a 
Cnt1.; t) o::.!." ;1s d1• \ t'l"l'ador d;1 Cant;l:·a :\ltiiiÍ·· 

''il'<~l d1· S. F; .:nri-.:ro, ;!til' it'r ~ido '''JIIt'llt• con-



1knmado c appcllado, c ei'te sido absohido pelo 
.lllrY' havendo tatnhem appl'llação........... r~:39 

r-;. r,;)~.- FAZE~ DA.- l~m 30 de Setembro de 1861.~ 
Man1la usar do fl"Pd se\lado d1 nova talwlla 
por aindil não !W cmpre~ar o sello adhl'sivo, 
c considerar \Ptras da terra as passadas 1k 
qualquer ponto da Província do lUo de Janeiro 
para a Côrtc e vice-vers<L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r~ 10 

N. 431.- J~m 30 de Setembro de 1861.- Pn~scripçiío 
de apo\ict>s emillidas por occasião de emprrs\imo 
conl rahido pela Carta l\cgia de 6 de Outubro d1~ 1i~Hi......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~'~1 

N. 4-3-'t-.- GUEHRA .-Aviso do \.
0 

de Outubro de18ül. 
Yedando o abono de flrenJio de en~aj<lmento 
aOS soldadOS varticular<'S, OS quaes tam\WITl nflo 
estão sujeitos a repôr o que tiverem rpcebido 
anteriormente ú Ordem do Dia n.o 'X'ii de 28 
de Agosto do corn~nte anno ...... ., . . . . . . . . 11 

N. rl35.- FAZENDA.- Em 1 de Outu\1ro de 1861.-
lle da competencia administrativa o contencioso 
dos terrenos de marinhas................... 4-4~ 

N. r~36.-l\IARINHA .-A viso de 2 de Outubro de 1861.
Fixa o prazo, dentro do qual devem os diversos 
cmvrcgados do Ministcrio da Marinha entrar 
no p;ozo das licenças, que por qualquer pretexto 
tenhão obtido, sob pena de serem estas consi-d<~radas nu \las c sem ciTei to. . . . . . . . . . . . . . . ~r~3 

N. 4.37 .- \<'AZEN})A.-l~m 3 de Outubro de 1861.-
Sobre concurso para o provimento de empregos 
das Thcsourarias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 

N. !~38.-l~m 3 de Outubro de 1861.- Que na cleiçl'ío 
Fiscal c de Contas dos Bancos nl'íü se devem 
rece\1er votos por procuração e que á Asscmh\l~a 
p;eral dos aecion1stas compele resolver os easns 
de clei<;üo uos Directores ou de sua substituiçfw 
vdns Supp\l~ntes ............... ·...... . . . . . r,',·~ 

N. 43U.-Em 3 de Outubro de 18Gt.-Sdlo de trans
ferencia de acçõcs c sobre os títulos'" da mesma 
transferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 't;} 

N. r,r~o.- l<~m r~ de Outubro de 18Gt.- S0hre o se \lo de 
letras ..... , • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ld6 

\'\. r,r,t.-MAl\lNHA.-Aviso de 4 dc·Outul1ro de iSüt. 
l)á instrucções vara serem observadas a bordo dos 
Navios da Armada, que entrarem para o })iquc 
Imperial................................. )l 

N. r,',2.-FAZEND;\.-Em 5 de Outubro de 1Hiil .
Se a pPnsionisln que se cnsa tl'm dirl'ilo <k 
oJnlinuar a perrPht·ro nwnll' pio qui' se a!JonaH\ 



por morte de seu irmão ; c se pelo facto do 
lllt'Sillo casamento he a ella ou a seu marido que 

1'.\loS. 

se deve fazer o pagamento................. !~'~1 

N. H:l.- Em 5 de Outubro de 1861.- A disposição que 
nüo he inlt~rpretuliva de outra anterior, mas 
l'onV·m pn·ccilo novo, não pódc ler força re-
troacti v a . . • • • • • • . • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • • • • 44.8 

N. v,r...--- Ern 5 de Outubro de 1861.- São letras de 
carnbio as que se sacão de uma para outra 
Província do lmperio, e como taes devem 11agar 
o rcspect ivo sello. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . 4!~!) 

N. '~ '•-5.- l~m 7 de Outubro de 1861.- Os depositas 
em conta corn·ntc com juros ou sem ellcs não 
eslito sujeitos á taxa do Sl~llo................ 4-50 

N. '~-'113.- Em 7 d1) Outubro de 1861.-Cobrança de sello 
proporcional de ados lavrados em paiz estrnn .. 
gl'iro, produzindo os seus ellcitos uo lmperio. » 

N. 4'•7.- Circular em 7 de Outubro dl' 1861.- Os títulos 
pm;sados em paizes eslrungf'iros, que teu hão 
d1~ produzir o seu efl"eito no lm pcrio estão su-
jeitos ao sello lixo ou proporeiorwl....... . . . MH 

N. 'd-8.- DlPEIUO.--Aviso dc7 ueOutubrode 18ül.
.\o Hdtor do Internato do lmperiill Collcgio de 
l't•dro 11 declarando que a ad111iss<io de alutrmos 
ni\o púllc ler lugar depois de fedwda a matri-
cula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • >) 

N. H!J.- GUElUU.- Aviso de 7 de Outubro de 18111.
Dcelarando que as licenças coneedidas pelos l're
siunntPs das Provindas aos ntilitares para tra
tarem de sua saude, nõo podem ser gozadas fúra 
das Provineias sob a jurisdicção dos mesmos 
Presidentes. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 452 

N. 450.- FAZENDA.- Em 8 de Outubro de 1861.
Competeneia do Thcsouro no exame de dividas 
dP oxereidos findos ainda que não pertenção ao 
~lin!sterio da FilzPnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4t)3 

N. r1::i1.-- E1n 10 de Outubro de 18ül.- Inforni/H'iíes 
que r](~vem as Thesourarias prestar nos re<iue
ri:n:·ntos dos Empregados, pedindo aposenla
dorLl oq a grillilica~·iío de mais de :30 anllo3 
(l'~ :;~~!'Yh:o................................ l~o54. 

N. !,:i2.-C,!P1~1\IO.-.\viso de 10 de Outubro de 1861. 
l\o Üií'Pdor da Faculdade de 1\ledicina da C1lrte 
di~c~e~r<uHio que n<io lnm lugar e'\pedir-se no\a 
cnrta a um Cirurgião da antiga Psmla em substi-
tuiç<in da qne obtivera ~~ perdera........... )) 

"\í 11;53.-:\IAIU\'IL\.- Aviso dt•10 de Outubro de lHfil. 



~!anda I'Xl't'Hlar, provisoriamente, instrueçOPs 
regulamlo o st•niço do Ditpll' llnperial. . . . • 4:.>5 

N. !~3'L- FAZE"\1);\.- Em 11 de Outubro de 1861.
Avaliatlos <\I'V!'Ill ser préviame11tl~ os objt'clos de 
lwrança jacente n~Hwtlidos pdo Juizo de Au-
St'IÜ!'S ú Esi<H;flo Fist;a\ n~Slll~diva . • . . . . . . . . . ft<):! 

N. ',:.>:).- Ent 1:2 tlt~ Outubro de tt;GI.- Com os lJIDtlros 
da divit!a cobrada devem asThcsourarias remei ter 
uma rela•.:flo dos indi,iduos que tiverem pa;:;o 
multas por l'all:t de !'PfXÍSI ro de terras....... 1,63 

N. ·j:jti.-Em 15dt~ Outubro dt~ 1S!it.-Sobre a cobrança 
do i111posto de 2 "/o dt~ llizima de Chaneellaria 
tlt'pois de ser substitui do pela multa de !~ "j.,. » 

]'\. !t!>7.- BIPElUO.-Aviso <k i(j de Outubro de 18(il. 
,\o Direetor da Fawldade de Direito do l\ecil'e 
<IPclarantlo: 1." que a allribuição eont;edida. aos 
Lt·nlt'S de fazer a policia t!Pntro das respectivas 
;nllas, nflO ~~xdue a que compele ao l)in•t'lor, 
a quem int·umht~ a polkia de todo o edilieio; 
':!.", qll(~ mio ha conwnit'neia em pn>hibir-sn 
qut~ os Estudantes assislüo o.'b aulas a que não 
j'l'l'lt'IICCIII • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • l1.(j

1

~ 
N. r,:.>s.-.\ yiso fk H i de Ouluhro t\P 18fi I. -.\o lJin•dor 

da Faeuldatle de Direito do Heeife sobre os meios 
dP ohrir~ar os empreptdos subalternos ao cum-
1>rinHmto de seus dt~verPs, e desnecessidatle da 
nonlt'a~ão de um emprt'f!;ado para guardar os dwpt·~os c hen~alas dos estndanlt'S. •. . . . . . . . . 4G5 

N. zi;)~l.- .\\iso dt~ i!i de Ouluhro de 18U1.- ;\o Di
redor tia Faculdade de Direito do H.ecife decla
rando que, o não estar a acta de uma Congre
gaçüo lançada no livro competente, não era 
motivo para que os Lentt~s se recusassem a tratar 
do ob,ieelo vara que foi convoeatla a seguinte 
ConfXregação; e ordenando que cesse a pratica 
de não se lançar logo no respeelivo livro as 
a elas das Congrrgações ..•.... : ....•.... · ... 

N. !,GO.-Aviso deHi de Outubrode1SGt.-Ao llireetm· 
da :Faculdode tle 1)in•ilo tio Ht•dl't~ declarando 
qnn se de~ e dar certidão de lotlos os actos cons
tantes dos livros e docunwntus da Faculdade, 
uma ,·er. que nflo sejão n·servados.......... r,.(iG 

N. Hil.-.\viso tk Hi dt~ Oulnhro de 1l)lil.-.\o Dirl'ctor 
da Faruldadn de Direito do Ht~eife decl<\I'<HHIO 
que o art. '2:.J:J do Re~u\amento complement:ll· 
sú lte spplicavcl aos ewpre;2<1dos de t!UC trata 
o art. :!5 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )l 

\. '1(i}.-.\1i;-;n til' 1U tle Olilu!Jro \k IH\it.-_\o Di-



re1~!or d.t Faeuldad1~ d1~ Din~ito do Reei1'1~ ded;t
r;m:lo: L", que a Con:.;reg;u;ão dos Lentes le111 
din~ilo de tomar !'Onhecimcnto das faltas rios 
Pmpn·g(Hlos da Factlldade; 2. 0

, que ao Di
n~:·Uw e:m1p ~tn julga!' da nccc3sidade de con
VIWili"-se Utna Congrc:.;ilçiio extraordinaria n~quc
ri<h pur al;;-nm L:~ntP, dando eonta ilO (~overno, 
qu::m!o se recuse a fazer a convocaçilo. . . . . . !~67 

l\'. ';(j:}.- .\viso de I G de Outubro de 1861.- Ao Direclor 
da F;~euldade de Direito do llecilt: declarando 
qu:~ a ~~~·mora, que IPV<~ um doutonuHlo na 
;qJn•sen!ó~t:ão das suas thes<·s impressas, não o 
im!Wt!í~ d<~ ;:s defender; ~~ ordenando que se 
íi\(~ tl'a prazo para itnprr~ssão e apresentnçilo 
d:· l:u•s tiH·ses, o <Jllal d•werü regular t•w lodo:; 
o:; casos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46S 

:'~. 'lÜ(L-Hi:ST!C.\ .-Portaria de Hi de Outubro de WG L 
Dt•cl:n·;i' ú llln1a. Camara .:\Ianieipd da C1irte, 
que r:.ra regular a sua n•soluçüo de mandar que 
o Jniz dn Paz do 2." dislricto da Frq:nwzi<\ <lt~ 
Santa Jtila, qne SP achava enfermo, passas~;o 
a \·ara ao do t.o dislricto da mesma FrcgLII'zia 
visto qtw se achavi\o sPrn juramento os respcc-
1iv\lS substitutos, e a L•~i nlío pcrmitte a cha
mada dos supplt·ntt~> sem que se veri!lr[tW o im-
petlilllcn!o dos Juizes juramentados......... ll 

i\L /~ü:.i.- •aJE!UU.-Circular de 1G de Outubro dt~ 11-lG I. 
[tccomnwnda a observancia das disposit_'(ics 
ilc<•rea de fnrn<·cim<•nfos de fardamento...... t.()!) 

N. hG:i.-"\viso (k 17 de Outubro de lfHi!.-lkelar<Hldo 
que cs 1."' c 2.' 5 cadetes, os partieulares e os 
simple.sso!dados, que frequentão as escolas mili!a
n·s niio tem direito a premio algum, senr!o apenas 
dispensados de repilr o qur~ tiverem rcc!'bido 
em boa ft'~; não o s1~ndo, portnn, os tpl;~ pr!'!l~n-
dere;n ser reeoniH·eidos cadctPs ou particulares. ~.70 

N. !;G7.-A\isn dn 17 de Outubro de 1S!il.- Declarando 
os wrH~imenlos, a qne tem direito as pra<:as 
du pret s<~nlt'nciada~; por tempo menor de sds 
<Hlnos; e bem assim qual o procc<linwnto, 
que se dnt~ !Pr com ns sentPnciadas cxc:uidas 
por i•.;ual lt•mpo, st'm veneimcntos militan•s. >> 

~- !~G8.-·l'.TPE!UO.- ,\vi>o dt~ 17 d<~ Outubro dn 1HGL 
,\o l't·t·s:tlt~n:l~ da Província da Para li) ba dando 
t·onlit•rim<·nto do que re~;)!vcn o (;oYerno ú::••rea 
<k algum;h Le:s da .\s~;t·mbka Legislativa l'ro
·.int:ial, promulgada;; no nnno pa~;:;ado, sobn· 

!!'rlif'r' 1!rr:: f.h·i.•::il's. í 



as quars foi ouvitla a Scct:fío elos r\l'~;odos do 
lm per i o tlo Conselho de E:; lado. • . . . . . . . . . . !,í 1 

f>;. r,()\).- Avi,;o tio 17 de Onluili"O 1k 18li1.-Ao l're:ii
tlentt~ tla i'ro\'ineia ue S(•l'fóÍ\)C CO!lllliUllil'ando 
os reparos qtw rez a St•etJtü c:os Ne!-;oeios do 
lmperio do Consd hn tle Esta do sol> r" a !"umas 
Leis tia AsseliiiM·a Legislati\a t•rovincial, pro-
multjadc<s no anno passauo................. !.72 

~- :,.;o.-HJSTiCA.-Em 1g de Outubro dt~ 13GI.
Ao Presi<knte ua Provincia do l'iaull~ .-De
clara qH'~ os O!Ihjacs Lia antiga (;uanla !\acionai, 
qoe nüo n~<JUI~iú·ão em tempo a sua reforma, 
perdt\rão os respcdi vos postos. . . . . . . . . . . . . . 4.1:} 

N. r,.;\.- taJEIUtA .-A' i'o de 18 de Outubro de 1 Sü1. 
~;,nlvPtHio a tltni<la rdativ-a no modo, por que 
no modelo tL" Hl tia p,;eriptnr<JÇ~lO das enfcr
lli<II'Í<l'; mililatTS :·;!~ dcH~lli t~nclwr as casas rt'lac
ti '• a.; Ú Ll('SJll':'.il {\e e aJa tlue:lk, CO HI meuiLa-
IUI'!IIOS n dietas........................... !;7'~ 

:;. :;;:l.·-~ F.\ZE~W.\.-1~m 18 de Outubro de 1~1ii.
As t\isposi1;üt~S dos %% 11 e 1 :~ do art. :!. o da 
L:~i n.o t.Ot:\3 de 22 de Agosto de 18W, não sfw 
ap;ilieavt~is aos DirectMeS c Supp!enlc~ das 
Cai:\aS Filiaes <lo Banco do lhasil . . . . . . . . . . ll 

N. !,73.- Em 1 \) de Ouluhro de 18G1.- O fiador de 
11111 Colleclor d1·ve talllhem obrigar-se pelos 
,\~entes que o a!iançado nomear . . . . . . . . . . . !,.75· 

N. r,í'~o- Em Hl tk Outubro de 18üt.-Sn1Jrc o destino 
que dt~\'l'fll ter nas AlfandPfJ;<tS os nnti;:;os l~uanlas. !,j(j 

N. !~1;>.-.H}STlC.\.- Ayiso de 2t tlc Outubro de 18ü1. 
Ao l'i·e~itlentc de l\lit1aS lleracs. - Declara 
que uiío ha incnmpalibilidade t~tll servir tlc A;:;ri
meu:;or ou Piloto na divisão de terras anuclle 
IJIW tiver senido de Partidor das mesmas terras. )) 

N l,iG.- A,iso tle 21 de Outubro de lSlH.- Ao J>re
siden\t1 <le S. l'aulo.- Declara que o Citladão 
Josi~ l:L~ITL'ira l\lt•tHlcs não occupa os dous T:l
bellinnatos do Termo da Fnmea, ú vista d;t 
Lei Prov:nci«l n." 2 do 1." ue l\lan:o tle 183t\, 
n quando mesmo houve;se essa accumulat:ão·, o 
Cmerno Clcral nada potleria fazer ú semell;ante 
respeito, por isso que mandou respeitar pelo 
Avi,;o de :10 de Janeiro de 1857 a posse 1~11\ qne 
<lS AssemlN·as i'rovinciaes cstiío de lel-(islar sobre 
a annex<H;ito e de;anneX<lt;fío de Olllcio,; de 
Jus\it;a, atl• qtw haja interprel<t~;ão ligislativa 
du .\rto At!tlidonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1}11 



N. '177.-.\t~nHXLTmn, cmnmrtcro E omus Pe
nucA.-Anso de 2:3 de Outubro de~ ttlGI.
Dcclar:l que nüo podem ser approvados os E-;
tatuto:; da Companhia de se~uros- Equi\Jade
tia Cidade do Porto, que Pslntwlccem ,\gpueias 
em diversas llrovincias do lmp<'rio, não ~ci 
porque elles eonlt~m algnmns disposiçii<'S con
trarias ás nossas L<'is, e nfío pod<•nt ser alte
rado,;, por se acharem approva<los por aclo d<~ 
(;overno Estrangeiro, mas tamlwm porque nfío 
conv<;m ;ws interesses puhlieos eonc<'dcr-llw 
perrnis:;;io p:~ra constituir nO\as Ai{Pil<~ias in<lP
pPndetl~mente de gra1:a c'pceial elo (;ov<·nvJ lm-
peri:ll .................•.................. 

\i. h78.- FAZE\iO.\.- Em 2:~ <h~ Outubro c!e 1tiiii.
A Compnnllia ,\n;rlo-Luso-l:ra:;ilcira dn l'LlfJtiCks 
a vapor est;í sujPita aos direitos de a!1COI'i1,!.;'<'1ll. 

N. '•·7fl.- Em 2'} de Outubro dP 1HGJ .-Sobre a ohli'n<·~o 
da~ notas para o dí~spaclln dr~ men~ador.i;l'i 
anlP:. do sPrc:n !'stas rt:eol:lida•; c dr•twsi'ad;!s 
nos armazc!lS da Al!'anrl1>,~m ..•.•............ 

l'i. ':80.- Dll'EIUO.- Aviso de 24 dn Un!nhro de lt\GI . 
• \o .\linistNio da Fazenda <kclara:!llu mw n;lo 
s:J deve exigir atleslado de exerdeio do nn; p:1s:OI' 
prntcstanl<', nws súmenle rertid;io dí' r:ila ... 

:\'. 't3L- JUSTICA.- Aviso de ~í. <k Onluuro de H:lü1. 
Ao l'resi;lente de St•rgipe.- l>1:elara q11e no caso 
de suhslilllit,:ão do Escrivfío privativo dos Feitos 
da Fazenda cumpre sr•guir c guarchr a n·gm 
Jll'Pseripta no art. 6." do DPuelo de :JO de 
Agn;to de 1~;:H ........................... . 

N. !,.82.- Aviso de 2'~ de Outubro de H\GL- Declara 
que os Majores e Ajudantes dos Corpos da 
c;uarda Naeional d<'Sii-(nados pP!o Gnwrno s;lo 
Offil'iaes de Estado :\laior; c qual a infenrn1:ão 
que no~; Conseli10s dt> llllalillcar_:ão t!~lll os Com-
manrlanti~S :~up;•rinn•s ..................... . 

N. r,s:J.-- Cireulnr d,~ ::25 ele ()ntuhro de WGl.-Estaoe
lt•ce prorirleneias no Sl'ntido ele prcv<'nir pro
vimentos indevidos de O!Iici1s de .Justiça, e 
as d1~!nn;..;a~ ~~ cxlraYins qae solfn~m os req l<e
rinwnt.ns dos prdcndt•nte~ ....•.....•....... 

~. ,]S'l·.- F,\ZE.\'1>.\.-Circular de :!:) dP Outnbro d<~ 
1tJG1.- Decbra o prazo d: •.l;o do qual di'I'I'Hl 

sl'r aprest~n!at!as il" !':\ u~as concpdidas pl'!o ~,!i
nisterio da Mnrinlta .•.......•............. 

~. ·~83.- Em :!:i de Outubro de 1H!il - i'\Jo se dt>ve 
t;obri!lr rluas yrze~; a mul!a de 4 em Ulll 1 

P.\G'~. 

'•·i!) 

)) 



t:.L•c;ma ;:nJ:o emlJora lwja w·liLl m;:is de uma 
;1ppdLH::ío................................ :,w~ 

1\:. r,[G.-DlPEIUO.-A,iso rlt~::8de0utubrode18(i1.
/'.o DirL•clor da Faculdadt) de r~letliein~l tla Bahia 
dcrlaral:llo qut) o oppositor que ltt) suiJsl itnido no 
1u~::1r d;~ pn·p:trador, n~o IPlll dirc•ito ao venci
l!lt'lllo 1ksle lu;,;ar, ma!; sim pnlcnre clle ao 
que o substitue............................ t~t~:i 

N. l![i7.-Aviso de 2D de Ontuhro de HIGI.-Ao Dispo 
da Diocese de Pc·rtJaiiJbuco dPrliii'<Jildo que nuo 
lPI!l lu;:,::r a lras!ntLH;iío dt) um Paroclw da lgrl'ja 
em que esltt collatlo para a de uma 1'aroellia 
a ql]l) se annl)X0\1 parte do krritorio d:H!Uell:t 
em f)\W SPfVC •••••••.• , . . • . • . . • . • • • • • • . . . 

1

!F'> 
i\. !188.- :i. v!so de 20 de Oulnbro dt) 111GI.- Ao liireclor 

da Faculdade de Direito dD l\t>cift) n·pprovando 
o rn·occ·dimcnto da con,.;l\';.:ac:~o do,; Lcnles ll:1S 

votaçiics do s1•gnndo <' terceiro csnutinio par;\ 
dt•si:~n;tção do 2." condidaln em um t·oncurso 
TJ:1:·a uma cadeira de sHbslilulo da Fat:ulrlade, 
,: 11::l:Hianrlo prof'edt~r a nova \'Olar;fío p:1ra a 
m:~s>na dcsig-na1;ão na l'úrma pn·snipta pela Lei. r,g7 

'". 'tSil .- ,\\iso de 2\J dt) Outubro de I f'G 1.-:\o Di rector 
fla Facnluadc de J)ir:>ito de~. Pau in cliS[lt'n,s:tnrlo 
ao Proft•ssor interino da Ca1leira de Lalitn, 
Frnnct>z, e lnglez fio (:nrso dP pn-pill'J!orios das 
prm·as ele capaeirladn p;·n!is-;ional para ser 
atilllil\i<lo ao eonl'urso da llW:iiiJa Carlcir:1...... r.ss 

\. ';\;O.-<iOEI\.BA.-A\'iso dP 2!) de Ontnbro {k Hl!it. 
llcdara que os Facullaliros de dia ris Pnf,·rma
ria:; Mililarrs devc~m auxiliar os respccliros en
!':lrr:•gados du:·;mtc o tr·mpn, em qiH' st~ aellarem 
dl' sPrvico nas mesmns Pnkrmnrias. . . . . . . . . . 48~ 

N. 1e\l1.- F.\Z!Ü.;J),\. -E:n ~!}de Outubro de 181il.-
S:Ib:'P alfanrlq;amenlo d:~ li':Jpiclws rartieularcs. )l 

I'i. !;~i.--- Em ':2.\l de Outubro ck !Sül.- ()uando lle 
l it:ilo considernr como addidos os anligos (; uanlas 
d~s AlfandP;,:as . , . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . f:\.Jü 

\2· 1:\r>.- E:n :?.!J dt~ Outubro dt~ 1H~il.- t)llill'S as jnsli
Er~:(,'fit's q \IP no J uiw En:k:;ia:;l i co dm t~lll pag;;r 
o sL:! lo de :wo n':is, 1: qual':i o d:: I 00 r.'·is. . 4~}1 

N. ',\l' .. - 1<:m :m de Onlubro de 18Gl.- ~;,ohrt) a f.'limi-
n:'lç:Ln do l<JnÇ<lllll'lllo 1le uma lcja a!J::rta, qnc 
:il) r.·clwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

i\. 't!:G.-.ll.lSTIC.\.- Aviso de :.HJ (\:) Oal<thro tln 1~)GI. 
Ao Fresirlenlt~ da P:·m·int:ia do PYaUIJV tl<'c:i
tlinclo a duvida por 1'!11' propo;(a ~ohn; ;! in-· 
<'n!:qnti!Ji!id~''J(' d:' ~~·r\ ~·;tr:~ :~i:~n:~t;1::('l' (~C '.1n·.1·~ 



irmãos no3 caq~os d<~ primeiro supplcnl<~ do 
.Iuiz l\lunicipnl e quarlo úu Dc!Pgado dt• Policia 
crn 11m mesmo Termo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li\)~ 

N. !~!)G.-l\L\!Ui\'11:\.-Aviso de) :10 dd)ultllmJ de 18GL 
Mnnda cessar o rc~i~ro militar do porto, Psla-
lJI'lecidoJWio Aviso dt• G deSetellllH·ode 181!1. » 

N. '•!17.- 1:\lPEIUO.- Aviso de :H de Outubro d<' IR!it. 
Ao Pn·sidenle da l'rorincia do fiiariliJhiio dcc·la
rando <!UC lle sustentada a der.isfio do A \'Íso 
de G dt) Julho deste anno sobre o ordenado 
<plt~ compele aos i'rof()Ssorcs <lP cnn!o t;r~·goriano 
dos Snrninarios Episeopaes, c qne li c: a SPIIJ 

e!'cilo a restiluição do <'XC<),;so rk ordenado que 
n·<·eb()riio, delc•nninadJ por A ri.-;o de 2 de ,\f~n~\o. llU3 

N. 4!1:".-- .H~:o;TICA .-Circular em :H dn Ouln!Jro !Íl) 

HW1.-"Ikcollllllenda que, por occasifin dP arr<'· 
matações de terrenos de marinha P de outro:; lwn~; 
dr) raiz foreiros ;Í Fazenda 1\al'ional, os Esrri
vãcs dos difTercntPs Juizo:; não pns:;em Cl'!'li<Wc·:;, 
sem que o arrematante mos!n· quP !(li oblitla 
do Corerno a licença para alinnnr;ilo do <lfora
nwnto, assim f'Omo que nas Justil:::s de primeil·a 
Jnslancia se dl)cli:re que tacs Lcr.s são fon·iros 
á mr~sma FazPnda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4!r~ 

N. 4UG.-Ariso rlc 31 dr) Outubro dP 1801.-Jkr·.id~) 
que o Subdck;.;arlo, qtH' l:e nouwndo !'romo!qr 
l'uLJieo, não ['Úde ndtnr ao ex<~rcicio claqul'llc) 
eargo SPill nova nonu~a~:ilo. • . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

N. 500.- F.\Z!<:i\'D,\.- Cireular 1!() :11 tl<) Ou!ullro 
de 18GJ .-- Houpas de crinrH:as Sl~ dl'' <'li I consi
c!(•rar n:1s Alfand<'~J<i5 a:; qtw :.;e d<·slil:flo ;: ii:(1i-
' ido;1s ai{) 7 annos dP id;idi•........ . . . . . . . . ~~~);j, 

N. EOJ.- Cin:n!ar de :a d<) Oniuhro <k 1f\(il.-~~ O sal 
1'5lrangPiro está suj1)ilo nos di:·cilcs th: <·xpc-
dh·ntc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ia\}(; 

N. 501.-Circnlar em :31 dn Outubro clD Jti(iJ .- A·:~:i;:·· 
nalara, remessa e cn!rP;.;a tlas ro\l:•çúr,; de Ll'is 
nos rr·spcetivos assi;manii'S n:1s l'nninei::s..... '' 

N. 503.- Em 2 de l\ovemiJro <k iBUl.-Suhr;) a n::;-
tricf>in da cruissflo dos BarH·o~' ....•.. ._...... lt-!;1' 

N. 50'J .. -Em 2 de I\'nvcmbro dd8H1.-- N:w P:itilo sn.i:·ilu:; 
a sdlo as n~quisiçõi's C!ll fúrma lle ollicio 
rl<•prPcando a cntn·Lm <lo rm:m·,:(!;n:l do l'o!'re 
di~ ( Jrpllito~, ;lS CO!I(as (10 i't'SJH~~·U\·o c:~.J:H;d c 
j11ro~, os n:cilws t) !JIIil:H;ü:•s, c o• r\!rartm 
das folha'> dos li\ros tlP ta<'S ernpr('olimos; 1: 
c:obrn o sello de rcrlicliio Plil rPqueriuwnlo j:í 
~~·li:: do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >' 



N. !)OLi.- Em '~ <l<~ Nrnnmbro de 1HGI.- "'cga a isí'nçilo 
de direitos a um despacho dt~ damasco, franjns 
e galão de seda e tafet;í por não serem taes 
ohjeclt,s proprios e rxclusiws do culto divino.. fr.!JS 

N. 30G.-GUEIUL\.-C!rculard~ 5 dr l\"ov<'mhrodn 18G1. 
J)ando expliea..:õ<'S <Ícerca do nhono de farda
mento aos recrutas; e estalwleccndo o forn<'
cimento de um enxergão iis praças do exercito, 
ern substituição das nstPiras, que são suppri-
midns, bem como as polainas.............. ~m> 

N. :.i07.- L\IPIWIO.- Aviso dP !) de Novembro d<~ 18GI. 
Ao I>irt>elor da Faculdade <k Dirdto de ~. 
1'aulo declarando que 11111 candidato, qtw pre
tende inscrcver-sn para o concurso da cadeira dr~ 
substil'.lto de latim, frnncez n in~lez do curso 
de prep;.rratorios, deve tirar ponto de todas <'slas 
n_rateria~, c. ser examinado em !odas t'll<Js, c não 
som<·nte n uma ...•........ ,............... GOO 

N. 1508.-l\L\l\BNJL\.-Aviso de li de Novembro de t8Gl. 
l\Innda ;ulrnitlir dezoito Fi<~is de eomrniss;io, p;;ra 
sc•rvircm a bordo dos navios da 1\ rmada, na 
falta de Fieis de 1." e 2. • e I asse do Corpo de 
OIJic:iaí'S de Fazrndn, derogndo para este dfdto 
o § 2. o do art. G." do Aviso de 9 de Feyereiro 
de 1860 . . . • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5Gl 

N. 500.- AGIUCULTUHA, CO.\L\IErtClO E OBHAS PU-
1lLIC.\..- Em ü de Nove:nhn dP 18!i1.- Con
cede alguns favores ú Compun!Jia de nan·gaçiio 
por Yapor PcrnarnhtH'.nna . . . . . . . . . . . .. . . . . . . !)!;2 

N. ~10.- FAZENDA.- Em G de NclV<~mbro de 1RG1.
Para prova do fallecimento de um credor da 
Fazenda Nacional deve apresentar-se certidão 
de obito passada pelo Paroclw da respectiva Fn·
gtH'zia, e niio atlcstado do Yigario da Yara da 
Comarr·a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50:l 

N. 311.-.JUSTJCA.-Aviso de (J de J\oV<'illhro de181l1. 
Ao l'resi~lr~nte de Sergipr~.- Declara que o AYiso 
dn (j rl<l J\larço dnstc~ unno, qtw marcoll um 
prnzo nos S<'fventunrios de (1[Tir!os drl .lusliça 
para tirarem seus titu!os, nflo he applirawl aos 
Stlrventuarios susp<msos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~)Ot. 

N. 1512.-Aviso de 7 dn NovPmhro <le 18!)1.-Ao Pn·si
rl<~ntn da Província do Bio ck .Janeiro.- HPsolve 
duridas aprtlStlnlada-; por urn Juiz de Din?iln, 
por catJsa do parf'n!Psc:n Pntre <'lle t"dstent<l e 
dou·; ,\drng:rdos do Ft\ro clt' um dns Termo:; da 
~tia ConJM•·;-~ ............................. . 



l'AG5. 
l'\. ;jt3.- DIPEHIO.-.hiso 1k 7 dn Novembro de IRôl. 

Ao l\linistro Provinl'ial da Un11'1ll de S. Frdu
ciseo do IUo de Janeiro uulorisando a entregar 
iÍ Irmandade da Ordem :J." da Penitencia da 
Cidatl1~ de Santos a l;.;rPja do Convento d1~ Santo 
Antonio da mesma Cidad•~, bem como as com
pctenli'S Imagens e adornos, ficando a nwsma 
Irmandade considerada como simples adminis-
tradora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 50G 

N. 51fL- A riso de 7 de Novmnbro de ll)ül.- Ao Hiredor 
da htculdade de Direito do Heeife dPelaran1lo 
que um pro!'Pssot· de preparatorios, que deixou o 
cxercirio da cadeira para servir outro entpn'go, 
não lcm direito ú sua jubilação, não só por 
não ter o tempo mareadn pi!la Lei, como latnbem 
por não estar impos;;ibilidado de s1~rvir..... 507 

N. 513.- Circular de 7 de Novembro de 18Gl.- Aos 
Presidentes das Províncias para cumprirem as 
ordens em vigor an~n:a dos motivos, por que 
sanel'ioniio ou deixiio de sanecionar as Leis 
}>rovineiaes . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 508 

l'\· 3Hi.- J USTIC.\..- A viso de l) dt) Novembro de 18G 1. 
Ao Presidente da Província do Cearü.- Declara 
que, em causas coutmerciaes, quando jurarem 
suspensão o Juiz 1\lunicipal de um Termo, os 
seus supplentes c todos os VercadorPs da Camar;l, 
pó de funccionar o Juiz l\lanicipal do Termo 
111ais Yizinho . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . 50!) 

N. ~i17.- FAZE~D.\.- Em V de Novembro de 1HHI .
A Ll'i n." 1.0!}() de 18 de Sdembro de 1HGO 
uiio nullilh:ou a altribuição das Assembléas l'ro-
lineiaes de legislan)m sobm loterias.. . . . . . . 510 

N. 518.- Em !J de l\ovetubro de 11)()1.- A Fazenda 
Provincial c as Munieipalidades devem pa;.rar os 
direitos de ':. 0 /u da insinuação das doações que 
Jlw:; fizPrem quuesq ucr pessoas . . . . . . . . . . . . . )> 

N. 5Hl.-Em 11 de Novembro de 18G1.- Sobre o pro
cesso c pagamento de despl'z::tS eom as quantias 
que 'c ntanuüo pür a disposit,:ão da~ l'residcueius 
de Províncias.............................. 511 

N. 520.- BIPE!\10.-Aviso de 11 de Novembro de 1H()I. 
Ao .llirertor da Faeuldade de Direito do Hceifc 
dedarundo: 1." que a um prol'es.;or de prcpu
ratorios, que contir11ía no exercício do tnagis
lt~rio, corupele a gratifie:Jção addicional con
cedida aos professori'S do Col!rgio de Pedro ll; 
2." que para a l'nnce3siío da dita ;:;ralilka•;;io, 
,. p:1ra <1 julJil:H::ão niio se conta o scni,:o 



ti ilu f-ira do ma~is!Prin, snl1o sendo ;;ratu[to 
e olJri;.:aterio por Lei...................... 51~ 

N. ;.i~L- .llJ~·;TICA.- A'iso de 11 de l\'o~embro de 1861. 
Ao !'n·s.ldc•nt<: lh' Pernambueo.- Declara que 
s,·, <'m <:lliTc'i('iio p()(\crn os .Juiz<'S de Dirdlo 
inlp<lr a3 pon:1s dis1:iplinan·s do art. !)0 do lk
crdo n." 8:)'u. de ~ de Outubro de 1\-',!)1 ú 
ww lq tL:I}uneeion<t rio das jurisd i~.;ções i nfl,riorP:;, 
que so acltmn 1,111 ~.;alpa ou omissão, exe<'p!uando 
unie<1menle os E-;t;riv:ics do .lury, por bso que 
perante taPs Juiz1•s de Din,ito serVI'rtt em vir
ludl' do nrl. 21 do Decreto u." 707 de !) de 
Chtlubro de 18~0......................... 1)13 

!~. ;;:!~.-FAZENDA.- Em t:; de Novembro de' 1861.
Sobro a perda d0 uma quantia de: arreeada~ão 
<k rentlas publicas remeltida pelo respecli v o 
Colkclor dos Cofres d:.t Thcsouraria.......... !H~-

N. 5:!:l.- BIPEIHO.- ,\viso de g de Novembro de 1RGI. 
Ao Director da Faculdade de Direito do Becifo 
dcelar~mdo que nfto tem lugar a conferencia 
do ~riw de Bnchnrel formado a um Baeharel 
da lJniversidDde de Coimbra. n quem n As
sembléa t;cral l.egislativa concPdeu os mesmos 
di rei tos tle que hozão os formados pelas Fa
culdades do lmperio, nem a <'xpcdição rle nova 
carla, Laslnndo uma apostilla na sua carta 
passada em Coimbra, ende se declan~ a appro-
nção qiln oblPvn naquella Faen!dacln . . . . . . . )) 

N. :J2'h-,\viso de H de Novembro de 18G1.·- Ao Presi
dente da lllm. Cam~ra 1\Iunicipal declarando que 
dcyc ennvoc;1r ;;upplcntcs, para qttc possa haver 
se:;são par:1 <klilwr:tr sobre nc;2;ocios ur~<,ntl's, 
visto nfto S<: n·tmi rem os V ereadorcs em nu
nwro legal, juranwntando o numero de sup-
lllt:nte'S pn~cisD, se niio os houver j<Í juramentado. 51 i) 

S. 52:).-.\(;RICllLTll!L\, Co:\ll\IERCIO E OBI\:\S PU
BL!C.\S.-Em U de Novembro de 18tH.- Or
<ll'n:l a!(,m ck outras providencias para rcgu
l:ii·id::dt: do;; l'aquel<'s de vapor, que nenhum 
pa;.;;anWI!lo s••.i:t lhto St~lll que se mostre lcn•m 
si<!o ;;;\1 lsfei las tndas as em:diçncs, a <jUe est<-ja 
sujt,i!a a Companhia........ . . . . . . . . . . . . . . . GlG 

:"i. ;)~G. -HJ~T !C\.-.\ viso dt~ H de Non,m hro de 18(i 1. 
Ao p,-,.;;\(leni:~ da Provinda do E'!lirito Santo, 
d<·dara <:ue dous irrn;ins niio podem servir jun
lamt~nle•, um <In .Juiz de Orpltãos Supplcnte e 
<>1'11'0 <h !\scriYi:il do JuiZ'l................. !)!7 



~- :;21.··· F.\ZE~D:\. - Fm 1f~ di' \'orrmbro ek 18111.-
1 l Collalwrador <la TIH'souraria niio ptÍlll' sPr 
admillido a conrmso junlamcniP cotn os Pra
l.icantes r<'spectivos :1 nfio dnr-se a hypotltPse da 
2." pnrtc do art. 18 do JJecrcto de H de :\lar~·o 
de 1860 ................................•. 

\. ii:!S.-Em H dcNovcm]m) de 181H.-~ello de~ papei:; 
de credito c escriptos a ordem <'111 !'úrma de cartns. 

~. ~i2fl.- Em 14 de Novembro de 181il.- Arbitramento 
c processo dr jnstillcaçfio da fiança de Curador 
geral de hnançils j:tcPntrs ................. . 

:\. :;:10.- Fm 11~ de :"'owmhro de ISHI.-0 compnulor 
lte obrigado pPio pagamento da dl•cinw de uso
rmcto C da de hCI'ólllÇi\S C legndos ele Ullla C<l'il, 

cujo herdeiro on IP~atario le~nde·dor n~q lw 
encontrado ............................... . 

l\. :i:11.- Em 1!~ de Nme•mhro de~ 1Hfil.-- 1';1ra que o.-; 
Empregarlos rlots A ll':llleiPgns c l\Jpsns de l:cnda~ 
sPjfio n·wz:Hlos no ~Prrie;n na fúrma do a ri. :n do 
1\l'gulamPnlo di' I \l ele· SI'IC'tnl•ro ele• 1 H tiO .... 

'\'. :;::2.- Em I'~ de l\ovcmhro dP 18HI.---~PIIo de l'C'f!lli'· 

rimentos das pr:~c;ns de prrt elo Ex<'rdlo ..... 
N. :;:1:}.-Ern H de \ovcmhro do 181i1.- Sei lo elf' carta:; 

de ordens rm relação com esniptos ú mdcm. 
\'. :; ~'L-JUSTIC.\.-Aviso de 15 de \'me'111hro de IRiil. 

Ao Prcs'id(mte dn Província !LI L'arahyha.-Dc~
c·.I:Ha qne o prazo mareado no arl. :!0 do D<'
c-rclo de G do Ahril de IR5f~, deve sPr contado 
;1os Ofiiciacs da Gnnnla Nacional, qne d('i'Xarrm 
o cxcreicio. 1!urantc o impe(limcnlo d<' qualqne·r 
Plllprcgo CIVIl ••••..•..••••••..••...... • · · · 

?\. :;:n.- Aviso do 15 de l\'ovPrnhro de 1861.-Ao Prc
sidcntn da Província do Espírito Santo.-lledara 
que os Fisen<'s c l~uanla~ nomeados pdns Camara> 
Mnnicipaes nfio Pstfi:J isentos do serviço da 
Gunrcla Nncional ....•..................... 

~. :;:1r..- Aviso de IG de~ !'íove•mhro de 18f.l.- Vá pro
\'it!Pncins ;íecrea das prisiies ([IW se fazPm ;i 
onkm dns autoridades clistanlns dos lugares 1'111 

q nr silo r·ITeetnadas ....................... . 
N. :;:n.- FAZE\'llc\.-Em 1li d~ i\'ove~mhro de 18Gl.-

Sobre snb.;;lituicilo no exerci cio de) C :uanla-múr. 
\. :;:~~.- 'E1n 18 do N;Jvcmhro d;l IRiil.- A circums

landa rln avarin da mrreadoria inroeacln na 
occasiiío da cnnfncncin da sahicla ela Alfandrga, 
não exime do pagamento da ciilf('i'I'IIÇI dn cli
n·itos pPia Sllrl'rioridadP Y!'rific;ala 11<1 l[llilliel;idl' 
da llll'>rna rncrearln1 i:1 ......... , .. 

/1 tlirt• 1/n_ç 11t•r·i.~iir.'. 
,. 
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l'AGS. 
N. 5:m -- (; llEH 1\A .-A viso de 18 de 1\'ovctnlJI'(> de 18ô f. 

Supprimindo-se, no art. ü2 do Hegulamcnto das 
enfermarias .Militarr,s, a parte relativa ao limw
cimcnto de pão c \'inho; devendo entrar para 
as respectivas caixas uniranwntc a importaneia 
do soldo c ela pe ....................•..... 

N. tv.o.-11\IPEBIO.-Aviso de 19 de Novembro dei8GI. 
Ao l' residente da l'rovincia do Hio Grande do 
Norte. Declarando que n attribuição conce
dida nos PrPsidentcs das Provindas, de conhc
een·m provisoriamente das eleiç<íes dn VNPallorrs 
c .I uizes de Paz, comprchcntlcm a fa;;uldnch~ 
tanto de npprova-las, corno d<~ annulla-las, 
e que rs!:-~ dt•ve srr exercida tanto a respr,ito 
dns primeiras elei(,:tíes, como das noPs qun st~ 
lizc·n~•n, por sr,n·m as pri mni ras a nn ullada~. 

N tí't !.-Aviso de Hl tk Novembro de 1861.- Ao Prcsi
dcnt<~ da Proúncia de l'crnamhuco approvando 
a sua <leeisão, de haver incmnpalihilidadc na 
:H·cnmulac;ão do emprego de professor de rhe
torica do curso de pr<~paratnrios da Faruldado 
dP llin·ito, e de supplcnte do Juiz l\Junicipal 
em cxercicio ..........................•... 

N. !)1,.~.-l<'AZENDA.- Em 19 de Novrmbro de 1861.
Sobre litJuidação de uma divida de exercicios 
findos, que não constava dos livros compdcntcs. 

N. M:J.- Circular em 1!1 de Novembro ele 18G1.-0 
concurso parn prerncltinwnto das vagas nas Tlw
sourarias deve ser aberto independente de auto
risação especial ...........•.....•......... 

N. 5V..-Cireular em :w de Novembro de 18Gl.- Sohrn 
o sello de passaportes .................•... 

N. t)l,!).- IMPEHIO.-Aviso de 20 de NovPmhro de 18G1. 
Ao Presiddenle dn Provineia do Paraná decla
rando que, emquanto não se apresentarem provns 
suiiicientPs, dt• que um Cidadão eleito para o 
cargo de Vereador não tinha no tempo da t'lei{~ão 
os dons annos de domicilio exigidos pela Lei, 
di'VC pn'valecrr a prcsump~·fto de que os tinha, 
I' portanto drve o mesmo Cidadfw continuar a 
st)J' considerado V creador ........•......... 

N. 5Hi.-I<'AZENDA .-Em 21 de Nmembro de 1861.
Como se deve contar nos Bancos o anno de intpc-
dimento para cada Director substituido ..... . 

N. &1•7 .- li\1PEH 10.-Aviso de 22 de Novembro de 186 I. 
Ao I' l'I'Sid<'nle dn Provincia de Goyaz npprovando 
a sua <kcisiio, de qtw não <lcV<'IIl tomar parte 
n:t l'll'i~:ío tl<- nH'IIIIJI'm da AssPmlJI<'a LPgisla-
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lí\ a ProviiH'ial, nem cxeref~r uclo all'lllll elei
toral, alguns Ekitorrs da Província ainda niío 

PAGS. 

reconhecidos pela Camarn dos De pelados...... 531 
N. t.i~H.-FAZEi\DA.-J~rn 2:l de l'lovcrnbro de 1861.

Transl<~reneia de apo!iees da divida publica em 
fraet;üt•s de Sf'l!S respPclivos valores, e ;)aga-
lll<'lllo dos eompclPnlt•s juros............... >> 

N. 5W.- J~m 23 de Novembro de 1861.- Norneaçiío de 
quem sirva o lugar de Escrivão dos I<'eilos da 
J'azenda e de Offieiaes de Justiça para o mesmo 
Juizo..................................... !í~2 

N. :Ji>O.- Em 23 de Novembro de 1861.- Ahono de 
graliflca~·ão a pessoa nomeada pela Presidcncia 
da Província para servir o lugar do Eserivão 
do Juizo dt>s Feitos da Fazenda, c Ofliciacs de 
.Justiça; c sobre o pagamento de salario aos 
Empregados do mesmo Juizo............... !533 

N. :Jr.il.- J~m 2i) de Novembro de 18tH.- Deve prestar 
nov<Jmcnte jurarnento c !lança o Empreg<Jdo 
interino que foi nomeado ciTeclho. . . . . . . . . • >> 

N. 5~2.- Em 25 de Novembro de 1861.-Sobre o paga
mento da gmlificação de exercício a um De
sembargador durante o tempo que esteve com 
assento na Assembléa Provincial, tendo optado 
pelos vencimentos do seu lugar........ . . . . . !>31. 

N. 5:.i:J.- Em 25 de Novembro de 1861.·- As Thesou
rarias devem instruir os recursos interpostos 
de suas decisões para o Thesouro com todas as 
peças relativas as mesmas decisões.. . . . . . . . • . 53:> 

N. 554.- JUSTICA.-Em 25 de Novembro de 18131.
Ao Presidente da Província de Sergipe.- He
solvc duvidas a respeito da substituição dos 
.r uizes de Direito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . n 

N. 555.- Aviso de 25 de Novembro de 1861.-Ao Presi
dente da P rovineia de Pernambuco.- Declara 
quaes são as appellat;õt>s c recursos a que se 
r<'fPrc o Aviso de 3 dn Setembro de 1850... 5;JG 

N. 506.- (;UimHA .-Circular de ~5 de Novembro de 
, ..... 11-!61.-Detcrrninando que as Thrsourarias de Fa

zenda não paguem soldos e outros vencimentos 
da Guarda Nacional, se111 que preceda aulori-
saçfío do Governo Imperial. . . . . . . . . . . . . . . . . :i37 

~. 5~i7.- FAZEND.;\ .- Ern 2ü de Novt•mbro de 1861.
Pcla simples qualidade de correspondente niio 
pôde algucm r<'ceber divida de outrem sr11.1 
apresentar procuraçiio deste . . . . . . . . . . . . . . . )J 

N. 558.- Em 26 de Novembro de 1861.- O ~ 28 uo 
art. !J." •a Lei de 27 de Setembro de 1860 he 



~•imenle ;1ppliran:l iÍ cessão das po:;ses dos fer
n·nos uarionaes e de marinhas, e 11f10 t'llli'IHk 

''il!ll O quanti\a\iYO do mro, CJUI' l'OlllinÜa a Sl'l' 

pnra rct:t"ber qu~udi.1:< nH~n:.;ac~, Ci'fti.l5 c J,·~:·r
n:inadas não lie bastaute para o recebilllL'lllo 
dl' uma rcsliluit:Jo por motivo an:idcntal .... 

:"\. ;;GO.- liCEIUt\ .-Circular de 27 de :\owmhro de 
1SG1.-Ddnnlina que nem as ord1·ns p;tra trans
porte tk OlliLiaes ou pra~·as lh~ prct, uem os 
a·t· s'at!os d·~ desembarque, sejãu passados em 
duplical:l, ~~ ne111 tklles s1~ passe ccrlillão ... 

~ ;;GI.-F.\ZE\0.\.- Em 2t:\ de NO\emtn·o de ISHI.-
Heralitla~·fu e multa por pagamcnta de sello 
lllt'nor do que o de\ irlo Clll tlllla escripturn de 
Socie:latl•~ Connnert:ii\1 ..................... . 

\. :i~i:2.- Em :!H <lt~ \m•·tubro de ISGl.- O llleio para 
sPr um Juiz diminatlo do lnnçamenlo que st~ 
lllc lá por servir de Contador e111 seu .Juizo, 
!te a interposi~Jo dos recursos legaes, t' nfw 
a consulta ao Gun~ruo por inlennedio da Pre-
sidencia d:1 Provir.da ..................... . 

N ;)ti:J.- Em 28 de Novembro de 1861.- Sobre a desig
nação do cnlt·eposto on trapiche para o dqwsilo 
de nwreadorias importaJas ................ . 

"\. ;)ti\.- Em 28 de l\ovcmbro tle 18G1.-Cnrruagcm 
ou cadw I'HIDOl'i.l usndo dne pagnr direitos de 
iu1 porlnt,:ão ... , •..................... · . · . · 

\. ;jli:i.-JC~TIC.\.-.\viso de 00 de l\orrmbrodd861. 
;\o Jlresidente da l'ro\incia do Hio Grautle do 
l\'or!e.- Explica o lllodo por que den•m ser 
cnlJt'adas as multas, i111 jlostas pelo Juiz de Di
rei to aos .I u ratlos residentes e111 !\I uuici pio di rersN 
daq!!elk l'lll que li1er lJa\Ído a reunião do 
Jury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. · · 

\. 5lili.-.\vi~u d · :ll) d:~ \ovembro dP ll;Gl.- .\1iso 
<lO Comt!~euH!antc Superior da Guarda \'acionai 
da Ct\rll'.- Declara em ljlll~ prisüt•s t!t•vt•m os 
Ollil'iaes da t;uarda Nacional cuuJprir as pcuas, 
que ll!es fol'l'lll impostas pelas autoridades cil'is. 

'1. ;j(j/.--L\II'EIUO.-.\viso de;) tldkzclllbro rle 18tH.
.\,> l'rcsillcntc da l'rovineia de !\linas (;eraes 
tit'l'laraHdo IJlll' ;ts autltentiras das adas das 
1'\••lt;iícs dosmeut!Jrus das .\ssclllbli·as Let;datil'ib 
l'ru1 i ncia•·s uf111 sno 1'1'111\'ltidas ao tlmcrno ... 

. \ 0V~.---- F.\ZEi\11.\ .- E111 ;) d,. Drlelllbro dt~ IS!il.
ll:.·clctril dP\CJ' :i<lllir dii Colll!lli~:-.ào iliiJil!'<ldél <Jt~' 
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nn prt'!,wlios de uma Mesa de Hcndas a des(wza 
dn luzes da mcsrna H!'(Hlrli~,"iío, por ser tal des-

I'AliS. 

(H'Zil de expedi<'nle.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l)/,',. 

\. 3ütl.- E111 :.> dt~ Dezembro de !Hül.-0 sello lixo de 
radn tneia folha de p:qH'I sr;mndo o seu for-
rnato, não (Hidc excedt>r de ':!CO réis........ ;).',:) 

\. i) IO.- Em 7 de Dezembro de 1 RG I.- O pedido das 
TIH·sourarias pura augmento de creditos den: 
ser juslilicado e demonslrudo em dclall!e.... J• 

\. :j7J .-1:\JPEBIO.-.\viso de!) de Dezembro de 1861 . 
. \o Pn·sidcnte da Província do 'laranltiio decla
l'dltrl•> 1)11'~ um lente do Seminario Episr.npal, 
qut' !te membro da AssemLk·a Geral Legislatin, 
lr•nt direito ao st·u n·nrimento pelo ll'mpo 
decorrido de sua Yolta ü l'ro\illcia ao dia em 
que come~o11 a gozar da Iirt·nça c0nredida pelo 
Ordinario, que !te competente para conct·d~-la, 
niw ohslanle nfto r•ntrar logo no t'Xl'rcicio ante:; 
d;~ ubl·~r a lic•~n•;a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !)46 

1\. t>l:.t-JUSTICA.- .\viso deU dl' lkzPmLro de 1861. 
.\o l'rl'si.~lcnte da Província do Piauhy.-Hesolve 
dt!\ idas a respeito do regimento de custas... :.>HJ 

1\'. :)7:3.-·Aviso deU de Dezembro de 1861.-Declara 
quo ent quanto não frlr alterada a taLella annexa 
au llt'crcto 11. 0 2.:Jq.!J de 5 de Fevereiro dt' 
IS5U, deve-se continuar a eobrar os emolu· 
n:entos de :w~ooo pelos tilulos de rernor:ão dos 
.Juizes de Dirr·ito d•) uma~ para outras Comarcas. :iW 

~- 5/.í.--.\I;HICULTUIU, CO.\DIEHClO E OllltAS l'U
BLICAS.-AYiso deU de Uezcmhro de 1861.-
0briga a Agencia que a Companhia de Sr·guros 
.\l:.:rilimos- Sr•gnridadc- do Hio de Janeiro 
t•staLPieccu na Capital da Província de l1rcnam
lntco, a cingir-se 11os balanços das respf•diva'i 
o per ·~·tle.; ao 111odelo antwxo ao Decreto 11." 
:L fi lU de 3 de l\ovembro de 1860 . . • . . . . . . . . » 

\. ,'j75.- Aviso de 10 tk Dl'ZL'Illbro de ltitil.- LPgi
lirna o impedlruenlo dos Empre~ados Publieos 
Ji'lr occasiüo de fallt•cimenfo de pessoas LI•) sl!<l:-i 
fi11uili;ts e por gala de casamento . . . . . . . . . . 500 

:'11. :.i ti.--- 1:.\tPElUO.-:\ viso de 11 de Dezembro de ltlti I. 
.\o Presidente da Província do ltio de J:1neiro 
.tpprovando as deliberações da Presid!'nria pdas 
!Jllill'S forão alltlliii<Jdos os trabalhos da Junta de 
f)ualiti•·açiio de votant••,;, ,. do Conselho l\luni~ 
cipal de H•·rurso ria l'arorltia rl•) ~oso;a ~r>nhor.1 
1.L1 r:nnrei•:;lo ((i- .\u;H.l <lo> lil'i·;, " d•· ii<liitr .1 
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nova eleição de eleitores que se de, ia fazer pela 
dita qualificação. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . 551 

N. 57i.-AtaUCULTUHA, COl\BlEHCIO E OHltAS PU
nLICAS.-l)orturia de 11 de Dezembro de 1861. 
Dú instrurções provisorias para o plantio c eon-
senaçilo das Florestas da Tijuca e Painciras. 552 

N. 578.-FAZENDA.-l~m B de Dezembro de 186l.
Os (iuardas d"s All'andegas oul\lesas de Hendas 
postos a bordo dos navios devem receber sóuu·Illc 
!los corres do Eslndo todos os vencimentos a 
que tiverem direito........................ 551-

N. G7~l.- Em 12 de DPwmbro de 1861.- Sobre a co
hraiu;a de direito de expediente de mercadorias 
já th'spnchadas para consumo............... G55 

N. ;;so.- Em 12 de DPwmbro de 1861.- Manda des
tacar, para desPmbar()t;O do eommercio, trcs 
l':!~rr,·.::JJ,•,; dJ Ht·rcbedt,ria da llahia para arrc
radarclll 11a ,\lhadc:..:a tia mesma Pn,,int·ia o 
scllo lixo c proporeional ......•............ 

N. 581.-ll\IPElUO.-Circular de 13 de Dezembro de 
18G1.- Aos Presidentes de Província declarando 
que as Yillas, nmamente creadas depois da 
designação gernl dos collegios eleitoraes feita 
em virtude da Lei, não podem formar collegio, 
senão em virtude de acto legislalivo......... 557 

N. !:)8~.- Aviso de 13 de Dezembro de 1861.- Ao Presi
dente da Pro\incia do Maranhão declarnndo que 
as Villas exlinctas depois da designação geral 
dos eollrgios eleitoraes feita em virtude da Lei, 
eonlinuão a formnr collegio, emquanto não 
houver act0 legislativo em eontrario . . . . • . . 558 

N. t)S3.-GUERlL\.- Aviso de 13 de Dezembro de 1861. 
Determinnndo que os Conselhos Economicos de 
todos os Corpos do Exercito, existentes nas 
Províncias, lindo o semestre, remeltão ás The
sonrt~rins de Fazt>nda uma via do balancete de 
receita e despew das enfermarias. . . . . . . . . . . JJ 

N. 584.- FAZENDA.- Em 13 de JJewmbro de 1861.
Queima das notas inulilisadas elo Thesouro pela 
Caixa da Amortizaçiío.. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 55U 

N. f)8:).-Em 1ft. de Dewmbro de Hilil.-Casos de 
interrompimenlo de licenças, nos quaes entre-
tanto niio s1~ considcrã11 Pstas renunciadas. . . . 5(30 

N. 5SG.-Em 1ft. dP I>cze;nhro de l~GI.-Aos Empre
gados ne:.:Jigl'nles no exame e classilicnc:ão das 
lllercadorias d ::sp;u~hadas se devem applicar as 
penns do 1\pgulameuto das Alfa adegas..... . . Y> 



N. !187.- DII'EIUO.-Aviso de J(j de Dezembro de 18(JJ. 
Ao l'resirl!~nle da Província do Amazonas appro
vando as sohH;ões que deu iis consultas que lhe 
fez a Camara 1\Iunidpal da Cidade de 1\Janúos 
sobre V ereadorcs c supplenles que não compa
recem para pn·star juramento, nem apresentão 
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N. 1}88.-AGHICULTUHA, CO?IIJ\lEHCIO I~ OnHAS PU

BLICAS.- A viso de 16 de Dezembro de 1861.
Deelara que nos termos da Lei são prohibidos 
\olos por procuradores para a eleição de Di
reclores das Companhias anonymas c que á 
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niío ao lioverno Imperial ineambe a decisão 
das duvidas que em sua execução oiTerccem aos 
Estatutos por q uc dias se regem. . . . . . . . . . . . 56:! 

N. 58!1.- FAZE~DA .-Em 17 rk lkzembro de 1861.-
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na Cr\rlc ................................ . 

N. 5UO.-- Em 18 de llt•zl'mbro de 1861.- As Tllt•sou
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providencias tendt~nles ao aperft~içoamcnto da 
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dos bilhdes de mnissão do B~nco do Maranhão. 5G6 
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N. !ifl5.-:,IA1UNHA.-Aviso de 20 de Dezembro de 1861. 
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Jos rios d:t ProYinria tln 1\lalo Crosso........ >> 



'i. ;;%.- F:\ZE\lH.- Em :21 dt! lkZPIIolll·o tlt· ISHI.
Suppriuw o luiJ;ar de Fisral <lu Banco un 1\io 
(;ramh~ do Sul, e 1:Prlara 1~omo sl'rá suppritln 
a inspee~iio e thrali~;HJío que o 111('~1110 l'is.·al 
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N. ;if!l.- :Em ':H tlP lkzt•mhro tlr lHol.- O lrahalhn 
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N. ;)!)R. -·Em 21 de lkzemhro de 186l.- Supprinw os 
lugarc,.; dtl FiscaPs do Hauro- Conunercio- t• 

das Caixas- HPsrna l\lcrcantil, CtHIIIlll'ITial, 
Eronomica e 1k EconPmias- na Balda; e tk
clara como st·rit supprida a insprrr;iío P li se a I i· 
·<lt;Gn qut• oq ditP~ FisraPs c-....rrrifto ......•... 

·~. ;:.:_19.-- Ent 2l de Dt•zpmbru dí' 1SGI.--- ~Plil'l' a int.·l
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~; 1;01.- Em 2'~ dP llP7t'mhro (]p tHiil.-- ()~ Otliei:.~l',; 
i nfcriorcs P soltlatlos n·fonn;Hios ni\o lt'm assí'n
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poratlo.; .............•................... 

N. t:O:! --(; UEB H.\.-- A' iso tlt! ::!'• tiP lkzetuhro tlt• I RG 1. 
lkrlarautlo que o ~-" 1\scripturario .\nlonit• 
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i'\. tiH:I.-l<'AZENDA.-Em :!ti de Uczembro tk 1Hol.
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mento dP tnrenos de nwrinhas ........... . 
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N. (107 .- Em 27 de Dezembro de 1861.- Forma lidados 
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N. Gil.- Aviso de :u de Dezembro de 18G1.-Ao Prrsi
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apuração declarada sem e!Teito . . . . . . . . . . . . 581 

N. 612.- FAZENDA.-Ern 31 de l)pzernbrode 18Gl.-
V enda de bilhetes de loterias Provinciaes no 
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In dice dos Additamenlos fts DN·isões do 
f;over·no. 

N. 1.- CUEI\HA.-Aviso de 11 de Fevereiro d1~ 1861.
Providenciando áccrca do fornecimento do far
damPnto especial dos alumnos da escola central 
pelo Arsenal de Guerra da Corte, e do respeelho 
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desconto, ;ís praças, que o receberem . . . . . . 3 
N. 2.-AGHICULTURA, COMl\IEHCIO }~ OBBAS PU

BLH~AS.- Em 20 de Maio de 1861.- Permille, 
mediante certas condições, que se distribua aos 
cullores de hcrva matte, nos termos da Lei n.o 
601 de 18 de Setembro de 1850, as maltas da 
Nação na zona de 10 h•guas da fronteira da 
Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul. r,. 

N. 3.- Circular de 29 de Maio de 1861.- Declara que 
nenhuma carta pôde ser devassada no Correio, 
nem mandada por este ;ís autoridades policiacs, 
mesmo contendo notas falsas, em cujo caso 
dcvPm ser sômentc l'Pmettidas estas ........ . 

N. 4.- JUSTICA .-Aviso de 21 de Outubro de 1861.
Ao Iii·esidentc de Sergipe.- Declara que são 
ineompativcis as funcções de Contador c Partidor 
com as de Collector, Exaclor c Agente <.lo Cor-
n·io..................................... l.i 

N. 5.-r.UEHHA.-Circular de 11 de Novembro de 1861. 
Determinando que se não pague vencimentos 
a ncuhum recrutador, que não mostre nomeação 
ou approvação do Ministerio da GtH'JTa • • • • . 7 





DECISÜES DO GOVERNO 

DE 

N. 1.-IMPEUIO.- Aliso do 3 do Janeiro de 181'11. 

Ao I're~idente da ProTiucin d(! Min~• Grracs, declarando quo os libertos 
podem ~er Vereadores. 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.-Ministerio dos Ncgot:ios do 
Imperio crn 3 de Janeiro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr. -Foi presente a S. l\1. o Imperador o 
ollicio de 13 de Setembro do anno proximo llndo, em que o 
Juiz Munh;ipal da cidade de Marianna consulta se os libertos 
podem ser Vereadores. 

E o mesmo Augusto Senhor, tendo-se conformado por sua 
immPdiata resolução de 22 de Dezembro ultimo com o pan•cer 
da Sec<:ão dos Ne~owcios do Impcrio do Conspl h o de Estado, exa
rado em consulta de 22 de Novembro, hü por bem rnurHlnr 
declarar o srguinlc: 

Que, podendo ser V creadorrs todos os que podem votar lléJS 

Assembléns Paroehincs, segundo determina o nrt. 9R da lei 
regulamentar d,:s elciçõrs, e podendo os lilwrtos votar crn l<H~S 
Assernbléas na I'<Írma dos arls. !H c !J2 da Constilniç;1o po
litiea do Impcrio, hc inqwsliorwvd qtw ciles pod:·m ser Ve
readores, uma vez qun tenhão a outra condição dos dous annos 
de domicilio dentro do termo. • 

O que cornmunico a V. Ex. pQra o fazer constar ao men
cionado Juiz. 

Deus GuArde n V. Ex. -João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente <la Província <.I c Minas Gc>raes. 



N. 2.-FAZENDA.-Em 3 de Janeiro de 1861. 

O impostn de patente dos Agentes de lrilao sómcntc he arre.cadado na 
Côrte c nas Capitacs da Bahia, Pernambuco c Maranhno. 

MinistC'rio dos Ncgoeios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3 
de JanC'iro de 1861. 

··"', Em solução á consulta que lhe dirigio o Collector da Ci-
dade de Campos em oflicio n. • 5i de !~ de Outubro ultimo, 
declaro a V. S., para que haja de o fazer constar ao mesmo 
Collector, que ri vista do art. 1.• do Decreto n.• 2.1!~/S de 10 
de Abril de 1858 o imposto de patente dos Agentes de leilões 
não h e exigível na dita Cidade; pois que o citado Decreto, 
convertendo o imposto sobre casas de leilões, que foi de 
1845-lt.6 até Hl58-59 sómente arrecadado na Côrte, naquelle 
de que acima se trata, ampliou a sua cobrança unicamente 
ás Capitaes da Bahia, Pernambuco c Maranhão. 

Deus Guarde a V. S.-Angelo Moni~ da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Director Geral interino das Rendas Publicas. 

N.• 3.- GUEHRt\.- Aviso de 3 de Janeiro do 1861. 

Declarando que, na fórma das disposições ,·igentes os depositos de nrti
!IOS lwllico> são imluetliatumeutc sujeitos ao respcLtivo Conuna111lo das 
Átíuus. 

3." Directoria.-Rio de Janciro.-1\linisterio dos Ncgocios 
da Guerra em 3 de J :meiro de 1861. 

111m. e Exrn. Sr.-De ordem de Sua 1Uagesta1ie o Impe
rador declaro a V. l~x. que os deposilos de artigos bellieos 
dessa Província são immediatamcntc sujeitos ao respectivo com
mando d:~s armas, como determina o arl. 13 do Hegulamento, 
quP baixou com o Decreto n. o 1.127 de 26 de Fevereiro de 
1853, cuja disposição não foi revogada pelo desta Secretaria 
de Estado approvado pelo Decreto o.• 2.677 de 27 de Outubro 
do anno passado; p!'\o qu() deve V. J~x. dar eillcazcs provi
dencias, afim de evitar-se que continue o abuso ahi praticado 
de erlt1mderern-se os ditos depositos, jú com a PresiclPneia, 
j;í t:om a D.r.·etoria cb l\.r,;f'nal de Guerra de Porto AIP;;re, 
de qu1·m rPcPbPm Prdens dirPetas, s;:m ao menos dar conhe
cimenl\l <l~>llas ao Q1nrtel (;el*ral, como observa em sru re
latorio o Man•cha! de Campo ex.-Commandanle das Armas 
dessa mP~tna l'rovineia. 

Jkus (~uarcie ;; V. Ex.-Sclm.-:tiiZo do Rego Barros.-Sr. Pre
sidente tla Província de S. l)edro do llio Grande do Sul. 



N.• ·L-Aviso de 4 de Janeiro de 1861. 

Determinando qur as despPzas com a illuminaçno de quarteis e fortalezas, 
nos dias de festiYidadc nacional, deYcrn correr por couta dos rofre~ publicos. 

4. • Directoria Geral.-Rio de .Taneiro.-Ministerio dos Nego
cios da Guerra em !~ de Janeiro de 18{)1. 

111m. c Exm. Sr. -Tendo o Inspector da Thesouraria de 
Fazenda dessa Província rcprc~cntado em oflicio, 11. • ;:;r~, de 7 
de Dezt~mbro ultimo, ácerca da duvida suscitada pelo Com
rnandanl!' das Armas em rubricar os pPdidos de azeite e lio 
para a illuminac,:uo dos quartPis e forlalezas, nos dias de fcsti
virladc Naeional, por não !'star essa cspecic consignada nas 
TubPilas que regulão taes fornecimentos: Determina Sua l\la
ge~tadc o I mpcraclor que V. Ex. f a r: a constar ao referido lns
pcctor que, sendo pratica correrem as despczas feitas com a 
illumina<:ão dos cdi!lcios publicos naquellcs dias por conta dos 
cofrrs nacionaes, devr dl'eet.unr a dos sobreditos rpwrteis e 
fortalezas, sempre que f{\r legal e devidamente autorisada por 
essa l'residPncia, á vista de pPdidos éOillJle!entemente rubricados 
pelo Commandant~) das Armas, levando toda a dcspcza ao para
grapho-Diversas despezas e eyentnues-do !llinisterio da (Juerra. 

lJPns GuanlP a V. Ex.-Srbastião do Rego Barros.-Sr. 
Presidente da Provinda do Pará. 

N." 5.-Aviso de 4 de .Janeiro de 1861. 

Declarando que, nos termos do Aviso Circular de 13 de Abril rle 1859, os 
omciaes destacado~ tem direito á adrlicioual e ctapc, á uma gratificaçao, 
e á forragem para Mvallo de pessoa, em razilo da respectiva patente. 

r...• Dircctoria Garal.-Hio de Janciro.-1\JinistPrio dos Ne
gocios da Guerra em 4 de .Janeiro de 1861. 

Illm. e Exm. Sr.--Em solução ao officio de V. Ex., n.• 121, 
de 6 de Dezembro proximo passado, sobr,) os vencimentos que 
se dcviio abonar ao Major .João Baptista de Mello, que esteve 
destacado em Ieó, declaro a V. Ex. que, nos termos do Aviso 
Circular de 1R de Abril de 185!l, tem cllc direito ás vanta
gens gemes adrlieional cetape, á uma gratificação de r,o~ rnensaes, 
equivalente a de commando de duas companhias, c á forragem 
para eavallo de pessoa, que em raziio de sua patenlc lhe com
pete, po1· já e<L1r no gozo ddla eomo Major do Corpo. 

Dws l;uarde a V. Ex.- S.·bastião do Re.IJo Barros.-Sr. 
Presidente Ja Província do Ceará. 



N. 0 6.-t'AZENDA.-Circular de 4 de Janeiro de 18€1. 

Qnr no;; r!Psparhos rl<' qnr trata o art. 64:, do ,rf(ulamento .das A!fandrgas 
,,,~!. ~,, d•·''' f'\l4.·ir '!" f\;1~1· n nlronon:H1n na LJn·uiRr fl('l ~;.) dt"' Novrn1bro 

i\llllislni•• tl~>s ~··K~>rios da F.Lr.l!'llda .-1\ 11> dt• Jallt'll n "I li 

4 de .lalll'lfO de 1Hli1. 

Angelo )loniz da Silva Verraz, Pr•~sidt•nte do Tribunal do 
Tlwsouro Naeional, tt·mlo 1mlrado em duvida na AlfandPga da 
Hahia ~n nos dPS[•adws do qtw trata o art. lif,.G do lkgula
ITII'nto 1\c~ 1!) de Setembro do anno proximo passado se deve 
exigir a fiança mencionada na Circular de ~5 de Novembro de 
1 H'l-2, dPelara aos Srs. lnspectores das Ttwsourarins de Fa1enda, 
qtw tal fiança ficou dispenqtla pelo are. 2 1~ do Dct·.reto de 2ü 
tlf' Abril 1!1- U\;}f~, e niio foi n·slabPkeida pelo refprido art. 
6•í.ij. Eslt• al'l.if.(o st">mt,nte obri.~.;a os donos de embarear;õcs a 
:tssignarem tPrmo de n'sponsabilidade pelo destino le~al dos 
gPtwros tlespaeharlos e transportados para outros portos do !rn
perio: n na falta dnlles podem os ditos tt~rmos ser assignados 
pr•los re!'peclivos consignatarios; on, na ausencia de ambos, 
eollec.tiva on separadamente, pela pt•ssoa ou pt>ssoas interessa-
da~ na carga I'Xportnda, ou no navio. 

Angelo Moniz da Silva Herraz. 

N." 7 .-Circular de !'i de Janeiro de 1861. 

Dá eselnrcdmrntos ~obre o Cnp. 1\. 0
, Titulo 5.• do R~gulamento que h1üxou 

rom o n~erl'tO n.• ,.647 de 19 de Setembro de 1860. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 5 

de Janeiro de 1861. 

Angelo Moniz da Silva I<'erraz, Presidente rlo Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo conhecimento de que, em algumas 
Províncias, se tem entendido que as disposiçi1es do Cap. 6.• 
Tit. 5." do Regulamento mandado executar pelo Decreto n.• 
2.6!~7 de 19 de Setembro ultimo, obrigao á deposito em tra
IJielw ou armazem alfandegado os gr,neros de producç1io nacio
nal, rlestinados á exportação: declara aos Srs. Inspectorcs das 
Tht>sourarias de I<'azenda que semelhante inlelligencia se não 
deduz do referido Cap. 6. 0

, o qual nenhuma obrigação impõe 
ao~ donos on consignatarios dos productos nacionacs destina-



.. ~5~-

dos á Pxporla~ão rlr rf'colhê-\os :í nrmnzrns nlfandf'gad()s com 
rxdusão dP quaesquer outros. ainda que tlc sua propriedade 
ou de terct•iros, habilitado; para rf'cPbô-los, exc<'pto 11 aguar
dt•nte destinada ao C'onsumo drsta COrl<•. Não sendo d•·vi
rlos os dirr·itos gPrnrs de PXporlat;ão sobre tacs gPneros senão 
quando PXportados para fóra dn lrrl[Wrio, claro flr,a qtw só 
nrsta hypothc·se cabia ;) Administração neautclar o interesse 
da fiscalisação com n maior eommodidad", e rxpedicnte do 
commrrcio. 

Neste intrnto providPneiárão O'i ~§ n." (' 10 do art. (i42 
do c.itado Hrgulamenlo, quf' con'iPI'\Ürão n doutrina preexis
tente dos arts. Jli7 c 16~ do de :lO de Mtio de f 88ü. 
Se os gnn1~ros destinados ;í exportac:iio ac:hiio-sn depositados 
em arnwzPns alfanrlrf{ados, proePdP-Sl' ;í respl'ito do Reu om
barque c di'spacho na fô•·ma do § Hl do art.. (;t,.2 do ltq~u
Ianwnlo de 19 d1• SetPmbro dt~ste anuo, seguindo ellt•s do 
trapiche ou armal.l)lll para bordo da mnbareat:fw que os tem 
de transportar: se por1;m fon1o reeolhicl<JS em armaz1·ns par
ticulares nfío nlfandcg-aclos lt'lll luf.iar o S!'ll t•mharque de 
conformidade com o § ~J." do mesmo art. 6'~2, <leH~tHlo 
passar pPla pontt~, armazetrt ou ponto de~ignado para esse 
fim pelo Chef'e da Hepartiçfío Fiscal. 

Para faeil;lar ao c.ommereio poderão os Srs. InspPctorcs 
marcar um ou mais lugares, ou pontos do ernhartlllC, onde 
n conferencia deva ler lugar. 

O que comrnunica aos referidos Srs. Inspeelorcs para sua in
telligencia o l)xecução, e para que o fa~:ão publieo para co
nhecimento dos interessados. 

Angelo Moniz da Silva Ferrar.. 

N. 8.-Em 5 de Janeiro de 1861. 

Sobrn ali~tam~nto de Guardas da Alfnn<IPga e nomMçlles d~ Agente~ Fis-
~~e~, Conferentr8 e omcia~~ de drscaqp1. · 

Ministerio do~ Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 5 
de .Janeiro de 1861. 

Angelo Moniz da Silva l•'etTI!Z, Prl'sidcnto do Tribunal do 
Thesouro NiJeional, ordena ao Sr. lnspector da Thesouraria da 
Provineia de Pt•rnambuco, :l vista do que lhe communil'a Plll 

seu officio "·" 19:l de 17 de Dezembro proximo passado, quo 
informe qual a Lei que ercou o lu~ar de Administrador das 
Capatazias da cxtineta Mesa do Consulado da mesma Provin-



r:ia, qua,...s os f"Sp~ctiYos vendrnento'i ~~ outras circumstancias 
que oecorrem; c quanto aqs Gtwrdas df'dara ao Sr. Insprrtor 
qne, não tendo o Regulamento das Alrandegas fixado a duração 
do tf'm ;:JO de serviço para os Guardas que forem incorporados, 
a circumstancia de terem mais de 40 <tnnos de idade não hc 
TDIJtivrJ h'J5!ante para que os existentes no tempo da rxecução 
·'· -- · .. r• ·;:·_·':.·•,<:-•,•.· '".:li-• <:c':1 ·dn•: •di·:u d" qu,.... S"f1do eerto 

I : • 

irJi!dt; (]i: jl) <lfll\l)'i 1 <; qil'' IJ (e:flfJ'I IJ·· i•···•;,,:•) .i·'.j I i='''· .• . . 
1le seis annos iart. 'lü § 2. 0

,) e por outro lado g:Hantido o art. 
97 n.• 1 aos que tiverem 3') annos de serviç.o a n~forrna com 
soldo por inteiro, visto he qne o serviço á cargo dos Guardas 
não he incompatível eom a ida~le pelo menos de !~7 annos. 
Assim que, na fórmil da Circular n.o sr~ de 4. de Dezembro 
passado, sómente lll-vião licar addirlos os que cxc('dess(~lll o 
numero fixado na tabella n." 4. do dito Regulamento; e cum
pre que nest'' sentido Sl) proceda, não devendo, em quanto 
os addidos Pxistirem, terem outro destino, c nem o numero 
dos fiuardas ser preenchido em quanto houver addidos. 
E quanto aos lugares de Agente Fiscal podem ser para elles 
nomeados t'rnpregados de qualquer onlcm c até Guardas, de
vendo os Conferentes ir para os lugares de embarque ou sa
hida, ou para os Tr<1piches para semelhante fim se nel\l:s li
verem lugar as conferencias do embarque c sahida. l~ final
mente, quanto aos Officiacs de descarga e Guardas, não couvt'•m 
que flqnem addidos ás Secções, altento o disposto no art. 37 
do Hegulamcnto e mais disposições a respeito.-Angclo .Moniz 
da Silva i•'erraz. 

N." 9.-IMPERIO.-Aviso de5 de Janeiro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia do Maranbno, approvando a ordem que exprdio, 
para que nao exerção acto algum eleitoral, em quanto nllo forem ;~ppro· 
v a dos pelo Senado, os Eleitores especiaes de alguma~ Parochias. 

3.• Secção.-Rio de .laneiro.-Ministcrio dos Negocios do 
Impcrio em 5 de Janeiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Sua ~1agPstadc o Imperador, conforman
do-se por sua immediata Resolução desta data com o parecer da 
Sccç;io dos Negocias do lmpcrio do Conselho de Estado, exa
rado em consulta de 17 de Dezembro ultimo, Houve por bem 
approvar a ordem que V. Ex. expedio, e de qye dá eonta 
em oiiicio n.• 168 de 27 dt~ Outubro do anno passado, para 
que não votassem na prox.irna eleição de um Senador, nem 



exercessem acto algum eleitoral, em quanto não forem appro
vados pelo Senado, os eleitores especiars nomeados para as pa
rochias da Monção, S. Bento dos Perizes, e S. Sebastião da 
Vargem Grande, em substituição dos que forão annullados pela 
mesma Camara. 

DeusGuarde a V. Ex.-João de Almeida PereiraFitho.-Sr. 
Presidente da Província do Maranhão. 

N.• 10.-Aviso de 6 de hneiro de 1861. 

Ao Juiz de Paz Presidente da Me11a Parocbial de Santa Anna, do Municiplo 
da üktc, declarando que coihpetc ao 1. • Juiz de Paz nomeado para o novo 
quatriennio a presidencia da mesma Mesa, quando os trabalhos desta se 
prolonl!uem além do dia 7 do corrente mez. 

3.• Secção. -Bio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 6 de Janeiro de 1861. 

Podendo suscitar-se duvida ácerca do Juiz de Paz a quem cabe 
a presidencia das mesas parochiaes no caso de prolongarem-se 
os trabalhos da eleição alóm do dia 7 do corrente, em que de
vem tomar posse os Juizes de Paz eleitos para o novo qua
triennio, declaro a Vm. que, á vista da doutrina já estabele
cida no Aviso n." 2 de 8 de Janeiro de 1849, deve Ym. deixar 
a presidencia dos ditos trabalhos logo que se apresell[e compe
tentemente juramentado o Juiz de Paz mais votado do novo 
quatriennio, ou na falta deste o seu immediato em votos. 

Deus Guarde a Vm. -João de Almeida Pereira Fillw.-Sr. 
Juiz de Paz Presidente da mesa parocltial de Santa Anna. 

N.• 11.-Avisode 6deJaneirodc18GL 

Ao Srcrr~nrio c Escrutallorcs da Mesa Parocbial d~ S. Cbristov.'lo, do Mu
nicípio da Córte, sobn: a falta de Juiz de Paz para continuar a presidir 
os lraualhos da mesma mesa. 

3.• Scrt:ão.-Hio de Janeiro.- ~Iinisterio dos ."icgocios do 
Jmpcrio em G de Janeiro de 1861. 

Tenho presente o offieio de hontrm, Pm que Vms. me com
muaicão qtw, t\)ndo comparecido na matriz dessa pnrochia, a!im 
de concluirem os trabalhos elcitornes, não o puderão fazer, 



porque até ao meio dia não compareceu o Juiz de }laz Presi
dente da mesa parochial, nem algum dos seus supplenles; e 
em resposta declaro-lhes que nesta data o Governo Imperial 
estranha ao referido Juiz o seu procedimento, e que, se con
tinuar a sua falta, devem V ms. officiar ao immediatu em votos, 
e sob a presidcncia deste concluir o processo eleitoral. Se todos 
O!! Juizes de Paz do districtu da matriz se acharem impedidos, 
V ms. officiaráõ ao do districto mais vizinho , como prescreve 
o art. ft.• das instrucçõos annexas ao Aviso de n.o 168 de 28 
de Junho de 184-9. 

Deus Guarde a Vms.-João de Almeida Pereira Filho.- Srs. 
Secretario interino o Escrutadores da mesa parochial de S. 
Cbristovão. 

N. o 12.-:\ viso de 7 de J anciro de 1861. 

Ao Pre11id~nte da Prnrincia do Rio de Janeiro, <lrclnrantlo que os dons annos 
de domicilio, e~i~idos pela Lei para se poder 1er nomeado Vereador, uao 
hc preciso que sejfio contínuos. 

3.• Secção.- Itio de Janciro.-Ministerio dos Negocios do 
lmpcrio em 7 de Janeiro de 186t. 

lllm. e E:un. Sr.-Tenho presente o omeio de V. Ex. de 2 
de No,,~111bro do ar111o proximo pnssado, pedindo ao (~ovcrno 
lmpr•rial a solução da S!~guinte dmida proposta por alguma,; 
Catnhas Muniripaes dessa Provinria: 

~e dcvP-se PXpcdir diploma du Ycreador aCidadüns que, !ta
vendo sido ~~leitos S!'lll lf~rem litlcralmcnlc os dous annos de 
I'''c'::!cncia cxi!-(idos pt•los arts. !L• da Lei do t.• Uutuhm do 
1:·:~i\, c 98 !la Lei n.• 387 de 19 do :\gosto de 18'~6, nascerão 
comludo nos respectivos l\Innieipios, nellcs hn bitárão por mui log 
annos, c csliverão depois ausentes, por mudança , voltando 
j:OSlel'ÍOI'IllCillC a fixar SI)U domicilio IIOS ll1!)SlllOS lllllllÍÔ pios. 

Expõe V. Ex. que, com !JUanto lhe pareça estar decidida essa 
duvida pdo Aviso de E! de Abril de 185.í, hesita em resolvê-la, 
á vista do Avisl) de t7 Novc111bro de 185G, que mandou an
nullar a (•l.eição !IP um Cidadão para o ear;.;o de Yen·ador por 
nüo ler dlc o do1nicilio de dous annos dentro do termo. 

Em n~sposta dcdaro a V. Ex.. que a duvida propo~la por 
aqucllas Cnmaras Municipaes t•stá resolvida pelo Aviso de 12 de 
Abril de 185.1, que V. Ex. cita, o no qual se declarJ qut~ não 
hc ueccssario que srdão contínuos os dous annos de domicilio. 

A doutrina do Aviso n.• 3tl0 de 17 de Novembro de 1856, 
approvanrlo a decisão rlada pelo Presidente da Província de 
Minas Gcraes, não dcstróc a do de 18;)4, visto que refere-se 



a um ÇiLlatl<to qu~ aimla nfío linha os dou,; :lilnos do domi
cilio; caso eslr, nm qw· nflo p{Hlí· ~r·r t'O!npr(']Wnílidn arpwllc, 
qur, etnhora t~·nLa htlernnupiuo o st'il tb;ni1·i!io, residia por 
dous annos no tenPo. 

Deus (;;tarde a V. E-ç.-.Joi/o de >,ílmrida l'crcirrt Fi1ho.
Sr. PresiUl'lilc da Prm Hteia dD i: i o ,L, Jaw·i;·n. 

Ao Prr~idcntt• da Pnn il:cia d~ ~~. PaHh, apprn' :uHJq :1 \ir:· i: :ío qt~P dcn ~oürc 
a JH't'.-,idP:H·ia da i\Iesa Parorhi:!l por t:!~l .1ni.' dt1 Pa1 q1w h(• ~.upplt·ntr, 
do Juiz ;\luui.-ipal. 

3.a Sect:fío. -lUo di~ Jnnr·iro.-~~~inL,~:·ri" tl,,~ \{·:';" ;cic:; {1~> 
I 111 perio t'lll 7 r! c .l :nwi ro de L! i;! . 

111m. P Exm. Sr.- Eill n·spo,;ln ao odic:l) tl:, Y. Ex. n." 
fiO de 11 de Dezembro proximo tiildn, rJ,•,·i:~ro-iilt' C(llr: o Co
Ycrno Impnial approva, ror Sl'l'<'ltl conl'urmc.'> :Hl ,\ Yistl 11." 
1112 de ü de Jullto de Jl');j;;, as sr·~uinkc; rlt•ri~;tw~;. qun \-. 
l~x. dL~ll üs flrnirhs propostas pdo jl'it. tk Din·ito mbsiiUtto 
da coman·:~ dz.l ilio Claro. 

1." Qut', sqmndo o citado .hi-;;>, c ll'; tk 1f) rlt~ Fev1~;r•iro 
c 2i de Oalnb:'(l do a nno pa,;s;alo, <HI .!uiz dt~ l'az mais vo
lauo, embDra snppl,•nle do Juiz :\!unir'ip:d, r>.HnpPte a p·i·si
Lleneia <b lllt'sa p<~nH·,hial, dr~rentlo c;•;sGr o 1'\CI'cicio da \ara 
mnnit·ipal d:q·anle a mPsm:t prcsid;•:ll:i:L 

2." <]ue a lkPtH;a concr~did:t ;w Juiz ~·,Íilli:ri('<;i, romo t:ll, 
niio podia iiJhi!Ji-lo da prl'sil1l'ncia .::'l n:c;;:< paroclliill, t:üo 
stÍlllcule pnl'llll~' a Lei l'('guLmH'Il!ar rl:J; e!~·i1::;,•s tlt·krlliÍHa 
q1w Psse aclD sr•ja sernrn~ r~H~rcido r •!u .~uiz <!o- Paz mais vo
tado, salvo o caso d1· imrwdimL'r:(o, cot'l'> ror<!'~<'. uii:1 rr,:kndo 
cllt) t~xerccr o earg;n dt• Juiz I\lunil'ip:d em qnanh t•sLir• .. 'l' pn~
sitlindo ;í me~;a paro(_·ldal, a liceu ;a n:ío ( 1 iJ~;{;; <l que as~;uma 
a referida presldencia. 

Deus (;narde a V. ]~x.--.lotlo t!e A!mrit!a l'ercir7 Fil!to.
Sr. Prcsidenk da Plw.incia d:' S. P:ndo. 



!'\. 1'1.-F_\ZE\Jt\.-l~m 7 t!c Janeiro de 18G1. 

Rrsullr <IUI'i<las úcrrea das disposirJ,rs !l(' alr;u11s artigos do Regulamento 
<las _\lfandrgas. 

'\linisterio 1los Negocias da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 7 de 
.Janeiro lle 1861. 

Angrlo l\loniz da Silva F<'rraz, Presidente do Tribunal do 
TIH'SOUflJ Narional, a !JUl~!ll l'orüo presentes os ofiicios do Sr. 
ln.;;peclor da Tltesouria da Província da Bahia de 22 c 2'1- de 
]),•zembro proximo passado, aos qna<·s aeompanhürüo os do 
Inspedor da All'andega da mesma l'rovineia, c o n." 2.2:J8 
do Jornal da Bahia, que dü conta do qUI~ se passou na. runiiíll 
dos membros da Associaç.üo Comrnercial em relação ao novo 
Re;wlamento das Alfandt•:.;as; responde ao Sr. lnspector que 
nenhunw rdiJrma se púilc operar sem que mais ou menos 
lcvanle q n<'ixas, e susdle 1:ensuras. Diversas púdem ser as 
razücs que para esse resultatlo sempre acluüo. As que contra 
o He~;ulamento de Hl de Setembro de 18GO se tem levantado 
ou partem dessas causas geraes c conhecidas, ou da mü intcl
ligl'ncia que se lhe tem dado. 

Tratará de examinar se as queixas que o Inspcctor da respec
tiva A lfandcga aponta são fundadas. Quanto a armazena~em 
obrigatoria em trapiches alfandegados, pela Circular n, 0 2 de 
5 do corrente mez se providenciou de aecordo com o espírito 
e letra do referido Hcgulamento; devendo altender-sc: t.o, 
qnc o mesmo Hcgularnento não tent outro fim senüo a fi;;ca
lisação dos dinheiros; " que qualquer outra missão em rcla~·üo 
dos generos nacionaes lhr~ he estranha; 2. 0

, !jUe os l~nlrcpostos 
siio cspeciaes aos portos da Capital do lmpcrio, e do Par.í, 
na fórma do art. 320 do HWsmo Hegulamenlo; 3. 0

, que os 
gencros nacionaes por mero inll'fl'SSO das partes depositados 
em trapiclws alfanrlr'gados, nllentas as vantagens que lhe são 
por esse facto cl•IJClxlillas e;;pccialmenlc nos arts. 2G2 e sPguiHle,, 
devem estar sujeitos ao regimcn crcado pelo mesmo Hegula
menlo; 'L", que a guia c deelaraçõPs exigidas no p<tragraphv unieo 
do art. 251. siio cspeciacs a aguardente destinada ao consumo do 
município da Côrlc, conforme vê-se das seguintes palavras do 
mcslllO paragraph:l a respeito dos generos que Jll~eessilarem 
desta formalidade, o (Jile está de acconlo com o disposto no 
art. 720; 5.", que nenhuma disposição prohibc, mediante as 
l'autelas e licenças ncccssariJs, que se d1\ Pntrada dos generos 
dl· U:1~ r~~~~Zl nutr 1 '5 trGp\('ht'~ C'Onl (I H!ll d:• b·!nl•{i!~L1r-::e oa 
ainda 11ara e111harque ou por nwti\o dt• ft'llll!C:i1o. P <W t\lillr~!riu 
is:;o h c em diversos artigos pennittido, st•nt !JUe da sua l'Scrip
turação, fPila em devidos termos, resulte qu~ avulte !ictieia
lilenlc li ulgnrismo da s:t!'ra; G. o, (IUl' tamlJC'Ill llÜO ltl' vrohi!Ji!lo 



qnc se~ lrahalll!' nos domin~os e dias raiados nos lr<lpichr!=i, 
mediante as cautelas e licenças nrcessarias, e que o Hegnlamenlo 
requer r•ara qualqurr fim licito c juslilieado, c muito espe
cialmente para o trabalho dn arrumação, ou ainda parn rmbarque 
ou desrmbnrquc nos cnsos de urgcncia, estando esta providencia 
dependente do prudente arbítrio do respccliYo lnspnctor: 7.", 
que a execuçiío dos arts. 262, 26~l, 264, 26:), 2ü6, 267, c 
268 não estão dependentes dos modelos c nos termos do art. 289 ; 
8. •, que o Sr. I nspcctor fica auturisado pnra provisoriamente 
expedir ns instrucç.õrs de que trata o citado art. 289, rccorremlo 
para esse lirn o lnspector da Alfandega; 9.", que o nrt. 51-4, 
§ 2.• n.• 7 não fez mnis do que reproduzir em parte a 
disposição do art. !)2 dos preliminnn•s rla Tarifa mnndada obser
var pelo Decreto n.• 1.!)1/~ de 28 de i\lan:o de 18~ií. A fiança 
prest.1rla pelo despachante n.1 fúrma do nrt. ().'~~ c SPguin!Ps 
não cxelne a autnrisação do dono da mPreadorin para o dPspaeho 
de suas mcrrtHlorias a proporção que~ a<; nrcPssidarles do seu 
commereio o exigem, c illlporla urna prndcntc garnntia em 
f.tvor do ne;.\oeiantc c.mlra abusos P erinH'S. qun sP tem darlo 
da parte dos d()Sp::Jchantcs, os qu;ws IPIII motivado n·elarnaçfíps 
c recursos contrn as Cnpa!uzias. O nrl. 5V~,% 3." nnda, portanto, 
innorou, c no contrario mareou o modo e os termos da 
aulorisaç~o jit ha muito exigida pelo citmlo art. !)2 dos Pre
liminares da Tarifa, c essas autorisações podem ser dadas ou 
em geral sobre os yo\umcs pertencentes a uma casa conml('r
cial existentes em deposito, ou á bordo, no caso em que iÍ 
bordo ou sobre agnn o despacho possa ter lngnr, ou sobre 
certos volunu·s, c n prntica do commercio IIP f<~vonn C'\ ;; esta 
medida; pois fJUC nenhum nq;ocinnte lia, que Jn<llHll' dcsrn
ehar volumes que llws JWrtrnr:Pm, se~m dar ao seu drspneilanle 
umn nota, e 1wsla púrle sn inse·rta a aulorisação, on em lino 
ou cadnrno !~spPeinl do despaehnntP, ou ll1l propria nota para 
o despacho; JO.•, que a nrrihada dos naYios naeion~es. na lürrna 
do Codigo Comrnrrcial art. 71G, só pórle ser justificada nnle a 
Autoridade judiciaria competentP, ou ante os Consules, e que 
neste caso se deve sempre ohscrvar a Lt~gislnc;âo elo 11aiz a 
que pertencer o nnvio, cumprindo unicamente a Alfandega 
verificar a verdade da justificação; J I.", que a disposiçiio do 
nrt. 32!} não se ref<~re ao art. 2:!3, e nem podia n~ferir-sP, e 
sim aos ar!s.3:!5, 326, 32í c 328, eomo facilmente se collige 
de sua sirnplc~s leitura; 12.", que as amostras dos gt~nc~ros 
nacionnes não podem estar sujeitas ao processo de um 1kspacho 
ordinario, quando propriamPniP as a!lloslras SI' nrltiío nos terlllns 
e rr:Jndi~·iíf)s dos arts :u.n e se'fwintes. e dos arh. I,<O I' f)l2 
~ 1.". dn~ nrt•. ~~(; P sc•:::uinll'•, llii" rPqu:·r<'lll ·"'IIJ"!IJantcs 
dt"~Pi.ll'h(l:'. e :'t 1 tl flrn n,l•1 h(~ ~~ 1 n.J., flciiiLl!' ;Jo; \('n:l~~~ do5 

cr•nrorl1;; rpl· 1
:'" Il l int 'fÍ 1f. fJIJ·~q· J1•) v\1• 1 :·:. r. rin:ll~!l~'n!t\ fJU•_' 

O diminc!!•l llilfllCI',1 d•' flUI 'd IS fJlL' ~·' !••·:1 ,q_,·jt,~:l• • '· •bl.' j':'UC<l.:' 



dispo::!<:ües !lo supracitado H~:gHlan~t·ntD, hr uma prova sufii
fil'nte dP qnc foriío t·onsullado:; o;; inlt•rt·s~t·s do commcrcio e 
da fisl'alisa<:iío, nfío ll<·vc·ndo neste p:1•;;o dci:xnr de notar o 
l!·sl<~mnnho tlo Insp<'<:!or da Alt'andc::a no s•;ll ollicio de 1t de 
lkwmllro passatlo, rdi!lilo ;1;; l"ilcilitlatks qn<' por f•ssc HPgul:t
IIICllto ~~~~ ab!"iriío ao cowtn<'I'l'io. E colll <!ttanlo Sl'ji:ío lwm 
calJitlas <JS rdlcxücs do mesmo lnspet:lor sobre a necessidade dn 
acabar com os direitos de expot'la<:fío, depende isto do apreço 
da sittw(:uo cconomica do paiz, e emqnanlo isso se não vcri!icar 
nunpr:~ qtw se simplif1qiH' o m:lis possiye\ o expediente de 
~;:•u tk;p:u<:o, c jll'lo qa:) tnr:1 a s:1hitla il<' gPIH'ros p:na o 
<• lll~u::to o:l [Ul'a as l'ah!'it·.:~:; <k n·ll•wria lle L1cil por meio 
(li!S itl:ilntr:;ü<::; que o ~~r. lnspeclor Oi'!.~ani.;ar ahrev·iar o mais 
P:l.'S:\C'l o !:x::clli,~nll', e rle modo que S<) yerili!jUD a verdade 
da s:di;<la p:lni o rono;\11110, ~~ l'i\o apn~lrinhc esta o extravio de 

di·-(·iios. "1nyrlo Morn'::: da Silrrt Ferraz. 

3;''1.'!:P.:l f!~i~~l dcn· ~~·t· o uni~onw• dn~~ (:.~wrd;:.s-t~wrPs das Alfandegas r seu:. 
_\j::dan!P~,; I' o dus Ufli('ia{':' lle df':'.~·aq:a. 

;'Tni::kr::J dos i\'e;;ocios <LI Fa;.cnda.-Hto de Janeiro em 8 
tL: .~:\~1:·;t\) (1t~ JOG1. 

/\n~~do Moniz da Silnt l~erraz, Pr('sirlente ·do Tribunal do 
Tl:<'.'!llL'O \a•·:,;r.:tl, dt>dara, <'!li vit'lt:de do art. :18 do Hcsula
l'i''nto ,:,: l'.l <!e ~;<'lembro <k !l;()(l, aos ~;·t·;;. !nspce\o!'l'S das 
'i'ii~·~:t:i!i:li'iê·:; l2c: Fnzend;1, para qtw o raç5o constar ao:; das 
.\!l';;:l(::·:!,i\:;, p:li':t :1 <h'vid;J t''i.l'ctH: 0:o, que o unil'ormc dos (;ua!'llas
:::(·,: ~-~ (~i:., Ll(':-;:n:ls }dC:Hilleg~~s (~ ~~{'l~3 1\juci~tnles dl·ve s<·r o 
H!t'~1no d:• qnr~ tH·tualn1nntt~ tt:-~~-q, coru a uniz·a l1i!Terl·n~:a dl~ qne 
a f..nl.: Í<T<Í \:\\~S <!;éiiCS cl;u·us; (' ill'lll a,;,;;:n qne O dos 0!íi
~·~;~:·;~ dr• d~·~'c:;~ :2:1 (il;·p~ ~;er o do~~ l!ntigos (~Uai·Uas, l'O!ll a llleStttiJ. 

~:iiJi·r:t:''it dn~1 ':\·o"' ;~· .. :u<'s t'L 1.!·os liiJ f;in:a. 

j uyrlo Jloni: da Silca Ferra::.. 



No l!i.-Cii·culnr de 8 de .Janeiro do 1~Gi. 

]l('rl:~ra qn:lf's as f.Jilas que sr dP\1'111 dt•dmir ll"S tn•s annos dP ('frrelilu 
fl\f'rcifio p.1ra a lii(Hida\t1o elos \PilriiHPilfo!' de iual'ti\ idad" elos Emprt•
gados de F<IZt'IHia; (' Jllii!Hia I'Ull~tll' nas <IIHJ:'f'lllatlorias o."i st•n it;os de 
addidos. 

~Jinis!PI'io dos :"lil'gocios da Fazcnda.-Uio de Janeiro em 8 
do Janeiro dD lHHJ. 

Angt'lo :\loniz <la Siha F•·rfaz, Pr:·sid•·nle do Tribnn:1l do 
TIH·souro i\;!('ional, di~clara aos ~·irs. l11:;putore~ d<l:: Ti]('sou!'arias 
de Fawuda para os t!evidus eíl"cilos qn:•, no:.; 11-nnos da 1\!'so
lu~:iío 111~ Cot1sull:t (L\ Si'i'.t'iiO 1k F:L-:t:nda do Cnu ;ellw de Estado 
de 2rJ de OulniJl'i> de 1~,\:)fi, a qual dnít~rntinml qtw nos ln~s 
annos dD clf,•clivo e;;ercido s{> I(>:>Pill alt;ntl'da:i ;:; l"alla.; pro
renicnles di: snlit;o pubiieo, devt'III <ledilz;r s::;!l:'l:Janie:; LJ!la:; 
nas li<[uitlaçi'íe.> a qtw proc<:dtt't'lll dDs vt·nciuH'lllm de in:u:ti
vidatln dos Em:m~;;atlo:; de Faz0nda, nr~anisanJo llllla lLtl>ella 
com dt~elaraç5o. d t pron:niencia cl<'!las, pam tto Th~·sonro se 
pod<·r filZ('I' a n~vi·iio do l'alculo: <~ Oll!rosi:n <tlln, ú vi:ila da 
Hesoluçüo de Conslllla de 2fl de Sdc:nbro do anno proximo 
lindo, se den· Hl'lndar contar nas nposentadorias os Si'I'Yi<;os de 
adrlidos a qlla,•sr[Ut)J' Hi•parliçiío, com vencimento ou sem elle, 
ou otttros fla Hll'Sina nalurcw, uma rcz que sejiío devidamente 
comprovados. 

Angelo 1~1oniz da Silva Ferraz. 

N.o 17.-~L\H!l\IH. -AYiso de n de .Janeiro de 18(H. 

])I'Í('l'Inina romo den'tll S('l' con~!d('rados os fn!pPriaf's .:\iarinl1ríros, {}llC 
pa~san·m a pl'l'('lldH_T as \i:gas dil Curpu dt• Uliid~w~; :,iarinfleii'P.". 

1." E:.ec1:iío.-H:o dn Janciro.--.iliniskrio (los Nq.;ocios d:1 
::IJJriulw <:m () à:~ Jant'iro de 1Stil. 

SI! a ~.ra.~Psl:ule o llllfH"I'ador, Tomando Pm cnnsidn: <li;fío o 
f['tn l'<'[lrt'S<'Il(oll essr ()uarll'l C<'twral 1'111 Ollicios 11.'" l.2W e 
1.:)72, de :2'r. dP ~\;.rnslo e 17 de Selemhro de 18:JH, rf'lali
Hllllt>ntc nfío ,,-~ ú fal!<1, que se sente no Corpo de lnqwriaes 
Jiurinh1~Íro~•. t'Ili cons1'fJtH'n:·ia dt~ Sl'rcrn <ll;.nllnas pr;:ças pro
Inoridas a O!lif-iz!r's 1\rarinl~t:iros e eor11o lacs <'mpn·gauas uos 
narios dn Ann:;da e n;1s Co111panhias de Aprendizes, como lam
hem :í ne~e,:sidad:~ f!,~ <!Pelarar-s:~ I'Oillo den'ilt ser ellas con
sidera<las, Ha por lwm, Couli>I'HlmHio-~'~ 1:om o parcl'i'l' do 
Cun:;dlto :\ay;:l, ernitlido l'lll Consulta dr :!1 de Hewmhro ui-



ti mo, DPtcrminar: 1.•, que as praças do l.orpo de Jrnprriars 
Marinheiros, que forem prdcridas, em virtude do art. 22 do 
Plano de 20 de Fevereiro de 18:j8, para pn'Pncher as y;1gas 
do Corpo de Officiaes Marinheiros, fiquem completamente des
ligadas daqucllc Corpo; 2. 0

, que as vn;.;as, qur houverem, crn 
consequencia dessa designação, devem ser logo preenchidas na 
fôrma do Hegnlamento respectiYo. 

O que comrnunico a V. :Ex. para sua inlelligeneia e ewcHçfio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Frandsro Xavier Pac.~ Barrctn.
Sr. Vice-Almirante, encarregado do Quartel (;encral da l\larinha. 

N.o 18.-GUEilRA.-Circular de 10 do Janeiro de 1861. 

Determina qu~ nas ordPns que sr exprdirrm para os tramportrs dr Otnciars 
c suas familias, Sfl ()<>dare o 1notho da Yi<lr.!Ptn, e, nó ra~o qur lt•nhao t'a
milia, t(Ual o Jllllllt'ro de pr,soas " a itlatl<' dos fill:<". 

t..• Dirccloria Geral.- lHo c]() .Tilnciro.- :\linislf'l'io dos !\'t·
gocios da Guerra em 10 ue Janeiro de 18Gl. 

Jllrn. e Exm. Sr.-l>ara qtw twsla llirrelnria Ct~ral s•~ possa 
cxt~n·•~r· a conveniente liscalis;u;fíu na avull;Hla despt'Zil qr11~ sP 
está fazendo com t.ransportt•s de Oiliciaes do ExPreilo ~~ stws 
famílias, cumpre que Y. Ex. nas ordens qnn rx1wdir para <'S'e 
fim declare o motivo da lia;;em, se por iH'CI~sso, trnnsl'1~rcncia 
de Corpo, diligcncia, ou comrni..;siio de S()I'Viço <~ dr~ qtw r:a
tureza, e, no caso que tenhão rnmilia, qual o numern de pessoas 
c a idade dos filhos: o que tudo Y. Ex. haverá por muito 
recomrnendado. 

Deus Guarde a Y. ]~x.-Seii(Htião do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da Província de ..... 

N.o 1!J.-DIPEillO.-Avisn de 10 d<' .Tnneiro (k 1flfif. 

Ao Prr~idrnt~ da Provint'i<t rio Cearú, npprm·nnrlo as tlcci~,;e~ IJilf' drn: 
1." flr. t'O!liJll'lir no 1." .Iuiz tlf' l'az tia l'<trochia tio Araraty, elf'ito para 
o corrente quatriennio, a prrsitlcmia tl<t clcit;ão tiP Eleitores, para l>r
JlUtados, c para Senador; ~.". qur prr!rnrc no l." Juiz tlr l'<tz tio qua
tricnnio findo a presidencia da junta de qualilicat;fio tlc 'utantcs. 

3.• Secção.-Rio de Janriro.-1\finisterio dos 1\'ngm·ios do Im
pcrin em 10 de Janeiro ele 18GJ. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. n." lií 
de 2!) de Novembro do anno proximo lindo, declaro-IIH~ qw• o 



GovPrno Imperial approva, por ser conforme aos Avisos n.• 2 
de 8 de .Janeiro de 184!}, de 5 do corrente mcz, c ao mt. 110 
da Lei regulamentar das eleições, a decisão pela qual V. Ex. 
declarou ao J niz de Paz mais votado da parochia do Aracaty 
o seguinte: 

f. • Que, se os trabalhos da eleição de eleitores se prolon
gassem nlt·m do dia 7 deste mcz, ellc deveria ceder a presi
tlnncia da mesa parochial ao Juiz de Paz do nom qnatriennio, 
que se apresentasse competentemente juramentado; e que com 
esta solução ficava tambl'm decidido que a presirleneia da eleição 
de eleitores para Senador competia ao relbrido Juiz de Paz. 

2.0 Que, porém, a presidcncia dos trabalhos de qualilicação 
<le votantes que devem começar na 3. • dominga do corrente 
mez, perlenee ao Juiz de Paz do quatriennio findo , visto que 
esse acto deve ser exercido pelo .Juiz de Paz qne houver feito 
a convocação <los eleitores e supplentes para fonmlçiio da junta. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filfto.
Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. 20.-FAZEND.\.- Em 12 de JanPiro 1le 18fil. 

~o!Jrc sello de autos nimrs. 

!',Jinis!Prio dos ~Pgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
12 de Janeiro de 18GL 

Jllm. c Exm. Sr.-Respondendo ao officio de V. Ex de H 
rle Setembro do anno passado, relativamente ao sello de autos 
erimcs; tenho a dizer a Y. Ex. que a pratica seguida nesta 
Corte tem si <lo de conformidade eorn o ,\.viso de H de Agosto 
de 1851, c por conseguinte com o art. 100 da Lei de 3 de 
Drzembro de 184.1 , sellando-se os autos dar[nclla natureza 
depois de julgados em ultima instancia, c com guia do res
pectivo EscriYão. 

Deus Guarde a Y. E:c-Angelo Moni;:; ela Silm Ferraz.
Sr. l>rrsidrntc d<} Província de Minas (;eracs. 



"i" 2J.- Em H de Jaiwiro dC' 18GL. 

Ti~'~:u!;; o,; o!)~('l'fOS 11<• :ll'IJI:IJIIf'lltn (' f'OlTI'(1!lll' do~ (;U:l.l'das tfilS .\lf,liHlC'ga::, 
>eu y:lior e lt'lll[lo •h• dma,;:lo. 

\Jini.;b•rio <11ls NPgocios da Fazemla.-l~io d:~ Janeiro em 
1'& de .lanPiro de tmH. 

,\n:.rf'!o Moniz <la Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
TllPilliii'O Nacional, ordena, Plll virturlo do art. v~ do Regula
llli'!l!O <[IW baixou <:orno lkcrelo n." 2.ti4.7 de Hl de SPtmnhro 
<ln 1~·)()0, q:w os ohJ<>Gto~ de armamPnto n eorreame <los t;uardas 
das .\ll'andt•gils, seu Yalor c tempo de ditraçiío scj:lo reL~ular!os 
pdas Ta!Jellas juntas. 

Angel!Y Moni:;; da Silva Ferra:. 

N. '1. 

'l'a~H~"~an. dar>~ JP~~a.-a . .., ~:lt~ .tM·n~~~nt•nto e coll·~·~a:all(', 
«1l- t~U(C~ ~c a·t.~!i.•t"G.~ n. Oi'd4_~H~t iRe~>Ül. dnta. 

CLASS!FlCAÇ:\0. 

5 ~ 

ó ;:;; 
~ I··~ 
;:;; Uo 
r:: •IJ "" z o :.:: :..."; 
~ z 

..., 
:;:, ..: >=I 
Çl 

-------------------------------------------------
l\Tosqnrlão completo, ou espini('arda dr~ au. 12... 1 12 
Pistola complela .......... -......... . . . . • . . 1 10 
E,.;pad:t • . . • . . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . . • . • . . . . . 1 J O 
Handoll'ira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B 
E,;covinlw o agull!ela co1n eorrcia.............. 1 G 
Cin!ur:1o <·om patrona e c:wana............. . . J t\ 
Cartm:Pira dr~ folha para can:ma............... I 8 
Cartnxeira dP <lila para patrona.............. 1 8 
Bainha de e~pada........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 
Porte~ para pistola..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 
l·:stojo Cillllp!clo para o mnsrtuclüo......... • . . 1 H 

::\OTA. 

()ll<HHlo :>n nse de <'~pinganla completa, li~rú lambem marli
linho, Sill'atrapoc, guar<la f,~d!O:i P bainha (}()baioneta. ltio de 
Jan;·il'll. l't ~~,. J:nH'irn rle lf\fil. -Angelo .~lrni~ da Silvrt Ferra~. 



Tabclla tios 1•reços do at•Jnarncnto e cor•reanu•, 
n •tne se t•cfer•c a or•dcrn tlei"itn duta. 

CL\SSI FI CAÇÃO. PUEÇOS. 

1:-------------------- --- --
111~000 

!l;ff>OOO 
:!~500 
1~000 
2~200 
1:&000 
(i:j;OOO 

== 

1\lOSt(UCtilO, OU. . . • • • . . • . • . . . • • • . 1 
Espi n;.;a r da dt~ ad. H. . . . . . . . . . . . . 1 
Sabre do mosqnetão............. 1 
Y areia do JnPSIIHJ. , , • • • • • • • • • • • • • 1 
Baioneta de ad. 12. . . . . . . . . . . . . . 1 
Vareta de ad. B................ 1 

ll'islola . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
l Vareta de dita.................. 1 

Espada curta .......... _ . . . . • . . . . 1 
Accessorios ou estojo para o mos-
quetão . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 

Martelinho....... . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sacatrapos...................... 1 

/Cinturão com chapa: ............ . 
1 Canana com cartuxe1ra de folha ... . 

I 
Patrona com dita de dita .......•.. 

. 

B~mdoleira p~ra o mosquetão ..... . 
Dtta para espmgarda ............ . 
Bainha do sabre com ponteira c 
bocal. ......•.•........•...... 

Dita de baioneta com dita, dita .... 
Escovinha e agulheta ...•........ 
Correia envernisada para a dita ... . 
Porta-pistola ................... . 
Bainha de espingarda curta com 
ponteira e bocal ............. . 

Guarda f~cho ..•...•.•........... 

J 
1 
1 
1 
l 

1 
J 
1 
1 
1 

1 
1 

500 
3~500 

1~~20 
(i00 
r~oo 

2~700 
800 

2:t!-500 
800 
800 

2:t~800 
1$200 
1$000 

24.0 
uooo 
3:jjl000 

500 

Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 1861. -Angelo 
Moniz da Silva Ferraz. 

Decis<ies do Got·erno. 3 



N.o 22.-J\IAIUI.\"IlA.- Aviso de 14 de Jnneiro de 18GI. 

Declara que a disposiç~o do art. 13 do Decreto n. 0 2. 70!1, d1~ 1!l Dezembro pro
limo findo, hc extensiva uos Ollkiacs do Corpo de Saude ua Armada. 

L• Secção.- lHo de Jnneiro.- Minislerio dos Negocias da 
Marinha em 14 de Janeiro de 18G1. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua 1\lagestade o Imperador Ha por bem 
Declarar que he extensiva aos Officines do Corpo de Suude 
da .Armada Nncional c Imperial a disposição do art. 13 do De
creto n.o 2.709 de 19 do nwz passndo, quando determina 
que os Officiaes dos navios das Estações Navaes não poderão 
servir na mesma Estação por mais de tres annos, salvo a excepção 
do art. 5. 0

; o que cornmunico a V. Ex. para sua intclli
gencia c execução, c em resposta ao seu ollicio n. 0 41, de 10 
do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex. - Francisco Xavier Paes Barreto.
Sr. Encarregado do Quartel General da l\Iarinha. 

N.o 23.-FAZENDA. -Em 15 de Janeiro de 18G1. 

As amostras de gcneros nacionacs se achno comprehcndidas nas disposiçllcs 
· dos arts. 470 c 51~,~ 1.0 .do Regulamento das AII"tltldegas. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 15 
de Janeiro de 18G1. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, inteirado do que em seu officio de 29 de 
Dezembro proximo passado lhe communica o Sr. Inspcctor 
da Thesouraria da Província da Bahia a respeito da occurren
cia que tivera lugar na Alfandegada dita Província por occasião 
de um despacho de Johnston Sanders, & Comp., declara ao 
mesmo Sr. Inspcctor quo as disposições dos arts. 470 e 512, § 
1. o do Regulamento das Alfandegas comprehendem as amos
tras de generos nacionaes, nos termos da ordem n. o 5 quo 
lhe foi dirigida em 7 do corrente. 

Angelo Moni~ da Silva Ferra~. 



N. 0 2'1.-Em 13 de J;mciro de 1861. 

Sobre engajamento de Guardas das Alfandcgas. 

1\Tinistcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 15 
de Janeiro de 1861. 

Angelo 1\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thcsouraria de 
Fazenda da Província do l\laranhüo, em resposta ao seu om
cio de 26 do Dezembro proximo passado, que se os antigos 
Guardas de t.• c 2.• classe da Alf3ndcga da mesma Província 
voluntariamente se contractarlio, deverll ser validos os seus con
tractos; c quanto aos que forão mandados addir á respectiva 
forç.a, cumpre observar ao Sr. Inspeclor em conformidade ao 
Aviso de 5 do corrente, di rígido a Prcsidencia da mesma J>ro
vincia, que a circumstancia de terem mais de t •. o annos de 
idade não lw motivo bastante para deixarem de ser incorpo
rados; alóm de que, sendo certo que para a admissão ou con
tracto dos vol unta rios se requer essa idad<', c qne o tempo de 
serviço S<'ja pelo menos de seis annos (art. 4G, § t.o), e por outro 
lado, garantindo o art. 97,% t.o aos que tiverem trinta annos 
de S<~rviço reforma com soldo por inteiro, he claro que o ser
viço a cargo destes empregados não he incompatível com a 
idade pelo menos de 47 a unos; assim que, na fórma da Cir
culat· n. o 84 de 4 de Dezembro proximo passado, sómente 
devião ficar addidos os quo excedessem o numero marcado na 
Tabella n.o 4 do Regulamento, não devendo os addidos em quan
to existirem ter outro destino, e nem o numero dos Guardas ser 
preenchido em quanto houver addidos.-Angelo Moniz da Silva 
Ferraz. 

N. 0 25.-I:\IPERIO.-Aviso de 15 de Janeiro de 186t. 

Ao Presidente da Província do 1\famnhilo, declarando: 1.0 , que com razão 
rllc anuullára a ele i@!? de Verradores c J uizcs de Paz da parochia de 
Vinhaes, por dcfclfõ na organisaçào da mesa parochial; 2.0 , IJUC mal pro
cedêra o .Tniz de Paz da Tutoia em adiar a eleiçào para os ditos cargos, 
sob pretexto de não cstm· conduida a qualificação dos 1 otantes. 

3. • Secção.- Hio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias do 
lmpcrio em 15 de Janeiro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua 1\lageslade o Imperador 
o ofilcio de V. Ex. n. 0 163 de 18 de Outubro do anno proximo 
passado, expondo as razões c1ue o induzirão a annullar a elciçãa 



111~ Ycn·atlo!'t•s c Jui?es lle Paz, a que se procedeu na parocl!ia 
de S. Joüo Baptista dos Yinhaes, e a ordenar que tanto rll'sta 
pamchiil como na de Nossa Senhora da Conceição da Tutoia 
se procedesse s6rnentc á clf'ição para Juizes de Paz. 

Pondera V. Ex. qne na primeira foi irregularmente organisada 
a IIWSa paroi'llial, c que na segunda, uflo cslnndo eonduida a 
qualilic;u;i\o do anno passado, resolvt~ra o Juiz de Paz annnllar 
n eouvocar,iio puhlir.ada um mez antes do dia da eleição, quando 
devia reeot'!'t'f á qualilicaç<1o do anno anterior, cotno tantas 
YC:'.C'S SI~ iPIH decidido. 

f~ o Bwsnw Augusto Senhor, tendo-se conformado, por sua 
irnmediala r<•:;oluçi\o de 4 do corrente mez, com o parceer da 
Secçiio dos Negodos do I mpnio do Conselho de Estado, c'l:arado 
em consulta de 17 de Dezembro ultimo, ha por bem mandar 
declarar: 

1. o Qur~ V. ]~x. proeed<'n acertadamente anuullando a <'leição 
da parochia de S. João Baptista dos Vinhacs, visto que, niío 
tendo comparecido para formação da 1\lesa o unieo eleitor da 
parochia, o Juiz de Paz, em vez de convocar o seu immpdinto 
em votos para nomear os dous membros da mesa, euja eleição 
pertcnria á turma dos eleitores, como prescreve o art. 8. o dns 
instrucções annexus ao Decreto n. 0 1.812 de 23 de Agosto de 
1806, tomou a d!'liberaçâo de nomea-los por si mesmo. 

2.o Qnc, não estando concluida na parochia da Tutoia a qua
lifieaçâo do anno passado, o Juiz de Paz devia proceder á 
eleição pela do anno anterior, ~ se neeessario fosse pela de 
1R58 ou mesmo de 1856, pois que, como declara o Aviso de 
27 de Mnio de 185!}, o simples faeto de ser antiga uma qua
lifienç.ão não obsta que por ella se faça a eleição uma vez que 
não haja outra mais moderna regularmente feita. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Provincia do Maranhão. 

Ao Presidente da Pnnincia do Rio Grande do :'\ortP, declarando a incom
patibilidade na accnmulação tio exerci cio do cargo de V crcador com o scn iço 
de Official da Guarda Nacional destacada. 

3.a Seeção. -Rio de Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios do 
Imperio em 16 de Janeiro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Tenho presente o oficio de V. Ex. n.o 
136 de 30 de Outubro do anuo proximo findo, submettendo 
á consideração do Governo Imperial a seguinte decisJo por 



V. Ex. rlada á consulta que lhe dirigio a Cam:ua l\Iunicipal 
dessa capital: 

Que em virtude do art. 15 da Ld n. • 602 de Ul de Se
tembro de 1850, os Vereadores das Carnaras Municipaes e os 
seus suppiPntes, em quanto os substihwm, siío disprmsa<los do 
serviço activo da (;uarda Nacional quando volnntariamenlr~ não 
se preslflo, e que não havendo disposir:ão legal qrw cxceptne 
desta rc::r,ra o Ollleial occupado em serviço de destucamcnlo, na 
fúrma do art. 87 da mesma Lei, não ha incomp:Jtibilidacle no 
CXt)rt:icio cuuwlalivo das funcções de V11rcador c Commandantn 
de desta<~amcnlo, salvo quando se der impossibilidade de de
sempenhar estas sem preterição daquellas; caso este em que 
o O!fieial <leverá allegar perante a Caruara o seu impcdirntmlo 
a tempo de se convocar o immediato em votos para com
parecer /Ís sessões, ou solicitar dispensa do serviço da (;uarda 
Nacional. 

Em n•sposta declaro-lhe que, com quanto seja fundada na 
legislação vigente a decisão de V. Ex., e não sPja expressa
mente prollibido por Lei que Offil:ial da Guarda Nadonal, 

destacado para auxiliar o serviço do exercito, c vencendo soldo, 
exerça ao mesmo tempo as funcções de V crcarJor, não pódc 
comludo semelhante aceumulação ter lugar, pois que em taes 
casos o serviço da Guarda Nacional torna o car<'etcr dt1 serviço 
militar de 1.• linha, c muitas hypotheses podem dar-se em 
que não seja possível ao mesmo individuo desempenhar os 
deveres de Official destacado e os de Vereador, verificando-se 
um dos casos de incompatibilidade previsto pPio Aviso n." 89 
de 4 de Junho de 1847, isto he, quando da accumulação do 
empregos divnrsos resulta impossibilidnde de ser cada urn 
dclles set'vido c desempenhado satisfactoriarnente; c portanto, 
se o Y en~ador que se achar em taes c i reurnslaneias não a !legar 
o seu impedimento á Camara, dcvPrá esta chamar quem o 
substitua, caso cllc persista em querer exercer ambos os 
car~os. 

Deus Guarde a Y. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do Hio Grande do Norte. 



N." 27.- Aviso de 17 de Janeiro de 1861. 

Ao llin·rtor dn Farnldaole. de Direito do Recife sobre a nnnullnçfio do exame 
de llistoria e 1;eo;:raphia leito por um estudante da Faculúaole anfes úc 
ter d•·•·o1Tido o prazo rn;trraolo em lei depois da repron1çãu nas mesmas 
m:tterias, " .1nnullaçno da matrieula do mesmo estudante, dando pron
denrias para e1·itar a reprtiçno destes factos. 

4. n Secç<iO.- lHo de Janeiro. -l\liuisterio dos Ncgocios do 
lmperio em 17 de Janeiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Em solução ao officio dessa Dirccloria de 
21 de Abril do anno findo, no qual communicou a annulla
çiio nüo sú do exame de Geographia e Historia do estudante 
Urbano Sabino Pessoa de Mello, pela circumstancia de tm sido 
reprovado naquel!e exame perante a lnspectoria Gerai da lns
lrueção na Côrte, e de não haver mediado o prazo marcado 
no Hcgulamento complementar das Faculdades de Direito para 
a nova admissão ao exame das ditas materias, como tarnbem 
a da matricula do 1. • anno dessa Faculdade a que foi admittido, 
tenho de declarar que, com quanto o estudante de que se trata 
não devesse fazer exame de Geographia e Historia, em que fôra 
reprovado, antes de decorrido o prazo marcado no art. 28 do 
cilado ltegulamento: todavia, uma vez que foi nellc approvado 
perante a referida Faculdade, e em consequencia matriculado 
no t.• anno do respectivo cm·so, devem taes actos ser susten
tados, c o estudante admittido a exame daquclle anno, se pro
var ter satisfeito as ulteriores cxigencias c formalidades dosEs
tatutos e HP~nlarnento complementar respectivo. 

Para evitar porém a repetição de taes facto>, sempre pre
judiciaes, convem que V. Ex., logo que se terminarem os exames 
de cada materia r•·eparatoria, rcrnetta á Inspecloria Geral c á 
Directoria da l"aculdade de Dit·eito de S. Paulo a relação dos 
estudantes que forem reprovados nella, ficando na intelligcncia 
de que a mesma recommcndação he feita nesta data áquellas 
Repartiçiies em referencia a essa Faculdade. 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Director da I<aculdade de Direito do Hecife. 

N.• 28.-FAZENDA.-Circular de 17 de Janeiro de 1861. 

Declara incompativel o cxcrcicio dos empregos de Administraolores úe Mesas 
de Rendas com os de Ta_!!~!lilles do Judicial c Notas. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 17 
de Janeiro de 1861. 

Angelo l\foniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo sido informado de que nas Provin-



cias nlgnns Administradores das Mesas de Rendas accumulão 
o CXPI'GICIO de Tabelliãcs do Judicial c Notas, dcdara aos 
Srs. lnspeetores das Thesourarias de Fazenda, para seu con he
ci rnento c deyidos cffeítos, que tacs empregos são por sua na
tureza incompatíveis. 

Angelo M oni::; da Silva Ferraz. 

N.• 29.-Em 18 de Janeiro de 18tH. 

Sobre um coutrncto de permuta de t~rrcno de lllilrillh/ls. 

MinistPrio dos Negocios da Fazendd.- Rio de Janeiro em 
18 de Janeiro d1.1 1H61. 

Illrn. e Exm. Sr.-Sua 1\lagrstade o Imperador, tendo ouvido 
a Seeção de Fazenda do Conselho de Estado sobre os otncios 
de V. Ex. n.''' 40'~ c 40:> de 27 e 28 de Novembro lindo, rela
tivamente ao requerimento em que Mesquita & l)ntra c o Com
mendador José Pereira Vianna rccorrêrão da decisão de V. Ex., 
por ter mandado pôr em hasta publica os terrenos n.•• 376 
e :n7 da rua do Brurn, no lleeire, c Conformando-se com o 
parece1· da mesma Secçl'io, por Sua Irnmerliata c Imperial Reso
lução datada de 16 do corrente, Ha por bem mandar declarar 
a V. Ex.: t.•, que o Aviso do t.• de Setembro de 18GO não teve 
por fim estranhar o seu procedimento nesta questão, mas 
sómentc pedir inrormações vara resolver a questão, chamando 
a sua attençiio para a possibilidade da applicação das Leis ci
tadas no A viso á especie em questão ; 2.0

, que, estando o con
tracto da permutação perreito e acabado, e até consumado 
por uma das partes, não he mais licito a l~azenda Nacional 
arrepender-se dellc, devendo portanto entregar o terreno per
mutado, sendo que nem a justiça, nem a equidade permittem 
que SPja arguido de lesivo, e que portanto se procure rescindir 
pela acção competente um contracto em que os supplicantes 
adquirirão apenas o domínio util, e este mesmo de um terreno 
para cujo aterro e beneficio elles concorrêrão, circumstancias 
estas a que attendem especialmente as Instrucções de 14 de 
Novembro de 1832, art. 9.•; 3.0

, que, ainda quando lesivo fosse 
o contracto, seria o meio jurídico propôr as acções compe
tentes para rescindi-lo nos termos da Lei, não porúm o de 
fazer arrematar o terreno, por não se verifiearem na hypothese 
de que se trata as c-ondições previstas no art. 9. 0

, § 28 da 
Lei de 14 de Setembro de 1859. 

Deus Guarde a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.-Sr. 
fresidcnte da Província de Pernambuco. 



- . _: + 

N." 30.- Em 18 de Janeiro 1861. 

Sobre <tjtlfla tlc custo a EmprP~atlos qui' são rnantlatlos comn a<ltli<los pa 
outra Hcparti~ilu. 

1\linistrrio dos NPgocios da Fazeuda.-Rio de Janeiro em 1 
de .Janeiro de 18tH. 

An:;Din \Ioniz da Silva Ferraz, Pre;id:•ntc do Tribunal d 
Thcso:uo ~acionai, declara ao Sr. lnspnctor d:t Thesouraria d 
Fazenda da B.thia, em n•spnsta ao seu olficio n.' !~H- de 1 
do mcz u!timo, q1w foi indt'ferido o recurso interposto pel 
CIH·fe <I<' Sce\iio da Thesouraria de Sergipe, Jl3quim Jos<; d 
Silra C:tsl ro, ora addido á sobreditl Thl'souraria, da decisii• 
do Sr. libpector, <fliC lhe negou a ajud.t de custo para as c!Ps 
Jll'Zil' de primPiro estabelerimento, visto como, na. fónn:t elas lns 
trtH'<;ilt>i ele 16 de Janeiro de 1860, só teem din·ilo á diL 
ajuda <1,~ t'llsto os empregados nr>meados ou remo\'idos de uma 
para 011tras Hepartiçücs,_e não os que são rn<.lndados ronH 
addidos. 

E por <~;la oceasião autorisa o Sr. InspPrtor pa.ra abonar a< 
dito Chcfn tão sómente a ajuda de custo para d(~spczas d< 
preparos de viagem, visto ter obtido transporte, por ordcrr 
da Prcsid<mcia de Sergipe, em um dos vapores da Companhi< 
JJahiana, segundo consta do ollleio da mesma Presidcnl'ia n.' 
67 de 19 de Novembro ultimo. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N." 31.-ll\IPEIUO.-Aviso de 18 de Janeiro de 1861. 

Ao Presidente da Proyinria tlo Ceará, para ser eliminado tla lista tlc Juizes 
tle Paz da parochia da llarbalha um citlatlau que não tem a idade rxi
gitla pela lei. 

3.a Secção.- Rio de Janeiro.-1\Iinislerio dos Negocios do 
Imperio em 18 de Janeiro de 1861. 

lllrn. e I~xrn. Sr.-Tenho presente o olficio de V. Ex. n." 
185 de 27 de Dezembro proximo passado, transmittindo a re
presentação que ao Governo Imperial dirige o cidadão l'~or
mando Alves Feitosa, residente na parochia da Villa de Santo 
Antonio tla llarbalha, contra a eleição de Romão l)ercira l'il
gueiras para o cargo de Juiz de Paz. 

Allega o representante que o eleito tem apenas 17 armos e 
9 mczcs de idade, he orphão, e vive sob a tutela de sua mãi. 



Em rcspfbla declaro a V. Ex. qur, seguudo o art. !}!) da Lei 
rcgulanwnlar das eleições, wmbina<lo com os %§ 1." e:!." do 
urt. !J2 da Conslituir:ão do lrnpcrio, o eidadão de quem se 
traia não pótl<) ser Juiz de Paz: c portanto cumpre qne V. Ex., 
uma vez que não haja duvida sobre a falta de idade do eleito, 
ordene ú Carnara Munidpal da dita Yilla <jUC o elimine da Jislu 
dos .luizr~s dn Paz, e juramente o imuu~diato ('lll yotos ao !~.-
Juiz de Paz, afiru de cpw esteja sempre compldo o numero 
de .Juiws da parohcia. 

Deus t:uarde a V. E·c-João dt~ Almeida l'crcira Fl!lw.
Sr. l'n'sidenle ela l'rovineia do Ccar;í. 

~-" :12.-Aviso de 19 de Janeiro de 18tH. 

Ao Presideule da Prolinria <lo Rio de Jancii'O, appro\ an<lo a orll~m que 
deu para que 11iio \ olassem un deiç~o prirnaria <'lll a parorhia da Ca
caria os Yutaul<'s do ln!'ar denominado Sacco da !'rala alli qualificados, 
c mon11lorrs na parochia lle ll:tguahy, on\!_c tambrm forão qualifirados, 
c para se tonwrem em separado os seus Yotos, quanllo fossem admitlidos 
a yutar. 

3.• SPrção.- Hio de .Janeiro.-l\IinistPrio dos 1\'rgocios do 
lmperio C'lll 1\1 de J<lneiro de 18()1. 

llllll. n T~xm. Sr.-l~m resposta ao officio de V. Ex. de 2G 
de Hezernbro proximo lindo, declaro-lhe <ptc o Governo Im
perial approra a decisão pela qual V. Ex. dedurou ao Juiz 
de Paz nrai;; votado da Parochia de S. José da Cacaria, termo 
de S . .Toiio do Prindpe, que não podião legalmente votar na 
mPsma parochia onde estão qualificados illegalmcnle os vo
tantes do lugar denominado Sacco da Prata, prrlrmcente á 
parochia de S. Francisco Xavier, Município de ltaguahy, onde 
tambem lbnio qualificados, c onde residem : mas que no caso 
de resolver a mesa parochial de S . .José da Cacaria que fo5sem 
admiltidos os votos de tacs cidadãos, devião elles ser tomados 
em separado, afim de não ser viciada a sua eleição pela nul
lidade proveni<'nte da intervenção de votantes que, pertencendo 
a parochia diversa, abusivamente vot;íriio nas duas sob pretexto 
de acharem-se qualificados em amlJas ; devendo na aela fazer-se 
menção de tudo quanto occorresse, para que em tempo oppor
tuno o poder comtwtente resoln~sse eomo fossP, de justiça. 

Deus (;uarde a V. Ex.-Joiio de Almeida Pereira Filho.
Sr. Presidente da Província do 1\i'J dt' .Janeiro. 

/Jcásücs do (;orcrno. 



:\.
0 33.--~L\.IU:\iL\. -A\iso de 21 de Janeiro ue lSGI. 

Dcrlara qnr ao Oppositor da Escola rk .'\!nrinha, r'prcialmcnte incurHIJiclo 
rio ensino •'P chimira applirada ú pyrotl'chnia, cabem os Yf!l_Çimentos de 
Lente por todo o tempo, que em,ctiHmwntc cwrl'cr r~sc lugar. 

2." Sereiío.--l\io df1 .latwiro.-l\lirdslerio dos Negoeios da 
Marinha ém 21 de Janeiro de 18Gt. 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por Sua Im
perial Hesoluçüo de 12 do corrente mez, com o parecer 
expendido pr·la s(~CÇ"ÜO de guerra e marinha do Conselho de 
Estado cm Consulta de 21,. de Dezembro do anuo pnssado, 
Ha por hem l\Iandar ucebrnr que o Opposilor da Escola ele 
:\farinha, (•specialtncn!c incumbido do ensino de chimicn nppli
enda ú pyrotcchnin, ll'lll direito a perceber ordenado e gralifir<1Ç"ão 
''01110 Lenlt', durante o tPllli'O que cfl(·ctiramcnte exercer cs,;e 
lu~ar. 

Dr•us GuanJ,, a V. S.- Francisco X aricr Paes Rarreto.
:-lr. Consell!eiro Dircclor da Escoln de Marinha. 

~-" :H.- F,\ZE\D.\. -Circular de 2l de Jam·iro de t8GI. 

HcrouunP!Jdn a JHaiur pt~nln:l!idnd<' no cnmprin1rnto dC' nlgnns articos do 
ll<'gulan~cll!O do ~'ello. 

:\finisterio dos ;\'r'?Wcir:s da Fazcnda.-Hio de Janeiro en1 21 
tle J mwiro de 1HHJ . 

Angelo :',Ioniz da Si Ira Ft'ITiJZ' rn•sidentc tlo TrilJUnnl do 
Tliesouro ,\!acionai, ('lll addilanwnlo <i Circulnr n." !l2 de :l! 
do nwz proximo prelcrilo, I'O!il tp:P n•mptll•u aos Sm. ~ns
i'i'!~!on\s dns 'r!u~sonrarins de F.!Zf'llda o _Ut•erPto n. 0 2.'i t:3 d0 
~;r; do dito flh'Z rH;lnd:n~do e\{'CnL:r o i!nppsto (:o s~·!lo, cha~na 
;1 ~1U;.~~H_:r:o dos rncsa1os ~·rs. ]u~p('C!on·~1 (':~:p(~rinlntt•Jdt~ pilra o 
qn2 fH~~pfi!·~:l ~~;til'[~. (!." ,~ 1.u, ~i § 1.n, ~:<~ ~ ~~-o, 5'3 ~ :1.(\, 
cbs T\;u (!;::.; t . .1 p ') <~ p (:-~o ,, 0 cif.~, ;~\ 1{ 1 ~'l:~l~!llPhln ::dlin d1~ 

;; ~:::;I r~;:· ',~1;~r; ~:; ::1!,11!ii;! :~~~!·/\: !!1tr;~::: ;·!!!'i;'[~·~(·.:;!;;~~ {ti;J ;,~~;,:~fi~; I~ ~l)::'il.l i i li Cl c::\5 



:·\o!Jrf' s!'ll" de l!'lras. 

:\Iini;ledo rhs Ne;.:-o:;ios da F<JZen:la. -~',io de Jaaeiro em 
22 de Janeiro de 1SG1. 

Angelo l\Ioaiz da Silva Ferraz, Pre,;hl!~rlft~ tf,J Tribun:ll do 
Thcsouro :\'ael:JIJa!, co;nmHniei! ao Sr. lt!:ipedor da Thesou
raria da Provinei<l !la Bahia <flW o mPslno Tribunal, tomando 
conll;~eimento do r;~ctu·.;o, qne transrnitlio eo:a o st~a o:Jlcio 
n." :r.ia de r~ de .lnl!w do anno lindo, inl<'rpo:;lo por .loüo José 
Fern:lllcles YJ;u~:tlh~u; <h dccisfiu da dita The.io;rraria conlir
rna'.oria da da·· ítce,~h;'doria, qn;) o jal;,;·ou incurso In revali
daç·ro das qnatro letras dD q:w tr.:la o processo; rcsolruu 
dar-lltu provimento p:wa o cll'eilo di) decl~trar lllllla c de nn
nhum cll"t)ilo a tlecis:ío recorrida; por q!lanto, nüo sl'ndo o l't)

correute ljil:"m ac1~itou ou negoeiou as ldras em qw'sliío, anlt~s 
do 1n:~anwrrto do st~!b, e porla;J[O o l'l~:>pon~avd f>"la mn!la 
!11> l:~rmos do ;H·t. U, ~ '1·. 0 U<l h)i de :21 de Oulub:o d') ;S'l:J, 
n:lo P'>:lia, se.n viol<l!:üo !Lt l"i, instaurar-se eoutl"<l elle o pro
~~usso p,~la rd',Tida 111ulta, o que a Ueet:b:)doria deve fa?.el" 
contra o aenilanle e o negociador das letras; ficando atlvcr
tida da irn:;;ularidadt) que eom!llcllcu, c h:.)rn assi111 pelo fado 
1le haver l't)lido, eonlra a expressa disposi:;:1o do art. 1ft. do 
Decreto <b :JO de SDtemhro de 185(), as sobreditas letras, 
que alieis forüo apresentadas ao sello denlro do prazo legal, 
c por con:;:·~\'llinle não C:ilêl\'iio sujeitas á rcvalidaçiio, quando 
para in.;latll'ili"-S[) o prot:nsso contra os re'>ponsaveis pda in
fracl;<io do citado arl. t:J % 'L" era su!licirmte :.1 et:nia at!lhen-
tica dos tilulos. ' • 

Angelo Moniz da Silra Ferraz. 

N." :l~i.-(;t)ElUL\.-Circular d0 :.!:.'- <lu JanL~iro de 18G1. 

üeterlllina IJI!P as dPSJll'zas com o 0,'Jlcdicntc dos "\jndanles dr, OrtiPtiS da' 
Pn':iid(•ncias deve correr pela Secro.taría do t;uH'I'Ilo. 

'La Direetoria Geral.-Hio de .lanPiro.-- Miniskrio 1los :-;,,_ 
gocios da Guerra em 22 de Janeiro de 18ti1. 

Tendo sitio extinetos o.s lugares de Assistentes do Ajudan!l~ 
c;I'IH'ral e restabelecidos os de ,\judantes de Ordens das Presi
dencias; CIIIIIJH'e IJLW V. ~- tt:nlw pn~senln o q1w dispiie a 
lmpt~ria! Hc•so!cH;~w de 7 de "\hril dP JS:H, pnhlicatlil em AvisO 



Circular <IL> 1\l llo lllPsmo mcz: isto hc, qu~ a dcS('f'(il úo 1 
pecliw cxpcdit'nle dt>vn r<~ITl'r p~·la Secretaria do (;OH'I;no. 

Deus Guarde a'. S.-~ebastwo do Rrgo Barros.- Sr. I 
pcetor da Thesouraria de ..... 

N. 37.-l•'AZENDA.-Em 21~ de Janeiro de 18üf. 

Sobre numrn~ucs de 0/lieiacs de Descarga dns Alfaru!Pga5. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 2'•· 
.Janeiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta ao seu oficio n.• 3 de· 
do corTcrlte, tenho a declarar a V. Ex. que, dispondo as In 
lrucçiics do 1." de Outubro ullimo, no art. r,.,", que 
Oflkiaes de Descarga devem ser, em n•gra geral, tirados d'ent 
os Guardas, sô em falta absoluta dPstes, idmwos, poderão s 
nomeados para aquelle5 lugares pessoas estranhns á ll<~parliç.ãr 
por esta rnzão não púde ser approvada a proposta feita pe 
Jnspector da Thesouraria dessa Província no ollicio que p~ 
copia acompanhou o de V. Ex., para o preenchimento das vag 
de Olli<'iaes de Descarga, mas sim a do Inspector da Alfar 
dega, constante da relação que remelto com o seu ollleio l 
7 de l\'oyembro ultimo. 

Transmitto, pois, a V. Ex., para que tenhão a devida ex' 
cttção, os títulos d<~ nomeação dos Guardas l\Ianoel José <i 
Salll's e 1\Ianoel de Jesus Couto para os referidos lugares li 
Oflleiaes do Descarg<~. 

Hnus Guarde a V. Ex .-An.qrlo JIJoniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N." 38.- Em 25 de Janc~i ro de 1861. 

Sobrf': a :ti'J'<'flHia~ão do t•xpcdi<•nle tJe 1 t/2 °,n tias n1erradori:ts rslrnugeira 
nan~gaflas de HHHIS para outras Proviudas cou1 cnrlas de guia. 

1\Jinislerio dos Nt>~:ocios da Fazenda. - Hio de Janeiro en 
25 de Janeiro de 18,1.i1. 

Angdo l\loniz da f~ilva Fenaz, Presidente do Tribunal dr 
TIH'Souro !'\acionai, tl1'clara ao Sr. Insprclor da Thcsourarii 



de Fazenda do Cearú, em resposta ao seu officio n. • 130 de 30 
de Novembro ultimo, que hem procedeu mandando sobr'estar 
nas Mezas de !tendas a aneeadaçfw do expediente de 1 1/2 •;. das 
mercadorias estrangeiras nan~gatlas de urnas para as outras 
Provineias com cartas de guia, á vista do disposto no § 2.•, 
art. 625 do Hegu!amento de 1!) de Setembro de 18GO, que deter
mina que tal iuÍposto só p0tle sc·r cobrado pelas Mezas de l~endas 
para esse lim habilitadas. 

Angelo Moni~ rla Silva Ferra::. 

N.• 39.-Em 25 de Janeiro de 1861. 

As leis que cslabrlf'ecm lllrlhoria dt~ vencimento c necr~:;o aos Empr<'gados 
Pu!Jiicos coJm•çi!t> a ter vigor desde- 11 data de ~ua prcmulgação. 

Ministerio dos Ncg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
25 de Janeiro de Hl61. 

lllm. c Exm. Sr. -lkci:Jro a Y. Ex. para seu conhecimento 
c em soluei\o á consulta da 3.• Contadoria dessa Directoria 
Geral de tli de Novaiilbro ultimo, que as leis que estabelecem 
melhoria de vencimento c aceessu aos Empn~gados Publicas 
comcção a tPr vigor UP3de a data dn sua promulgaç<io. 

Deus l;u;mle a Y. Ex.-A~tvdu Molliz da Silw Fcrraz.
Sr. Conselheiro Uirector Geral da Contabilidade. 

N." fiO.-nll'ElUO.-.\viso de 2:> ue Janeiro de 18G1. 

Ao Pn·sidPnte da Junta de Qnalilicaç;1o da Ilha do Guyern;u\or, do Muni· 
tipio da Ctirtr, sobre n organisação tia IIH'sma .lu11la por 11ão compare
cerem os Eleitores c SuppleBtcs que dc1cm clrgcr os seus membros. 

3. a Secção.- Hio de Janeiro.- Ministcrio dos Ncgocios do 
lmperio em 23 de Janeiro de 1861. 

Tenho presente o smt oflicio de 20 do correnlt~ mcz, pedindo 
que o Goveno lluperiill n~solva a Sl'guinte duvkla : 

Tendo Vm. de presidir á junta de qualilicação dessa paro
chia, na qualidade de 3." Juiz de Paz, visto acharem-se im
p"editlos o 1." c ':l.", c n::ío lt'ndo t:omp;uecido para a formação 



da rderida junta os l'lt-ilorc5 convocados, nem o unico supplentc 
existente na paroehia, deve Ym., segundo o disposto nos arts. 
S." c 10 das lnstrtlcrües annexas no D8creto 11.

0 1.81:! de 
23 de Agosto de 1S3tf, convor.11· o seu inmwdialo na ordem 
d:t vota~;ão, isto 11(', o '•··" Juiz de Paz, para representar a 
turma dos deilorl's, e o ;)." para represcnlar n dos supplentes; 
mas, pre~umindo que elles não colll[Hll'!'CÔrão, vê-se Vm. em
baraçado, por isso que hesita em applil:ar a semelhante caso 
a disposição do arl. 11 •. das citadas lnslrllcções, que lhe pareee 
referir-se a llypotl!ese diversa. 

Em resposta declaro-lhe que na falla daqnellcs Ym. deve 
convocar os 6." e 7." votado; para Juizes de Paz, e se estes 
nfio co!llpareeerem até o dia seguinte pelas 9 horas da nHmhii, 
os seus imtncdi:llos em volm, e assim por diante; devendo 
Vm. eonvidar os cidadiilB votados para .Juizes de Paz segundo 
a rcspeetiYa ordl~lll, ll<to obsl::nte não e:;tarem incluídos na 
lista do; jtr:·,t:w•nt:Hlm, t~OilFJ ddcrmina o Aviso !1.

0 1l3 de 
J :) dl~ l\Ian:o de 1 H5G. Dos dous ri<ladãos que comparecem 
o ma i~ yolarlo nonwará os duns nwmbros da Junta, cuja eleh:fío 
pertencia aos <'l<'itore:;, e o outro os doas que deyiào ser 
eleito' pela turma dos supplentes. 

No caso porém de n:lo cornparel:er nenhum tlos cidadfios Yot:Hlos 
p<~ra Juiws de Paz, Ym. convidará dons que tenl1iío as qua!t
dades de eleitor, ou um só se compareet~r algum daquell<'s. 
Os cidadãos assim eoll\ ida dos elt·geráo os membros d:1 .lunta por 
parle das turmas qne representarem. 

Com t}ll:lnlo a disposit:fio do art. 1'~ daquellas lmtrucc;iies 
re!lra-sc, como Ym. pnrHit~ra, it lJ:q)(llht'se divPrsa, t~lla lw 
appliraYd ao caso ac:tual, \isto lllll~ d:i-se o mesmo emharat:o 
para a fol'lllat;:lo da Junta, isto !.e, n:1o C'Hllpareccr nenhum 
do,; ridalLios quo de\elll represt·nlar os eleitores e supplenlcs. 

Con1 esta decisf,u lira lamlll'lll rcs·:omlido o ollldo de 2l 
do Illt'SIIIo 111ez, t'lll que Vm. collllll!;!lira que os rel'eriuo~ !1-.

0 

e ~)." Juizl'~ dt~ Paz tkixüriío tle coulpan~t'.t'l'. 
lktrs (;narlk a \'111.- Jo!lo de Afm,.ida Pereira Filho.

Sr. :2." Juiz de l'al dcl pm·oêhia da !l\w do lJOY!'l'!lallor. 



\ " H.-.\ viso de 26 de Janeiro de 18(JI . 

. \o Prrsidrntc da Pro1 im·ia do flio de Janeiro sobre o rxcrcicio do carg<J 
de Ycrcador por 11111 eidad<io I[UC hc omcial do Exercito tanto em Pll't,.,
tivo exrrricio, e o mo depois dP reformado. 

3.• Secção.- Hio de .Jhneiro.-1\Iinistcrio dos Negocios do 
Impcrio em 26 de .Jmwiro de 1861. 

111m. c Exrn. Sr.-Foi presente a S. :\I. o Imperador o officío 
de V. Ex. de !30 de Outubro do armo passado, (•xpondo as 
duvidas suscitadas pela Camara ~lunicipal da Cid<Jdc de l'elro
polis <1 respeito do exercieio dos cargos dt~ Y crcador e Juiz de 
Paz pelo Major refonmuJo do Corpo de l~ngPnh!'iros Atnaro 
Emílio da YPig<J, c pedindo no Governo lnqH"rial n solucfio <los 
seguintes quesitos : .. 

1." O militar do srniço nclivo púde ser eleito para o cargo 
de V cn~ador c Juiz de l' az '! 

2. 0 O Governo pôde cslalwlccer limitações do ('Xcrcieio das 
funcçõcs deiloraes aos militares de J ." linha'! 

3. 0 J~ssns limil<H:ões do cxereicio das runcções c!cilorars 
podem ter o caractn pennanenlc de uma suspPnsão inclcflnida 
llc direitos polilicos, sem ser pdos llleios que n Constituição 
reconhece'! 

E o mesmo .~;\ugu~lo Senhor, kndo-sn conformado por ma 
Immcdi:Jta Hcsoluc;ão de 1 G do corrente IIICZ com o Parecer da 
Secção dos l'\egocios do In1pcrio do Conscllio de Estado, cxa
radu em Consulta de 2'~ de Dezembro ultimo, lia JlOr bem 
:Mnndar ucclnrar o seguinln: 

t.o Que, SPlHlo em 180(i o dito cidadão Omcial do l~xrreilo 
do scrric;o a c li \'O, não rodin ser Plllpossado dos cargos de V c
rcndor c .Jni;: (k l'<Jz, para que fôra eleito, visto quc, SPf.\U!ldo 
o Decreto de 23 de .Junlio de 18:31, he incompalivd o exer
cício sinmllanco do senic;o militar com o das f'tmqücs muni
cipaes; mas, tendo <'lle sido posleriormrnle reformado no posto 
de Coronel, ckixando nssim o serviço adivo do Exercito, e 
não constando <JUe cslPja militarmente empregado, cessou o 
legitimo imprdilll<'nto que obstava ao cxcrcicio dos referidos 
cargos; ;l!{om ele que a doutrina do Aúso 11. 0 3ü, de 8 de Março 
de 18't7, <'t:: que se fundou uqu<'lla Catnara l\Iunicipul pnra 
não enlpm;sar dos dites rar;;os ao referido cidudão, ttüo all<~r" 
a !'orlaria tl." 207 de (i <k 1\lan:o de JBit7, cuja disposiçftu 
explicuu, c não comprelttncl() a l1ypotltcse uclunl, visto como 
o eleito niío peclio nem foi Pseuso dos cargos, deixou apenn:: 
de cxcrc(~-Jos {HJI' impedimento l<'gal, quP podia cessar fOill;; 

reforllla ou dc!!lissfio tio S('rriço do Exercito, como se verificou 
depois. ()uanlo ú mudmH:a da parorllia, os allestaclos oll't~n·eidos 
pe!q l'tTSÍd!'ute da dita C=un:1ra não ronsl iluen1 Jll'OYJ 5\lffi!'i!·nle 



'I''; r··,:,, 'J -,tr•Jir :1 pr•·m!nrr::jo d.J C•Jn!it:uaçiio t1·' d··mieilio 
,.,t.1b· lr~rjrJr, !'"'',; rlr,rarnr·ntr,; r·rr.-!!lzi·lr6 r.::~., d··ít,~·. 

2.' Qw·, "'·m d:J' j•J.l, JJPnhUí!JJ lt'i c'l:i:ilr qn.~ ob•tr a quo> 
o rnilifar ,-.. h r-i•:i'n. Tl•-!5 r, r·>;·:r··-i,:i'J •J,., rJr.::•1' d-~ ,-·:·:-·'.;d.,r 
c Juiz de Paz niío St' p•írlc rralizar em quanto o militar r,·,r 
cff,•ctim, como ~c <lc,.idio ultimamente peb Portaria deste -'li
nisterio diri~JiJa ú lllrna. Carnara :\lunicipnl em 1G de De
zembro proxirno pnssado. 

3.• Tomado o quesito de Y. Ex. na generalidade em qur, 
h c concebido, a solução deve ser ucgativa, visto q uc h c inqne•
tionavel que o Governo não tem a faculdatle de pôr limites üs 
func~õcs elciloracs, estando o militar nas condiçõt~s da Cons
tituição c da Lei, mas, entendendo-se as palavras de V. Ex. 
- funcc;ões eleitornes- nn acccpçflo dc-cxcrcicios dos cargos
de qur, se trata, he cvitlente qne o Governo, cstnbeleecndo limi
tacões do r,xerdcio de lars func~t'ies, nada mnis faz do que 
executar o que j<í se acha estabelecido no citado Decreto. 
Com esta solução fica lambem respontlido o terceiro quesito, 
visto que no caso de que se trata não ha limiln~fio de funcçõcs 
eleilorncs, ha apenas susprns5o de exercício de fnncções mu
nicipacs, por força da Lei, sem offcnsa nenhuma da Constituição. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joao de Almeida Pcrcirn Filho.
Sr. Presidente da Província do llio de Janeiro. 

N.• fl2.-Aviso de 2G de Janeiro de 1SGI. 

Ao Presidente da Prm in ria tio l'aranri, sohrc o~ «<cYrrr' que competem 
aos nwmbros <lo Conselho l\luniripal de recurso, c ao Eeu Presidente. 

3.• Secç5o.--Rio de .Taneiro.-:\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 2G de Janeiro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Accuso a recepção do oficio de V. Ex. 
n.• 109 de 28 de Dezembro ultimo, com o qual submette á 
consideração do GoYcrno Imperial o oficio que lhe tJirigio o 
Juiz :\lunicipal de Parannguá em data de 2i do mesmo lllPZ, 

expondo os fundnmenlos }101' que se oppóz u que o conselho 
de recurso tomasse conhecimento dos ree;ursos que lhe forão 
apresentados contra a qu<~li!iraçfio de votantes da parochia em 
a nova reunião do conselho celebrada em virtude das ordens 
expedidas por este l\1 inisterio. 

]~m resposta declaro a V. Ex., para seu conhceinwnlo c cx
pedi~ão dfls ordens necessarias, qtH', com quanto seja exacta 
a dnulrina <pte o dito Juiz expr•nd<', de não dever-se tomar 



conl~ccimrnlo do rrcnrs:1s s:'m qne elles SI'JaO interpostos !t~ 
reclamaç0Ps lksaltentlillas, c sPm qae st•jão instruidos colll os 
documentos cxi~idos pela Ll'i, com!udo nfio póLie dlr, contra 
a opiniüo da maioria do ronsl'iho, fazer aqw~lla oppo,it;ão, som 
so cxpôr a ser rrsponsahilisado pnr rxcPsso de pnller; visto 
que, sPgundo as decisões do (;on~rno Imperial, o Yoto da 
maioria, IJIH'l' nos conselhos ;\[unir:ipaes ue n•curso, qni'l' nas 
juntas d~ qualifica\<in e nw;as parorhiat•s, he que deve ser 
adoptado, ficando s,1lro ao memko Llbsidente o protestar contra 
as dccisõt:s IJUe lhe parecem il!,•gae~, c de fazer inserir na r.cta 
tios trabalho~ o seu protPslo e quacsquer deelaraçõcs que julgar 
conveniente, pura que a uutoriLiade ou o poder supPrior tome 
de ludo cnni:Pci.ncnto quando houH·n·:n ue conhecer dos actos 
praticados por aqui'! las c;;\a\'Õl'S. 

Das d<~risõL~S do Comdlto ~Iunícipal ha recurso Jlara a R(~
lação do distri1~to, e tlr•,;tc remwlio podem os interessados lançar 
mão para obterem a 1'0\'o;;;arJitJ rios proYiawnlo~ dados pela 
maioria dos mrm bnu do Con.wllw 1l•~ Par;magu;í, os quacs a 
seu tempo srriío r<'spnns~lhilifiados, se f,);· rt'I'Onhet:ido que ellcs 
violáriio a L!'i 1~111 ta<~s provit:wnlos. 

V. Rx. daril conheeimvnto d<'slt: A\·iso ao referido Conselho 
de reeursn, c do resultado dos Sl'liS trabalho:; inlbrmará ao 
Governo lm perial. 

Deus <~uarde a V. Ex.- João de Almeida l'ercira Filho.
Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N." 43.-.\viso de 2ü de Janl'i:·o tle 18til. 

Ao Presidente da Pro\illcill ele l\linas Grr::<•s sohm ~~~ aq!niçQes que se fa
zem IÍ clciçno d•~ Vereadores c Juize§ d:· Paz tia parothia de Gequir! rc
lathaniêíltii'á or;;:misaç.1o da MrS<~. 

3.• Seeção. -lliode Ju11Piro.- \IinisteriodosNegodos do 
Impcrio em 2ü de Janeiro de 1HUI. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi p·esenlc a S. M. o Imperador o oflicio 
uo V. Ex. n." 102 de 5 dt~ Outubro do anno passado, lrans
mitlindo a rcpresentaçfío que a V. Ex. <lirigio o cidadão João 
Martins Gomps pedindo que sPja annullada a eleição de Verea
dores c J nizes de Paz, a que se procedeu na parochia de 
Gcquiry no dia 7 de Setrmbro do 1Uo anno. 

E o mesmo Augusto Senhor, tPtHlo-se conformado por sua 
lmmcdiata l\(so!uç1io de 22 de DczemlHo tlo arwo pnsmdo 
com o Parec('r da S<'rção <lus l'lt·;,:ocios 1lo lmperio do Conselho 
de Estado, exnrado em Ccnsulta de 10 do BH'~mo n:cz, lia por 
brm malldar declarar o sl'gt'lii!!P: 

Dct'Í.•i":r•s do f,"r·r nu•. :J 



t.• Qne dll resposta dada pelo Juiz de P'IZ PrNlidenle da 
mesa parochial se deduz que elle deixou de comocar os oito 
Cidadãos immcdialos em votos para a or~anisaçfío da m_.sa, 
pela crra1la intclli~cnría quo deu ao art. G.

0 

da Lei de Hl de 
Agoslo ri e Jt)/~li, en knLlendo qtw a conYocaçfío para e!eg1·r <t 
m-esa niío devia ir albn do nHIII('ro fixado, e q111', tendo fa\
leeido um (\os eidad5os compre!Hmdidos 1\Pnlro dilqndle 11\l

mero, não potli;\ ir com·oear outro que estivesse l'óra. A V. 
Ex., como m:lis inforrna1lo dos manejos dos interessados na 
dei~ão, compele apreciar essa errada intelligenc:a da Lei, o 
decidir su nella houve n~<Í fé. 

2.' A arguição de ter o Cidadão .José A\vrs Lunrs, Escrivão 
do Juiz de Paz c da Suh1lelcgaeia, funceionado na tnl'sa como 
tal e como mesario, acha-se plausivdmente refutada pela ex
plicação dada pelo referido .I uiz, visto qul', ~~111 quanto não se 
contassem os ,-otos dados para a o!"f'ilUÍSaçiío da IJJesa ni"io era 
possível saber-se se o Escrivão estava Pie! to, para que fosse subs· 
tituido nas func,;ões que exercia <'!11 virtude do sru ollicio. 

Na:; llli'S!IWS cireUill:-.laneias ar.liiio-se as outras arguiçfles que 
a \lega o n·presentanle, sendo pot tanto n unica procedente a que 
se rel'erc ao nnnwro dos cidadüos qne organisúiío a mesa pa
rocllial, a qual não he sulTicienlc para que se annullo a 
eleil;ão, visto que na qttesliio {H~Julente occorrc qtw a falta 
de um desses cidadãos não infiuio no processo eleitoral. 

Entendendo poróm V. Ex. que a l'il'it;ão deve ser annullarla, 
o Governo Imperial deixa a d:'ci;iío do caso a V Ex., que dl~
verá allenl!Pr ou 11<10 ;íquclla repn•st'nlaçiío, segu11do as ra
zües que tiver, !ilhas do con!tecínl!'nlo particular dos factos. 

Deus (;uarcle a V. Ex.- ]orlo de Almeida Pereira Fllfw.
~1'. Presidente da Provincia de It!inas (;craes. 

------

N. r,•~.-1'-\ZE:-.;D,\..-Em 2G ele Janeiro de 18131. 

o, terr!'nos beira-rio tle marinhas c allmiiírs drstin<1tlns para logradouros 
puh!icos não podem s!'r aforados ou arrendados ús Camaras l\lunicipars, 
on ter outro de~ tino que não st·ja a srn i dão publlra. 

:\lini,lerio dos ~ep;ocio:; da Fazemla.-Hio de Janeiro em 2G 
de .lanl'iro tlt~ l8li1. 

lll!ll. c Exm. Sr. -Devolvo a Y. Ex. o ineluso requeri
llll'tlto 1los propridarios dos cdi!icios da rua do Caminho Novo 
da:!. t:.1pi!al clPssa l'rO\incia, transmittido com o seu oUlcio n." 
I I ti!' if-i do lllt~-' p:hS'l 1\o, ali111 d;• ll\W V. Ex. c:llli'I'<I<J por 



aforamento pcrpduo 03 rnspcclivos terrenos hcira-rio dt~pois 
do srp:1ra1los o,; que ron~m nPcessarios para logradouro publico, 
como a C::unara l\lunieipal o solicita, c os que lhe forão ce
didos por troca feita com o de S!IJ propriedade em frente ao 
Arsenal 1\c (~tt:'i'J'<I; t·ahr~ndo-m ~ nesta oeeasião rleelarar a V. 
Ex. que n:l r:mna d:JS Ordt~ll'i do TIII'SOI!rO de 7 de Outubro 
c 1. '•· de Novl~lllhrn 1le 18:1;J, ;\yiso de 5 de Novembro de 18'~6 
c Ordem de 23 d'~ Agosto de Jt,;i:~, os terrenos de marinhas 
c ttlluviõc> d1~stinados para logradouro publico ni'io podem ser 
af'orauos, ou arrendados ás Canwras, ou ter outro destino que 
não SPja a servidão publica. 

Deus Guardo a V. Ex.-An.!Jclo llloniz da Silva Ferraz.-
Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N.o Mi.-GUERlL\.-Aviso de 26 de Janeiro de 1861. 

Dednra qur• os pcrlirlos para fornecim~ntos pelos Arsrnnrs, llrpositos de 
guerra e quaPSCJUCr outros Armawns rlrsta ordem, sujP.itos ao fllinistcrio 
da Guerra, deyem ser dirigidos á rcsprctiYa Srrretaria de Estado. 

3. 3 Directoria Gerai.-Hio de Jall(~iro.-l\tinislerio dos Nc
gocios da Guerra em 2ü de Janeiro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.- Derlaro a V. Ex. em resposta ao seu 
o!Tido, 11. 0 1G2, de 21 de Dezembro do nnno proxirno passndo, 
que os pedidos pnra lürnPcimentos, Jwlos Arsenat~s, Deposilos 
de guerra e quaesquer outros Arrnazens desta ordem, sujeitos 
no l\linislerio da Ciuerra, devem ser dirigidos ú esta Sr~r;retaria 
de Estado, al1m de serem proec~s~dos convcnicnlcmcnt<), antes 
de ordenar-se o fornecimento: eom o 11m de dar fcirça a tal 
praxe estabelecida pelas ortlt)llS e111 vigor, expedio-se o Aviso 
Circular de 3 L de Agosto, cujo senlirlo lato foi n)slringido pelu 
de 1!) de Ikzmnbro, ambos daqncllc mesmo anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Scbastiâo do Rego Barros. -Sr. 
l'resirlcntc da Jlrovincia da Bahia. 



N.'' '•6.--DIPEHIO.- Aviso llc 28 de .Ja1wiro de 1861. 

Ao Prr:;idr•n!P tia p,.O\ inri;l dr ~li na' \;rrar•s, d(•rlarando unllas as ~IPiçürs 
dt• \"ereudorrs r .Tni71',.; de P;tt da~ Parorhia~ do Hiu i'a;·do, c dá Düa:..
Yi~tll, por :'L' tPr ille~;:-t!nH'H!r ur?ailinPfo a mrsa. 

:J." Sccç·ii:J.- Hio <li' Janl'iro.-"\linbt~rio <lns ~cgocios do 
lllll'crio em 2'-l de Janeiro de 18{if. 

lllm. e Rxrn. Sr.- Foi presPnte a Sua ~L1ge:;!adc o Impe
rador o ollicio de \ .. Ex. n ." 112 de 5 de Nov<•mbro do anno 
passudo, dando as inforrna<;<ies exigidas por Aviso deste Mi
nisterio drl 25 do Onlubro do mesmo anno sobre ns eleições 
du Yercadores c .Juizes do Paz da Yilla Leopoldina. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se conformado por sua 
immediata Hesolução de 2ti do corrente mcz com o parecer 
da Sccçiio dos Ncgoeios do lmpcrio do Conselho de Estado, 
exGrado em consulta de 2 do mesmo mcz, ha por bem mandar 
declarar o S\'guinlc: 

1. o Qnc h e nu lia tt eleição a que se procedeu no Cura to do 
Hio Pardo; por.:p1anto, tendo com parecido um só su pplen
te de eleitor, devia Gslc nomear os dous membros da mesa 
parochial, cuja elei\ão pertencia á turma dos supplcntes; o 
que n;1o teve lug-ar, ''isto que ellc nomeou um sómenl<', c 
este com os uous já eleit< .s pela turma dos eleitoraes e pelo 
Juiz de Paz nomeou o 4. 0 mesario, o que de certo he contrario 
ás instrucções anncxas ao Decreto n." 1.812 de 23 de Agosto 
de 185G. 

2. 0 Quo tamlwm lle nulla a eleição de Vereadores e Juizos 
de Paz a que se procerleu no Curato da Boa-Vi5ta, visto ter 
feito parte da mpsa o C:apitão Quirino Hibriro de Avellar Hc
zcndc, que, não estando alli qnalilicado, não tinha uma das 
qualidadPs de <;IPitor, e não podia portanto, á vista do art. 
;j,o das ciliH!<Js instrueções, ser eleito membro da mesa. Esta 
irregularidade envolve a pi·cterição de uma formalidade subs
tancial, c como tnl não liÓlle deixar de all"l•dar a validade da 
Pleiçuo. 

Cumpre portanto que V. Ex. n:an<le proceder nos referidos 
Cu ratos ú nova l'lciçi\o de .l uiw3 de Paz sómenlP, ''isto nuo 
eonstilnirem os S3liS votos n:1 dei~'i'íO dos Vereadores a maioria 
dm do :liunicipio. , 

D:·us (i<Iarde a Y. EL --.loi'io 6le Almeida Pereira Filho.
Sr. PrPsiucnte da Prm incia de ~.lin~s (~eraes. 



N." 17.- .\viso de 28 de Janeiro de 1861. 

Ao Prrsidcntc ria Provinda do ~laranh.1o, derl . .ranrlo que nno cabe rc•:urso 
da; decisOps da AsscmlMa Provincial na ,·cri!icaçno dos poderes dos seus 
mcmhros. .. 

3. • Sccçiio.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos l\'cgocios do 
Impcrio em 28 de Janeiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Foi prPsentc a Sua 1\Iagestade o Impe
rador o omcio de V. Ex. n • 117 de 10 de Junho do anno 
passado, transmillindo a fll[~resentação que ao Governo Impe· 
ria! dirige o Capitão Joaquim Ferreira de Souza Jacarandá, 
queixnndo-se do procedimento da Assemb!éa Lngislativa dessa 
l1rovincia por ter approvado a eleição do collegio de Pastos nons. 

Allega o representante o seguinte: 
1.• Não o ter a dita Assernbll·a ndmillido a tomar assento 

na qualidade de supplcnle, corno o lizera a respeito de outros: 
2.• Ter admiltido um membro ciTcctivo que estava pronun

ciado quando foi eleito ; 
3.• Ter approvado, com pn·duizo ddlll representante, a rleição 

do collegio de l1astns Hnns, estando falsificada a n·spcctim acta. 
E o mesmo Angnslo Scmlror, T•:ndo-se conrormado por sua 

immediata Uesolução de 2:J do corrente mez com o parecer 
da S<'cção dos N<'~ocios do lmpt~rio do Consdho de Estado 
exarado em Consulta de 8 de o~rtu bro uo anno passado, lia 
por bem mandar declarar o seguinte: 

Que aqtwlla Asst•mb[(•a obrou dentro de suas faculdades cons
tilucionaPs, á risla do art. ü." do Aeto Acldicional ;í Consti
tuição polilic;a do lmperio; sua resolw;ão hc peremptoria, c 
ntlo h a de lia recurso. 

Assim o decidio o Governo Imperial por Aviso de 21 de 
Janeiro de t85!l, expedido ao Presidente da Província da Pa
raltyha em virtude da Hesoluçflo de Consulta de 31 de De
zembro de 185G sobre caso senwlhante. 

11ortanto nenhuma providencia tPm o mesmo (;ovemo que 
dar á cerca dos a c los de que hc nrguida a refericla Assembléa: 
e quanto á falsificação da acla da eleição do collegio ele Pastos 
Bons, cumpre que V. Ex. mando prosrguir nas diligencias 
começadas para rcrificação desse crime c consequente punição 
dos delinquenles. 

Deus Guarde a Y. Ex .-Joilo de Almeida Pereira Filho.~ 
Sr. l'rcsidenle da Província do Mar1.1nhao. 



N. 0 48.-Aviso de 29 de Janeiro de 1861. 

Ao Dircctor dn Faruldarlr dr llirrito rlc f'. Paulo, sohrr o adiamrnt.n par.1 
a rollar;ilo do gr:ío <I•• lluutor a um Bacllarl'l formado, prln f.!c!o de• co•J>•or 
que clle ia pultlicar 11111 folhl'lo injurioso a al;:;uns l.r•ut:'.'· 

,'J .• a Secção.- Hío de Janeiro.-1\Iinísterio dos Nt·gocio3 do 
lrnpcrio em 2U de Janeiro de 18tH . 

. Forão prcscnl<·s a Sua. l\lageslade o Imperador, eom o ollieio 
de V. S. de 15 do mcz findo, as nelas das st~s.;ües da Con
gregação dess:1 Faeuiclade dos dias 13 e 14 do dito mcz, das 
<Jnacs eonsla qtw d<•pois ele mnn·ado o dia para a collação do 
gr<Ío de IJontor ao B<1charcl Pedro Elias ~lartins Pereira, dc
Ji!Jr•r;Íra a mesma Congregação adiar aquelle actJ para o mrz 
de l\larço proximo futuro, por lnr chegado ao seu conheci
mento qtw aquclle Hacharel ia pu!Jiiear 11111 folheto injurioso 
a alguns Lenlt's, e constar-lhe qun esse foiiH~lo já era conhe· 
citlo por muitas pessoas, estando portanto eommr~tlida a injuria: 

E o :\lesmo Auguslo Senhor, Conformando-se por sua imme
diata Besoluçãn de 1U do correntrl mez, com o parccr•r (la Secção 
dos Negocios do lmperio do Conselho de Eslado, cxal'auo em 
Consulta d1l 2 do dito tnez, manda declarar ú n~fmida Con
gregação qne o adianwnlr• de <[!IC se trata irni1:1rta realmente 
a pena de snspensfio, t;u,lo qnr~ um cri111e he allegndo como 
fundamento (lei la; c p(lrtanto deYeria clla ter procedido nesta 
hypothcse na fúrma rccommendada nos estatutos para a im
posí\:ão das penas, e processar o delinquenle, punindo-o, dt'poi,; 
de provado o crime. I~nlretanto niio houve processo, nem foi 
pro\'ada a existcneia do crime, constando apenas das actas 
mencionadas que o estudante ia publicar um folheto injurimo 
a alguns L<ltllcs, e que este folheto já Na conheeido por muitas 
pessoas, sem Sl' deelarar as passagens i n.i u riosas, nem constar 
que alguns dos Lentes o tivesse lido, nfio se rrovando pois 
a cxislencia da inj11ria, nem n sua gravidade. 

Portanto, não podendo a Congregação soccorrrr-sc de ne
nhuma disposh,'[io dos estatutos, ou regulamentos Yigentes, que 
aulorise semelhante procedimnnto, ou que lhe dô faculdade 
discricionaria para a punição das injurias, eumpre-llle marcar 
dia para a collação do gráo de IJoutnr ao n•fcrido Bacharel, 
e immediatamcntc proceder a eslc aclo, não devendo subsistir 
a decisão que tomou a esse rcspr~ilo. O que commtmico a V. 
S. para seu conhecimento c para fazer constar ;í Con,.,regação. 

Deus Gucll'dc a V. S.- Juão de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Director da Faculdade de Direito de S. Paulo. 



~-" í\l.- A\iso de 29 de Janeiro de 1861. 

.\o Prrsidrntr rl11 Prm inda ria Bahia, ~ohrr a cxorbitanria da rcspt•rtiva 
Asscmhlt\a Lcgislalira nas LPis que df'<T<:lon para srrrm .1ddidos á llc
partiç•Ws í'uhlic11s empn·~ados d!'!llitlidns prla l'rPsid<'nl'in, c par11 lhes 
scrrlll p<qm.; os Yl'lll'ÍnH'nlos do tempo em que cstiycrão sem cxcrcieio. 

:~.·· S<·cção.- Hio de .latwiro.-Minislcrio dos Negocios do 
lrnpcrio <'ltl 2!l de Janeiro de l8Gl. 

lllrn. c Exn1. Sr. -Sua Magesladc o Imperador, Tendo-se 
conformado por sua intllH~eliala Jlesolnção de 19 do corrente 
ílH'Z com o ll<lt"Prcr das SPeÇÕ<~s dós Ncgncios do lmperio c 
.Justiça elo Cons!'lho ele .Estado, exarado em Consulla de 29 de 
Outubro <lo anuo passado, sobre as Leis da AssPmbléa Le
gislalim dessa Pmvincia pro:nulgadas no anno de Hl58, que 
aulorisão a l'r<~sideneia para addir a qualquer HP()<Hlição Pro
vincial dons cmpn·g~Hlos da Secretaria da mesma Pn·sidencia 
demittidos por um dos ant<'cessores dp V. Ex., t) Ulll empre
gado tia Tlt<·souraria Provinciallambt>Bt llemillido, ha por bem 
nt<mdar <leelarar o sq.;uinl<·: 

f." Qm•r nlSSP Oll n;lo J!~a\ a d<)lllhSàO tlo!i n•fcri<Jos Clll

pregadOS, aquella Asscmbl{·a 11iio poJia mandar addi-los a 
qualquer ltPparlit;iío Provimlal, pois que Psta attrihuiçiio não 
csl;\ comprehenllida nas qtw o Ado Atldieional ;\ Comtituição 
política do Imrwrio confere ;í,; ~_\.ssemhl{•as Proyinciaes; havendo 
portanto cxnrhilaneia no S<'U procedimento, e al{·m di>so invasão 
d:1s atlribuiç.fí<'~; do poder l'Xceutivo, que era o uniw cumpe
tcn te para nenwllwnte a elo. 

2." Oue li1111be:H he inconsliludnnal o artigo da Lei do orca
mcnlo ~em <pw a IIH'Silla Assrnil.Jl(•a. determinou que os dous 
t)III[Jregados da rd'erida S<~ndaria fossem pagos de todos os 
vencimeulm: qtw d;~ixúrf!o de JH~rcdwr desde a dPmissão, c 
fossem vencendo alé sPrem addido!i, por quanto nfw ha no aeto 
aduieional uma ~ó disposição <pte antorisc o pagamento de 
ordenauo a quem não estú em exercício de <·mprego. Seme
lhante autorisa<;fío equivale a uma rnercô peeuniaria, c como 
tal hc da alçada do poder executivo. 

Atlcndendo a <!stas con:.;i<lcraçües, o CovPrno lmprrial re
solve, de accordo com o art. 20 do referido acto addicional, 
renwlter as ditas Leis ú Ass<·mbl{~a (ieral lPgislaliva para sua 
revogaçfín; cumprindo entretanto que V. ]~x. deixe de usar 
da autorisa\,"ào <·oncedida pelas mesl!tas Ll'is, visto que a sua 
disposi<;i\o n;1o lw pn•cPplira; ficall(!O entendido que o facto 
de serem <·ssas Leis sublllcllidas ao poder !Pgislativo nfío obsta 
a que V. Ex., se julgar convenicnll', chame n<jllclll's cidadãos 
ao servi<;u tmblico, twrneando-os de novo por aclo meramente 
seu, e nflo em Yirludc de semelhante autorioGcilo. 

]),)\IS ~ ;uan!e a V. Ex.-- Jolio de A fmcida · Pereira Filho. 
Sr. l'rP,idPntf~ da Provineia da Bahia. 



N." :;o.-.\\i:;o de :30 de Janeit"<) de JSGO. 

,\o Pr~.;idt•nte da Pro\inria da CParit, I!Pdaran<lo que n Camara :.\lnuil"ip;d 
d;t Capital n.1o pro~edüra rr~ul:trnli'lllc_ 1 eduLin<lo apurd•nta~~m lllJITillb 

ao Se' li procurador pu r a elo da rrspeettYa As>rmt.!t•a Ll'g.slalll a. 

3." St~cc·ão.- ltio de Jan!'iro.-:\linisl1·rio tln.; Negocio5 uo 
lmpcrio êm 30 de .Janeiro <le 18Gl. 

111m. c Exm. Sr.- Foi prcs<~nle a Sua :\Iagestatlo o lmpc
rauor o olficio <le V. Ex. 11. 0 1:):! <le 20 ele Ontubro do anno 
p:ISS<Hlo, su bml'l tench ú consilli~raçã:J do (;ovel'lll> I mpt~rial a 
seguinte decisão, dada á consulta da Camara M~tttieipal de:;s:t 
Cnpilnl: 

Ouc muito ac~rt.:l<la flira a th)\ib:~rJrão da Camara, n~tlu
zin7to nos G 0 /., marcHJu; no nrt. :~1 JJ ·Lei do L' tt~ Outubro 
de 1823 a p:>rcenta~c~m do lO "/o q:te pPr,:ehia o S:)U p:·octt· 
radot• e:n virtude tl:t f,);oluç<i<~ pmvin.:i.tl tl.~ LU de S:~te mbro 
ele t8:lí; pot· quanto nii:> só c;.; 1 prlrc •nla,:_;,~:n era nwilo supt)· 
rior ao trabalho do me.>rno pl'iH;Uril(lor, como lamh:~tn a ei
tada resolução não podia allPrar uma di;;p()S!ção d.1 Lei G llral. 

E o :\lesmo .\u:;-llsto S~nhor, Tentlo·Sll conforma<b, por sua 
immcLlinta Bcsoluc.:ão de tU 1h corrente mez, com o parecer 
da Secção dos Negocio3 do lmpL·rio do Conselho de Estaclo, 
exarado em Consulta de 2 do mesmo mez, ha por bem mandar 
declarar o ~t>guinte: 

Que a<pJella Camara nfío procedru regularmente alterando 
po1· um acto seu a Lei Provincial que marc:íra o vencimento 
do referido procurador, pois que os aetos das ,\ssJmblóas l'ro
vinciam; sú podem ser revogado;; pelas mesmas Asstlmblóas, 
reconsiderando c!la.> o que lizerão, ou pela Asscrnblóa l~eral 
I~('gislativa; alóm de que o Acto Adtlicional á Constituição po
litica do lmpcrio conraio :ís Assemblt'·as Provineiacs a faeul
dade de legislar sobrtJ a fixação das dcspczas, fiscalisa~ão das 
rendas municipaes e eslabt~lccimcnto de ordenados dos em
pregados das Carnaras municipaes, em cuja classe não podem 
dcixat· de ser comprPhendidos os procuradores. 

Com quanto as Asscmbléas l'rovinciaPS não possão em regra 
alterar as Leis lleracs, no easo do que se trata estão autori
sauns pam legislar; tanto mai5 que a faculdade outorgada ás 
mesmas Assembléas para lt•gislar sobre os empregos municipacs, 
c mnrcnr-lhcs ordenados, he sem limites, c comprehende todas 
as regras que so achão na cilada Ll'i de 18:28 a este res
peito. Portanto uma vez que pela Lei Provincial não ficou 
reservadn ás Camaras l\lunicipaes a faculdade de fazer a re
ducção <lc taes ordenndos, he evidente <(UC ellas não podem 
mais exerce-la. S!l a disposição da citada resolução hc incon
\'Pnirntr nos intrrPSSPS <la Pro,·irwia, a Canwra tlrveria rcpr!l-



si'ntar á :\s:;enJb!<'·a Provinda!, e não fazer a re11ucç~o, ainda 
mesmo com a approvaçiío d(•ssa Pn·si(kncia. 

Deus l~uarde a Y. Ex. -João dr, .Hmcida Pcrrira Fíllw. 
-!"r. Presid(~nlc da l'rovincia do (nará. 

~-o 51.- Aviso dP 30 de J:uwiro de 1Riit. 

Aq Prrsul~nt~ da Pro\inria tio E>pirito Santo sohrc di>JHl>içiíPs de algumas 
Leis da I'I'SJH'eti\'U Assl'lllhl(o:l l..egi~lutiva, (}tte drvt\ru ~e r rr-' ogaclas. 

3.' Secc;";o.-Rio de Janeiro.-l\Iinistcrin dosNP~ocios do 
lmperip (·m :10 dP Janeiro de 1861. 

lllrn. c Exm. Sr.-Foi otJYi(l<í a Secção dos i\'egocios <lo 
lmporio do ConsPlho de EsLHln sobre as L<•is da Assembl[•a 
Legislativa dPs"a Província promulgadas no anno de 185!J: e 
Sua l\lagPsladc o Imperador, TPtHlo-se conformado, por sua 
immcdiata ltesolu~."ão de 10 de Sl'tembro do anno passado, 
com o parecer da mesma Secção, exarado em consulta de 25 
de Agosto do dito anno, lia por bPm mandar declarnr o seguinte: 

1." O acto n:' :35'~ de 22 de Junho, que impõe a pdla de 
palrnaloadas aos escravos encontrados sem licença de seus so
nhares depois do toqtw de recollwr, ex~.:ede á disposi<:ão do art. 
72 da Lei do 1." d(~ Outubro de 1828, (!l\e sú aulorisa as 
pcnlls de prisão c multa. 

2." O art. 3." do acto 11. 0 358 de 8 de Jnlho, que prohibn 
os deprl:iitos de mad1•iras nos portos de Aldêa Velha, Jabuty 
c Engnnho Velho, c determin"l qu~, se a remoção de tans ma
deiras não fôr feita no li~mpo qtw s:~ marenr, sejão citas ven
didas em hasta pnhliea nm h1~nelicio da Camara Municipal, 
olfendc na sua ultima disposit;:lo o direito de propriedade, 
visto que á Camara apnnns deve rrrtPiltPr a importancia da 
multa, c o rcstanlr~, se o hollYI~r, ao senhor das ditas madeirns. 
A mesma censura merecem os arts. 14 c 15 d·1 aclo 11." 37il 
de 2(i de Julho. 

3." A disposi~·iio do art. 3." do aclo n." :JG'•· de H de Julho, 
que autorisa essa l'resideneia para conlwclar a navegaçiío por 
vapor entre a Capital e o Porto Yellio, ou l!.acibCI, d(•ve ser 
cntcn1Jitla de accordu com a rl'solncfw d(~ consulta d(~ 2(i d(~ 
Outubro de tt;,:)\l, puh:il'alla por A\i,;n l~irn:lar dP i de Ja
neiro elo anno passado. 

Attcndcndo ao I[Ue S!~ al':u n:p,~ndiilo, o (~O\'\'fllO Imperial 
submctte os trPs pri lllei r os do~ r•·i",~ri!lo:, ;H" 11)S [t cow~i(k:·a~·fío 
da Asscmbl<;a lleral LPh"islaliv<L 

Deus Guarde a \'. Ex.-.!wlo dr? Afm,idrt Pl'rtira Fil!to.-
Sr. Presidente (!a Provincla do E:~;·irito ~:mlo. 

J)eci~ties do (;orerno. li 



\." ()2.- .\viso de :H tk .L.HH~iro rk l8GI. 

llPr-l:mt: 1." o:;; 3. 0 do art. 2." do r•llttr:Jcto annr\o ao Decreto n. 0 1.GJ:, 
dP fl ue Junho de 18;,:, para ronstruc~;lo da r'trada de ferro da Bahia; 
~. 0 a n•gra ((\Ie ~P tll'n' srguir no pagan1e11Ui dos jnros da 1 .~ ~re~no 
da 1uesuw rstrada. 

7." Secção.- H in de .I aneiro. -llinistrrio dos Ncgocios do 
Imperio ern 31 de .Janeiro dP 1861. 

111m. n Exm. Sr.-C:om o .\viso de 22 do corrente mez 
n~metli :í V. Ex. copia do purecer da Sccçfío dos ::\•·gocios do 
lmperio do Conselho de Estado de 6 de Novembro ultimo, 
com o qual Sua Magestade o lmperudor Houve por bem Con
formar-se por sua immediata Resolução de 21 do mesmo me~. 

Por essa Hesoluç:to Imperial ficou estabelecido, c V. Ex. o 
deve cornrnunicur á Directoria da estrada de ferro da Bahia, 
que o % :l. o rio art. 2. o da ConvPnçfío, a que se refere o Dccr~~lo 
n.o 1.615 de !) de .Junho de 18:J;) deve ser executado, de con
formirlade com o que se lú na copia da mesma Convrnção exis
tente nessa Lf~gação, aulhenlicada pelo Ollieial Maior interino 
desta Secretaria de Estado Josú Bonifaeio Nascentes de Azam
huja; entendendo-se que o euslo do primeiro e completo lote 
de machinas, locomotivas, carruagens de passageiros, carretões 
para mercudorias, nu proporção de uma locomotiva para duas 
milhas inglczas, c de uma carruagem de 1. • classe, duas de 
2.•, e duas de 3.•, e de doze carretücs pura mercadorias ou 
gado para tres milhas, c de lodo o rnuchinisrno rolante, se 
considera cou10 formando parte do capital; mas que a reno
vação, augmento e reparo do machinismo rolante serfío con
siderados como dcspt'zas regulares, que deverão ser lançadas 
nas contas rorrentt·s annuacs de receita c despczn, e nunca 
addicionadas ao capital. 

Pelo que respeita a fixação da importaneia do juro devido 
dPsde a abertura da 1.• secção da estrada de ferro da Bahia, 
a regra que V. Ex. deve observar he a estabelecida na 20.• 
das condiçües, á que se refere o Decreto n.o 1.2!)!) de 1!) de 
Dezembro de 1853, conforme foi decidido pela referida !te
solução I m pcrial. 

Deus Guardo a V. l~x.- Joãu de Almeida Pereira Filho. 
-Sr. Erniado Extrannlinario e l\li nislro PIPnipotenriario do 
Brasil 1'111 Londrf•.o.;. 



N.o 5:l.-FAZENDA.-Cirwlar de :lt de .lanf~iro d1~ tH6t. 

D:t taht>llas p~ra a reducçiío de jardas, metros, &r., á varas quadr:ulas, 
para o calculo dos direitos addicionaes c para o <la armazenagem nas 
.\lfandt'gas. 

l\Jinisterio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 
31 de Janeiro de 1861. 

Angelo l\Ioniz da Silva Ferrnz, Presidente do Tribunal 
do Thesouro ~acionai, transmitte nos Srs. lnspectorcs das 
Thesourarias de Fazenda, para que sejão adoptadas nas Al
fandegas, as trcs tabellas inclusas, sendo urna para a reducção 
de jardas, metros, a unas, & c. á varas quadradas; outra para 
o calculo dos direitos addicionaes de 2 c 5 por cento, dos 
de reexportação de 1 por cento, ~._'1/ c. ; e a terceira para o 
calculo da armazenagem na fórma da regra 2.• do art. 692 
do Hcgnlamenlo rk 19 de Setembro de 1~60. 

Angelo Monioz da Silva Ferraz. 
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'i'J\110.'1. t•a••n St~ (•a!t:•nlinr• o~ tlia•eitos atltliei«r
nat·~ de ~ "/n e ~"f,. o~ d(~ I'('(~XJUU'tu~ão dt~ •. "/o, 
(~ OS de t•X)tll:~«~Si"nh~ dt~ J f"/, da~ IUCI'CIU1cn•tn8 
~JIIC tccnr taxu~ gixal>i DlUt, 'J'au•i!it. (*) 

IL\Z,\o DOS 

IHHEITOS. 

5 o /I) .•...• 

10 o I o •••••• 

20 ''/o • • • • • • 

~lO n/ o • ••••• 

!~() o /o• • • • • • 
;j() o /o • • • • • . 

DIHE!TOS ,\lHliCIOi\AES. 1\F.EXl'OH

'L\Ç.\.0. ----- __________ __/'- --------------- -. 

2 0/il 
,. o I 1 o I o LI i o 

Mui/ ipfi- Divisores. 
carlores. 

- -------------

~/ J() 1 r• 
,) 

2 '10 2 10 

1/10 !~ 20 

1.'t.1 (j 30 

:i/Joo 8 t~o 

4 100 to 50 
........_ 

llXI'EJH

E:'íTE. 

1 I o/ o l 

Multipli-
cadorcs. 

:1.' 10 

1·'/10u 

7:ji 1000 

:'./too 

3i"/ 10000 

3 ,' 100 

! 

(') Calculados os dird!os 1!~ consumo, procure-sr na columna 
respectiva o mmH•ro eorrPSfHHHh·nt<~ <Í rnzfio do~ ditos direitos, e 
por Pile nl:IIliplique-se, ou <liYilla-se ( se fôr multipliendor, 
ou divisor) n i rnporlancía dos nH•smi1s direi los. 

v. 



TaíJeÍià pat•à se ealeulrtt• a aí•iuàzelu\geiai â 
lJUC estão sujeitas as nteJ•eadot•ias na fórtna 
da ••egra 2.• do art. GD2 do Re~nlatnento tle 
t.D de Setemb1•o tle t.SGO. 

1 mez ..••........• 

2 ................ . 

3 ..•..........•... 

4 ................ . 

5 .............. .. 

J 13 mezcs......... .• . • 26 

2 14.................. 28 

3 15.................. 30 

4 tG.................. r..o 

5 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . '··2,5 

6 ...............• (i18 .................. !,5 

7........ ... . ... .. 10,519.................. 57 

8................. 12 20.................. 60 

9................. 13,5 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 

10 ................. 1522 .................. 77 

11. . . . • . . . . . . . . . . . . 16,5 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,5 

12 ...... ' ......... . 18 2'~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

Mais de 2'~ mezes ..•..•..•. 88 

Y. 

(Multiplique-se a imporlaneia dos din•ilos pPlo numero cOI'
respondente aos JHezr•s de arnwzenagc111, c divida-se o produclo 
por 100.) 

Decisões do Got·crno. 7 



N. 54.- Em 31 de Janeiro de f8Gf. 

Sobre justificação da idoneidade do8 fiadores dos responsavei8 á 
Fazenda Nacióoal. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em 
31 de Janeiro de 18ti1. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista o oflicio n. 0 81 de 23 de 
Agosto ultimo do Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda 
do Ccarú úcerca das porcentagens e tlanças das Collectorias, 
d<·<~lara, que n•gular foi o seu procedimento relativamonte á 
lixaçilo da poreentag<'m c prazo para a entrega das rendas, 
mas ni'io em haver aeeilado as fianças, cujos proces§os se achiiu 
sob n. os 2, :l, l~, 5 , ti c 8, visto não ter sido exigida dos 
n·speetivo~ liadores a juslificaçiio adruinistrativa na forma das 
ordens de 28 de l\I<Jiu e to de Agosto de 1858, s 19 de Ja
tl!'iro 1k 185!1, cumprindo portanto que o Sr. lnspector a 
exija das pessoas a que se referem os ditos processos, que ora 
s<~ lhll devolvem; e cnso o não fação, exija dos agentes liscaes 
a apresentação uc novos fiadores. 

Angelo Moniz da Silra Ferra::. 

N. o 55.- Em o 1. o de Fevereiro do 1861. 

Os l'resiuentes ue l'ro,imia elevem pagar os direitos de 5 °/0 todas as 
nzc•s qtH' furem norneauos. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
o 1. o dG l•'everciro de 1861. 

1\lm. c Exm. Sr.- Sua l\lagcstade o Imperador Houve por 
hrm Decidir. por Sua lmmediala c Imperial Uesolução de 30 
de Jant•iro prm.inw findo, tomadn sobre Consulta da Secção 
de Fazenda do Con,;l'lho dP Estado de 9 do dito mrz, que 
os Presidentes de Prmincia dPH'III pagar, como Emprqwdos 
de Commis,;ão. os direitos de 5 o o todns as lczes que forem 
uome<Hlos: o qm' eommunico a Y. Ex. pJra sua intelligeneia 
l' deYidos etreitos. 

Deus Gunrde a Y. Ex. -At~gelo Moniz da Silt•a Ferraz.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade, 



N. 0 !:iG.-Em o t.o de Fevereiro de 186!. 

Esplica a disposição do art. 56 do Rrgulamento do seBo de 26 de Dezem-
bro ultimo. ~, · 

Ministerio dos Negocios du Fazemla.-Rio de Janeiro em o 1.0 

ele Fevereiro de 1861. 

Não havendo a Recebedoria do l\Iunicipio dado, na execução 
t1o Regulamento que baixou com o Decreto n. 2. 713 de 26 de 
''Dezembro de 1860, verdadeira intellifl'ellcia á disposição do art. 
16 do mesmo Regulamento relativa á restituição do que se houver 
pago, convórn que V. S. advirta úquella Hepartição que are
ferida disposi~ão he unicamente applicavel ao sello infer·ior que 
Je houvPr pago depois da execução do mesmo Hcgulnmcnto, 
por engano ou por outra lJUalquer cireurnstnncia, e jamais ao 
de titulos, fJll() se cobrou <le 111euos em virtude do Regulamento 
de 1850 por dd'dlo de lotação ou por ontra causa qualquer 
iodependenle <le vonladn das partes ou dos Empregados, cum

'prindo que, nos casos ern que as taxas pelos mesmos Regula
:,meotos se arn•cadfto por meio de verba, S(~ cobre simplesmente 
~a diiTerenca, observando-se isto nwsmo nas sPntenças, sobre
l'tentenças,' tmslildos e outros papeis forenses e semelhantes, 
Dio comprchendirlos na disposiçiío do art. t;í, que se tiverem 
tomeçado a escrever antes da <'XL'euçiío do novo Hegulamenlo 
em papel se!lado de taxa ini'PI'ior á aelual, lançando-se a verba 
do sello da dill'm·ença na ultima folha, corno se praticava antes 
da existencia d') papel scllado. Outro sim convem que ao mesmo 
passo V. S. rccomrucnde toda a facilidade e presteza neste 
serviço. 

Deus (;uarde a V. S. -Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Director GL'ral interino das Hcndas Publicas. 

N. 0 57.-Em o 1.• de Fevereiro de 1861. 

Faz algumas alterações no Regulamento da Secretaria de Estado dos Negocios 
da Fazenda du 21 tle lJ('zemuro de 18&!!. 

l\linislerio dos Negoeios da Fazenda.-Rio de Janeiro em o 1.• 
de Fevereiro de 18ü1. 

Em vista da autorisaçiío concedida no§ 12 do art. 11 da Lei 
n.o 1.1H de 27 de Setembro do anno lindo, determino que o 
Regulamento da Secretaria de Estado dos Negoeios da Fazenda 
de 21 de Dezembro de 1850 se observe d'ora em diante conl 
"'s seguintes alterações; 



Art. 1.0 A Sccte!:tria sel'iÍ divididll ru1 (JUUtró s(lCÇi'ics: 

A 1." terá a seu cargo: . t.• O cxpcllientc com os outros l\linisterios, Estações de l!'a-: 

zcnda c autoridtHkS na Ctirte. 
2. o A expcdiçiío c n·gislro (\as J.eis, Dccrclos, Uegulamentos 

c Instrueçücs perlenr('lll<~5 ao Minislerio da l<'azcnda, c sua 

publicação na folha o!llcial. 
3." I~serevcr os termos que tiverem de ser assignados na Secre-

taria, c lançar Clll livros proprios a entrada dos Avisos c om
eios das Hepartiçõl'S da Côrle que nella !orem cn tregues. 

!, .. • A distribuição dos relalorios, balanços, orçamentos c col
lccçõcs de legislação r~ertenccnlrs ao Ministcrio da Fazenda, c 
bem assim fechar c dar sa!lida a todo o expediente da Secre
taria, c lançar no livro da porta os despachos proferidos nos 

requerimentos c ruais papeis. 
A 2.• será ineumhi<la da eorrrspondencia com as Camaras 

Legislali\'as e com as Legações, Consulados c Agentes do Go
verno no Exterior, e de todo o expediente relati\'O aos negocios 
que houverem de s<·r tratados pelo Consr~lho de Estado; e bem 
msim lla collecção dos arestos. 

A 3." rani todo o expediente relativo aos ncgocios de inte-
resse publico ou purlieular, incluídos os Decretos, Títulos ou 
Diplomas que pertcncm'l'lll üs l'rovineias de Sergipe, Alagôas, 
f'crnambuco, Parahyba, Hio t;ranlle do Norte, Ceará, Piauhy, 

:Maranhão, Pará e A111azonas. 
A !~." será en<·atTPga!la de todos os negocios pertencentes ás 

l'nwincias do Hio dt• Janeiro, llahia, Espírito Santo, S. Paulo, 
Santa Catharina, Hio (;rand<~ do t:'ul, Minas Grraes, Goyaz, Mato 

t;rosso e Paranú. 
Art. '2." CHia uma rias Ser.r;õcs sení dirigida 1:or um Primeiro 

Ollieial, dPsigna<lo pelo Ministro da .Fazenda, c coatljuvailo pelos 
Segundos Oflieial's, conforme a distribuição que lizN o respectivo 
Ollidnl Maior, seguntlo ns n<·ePssida<les do seniçn. 

Art. :3." Nos impedimentos repentinos llo Chefe de algumas 
das Secções, passaní a fazer as suas vezes o Segundo Official 
ma:s antigo, c em todo e qualquer outro caso será substituído 
interinamente por quem o :Ministro da J<'azeuda designar. 

Angelo Moni: da Silva Ferra::. 



N. 58.-IMPEIUO ·- A riso dn !~de Fevereiro de 1861. 

Ao Prrsidrntr da l'rovinria <Ir Sr•t·~ipo, npprO\·anrlo a drcis~o qur dru para 
se pru<·t•t!t•t· a sortrio no c•ntpatr• qtu· hottYC nn r.leiçJo de nm Cidadão 
para substituir a 11111 nH~llthro da ttH"sa parodtinl da 'cid;td~ das Lantngciras, 
qnc firitra imprdido tlr sPn ir. · 

a.a Set~ção.-llio dP .lanl~iro.--:\linhterio dos Negoeios do 
IrnpPI'IO ent I~ de Fevt•rl'iro dr• 1Hii1. 

I IIm. e Ex111. Sr.- E111 rr~,;posl a ao uffir•io dP V. Ex. n. o 3 de 
3 de Janeiro prox.itno llnrlo, rl<·cLtro-IIH~ <pw o Gov(•rrw Impe
rial appron, por ser eonforr11e ao quP dispô<' o nrL 7." das 
lnslrui~Çi'í<•s atHwxas ao lkcrclo 11." I.Hl2 de 2:3 de A;.\oslo de 
1856, combinado com o art. 17, a decisiio IJIW V. Ex. deu á 
consulta do .luiz dr' Pa7 Pn•si<lenlP da M1•sa Pamr.ilial da Ci
dade das Larangeiras, fi<•••larando-lhe qtw, tendo-s•• de proce
der á nomeaçiio de uma pessoa qne snbslilnisse o .MPsario im
pedido, c tendo o mesmo PrPsidc•ntn e um Mesa rio votado a 
favor de um Cidadão, ~~os outros dous l\lesarios a favor de outro, 
devia-se recon'Pl' no sorteio cntm os dous Cicla1liins propostos 
para a<jUella sub!'tilllit;fío. 

A disposiçiio do eilado art. 7.", fJilC mantla rrcorrPr á sorte, 
hc applieavel á elcil:iio dos suh:ilitulos dos J\lesarios irnp,~dirlos, 
tanto no caso de dar-se o impe1limcnto anl<~s de assignada 
a <u·.ta da forrna<:i'ío da l\lt•sa Parochinl, conto fkpois. -

licus Gllal'dl\ a V. Ex.- .Tolio de Almeida Pcrcint Fil!to.
Sr. l'rcsidente da Província de Serf;ipe. 

N." 50.-FAZE!\Iü.-Em !,. de Fevereiro do 18GI. 

i'ohrr, dirPilos rl~ c~prdit~lliC <le mcrcatlnrins. 

l\linislerio dos N(·grwios da FazC'mla.-lUo de .Ta~wiro em !~ 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo 1\foniz da Siha Ferraz, l'resid••nte do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em resposta ao offieio n.• 37 de :w de Ja
neiro proximo passado do Sr. lnspPctor da Thcsouraria de Fa
zenda da J)rorincia da llahin, snunJ a consulta f(~ita pelo Ins
pcetor da AlfmlllPga da mcsBw Província, se nos termos do art. 
512 c seus paragraphos, e art. li':!;), § 1.0 do Hcgulamento que 
baixou com o Dt•crdo n.o :!.G47 de 1V de f-ll'll~llluro ullimn e da 
Circular n.• li8 (],~ !J dn Norctnhro do ~~~~·smo Hnno, s1ínwnt.e 
süo sujeitos nos dirl'ilos de 1~\ji('(lienl<~ as m•·rca<lorins rorn-



prehendidas nos~~ 11, 18, 20 P 3:.! do referido nrt. 512; dcelara 
ao mesmo Sr. lnspcctor qm·, na fôrma das disposic;:fí<•s do citado 
Hcgularnento, são sujeitas á dirl'itos de expediente as mercado
ri;ls estrangeiras não comprehcndidas na <·xct•pção do referido 
~ 1." do art. 625 a que für concedido dl~spacho livre, e que 
1'1\\ taes circumstancias se al'!1fiO as <lPsign<Hlas nos mencionados 
§~ 11, 18 c 23 do art. 512, e bt~m assim as do q1w trata o 
citndo § 20 do mesmo artigo, nfio só por se não acharem ineluid;ls 
na referida excPpção, como porque fazl~lll especial objccto da 
uisposição do ~ 2." do mesmo art. li25. 

Nos mesmos termos se achão as dos~§ 30 e 31 do art. 512, 
não havendo razão jmidica que as isenll', á vista da disposição 
do citado art. H25 ~ 1.", e tanto mais quanto anll's do referido 
Hcgulamento, e não obstante gozarem de i~enção do direitos 
de consumo, sempre estiverão sujeitas aos direitos de expe
dient<', salva todavia qualqtwr <lisposição especial de Lei ou con
tracto na fôrma do mesmo Hegulamenlo. 

N. HO.-Em r~ de Fevereiro ue 1861. 

f-:.obrc ~ubstituit;fío fie enlpregadus nos lugarPs que ('Xerrcnt. 

l\linislerio !los NP;..(ocios da Fazentla.-Rio de Janeiro em '~ 
uc Vl~vereiro de t~lil. 

Angelo l\loniz dtt Silva Ferraz, l'resitknln do Tribunal do 
Thesouro Nal'ional, dedara ao Sr. lnspector da Tltesouraria de 
l<'azenda do Amazonas, t'lll resposta ao sett ollicio n. o !~(j de 10 
de i'\ovl~lllhi'O tk 18:)~), que as lüne<;Õ•~S do lugar de Amanueuse 
de Seer'!taria das Tltesourarias dt• Fazi'!Hla súo diversas llas do 
emprego de Porteiro e Carlorario, conforme o art. li.

0 

do 
Deerl'lo de J'l. de Outubro de 1857, a 'ista do q11e, servindo 
UH\ ~:arlorario na SPt'l'l~laria, não tl'm dirt'ilo ú 5." parte do 
·venciiiH~nto do lugar 1lo AnHlllUPllSP, o qtH' súmenlt) pl'Hlt~ dar
se em lugares singl!lan·s cujas funl'ÇÜl'S s<'jiio divnsas das do 
emprego substituido, e laes siío, nas Tlwsourarins, os de lnspt·e
torcs, Contadon·s, t•roenradures Jiiscaes, Chefes tle ~erçiío, Ulli
daes Maiores e Ullit;iaes tle Secretaria. 

Angelo llfoniz da Silva Ferraz. 



N." 61.- Em 6 de Fevereiro de J861. 

Indica o artigo da Tarifa em <(UC den•m st•r r]assilicados os 'c Tos de co\'3. 

1\Iinisterio dos Nrgoeios dil Fazcmda.-Hio de .L11wiro l'lll ü 
de Icevereiro de 18\it. 

Angelo 1\loniz da Silva Ferraz, Pn•sidenle do Tribunal do 
Thesouro Naeional, declara ao Sr. lnspc•c:lor da T!l!'souraria 
de Fazenda do l\1rá, em rc~sposta ao s<~u o!Iit'io 11. Hi5 ele 21 
de Outubro de 18;)(), que o IIICsmo Tribunal resoheu dar pro
vimento ao recurso intt)rposto por João Pinto de Araujo c Filho 
da decisão do Sr. I nspcctor, conlirmaloria da da Alfand,·ga quo 
classificou no art. 741 da antiga Tarifa quatro cunllctes com 
ferros de cova que submell<~rüo a Ll<)spacllu; ''isto como, pela 
semelhança dos ditos ferros com as encha<las, e só podeudo ser 
applicados no serviço da lavoura, abPrtura de estradas, &c., 
dcvião ser classilicados no art. ü52 do mesma Tarifa, e c<•mo 
taes sujPitos a taxa de Hl réis por libra, e de ora <)lll dianlr) nu 
art. 1. 4!~0, que lhe h e correspondent<•, da nova Tarifa de 3 do 
Novembro de 1860. E por esta occasião se rcmelte ao Sr. lns
pector a amostra du ferramenta que acompanhou o seu dito 
officio. 

Angelo lJioni:z da Silva Ferraz. 

N. o 62.- Em () de F<~Y<~reiro de 18ü1. 

Sobre os exames para o provimento dos lugares da 1.• c 2." cntranl'ia das 
Alfandrgas. 

1\Iinisterio dos Nag-ocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em ü 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo l\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da Thesouraria da 
Fazenda de Pernambuco , em resposta ao seu oficio n. 12 de 
21 de Janeiro ultimo, que foi annullado o concurso para prcmt
chimento dos lugares de Praticantes da Alfandega , por ter 
versado sobre parte das matarias exigidas pdo HPgulamento 
de 19 de Setembro de 1860, cumprindo que o Sr. lnspcctor 
mande abrir novo concurso. E por esta occasião o adverte 
de quo o referido Hcgulamento com bastante fundamento re
quer a approvação das mat<~rias designadas no art 74 para a 
nomeação dos lugares de 1." e 2. • enlrancia com a limitação 
do art. 76, o quo a disposição do art. 73, como clanuncnto 



!<•~ t'econlwccde sua simplrs leitura, refere-se ao modo pratico dos 
concursos c rxamcs, c finnlmente que nada obstu a que se 
exij;io maior•·s hahilitaçõPs para os lugares das Alfandcgas do 
qtw para os d;1s Tlwsourarias. · 

Angelo 11/oniz da Silva Ferraz. 

N. G:L- DIPEIUO.- Aviso de 7 de Feyerciro de 1861. 

Ao Pn·,idrntP da proYinria do Hio rir .Tanrii'O, mandando susprndcr a possl'. 
do~ VPrPn.dores do munieipio d•~ S. João úo l'rincipr, r de Juizes de Par. 
da paroclna do l'a"a Tr<'.<, 1ln mr>mo muni!'ipiu. 

3." Secção.-Hio clP Janciro.-:\Jinisterio dos Negocias do 
Imperio em 7 dn Frvereiro de 18til. 

lllm. c EKm. Sr.-Forão prcsenl<~s a Sua :\Jagrstadc o lmpe
r,ulor os oflidos do V. Ex. dr) ao de l'lovemhro c 1 O de 
Dezembro do anno passatlo; o pri111eiro transmittindo a reprc
SPnlar;ão que ao (~uverno l111pcrial dirigirão João Teixeira de 
~:ar\'alho_ e Almada, c Antonio Moreira de Araujo, expondo as 
trrPgulandadPs occorridas na eleição de Yercadores c Juizes 
'") Paz da Pamchia de :\'os'ia Senhora da Conceição do Passa 
'j" \/•" ;,. f•''J r!• r.: . .J•,;jl) rJ<i f'I'ÍTJ'.·ipr•. P IJ ~r•:_mndü re!11CltC!1U0 

---; ·~ -~~: ~--- -.~~-· ~· P:·~>. ~l= 

Jrr·dt·m f>l'r>Jflf;IIUib rl.r;t·r,t r, itb!b'' U•ffl qur: a.i jllntd5 'T; lfi
lit~adoras tem proeur<Hlo elevar o numero dos votantes dclla; 
e o nw.mw Au~uslo Senhor, tendo-se conformado por Sua 
I11111Wtliata Ht~solu..:ão de 1~ de Janeiro ultimo com o parecer 
d;t S•·c•Jio dos 1\l'~ol'ios do lmp<~rio do Conselho de Estado, 
t~xantdo ctn consulta dn 30 de Dczcmhro do anno passado, 
it 1 l")r lwm man<lar drclarar o seguinte: Que para não 
n;;-irkr.il'-''' l··;z!titnt a reft>rid.J eleiçii<) hr' mais qnr suiTicil'ntc 
iJ circnm~lancia de t<>r ellc~ sidiJ feita por uma qnalitil'aeãu 
ra liealmcnte viciada, visto qtte, contendo a l'arochia 1.28\J 
itahilanles do sexo masculino, induidos neste numero estran
~t·iros, n11~nores e individuo~ I'Olll rentla inferior á de 200~, 
forfto entretanto qualifirados 1.122 volantes. A qualificação ilc 
a base da elnição, c pot tanto não h c pos,in~l que se cqnsi<kre 
Psta lrgilima c vnlida quando aqudla cstil evidentemente 

litlscadn. 
<)nanlo ao ahnsn com qnc as juntas qnalificadoras daqnella 

parochia le111 proeuratlo elcv<•r o nurBero dos respectivos votantes, 
na:la ltn <JII<l rcsolvtT, poi~ que para a repressão de taes abusos 
u ld ret:"ulamcnl:y_r Lll~s elci•;C.es facullu nos interessados o~ 



recursos de que dnvrm lançar mão, quando entenderem que d 
qualilkaçflo foi ft·ita irrrgulamH'nle; e uma vez que taes 
recursos niío for;-,o interposto'; na ot:easiflo compPtente, só resta 
aos IIH'Sil!Os inlt'l'I'SS<Hlos a l'aculdadt~ <k apres<mlarem suas 
reclanla~·õt•s ;\ nora junta, quando 1·sta se reunir para procedct· 
á reYbiío d;1 qualiíiratJw . 

. \llendPndo ao qut~ st~ acha 1'\)HJ.i[o, ~~a quP as Irrl~gularidades 
da qualilicaç;io, jlt'!a qual s:· f:·z a reli·rida ~~ki<:iio, estão eviueutc
ment<~ provadas, o Gmerno lllljii'I'Íul, niío jui~;ando-se compe
ll·ule para annullar a qna!illcar;io, pois que a Lei deu essa 
eornpelencia a autoridadt~s ddPr!ninadas, e ao mesmo tempo, 
não podendo dt•ixar pas"ar o prcrPdente de funccionar uma 
camara clt'ila ('111 úrlll(lc dE Ull:;l 411Jiifica1:ão visivelmente 
\'iciada, n•,;olye 1nandar sustar a posse dos l'ieitos, continuando 
a runcciOilill' o;; \'en•adores n .luizt•s de Paz do l(Uatriennio findo, 
ali· que a "\ssemhlt'·a t;eral L<~gislaliw resolva a tal respeito, 
e cstabPlrça a providenl'ia que se deve tomar em casos identicos, 
visto que não lw admissiyd que se proceda a uma nova eleição 
por uma qualifica('iío viciaria Pln sua rssrncia. 

ll<•us l~ll'l!'!l!~ a r. Ex.-Joã·J de tllm:;idn l'ereint Filho.
Sr. ]'rl'sidt•n!e da Proyinri<! do Hio de Janeiro. 

IX. (i't.- A riso de 7 de Fcvert•iro de 18GI. 

Ao Po·t•,idenle tia Prm inri.t dn Piaoohy solm~ a itll'o:np:tlihilidad,• na arl'u
mnlal'ilo elo •·an.w 1k Juiz de Paz rom os ollkios de TaiJcllino e de Esrriyão 
do c;',et I' dos iírploi!Ds. . 

:l.' Sccriío.-Hio de .laneiro.-Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 7 de FcYcr<·io tl<~ 18\il. 

lllm. e Eun. Sr.-Foi onvicla a SPcçflo dos NPgocios do 
Imperio do Conselho <lc E~lado sobre o offieio de'. Ex. n.• 
H de 18 de Agosto do anno passado, subnwttendo ú approvação 
do Governo llllfl''rinl ;í d<~cisiio que <ic'n sobre a incompatibi-

: lidndc do cargo dn .Juiz de l'.tz com os oficios de tabcllião o 
'de escrivão do ciwi <~ fL• orpll;ins; e S11a iifag·t•starlc o 1mpPrador, 

conformando-se por s11a InmH'tliata lh'soluçiio dn f!) dn .Janeiro 
Ultimo CO!ll () 1':1!'1'1'1'1' da tlita s('('(,'il:1, ('X<ll'ildO ('111 Cnnsulta 
de 22 de nezemhro anlecedettle, manda deelarar a Y. Ex. que 
a incompatibilida<ln do dito cargo com o o!Ti<·io de 1ahclliiío 
está declarada pdo AYiso d1) H de Março de 18:37, c por 
tanto hn apprnva<ln a dccisiío de Y. Ex. rws!a pnr!e. 

Quanto ú outra incompatibilidade do rel'erido cargo com o 
ollicio de escrivão, não lw decisão do (;ovcrno sobre cl1:1. o 

[)cci~tia do Gunnl,l, ~3 



na fórma das ordens em vigor V. Ex. não a podia declarar, 
fazendo extensiva rí ac.;umulação dest(~S empregos a disposição 
do Aviso n.• 8H de 't ele Junho de ·18~7. Attcndendo, porém, 
ao disposto no art. 23 do Codigo do Processo criminal, c no 
Aviso do Ministcrio da Justiça, 11i'lo impn·sso, de 4. de 1\Jaio de 
1843; bem como á doutrina do lkerl'to n.o 501 de 17 de 
l<'evf'reiro de 18'•7, e ás dPeisiiPs dos Avis<)S de 13 de Outubro 
do 1831, e de 20 de Abril de J8 1t!l, onde se declara a ineompati
bilidadc do ollieio de Cnn.Jor de orpltãos com o cargo de Juiz 
de Paz, c dos offieios de Escrivão de orphãos c Escrivães dos 
auditorios com o cmprPgo de Vereador, cujos fundamentos são 
applicaveis ao easo em (JUC5tâo, ha ccrtanwnle mcnmpnlihilidade 
f'ntre o jú n~ferido carp;o de Jniz de Paz e os oflicios de 
Escri\ãn do Civel c de nrphãos, c portanto não podmu clles 
ser accumulados. Ohsnrvo pon;m a V. Ex qnc não he applicavl'l 
á accumulação do cargo de .Jniz de Paz eom aqnelles ollicios a 
limitaçáo do Aviso n." 208 de 1H <h~ Agosto de 18-Hl, pois 
quo em caso nenhum póde-se dar tal accumula~.fio. 

D1ms r.u,mk a V. Ex. ---João de Almeida Pereira Filfto.
Sr. Pf'l:'>irl•:llk d:J Provinda do Pi:•ulty. 

N. ü:>.- Aviso de 7 de J<evereiro de 18ü 1. 

A' I"cgação Imperial em Londres sobrP o arbitramento em questões da 
estrada de ferro <la IJahia. 

7.a Secção.- Hio do .Janciro.-::\Iinistcrio dos Negocios do 
Impcrio em 7 de Fevereiro de 1861. 

111m. c I~xm. Sr.-Tenho presente o officin de V. I~x. n.•s 
de 8 do rnez findo, aeompanltado da eopia de uma carta do 
Presidente da Companhia da estrada de ferro da nahia, c do 
n." 280 do Diario da llahia de (i de lkzembro ultimo, em 
que foi publicada uma correspomlencia do ]~ngenlteiro Fiscal 
}<'irmo Josó de 1\lnllo, ú respeito do arbitramento nas dcsappro· 
priaçõcs para attuella estrada de fl'rro, na qual declara que o 
arbitro do Governo não tem arbitramento seu, que este ha de 
ser necessariamente ou o dos peritos do empreiteiro, ou o 
dos proprietarios, á vista do Aviso n.• lt07 de Hi de Novembro 
de 1857. 

J~m resposta tenho de declarar a V. Ex. que o refcridc 
J~n~enltciro Fiscal deu uma· i ntelligcneia crronea ao citad! 
Aviso, o qual simplesmente dispüe que a commissão dos ar 
bitros, de ql\e trata o art. 4-. o do 1\egulamento de 27 do Ou 



tubro de 1855, deve proceder como Jury civil, dando a sua 
opinião, não por votos siugulares, mas sim por maioria nhso
luta; c oulrnsirn que no ,\yiso ;\ V. Ex. dirifddo l'lll 28 d0 
Julho de 18li0 es!<Í <iPcidiilo, d<~ futll'oi'lltidadP Cilllt o art. 12, 
§ 1.0 do citado Rcgulnmento, qtw, o qtw o nrhilro por parte 
do GoYemo não púdc fazPr, hc opinar por indctHnisaçÕ('S infe
riores ús oll'erlas do emprezariu ou ,\gentes da Contpnnhia, ou 
supcriorPs ús exigcncias dos propridarios dos l<~rnmos ú que 
se refere o HH'neionadn art. 12. 

Deus Guarde a Y. Ex. -.João de Almeida Pc1cirn Fllho.
Sr. Enviado Exlraordinario c l\linislro Pleuipolcnciario do 
Brasil em Londres. 

N.o Gü. -GUEHRA.-A yiso de 7 dl~ l•'cvrreiro de 18Gl. 

Declara qnr os Ajudantes dr ordens das l'rPsidPncias thn <!irrito ús YUll· 
tagens de btado Maior de 1." classl', ;;rja <tnallúr o Corpo ú •tne pcrtcn~ão. 

4.• Direetoria t_;eral.-Hio de Janciro.-1\Iiuislerio dos Nego
cios da Guerra em 7 de l•'evereiro de WG l . 

lllm. c Run. Sr.-Em rrsposta no seu ollido de (i de Janeiro 
findo, tkclaro a V. Ex. que os ,\judanl<'s de ordens das Pre
sidencins tl~lll dirl'ilo ás vantagens de Eslaúo i\laior de 1. a elaSSf~, 
seja qual mr o Corpo ;í que perlenção, Yislo !JIW as yanlagcns 
são inhcrentes aos exercido:;. 

Deus Guarde a V. E'\:.- Se!mstiao do Rego Barros.- Sr. 
Presidente da l'rovincia de Sergipe. 

N. (i7.-FAZE~ DA.- Em ~~ lk l•'l'rcrei ro dn 18G 1. 

Sobre apresentação dr manilhtos nas ,\lfauilqmi. 

~linisterio dos ;\ego1·.ios da Fazenda.- Hio de Janeiro e111 

8 de FC\cr!'iro dú 1801. 

AngPlo l\Joniz da Siha Vcrraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro N neiona l, n•sp<Jdcndu ao oflil'io 11. o I!) de ':W de 
Dezembro ultin10 do Sr. lnspl'dor da Tllc:;otlraria da Provinda 
do Espirílo Santo relatiraBwnlt' ú represculaçiio do lnspector 
da respectiva Alfandega sobm a cntre;~a do mani!blo aberto 
do co.rre:;anwnto d.o r apor Jllawhcnse. o llo patadw Noss!J, 



Senltora da Penha; declara ao S1·. lnspr•dot· da Thcsouraria 
da mrsma Província, para qu;~ faça constar a dita Alfandrga, 
que, em vista do disposto no nr!. r,:H, ~ 1. 0 do Hegulamcnto, 
dr• SdPmbro rio :111110 p:1ssado, niio porliiio os mestrrs dos 
mencionados barcos aprPsr•11lar os ma11ifPslos atwrtos, porquo, 
tratando o eitado artigo liio súnwnle dt• duas vias lle manifestos, 
dispile ao lllcsmo !1'111po I'XpressamentP qne seja uma entregue 
ao Capitão ou l\lr~stre em rarla fechada, t) outra archivada na 
Heparlição; á vista portanto r! e !fio terminante disposição não 
podia a referida A lfandega proeedr•r de fórma dill'erentc da 
prescripta no dito H<'!:Wianwnto em vigor, erenndo uma 3." 
via de manifesto, não rceonhecida no mesmo Regulamento. 

Angrlo Mo1ti-:;; da Silva Ferraz. 

N.o GS.- Ent !J de FeH·reiro dn 18Gl. 

O art. 2. 0 , :;,,) 12 r j:\ •la L<•i n.o t.OK~ •IP ~2 olr Al!osfo olr 18()0 COill(li"C· 
hr1Hif' todo ,. qnalqu<'l' Ba!lf'O f'Xi,lrlltf' ll'l illlfll'riu. 

l\Tinislcrio dos Ne:;roC'ios da Fnz<'n<ln.-Hio de Janeiro em 
9 do Fercroiro r!P JHGI. 

Illrn. o Exm. Sr.- Em respo,;ta ao seu officio 11. 0 3:l8 de 
31 do Janeiro proximo passado, ('111 que eonsulta ácerca da 
inldligPnCiil que SP dr·ve dar ao nrt. 2. 0

, §§ 12 c 1:3 da Lei 
n.o 1.0t-\:J de 22 do A:;roslo de 18()0 sohm stw applica~'ão ao 
Ilnnco do Bra~il, cumpre-nw declarar a V. l~x. que a dispo
sição do rofcriuo nrl. 2. 0

, §~ 12 e 1:3 da Lei 11. 0 i.OS;J hc 
t<io clara c !!Cnerica que nenhuma duvida resta de que com
preltendc todo e qnalqtwr Banco existente no lmperio sem 
cxccpção alguma, c Pntendondo-sc n'sim derogadas as disposiçi'it's 
dos Estatutos, que lhe forem conl rarins. 

Ikus Guarde a Y. Ex.-An.']clo Moni:; da Silw Fcrraz.
Sr. Conselheiro de Estado C;mdido Baptista de Oliveira. 



N.o G9.-Ein0de Fi~verriro de ifWf. 

Sobre o modo por que !lc\l'rú ,u r<'IPY<HI:l a ['Pila <k sn~pensão a um Guard:t 
da .\lfaudl'ga. 

J\Iinislcrio dos Negoeios da Fuzenda.-Hio de Janeiro em 9 
de Fevereiro de 18<H. 

Tendo chegado ao meu conhecimento que, em virtude da 
deliberação de V. S. relevando o Guorda dessa Alfandega Luiz 
Alves de Azcyedo da pena de suspensão que lhe impôz em No
vembro ultimo, fôra ellc contemplado na relação de mostra de 
Dezembro com o vencimento correspondente aos dias de SUS·· 

pensão daquelle mez, para o flm de verificar-se o respectivo 
pagamento; declaro a V. S. para sua intelligcncia c devidos 
clfeitos que nos casos desta natureza não póde ter lugar o pa
gamento sem precedPr requerimento da parte, c despacho que 
o autorise. 

])cus (~uarde a V. S.-Angelo Muniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro lnspector tla AWHHlt>ga da Girle. 

N.o 70. -GUERIL\.-Aviso tle tl tle Ft~vereiro tle 18GL 

Declara !JHC os p~<liclos p:tra fornccimrntos pelos Arsruacs, deposito~ de 
guerra'· c qnaeSIJHCI' armazens dPsta ordem , sujeitos ao 1\linistPrio dn 
Guerra , tlen\nl SPr dirigidos ú respeetiva ~ecr·etaria tle Estado, para serem 
processados !'OIIHllit•ntemcntc, antes de se ordenar o fomPcimento. 

3. • mn~etoria GeraL-Bio !In Janeiro.-~linisterio dos Ne
goeios da (;uerra !'lll n tk Ft~VI~I'I'ii'O dl' 18Gt. 

Illm. o Exm. Sr. - DPdaro a V. Ex. em resposta ao seu 
oficio, 11. Hi2, de 21 de Dc~wmbro do armo proximo passado, 
que os pedid::Js para fornecimento~, pelos Arst~naes, depositas 
de guerra, e quaesquer outros armazens desta ordem, sujeitos 
ao Ministerio da Guerrn, devem ser dirigidos á esta Secretaria 
de Estado, aflm de serem processados convenicntemt•nte, antes 
de ordenar-se o fornecimento: eom o fim de dar força a tal 
praxe, estabelecida pelas ordens em \igor, expedia-se o Aviso 
Circular de 3 L de Agosto, rujo sentido lato foi restringido 
pelo de tn de Dezembw, ambos daqurlle mesmo anno. 

Deus Guarde a Y. Ex. -Sebastiüo do llego Barros. -Sr. 
Presidente da Província da Uahia. 



N. 7J .- DIPEniO.-AYiso de 11 de fevereiro de f8Gf. 

Ao PrPsirlrntc •la Provinrin do Rio Cirnndt• tio Xorte, approvanclo a sua dc
ci>iío dP não pot!Pr <'XI'rrrr o rar::o de .Iuiz dr l'nz, '' portanto presidir a 
trabalhos rleitorae>, um Ci<ladão qur 1ino sabe ler nrm csrrcycr. 

3.• Secção.-Hio d•~ Janriro.-:\Iinistcrio dos ~egocios do 
Jmpcrio 1'111 li de F1•vrreiro dt' J8Gl. 

Illm. I' Exn1. Sr. -Em rrsposla ao officio de V. Ex. n." 
18~), de :1 de .Janeiro ullimo, dr,elaro-lhe que o Governo Im
pPrinl npprov<1, por ~<'r ronl'nrme ao Aviso n.o 85, de 27 de Julho 
dt' Hl:)O, a ded,ão pela qnal V. Ex. declarou á l\lesa parochial 
da vil!a de An·z que o Ci•ladão ~Ianocl Pegado Côrles, que 
não s:tlJc l•·r nem e,;en·ver, não póde exercer o cargo de Juiz 
de Paz, nem por conseguinte presidir a netos eleitoracs; de
vemlo-,;c portanto conyorar para a presidencia da Mesa o seu 
imtnl'diatn 1'!11 votos. 

Cumpr·" oufro . .;i111 qne Y. Ex. ordene ;í Camara Municipal 
qtw Pliminr) o referido Ci1l<irlfio da lista dos Juizes de Paz 
da dita vil la, e jnrauH'nl" o imrnndiato em votos ao tho Juiz do 
Paz, a!i111 do que est<"ja sempre cm11pleto o numero dos Juizes 
da pa rocltia. 

]kus (;uarde a V. l~x.- Jolifl dr Almeida Pereira Filho.-
Sr. Presidente da Província do Llio Grande do Norte. 

N." 72.-FAZENDA .-Em 11 de Fevereiro de 1861. 

Drdara qual o Emprrgatlo a qurrn romprlr a multa imposta pela diiTerença 
PIU:oHlratla rm um dPspaeho de rPrwja. 

'.!'· •,, :, •'•,. 1\·, ~,,,.;,), rJ:.1 Fv:o:nd;J.-Hio de JanPiro em 11 
. '" I' 

Ang('lo Mnniz da Silya F1·iTóiZ, Presidr:nte do Tribunal do 
Thesouro Naeional, declara ao Sr. lnspector da Thrsouraria de 
J<azenrla do :\laranhão, em resposta no seu oflicio n.o 7 de 10 do 
lii<'Z ultimo, que a multa de que trata o nrt. 553 do He~ulamcnto 
de 1 \I de Sl'll'lllbro de 1860, qtw fOra inqlOsla por ter s1do encon
trada <.'111 11111 tiespac.lto de ccrwja maior quantidade de garrnl'as 
do que a tlll'lll'ionada na nota parn o mesmo despaeho, vertenco 
ao Stereoml'lra que a encontrou, visto eomo, 110s dt:v•:rcs que 

0 
eilado H<'f.!lllamento lhe incumlw, he elle o venladnro con

ft•rr11tr•. quauto aos líquidos I(IIP ~e d<'SI aeltf10, srguudo se deduz 
evitlent<·llll'llte tio arl. 1fl.:l, sendo portanto approvada a resolução 
tomada pelo Sr. lnspeclor a semdllante respeito. 

Angelo JJI oniz da Silva Ferraz. 



N. 73.-Em 11 <k Fevereiro do 18Gf. 

Os Directorcs ou Tlwsonrciros •las rmprczas e dos cstabrlccimcntos pnrticu~ 
lares de !'a ri dali!', que pcrrchcm auxilios pccuniarios dos cofres publicos, 
nlo sao obrigados a prestar ~i!ln~a. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
11 de Fevereiro de ·1861. 

lllm. e J~xm. Sr.-Os responsavnis pelos dinheiros c valores 
do Estado sujeitos á prestação de contas ao Thesouro c Th~ 
sourarias, na fôrma fletrrminacla no nrt. 2. 0

, § 1. 0 do Regu
lamento annexo ao Decreto n." 2.!:)!~8 de 10 de 1\larço do anno 
passado, são unkamPnle aquclles que, por nomeação ou com
missão do Gnvcrno e de sc~us Delegados, tiverem a seu cargo 
a administração ou arrceada•:üo o rlispenrlio dos ditos dinheiros 
e valores; nfío dcvrndo c·onsidcrar-se como taes os Dircctores 
ou Tltesoureiros dns CIII]Jn•zas e dos estahrleeimcnlos parti
culares de earidadc·, que perecb(~OI auxílios pecuniarios dos 
rofres ruhlieos OU por lllC'ÍO do produ('(o <in loterias; porque 
estes, a par dos citados nuxilios, ta1nlwm administrão os ren
dimento5 proprios das rl'lóridas l'lllJH't'ZilS c estabelecimentos; 
e os compctcnlcs c~slalutos e c:ompromissos devem ler-lhes mar
cado o modo de prestar suns contas. 

Não obstante isto, ao Govemo assiste o direito de fiscalisar 
a applicação dada a qualquPr subvenção conferida pelo Estado; 
ou seja exigindo do subvencionado a apresentação de balanços 
da sua receita ou despPza, ou por meio de exame nos livros da 
respectiva eseripluraçiío, quando assim fôr preciso. 

Eis a resposta que me wmpre dar ao Aviso de Y. Ex. do 
9 de :\laio nllirno. requisitanclo PXplieaçõPs para poder satis
fazer ao quo lhe (!iri~;i em 2'~ do mez anli~cedcnte sobre aes
tipulação do prazo parn a entrega ao Thesouro e Thesourarias 
dos livros c documentos das contas dos rcsponsaveis para com 
a Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a \'. Ex .-Angelo JJioni:. da Silt'a Ferraz.
Sr. João de Almeida Pereira Filho. 

N. 7'..- Em 11 de Fevereiro de 18(11. 

Sohrc classificaç;io !I c tabaco. 

Ministcrio dos Negoc.io~ da Fazenda.-Rio de Janeiro em 11 
de Fevereiro dJ 1861. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tbesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspector da Thesouraria de 



fazenda do Prlrá, erit tc~sposta ao selt otlicio 11. • Í93 de '1 dd 
J)ezcmbro ultimo, que foi indcli~rido o requerimento de l\Ia
nocl Joaquim de Freitas & Irmãos, perlindo que fosse classifi. 
cado em novo c velho o tabaco que submclterão ;i despacho; 
cumprindo que o Sr. lnspcct<Jr fi1ça s1~nlir <i Estação compc· 
tonto que na pauta do Consulado o tabaco não pôde ler· outras 
qualificaçõ<>s al(~m das que se achão expressamente marcadas 
no citado art. ü39 11.• 3 do Hegulamento de 19 de Setembro 
de 18ü0. 

A ngclo M on i.z da Silva Ferraz. 

N.• '15.- JUSTIÇA.-Aviso de 11 dl' FPV!'rriro dt~ 1861. 

Dl•dara que o Promotor Pn!Jiieo n:io p{.,)(• dr•rilllll'iar ou acen'lll' o Juiz 
e Escri\fio, I(Hanúo corllllll'llerem erina·s naquelles proressos 1'111 IJUC elle 
sl'ja adyogado. 

l\Ii11isterio dos 1'\egocios da .Jusliça.-Hio de Janeiro em H 
de Fevereiro de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Lcn~i ao conlu•cimento 1k Sua i\Ia::wstadc 
o Imperador o o!Iicio de Y. Ex. do JG de Nm·r•rubro do armo 
passado, no qual V. Ex. cornulnniea que, st>ndo consnllado 
pelo Promotor PulJlieo da Comarca de S. João se podia de
nunciar c accusar o Eseriviio e o .Iuiz qun, abusando do PXPrcicio 
de suas funet;iies, praticasse al~um aclo criminoso naquellas 
causas em qun o dito Promotor fosse ndvogado, respondera-lhe 
V. l~x. atlirmativ:uucnte, submellcndo a sua decisão ao t;o
vcrno Irrqwrlal. 

E o l\losrno .\ugusto Sl~llhor, Conformando-se com o pa
rccet' do ConsPlheiro Consultor dos l\'Pgoeios da Justiça, l\Ianda 
declarar a V. E\. qno nas l'ausas Ptn qtw o advogado tem re
querido como p:trll~ inlt~ressada e:11 tll'gocio.; partieul<H'Ps, niío 
púde mais appan~t'l~l' co:no auloridar!P, pois IJlW sua aeção corno 
tal torna-se f-liSJll'ila, ll<io pod<'lHlo portanto o~ Promotores ser 
advogadros da Jusli\a Publica nas causa;; <'lll que o 'ão de partes, 
<Í vista do intl!l'cssr~ qtH~ tem na sua dPrisiio. O que <'OilllllU
nico a V. Ex. para sua intelligencia, c para que assim o faça 
cumprir. 

Deus Guarde a Y. Ex. -- Jocio Lustosa da Cunha Para
tlaguá.-Sr. Prcsidcn!P da Pr<ninda da Parahyba. 



N. 76.-Aviso de 11 de Fevereiro de 1861. 

Declara 11 intelligencia do arl. 1.• do Decreto n.• 2.733 de '3 de Janeiro 
deste 8J;~UO. 

Ministerio dos Negocias da Justiça. Rio de Janeiro em 1l 
de Fevereiro de 1861. 

Illm. c Exrn. Sr.-Tenho a honra de accusar o rcc1~bimento do 
Aviso de V. Ex. de 9 do corrente, communicando-me por copia 
o omcio f!UP lhe dirigio o Presidente do nanco Cornmcn:ial e 
Agrícola, sobre duvidas que occorrcm á Directoria do mesmo 
Banco na execução do De ereto n. • 2.733 de 23 de Janeiro passado, 
para que sejão rPsolvidas por este Ministeri0 por pertencer seme
lhante assurn plo á 1\rparti~.:ão a rneu cargo. 

Do ollicio do Presidente do mencionado Banco resulta que a 
Directoria deste, á vista da disposição do art. 1. o do citado De
creto, que prohibe os emprestirnos commerciaes o descontos quo 
não forem feitos por inlermedio dos Corretores de fundos pu
blicos competentemente nomeados, duvidou se ella abrang-ia as 
opcmções dos estabelecimentos banca rios, approvados pelo Poder 
Execuli\'o, resolvendo por isso, de aecordo com o Fiscal do Go
Yerno Imperial, consultar se o Banco Commercial e Agrícola 
pódeou não continuar a admittir á desconto títulos commcrciaes, 
e a etfccluar quaesqucr outras operações sem ser por intcrmedio 
de Corretores. 

A simples leitura do art. t.• do Decreto n.• 2.733 de 23 do 
Janeiro he sufficicnte para resolver a duvida que não encontra 
nclle fundamento p!ausivel. O desconto de títulos commcrciaes, 
assim como as mais op1~raçõcs de que trata o Decreto no art. 1.•, 
devem ser feitas por Corretores de fundos publicos competen
temente 11omr~ados, Sf~lllpre cpH~ forem, como se l'.xprirw~ o ar
ligo eiludo, por 1:onta de qtHH'SCJUI~r intlividuos, ainda que eom
rnercianks não sPjão, expressão quP seria escusada e ol'posta ao 
pensamento do Governo, se foss<~ sua intenção prohibir absoluta
mente que taes lransaeções se dTecluem por outras pessoas que 
não sejiio os Corrdorcs designarJos. 

A duvida que oceorn·u a- Directoria do llanco Commereial c 
Agrícola ainda menos fundada se !orna em vista do <.~rl. ~~5 do 
Codigo ComHH'ITiul, pelo qual se deveria l'ntPnder o rl'ferido 
Decreto nesta parte, se por ventura hotnesse obscuridade, 
sendo qtw d<~ compar<u:;to de suas disposir;õ,~s SCtfllP-se que os 
inlf•ressados podem ciTednar as tramueções a que o Deerl'to so 
refere no art. J .• sem dqwndencia de CorrPtort:s, salvas toda
via as limi taçües do arL 2. ", § 24 da L1:i n. • 1. 08:J de 22 de 
Agosto do anno passado, 0 do art. 3. o do Deerelo de 23 de J a
neiro prelerito, relativas ás transacções sobre fundos publieoli e 
acções. 

J)ecislJes do Governo. 9 



:Estas raz<ies bastfio para tomar e\'idt'nle qnc, sobre dcseontos 
11 as outras op~'rações mencionadas no art. 1. • do Decrdo em 
qnPstão, os Bancos só pode1n tratar com CorFeton~s· de fundos 
pnblkos, eH.I'(lluando o.> easos de ser a operação nrgociada com 
o inll'rt'ssado. 

ll11 Psla a solnçfío (]UI' tem o offieio do Presidente do Baneo 
CommPreial n :\grieola, <{Ue communieo a V. Ex. em resposta 

ao SI'IJ :\YÍSO. 
l'r11Yaleço-mc da o1:casião para n•novar os meus protestos de 

tlonsideração P estima a V. Ex. a fJUPIII Dens (;uarde.-- Jmio 
Lustosa dr1 Cunha Paranayuá.- Sr. Angelo J\loniz da Silva 

Ferraz. 

N.o 77. -<alEIHL\.-Aviso de B de Fcverdro de 18G1. 

lledara qtw os of'lieial's da c;uanla 1'\arional, que srnirem •I~ '"~ae~ no~ 
CoHst'lhos dP (iuerra, ttin direilo ao pagmuPtltn dos respc('tivos ,,euei~ 
llleutos, a yista da geuerica di;,posiçàu do .\1isu Circular do H t!e Af;osto 
de I SGO. 

f.• HirPdoria Geral.-Hio do Jarwiro.-,linisterio dos Nego
cios da (~uerra em 1'2 de Fevereiro de JHG1. 

Illrn. 11 Exm. Sr. - Accuso u rccep<;iío do oficio de Y. Ex. 
sob n. 13U, d1' lti 1k Jatl('iro ullimo, acornprrnhado do que a 
V. Ex. dirig,•j o lnspct:!or da Thesouraria dessa provinda, 
dando a razflo por quo~ dl'tll'gara o 1 aganwnlo dos respectivos 
Yt>nriiiH~IIlos aos Alf11res da (;uarda Nacional, Joaquim ~liqui
lino de Souza Sautia;.;o, e Joa.tuiu• Franei,;co d1' Paula lk;.;o, 
p11lo tempo qtw senlrfio de vogaes de Conselho de (;uerra. Não 
tendo fuJHlaffiPtlto algutll, ü vista da getwrica dispo,;ição do A viso 
Cir,.ular !111 1!;. de Ahoslo do anno lindo, a duvida l'fll IJIII' se 
aeha o llll'smo Insrwl'lor: assim lh'o dr·ve V. Ex. fazer eonstar. 

J)eus Cn11rde a V. Ex.---Schastiiio do Tlcyo Barro5.-Sr. Jlre
sidente da Província do Rio (;r a mie do [';ortc. 

N. 78.- FAZENlt\.-l~lll 12 tle F1~vcreiro de 1861. 

Su!Jre pagauH'nlo de drspl'z,,s c sua Pseripturação IIOS trcs nwzeg aildidn
uaes de Jaueiro a .'\lar~o do !~tcrcicio fiudo em llezcmhro autcrior. 

M>inistnrio dos Nr·goeios tia Fazenda.-Hio de Janeiro em 1:-2 
de· Fevereiro de 18G1. 

lltm. c Exm. Sr.-Ar.cusn a reeepc;fío do Aviso que V. Ex. 
dirigio-mc em 2t3 de Janeiro ullimo, pedindo-me que lhe du• 



claro se ainda estão em vigor ou fori'ío revogadas as orrlens do 
Thesouro n.•• n~ e 116 de 13 dt~ Novembro de 1H't.:3 c 22 de 
Março de 18:>1. as quaPs, se!::undo V. Ex. enlt~rHk, pcrmiltcm 
saldar-se nas Thesnur;lrias d1~ Fawnda das Províncias as des
pezas de t·.ada ext•rcieio aló o dia :lt dt~ Março. E em resposta 
cumpre-uw: 1.•, observar a Y. l~x. que as ciladas instruc
ç!les dt~ 1:3 de Novernhro n.• 92 n<io pt'rmitlem qur~ sn or
denem pagamentos durante os trcs lllt~zcs de Janeiro, Fevereiro 
o Março de um anno de serviç.os prt~stados no exereieio lindo 
no lllilZ de lkz,~mhro anterior, e <JtW se Pscriptun~ nos livro~ 
pcrtcnccntc~s a rsse exrreicio a rcsrweliva dcspeza; antes a dou
trina eontraria f'st;í ahi ~~xpn~•samenle e.;tah!'kcida, eomo SI~ 
vô do art. /L", sendo qw~ ni-;to estão ~~!las <Ir• a1~rordo ~~orn o 
Dt)ereto de 20 rln Ft~veruiro de lfU.O, que ali;ís n<io potliüo re
vogar: 2.", dt•c·lar·ar-l!w, qur~ <IS mnslllil"i lttslrtiC"c;C~t•:; e allrli
lanwllto quf~ se lhP:i fpz pela ort!Prn de 1'2 de Fcvpn•iro do 
1Hí7, ainda t~stã•> em pleno vigor: e que a ontem de 22 do 
.1\lan:o dt~ HGI t1. 0 Jf6 l11i expn~ssamt~n!~~ revoga1la pda de 18 
de .lanr~iro de 1H;)3 n.• 1:3, a qual PstiÍ impn·~;sa 11a eollt~c·.ç<io 
das Lds a fls. 12 P 1 :l. rle l!lotlo qun rr·gnu Ullir·atnPnlo dn
rantt) o r~xereieio de I H50 -·!)I. 

])t)llS t;uardP a \". Ex.-A11gcln ll1olli;; da Sill:a Frrra:.
St·. Francisco Xalier Jlat's Barreto. 

N." 7!). - Elll 13 dn Feven•iro de 18(31. 

Minislerin dos Negoeios da Fazenda.-Hin de Janl'iro 1·m t:J 
dn Ft'V!)I'I'Íro d!) 18ti1. 

lllrn. e Exrn. Sr.-Em snlu<:iio a dnvicla prnpmta pr•lo The
sonrniro das l.olr•ri;rs 1kssa Provillt·ia 110 o!lkio ji111lo por copia 
ao dt~ V. Ex. dt~ :1 de l'lovembro ultimo, enmmnnir·o a V. Ex., 
para seu coniH•c.inwnto () devidos dl't~il:m, qtw ~ua Mr1gestad!·~ 
o lnq•!'!'atlol· por sna Jmmndiala lksolttt:iío dn :30 dP Janeiro 
pnnitno firtdo, tomada sohrr~ <'OIISttlta da St•cç.fto de Fazc·mla do 
Cot·lSPIIw dn E.;tado dn 8 do dito mez, llouvP por b1~m rkcidir, 
f! IH' o i111noslo dn !~ "/,, aet·.rpscido ás Lolr'rias fWia Lni n. 
J .1 U dt• 27 dt~ St·lnmhro ulliuJO, não deve ser rt•rolhido <Í The
soururia Provincial, mas sim iÍ (;r~ral. 

Dt·us t;uard<~ a V. Ex.--Angelo Mnniz da Silva FIJrraz.
Sr. Pn•sidenle da Província do Hio de Janeiro. 

Olliciou-se ao Thesourciro das Loterias da Côrte no mesmo 
scnlido. 
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N. 80.-Em 13 de Fevereiro de 1861. 

Sobre o cumprimento de uma precatoria do Jui1.o do Commercio para 
drpo:;ito j- dicial dt'. merradoria5 na Alfand~loW· 

MinistPrio tios NP~roeios da Far.Pnda.-Rio de Janeiro em 13 
de Ft>ven·iro de 1861. 

An;wlo Moniz da Silva Ferraz, Prrsidente do Tribunal do 
ThPsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
d{] FazPnda rio Pará, Prn rPspnsta ao SPU oflirio n. fJ.t de ~ 
de l'\lar(·o dn 1859, que bt~m proePdPu o InspPctor da AlfandP
ga dPixando de cumprir uma carta prPcatoria ro~aloria expPdida 
pelo Juizo l\lunieipal e in!Prino do Cornmercio para o depo
sito judicial das mrreadorias pPrlt~nrentes ao r.arrPgrnr~t•nlo da 
barca inglt>za Hmili, por não t~star rcvPstida das formalidades 
prPsaiptas no ]),•crrto n. 8!~1 dr t:J de Outubro dP 1851, c 
bem assir•l d::ndo o despacho, que sP lhP requereu, pnra as 
nu•srw1s rnereadorias; e por Psla oceasião repara qun o Sr. 
lnspPr.lor tli'sst~ por consumada a decisiío da A lfanfl,·ga .· a pesa r 
de niio concordar no principio em quo fbi fundada : e em
qunuto <Í per~unta, sn lln twrrnitlido fazermn-sc tnPs d1•positos 
nas Alfandcga~, dt•elarn, que ;i vista dns disposições do Codi
~o Co!nnwrdal não he possível dPnegnr obsolutamrmtc taes de
positos nos easos 1~m que o mesmo Codigo os pnrmitte. 

Angelo Moniz da Silva Fcrmz. 

N. 81.- Em 15 de Fevl'rPiro· dê 1861. 

Sobrr 11 cobrança tio imposto dr escriptorio tle um Advogado uno provisionado. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro em 15 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo Moniz da Silva ferrar., Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspr.clor da Thesouraria de 
Fazenda do Amazonas, em resposta ao sr.u omeio n. • 38 dB 6 
de 5dt~rnbro ullimo, que proeerleu regularmente indeferindo 
os n•tprerillwnlos em que Custodio Pires Garcia e José Antonio 
tit• Andrnde Barra pedião ser isentos do respectivo imposto, 
Ctlllh' ad"<'!'ad<.ls, qtw lhes lanç0u no corrente P.tercicio a Collee
IPria da~ lt_endas t;eraes da Capital, alll'~<ando nilo serem proYi
sionatlos, nsto acllarem->e os supplicantes comprehendidos no 
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~ 10 do art. 2.• do Rcf'ulnmcnlo de 15 de Junho de 181-4., 
rntiticarlo pelas ordt•ns do Thesouro de 2 de !\\aio de 1857, 
6 de Feveroiro de 1853, 17 de Outubro de 1859 c outras. 

Angtlo Moniz da Silva Ferrar.. 

N. 82. -I~m t~i de Fovrr€'iro de 181H. 

Os juro~ de !l "lo provrnirntPS d11 mora 1111 cntrcp;a M dinhriro dr b~ns de 
dduntos e nnsPntrs pert~neem ao E'l"do. 

Minislerios dos Nt·~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 15 
de Fevereiro de 18tl1. 

Angelo Moniz da Silva Ferra1., Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, deelnra ao Sr. lnspeetor da Thesouraria de 
Fazenda da Provincia de Sergipe, em reposta ao seu officio 
n." 8\) de 20 de Outubro de 18GO, que na t'nlrega elos dinheiros 
provonientes de bens de defuntos c ausenlPs não devem ser 
incluidos, por pertencerem ao Estndo, os juros df' \) •(. que pagão 
05 Collecton~s. como multa, na fôrma do art. 4.:1 da Lei de 28 
de Outubro de 1R4.8, pela mora f'lll recolherem aos cofres publicos 
os mesmos dinheiros, c em cuja multa se achão tamllem compre
hendidos os respectivos curadores, como foi declarado pelo Aviso 
n.• 3!~ de 23 de JanPiro de 1851; cumprindo portanto que o 
Sr. lnspector intime a quem ordenou o pagamento dos juros 
na imporlancia de 51~~~!}5 á Ezequiel Baptista Bastos, na quali
dade de procurador dos herdeiros de Francisco .losé da Silva, 
para que entre para os Corres Nacionacs com a dita quantia 
dentro do praw de oito dias. 

Angelo Moni~ da Sift•a Fernu. 

N. 83.-Em 16 de Fevereiro de 1861. 

Sobre n nomcn~llo oi~ um sc~undo Fi~l parn o Ilecebedor do seno no R.rceb~doria 
do 1\luniripio dn Cõrte. 

Minislcrio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 16 
de FeYcreiro de 1861. 

Em solução a representação que lhe dirigio o Administrador 
da Rccebcdoria l'm officio n.• 34. de H do corrente sobre a 



neccssidndr, attcntn a amucncia do trabalho, de ser o Recebedor 
do sf'llo coadjuvado por um ~e~nndo Fiel, cuja nomeação, 
entende o mesmo Arlminislrador, es!ar autorisada pelo art. 26 
combinado com o art. 23 do Hegulameulo de t7 de l\Iareo de 
1Hti0; dedaro a V. S., para sou conlH't'imenlo e Iins eónve
nicnles, quo as disposiçõPs dos artigos citados não sn referem 
ú prcsPnlc hypothcse, c sim a do substituiç;lo por falta ou 
illlJll'dirw~nto; c que nos casos dn accnmulaçiío e allluencia 
de trabalho pódc ser o Recebedor auxiliado por qualquer em
pregado da repartição de sua confiança sob a designação do 
Adrninistrador. Outro sim IJUe a grati!ica~ão reclamada para Psto 
empr<'gadu s1\ podnní ser ao fulurn r.oncndidu, P isto Pxtraor
dinarianwnle, conforme o serviço qne o mesmo prPstar. 

Deus (iuanlo a V. S.-A.ngelo Moni; da Silva Ferraz.
Sr. Di rcetor Gero I i uterino das Rcndus Publicas. 

N. 84-.-Em 1\J dn Fevereiro de 18tH. 

SohrP 11 CPbrança t.lo imposto da sisa de uma fawuda e su;ts pertenças. 

Minisl.erio dos NPgocios da Fa:t.enda.-Rio de Janeiro em 19 
de FL~verciro de 1861. 

AngP!o l\Ioniz da Silya Ferruz, Prt•sidcnte do Tribunal do 
Thl•snuro !\"arional, dc·clara ao Sr. Inspeclor <1.1 Tlwsournria 
de Fazenda do l'ar<Í, CJII rPspnsta ao SPU oflieio n." ii dr~ 2~ 
de Abril de 181)0, quP <~pprovil a sua de10isiio de declarar uo 
Collt•cl.or rk Ohidos que de1e cobrar a sisa do valor da' casas, 
lr~tT;Js, c:Jmpin<~s, iti'\"OI'Pdo, l<ildo dr~ criaç;lo. instrumentos e 
utensílios l'lll quanto unidos I' rawndo park da Fazr'!Hla, e n;io 
da i1nporlancia do gado quantlo Vl'lldido Si'parudunwnlP, visto 
adwr-se Sl'llll'lhante dccis;1o nas condit;ões estabelecidas no A viso 
de 2:1 de Dezembro de 1856, 11." 'd3. 

Angelo JJ[oni:z da Silv6l Ferraz. 



N.• 85.-Circular de 19 de Frverciro de 1861. 

Mand~ observar o 11isposto no RrgulunH'nto de a de Marçó de 1 ~;,;, quanto 
ao nunwro de linhas e ll'tras que dcwm conter as certidües pa~sadu 
prlas 1\rpartiçúi'S de Fazenda. 

:\tinistcrio dos N1~gol:ios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 19 do 
Fevereiro de 1861. 

An.grlo 'loniz d:1 Silva Ferraz, Presid1~nte do Tribunal do 
The,;ouro ~acionai, ordena aos Srs. ln.;pcetores das Thesourarias 
do F<tzendn, <IiW f.1ção ob.'mrvar o di,;posto no R1~guliltn<~nto n.• 
1.569 de a de Março de• 1H5:) <planto ao llllllWro do linhas ll 

d~ letras que devem conter as certidües passadas pelas Repar
tições de Fazenda. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N. 80.-Em 19 de 17evert>iro de 1861. 

Dtclara que os arrematantes de rendas cstno nas mesm~s comliç!los dos 
Collcctorc». 

Minislerio dos :\iegocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 1!) 
de Fevereiro de 181H. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tl11•snuro Naeional, e111 n~sposla ao officio 11.• 17 de 15 do 11101 

passado do Sr. lnspc·clor da Tlt<.•souraria da Província da Bahia, 
em qun consulta se, na amplitude dos lermos, e111 q1w está 
concebido o art. :Jtj da Lei n." ti28 de 17 de Soll~llll>ro do 
1851, á <tue se rdere o % 1.• do arl. '21 do Becrdo 11.• 2 :Jl.:J 
de 2!) dP Janeiro lle 185!), pôde a mesma Tlll'sonraria impór 
multa aos arrematantes de Collcclorias, que não apresentarem 
no tempo dPlerminado os livros d1~ sua gestão; declara ao 
ffi(lsrno Sr. Inspector que, estando os aiTematantes de rendas 
sujeitos ;ís mesmas condiçües dos Colleclores, póde-sn-lhes lam
bem appliear a disposição da Circular de 17 do Fevereiro do 
anno pass:Jdo, <tll<llldo se acltarem nas cireumslaneias por ella 
attendidas. 

Angelo Moniz da Silva FeJTaz. 



N. 87.-Em 20 de Fevereiro de 1861. 

A <li~posiçlio do D~crct!l ele 31 de Mnrço de 18CO que manda abonar a 
porcentagem ~úmcnte pelo riTectivo exercido ou no caso de &erviço gra· 
tuito nã~ comprehende a1 Mesas de Rendas. 

:Ministerio dos Negocios da Fazt·nda.-Rio de Janeiro em20 
de .Fevereiro de 1861. 

Angdo Moniz da Silva Ferraz, Presidente uo Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em resposta ao olficio do Sr. lnspector da 
Thesouraria da Pmvincia de S. Pedro, de 2~ de Maio do anno 
findo, n. • 118, lhe declara que a disposição do Decreto n.• 
:l.~67 de 31 de Março do mesmo annn, que manda abonar 
porcentagens aos empregados de :Fazenda sórnente pelo e!TectiTo 
exercício, ou no caso de ierviço gratuito, não compreheurle as 
Mesas dn H.endas, visto corno os respectivos Administradores 
tem seus Agentes, c os E,;crivães seus Ajudantes, que os subs
tituem em suas faltas e impedimc;ttos, os quacs são pagos a 
custa daquclles empregados e serve;n sob sua responsabilidade. 

Quanto aos Guardas das sobrertitas .Mesas poderão ser subs
titui<lo.q em suas faltus pelos vigi ts que se crear<'m na con
formidade do art. 49 do Regulumento de 19 de Setembro ul
timo. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

l'i. • 88.- Em 20 de Fevereiro de 1861. 

Sobre <1 rntre!(a de manift•sto~ de cnrgns ft•chados ou abcrtn~, conforme a 
Legislaçno do Paiz a que se destina a Embareaçào. 

Ministerio dos Nr~gocios da FnzPnda.- Rio de Janeiro em 
20 de Fevereiro de 1861. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional. rleelara ao Sr. lnspPetor da Thesouraria 
da Província de Santa Calharina, em resvosta ao otncio n." 10 
de 21 de Janeiro proximo passado, que os rmmil'eslos de que 
trata o art. !~32 do HegulamPnlo de Hl de Se lembro do anno 
findo devem ser entregues pelu Alfandcga ::~os Cornmanrlantes 
das Embarcações, fechados ou aherlos, conforme a Legislação 
do Paiz a que se destinar a .Embarcação. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 



N." 89.- Circular de 20 de Fevereiro de 18GL 

Dá instrucçürs sobre o müdo p•lr qnc sr, drre proceder a respeito dos as-, 
scntamcntos t!<1s Officiaes do Exercito 1111ando são reformados. 

Ministorio dos Negocio5 da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2() de Fevereiro de 1861. 

Angrlo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Ttibunal do 
Thesonro Naeional, altendendo á que da dnutrina da ordem 
Circui<Jr n." 1 de 7 de Janeiro de 185ü, apesar de estar em har
monia com a Lr~gislação Militar c de Fazenda, póde resultat· 
algumas vezes o inconveniente de demorar por muito tempo o 
pagamento do soldo dos Officiaes reformados residentes nas 
l1rovincias; mas, reconheceudo ao mesmo tempo que não póde 
ser tolerada a pratica abusiva que se tinha introduzido antes 
da rcferidêt Circular, c teve-se com ella em yista acabar de paga
rem-se os solllos aos ditos Ol1iciaes, Sl'rn sPr ü vista das patentes 
de rrforma, c unieanwnte em tirtude da communicação da 
mesma reforma, por ser s:·nwlhantc pratica contraria ú disposição 
de Lris oxpn·ssas, n porque ddla tem rc.,ultado até prejuízos 
á Fnzrnda: ordena aos Sr~. I nspectorPs d<ts Thesournrias de 
Fazonda, de acrorílo com a opinião do Mini:;!erio da Guerra, 
communicada ao Thcsonro no Aviso do mesmo i\linislerio de 27 
de Dezetubro do anno passado, qtw ohscrrcm d'ora em diante 
o seguinte: 

§ t.o Logo que as Thrsourarias de Fawnda receberem a 
communicaçiío da reforma de <tualcjucr O:licial, ou snja feita 
por intermcdio do Thesouro, ou direetamcnte pdo l\Jinistcrio 
da Guerra, al!ririío o rrsprelivo assentamento, c liquidando o 
serviço do mes'llo OlHcial ú \'isla da Fó de ollicio <{ne deverá 
aprest:nlar, arbitrarão provisoriamente o vcneiuwnto que lhe 
couber, na fúnna da LPgislaç.ão vigente, ineluindo-o em folha, 
afim de ser pago desse vencimento, o qual será alterado, so 
por Yentura o <Juc houver sido arbitrado pela Thesouraria não 
combinar com o fixado na patente de reforma. 

§ 2.• Para que tenha lugar este processo o Offieial refor
mado dirigirit sua pc~tição á Thesouraria de Fnzcnda instruída. 
com a Fé de officio, devendo, para poder ser inclui do em folha 
c pago do soldo ela reforma, vrestar fi;mça ao pag-amento do scllo, 
emolumentos e direitos deYi<los, sn não prcfMir faze-lo previa
mente, bem como a repôr qnalquer quanlia que por vrnlura 
receba de mais, no caso de quo o soldo da reforma e declarado 
na patente seja infcrim· ao arbitcado prmisoriarncnte pela Thc
souraria. 

§ a.• A5 Tlwsourarias de Goyaz e Mato Grosso marcarllo o 
prazo de dons annos aos sobreditos OITiciaes, c as mais o de um, 
contadm; da data em que forem incluídos provisoriamente em 
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follta, pJr<:l ;q;re,;cnl<~fl'lil as JUten!e~, c findo cs,;e prazo, se o 
n;lo fizerem, sPr-lhcs-ha snspen..;o n pagamento. 

§ ·~.· As Thcsourarias de Fazenda complf'!arão o nssrnta
menlo pro,·isorio que houn~rem aberto no Ollirial reformado, 
tazPnclo nellc as precisas alkraçõrs no caso de ela r-se augmento 
ou reduct:ão do sol<lo 1,\a rc!~u·ma por el111s arhitrado, Jogo n 1w 
rrcebrrcrn 3 pn!t•nlo da mc~rna rcrorma r.~t:•P!!ida fiPin T!l" 
souro, corno Pstü Pm pralir:1, por virtuue t1o .\viso do ~Iini,; 
terio da liuerra dP 25 dll Janeiro do annn pa<:s;•do. 

:\a hypothcse de ser ratificado o soldo, i;;so mesmo ~e clr:
,·.,r;í derlarar no as;;entarnento prn\·i~0rio. 

~ G. • A;; disposirúrs destas I n . .;t ra•·rõcs serão extPn5ÍI'!I o; 
i\ O; Olfiei::te.• de ~Jarint'la re.;irlentc,; n.ts P;·ovincias, stt o i\linis
l••rio da :\[arinha ni,;'w convier, e os mesmos omciae~ o rcqne-
f('ICIII. 

An'JPlo .lfoni: tla 8ifra FfJTa:. 

N. !!0.- Em 20 de Fen~rciro de 18()1. 

A guia •h~ u!lla Tl•rsonr:11ü, qur o •~rnpregarlo a:H·rsrnta ·~m outra, dispcn~t 
a ordem tio Thrsouro para o pa:;amcnto tios rcspetliros uncimeutos. 

Minblcrio dos l\'egocios da Fazcnda.-llio de Janeiro em 2.0 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo l\Joniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
The,;;ouro Nacional, ordena ao Sr. lnspeetor da Thcsouraria da 
Jlrovincia da Bahia que p::tgue ao 2." Escriplnrario da TIH'
souraria da Província de S. Pedro, Augusto Franco Yel<~sro, 
o seu ordenado de Janeiro e Fevereiro do corrente 3nno até 
o dia em fJUC expirar a licença que lhe foi concedida <'111 pro
rogação, por Portaria de 2 do uwz proximo passado, á lista 
•la guia que lhe deu a de S. l'<'dro, e do additamento nella 
IHlo pela 3.• Contadoria do Thesouro; advertindo 30 nwsmo 
Sr. lnspcdor que n~o foi regular o seu procedimento, exigindo 
ordem do Tltcõouro rara o rt~fcrido pagamento, \'isto contra
riar e rlllllifkar mPsmo o fim que !Pve em vistn a Circnhtr 
n." 105 de {i de l\Iarço de 1859, expedida por motivos de re
eonhceidn utilidade <lo serviço em casos de passagPns de Plll
pn•gmlns de umas p11ra outras Províncias do Impcrio. 

Angdo Jlfoniz da Silra Ferraz. 



N. Hl.-DfPEIUO.-Avisodc 20dcFcvcrcirode J8ü1. 

Ao Prrsiclrutr da l'royinda elo Hio Grande~ ci•J !'\ortr, approYanclo nriils clc•
r!süc,; que deu sohre dtniclas na t'Xl'etiÇ<io da lei cl" l'leiçilcs na parte rl'ln
ltl'a á :;uhstituição ele um membro ela mrsa parochial, úrsigna~ilo tlc dia 
J~<tra os tru!Jalhus tlrsta, e guarda tia uma das cctlulas. 

3.• Sccção.-Hio de Janciro.-:'!Jinistcrio dos Ncgocios do 
Irnpcrio em 20 de Fevereiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao ofi1cio de \T. Ex. n.• 
188, de 9 de Janeiro ultimo, dc•c·.laro-lhc que o Govcmo Im
perial approva, por serem conformPs aos Avisos n.• 19 de 20 
deFevcn·iro, n." 67 de 10, cn.• 8t de 22 de Abril de 18'1.7, 
que V. Ex. cita, c ao de f~ do corrente mez, as sc~uintes de
cisões que Y. Ex. deu á l\lrs1 Paroehial da Conceição do 
Jardim. 

1.• Qrtc na falta de um dos membros da l\lrsa compc~tia o\ 
outros lres 1\lcsnrios c ao Presi1lente nomear o substituto na 
fúrma do nrt. 17 das ins!ruccc1cs annexas no Dc~crclo n.• 
J .812 de 2:1 de Agosto de 18!JG, e que, no caso de haver em
pate por votarem dous dos membt\JS pn•scntes em um Cidadão 
e os outros dous em outro, devia-se recorrer á sorte afim de 
decidir 1•ssc empale. 

2.• Que o substituto deria ddvar o lu~ar logo que se apre
sentasse o 1\Icsario até cnt<lo suhsliluid,). 

3.• Que, cslnndo installada a l\Jrsa ]1araehial, na fórrna do 
art. GO da Lei de 19 de Agosto de JS't!i, competia-lhe dc
liignar e annunciar por cditaes outt·o din para continuar a 
clei.;ão, de modo que cstircss•J concluída an~,'s do dia mar
cado para a reunião dos collcgios cleilorars. 

!~.· Que, a vista do art. 61 da citada Lei, a urna dl'via ter 
sido, depois de fechada c lacraria, recolhida com o livro das 
aclas a um cofre de tres ehaves, das quacs urna delia ficar 
~m podN do Presidente da Assemblt~a Pnrodtial, outra com 
um do!> Eleitores, c llnalmenlc outra com um dos SHpplentcs, 
membro da Mcs::~ , lieando o mesmo cofre na patte mois os
tensiva c central da Igreja, onde se eslnva l'azPtHio a eleição, 
c guardada pelas sentinellas que a Mesa julgnssc precisas, não 
se pomlo impedimento a qual'squer Cidadãos que IJUizess~;tll 
gnarcla-la ·~om a ~nn presen~·n. 

lkns (;uarJe a V. Ex.- Jor/() de Almáda Percirrr Fi/hf).
Sr. l'resitlcnle tio Hio l~r;wdn d" \t;rle. 



N. 92.-Aviso de 20 de Fevereiro !lc 1861. 

Jio PresiLicnlc da Provinda Llo Amazonas; 1. 0 sohrc não del'crcm scnir 
uns Juntas de Qualificação Llc votantes os elcilot·cs nomeados em 3() Lle 
Dezembro do auno passado, que ainda não fon1o approvados pela Ca
mara tios Deputados; 2. 0 sobn• os Juiws de Paz '}He dc~·cm presidir in
terinamente os t•ollegios cleitoracs no dia 30 ele Janeiro ultimo; 3.", que 
os trahalbos t'lcitorat;s deycm preferir aos <lo .Jury. 

3." Sccção.-Hio de Janeiro.-l\1inislcrio dos Neg0cíos do 
Jmperio em 20 !le Fcrerciro !lc 18()1, 

111m. c Exm. Sr.-Tenho presente o o!lieio dn Y. Ex. n." 
90 de 31 de Dezembro !lo anno passa!lo, submcllendo ú con
sidcra~ão do Goycrno Imperial as se~uintcs decisões dadas 1Í 
consulta que a Y. Ex. dirigia o 3." Juiz de Paz da Parochia 
de TdTó: 

1." Que á vista do art. 2. 0 do 1lecreln n. 0 1.812 de 2~l 
de Agosto !le 1856 só de,iào ser eonroeauo:; para a or;.~ani
sação da Junta de quali!lcaç.ão da mesma Parochia os EleitorPs 
da aclual legislatura, cuja legitimidade já rstá reconhccidJ pela 
Camara dos Deputados, condição esta em que não se achão os 
flUe forão eleitos no dia 30 daquelle mez. 

2.• Que o facto lk estar mareado o dia 30 de Janeiro ul
timo para a eleição de Deputados á Asscmbléa Geral Legis
lativa, não era razão para que deixasse de reunir-se a dita Junta 
na terceira dorninga do mesmo mez, corno preset·eve a tei, 
pois que talvez houvesse tempo de concluir-se a revisão da qua
lificaç.ão antes do dia marcado para aquclla elei<_'.ão, c quando 
assim não acontecesse, haveria apenas a complicação de não 
podl'r o Presidente da Junta exercer interinamente a presidencia 
do collegio eleitoral, devendo em tal caso ser esta presideucia 
assumida por um dos seus immediatos em votos. 

3.• Que tambem não podia obstar áquella reunião o tra
balho da sessão do Jury, visto que nenhuma disposição legal 
existe prohibindo que se fação ao mesmo tempo ambos os ser
viços. 

th• Que designára a terceira don~inga do corrente mez para 
a installação da Junta de qualillcação da referida Parochia, 
devendo o Juiz fazer a convocação dos Eleitores o Supplentes, 
guardado prazo legal. 

Em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberação que V. Ex. tomou quanto á installação da Junta, 
mas não assim as razões quo expende ácerca dos obstaculos 
que se oppunhão á reunião da mesma Junta ; porquanto, ninda 
mesmo que o trabalho da revisão não estivesse concluído antes 
do dia marcado para a eleição de Deputados, não haveria a 
complicação de que V. Ex. trata; visto que, sendo o Presi
dente di.1 Junta Juiz de Paz do quatriennio findo, não lhe com-



pt:liria n prcsiíleneia interina do collt•gio elt~iloral, mas sim an 
Juiz de Paz IILtis votado do uctual qualriennio, como declar<io 
o Aviso n." 2 de 8 de Janeiro de Hi .9 e de 13 de Dezembro 
ultimo. 

Outro sim observo a Y. Ex., quanto aos traLnlhos uo Jury, 
qth: o A viso n. o ü de \) de .I anui r o de 1 S4~1 111 uit o ex pressa
mente detcnnina qtH', no caso de lel'l'lll o Pre;identc e mais 
membros das Juntas de qnalilica~·üo, de comparecer no Jury, 
sinfio ue prefcrcn<'ia nas Juntas, parlici{'UIIdO ao Presidente 
tio dito triLunal o seu illt[H'dimento. 

Jkus (;uanle a Y. Ex.-Juâo d1) Almeida Pereira Filho.
Sr. !'residente da Província do Amazonas. 

N. !J:J.-,\viso de 21 de Fe\crt·iro de 1HGI. 

Ao l'rr,id<'nlr tla ProYincia de S. Paulo ~nhn• a dt•iç,ill de ,.<'reaolorrs 
tlo l\luuiripio de lgtwpt•, c de Juizt·s de l'az tia l'arorhia t!\' .Juquiil. 

3.• Secçiio.-Hio íle Janeiro.-1\linis!erio dos Ncgocios do 
lmperio em :H de Fererdro de i!'iül. 

111m. c I~xm. Sr.-l•'oi JlfCSI'II(() a S. :\I. o lmp:~rauor o omcio 
dessa prcsid!•ncia n. I i)2 de 30 de Outnbro do anno passado, 
subnH'ltendo ú dPcisfio do Governo Imperial as sPguinles duvidas 
a rmpcilo da eleição de Vereadores c Juizes de Pat: da Cidade do 
lguapP. 

E"tpõe a mesma prcsideneia: 1.", que, proectllmdo-sc nn Frc
guc7.ia daípiClla Cidade ú eiPiçiío, não só perlencen te ú mesma, 
mas lambem á da nova FrP;;nezia de Juquiií, que della ftlra 
tlcsmen1brada por nào estar ainda canonicamcntc insliluida, 
comparccür<io sómente da primeira 103 votantPs, sPnuo 1.400 os 
qna!ilicados, c da segunda dons, quando a qualiliea~·fio rPsp~eliva 
hc de 2'•-Ü; 2.", que, coucoiTCtHio assim para a eleição de Ycrca· 
dores 105 volantes de ambas as Fre~uezias, o mais votado obteve 
52 votos; e para J uizcs de Paz de J uquia, símclo dous os votantes, 
foi unanimc a votação, c os eleitos oLtiverão dous votos cada um, 
de maneira que nenhuma duvida ha quanto á validade da ckição 
de Vereadores; o que não aeonteee áccrca da de Juizes de Paz, 
visto que, pondera a referida presidcncia, sendo 24ü os qualili
éados, comparecêrão apenas dous votantes, tendo obtido os Pleitos 
só esses dous votos, e não havendo por conseguinte supplcntes . 
. l~ o mesmo Augusto Senhor, tendo-se conformado por sua im

mcdiata Itcsolução de ü do corrente mcz com o parecer da Secção 
dos Nrgocios do Impcrio do Conselho de l~stado, exarado em 
consulta de 15 de Janeiro ultimo, Ha por bem mandar declarar 
o s?guinlc : 



I. o ()IIP nenhuma dm ida pó<le llan'r qunnlo ú valicladc rla 
cl•'i<:iío de \·ercadores, rislo que a circumstancin de serem poucos 
os \Oianll's que a l'lla concorrCrao, nau he motivo sulliciente 
p:mt annulla-la, uma wz demonstrado que nuo foi d<~masiadH
IIIl'nk diminuto o nnnwro dos lll<'SIIiOS rolantes, ou qnc a 
nus,·neia da maior park dl'll<·s nfio prorl'io de t:OiH"\UO, riolencia, 
força, ou molho semelhante, alc.:·m de que o proc<·sso da cll'ição 
foi rq,ular. 

2." ()uanto á eleição de Juizl's de l1az de Juqniá, he cvidenlc 
que ella nu o pt\dc suhsisl i r, tendo a pPnas com pnn'ddo dons yota n
t,·s, c qne s1~ deve proceder a outra na Cidade de lguape, se a nova 
Fr()guczia n:io se acha eanonic.nml'nll' instituída: devendo Y. Ex. 
observar a tal rcsp!'ito o ClliC exp()!Hie a referida Sccc;ãu no linal 
do supracitado part'Ct'r, do qnnl lhe rnvio a incluia copia. 

HctLi (;uardc a \·. Ex.-Jorlu de Almr'da Perrira Fillw.-Sr. 
Presidente <1:.~ l'rmincia de S. Paulo. 

1'\. !J~. -GUEHU.\.- Circular de 21 de Fevereiro de 18(H. 

llPlermina qur o~ oniriars, ;í qurrn n í.nYrrno fi' r r •lado destino pnt·a as 
l'ru\ inrias, sig.1o imm••diatamrntl', sen•lo rompcllidos n rumprir os seus 
dnercs, na confonuidadc das ordem em Yi;;or. 

1.• Direcloria Gcrnl.- Hio de Janeíro.-"inisterio dos Nc
godos da Guerra em 21 de Fevereiro de J8(i I. 

Illm. c Exm. Sr.-Dderminnndo S. l\1. o Jrnperador C)ll!' Pssa 
presiuencia não empregue em scniçu algum os olficiaes, a quem 
o Governo tiver dado destino para onlras proviucias; c que, pelo 
contmrio, ordene que sigão imm,•diatarnente, lanrando 111f10 dos 
meios, que !'acullão as ordens em rigor, pnra os cornJwllir a cum
prir seus devere:;, as~im o communico a Y. Ex. para scn go
verno. 

Heus Guarde a V Ex. -Sebastião do llrgo /Jarros.- Sr. 
Presidente da Província de ...• 

N. !)3.- A"iso de 21 de Fc,ereiro de 1861. 

Dcdnra que os linos rlr. rgcripturaçfio dos Cnrpos do Exercito dclClll ser 
fot'ilcridos pelo Arsenal de Guerra da Corte. 

3." Dirccloria Gerai.-Hio de Janeiro.-1\Tinistcrio dos Nc
gocios da Guorra em 21 de l'cvcreiro de 1861. 

111m. c Exm. Sr. -Em resposta á seu officio, n. 87, dP 30 do 
hnciro ullirno, rlcclaro a Y. Ex. que, nesla datn, mando so-



bn•star na t'CIIIrssa dos linos, que se mandárão furtH'rrr prlo 
Arsrnal de Gurrra da COrte au Corpo de guarnição dessa pro
víncia, por Aviso de {i de J)ezt•mhro do anno passado; o qual 
de\'e licar sem efl'eito, ainda quando a dita remessa se tenha 
vcrilicado, mandando V. Ex. dPvolve-lns, listo tm· j<í o dito 
Corpo recebido igual ~upprimento, por ordem de V. Ex., do 
Arsenal de Guerra dPssa prorinciJ. Entretanto tambrm d<•claro 
a V. Ex. que os livros de escripturaçil.o dos Corpos do l~xer
cito devem ser fornecidos antes por aquclle Arsenal, para quo 
não haja a menor dilferença nos modelos estabrll'cidos rela 
Ordem do Dia, n. 12, do cxtincto Quartel General do Exercito, 
de 24 de Abril de 1857. 

Deus Guarde a V. Ex. - Scbastilio do Rego Barros. -Sr. 
Pr11sidt•nle da Prorincia tlc l'ernamhueo. 

N.• 9G.- .lCSTlÇA.-A\·iso de 21 d~ fcyereiro do 18(H. 

llc,uhe dmidas apr,•seutadas pelo Juiz de Direito da Capitnl c privatilo 
''"" t'ritos da Fazenda na l'ro1·iuda de Sergipe, a respeito da suhstituição 
tit'SL(•s et~rgos. 

llinistt•rio dos .\egocios daJustiça.-Hio de Janeiro em21 do 
Fevereiro t.le 18Gl. 

111m. e Exrn. Sr.-LcYei no conhecimento de S. M. o Impe
rador o officio dPssa prcsitlencia de 2 tlc Novembro de 185U, 
sob n. 0 201 , acompanhado da copia de outro tio Juiz de 
Direito da Comarca da Capital c privativo dos Feitos da Fa
zrnda nessa Província, consultando: 1. o, se, tendo de sahir para 
liíra da (o marca em exercício das funeções dr, Juiz dos 
Feitos, deve passar ao Juiz Municipal a Vara de Hircito; 2.•, 
se nrstc caso pó de o Juiz Municipal ex torcei' lambem a c tos de 
Juiz dos Feitos com o outro Escrivão, quo não o privath·o ; 
3.", SP, passando a refi~rida \'ara, tle que he accessoria a dos 
feitos da Fazenda, perde a gratificação de Juiz de Direito. 

E o l\Iesmo Augusto Senhor, por sua immediata c Imperial 
Resolução de 1G do corrente, dada sobre consulta da Secção 
de Justiça do Conselho de Estado, Houve por bem Mandar 
declarar a V. Ex.: quanto a 1." c 3.• duvidas, que o Juiz 
dos Feitos da Fazenda, sahindo em diligcncia deste ultimo 
cargo, deve passar o exercício do de Juiz de Direito Criminal ao 
Juiz Municipal, percebendo este a gratilicação c aqudle o or
denado c emolumentos que lhe tocarem: c quanto á 2. a que 
o Juiz l\Junicipal, que em tal caso substituir ao Juiz do Di
reito da Comarca, niio p(ttlc exercer as funrçürs tlo Juiz tios 



Feito~ da Fazenda, visto como a .i urisuicção deste estende se a 
toda Provinda, em eujo territorio se acha funccionando. 1\P· 
l1~va aeerescentar que, em r<'gra, o Juiz de Direito da Capital 
que aceumnla as futH'çiies de Juiz dos Feitos da Fazemla, sú 
deve em casos da maior nrgcncia s;dlir da sua Comarca p:ll'<t 
diligencias destn uliimo earÇt;o, as qunes podem ser commcltidas, 
na fórma das Leis e instrueÇÕllS em vigor, ás Justiças territoriacs; 
porque da sua auseneia da séde do Juizo, podem resultar graves 
inconveniPnles ú administração da Justiça. 

Deus Guarde a V. l~x. - J o {lo LustMa da Cunha Para-
naguá.-Sr. Presi1lente da Proyincia de Sergipe. 

----
N. !lí.-F.\ZENDA.- J~m 2l !le Fevereiro de 18Gt. 

Çu d o lugar ontlc se de' r pn~ar a sim dP hrns situados rm um Termo, 
e arrematado,; ou adjudil'ados em outro. 

Ministerio dos NPgocios da Fazenda.-ltio de Janeiro em 21 
de Fevcrdro dG 18Gl. 

Angdo Moniz da Silva Ferraz, Prt'3idenlc do Tribunal do 
Thesonro Nacional, em solução a duvida proposta pelo Sr. 
lnspcctnr da Thrsouraria da Rahia no seu oiTicio de '~ de Ou
lnbro do anno proximo passado, a respeito do lugar em que 
deve ser raga a siza de bl'nS que, situados em um Termo, são 
arrematados c acljudicrHins em outros; lhe dcelara qne o 
principio que deve prevalecer hc o da situação do~ bens. tanto 
mnis quando, tanto nas execuções civeis como nas fiscacs, a n'gra 
he proceder-se a .arrematat;ão no lerritorio onde os bens são sitos, 
expedindo-se para esse fim ao Juiz do Termo Carta Precataria 
Executoria, o que se observa lambem em matcria cornmercial, 
como se ve tio art. 500 do H.egulamento de 25 de Novembro 

de 1850. Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

----
N. !lS.-Em 2l de Fevereiro de 18GL 

::O.>hrP o >r11o a qnr pstão snje.itas as aiHJstillas clrclaratorias tlc augmento 
ele 'encimrnto a empregados. 

:\JinislPrio dos N•'godos da Fazenda.-nio de Janeiro em 21 
dl~ Fnerciro de IEGI. 

DPclaro ao Sr. Aclminislrador da RPeebedoria que as apostillas 
dcelarat0rias de augmenlo de vencimento dos empregados sãó 



sujeitas aó s~lio pi'opordonal de i •;o, na fórnia Jd ri.IL 45, ~ 
2.• do Hegulamento de 26 de nezcmbro do anno passado, 
embora o augmcnto Sl'ja menor de 100~000 annuaes; não lhes 
sendo applicavcl a disposição do § 3. o do art. 49 do Hegula
mcnto, porque esse paragraplw refere-se aos ti tu los de nomeação: 
c portanto, deve o mesmo Sr. Administrador ordenar que se 
receba do Pagador aposentado da 1.• Pagadoria do Thesouro 
Nacional, :Manoel :Monteiro de llarros, o se11o proporcional do 
acct·escimo de vencimento que lhe foi concedido, constante da 
respectiva apostilla. 

Angelo Moni.z da Si h a Ferra:z. 

N. 99.-l~m 22 de Fevereiro de 1861. 

Sobre pagamentos par<'iacs fl'itos JIC(os re~ponsavcis por routa dr >rus 
alcances, •~ rontagPm dus respectivos juros. 

1\'linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janniro Plll 

:12 de Fevereiro de 1861. 

Em solução ás duvidas que a 2. • Contadoria d1~ssa Dirccto
ria Geral propôz por occasifio de informar sobre o estado d<JS 
contas do ex-Collector da Vi lia de Caldas da l)I'Ovincia de Mi
nas, Coronel José Francisco l)erPira Filho, relativas aos annos 
de 1839-40 até 18.H-45, declaro a V. S., de conformidade 
com a decisão do Thesouro Nacional de 28 do mez passado: 

Quanto á 1.• duvida-Se os pagamentos parciaes feitos pelo 
rcsponsavel, quando já conhecido em alcanm c executado, de
vem ser imputados aos juros vencidos da importancia do al
cance, se ao principal deste, ou se proporcionahncutc a ambos, 
como aquella Contadoria entende de cquidade; <jue, altenta 
a pratica invariavcl do Thesouro, c a seguida tambem nas li
quidações mercantis, he doutrina corrente que, emquanto os paga
mentos feitos por conta de um debito, que vence juros, não 
cobi'Cm o computo dosjuros vencidos, nenhuma dcducção IJC 
levada ao principal :c nem de outro nwdo se poderia proce
der, sem modificar de facto com o correr do tempo a taxa uo 
juro estipulado ou marcado em Lei. 

Não sendo o preceito do art. 4:J da Lei n. 51'~ de 28 uc 
Outubm do 1848 comminatorio senão para as quantias indPvida
mente retidas pelos rcsponsavcis, nem mesmo por cquidade podia 
ser atlendivel a circumstancia de não ter sido liquidada dclinili
vamente a conta llo ex-Collcctor, do quem se trata, ou fixado 
oseu debito, como pondera a UIPSma Contadoria; visto não 
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J•<·dn dh• ignorar qul" <'In ~i r<'tinha taes quantias, e que di 
}Htbli<·;u::-to da mencionada Lei em diante erão exigíveis os ju
ros pl'la tu ora, eomo o dedariw as ontens de 2 de ~larço e 28 
de "\bril de 1HW, sendo que só em \J de Junho de 1852 c 12 
lle Abril de 1H05 entrou eom as quantias que fazem objecto 
lia 1." duvida . 

• \ t'\Ü!<'Ilcia dos j urns da Lei cii<Jda não h e Sl'n1io a justa 
_.o.,: •..• :; <.: :•·, d r.L!" ind'-'tllnlS<içd(l dnpr..-juiv cau51ldo 

'-"-I ;t<.-t li•_l .. j (h ·~";'_}J~lt,llt~l.-ti [.~~ tr•E: d· ... 
'. ·' ;· •. : •·;,, · ... ::., ·~.i .:1•1•''vld.l rlcteoçá•i tl.l palt<! 

d1· ,,·u~ pn·pu,t~~~. Illllltas vezes lie u Estado forçado a pagar 
para lian:r c.:on1 autec.;ipaçào renda, afim de oceorrer aos ser
' iJ,:<l:i publicos: e <~s:;im lw este um dus preceitos liscaes que em 
tuatt•ria dt• li<tuida~,:ào de cnutas deve ser estrictamente observado. 

E, quanto á utitra dmida-Se das porcentagens a que os 
l't':ijHIIt~aveis pl'rdt'lll o direito, em virtude da disposi~:<io da 
st:;.;tiiiii<t pari•• do supr;unent:ionado art. 4:3, dtWPIII se contar 
juro,; cu11w dih quantias perletH~<~nt<~s ;i FilZcmla iodevidanwn
tc por elles detidas-; CJLW e111 vista <.las ordens do Thesuuro 
11. L)li de ü de .Julho de 1tl5:3 c n. '•7 5 <I e 24 de Dezembro 
de H;;jí, silo clcvido:; juros das <tnanlias dattnella provPnieneia: 
sendo <}IH: o ckspal'iw de ~3 de Outubro uc 1856, que no pa
re~.:c·r da :!." Contadoria resolveu St'IHelhante questão em sem
tido contrario, nada subi e ella providenciou, deixando subsis
lculc·s a doulri11a e pratica ate então seguidas. 

::-;ulvidth c:omo licüo as tluvi<ltts propostas, haja Y. S., ainda 
~~111 1 irlLHic da JIIt'SIIIa det:isüo do Tribunal, de expedir as 
unkns Iwees,;arias para proceder-se ú noya revisão da conta do 
J'l'l't•rido cx-Collc·elor, afim ue que definitivamente se fixe o 
~wu alcaue<~ prilllitivo c real ao tempo em que foi demittido, 
e bcin as~im o debito em que se aeha, depois das entradas 
1le dinlwiro.; <pte dll'duou; rerommeJHJando, que no ajuste 
linal das respectivas eonlas súmentu se 11ercebão juros até o 
1lia 1 () de~ Nov<~llliJro de 185(i, em que elle entrou para os 
eol'res do Tht:somo eo1n a tJUantia de 10: OOO:!ilOOO por conta 
do nwsmo dt·hito, e os tJUe decorrerem do dia em que lhe 
foi inlinwdo o saldo do seu alcance, novamentn liquiuado, 
al•'~ o ec~mpleto pagantedo, se o ufto realizar uo prazo que 
lhe roi marcado. 

Deus (;uardt: a V. S.-Angelo Jlloniz da Silva Ferraz.
Sr. Conselheiro Dircclor Geral da Tomada de Contas, 



N. 100.-L\IPEniO.-.\viso dn :22 de FevPreiro do 18Gl. 

Ao l'n•sitlenlt' da l'nn in ria tiP S. Paulo, <iPrlaraJH!o IJUC uno COID(Irte 
ao (;ovcruo resoller un1a questão occorritla na AsscmlJiéa Legislativa 
Provincial. 

3,a s,•cçi\n.-Hio d1~ LHwiro.-1\Iinistcrio dos Negocios do 
Imperio l'lll ~~ de Fever!'iro de 18()1. 

lllm. e Exm Sr.-Foi prPsenle a Sua ;\[agestade o Imperador 
o requet·imc~nto que ao Governo Imperial dirigirão alguns mem
bros da As~.;emblóa Legislativa dessa Provineia, queixando-se 
das irregularidades havidas na t'leição da respectiva mesn. 

Expõem os supplicant.~s que, d<~vendo proceder-se á eleição 
da mesa llaquella Assemblóa, suce<~cleu que por vezes houve 
empale na votaçf1o para o lugar de Presidente; que á vista 
disso, c da maioria aLsoluta de votos, que o art. :W do respectivo 
regimenl11 inll~rtw exi~c, dr)vl'r-sc-ltia reeorrnr ;w desempate 
por via da sork, Sl"gutlllo a l'l)gra g•H'al do art. 25 do mesmo 
regimento ; <1ue por\~111 o l'rl'siLL~ul'~ provisorio nit<l cntcndêra 
assun, pois qu1~ l'•·z r•·pmllttt-ir por dias o e . .;crutinio secreto: 
i(IIC alóm d1~ set· hsD in<tdmis,;iyd, illP; .. pl, e por muitas consi
deraçõ~,; a~;:;az pn•jttJicial alb inll'l'es"~' pitblicos, oecorrcu mais 
que o PrL"sidi•ttli' provi;;orio aiin<d, t•<ll'il o!Jt•n· maioria, votou 
em si mesuw, e d••s,;c ntodo vicidu radicalnH~nte essa eleição; 
que esse llte~illlO e'Wlltplo J(Ji Sl'gttido na l'ieic:ão <IL Yice-Prcsi
dente, seHdo portanto dia tantiJc'llt nulla ; que, estando uma 
tal qucstrto ligada a muitas eonsideraçt)es c resultados impor
tantes, \em elles pedir providencias <10 Governo Imperial. 

I~ o ntesttiO Augusto Sl)llhor, tendo-se conformado com Sua 
Irnmediata l~esollll;uu de 1:.i de lkwmhro tlo anno passado com 
o parecer da S1·qão dos Negot'itb do ltupcrio do Conselho de 
Estado, exarado em consull<t de 10 do mesmo mcz, lia por 
bem mandar dedarar o seguint.~ : 

Que no aclo addieional ú Constituição politiea do Impcrio 
nenhuma disposição ha que eonlira ao (~overno a altribuiçào 
de proviul'IH~ial' sobre senwlit<lllto qu,~slàll; o qtwlqum· esclare
cimento relativo ao art. ü." do mesmo aclo, o qual trata da 
nomeação dos Pn•sidentcs, Viee- Presidentes e Sl~crctario das 
Assemblóas provi neiacs, nrto púde ser dado senào pelo meio 
indicado no arl. 25 do rdcrido acto : c que portanto o Governo 
Imperial r e sol v e n~nwller a sohrcuila representação á Assembléa 
Geral Legislativa, [letra <1ue ella ltaja de toma-la na consideração 
que merecer. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Joào de Almetda Pereira Filho.
Sr. Presidente da Provincia de S. l1o.ulo. 



SJhre a disposi~ão da ultima parte do ~ 2.•• do art. 1. 0 da Lei n. 1.053 
de 22 de Agosto tlc 1 Hüll, relativamente ao Banco de Brasil. 

Ministerio dos Negoeios da Fazcnda.-ltio de Janeiro em 23 
de fevereiro de 18Gt. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao oficio de V. Ex. de 22 
do corrente, em que expõe em nome da Directoria do Banco 
do Rrasil que, ach:wdo-se o referido naneo habilitado para 
realizar em ouro o pagamento de suas notas, mas que, reco
nhecendo-se pelos balanços n·cebidos de suas caixas filiaes que 
o mesmo se não dá a respeito dPIIas, c que, considerando a 
mesma Uirectoria que a abertura do troco unicamente na caixa 
trmtral, sem igual resolur;;io para as caixas filiaes, he inconve
niente para os intPressses do referido nanco, al.:·m de que o 
~~stado aclual da Prar:a muito se resentiria de uma rapida c 
brusca mudança , a qual necessariamente trará como conse
qtwncia a elevação da taxa dos descontos, c a contracção im
media ta da circulação cxistentt~, resolveu a mesma DirectOI'ia 
não abrir o troco, e solicitar do tioverno a expcdi\·ão de ordens 
a este respeito : cabe-me ponderar a V. I~x. que a disposição 
da ultima parte do ~ 2." do art. 1." da Lei n. 1.083 de 22 
de Agosto de 18GO he tão clara e explícita que exclue qual
quer controversia. 

Nesse paragrapho o Legislador determina que, se dentro de 
sPis mezes contados da publicat:ão da referida I.ei o Banco 
do Brasil não se achar habilitndo para realizar suas notas em 
ouro, não poderá dahi em diante conservar na circulação mais 
de 25 "/o de sua emissão total representada por bilhetes de 
quantin inferior a 50~ na Curte, e a 25~ nas Províncias, de
vendo sua substitui~·ão ou resgate ser operado dl'ntro do prazo 
que o Governo marear. 

Sendo certo que os bilhetes de 21S~ das Províncias não são 
emittidús pela Caixa matriz, mas por suas filiaes, nenhuma 
duvida ha que a expt·essào-Hanco tlloo Brasil-se refpre ao com
plexo de todas as caixas que constituem essa instituição de 
credito. ·· 

A Directoria do referido Uaneo, portanto, não cumpriria a 
disposição supracitada, s~, abrindo o troco de suas notas por 
ouro no Rio de Janeim, não a llzesse extensiva ás Províncias 
onde :em caixas liliaes. 

neus fiuardc a V. Ex.-Angelo Moniz da Silva Ferraz.
Sr. Presidente do I~anco do Brasil. 



~8)~ 

N.• 10~.-Circulat· de 2:.> de l<"cverciro de 1861. 

llecommeuda o rnmprinwnto da disposi~~o •lo art. 1H, ~ 2.• do Rrgula~ 
mrnto •le l'J d<· i'et<·mhro de 1860. 

l\lini..;l.t•rio dos ~egorios da Fnzendn.- lHo de Janeiro em 
2:) de F1Wf'n•iro de 1R61. 

Angdo Moniz ria Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tlwsouro Nacional, rccomrnenda aos Srs. Inspeclores das Thc
sonrarias de Fazenda qne, na exr~cut:ão do He~ulameuto que 
baixou wrn o l>et~relo 11. o 2.1i' •. í de l!} dt~ Setembro rlt~ J8li0, 
fação dar cumprimento ü disposição do art. tv •. , ~ 2." do citado 
UPgulanH•nlo. 

A ngclo ilf oniz da Silva Ferraz. 

N." 103.-Circular de 25 de Fevereiro de 1861. 

Declara quaes os documentos que estão sujeitos ao .scUo do § 1.0 do art. 58 
do Rrgularncnto de 26 de Dezembro ultimo. 

1\linisterio dos Ncgocios da Fazenda.-Hio de Jan•~iro em 25 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thcsom·o Nacional, declara aos Srs. Inspeetorcs das Thcsourarias 
de Fazenda, para sua inlt'lli!.\en~:ia c devillos elli~ilos, que ao 
sello do % 1." do art. 58 do ltcgnlamento de 2G de Dezembro 
do anno pa'is'l(lo eslfío sujei los ~:onforme a obsPrvação l." ao 
mesmo paragrapho, os memoriaes e requerimentos em que se 
pede pagamento de monte-pio~, meio-soldos e outros idenlicos, 
não sendo papeis de mero expediente, on relativos a aclos a 
que as partes sfw obrigadas em Yirlude de Lei, Regulamento, 
ou Instrucc;ões do (;ovcrno, rwm dc~s <{UD são anncxos pelas 
Repartições ás informações olfiGiaes, para maior clareza dos ne
goeios; mas sim pe~·as que podem por si só dar principio c 
constituir um proee'iso administrativo de natureza graciosa ou 
contenciosa; dt•vendo como tar,s reputarem-se as pdições ini
ciacs, as respostas, mcmorias ou razi'ír,s o!Tcreeidas pr-llts partes 
e quacsqucr documentos c papeis que estas juntem ou pcção 
para serem juntas, por julga-las ntcis para csclaredmento de 
seu direito. 

An?clo Moniz da Silw Ferraz. 



N. 101~.-IMPERIO.-Aviso de 2:5 dn Fevereiro de 1861. 

Ao Presidente da Junta d~ ()nnlifieação ue yotantrs tia Ilha do GoYCnt1HIO~, 
l\luuieipio da Cl\rt~, llrdarando qnc estit sujdto a uma sú multa o Ct
dau<1o eonroeado para or~anisat;iio da .Junta cnmo Eleitor, <' eomo ~11[1· 
plcnlc dl' .luí1. de Paz, ,. qnc t!I'Íxou d•• romparet·rr. 

3. a Seeção.-Itio de Janeiro.-:\JinistPrio dos Ncgoeios do 
lmperio em 25 de Fevereiro de 18G1. 

Tenho prPsenl<~ o ofJicin dPVm. de 7 do corrente rncz, pedindo 
ao Gov.-rno lmprrial a solut;ão do srguintc quesito: 

Se o El<~ilor Supplentc, eonvncatlo na l'úrma dn art. /L" ela 
Lei regulamentar das elcit:õt~s para a formação da Junta qualili
eadora, dPixandn de eompan·eer !'!111\ jmlilkar a sua falta, 1•'111 

dt~ sollrer a multa do art. I':Ili, ~ 5." n." :~ d;1 citada L!'i: e 
se, sendo depois eonvidarlo na !únna do art. tl." da' instruct,:(it•s 
annexas ao lkcrl'lo n. 1.812 dt• 2:~ de Agosto de 18;iG, na 
qualidade de .lniz ele Paz immt'diato PIII yotos ao Prc·sidcHte 
tb Junta, para supprir a lidtn dos Elt•iltHI'S da piirochia, n 
dt•ixando aiH!Iil de eompart't:Pr St)lll motivo juslilic;l!lo, t•st(t 
tamlwm suj\'ilo <Í multa impo~la por tal f;_llta. 

Em resposta Ul)daro-Ilte qtw na lPi rcgnlantenlar tias eleiçcít'S 
nenhuma disposição ha qne s11 nppon!la ú itnposiçfio lln dn;ts 
multas ao Cidadão qu·~ lran~gn~dir dous prPePilos dislinelos; 
mas no caso a ![11!' Ylll. s" r..t·,,n~ oCi'nl'!'l) a l'irr:umslancia de) não 
Jlodcr o Cidadão de que) se trata de'l'l!lpenhar simultanPa on suc
ccssivamenle as funrt;iít•s il <!'"' foi clla!lliHlo, h•tHlo portanto 
inmrrido em uma 'ú multa. 

lkw; (;uanle ú \-m.-João de Almeida Pereira Fillw.-
Sr. Juiz de Paz Presidente da .Junta de Qualilicaçiíoda Ilha do 
l;overnador. 

N. 105.- Aviso de 2fi de Fevereiro de 18GL. 

Ao Heitor <lo lntl'rrwlo t!o JmpNial Coill'~io dt• P1•dro ~);oi.'lliHio, :;ohn• a 
d('111ora Jta aprPS<~ntaç,ão dos titulos para atlmi~silo dt• aluHliiUS ~~ratuitu~. 

1La Secção.- Rio de .Tanf!iro.-MinislPrio do~ i\iegocios uo 
ln1perio em 26 de Fevcr<'iro de 18G1. 

Em resposta ao ofrieio que r. S. me r!iri;.;Ll t'lll daln de ii dtl 

corn~nte sobre a validade das concessões tlus lugares dt~ nt~nsio
nistas gr••luilos dt):;se estub;•lecimenlo, qUI~ t:<) nfw apr~:;unl:1o 
para n respectiva matrieula no prazo marcado no Jt•·;.;nlam••nlo 
vigenll', nu pura f:tzercm c~l'·.l'liY<I a l''Htcessãn, lenho dn decla-



rar QUO OS pensionistas gl'afUilos qUI' 110 prazo lll<ll'l'<tdO SI~ llâO 
matricularem no anno que lhes wmpele, pt>rdt~rão o direito 11"~' 
tem a seus lugares, qualquer que sPja a causa ljtll' os lil't·r 

impedido de assim proceder, visto que lhes hc fi!e'lltada (ll'lo 
Regulamento a inscripção por interml'(lio de SPUS p•·:;rll!'<lllor,·s 
ou por seus correspondentes. 

Outrosim deve V. S. consii!Prar romn lentln r;l(ltl!'ailo n.'i 
concessões d1~ lugan•s de IH'nsionisla> q•w por mais d" 11111 illllw 

não forem aprovl'iliHlns, salvo IJUilllllo l'sln f.wlo , .. -~~, provit~r da 
vontade do conet•ssionario. 

Deus Guarde a V. S.-.loliu de .1/mrida l'crPirtt f.'i/fuJ.-· Sr. 
Ueitor (lo Internato do lnqwrial Col!Pgio de l'cllro 11. 

N. 106.- Aviso de 26 dP Fevereiro 1\to l81il. 

Ao Presidente da Proyinria '''~ S. Panln, dl'rlar:mdo t(HP n~o rnlliJil'IP an 
Governo n·soi\Pt' sohn• o fal'to ti•• '~' frarl'iouar 11111 rolit';•i" dl·ilorill, 
wtandu os Eleitores em duas nwsas di,tinctas. · · 

3.• Sccção.-Hio de Janciro.-:\linislPrio dos I\'r·.~oeios do 
lmperio em 2G do Fevereiro dn 186 I . 

111m. c Exm. Sr.- Foi prPSPil!l' ao non·rno lmpl'l"inl are
presentação que lhe dirigirão os Ilrs . .João da Silva Carrão c 
José llonifaeio de Andrada e Silva, pmlindo rpw s<' pstalwlf'Ça 
uma regra para a apuraçiío dos Yolos para lkpntados ü As
scmbléa Geral Lrgislat!va, quanrlo se dl'r o caso de frael"ionar-sc 
um collegio, votando os resppdivos meitores em duas mesas 
distinctas, visto não haver na Lei disposir;iío alguma q111' l'f'ja 
esta hypolhesc, nem decisão do l;overno qne proviil<'ncir~ sobre 
e lia. 

Tendo ouvido o Consultor deste 1\linistcrio, tlPcl:\ro i1 Y. Ex., 
para o fazer constar aos n~prescnlantos, que o Gowrno julg-a 
dever abster-se de dar a decisão pr)dilla, visto como não !11~ da 
sua compctcncia a solução da questão, que a Lr~i dr~ixo11 ú apre
ciação da Camara l\Iunicipal apuradora, e em ullilllil inslancia 
ü Camara dos Deputados. A Camara J\Iunieipnl apur:tdora se. 
gnirá o arbítrio que lhP parrcer mais conforme á LPi, <'a Camara 
dos Deputados, por occasião da verificação dos JHHINcs dos seus 
Membros, rcsolverü o qut,) melhor convim·; drwt•rHlo ponderar 
a V. Ex. que em casos irlcnlicos tem deixado o Govi'l"no di) 
emittir qualquer juizo, porjnlf!ar isto alheio ás suas altribnições, 

Deus Guarde a V. Ex.-João de Lllmeida Pcreirn Filho.
Sr. Pre~idente da Província de S. Paulo. 



~~ss~ 

~. JOi.- .hi,;o de 26 de Fercrciro de 1861. 

Ao IJirretor do Instituto Commrrcial sobre a íoladc neccssaria pua a ma4 
tricula nas aulas do Instituto. · 

1
L" St•rção.-llio de Janeiro.-~linistPrio dos Negocios do 

ltnpcrio em 2G de FevPrciro de 18(il. 

Em solurão ao ollicio de Vm. de 21 do corrente, no qual 
pergunta se contintín em vigor a disposição do art. 8. • dos 
}~statutos do Instituto Commcreial do Hio de Janeiro de 14-
dn .\l;lio de 1R:)G, que exige a idade de 16 annos para a 
matricula nas aulas respectivas ; tenho de dcclarat' que ao pru
dente arbitrio tlt) Vm. th•ixa o Governo Imperial a solução 
tk,tr~ llt'[:tH"io, podPndn Ym. Pxi;_;it· do matriculando maior ou 
menor idadP, ronfonnr rcwnl!erer no candidato dcsenvoh·i
tucnto intPIIedual nccessario para o conhecimento das materias 
em cujas aulas houn)r dP matricular-se; observando-lhe que, 
tendo os alum:ws do mt)SIIIO Instituto de provar em exame 
sua applieaçiío e aproveitamento no fim de tres mezes, depois 
de abertas as aulas, na fórma do art. 11 do Decreto n.• 2.74-l 
de !) do eotTcnte, não eonv~m ser rigoroso na exigencia da 
idadP, que muitas vczrs he supprida pelo desenvolvimento 
pn~coet• da intelligcneia. 

Dmts Guarde a Vrn.-João de Almeida Pereira Filho.
Sr. Dircdm· do Instituto CommerciaL 

'• 

N .• 108.- FAZENDA.- Em 26 de Fevereiro de 1861. 

O qur tlPYC contct· o lino de as~entamenlo ou matri~,ula dos Empregados 
tias Alrandrgas. 

!\Iinislcrio dos Negocios d:1 Fazenda.- Hio de Janeiro em 
2G de Fevereiro de 18Gl. 

AngPio i\loniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Tllt~souro Nacional, tlcelara ao Sr. lnspcrtor da ThPsouraria de 
Fazt•rHiu do i\laranhiio, em resposta ao seu offieio n.• il de 10 
do mcz lindo, que o livro de assentnmento ou matricula dos 
Empregados das Alfandegas, de que trata o ~ 1." do art. 134. 
do HegulamPnto de 1!J de Setembro de 1860, não deve conter 
s \mente os títulos pelos quacs estão ellcs aetualmente servindo, 
e sim a declarat;ão dos serviços anteriores, que poder;í ser feita 
á vista das respeetivas nomea<;õcs ou de uma nota por elles 
apresentada. 

Angelo Moniz da Silva Fet·raz. 



N.o 10!).- Em 26 de Feterciro de 1861. 

Sobre o atlrstallo lllensal para o pagamento dos vencimentos dos Empre• 
g.1dos d.1s Alfandcgas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- ltio de Janeiro em 
2li de Fevereiro de 1861. 

An~'·lo Moniz da Siha l•'erraz, Pr('sidente do Tribunal do 
Thrsouro !\acionai, declara ao Sr lnspcctor da Thesouraria 
de Fazenda da Parahyba, em resposta ao seu offieio n.• 2 de 
5 de .Janeiro ultimo, que a nota de que trata o ~ 19 do art. 
126 do Heg-ulamcnto' de 1\l de Setembro de 1860 he o attes
tado mensal que serve para o pagamento dos Empregados, c 
que semelhante disposição, portanto, nada tem com os extractos 
dos pontos exigidos pela ordem de 3l de Outubro de 1834 o 
26 rle Fevereiro de 1835. 

Angelo Moniz da Silva Ferra:. 

N.o 110.-Em 26 do Fevereiro do 1861. 

Que o~ C."efcs d1~ Policia llclcm prestar eontas 1los dinheiros que recebem 
dos cofres puhlieos. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 26 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo 1\loniz da Silva Feraz, Prr:sidente do Tribunal do The• 
souro Nacional, communiea ao Sr. lnspector da Thcsouraria 
de Fazenda do Jlará, em n~sposla ao SPU olncio n. 18 de 23 
elo mez ultimo, que, declarando o Thesouro que os Chefes de 
Policia estão sujdtos a preslat· cont:Js, 11os terrnos prescriptos 
na ordem n. 222 de 2:i de Setembro de 1832 e na subsequenlc 
n. 92 de 8 de Novembro de 11160, e exigindo que ellcs as 
Jlrestern, •~xige, ~~ d(WC insistir por si mesmo, o cumprimento 
c execução da Lei pelos meios que a mesma Lei decretou, sem 
dependencia do l\linisterio da Justiça, o qual nem póde emba
raçar que os ChPfes de Policia prestem contas da gestão dos 
dinheiros puhlicos, de que são ordenadores secunda rios, na Côrte 
perante o Tribunal do Thesouro, e nas Províncias perante as 
Thesourarias de Fazenda. 

Angelo Moniz da Silra Ferraz. 

Decisões do Govenzo. 



N.• 111 .-"Em 26 !lc Fevereiro de 18G1. 

Sobre prestação de eontas tios thnheiros twchidos pelos Cheft~s de Poliria. 

l\Iinistcrio dos Nrgoeios da l"•w'nda.-Uio de JnnPiro em 
26 de Fcvcn~iro dr, 1titil. 

111m. c Exm. Sr.-Communil'o a Y. Ex. t:n<', ú Yist:1 da nossa 
1•,'-'i~la•;ii<.l. tr•d.J n fiJJH'.r·ionario t·nt·urrP!!'ado rln di;;rendin dl1s di
nheirn~ pohlícni hP t,hrir;rMf(J il Vht.1r ronta~. n.t (t'•rt•· w·r•m!•' f) 

ThPsouro, c nas Provincins pPrantP ás Thesourarias dP FazPrHla; 
c o que, a rPspeito dos Chefes de Policia •. psfiÍ até llPrlarado na 
OrdPrn 11. 0 222 dP 23 de Setembro de 1852 r na suhsrqurntc 
n.o !12 de 8 de ~overnhro d1~ 18!i0, devendo portanto as estaç!ies 
fiscaes exigirem o eumprirrwnto da Lei pdos ml'ios que a mesma 
Lei decretou, sem dep('nd('ncia do 1\IinistPrio da Justiça, o qual 
não púdc Pmhara\·nr qtw os Chefes de Policia prestem contas 
da gPstão dos dinheiros publicas, de qne são ordnnadores secnn
darios. 

Deus Gnilrde a \". Ex.-:1ngrlo Muniz da Sifvn Frrra:.
Sr. Pn·sitlenle da Província do Parj. 

N .0 112 .-Ern 26 de Fcvet·eiro UI' 1861. 

;\!anda que a Thrsouraria rrs.11l' a urna qucsl;lo ColHO rnlcntler de direito, 
suLHnetlcntlo tlrpois a decis3o ao conhecimento do Thesourn. 

l\Iinisterio dos Nngoeios da FazPtHln.-Hio de .Janeiro em 26 
de Fevereiro de 1861. 

Angelo ~foniz da Silva Ferraz, Prrsidrnte do Tribunal do 
Thesouro Nacionill, responrlendo ao oficio do Sr. Inspector da 
Thcsouraria da Província da Bahia sob n. o 316 de 29 !I e Dezem
bro de 185\), f'rn que consulta á qnem compelia n porcentagem 
ua quantia ue !1:38:!.~7G5 recolhida ú resrwetiva lleccbedoria de 
Renuas internas com guia do Juizo dos llc;iduos por intermPdio 
de Josó 1\Jnria Frazfio de Lima como teslamcnt(liro e inventa
riante do casal de Antonio Dias Soares, ordena ao mesmo Sr. 
Inspector, quo rrsolva scnwlhante questão eomo entender ctu 
direito, submettcndo a decisão ao eonhecimento do Thesouro 
pelos meio..; con1petcntes. 

Angelo Muniz da Silva Ferraz. 



N. 0 113.-Em 26 de FPvcreiro de 1861. 

Sohrc sPilo de papeis. 

Minislerio dos Nrgueios da Faz!'n(la.- Hio de~ Jan!'iro em 
26 de Fevereiro de 1861. 

llaj<1 V. S. de derlarar ao C.olli'dor d11 Niel hl'roy, Pm n·s
posta ao Sl'll offi(·io dirigido a Pssa DirPetoria no dia 7 do cor
rente, sob n. 8, u respeito da eonsullu qu11 lhn 11znra o .Iuiz 
l\lunicipal do T<'rmo: 1. 0

, que, continuundo na Jlrovinein do Hio 
<111 .Janeiro, em virtndn do disposto no art. !lü do ltegulamenlo 
de 26 ele Dezembro ultimo, o uso do paprl sellado, em quanto 
não fór mnprPg<l(\o o Sl'llo a(\ht•sivo, póclr-s1' ('Scn•yer no qnu 
fôr levado dc.;ta Côrtc, embora em Nicllwroy niio haja ainda 
á venda ; 2. o, que ao sr,llo do § 1. o do u rt. 5X do citado He
gulamento ('S\ão suj!'ilos, conforme a obsrnaçfín 1." /Ir\ mesmo 
paragrapho, os memoriacs o l'<'CfiH'rimenlos anJiso,,, não sPrHlo 
pap1~is de nwro wqwdi1•ntP, 011 n·lntiYns a aelos a qu•l as partes 
são obrigad;ls por 1'<11",':1 <le L1•i, H:•,<.;nL!mt•tllo e i ustrtlc1;ões do 
Governo, 11('111 dos qne silo illllli'\OS pP!as Hl'jHir!ic:õtlS its informa
ções nllieiaes, p<tl'-1 maior clareza dth IH'goc.ith: mas si111 pPl:as q11e 
podem por si siÍ dar princií:iq ,. cotl:itil:l:~- um procl·sso a!IIIIÍ
nistrativn dr1 natlli'Pza ~~rllt'Íil:i:l 011 roill:11ll'ios,l: dPY!'lH.ln como 
taes rcpuLmll!l-S!1 ;~:; pdit:ill's inida:·s, ns l'<'ópc ·~as, 111\'llloriallS 
Oll fLIZÜI~S oll'i~n·cidas pc1h; pili'L!':i, l~ qlli1!3S•Jill'!' do\'!llnl'lliOS CJ 

papeis q1w t\slas juntem, 011 jll'(::io par;1 sen·m juntas, por jul
ga-lns ukis p:tra e'il~lareeinll'lilo d:~ sr•u dirl'ito. 

Dr,ns Cuarde a V. ~1.-Anqrdn Moniz da Sllra p,.1Tar. .-Sr. 
Diredor (;eral inll'rino (\a, l\:'IHia; Publicas. 

N." 1 H.-C.ireular d(\ 2i de Fevt,>miro dt~ 18tit. 

Os paFaHlPillO~ pareiars f(•itos \)!'los r<'~JHlB:'il\PÍ" alt·aw:ados dPY"HI ~~'1' h•nulos 
ú l'Onta tio~ jui'os \ ('otri:!P". 

l\Iinistc~rio dos l\'<•gocins da FazPnd!i.-l\io de .Janeiro 1'1!1 27 
de Fevereiro de !HHL 

An:.:elo l\Ioniz da Sil;-a Ferraz, Pr,'sid:•u[e (lo Tribllnal do 
Thesonro N::cional, dn conl'onnidade r:1m a cll'l'isit:l do tlii'SliiO 

Tribun::l dn 28 dt> uu·z pas•;:tdo, cl:•t'lara ans :-;!':;. lusjwctorl's 
das The:murarius de Fnenrla, para su:1 inklll~eucia e dm itla 
exccu.;ão, qu<~ o,; pagam,~ntos part:i:ws feitos pr~!os n·sponsaveis 
á Fcll'!tl'l 1 l'nb!i-- 1 [HH" co:; ta d:• i<'ll; :1, hitns, ljii<Hido os mesmos 



f~"Sponsavcis já so achiio reconhecidos em alcahcc, o cxrcutados, 
devem s<~r· imputados aos jnr·os vencidos da importancia deste; 
''isto como, SPgundo a pr·atir,a invariavPl do Thrsouro, c a ob
servada tambt~m ms liquida.;üt~s mercantis, ernquanto os paga
mentos <~fTnetuados por cont.r dn um dcbiLo, que nmce juros, 
não cobrem o computo dos juros \l'nddos, nenhuma deduct;ão 
he le1•ada ao principal: tanl•• mais que nem de outro modo 
se poderia proce<ler S<'lll nwdilicar de fado, com o corn·r do 
tempo, a taxa elo juro <~slipulado ou marcado em Lei. Outro
Sillr que, em vista das Or:lcns 11."' 156 d<~ 6 de Julho dt~ 185a, 
1~ 17;) de 2l. dt~ Dezembro de 1857, sfw dr~vidos juros das 
quantia~ provPnientes de porcentagens a que os responsareis 
perdem o direito em virtude da disposiçfro da segunda parte 
do url .. j:J da Lei n.• ;)l4. de 28 lk Outubro de 1818. 

Angelo Moni::; da Silra Ferraz. 

N.• 115.-Circular· de 27 de Fevereiro de 1861. 

Quem pódc intl'rYir como arbitro nas Alfandcgas e Mesas de Rendas. 

Ministerio dos ~egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
27 de Fevereiro de 1861. 

Ang<'lo l\Ioniz da Silva Ferraz, Presidente do Tl'ibunal do 
Thesouro Nacionul, declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias ue Fazenda, pura o fazerem constar aos lnspcclores das 
Alfandrgas e Administradores de l\It~sas de ltendas, que no pro
cesso de arbitrmneuto, de que trata a Secr,ão 11." do Capi
tulo 3.• do Titulo 5.0 do Hegnlarnento que buixou com o Decreto 
n.o 2.6!~7 de 19 de Setembro de 18(i0, não póde sob pena 
de nullidade, intervir como arbitro pessoa ou Empregado algum 
que não esteja incluído na lista ou relação a que se refere o 
§ t.o do art. 577 do mesmo Ht)gulamento. 

Angelo bloniz da Silva Ferraz. 



N." H6.~ Em 28 de Fevereiro de t8GÍ: 

Eschu'i'cc duvidas sobre n int(•lli~Pncia de algunws disposições do Deccetcl 
n.• 2.6g5 de lU de No\'CilJbro do anuo passado sobre ~aucos. 

Minist<>rio dos Negoeios da :Fazenda.~-Rio de Janeiro em 28 
de Fevereiro de 1861. 

111m. e l~xm. Sr.-l<'orão presentes a Sua MagPstade o Im~ 
perador as duvidas prepostas pelo !'residente da Assembléa 
geral dos Accionistas do Banco da Bahia no seu officio de 30 
de Janeiro proximo passado, sobre a intelligencia de algumas 
disposições dos respccti vos Estatutos e do Decreto n. • 2.685 
de 10 de Novembro de 1860; e o mesmo Au;;usto Senhor, 
Tendo ouvido a semelhante respeito a Secção de Fazenda do 
Conselho de l~stado, Ha por bem, Conformando-se com o seu 
parecer, l\landar declarar ao mesmo Presidente, por sua imme
diata c Imperial Resolução de 27 clestc mez: 

1.• Que, tendo a Lei de 22 de Agosto do anno passado 
prescripto no§ 11 do art. 2.", que os llircetores c membros da 
gerencia da administração dos Bancos sejilo substituídos an
nualmentc pela quinta parte, a nenhum desses Estabnlecimentos 
he licito procedet·, nem ao Governo consentir que se proceda 
de modo dilferente na substituição dos respectivos ])irectores. 

2.• Que as expressões- substituídos annualuumte pela quinta 
parte-equivalem, quando o numero de Diredor he 5 ou 
rnultiplo de 5, a est'outras- substituídos d:l modo que no fim 
do 1.• anno deixem de fazer parte da Direcloria o 5.• dos 
membros que então a constituírem; no fim do 2.", a!~.· parto 
dos que não forem substituídos no t.•; no fim do a. o a 3.• 
parte dos f!!slantes; no fim do 4." metade; e no fim do 5.<> 
os ultimos dos que não tiverem sido substituídos atú então. 

3.• Que, existindo na Direclorin do Banco os seis Direclores 
primitivos, c devendo proePder-scl ao sori.Pio de mc·tadc, dan
do-se o caso de dons d'entre elles se haverem retirado da ad
ministração, afim de consultarem, em eonsequeneia de oeeur
rencias, a coniiança dos Accionistas, dever-se-hão chamar os 
supplcntcs de Dircctores que forem precisos para completar a 
Directoria, na lürma do art. 5~ dos respectivos l~statutos, e 
fazer depois a substituição pelo modo indicado no numero ante
rior. 

4.• Que, posto pareça mais rrgular serem os supplcntes ti
rados dos irwnediatos em votos, na eleição dos Dircctores 
impedidos, uão perlcnec ao Gowrno a solução de semelhante 
duvida, nem de outras que se possão mover a respeito das 
disposi~,;ões dos Estatutos ou instrumentos de contraeto dasCom
panhills bancarias, excepto no que diz respeito a pontos quo 
estiverem regulados por Lei ou QIJI virtude de Lei. 



,1'}, 0 Finalmrnte, (]IH', <Í yista das disposiçõrs dos arts. GG e 
()7 dos Estatutos úo lluJH.:o c do § 12 da Lei dn 22 d? Agosto 
do anuo passn<lo, niio 'e pode111 n·c!'ber votações ennadas em 
cartas pelas s<·nhoras que possuem acçõcs, e são administra
doras d<· seus bens. E ponJUe conste que o Banco d<mominado 
-SoeiedadP Contnt<•rcio -,contra os prt)eeitos da referida Lei e 
Dt•crdo, procedeu ú dl'i~·ão de sua Directoria, cumpre que V. 
Ex. lhe advirta <pie esse procedimento he illcgal, c que quando 
o nwsmo B.mco, anuullada a rel'erida deição, não proceda na 
f<irma da mesma L<•i e D<"creto dentro de um prazo que V. 
l~x. lhe nt;u·caní, V. Ex. renH"lta a este l\linisterio todos os· 
docunH·ntos c informa<;ú•·~ precisas, para que o Governo pro
('l'da conforme f•!r de direito. 

l\;1o consta a este l\linisterio qual foi o procedimento do 
fiscal do mcSIIIO Banco, que por <'P!'!o, conscio dos seus de
v<·n·s, <l•'Y<'ria suspt•lldt•r ut:t tal arlo !'ontrario 1Í Lni, c por 
isso clllllJII'I' qrw Y. Ex., depois de ouvi-lo, informe a scmc
lltilltll' n·spl'ito. 

T<:nho oulr,>,illl por c:onv•~ni<•nte qtw V. Ex. faça constar ao 
l'n·sid•·Bto da Assembk·a geral do.; Accionistas do Banco da 
Jlaltia, qtw irrq.wlar foi o seu pt'OI'<:diuwnto dirigindo aoGo
v<·rno o ollicio <li: que se lrat;t, !(lliltHlo seutelhante e11cargo 
eompdt• ao l'n·sidt•nte do llll'SIIIO Baii('O. 

ll<'IIS t;uardt: a r. Ex.- Anyelo ,Uoni::; tl!t Sil!'ll Ft'/Taz.
Sr. Prc·:ü<lcute da l'nn incia da liahia .• 

N." 117.--CllEIUlA .- AYiso li<: 28 de Feven:iro dP ISU1. 

1\I"udaud<~ p<lr em 1'\l'l'uç:ío pruvis<~riauwutc o n .. ~ulameulo do Campiuho. 

1." liir<·etoria t;,,ral. -H i o ri<: ,latll'iro. --:\Iinisterio dos Nc
go<:ios da (;ll<'t'l'a 1'111 28 de F!'\<:rl'iro de IStil. 

1\<·mdlo ;í \'n1. o iucln.-;o 1\t•gu\amPnlo do Laboratorio do 
Catnpinllll, alir11 dt• <JIIü Y111. o ponha 1'111 exerução proviso
riillll<'ll !I'. 

U<:us t;uanlt: a Y 111. -Sclws/ iào tio Rego Barros. -Sr. l<'ran· 
eis co Carlos da Luí\. 



fteguhunmtto Jun·u o Luboa•tltoa·io do 
~~RIUJlillbO. 

CAPITULO I. 

llO LAUOH.\TOl\10. 

,\rt. 1.• O Laboralorio do Campinho, que se acha estabelecido 
no lugar do antigo forte desta deBOtHimH;ão, será regido pelo 
presente Hegulamenlo, organisado em virtude do n. • 3.• do 
art. ü." da Ld n." 1.111~ de 27 de Setembro de 1 HüO. 

Arl. 2." lle destinado o Laboratorlo do Campinho ao fabrico 
de todas as mutli~·ües e arlilicios de guerra, de que carecer o 
Exercito. 

Art. 3." Jllo nunwco da,.; llllllli<;ões e arlilicios de guerra, de 
que trata o arlif.!'O prer:edPillP, não se e01nprP1wndern aquelles 
objedos, que por sua simplieid:u.le nüo depeudercm do emprego 
do [JPSSOal prufissional, ClllliO St'ja O Cill'[!IXillllL' pari\ US armas 
de CUilO liso, cuja collfl'q·ao lirarú a cargo do Lahoratorio do 
Castdlo . 

. \rt. !~." O Laboralorio <lo CampiHho scrú lambem considerado 
uma t•seola pratica de pyrotechllia wililar, na qual deverlio 
habilitar-st~ os arlitict•s de I(Jgo, que trabalharent nas Províncias, 
em que hollVI'I' Laboratorios. 

Art. 5." Pod!'l'iÍ senir o Laboratorio do Campinho pura os 
rxereieios pra lieos de py roll'ellll ia mil i lar, q rwr dos ai urnnos 
da csl'ola mi I i lar, q ucr dos Ollkiaes, Cadetes e i nft~riort•s, que 
e;tiven·rH na t•srola de tiro do Campo-t;rande. 

CAPITULO ll. 

ll.\S DIVISÕES llO LABOR.\TORIO. 

Art. G." O EslabeleeiBH'nlo do Laboralorio do Campinho se 
diviclir:í tHH tres secções · 

§ 1." A 1.• sel'çüo eomprelwndení todas as ollicinas pro-
priamente pyrotechnicas; a s,lber: 

:\ fabrica de capsulas l'ullllinuntes; 
A ofiicina de muniçüo para armas raiadas ; 
O laboratorio de fogudes de guerra; 
A sala dn arlitiL'ios diversos; 
O gabinete de preparações pyrotechnicas. 
§ 2." A 2. • secção abrangerá us ofllcinas accessorias ou au-

xiliares, que süo : 
O laboratorio chimieo; 
A oficina de fundição ; 
A officina de serralheiros ; 
A. officina do carpinteiros; 



.\ sr~Ia de pititi.tras. . 
~ 3. o A 3. • secção será cor!lrwsta de to,<~as as 1Íere~dencia~ 

do estabelecimento não mcnewnadas nos §§ 1. o c 2. ; rsto he. 
O armazem de rnatcrias primas ; 
O deposito de polvora e productos manufacturados; 
A casa da dircetoria e moradia dos emprPgados; 
O quartel, xadrez c coehcira do laboratorio; 
A enfermaria, botica e capclla ; 
Os telheiros em que se recolhem as car·r·oças ; 
Os terrenos que constituem o proprio naeional. 

CAPITULO III. 

DO PF.SSOAL DO LABOR;\TOI\10 E iEUS VENI:IMENTOS. 

Art. 7. o Para a administração, e para os dilfl•rentes serviços 
do Laboratorio haverá : 

Um Direetor do EstabPieeimPnto ; 
Um Ajudante do Director; 
Um Almoxarife ou Fil'l dos arrnazcns ; 
Um Escripturario da })irectoria ; 
Um Escrivão ; 
Um Preparador de chimiea ; 
Um Facultativo medico -cinrrgieo ; 
Um Capellão ; 
Um Enl't:nnt~iro c 11111 Ajudante; 
Um Guarda da I>ircdoria, Capdla c edifieios: 
lJm canoceiro e trcs serventes; 
Um destacamento militar com as praç.as precisas. 
Art. 8." Comptllem ao Uirector, Ajudante, Fiel, Eseripturario, 

Escrivão c Pr·t>parador os vencimentos constantes da tabella 
junta. 

Art. 9." O Facultativo, Capcllão, Enfermeiro c seu Ajudant<' 
perceberão os vencimentos, que lhes compelirem, como praças 
do Exercito, e se o não forem, aqucllrs por que se contraetarcm. 

Art. 1 O. O guarda, carroceiro c sc•·ventl•s lt>rão as dia rias, 
nunca superiores a dous mil e quinlu•ntos n'is, que forem mar
cadas pelo Dircctor, com approvaçiio do (~overno. 

CAPITULO IY. 

DO DIHECTOR, 

Art. 11. A administração e inspceção superiores de todo o 
Laboratorio são eonliadas ao Dimctor, nomeado pelo Governo, 
e tirado de um dos Corpos ou ar·mas scientificas do Exercito. 

Art. 12. O Direetor residirá no Laboratorio, e hc a primeir·a 
autoridade do Estabelecimento, c como tal immcdiatamcntc su-



jrito ao Ministro da Guerra, para quem hc o unico orgão 
official. 

Art. 13. llc perante o Governo o primeiro responsavcl por 
todo o pessoal, e pelo manejo material do Laboratorio, obser
vaní c fará observar o presente Hegulamenlo, c as lnstrucções, 
que receber. 

Art. 14. Terá igualmente a inspec1;ão de toda a contabilidade, 
e cscripturaçfto relativas ao Estabelt-cimento, ficando a fiscali
sação final da r1~ePila e dcspeza a cargo da 3." ou IL" ])irec
toria da Secretari:1 da Guerra, conforme a natureza do olJjPcto ; 
e cnviarú mensalmente ás referidas Dirl'ctorias todos os docu
mentos c esclari~Cilllenlos lll'el'ssarios, para se avaliar o movi
mento dos valor<'s entrados c S<thidos do Labflratorio. 

Art. 15. Presidiní <Ís sessõPs do Conselho Economieo ela enfer
maria do Laboralorio, fazPndo olJsPrvar u respcilo as Instrucções, 
que forem cxpPdidas pelo Governo. 

Art. t !i. l'odt•ní suspender do exereicio a qualquer dos em
pregados de nonH·ação do (~OVI'rrto, que pelo seu procedirnPnto 
torne Iwces,aria esta medida, daudo parte dos motivos que para 
isso teve, quando a suspensão exeedet' a oilo dias. 

Art. 17. Poderá igualmente advertir, reprelaender, prender 
e suspender, á sua ordem, ató o prazo de oito dias, a qunlquer 
Prnprrgado, se assim fôr conveniente, partieipando tudo ao 
Governo. 

Art. 18. O Bin~ctor nunca dará licença aos cmprPgados por 
mais de rpt<llro dias em cada um trimestre, e isto .;ómenlc no 
caso de não provir de lia inconveniente ao serviço. 

Art. 19. Fará entrar nos armazcns do Laboratorio todos os 
productos do Estabelecimento e quaesq1wr g<·neros qu!l se com
prarem, ou forem remeltidos de outras estações, tendo a rrwiot' 
cautela em que sejão devidamente examinados. · 

Art. 20. No principio de cada semestre wandará o Director 
proceder a inve11tario de lodos os armazcns, offir:inas e outras 
dependencias do Laboratorio; e dará partr~ do oecorrido ao Go
verno, para providenciar como fôr conV1:nientc. 

Art. 21. De trns em tn•s rnl'zes n·mettPrá ao Ministro da 
Guerra uma 'exposic;ão dos trabalhos fPitos durante o trimestr,•, 
nào só em relação ás munições e arlificios pyrotechnicos, como 
á eonstrucção de m.sas, que tenha sido determinada pelo Go
verno para desenvolvimento do Laboratorio; fazendo ac:ompanhar 
a mesma exposição dos mappas e esclarecimentos precisos, afim 
de se conheCI'!" o l'slado do Estabelerimenlo. 

Art. 22. O Dil'('Ctor organisará os Hr•gulamrntos cspeciaes, 
InstrucçrWs e Programmas, que forem neeessarios para o bom 
andamento do serviço c exPeuçiío do prPsente 1\egulamento; 
submettendo á approvação do Governo aquelks, que dependerem 
de medidas, que não esliverclll na sua alçada. 

Art. 23. Compete mais ao Director: 
Decisões do Governo. 13 



~ 1. o Dirigir as officinas, tanto de fogos como accessorias; 
sendo o principal n~sponsavel pela execução technica dos ob
jcclos manufacturados no Laboratorio. 

§ 2. o Fiscalisar o eonsU!IIO das matcrias primas pedidas pelos 
nwstres, e fazer PXI~cutar religiosamente as instrucçl\es c mo
delos (k cscripturaçflo, que forem dctQnninados. 

~ :~.o Vigiar a boa guarda c conservação dos productos ma
nul'acturados nas o!licinas, até que srjão entregues legalmente ao 
l•'iel dos armazeus. 

§ fLo Examinar c 11ssignar as ferias dos operarios. organi
sadas, á visb do livro do ponto, na fórma das ordens e mo
delos, (l\W forem 1narcados. 

§ tí.• Yelar sobre a policia iuterna das officinas, tendo em 
vista sobretudo as pyrotechnicas, para as quaes se confeccio
narão lustrucções especiaes. 

§ 6. 0 Examinar ou 1nandar examinar as substancias, e rea
gentes chirnicos, qne houverem de St'f emprrgados, não con
sentindo que en1 ollicina alguma se lance mi\o de materias, que 
não I'Slejão nas precisas condit:ões de pureza. 

§ 7.• Estabelecer nas officinas o modo pratico dos trabalhos, 
que julgar mais conveniente para apresentar bons resultados, 
com tanto que não eontrarie as lnstrucçües, que se expedirem, 
para I)Xeeução deste Hegulamcnto. 

§ 8." Fazer aquellas experiencias, que forem neccssarias afim 
de julgar da qu;didade dos artilicios, cujo fabrico estiver em 
andamento nas ollleinas; e tomar, em taes casos, nota dos ell'eitos, 
()Ue obsPrvar para bem deswbrir as causas provavcis de erro. 

§ U." rPiar em que o asseio e a boa ordem reinem sempre 
nas ollkinas, o os respectivos operarios cumprão os seus de
veres e l'uncçües, removendo, quanto for possivcl, todas as causas 
de sinistros. 

§ 10. Propôr ao Govemo a diaria dos mestres e operarios 
das ollicinas aceessorias, attendendo ao serviço, que prestào, e 
ao SI' li merecimento relatiw. 

§ 1 l. Solil:ilar do Ministro da Guerra todos os meios, que 
precisos fore111 para satisfazer os seus Pncargos, taes como ad
missi\o do p!),;soal, remoção do que uão lhe IIH)recer confiança, 
exee1,tuando, porém, os op1~rarios, qun, por desnccl•ssarios ao 
serviço, ou por mal comportados, não dcvãn continuar no La
boratorio .. \. demissão c nomeação dos operarios pertencem ao 
Director. 

§ 12. Propor as mudança,, alt1·raçõPs e mdhorauJCntos, que 
julgar de urgente necessidade introduzir nas ollicinas, e no sys
tcwa de trabalho approvado e jú adoplado; cumprindo que as 
propostas SPjfto <JC0111panhadas de urna exposição das razões, e 
resultados de obsl·rvaçCi('S r('gularPs, sobre que se basParern. 

§ 13. Ter a inspecção dos armazens tanto de materias primas, 
eomo pmduclos nwnufaeturados. 



~ tr... Assistir á cntrnda dos gPncros comprados ou forne
cidos por outras estações para provimento rios armazens, não 
consentindo que o Fiel receba eousa al~-:tuna, que nilo <'SLI'ja 
confornw <~orn os pedido~,<~ a111ostras anteriormente examinadas. 
~ Hi. Assistir tarnbPrn ao Pncnnlw!:llnento das munições c 

artificios de ~uerra, que devem ser arrnazPnarlos no Laboratorio, 
ou que rlf'lle houvcmm de snhir; fazf'ndo rontar tudo, c fechar 
os respectivos cofres, na fôrma das orrlPns que existirem. 
~ 16. F<·tzPr com qtw o Fiel dos armazt'ns tt~nha no mdhor 

acondidonamPnto os ohjeefos ill'l'ceilflados, pn~slanrlo a uwior 
attençiin possível iÍ poliria, que deve hav<~r no interior do dt'pusilo 
de polvora e nrti!icios de guerrn. 

§ 17. As.;istir a todos os invf'ntarios e habnços, qtw ~ed<~rem 
nos nrrn<~Zf'n~. enfl'rrnaria, bolicn <'outras dPJH'nriPJwias do Laho
ralorio, na fúrma Jll'PSITipta n;ts JnstrncçüPs <' oniPns em vigor. 
~ 18. Zt•lar a boa ordern, asscro e eonsPrvaçiio <'Xt•~l'tH\ o 

interna dos edificins, e fiscalisar o consumo dos ohjed.os pe
didos pelos empregados, o bem assim o desempenho dos dcverPs 
destf's. 

§ 1!). ProvidPnciar sobre a renwssa de muniçüPs, artilieios 
de gtwrrn c outros objcclos, bt~lll corno :ícerca das materi~s 
primas, e qu:wsquPr 1-r<'n<~ros comprados ou fonweidos por oul.rus 
rstaçfks. que tPnhfío de Pntrar para o Laboralorio, allm de sen~m 
guarrlndos nos respectivos a rrnazens. 

§ 20. Visitar o quartel e suas rlependcncias , sempre que 
jul~ar conveniente, para ver se as praçns sfío hem lrata~as e 
alimentadas. 

§ 21. Inspeecionar o serviço a car'(o do fl·ítor, examinando 
principalmt'nle o modo por que cllc cuida r!os Afrieanos livrPs, 
e flsealisando ao mesmo tempo a rkspeza feiln eom o rancho 
destes, e c~om as forrngens dos animncs pertencentes ao esta
belecirnrnto. 
~ 22. Visitar a enfPrrnaria re!-(ularmcnte, anm de observar 

o asseio dos leitos, sn os doentes sfio t11cdicndos a tet11po, e 
as dietas distribuiria!' ;í hora. 

§ 23. Propôt· ao (~overno quaesqucr alternções que se devfío 
fazer neste Hcgulamento, segundo as necessidades que forem 
indicadas pela experiencin. 

CAPITULO V. 

DO AJUDANTE. 

Art. 24. O Ajudnnte do Dircetor sPrá nrn offieial nomeado 
pelo GovPrno, que o tirar:í de qualquer Corpo ou Drma do 
Exercito, ou mesmo da classe dos refnrtllados, c,orn tnnto, porém, 
que seja mais modPmo ou menos ~-:raduado que o Director. 

Arl. 2;). O Ajudante exet'utará as 1Jrdens, qne receber do 



Dircetot·, c os mais empn~gados são obrigados a cumprir as 
que lhl's forem por ellc dadas. Substituirá sempre o mesmo 
Director nas suas faltas ou impedimPntos, se o Governo não no
mear quem interinamente sirva o lugar de Director. 

CAPITULO VI. 

DO ESCUIVÃO. 

Art. 26. O Escrivão he o encarregado de toda a escriptu
ração relativa ús ollicinas, quer ella se refira ao pedido e recc
bimPnto rias mat(•rias primas twcessarias, quer ao seu consumo. 

Art. 27. Serú responsavel por qu;dqul•r falta, que se en
contrar na escripturação a seu cargo, ou della provenha, devida 
n deleixo ou omissão. 

Art. 28. A no11wação do Escrivão será feita pelo Ministro 
da Guerra, mas nunca de ollicial do Exercito tirado da 1.• 
classe de qualquer das armas ou Corpos do Exercito, excepto 
o do estado maior da 2. • classe. 

Art. 2n. As instrucções, por que se deve reger o Escrivão, 
serão confeccionadas c determinadas, pela s(~Crdaria de Estado 
dos Ncgocios dn (;ucrra. 

Art. 3o. Compete-lhe tarnbem executar toda a escripturação 
relativa ao rnovirncnto dos armazens. 

CAPITULO VII. 

DO PREPAUADOR. 

Art. 31. O Pn•parador será nomeado por acto do Governo, 
sob proposta do Dircetor do Laboratorio. 

Art. 32. Cumpre-lhe fazer a preparação de lodosos productos 
chimicos, sob a direeção e llscalisação do Dirrdor. 

Art. 33. Terá a seu cargo o respectivo Laboratorio, por 
cujos apparelhos e reactivos responderá perante o Direclor. 

CAPITULO VIII. 

DO ALllfOXARIFE OU FIEL, E OUTROS EMPREGADOS. 

Art. 31,.. O A I moxarifc J"I)Spon r lerá pf'!a conservação, e boa 
arrecadação dos objectos, de que se I hes llzer carga, dirhtindo-se 
em conformidade dos Hegnlamrntos de fuzenda em vigor, c nada 
entregará dos arrnazens a seu cargo, sem ordem por escripto 
do Dircetor. 

Art. ~:15. Sl~rá nomeado pelo GovPrno, podendo ser paisano 
ou official reformado, ou do estado maior da 2. • classe, c 
prestará a fiança exigida pela I"ei. 



Art. 36. As despezas relativas á compra de qnaesquer ge
neros para consumo das officitws, que não SPjão de grande 
valor, serão ordenadas pelo Director, o qnnl, depois de comprado 
o objccto pelo AI moxarife, examinará ou fará examinar a sua 
qualidade por pessoa idonea. 

Para taes desp<'zas, ou compras feitas a dinheiro á vista, 
que não poderão exceder cada uma a 30:jjl por semana, e pelo 
mrsmo genero, o Laboralorio terá uma consignação mensal de 
300~, que será recebida no thesouro com a prPcisa anticipação 
pelo Almoxnrile, o qual prestará mensalmPnte contas desta 
quantia, apresentando os documentos legalisados das despezas, 
que houver feito por ordem do Director, não podendo receber 
a prestnção de um mez, sem mostrnr estar quite com a Fazenda 
nacional em rclíu;ão á do mcz anterior. 

Art. 37. O guarda, carroc<'iro e serventes serão de nomeação 
do Director, que participará immediatamente ao (~overno. 

CAPITULO IX. 

DO PESSOAL DAS OFFICINAS. 

Art. 38. Um destacamento do Corpo de artifief's, nunca su
perior a 50 praças, formará o pessoal ordinario, qtwr para as 
officinas pyrolechnicas, quer para as accessorias. Este desta
camento srr<i cornmandado por um ollicial subalterno do mesmo 
Corpo. Alt;m disto, o Direelor, precedendo autorisação do Go
verno, poderá admiltir ao trabalho operarios paisanos, porém 
em nenhum caso para ns officinas de log,,s; sendo os respectivos 
salarios por clle urbitrados, com approvação do l\linistro da 
Guerra. 

Art. 3!). O destacamento deverá contPr dons carpinteiros, 
dons serralheiros, um ferreiro e um pintor. 

Art. 40. Quarenta praças, ao maxi mo, do mesmo destaca
mento, forman1o os arti!ices de fogo do Laboratorio, c não 
poderão de modo nlgum ser distmhidas em serviço alheio á 
sua profissão. Estas pr<Jças serão divididas em tres classes 
diversas, segundo o gnío de habilitações que possuírem. 

Art. ld. Será considerado nrlifice de fogo de 3.• classe 
toda c qualqw~r praça do Corpo de arl.ifices, que houver pra
ticado por espaço de um anno pPio menos cttt algum Labo
ratorio pyroteeltnico, devPndo r~onherer pral iearnt~nl<' a con
fecção dos earluxamcs, nfio só pnra as armas portakis romo, 
para a artilharia, comprehendido lodo o seniço relativo a 
fundiçí'ío P moldug-ern d<~s balas de ehumho. 

Art. 42. Para p<~ssar, por!·m, 11 artífice de fnl{o de 2." ei.1ssP, 
lte mister, alt•m de uma continuada pralien de dous annos 
em trabalhos pyrotechnicos, e de saber IPr, esercwer e (•xeeulat· 
as quatro operações fundamentaes da aritlnnetica sobre os 



numeros intl'iros, que o canrlirlato soiTra um exame, rm que 
mostre eonhrcinwnto não sc'1 das nJatt~rias dPsignarlas no ar
tigo anteendPnle, mas tamlwtn da pn~para~,"ão e douragPm 
dos mixtos não in!liltnllliiVCis, emprcgadPs nos artifieios de 
g1w1Ta ordinarios, da confr~cção de lodos os syslemas do c;;
polrlas nàfJ fulminantes, das velas de composição, morrürs, 
estopins c outros nrtilieins semelhantes. 

Art.. /~3. Parn srr rlr~vado á categoria de arlificr) de fogo 
do 1." classe he preciso qUt~ o enndidato, alhn de ll;I\'PI" pra
ticado por rspaço de tres annos em Lahoratorio, e de possuir 
todas as hahililaçõPS acima mr>ncionadas, mostrr~ conlwr~er 
pt~rli•ilaiiH'ntc n confecç;io dos nrtincios de HII<'JTa usndos no 
ExPrcito, (I manipulaçfw oe tortos os l"ul:ninalos, e o fabrico 
dos fogurtr·s c das eapsulas rulminnntrs. 

Art. l~'J .. O Di redor do Lahoratorio organisar;í o-; pro.'.(nllnllHlS 
para os exames, qtw devem prestar O' r;andidatos á artifiees 
de fogo de t.• e 2." classes; suhrnellcndo·os á approvaçãu do 
r.overno. 

Art. 45. Os arlillccs de fo;:.-o do estabeleci mcnlo sPrão con
siderados: seis de 1. • classe, que poderão usar da insígnia rle 
t.o sargento; 12 de 2.• classe, aos quaes se perrnillir;í o uso 
da insígnia de 2. o sargento ; e 22 da 3. ", sr~m graduaçiio 
nlguma. Uns e outros trarãü o uniforll1(1 do Corpo, a que 
pertencerem, com a dilferença, porém, de que usarão de uma 
bomba no honet. 

Art. M>. Os artífices de fogo tPrão, além das vantagens 
militares, que por Lei lhes compelem, as seguintes diarias : 
3~;)00 os de 1. a classe, 2:tJ>t~oo os de 2. a' c n280 os de 3 .• 
Mesmo doPntes pPrcebcrão Pstas vantngens, uma vez que a 
molestia seja motivada por nlgum sinistro sobrevindo no tra
balho, c para o qual o artífice não lenha concorrido. 

Art. 47. Aquellas prnças do Corpo de artifiees, que, apesar 
de não possuírem ns hnbilllaçrir~s precisas para serem classi
ficadas ern alguma das tres classes de nrtillcrs de fogo, trn
balharcm nas officinas pyrokchnicas do Lnboratorio, serão con
sideradas aprendizes, e perceberão uma diaria de Gl~O róis. 

Art. !,8. O Director podení, quando assim exigir n urgencia 
do serviço, chamar para as officinas pyrotechnicas quacsqucr 
prnças, que pstPjl!o destacadas no estabelecimento, abonando-lhes 
uma diaria nunca maior do que a marcada no artigo ante
cedente. 

Art. ~!). As prnç.as de artífices, destacarias no Lahoratorio, 
scriío inteiramente de~ligndas do Corpo, a que pcrlPnC!'I"em; 
ficanrlo illllttediatamentc sujeitas ao Dircclor e ;ís autoridades 
supPrio rrs. 

Art. 50. A parte puramente praticn dos trabalhos pyrote
ehnicos do estabelecimento será confiada a um só indivi!luo 
com as precisas habilitaçõPs nesse ramo de technica militar, 
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sejão ellas adquiridas no paiz ou no rstr;m:ieiro. Este individuo, 
drnominar-se-ha mestre geral de fogos, t' seu vencimento será 
marcado pelo Governo por simp!Ps njuste, on por meio do 
conlracto formal, conforme fôr mais conveniente. 

Art. 51. llavPrá mais, para as oflicinas do Laboratorio, um 
machinista, preferindo-se o que houv,~r trabalhado em A rsenaes 
de Guerra, ou fabricas militares. O seu vencimento será esti
pulado pelo Govemo. 

Art. 5~. As ollicinas acccssorias se occupariio na fabricaeão 
de cofres de munição, cunhetes, caudas para foguetes e outros tra
balhos de carpintaria, indispensaveis a conclusão e acondiciona
mento dos arlilicios manufaeturados no Laboratorio; bem assim, 
na execuçiio de todo e qualquer trabalho sobre o metal, 
que requerer a promptific::JiiãO dos tnbos do ferro para os con
greves, e o fabrico de outros artigos bellicos. 

Art. 53. Haverá em cada uma das oflicinas aecessorias, além 
dos operarios que exigir o serviçfl , um mestre c um con
tranwstre, cujos salarios serão marcados pelo Uirector, corn 
approvação do Govnno. 

Art. 5!~. Os operarios, que, precedendo approvação do Go
verno, forem chamados ern caso de necessidade, teriio venci
mentos diarios, proporcionaes aos seus prcstimo&. Os jornaes 
scr<io determinados pelo Director, quando os trabalhos se niio 
possão faler por contracto ou arrematação; devendo o valor 
do> salarios c da arrematação ser préviamente approvado pelo 
Govemo. 

CAPITULO X. 

DO ESCUll'TURARIO DA DlllECTORIA. 

Art. 55. O Escripturario será de nomeação do Governo 
Imperial. 

Cumpre-lhe: 
~ 1." Fazer toda a corrcspontlencia oiTicial do Director, re

gistrando-a nos rcspedi ws livros. 
~ 2." Enearn~~ar-se de toda c qualquer eseripluração, que 

não possa ser feita pelo Eseriviio. 
~ :l." Ineumbir-se da escripturação tio Conselho econornico 

da Pnt'ermaria, observundo as ordens estabelecidas. 
§ 4." Ter a s1~u cargo a arrecad<~çiio e gu<Jrda dos papPis, 

livros, instrumentos e outros ohjectos pertencentes á direc
toria. 

CAPITULO XI. 

DO TEMPO HE TRABAUIO. 

Art. M. Serão em regra dias de trabalho os que não forem do
mingos ou dias de guarda, e de festas nacionaes. Quando 



porém houver urgencia de serviço, nenhuma excepção será 
permittida. 

Art. 57. Entenrler-sc-ha por dia de trn balho para todos os 
opPrn rios do Laboratorio o tempo de dez horas utcis no inverno, 
e de doze no verão. 

Arl. 58. O llirector or:.;anisa1·ú urna tabdla da distribuição 
do tempo que, depois de approvada pelo Governo, será posta 
em execueiio. 

Art. 5!1: Ern casos urgentes os serões srrão de trcs a seis 
horas, vencendo os operarios salarios correspendcntes a meio 
dia de traktlho no primeiro caso, e de s:.~lario inteiro no 
segundo. 

Art. 60. Não haverá serão nem rnr-io sr-rão 3cnão nas officinas 
acct~ssorias, podendo sórnente em casos muito extraordinarios 
havê-los nas pyroteehnicas, por ordem do Director, que serú 
para isso préviamentP autorisatlo pdo Govrrno. 

Art. li1. Ern caso algum trabalhar-se-ha ü noite na offieina 
de pn·parat;ão de mixtos, bem como ua do carrrgamcuto u 
hrocamcnto de fol-(ucles de guerra. 

CAPITULO XII. 

DA ENFERMAUIA. 

Art. (i:~. Haverá uma enfermaria proporeionada ao numero 
dP lrabalhadon•s, e ús n!'t:t•ssidade~ do Laboratorio. 

Art. (;:_L O facullativo nomPado pelo (~overno será cncar
n·~a,!o della, podendo ser paisano no cnso de haver falta de 
cirurgiües no Corpo de Saude do Exercito. 

Art. lil~. Cumpre ao facultativo: 
~; L" Examinar a llualidade dos medicamentos comprados 

ou rurnccidos por outras estações. 
§ 2." Dirigir a prt'paração dos medicamentos. 
§ 3." Vt•r se os remedios são applicados a tempo, c nas quan

tidade~ prrseriplns pelo seu recPituario. 
§ 4." lnspccdouar a prcpnraçiío c distribuição das dietas. 
~ 5." Prop(lr ao Direetor todas as medidas hygicnicas a 

bem do t•slahclecirnenlo em geral. 
§ 6." Vl'lar pPia ortlcm c asseio interno da enfermnria, bo

tica c cozinhn, solicitando sempre as providencias neccssarias 
par a esse li m . 

§ 7." Vigiar que os empregados ~mbordinados á sua auto
ridadf' cumpriío os deveres, que l!tPS compl'lem. 
~ 8." l'.t~dir todas as drogas, ulensis e mais objeelos precisos. 
§ \). • \ela r pt~la conservação dos vasos, c apparclhos per

tenet•ntes ao respectivo Laboratorio pharmacentico. 
§ 10. Hespondcr pelo consumo dos medicamentos. 



Art. G:i. O liwullaliYo n~ceberú na t'nfr'rm:Jria lodo e qual
quer individuo, que mr mandado pelo llirector, não Sl) ne
gando ao lr<llanwnlo dos empregados, que se aehnrern en~ermos 
em suas casas. 

Art. üG. A enfermaria tení um Consdho Econornico, <[Ue se 
rcgulariÍ pelas inslru('çües, qn'1 f(m~rn cxpe1lidas pelo Guvt~rno. 

Art. (i7. Tci'<Í lambem 11111 enl'crnwiro e um ajudante, ser
vindo um ddlPs de An.an1wnsp: t) bem assim um cozinheiro, 
que será eonlractado {wlo IJircclor, com approvação do Go
verno. 

Art. G8. Os empregados da enferma ria estão subordinados 
ao facultativo, ~~ este ao Director; e deverão todos residir no 
m;tabelecimcnlo. 

C.\l'ITCLO "\:li!. 

llO Ct;J.TO lliYT:\0. 

Art. (\!}, () capclliío minislror;i aos Pnfhwos que JH'ecisarcm 
os soecorros espirituaPs, CP!t~hrad o ~anlo Sacrilido da 111iss,1 
aos domingos ~~ dia,:; <lc gnan\a, c pre:,itlir;í a todos os m;~is 
a c tos rd i;.:iosos. Peref'tJ,~r•í os \·enei mentos correspondentes aos 
Capellã<'s-alferes do Exercito. 

Art. 70. () asseio d:1 C:tpelb, c a cons;~rvn(io das pertençns 
ficarão a earl-(o do Capellão. 

C.\PITIJLO XJL 

DISPOSIÇÕES I;J.:IL\ES. 

Art. 7L O Governo porlcrú, se jnl;;ar eoll\'Pllif'nlf', entregar 
o commando dos dous destacitllll'll!os '' \1111 sú ofiieial, ainda 
mesmo rPfornwdo. 

Art. 72. l'ías nomeações, que o (;rn·ernG tivpr de fazer para 
provimento dos lugares erenrlos pelo prcs,)llle Ht•gulmucnto, serão 
preferidos, em igualdade de h:Jbilil<H,:ü~'s, os oiJiciae.~ reformados, 
ou quaesqucr indiYiduos, qtw tPnllão scniuo no Exercito, com 
bom oomportamento, o tempo da Lei. 

Art. 7:3. Touas ns pessoas ernpn~ptdas no Lnhoratorio tem 
direito [-; apost~ntadoria com a lotalidnllc dos vencimentos, que 
perceberem, ou com parte dni!Ps, coni<JI'IIle ns circumstancias, 
caso se inutilisc, por al;;arn sinistro oceorrido no serviço, e 
para o qual 11fio hajão conco;Tido. 

Art 74. O 1;ovemo darú c:1sa a t011os os cmprPgados, que 
por este Regulamento fore:n obri!)ados a morar no Lahora
torio. 

Deci$ões do f;orcrno 1'1 



Art. 75. A permissão para a Yisila do eslahelecimento sú 
pode1·á ser concedida pelo Director. A yisita, pon'·m, das of.. 
1icinas de foguetes a ninguem hc perrnittida, sem licença do 
Governo. 

Art. 7H. Todo o pessoal do LnLoratorio estará sujeito ao re
gimen militar. 

Palacio do Hio de JanPiro, em 28 de I•'cvcreiro de 18()[ .
Sebastião do Rego Barros. 

Tabella do.~ ,-cueinnt~n(o.~ do.~ ll~naJ)rc~·atlo.'ii do 
I .. abor•utoll•io do ( .. lUUJ.)ilnlii.o. 

EMPREGOS. 

1 1lire!'tor •.••.••.•......•.•.•••.•. 
1 Ajudaut<' elo Dircrlor ..•.......... 
1 Ahnoxarifc ou tid, scnd<J otli<'ial, 

mun 
111\S. 

GIL\ I' S. 

além do soldo e vanlat:cus ele Ps
tado-uwivr Ue ~.a dass,P ..•.....•.....•... 

1 Escriptmario, sendo oflkial, ah'm 
do soldo <' vantagPns de estado-
maior de 2." classe .................... .. 

1 Esc~ivão, sendo ollicial, al<'m do 
soldo c vantagcn:; de estado-maiur 
de 2. 3 elassí~ ••••••.••.••..••.••. 

Os militare~ terno ns wucimcntos 
de estado-maior de 2." clas.w, sP 
prl'lizerpm som ma igual á que per
ceuem OS paisanos; SC OS \ I':ICi
mentos militares, porém, forem 
1nenores, a estes se ajuntará, eomo 
gralilica~iw, a <lill'rrcll<;a. 

Jl.\IS.\i\OS. 

------ "---------
(~~~~:~ I ~L\1~ 
:i: 4011~ !:GO!I,S 
I: \UUH n11r:~ 

1:000,1 5008 

SOIIH 4ooH 

SOON 400~ 

I 
TOTAL .. 

;;:onnN I 

2 :uuu,~ 

[:500$ 

1 :200~ 

I 
1 :'200~ 1 

Palacio do Ilio de Jdlwiro, em 28 de Fevereiro de 1861.
Sebastiiio do Rrgo Barrus. 



N. l18.-FAZENDA.-Emo l. 0 de Março de 1861. 

lncompatihilidadr. do cmprrgo dr. EsrriYITo •la l\lrsas rlc Rr.•ulas e Collec
torias com o de ~ecrclario das Camaras l\luniripat';. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em o t.• 
de Março de 186l. 

lll m. c Exm. Sr.-Em resposta ao A viso de V. Ex. de 20 
do mez passado, com o qual remetteu-me o otncio, que nesta 
oceasiiio devolvo, do Presidente lia Província de Sergipe de 10 
de Janeiro proxirno passado, n.• 5, sobre a quesliio suscitada 
a respeito do Escriviio de l\Irsa de Bendas da cidade da Es
tancia; tenho de declarar a V. Ex. qnn, pot' convcniencia do 
serl'iço publico, deve ser declarado incompatível o exercício 
do cmprrgo de Escrivíin das 1\Icsas du Hendas e Collectorias 
com o dt) SPcrdario das Camaras l\lunicipaes. 

Deus (;uarde a V. Ex .-Angelo ftloniz r[," Silva Ferraz.
Sr. João de Almeida Pereira Filho. 

N. 1J9.-Em o 1.• de Março dll 18ti1 

Abono dt., ajuda de custo a empregados de fazenda. 

:\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em o 1. • 
de Março de 1861. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria 
de :Fazenda de Sergipe, ern resposta ao seu oficio de 10 de 
Dezembro do anno passado, n.o 101, que, na f.írrna (}o disposto 
no § 1. 0 do art. L 0 das lnslrucçõcs de 16 de Janeiro do 
mesmo anno, não póde ser abonada quantia superior a r~oo~ooo 
corno ajuda de custo para as dcspezas de preparos de viagem 
aos empregados de l''azenda despachados, removidos ou man
dados em com missão de umas para outras Províncias; e outro
sim que os lilhos de que tratão as mesmas Instrucçõm; no 
sobredito paragrapho são unicamcr.tc os legítimos, ou naturaes 
reconhecidos, ou legitimados na fórma da Lei; c portanto o 
adverte que indcvidanwnle mandou abonar ao 1..° Conferente 
nomeado para a Alfan(k,:.;a do lHo Grandl~ do Norl(•, Joaquim 
Aurelio 'Vanderley, a quantia de 600~000 para dl'spczas d() 
preparos de viagem, competindo-lhe unicamente a d(~ ;JOO~OOO, 
uma voz que transportou comsigo unicamente sua mulher e 
urn lilho legitimo de menor idad(', e bem as,itu a de 30!.l;;>OOO 



para as <k;pezas de transporte~ de Sergipe até o Hio Grande 
do !\"orle de tres filho..; natur,ws, os qua1~s não tinhão direito 
ao mesmo transporte ú 1:usta d•> E·i!ado; prewnindo ao Sr. 
lnspeetor de que nesta data ordena êl Thcsouraria de Fazenda 
do Rio Grande do Norte que exija do dito Conferente a in
demnisação das dua~ <Jnantias <JU~" recebeu indevidamente. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

N." 1~0.- Em o 1." dt) !\larç·o d<~ 1861. 

Allt'ra a tah:•ll:t um":' a i» ln~;lnlc< iíPS olr: tr. dr Juuriro de lSGO sohre 
ajudas d1• rw.;fo. 

l\Iinis!erio dos ~P~~ocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em o 
L" dt~ I\Ian;o de 18ü1. 

An::;Plo 1\Ioniz da Silva Ferraz, Pn·sidcnte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena que as I nstrucr;ües de 16 de .I aneiro 
de 1860 sobre ajudas de custo continuem a ser executadas com 
as seguintes alterat,:ües: · 

1. a Jciea revogada a tabclla anncxa ás mesmas lnstrucções 
c substituída pela seguinte: 

De J OO:tilOOO alt'~ 600~000 . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . 250:jj~OOO 

De mais de 600:;$000 até J: 000~000 . . . . . . • • • . . . • 300~000 

De mais de J :000$000 até 1 :500;::,000............ 350:tl\OOO 

De mais de J: GOO:jj~OOO até 2: OOO:jpOOO • • • . . . . . . • • 400:t}000 

De mais de 2:000~000 até 2:500~000........... 450~000 

De mais de 2: 500;?000 até 3: 2001)000. . . . . . . . . • • 500~000 

J)e mais de 3:200,000 ató !, :000$000. . . . . • . . . . • 600:n;OOO 

De mais de !1:000;::1000 atti 5:000:;1000........... 800:jj>000 

De m:tis de 5:00C:+;~OOO até G:500:+;GOO .....•..••. 1:000:;;1000 

As dPspl'zw; de priml'iro cstaheleeimcnlo serão calculadas com 
rel;u;fío ao \Pneimento do lugar que o empregado for servir 
em commi,sfí o. ou pura <!Ur 10r promovido ou removido. 



2." A quantia para as dPspPzns de preparos de viag1~rn nilo 
poderá ext:edt'r nunt:a de 400;':1000, qualquer que S<~a o nu
mero das pe%oas da família do empregado. 

Por família do empreguclo para o lim de calcular-se a dcs
peza di~ transporte por mat· ou por terra dcvPrfío entender-se 
sua mullu~r e tilhos ll'gitimos, e bem assim o pai ou mfíi, irmãos 
menores de 18 ar11ws, e irmã;rs donzellas que 'ivfío em companhia 
do mesmo <'lll[H'I'gado, ~~ sl'jfto por clle mantidas. 

3." ()uando o empregado liwr a viagem por terra, tem di
reito iÍ despeza de tr;wsporte calculada pela li)rma prescripta 
no § 1." do art. 1." d<Js ditas Jnstruet;õns cada uma das 
pessoas da família do mesmo Cllllll'<'!:F'rlo que o tem á de trans
porte por ma r. 

r,.,a A gralilit:at:fío qtw o (;overno pt'lcle eon1·ed1~r ao empre
gado noHrPado para o rlPsempeuho di~ romtnissõi'S Pxlraordina
rias e ternporarias no prnprio L'lll[li'Pgo, all~m do seu venci
mento, na lúnna do~ 3." rio art. i." das lnstruet;iies de 16 de 
Janeiro d1~ 18ü0, não dererá nunca exceder de metade do mesmo 
vencimento. 

Se as eornrniss<ks rksta nntllrPza ltonv<m~m de ser desem
penhadas por Ollieiaes do Corpo de Engenheiros, a dita grati
liração eonsistirü nas vantao;ens de Commissão acliva pngas pelo 
Minlsterio da Fazenda. 

5.• Os emprc;;ados que forem servir addidos a qualquer 
llepartü:ão, por ordem do Governo, tem direito á parte da ajuda 
de custo destinada para as rlf'Spezas de preparos de viaKcrn e 
de transporte; mus não á relativa ás de primeiro estabeleci
mento. 

Se porétn o forem a pedido seu não tem direito a parte al
guma da mesma ajurLl de euslo. 

Angelo .Moni:: da Silva Ferraz. 

N." 121.- Circular de 1." de l\larço de 1861. 

Declara o maximo da ajuda de rusto pat·a as dcspezas de preparos 1lc viagem. 

MinistPrio dos 1\'Pgo<:ios da Fazenda.-Hio de Janeiro em o L• 
de Março de 18(i1. 

Angelo 1\Ioniz da Silva Ferrnz, Presidente do Tribunal do 
ThL'souro Nacional, tkclara aos Srs. [nsp•~elores das The:;ourarias 
de l<'nzemla: 1." que Bit fôrma do ~ 1.'' do art. 1. o das 



lnslruq·ües !le l6 de Janeiro de 1Hfi0 o maximo da parte 
da ujuda de <·nslo destinada para as d<'spezas de preparos do 
viagem he de fJOO:wiOOO, qualquer que sPja o numero de pessoas 
d<~ familia que potl<'m ser atlendidas nesta parte da mesma 
ajuda de custo; 2. 0 que os lilhos de que trata o mesmo 
paragrapho, são súmenle os lt>gitimos, c os naturaes roconhe
cidos ou legitimados na fúrma tia Lei. 

Angelo Moniz da Silva Ferraz. 

----

N. 122.-Ern o 1." de Man:o de 1861. 

O Tribunal do Tlwsour<> he o rompdrntr para ronlwcer da legitimidade 
e proccdenda de recursos para clle int•~rpostos. 

1\linisterio dos N1~gocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em o 1.' 
de l\Iarço de 1861. 

.\n:.:clo :\[oniz na Siha Ferraz. Pn•si!lentr do Tribunal do 
Til., ;u~,, 'l,·.l,.L,rul. d•·dara <lll :'r. ln;p,•dtlr <Ll ThL•;;nuraria 
d,• F.tr,•ntl,t d.1.; .\!1:.:•\ t', t'lll n•.;p<hl.l a~l ;;,•u nllkin n.• 3 de 
:Hl ti<' .l<lii<'ÍI'tl tlt' l~tiO, qtw o !11<'-illl!l Tribunal indt'fL•rio o 
n~cur . .;o inl•'l'llO"to, por varios nP.:.:oeiantPs, da dN~isüo do Sr. 
Jnspt>dor sujt~itatHlo ao imposto d•~ 80:';1000 as casas que ycn
diiio roupa feita ~~ calç.ado e,;lrangt~iro, á vista da expressa dis· 
posição do art. 1l (lo Hcgulamento de 15 de Junho de 18H. 
E por esta oct~asião declal·a ao Sr. Inspector que não procedeu 
regularmente indeferindo o sobredito recurso, interposto para 
o Tribunal do Tltesonro, não só porque hc este o competente 
para _conhecer da legitimidarle c pt·occdencia dos recursog para 
elle mterpost.os, como porque, sendo o recurso do direito na
t.nral, c o seu fundamento o gravame, que os collcctados re
forrentes presumem resultar-llws tia decisüo recorrida, seria 
iujt~.;fo priva-los dcs,;p (lireito pelo simples farto de as•ignarem 
t'<lllJ nttl'Ltnll'n te o mesmo rerur'o pessoas não collectadas. 

Allt]"lo .Honi:; da Silra Ferra::. 



N.• 12:~.- Circular de 2 de ~Iarço de 18G1. 

~obn• o modo IIP prorrrlcr com os rrqurrimrntos 4lr Emprr!!ndos prdindo 
aposentadoria ou a grati!iração de mais de triula ;tmws de serviço. 

l\linistcrio dos Ncgocios da l"azenda.-Hio de Janeiro em 2 
de l\Jan;o de 1~ü1. 

Angelo l\Joniz da Silva Ferraz, Prrsidenle do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordt'!Hl aos Srs. Jnspedores das Thesou
rarias de FazPnda que, quando tivrrem de informar rt•queri
menlos de l·~mprc~ados, pedindo apost·nladorias ou gratifica
çües, a IJIIe se julguem com din~ito por conltlrt'lll mais de 
trinta annos de serviço, procedüo logo ú respPcliva liquida1:ão, 
e fação acompanhnr suas informat;ües das notas reservadns sobre 
o procedimento c serviços extraonlinarios do.-; nwsnws .Empre
gados. 

Angelo Moni.: da Sih'fl Ferra::. 

N. 121..-Ern 2 de :\larço de 1861. 

~ello de licenças das Camaras MnnicipaPs. 

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -Hio de Janeiro em 2 
de 1\lar<:o de 18G1. 

Em solução ao o meio que o Administrador da :\lesa de Rendas 
de Paraty dirigia a essa Directoria em 30 de Janeiro ultimo, 
sob n. • 21, consultanrlo se as licenças das Camaras Municipacs 
para a abertura de casas rl:J negocio estão sujeitas ao scllo 
de 2~000, ou ao de ~OU réis, haja V. S. de declarar-lhe que 
o sello de 2;'POOO he especial p<~ra as licenças que, na fórma 
da Lei do 1.• de Outubro de 18:!8, ás mesmas Camaras com
pete conceder; e que as de que se trata, não sendo propria
mente licenças concedidas em virtude de tal Lei, devem pagar 
o sello de 200 réis. 

Deus Guarde a V. S. -Jn.fJelo JJ[oniz da Silva Frrraz.
Sr. Dircetor Geral intl'rino de Lteudas Publicas. 



N. 125.-GUERRA.-Cireular de 2 de l\Iarço de 1861. 

Dedara tlm', quando os Corp<'>S tia Cuarcla 1\arit'>na\ forrm chamatlos n 
serviço de tlr,taramento, r 'e aquartdarem com toda a sua força 
ctTcrtiYa, e rsta t'Oilljll'rhentlrr a musica, drverit a sua dc,;pcza correi" 

pela 1\eparti~ão da I ;uerra. 

!~." l)irec\oria GrraJ.-Hio de .Jan<'iro.-;\linisterio dos Nego· 
cios da Guerra em 2 de Março de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-\\ão tendo sido bem comprehendido o 
Aviso Circular ele 10 1le :\Jaio de 185\J, que n~gula os cnsos 
em que as musicas dos Corpos da Guarda l\ndonal podem 
perceber vencimentos por conta d1•ste ?llinistcrio, como se verifiea 
pela intrlligencia, qne se lhe tem dado: de ordem de Sua 
~lagestadc o Imperndor dN:laro a Y. Ex. que, quando os Corpo~ 
da Guarda :\acionai forem chnmadrJs a serviço de destacamento, 
e se nqunrtelarcm com toda a sua fon:a elTectiva, c esta com· 
prclwndl'r musica, deverá a sna despcza correr pela Hcpartição 
da Guerra, como estú determinado para os olliciacs e pr<l\llS 
de prct; não sendo por(~m permillido eontraetar musica por 
essa oecasião, o sobrecarregar os colres Jlublicos com des-

pezas desncccssarins. Deus Guarde a V. Ex.-Scbastião do Rego Barros.-Sr. 
V residente da Prm·incia de ..... 

--
N." HG.-BIPElUO.- Aviso de G de ~larço de 1861. 

Ao Prcsitlrutr. tia Provimia tlr. Santa Catharina sohre um al'lo da rr>prr· 
tira Aosemhléa Prol iurial exorllitautc d~ suas altrilHti~ôes. 

3." Secção.- Rio de Jnneiro.-~Iinisterio dos Negocios do 
lmperio em G de Março de 18()1. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua Mageslade 
o Imperador a representação da Assnmblí~a Legislativa dessa 
llroYint:ia, datnda de H. de Abril de iSüO, em que agradece 
ao Governo Imperial a nomeação do Dr. Francisco Carlos de 
Araujo Bnt~tlue pnra o cargo de Presidente da mesma Prm·incia, 
no ll'Hil pede s1~ja l'lle conservado : Ha por bem o mesmo 
Augusto Senhor mandar declarar a V. Ex., d1~ conformidade 
com a sua imrnediata H.rsolnção do t." de Sctemln·o do anno 
proximo passado, tomada sobn~ parecer da Src1:ãn dos Nego
dos do I mp<'rio do ConsPI h o de Estado exarado em Consulta 
• H 11· '-""('''" ~·ntt•rNlrnt~·. qur a tlitn :\ssPmbka cxorbitoll 'n> ,, ··: 1

1 
P•·f'' 1rida 



representação ; pois que sú hc licito ás Assembléa;3 Legislativas 
)lrovim:iaes exercer as attribuições que lhes são conferidas pelt' 
Acto addicional á Constituição polilica do lrnperio, entru as· 
quaes nt•nhuma existe qtu~ possa au1orisar o procedimento qua 
teve a Asscmbléa LPgislativa Provinci:ll, o qual nem como act(l 
indilferente se poderia su;;tentar, por isso que hc manifcst11: a 
sua inconveniencia. 

O que de ordem de Sua l\lagcstadc o Imperador communico 
a V. Ex., para !l,Uc o faça constar á Assembléa LPgislativa 
dessa l,rovincia. 

Deus Guardo a V. J~x.-Francisco de Paula de ,Yr_qrciros 
Sayilo Lobato.- Sr. I, residente da Proyincia de Santa Catharinu. 

N.• 127.-FAZl~:\D.\.-l~m 6 de Março de 18üt'. 

henção <le dír~itos dr uwrradorins importadas dirPrlamrnlr por conta 
e para o· seníco publico das Attmini;ll·aç<ies l'rovinl"ia~s. 

:Ministerio dos Nt'gocios da Fazcnda.-Rio oc Janeiro em 
6 de .Março de 1861. 

Josú Maria da Siha Paranhos, PresidPntc do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em ~ista o ollicio n.• 137 de 1G 
de Janeiro ultimo da Prrsideneia da Província do Rio Grande 
do Norte, autül'isa o Sr. lnspcctor da respectiva Thesouraria 
de Fazenda para restituir aos Cofres l,rovinciacs a quantia 
de 53::)760 proveniente dos direitos que forão exigidos pela 
importação de uma caixa contendo Pmollorios para os officios 
do expediente da Secretaria da Prcsidencin, vb;to como, Nu 

virtude do art. 512, § 23 do Hegulamcnto de 1\J de Setem
bro de 1860, gozllo de despacho livre as mercadorias ou quaes
qucr objectos quo forem dircctamente importndos por couta e 
}Jara o serviço publico das Administrações Provinciaes. 

Jos1! Mari(t da Silva Paranhos. 



N." L28.-Em () de :\lan;o de 1861. 

; Co!lerturr" tlcyrm clirigir os >cus oflirios á respcetiva Thcsouraria dt> 
Fazcuda c Biiu ao Thesouro. 

:,li,li:iterio dos Negocios Lho r at.cnda.-Rio do Janeiro em (i 

; ~ ~lan;o !lO t8ül. 

i·•sti :\laria da Silva Paranllos, Presidente do TrilJUJHJI <lo 
·: .,nro Nacioual, ordena ao Sr. lnspcclor da Thesouraria 

rorineia d~ :\linns l~Praes que informe sobre o ineluso 
, ., e!ll que o Collt•dor Municipal da Villa da Jl<lgngem, 

. i •n l;o!lleS r\ e Hezendc pede cselarceimcnlo acerca da 
;:nlagcm que co•npcle aos Collcelo:·e~ c Escrivães pela 

dncão do5 dinheiros de dr·funtos c ausentes e renda 
, .;lina; rlevcntlo o Sr. ln;;pcctot' observar ao referido 

lr, rpte nüo lho hc licito dici;:dr otncios direetamcnt0 ao 
Jro, mas sim ü Thcsouraria de Fazend<t, a cujo Chefe 
immedialamcnlc su!Jorditndl). 

José Maria da Silva Paranhos. 

•;. 12H.-.Em 7 de !llarço de 18G1. 

:lb d" um rr'!llt~rimeulo uo qual H~ solicita uma gratilicaçJü . 

. : ' li.;lNio dos Negoeios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em '1 
an;o de 1861. 

·iaro ao Sr . .A!lministrador da Hecebcrloria qUi', tuHlo se 
, lo nessa Beparlição sello inl'erior üquelle quo devia pagar 
'lucrimcn';) em 1pte o Porteiro da Alf:mdega da Côrte, 

Joaquim de Almeida, solicitou a uatinicaçilo annual da 
parte dos seus vencimentos, por contar lllais de 30 a!PlOS 

"~rvic:o, deverá porlanlo exigir a difi'crença •~nlre um e outro 
nwnto, a vista do que dctenniililrüo as obscnaçücs do 
58 do Ht•gulumcnto de 2ü dn Dt:z•·mbro proximo pas~i<H.lo. 

José J!aria da Sifra Paranfws. 



1\. 1 ;Jo.-bn í de ~I ~m;o tk t.SG l. 

SeHo do.< cuntrarlus realinulos nos lermos dt· t'lllJCilia~'io do .Juizo de l'az. 

1\linistcrio dos Nrgocios da Fawnda.-Rio de Janeiro •~m 7 
<le Til U!\'O de 1861. 

Em solução ao ofiicio dirigido pelo Administrador da Rrcebe
doria a Pssa Hirectoria Geral em 8 do nwz passado, sob n." 
26, declaro n Y S. pnra seu conhecimento, e afim de o fazer 
constar ao mesmo Administrador,· qtw o sello a que estão sujeitos, 
pelo art. 12 do ltegulamPnlo de 2G de Dezembro nllimo, os 
contractos realizados BOS !Prmos de coneiliação do .Juizo de 
Paz, ptirlc ser posto, conto elle propüc, para evitar os inconvc
nientrs qnc aponta, nas ccrliclões dos ditos termos, que tiverem 
de ser .i untas aos respectivos proeessos de conciliaçües e!Tectuadas, 
antes de subseriptas pelos Escrivães dos Juizos; applieando-se 
a este caso a disposição do § 2." do art. 21 do citado Re
gulamento. 

Hcus Guardn n V S.-José lllaria da Sill'a Paranlws .-Sr. 
Director Geral interino das Hendas Publicas. 

N. 131.-GUERIL\.-Aviso de 8 de Março de 1861. 

Prescrc•·c que as dcspezas rfTt•ctuatlas prlos Conselho' Economicos pam 
t'Ompra de cavallos tbs Esquadroes uc1 cràu st•r por documentos em 
triplicata. 

4.• Dirccloria GeraL-Rio de Juneiro.-1\Iinisterio dos Nego
cios da Guerra em 8 de Março de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Tenho presente o ofiicio de V. Ex., n.o 
1!~3, de 7 de lbzcrnhro do anno proximo passado, com a rrpre
scntação do Commandantc das Armas c informação da Thesou
raria da Fuzcnda a respeito da insuillciencia da quantia fixada 
para compra dos cavallos do Esquadrão dessa Província, c em 
rcsp(lsta sou a dizer a V. Ex. que mande entregar ao Conselho 
cconomico do mesmo Esquadrão a prestação de dous contos 
de réb, para ser empregada cxdusivamcnte na compra de 
cavallos, rcnoranllo-sc a mesma prestação logo que o Conselho 
demonstrar na Thesouraria de Fazenda que a antcriJr está 
esgotada; devendo no fim de cada excrdcio entrar com o saldo 
cxistrnte no cofre para a mesma Thesonraria, a!im de podrr 
receber nova prestação do exercício corrcut~. As dcspczas 
effectuadas pelo Conselho ceonomico, para este servico, deverão 
ser por dol'umentos em triplirata. 



A primeira via será entregue na Thesouraria de I•'azenda, 
para jusli!icac;ão da despcza, outra será f"nviada á Directoria 
Geral da Contabilidade da Guerra, com o balancete c rclatorio 
semestral para o exame que lhe compete, c a outra ficará 
~m:hivada no Corpo, para os fins convenicnt~s. 

Deus Guarde a V. Ex.-.Yarque.: de Caxias.-Sr. Jlresidentc 
da Provincía da Uahia. 

::"i.• 13~.-MARI~HA.-Aviso de g de Março 18(H. 

Onleua r1ue, quando rm qualquer Estnr.no, ou Forc;a 1'\a,·al os Cumclho1 de 
Invrstignçáo arhar~m .:riminoso algum farto, que ieja sujeito ao seu coube· 
timcuto, se proceda logo n Comtlllto de Guerra. 

1.• Secção.- Hio de Janeiro.-:\linisterio dos Nrgocios da 
:!\farinha em U de l\Iarço de 1861. 

Illrn. c Exrlil. Sr.- Sua :\Ié1gcstadr o Imperador Ha por 
bem que, tr;das a:> n·zrs que Pfll qualquer Est:u;ão nu For~n 
Xa1al, onde haja Command;~tlle nornrado por rsta Srcrctaria 
de Estado, se der algum facto, sobre o qual se procrda a Con-
1\~o:lho de Investigaçiio, e que por este seja qualificado criminoso, 
den~rú o mesmo Commandante fazer logo o accus:1do rrspondcr 
a Conselho de Guerra, independente de ordem dcssP Quartel 
Gcner:1l, sendo que o processo, depois de julg;1do, deve-lhe ser 
enviado para subir á Superior lnstanl:ia por intermedio desta 
Secretaria de Estado; o que communico :1 V. Ex. para sua inlcl
ligcncia c cxvediçiio das cmnenientes ordens. 

Ucus Guarde a V. Ex.-Joaqttim José Jguacio.-Sr. Yice
Aimirant .. , Ent·arregndo do Quartel General de Marinha. 

l\.• 13:3.-:\viso de H de Mnr~o de 18(it. 

lt:trl'a o uniforme das praças das Compnnhi3s ri~ Artinces l\lilitnrrs, a ctue 
PC refere o Dl'crrto U. 0 2.1>83 de ao de Abril de J8ü0. 

3. • Sccc:fio. -Rio de Janeiro. Ministcrio dos Ncgocios da ,!,13-
rinha, em 11 de :\lan;o de 1861. 

Sua J\lagestadc o Impcrndor, A pprovando a proposta que V. 
S. fizrra em ollicio n.• 45, de Hl de Janeiro ullimo, a res
peito llo uniforme de que deH~Il) usar as praça~ das Compa-



nhias de Artilkt"il l\lililare~, a que se refel'c o Decrclo n.• 2.583 
de 30 de Abril do anno proximo preterito; lia por bem que 
o dito uniforme seja o que rai dcscripto na inclusa nota, as~ 
signada pelo Conselheiro Director Geral d'esta Secretaria do 
Estado: o que communíco a Y. S. para sua intelligencía c 
exccueão. 

Deus Guarde a Y. S.-Joaquim José J.qnacio. -Sr. Chefe 
de Esquadra lnspcctor do Arsenal de Marinha da Côrte. 

Nota do unifornae de que devean usa•• as pra
ças das (~on•t•anllias de Artilices .lli1Uare111, 
a •tne se a•efere o ))eca•cto n." ~.ã83_, de 30 de 
Aln-il de tS80. 

Fardcta de pauno azul fcrreh~, aYiYada de escarlate, c abo
toada com oilo botões lisos, tendo estes uma ancora no centro; 
platinas, c golla de cas-imira Pscarlate, com urna ancora de 
cada lado; canhão do mesmo panno, com urna pe~tana dC' 
casimira PsearlatP, c tres pequenos bolões, nos quaes haverá o 
mesmo emblema dos oito da abotoarlura. 

Calç.a de panno azul ferrete, com um viyo escarlate ao longo 
da costura. 

Boncl á Cavaignac, de panno azul r,·rrete, tendo na frente 
a altura de 4 poll<'gadas c 2/8 c na parte opposta a de 5 pol
lcgadas, guarnecido de galão de lã cscarlnlc de meia pollegada 
de largura; p<ila rcctnngular com os cnnlos boleados·, tendo 
esta de largura, ern todo o seu comprimento, 2 pollcgadns e 1/s. 

Cinturão de couro hrnneo de uma poll<'gada c 7/ 8 de largurn, 
com porta-1·sp<Hia, c nlivelado na frente com uma chapn de 
metal amnrrllo de 2 c meia polh•gadas; rartuxeira de couro 
preto cnvrrnísado, colloeadn ao lado direito da chapn. 

Espada de bainha de couro preto, com guarnições, bocal e 
ponteira de metal arnarcllo, para o serviço ordinario; e espin
garda com bayonrta para o d1~ formuturn. 

No verão, em os dias de excessivo calor, podt•rüo usar de far
dctns de brim branco, c calças da mesma fazenda, sem o vivo 
esrarlntc nns costuras. 

Os Inferiores terão o mesmo uniforme, com a diiTerença de 
trazerem no braço direito, abaixo do cotovelo c postos obli
quamente, os t.o• Sargentos trcs galões de lã escarlate de uma 
poHcgada de largura e 9 de comprimento, os 2. 0

' Sargentos 
dons gali'ics, c os Cabos um só galão da mesma fazenua c com 
as mesmus dimensões; devendo os Sargentos usar de espada, 
tanto em scniço de formatura, eomo crn outro qualquer. 

As dimcnsOe" deYcrão ser tiradas da escala ingleza. 

Secretaria de Eslado dos f'<'gocios da .Marinha, c•n 11 de 
~{art;o de 1861.-Fnmcisco .It'lvicr BomtcmJw. 



N. 13!~.-GUERHA.-Aviso de 11 de Março dt: 18G1. 

Determina que fiquem sem effcito todos os Avisos, que tem t·cgulado 11 
gratilicação de commando de companhia nos diffcrentPs casos uccídentacs, 
que se tem dado, preyalccentlo unicamente o de 20 de Julho de 1855, 
rccommcndado pela Circular tle 30 de Abril de 18:i0. 

4. 3 Directoria GeraL-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Nego
cios da Guerra em 11 de Março de 18G1. 

lllm. c Ex:m. Sr.-Devendo ser invariavel a gratificação de 
commando de Companhia, seja qual fôr o numero de suas 
praças clftJclivas, aggregadas ou addidas, assim como são fixas 
as de com mando de Corpo, Drigada ou Divisão : Determina Sua 
Magestade o Imperador que fiquem sem clf\·ilo todos os Avisos 
f\UC tem regulado a materia no~ dilferentcs casos aceídcnlne!i, 
que se tem dado; prevalecendo unicamente o de 20 de Julho 
de 1855, rcc:o:nall~nrJatlo pela Circular de 30 de Abri~ de 
18(i0, qne maada p;J,~ar as drs;H~zas de ex pcdien te aos olficíocs, 
rpw commandão mais de uma ciJmpanhia; por ser esta Pspecie 
imprevista, tanto nas disposiç,ões antigas, como na tabclla do 
t.o de l\laio de 1858; guardando-se, porém, todo o comedi
mento na confcc(,~ão de tacs contas. O que tudo communico 
a V. Ex. para seu ccmhccimcnto, c para que assim o faça 
executar. 

Heus Guard<~ a V. Ex:,-JJlarrzuc.::,dct Caxias.-Sr. Francisco 
Felix da Fonseca Pereira Pinto. 

N.o 135.-l\IAHINIIA.-Aviso de 12 de Março de 1861. 

Declara qne os Com,randantes dos .Na1ios da Armada snorrsponsawis pelos 
sinistros, qiic sé ilercm, ainda mesmo ha1 crH!o Pratico a bordo. 

1.• Secção.-Hio de :Janeiro. Ministcrio dos Negocias da 
l\larinha em 12 de 1\larço de 18G1. 

Illm. c Exm. St'. -Sua l\Iugcstadc o lmpcrndor l\Tanda de
clarar a V. Ex., para o fazer publico, que os Comrnandantes 
dos Navios da Armada Nacional c Imperial, pelo simples facto 
<lo trazerem Praticos a bordo, não ficão isentos da responsabi· 
!idade, que sobre elles pesa, quando se dão sinistros: outrosim 
que, quando se der o caso de encalhar ou abalroar um Navio, 
se pl'oceda a Conselho de Investigação para bem conhecerem-se 
as caus:1s, que a isso de rã o lugar, c qual o responsavel: o 
que communico a V. l~x. para sua intelligencia c execução. 

Ileus Guarde a V. Ex.-Joaquim Jose Jgnacio.-St·. Vicc
Aimiranlc, Encarregado do Quartel General da l\Iarin h a. 



N." J3G.-Aviso de 12 de l\larço de 18Gl. 

Modifica a disposição do AYiso de 21 de Novrmhro d<' 1 RGO, que prohibc o 
embantuc uos 1111\'ios desarmados dos l\Iachinislas sujeitos a contraclos. 

3." Sccçiio.- Rio de Janeiro. -1\rinisterio dos 1\'eg-ocios da 
Marinha em l:! de .Març.o de 18G1. 

Sendo nccessario, em altençiio á falta que m:pcrimentamos de 
Muchinistas para o serviço da Armada, modillcar a disposiçrto 
do Aviso de 21 de Novembro do anno proximo prctcrito, que 
prohibe o embarque nos navios desarmados dos .Machinistas 
sujeitos a contractos, por isso que á vista da ullima parte do§ 
1. o do A viso de 29 de Agosto de 185!) não se púde fazer nos seus 
vencimentos o desconto de vinte cinco por cento, como se 
pratica em circnrnstancias identicas a respeito dos que pertencem 
ao Quadro, tenho por conveniente declarar a V. S. que esta 
prohibiçiio nfio deve ser extensiva aos casos em que não haja 
disponível Machinista algum dos que fazem parte do referido 
Quadro. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim José lgnacio.-Sr. Chefe 
de Esquadra Inspector do Arsenal do Marinha da Cürtc. 

N." 13í.-F,\ZE~IU.-Em 12 rle Março rle 18GJ. 

Aprt•seula•:•1o de allcsltulos tlc fr<'f!IICllCia. 

Minislerio dns NPgocios da Fazenda.-P..io de Janeiro ern 1:2 
de Março d c t 8ü I. 

l!lm. c Exrn. Sr.-Estando j;í pagos d;1 se1rs vencimentos 
relativos ao mez de Fevereiro proximo passado, os membros 
do Const:lho Supremo 1\iilitar de Justiça, c o Secretario do 
Guerra, cumpre-me agora levar ao conhecimento de V. Ex., 
em rc3posta ao seu A viso de G do corrente, o motivo pelo 
qual o Tllcsouro deixou de fazer esse pagamento no dia 
mareado. 

Segundo o art. 72 do Decreto 11. 0 716 de :!0 de No,·emhro 
. de 1850, não ptÍtle o mesmo Thesouro pagar ordenado a em
. pregado nlgum, com cxcepção dos de quo trata o Decreto do 
.2 de Março de 1833, sem a apresentaçflo do respectivo attes-

. tado do frequeneiu. Ora, he certo, que nflo estando os Yogaes 
e Conselheiros de Guerra do Conselho Supremo Militar corn
prehcndidos na excepção, o Thesouro pagou por muito tempo 
seus veneirm·nlos sem PXi~iJ· lltPS attPstarln dr C'\PI'cicio; mas 



reconheceu ultimamente que não devi<l rmllinuar a proceder 
assim, não só porque lhe cumpre obsen·at· a disposição do 
Decreto de 18:>0, romo porque o abono de gratillcação por 
ciTectivo serviço, mandaõo fazer aos Jnizrs Togados, que ser
vem no sobredito Consdho, pelo Decreto n.• 9íí de 11 d1! 
Setembro de 185H, torna ainda obrig,'l.loria a exhibição 
dos altcstados. l~mqnanlo, pois, não se amplião as excepções 
do Decreto de 183!3, rogo a V. Ex. se dir,ne providenciar 
pat·a que nos proximos pagamentos não se dPixc de preencher 
a formalidade em questão. 

Deus Guarde- a V. Ex.-José Alaria da Silva Paranlws.-
Sr. l\larrpez de Caxias. 

Officiou-~c igualmente ao Ministerio da ~[arinha rptanto aos 
Membros do éouselho \<nal. 

1'1." 138.-l~m 12 de Março de 1861. 

Selloi de ronlractos rralizauos nos lermos de conciliaç1io do Juizo de Paz. 

:\línistcrio dos N1'gocios da Fawntla.-Itio de Janeiro em 12 
de .Março de 1861. 

Illm. c ]~xm. ~r.-Declaro a V. ];x. em resposta ao Aviso 
desse Ministerio de 26 de Fevereiro proximo passado, ao qual 
acompanhou o officio, que devolvo, do Juizo de Paz do t.• 
districto da J<'rcguezia do Sacram1~nto, IJUC o sello a que es
tão sujeitos, pelo art. 12 do He.~ulamenlo de 26 de Dezem· 
bro do anuo lindo, os conlraetos realizados nos tPrmos de 
conciliat:ão do Juízo de Pc~z, pód1~ se1· posto nas ccrtid1íes dos 
ditos termos, quc tivr~rcm de ser juntas aos respectivos proces
sos de conciliaçües cll'cctuadas, anl1~s de subscriptas p1~los E>el'i· 
vã~s dos Juizos; applicando-sc a este caso a disposição do§ 2." do 
art. 21 do citado Regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria drt Silva Paranlws.-
Sc. Francisco de Paula de 'i'l'grl'iros ~ayão Lobalo. 



Minislt•rio dn,; \'\e~r>~~ios dn fair-JHI<~.-f\i(> <h· J:ln1•iro rm t J. 
de Marçn de iHGI. 

O Tribunal do Thcsonro ~aí'ional, ;1 qurm foi Jlrcs('Ut(~ o 
recurso inh~rpostu por Carlos llollotl' da decisão du ~r·. Adminis
trador da Uecnbodoria, pela qual trve n rrmrrente de pagar 
2061'li61i6 de revalidação de um titulo de deposito d<~ 2:0GG:;;161)lJ., 
passado ao mesmo por 1~arlos F. Schull.l em HJ de J)ezembro 
tlc 185\l ao prazo de .1. mezes, por ter sido o dilQ titulo escripto 
em papel sellado com taxa menor (llll' a devida, c u;io revalidado 
antes do veneimento nos termos da Lei de 2t d" Outubro de 
1843 art. 13, § 2. •; c.onsiderando que, não sendo o li luto em 
questão letra, escripto a ordem, nota promissoria, eautcla ou 
vale, mas sim um titul<' de deposito irregular ou t.lc cmprcstimo, 
não lhe era por isso applica,·cl a disposição do ('ilado art. 1:~. 
porém a do art. H da mesma Lei ; resolveu dar provimento ao 
mencionado rPcurso para o fim de reformar-se a dl'eisão reeor
rida, e proceder-se a tal respeito, corno no caso couber, de 
conformidade com as disposições do Regulamento de .:?.6 de J>e
z:embro ultimo. O que eommunico ao mesmo ~r. :\dministrador 
pllra seu conhecimento c devida exeeução. 

Jo.ft! illaria da Silra l'aranlun:_ 

N.o 110.-Circular de {5 de .\larço de 18GL 

Declara isentas de srll(t Cl't'tas ('Ontas aprt'srnt:~l'!as p:mt p;r;;:mrl'nto. 

Ministerio dos Ncgocios da t':.~z:cnda.-Hio d<· Janeiro Pm 1;; 
de ~larço de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, de eonfOI'midadc com a dceis.:1o dada ú Dirccto
ria Geral (lc Contabilidade sobre rrpresenta•~ão da rcspcctiYil 
t.• Contadoria, declara aos Srs. Insj:ertnrco das 'lllcsourariils de 
Fazenda, para seu conhec.in.cnto c devidos cífeito~, que as ron las 
apresentadas pela Companhia. Brasileira de Paquetes a Yapor 
e outras por passagens de empregados, opera rios, & c., e con
ducção de objectos em virtude de or<.lcns das autoridad·es com
petentes, c a dos fornecedores de artigos de expediente e quaes
qurl' generos para as Rcparli<;i'if'S f' F.stahrlrrimrntos rnblknsc' 

IJeâsiirs rio Gorrrno. Hi 



a1:hamlo-.;c C<HliJli'eh<'lHlidns na disposh;ão do§ 'L" lln art. 85 
do RPgnlanwnto de 21i dP Dn!•mhro do anno pé!s~;ado, são isentns 
do in1poslo do sello, hem cnrno o são n; conhecimentos em 
ft.ll'illil qun ~f' pa:;5JO an:; fOI'Jll'C!'dOI'r'S dPS :\!'S('Il<1CS j1ill'<l !JaYC

I'f'lll ~ew; p<l;c<l mentn,;. 

N.o tr.t.-C:ircular de 1G de Março de t8GI. 

~obrr liqnillação de trmpo tlr srrYio:o olos Empregados ~pnseula<los. 

1\linisterio dos Ntgocios da Fazemla.-Hio de Juneiro em 
1G de 1\larço de 18tH. 

Josí~ :Maria da Silva Paranhos, Prcsilknte do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctorcs das Tbcsou
rarias de Fazenda para seu conhecimento c devida execução 
qur, á vista da Imperial ltcsolução de Consulta das Secqõrs 
reunidas do lmperio, Justiça e Fazenda do Conselho de Estado 
de ':li de Outubro do anno de 1860, pPia qual liJi decidido 
que a liquilhu;ão do tempo de serviço do~ Empregados npo· 
sentados compete aos l\Iinistcrios a que clles perlen<:1~m; a 
disposi(;iio do arl. 21, ~ 5." do Decreto tle 2!J de Janeiro de 
1H59 dcn' ser applieada súmcnle em rl'lar:ão aos aposentados 
do l\!illisterio da Fazenda, e ainda assim depois que receberem 
ordem para isso, como está claramente expresso uo referido 
paragr<:pho, cessando portanto a pratica em qun esta vão a,; Thc
sou rari:1s de liqui1larem I'X-ollieio, e sem o ruem especial do The
souro, as aposentadorias dos Empregados não só do dito, como 
alí~ dos outros l\linistnrios. Uutrosim que a liquida;:fio do ll'mpo 
ele serviço destes ullimos não púde ler lngur sem ordem 
PX pressa transm ittida di reetamenle pelos :\1 i nistcrios a que 
Jll'I'tl'llCerem, ou por intermedio do da Fazcnd<1. 



l\." L'1~.-Circular de 1G de Man;D de JH61. 

MJuda JC\rr tk dons em dons annos a tabdla do arbitranH'nlo das li:uu;a~ 
das Collectorias c Mes::s de !tendas. 

Minist<•rio dos T\1'goeios da Fazcnda.--Rio de .Janeiro em Hi 
de :\lan;o de l!:WI. 

Jo~l· .\Ia ria Lia :-111 J P.l!\llll:o~. Pr,.;ideut<> do Tri!JHna\ do Tlll'
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspecloros das Thcsourarias 
de Fazenda q uc fariio rever dP dons <~m dous annos a tabella 
do quantitativo da.; fianças que de\'em prestar os Collccton~s 
e Administra!lorrs das l\lcsas de Hcndas t;eraes das rcspcctiras 
Provint~ias, c e:drnnnlinari;tmcnle sc:upre qu~ pan·ccr ncces
~ario, al!m de ser altcrad<t, conforme o nu~mento ou dimi
nuiçilo da renda IJ!It' <I!TccaLiarem aqudlas Hepartit:õ(·S. 

Jose JJiaria da Silm Paran!w.~. 

:\." H:l.·-l:\lPEHlü.- Avi:;o dt~ l8 de :\Tart,:o dt~ 1861. 

.\o Prcsi:lrnlc tia Pro\ineia da l'ar;th)·ha, !lt•t'larantlo 1111e não potlrm 
:-~('T\ it· juntamente rai!l~) \'t~reallurrs o sogro t~ gPnro. 

3. • Sec~·ão.- Rio de Janeiro. -:\Iinistcrio dos l'legccios do 
lmpcrio em 18 de l\lart,:o de 18H. 

111m. c Exm. f'r.-Tenho presente o o!lieio rk \'.Ex. n." 10 
de 8 dt~ Fevereiro ultimo, suhmeltenrlo á consideração do. Go
Ycrno Imperial a duvida suscitada pela Carnara Municipal da 
Villa da Ala~óa-Nova, ácPrea do exercício do cargo de Vereador 
pelo Cidadão João Nepomucrno llorges, que se cseusou do 
dito cargo por niio querer servir conjunctamente na mesma 
Camnra cnm Sf~u genro. 

Pondera a Cama;·a qnc não são allendiveis as ruzõcs allegadas 
por <•que\lc Cidadão para escusar-se do eargo de Vereador, por 
isso que o art. 23 da Ld do 1. 0 de Outubro de 1828 não com
prehemle o caso de tt~rem de senir conjnndamrntn o sogro e o 
genro, e apenas trata dil concurrencia do pai e filho, irmãos, ou 
cunhados, cmquanto durar o cunhadio. 

1~ em resposta declaro a Y. l~x., para o fazer constar á referi da 
Carnara, que, embora o art. 2:3 da citada Lei sr-ja omisso ares
peito da hypolhese YPrlenlc, não !w admissiYc\ que funccionem 
conjunetamenlt~ na mesma Carnara o sogro e o genro, por quanto 
csltí no c;piril•) Lb L<'i exduir uma Sl~ml'lhanle courUITcnt~i;t, 



sulJrdtHio lendo ella e\cluido os cunhados, que, sendo lambem 
alfins, t'slão em paren!t•sco mais remoto do qt:t• o sogro ct o !'enru; 
doutrina esta confirmada pelo Aviso de 2H de Dezembro de 
182!). 

Observo cnlrcla nto a Y. J~x. que, no caso de estar impedido o 
genro, nnnltnrn inconv1.'tliente ha e111 qw• funceione como Verea
dor o sogro, ou vicc·vPrsa, com tanto que o cxcrcicio de lacs fune
~Or-s cesse logo que se apH'SI'Ilte o impedi tio. 

Lkns tluanle a \'. Ex.-- Franrisco de Paula d~ Ne,qreiro.~ 
Sa:Jiio Loúrrto.--Sr. Presidt•nle tia Provin('i:.l da (l~rah~·ba. 

l'\'" 141L--ATiso de 18 de 1\Iarço de 1861. 

"\o Iusprctor tio' thratros suh1 Pnrionados, drclarando qne s~o prohibiofa~ 
as reprrsent;~<;iírs tlr.1m1.\tieas no Uwatro Lyriro Fluminense sem pnhia 
autorisa~ão du Uo1 rnw. 

r~." Secção.- Rio de Janeiro.-:\Jinist.~rio dos Negoeios do 
lm per i o em 18 de 1\I arço de 186 l. 

Illm. c EJm. Sr.- Tomando em considera{'ão o que a V. Ex. 
representou o Emprezario do theatro de S. Pedro de .~fcantara 
contra o fa•to de ter o (.icrente da Empreza do thcatro Lyrico 
Fluminense pcrmiltido no mesmo thcatro cspcctaculos de gcncro 
diverso daqucllc a que he destinado, c bem assim o que a tal 
respeito respoudeu o rcfl~rido Gerente, constante dos papeis que 
acompanhán1o o omcio de V. Ex. por Aviso de 12 de No
vembro ultimo, tenho de declarar que nenhuma Empreza 
lyrica ou dramntica, que fôr subvencionada pelo Governo lm
peri<~l, pódc, sem prévia autorisarão dPstc, delegada a V. Ex. 
por A viso de 14 do corrente, levar á secna cspectoculos di f·· 
ferentcs daquellcs a que as obrigão os st·us contraetos eom o 
mesmo tiovt'f'l!O, ou seus estatutos. 

A doutrina do ~ L" do art. 2." do Decreto n.• t.307 de 
:lO de DPzem bro ~I e 185:1 claramente previ] c acautela esta 
llypolhesP Prn rdaçiío ao tlte<~tro de S. Pedro de Alcantara. 

Quanto, port'!m, á Emprez<t Lyrica, sem embargo do silencio 
do eont racto eel•~brado em '~ de Fevereiro de 1857, em que 
o respectivo Gt·renle procura escudar seu direito á pkma liber
dade de aeção no tocante a esta quPstão, a mesma doutrina 
está implieitamente estabelecida pela natureza e Iins do con
lrado, limites impostos á livre acção da Emprf'za, que não lho 
hc pcrmillido ultrapassar, sendo que em materias de con
tnwtos niio hc <Himissi\'Pl o principio de que hc lieilo tudo 
l!'lanto nf.o hc ~'XJ)['('Ssatnl't!ll' prohibído; e tinalrncnt.e pela 



reciprocidade I(UI' deve existir entre as duas Emprczas, não 
sendo justo perrnillir-se ao lheatro Lyrico d:~r rcpn•scntações 
dramatieas, quando ao lhcatro de S. Pedro de Alcantara silo 
yedada~ as lnicas. 

O que V. i~x. fará constar ao~ ditos Ernprezario e Gerente, 
providenciando V. Ex. d'ora em diante de modo a evitar 
qualquer contravenção desta doutrina. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Ncgreirus 
Sayi'it~ Loba to.- Sr. lnspector dos thcatros subvencionados. 

N." 05.- Aviso de 19 de 1\larço de 1861. 

Ao Presidente da prm·iacia de Sergipe sobre n procedimento que deve 
llaver contra os autor•'s do du!Jiicatas ralsu da elciçao de Oe(JUtados, e 
para com a Camarn de S. Christovlo na prererencia de tae~ duplicata~> 
para apuraçao de Yolos. 

:J. • Secção.-Hio de Janeiro.-"inistcrio dos Nogocios do 
Jmperio em 19 de 1\larço de 1861. 

llhn. o ·Exm. Sr.-l•'oi presente ao Governo Imperial o 
oficio dessa Presidencia com data do 24 de Janeiro ultimo, 
no qual V. Ex. expõe que, lelildo-se concluído pacificamente 
nrssa Província a eleição de Deputados á Asscmbléa Geral 
Legislativa, o partido politico que nella fôrd vencido mani
festa,·n o proposito de figurat· duplicatas de eleições, que 
realmente não ti verão lugar, esperando assim complicar a 
conclusão do processo eleitoral o obter da parcialidade de 
alguma das Camaras apuradoras a expedição de diplomas aos 
candidatos de seu lado politico, com oxclusão daquelles que 
tem em seu favot' os votos populares legalmente manifestados; 
e conclue V. Ex. consultando qual o procedimento que se 
deva ter a respeito dos autores das suppostas duplicatas, c da 
Carnara l\Iunicipal da Cidade de S. Christovão, se; como pro
testava fazer, resolver excluir, na occasião da apuração, todas 
as eleições que lhes forem ad vcrs!ls, c dar prcferrmcia ás actas 
de eleições puramente fanta~ticas, corno as duplicatas que se 
referem ás Parochias de Villa-~ova e Missão de Japaratuba, só 
com o ftm de poder expedir diplomas aos candidatos da sua 
parcit~lidadc. 

Em resposta cumpre-me declarar a V. Ex., de ordem de Sua 
)l.lgrstade o lmp~rador, que, achando-se revogado o art. 111 
da Lt~i de 19 de Agosto de 18'•6, devem ser proce;sados e 
punidos os autorPs das actas falsas a que V. Ex se refere, 
como rcsponsaveis pelo crime claramentn dennido no art. 
1G7 do Codigo Penal, qualquer que possa ser, alhis, a delibe.:.. 



ra\âo Lia Camara Llus Drputauos solfre a valiuade da-; l'l'S)>t'diYe~> 
eleições. 

Quanto, porém, á Camara Municipal da Cid alie d·~ S. Cllris
loYão, ainda quando menos acertado seja o seu pmeí'dime1;tu 
no P~erc.icio da attrihuiçiío qne llw compete pelo art. 87 da 
Lei tlt~ t!l de .\go.-;to de 1H'~G. de npurar de (ll"t.ofen·n•·ia, rw ea'o 
de lhe st·rcm prewntcs adas em duplicata. aqtit•lla qtw lhe 
parecer mais lt>gilima, cntendt) o t}overno Imperial (jl!:) St'l"<i 
mais prudt~nlt), na hypothese figurada, nada delilwrar sem 
que tenha lug-ar previamente a dceisiío da Camara dos Deputados 
por oceasiãu da wri!ieaç11o dos pod,)res de seus membros; poi,; 
que muito convétll evitar o dcsaccorrlo c contradiet:fio que 
seria possível dar-st) Pntrc os juizo' tJUt) sobro esse objPt·lo 
lllluvesscrn de proferir a C11nara dos Deputado~ e o podt•r 
judieiario. Accn•,;ct) mais que o simples dt·s;H-erto da C<JtllêHil 
i.!puradora no uso do arbítrio que Ih•' ronccdc o Jllenriondrl'J 
<Htigo da Lei sup:·acitada, podendo nascer de simph~s erro de 
intcllig:·ncia, não lw baslnnle por si só para sujeita-la a urna 
puniçrto, sPndo indispen'i<m•l, pnra que esta lrnha IU:.Qll', que 
St) reL·onlwça haver clla procedido com mit fó, caso e;;t'' t'lll 

qu:· ma i..; diseretamcn(t~ se proeed•TÚ, aguardando qun St'ja 
proferido o juizo clcfinili\'O da Canwra dos lkputado:; sobre 
a elt•i\·ãn a tjiJe houn·r dado preft'rencia a Camar:J Dpuradora. 

lkus t;uarde a Y. Ex.-Francisco de Paula de 1Yr!Jrciros 
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da Proúncia de St'rgipc. 

1\". 0 tHi.-1\lAIU\HA.-,\viso de t!J de Março tk fSGJ. 

lleelnra eOJllO c quautlo ,~ dcwm fazrr as promoç<i~s no Corpn de Ofikiacs 
de Fazelllla da Armada. 

2." St•cçfio.- Hio de Janeiro. -l\Iinistcrio dos I\'cgoc!os da 
l\lariuha em f!} de l\larço de 1861. 

l~m vista da ampla disposi~ão contida no art. U. 0 ;~'L" do 
Hncrelo rq.;nlanwntar n.• 2.208, de 22 de Julho de J 80H, cum
pre que, antt•s de 15 de Novembro, V. S. rcmctta, d'orn em 
diante, ao Comellw Naval o quadro dos Offi'ciaPs de Fazenda t!a 
Armada, quer do numero, quer cxtranumerados, e llie propo
nh::t os que julgar habilitados para serem promovidos, na fúrma 
da legislação que n·gc esta ma teria; ficando t'Slabelecido que, 
por hem da rrgularidade do srrviço, só com a promOI;iitl annua 
da Aru1ada tcrü lugar a da Classe d'aquclles OOiciars, sPgundo 
pratica-se com a de~ ~audc. 

lkus (;uardc a V. S.- Joaquim José I gnacio.- Sr. CIJrfe 
dt• Divi:;;lo lntcnrkntc da Marin!:a da Un·te. 



"\". H7.-GUERIL\.-Aviso:dc 20 lk i\l,1rço de 1861. 

Declara a manPira por q11~ ~e u!'.le ahonar o fardamrnto wn•·ido prlns 
praças, á qut• se refere a rclaçào annea Ú> lnstrnt'~(H's de 12 de .Jancit·o 
de 1861. 

:v Directoria Gcral.-Hio de Jarwiro.-,Iinisll'rio dos Nego
cios da Guerra em 20 de Março de 18()1. 

lllm. c l~xm. Sr.-.\ccnso a recepção do officio de V. Ex. 
n.• 39, de ü de Fevereiro ultimo, (jUC acompanhou a copia do que 
lhe dirigio o Tcnrnle Coronel, Commandanle do Corpo de 
Guarnição dessa provinda, um 5 do mesmo mez, o qual pede 
explicações sobre a maneira por qu<1 deve abonar, na relação 
modelo-A, annc1:a ás lnstnH:ções de B de .Janeiro do corrente 
anuo, o fardamento 1encido pelas praças no anno, á que a 
dita relação stt referir, c o fornecido a VPne~r nos posteriores; 
e em resposta decl:no a V. Ex., para fazPr constar ao dito 
Tt•nento Coronel: 1. ", qnn, sendo muito rxplicito o titulo da 
mencionada rdação-modelo A-, não devem ser nella con
tcmpla6lns scniio aR peças de fardamento vencidas pelas praças 
naquclle annn: porquanto ~ tabella mandada obsrnar por 
Aviso rle 23 de Junho do a11no proximo passado não só teve 
Pm vista melhorar, quanto possin~l foss11, a sorte do Soldado 
nesta pnrte de S!"u~ vencimentos, como extinguir de uma vez 
es,L>s frcqtwnles ndiantanwntos, que em alguns corpos já ião 
tocando ao abuso ; 2.•, que o fardamento, que as praças indi
\'idualnHmte reeeberem durante o anuo, deve constar da cscrip
tura\l'iO pr•cttliar do Corpo: c ainda qttc ellc incompleto SPja, 
por qualquer eventualidade, niío deve alterar a maneira do 
abono da relação -modelo A-, que ltc o complexo do venci
mento annual do C:oq1o; c 3. 0

, linalment<~, que o fardanwnto 
recebido pelo Corpo no de-curso do armo dPve ser abonndo na 
2." eas:t do mappa -modelo D- súrnente o que pertencer ao 
seu n~spccti\·o vencimento. 

Bens Gnr~rde a V. Ex.-JJlar~ur-; de Ca.riaR.-Sr I' residente 
da Provirwi.1 da Pamhyha. 



.. ' .,.-." _-

N. 1~8.-Circular de 20 de Março tle l86L. 

Determina que no ajustamento dr contas dos Officiac.;, que passao tle nmas 
pnra outras Províncias, por acccsso ou trlmsfert>ncin, se lhe~ abone a 
gratilkat;ilo nddicioual e Nape, ~em intrrrup~il!l. 

4.• Dii"Cctot·ia l~t)rai.-Rio de Janeit"o.-}linisterio dos Nego
cios da Guerra rm 20 de Março de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Para obviat· todas as •luvidas, que co~tum1io 
occorrer no aju~lamenlo de contas dos Officiaes, que passão de 
umas para outras Provincias, por accesso outransferencia, Deter
mina Sua Magestade o Imperador, que em arnbo~ os casos 
se lh1~s abone a gl'atifi,:ação addicional e etape, sem interrupção, 
descontando-lhes unicamente a etape correspondente aos dias, 
que estiverem cmbarcadm, se a viagem f(\r em parte ou no 
todo por m:lt", c á custa do Governo; bem entendido qnfl desta 
disposiçao St\ excrptua o tempo de licença, que ft)r concedida 
para a demora no ponto da partida, ou em algum intcrmedio, 
em cujo caso sú se deverão abonar os vencimentos declarados 
no Aviso de licença: o que communico a V. Ex para seu 
conhecimento, e assim o fazer constar á Thcsouraria de Faztmda, 
para que esta regule o ajustamento de contas, á vista das 
competentes guias, pelo que fica determinado. 

Dous Guarde a V. Ex.-Marque.: de Caxias.-Sr. Presidente 
da Província de ....• 

N.• H9.-FAZENDA.-Circular em 20 de ~lat·çode 1801. 

Sobre ioforrnoções ácerca de proprios naciooaes. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
20 de Março de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda que, quando transmittirem ás respectivas 
l'resid~ncias as informações que forem precisas para cumpri
uwulo do A viso de 5 de Outubro de 1860, á cerca dos proprios 
ua<·iorwt•,,, dN:Iarem com minn<"iosidade se os predios se achão 
ou nao nas roudiçúe~ da Lei, e quaes os moth·os por que 
assim o entendt>t"em, afim de que o f~oyerno po~sa, rom pleno 
conhecimento, rPsoher o que mais acPI'Iado ft\r; devendo os 
Srs. lnspertores solicitar das mesmas Presidf'Dcias as ordens 
necessarias para os exames e naliaçõrs que tiverPJn de servir 
de base n. tn.cs informações. 

JosJ Jlnria da ~ilra ParanhfJs. 



N. 150.- Em 20 de Março de 1~61. 

Emolum!•nlos por bus('a nos livros para se passar uma t·rrti<lão. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 20 
de Março de 18Gt. 

José .Maria da Silva Panmhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector ela Thesouraria de 
Fazenda da Provinda do Paran<Í que fa~·a obsei'V<ll' <Í Alfandega 
de Paranagu;í a irregularid<•de que eomuJ<'ltt·u na arreeadaç;io 
dos emolumentos constantes da ver La posta na certidão passada em 
18 de Fuvereiro ultin1o, e annexa ao proc.,~sso tla liquida<:ão do 
tempo dP SPI'VÍ<,"O do Escrivão apos<'nl;ulo da n·l'eritla ,\ll'andega, 
Franeiseo (ionçalv.<~s de Araujo, onde se nota tJUe essa Hepar
tição, em V!'Z de cobrar a busca na razão da s<·rie dos livros 
que examinou, cobrou-a por anno, não duvidando exceder ao 
limite (20 annos) q1w a Lei warca, cobrando mais 200 rds 
por cada livro indistinclamenle. 

José Maria da Silva Paranlws. 

N. 151.-Em 21 de Março de 1861. 

Nlo appt·ova as gratifi••at;Ms que a Tlwsouraria <la l'rovinl'ia 11•• \!alio Grosso 
mandára abonar ao lnspPctor do respecti' o A rsrnal de ~larinha r ao ( :irurgião 
do mesmo c uo Corpo uc lmperiaes 1\larinheiros. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro ctn 21 
de Março de 18!i I . 

Jost; Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thrsouro Nacional. de conformidade com o Aviso do :\linis!1·ri<l 
da Marinha dt~ 11 do corn·ntc, communica ao Sr. lnspector 
.da Thcsouraria da Provincta de Matlo Grosso que ttiio luí appro
vada a deliberação tomada IH' la rcspecti v a Pn~sidenda, de 
mandar abonar, desde o t.o de llezembro do <Jnno lindo, a 
«ratificação de qualroer•nlos mil róis por at1110 ao lnsrwetor do 
.\rsenal de 1\lannha o Capiliio Tetwnle, Antonio Claudio Soido, 
e ao Segundo Cirurgi;1o do Corpo de Saude do Exen:ilo, .los{~ 
Augusto de Souza Pitanga; átluelle, ]JOI' eAar !'Xt~l'!'<'ndo !'Umu
lativarncntc as funeçiiPs dn Capitiio do Porto, c á este, por S<'rvir 
de Cirurgião do nwsmo Ars<'nal e do Corpo de lnt(H:ri;ws 1\Ja
rinheiros; quanto ao lnspeclor do Arsenal, porque, nl:in Pxistindo 
alli Capitania do Porto creada pelo Governo, niio d<:vp, sem 
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;1ulo1 is:JI;iío expressa c lrgilillla, accumular l;ws funqüPs, t'm 
fat:l' da gt~lwralidadc do ~ 1 t, art. 12 uo lJi'('l'i'IO n." 2.i>83 
dl' :m d1~ Abril do :mno proximo prderilo, qw~ mareou as 
suas allribni~·úps; uem lhe Llproveila a disposit;<lo do arl. 2.', 
titulo J ." do Üt't:JI'lo n." 41~7 de 1!1 út~ l\laio de 184(i, qun hoje 
sürw·nlt' Vil-'ol'a J:ill'il o do Arserwl do Pará, em ennsequencia 
do ~ 10 do art. tJ da Lei 11." 585 de J!) d1~ Junho de 1850, 
o do Jknt'lo de 17 d1~ Abril de 1858, e a n'spt•ilo do Cirur
gião, JWI'411e elle não faz parte do pessoal <laqnelle EstabPie
cirrwnlo, visto eorr10 não se acha comprehendido uo uuml'ro 
dos Empregados de que trata o art. 5.• do citado lJeercto dt 
:10 dl' Abril: nunprindo, portanto, que os ditos E111prPgadns 
reponhão o que tem l'l'CI~bido, fazendo-se-lhes os descontos pehl 
111odo pn'sl'l'ipto na ordem deste Ministerio dt' 2:1 de ~etembro 
de 1851, snb n." 2;VL 

Jose Maria da S!lra Paranlws. 

N. 152.-(~UEIUU.-Aviso de 2:1 d() Março de 1861. 

IJr·r·lara 'fil" os Co11sPihos Et·onmnieos tios Corpos llu E\Prf'ilu podrm 
JI'IHiir-'-f·) --r·JriJJrl' qu1• a Jnair,ria df' 5Pu .... nu•nJfH'f,~ fo111p:1re~a. 

J · lliJI·r·lr,ria l;r·r;d.-- J:jr, dr· ,l;,nr·irn.--'lini,lo'rio dos :\ego· 
cir" d.t 1;uo:1ra uu :!:J d•~ ,\Luço dr~ 1Sij1. 

lllrn. e Exm. Sr.-Eill solut;ão ü duvida vroposla pelo Com· 
ntandanle do Corpo dP tiuamit;ão dessa Provinciu, relati1a a 
1 r'llttil!o dos Conselhos Economieos dos Corpos tlo Exercito quando 
11üo s1~ adll'lll JH't'Sentes, por eireumstancias do seniço, lodos 
os memlJI'os que o eompõe, deelaro a V. Ex. para lh'o fazer 
c:onslar, Pln resposta iiO seu ollil'io, n. o 47, de 11 de .Fevereiro 
ulli111o, que púde se reunir esse Conselho, sempre que a maioria 
d•~ seus llll'llibros r·ompare~·a, pois qtw, estando o Corpo em 
~cnil;o continuo de liuarni~·no, diiikil scrü reunir-se todo o 
Conselho, SI'IIIJli'C qLH' hmn·pr de l'unccinnar. 

Deus liuard1~ a V. Ex..-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
t.IJ Província da ParahybJ. 



l'i. 1[)3.-l\IA 1UNHA .-Aviso de :w fk Março de 1Rfil. 

Altera o !le!.(nlamPnto pr<.Yi.,orio qne haixon com n A \iso !I e lO •h~ FPve
reiro dP 1~:5~ para a pratit:agem da Provinl'ia fln Pnrá. 

2." SPeção.- Rio dn Janeiro. Minis!Prio dos Nt>g-neins da 
~larinha !'111 2(1 d<~ :\lan;o dn 181it. 

lllm. c Exm. Sr.-Altenckndn ao que essa Presidencia c:~.põl 
no officio 11." 8, de 22 de NO\cmbro de 185\l, de nccordo com o 
que lhe propuzera o cx·Capilão do porlo dessa Provineia em 
officio n." 21, lk Hi daqnelh~ nl!'z; "eonrormando·IIH' com o 
parecer ~~milli1lo pelo Conselho Naval em Consulta n." 2\l6, de 
26 de Agosto ulti1110, tenho resolvido que o He:.;ulamento pro
~isorio, tiJatlflado ~~xt~cutar p<~lo Aviso t!P 10 d•~ FPn·n·iro de 
1852, obs<·rve-sn com as a ltera<:õt~s sq~u i nh's : 

I.' Fica dcv;ulo a nove o nllliH~I'O de praticos," a quatro o de 
praticantes, de que tratiio os arts. 1 ." e 2." do eit.ado Rer.rula
menlo, não int:lui!lo-; n111 tal num•~ro o Pralit'O-tiiÚl' ~~ s•·u Ajn-

danle. 
2.' Alem da ohri~a<:ão innunhida aos Pralkos p!'lo art. 5." 

§ 2." do 111!'~1110 He~ulamento, eumpn~-lht's ronservar de din 
içada a bandeira respm~tiva, ~~ dn Hnitn uma luz <'nt~ar:l<Hia 
t:om a tH~t~essaria int•~nsidadt~. clt~vendo a qualquf'r hora mandar 
Pratico ao navio que o pedir. 

:3.' All·tn das emharea<;iíes dn <JIH' trata o art. 1R, havení mais 
uma de eoberta, apropriada a sen fim, a qual sPrvir;í de vigia, 
estacionando t~lll rn·nle do pharol das Salinas. e lf~rHlo t~nnslan
lemente a bordo Pralieos da harra para o sPrviço <pw ddlt•s 

fôr exigido. 
Esta emhnrc;H;,ão st·rú tripolatla por eineo homPns. com as 

mesmas ohri~açii••s e vanta~ens dos Empn·gados n·feridos no 
art. 17, " repara1la quando l'tk tH'C!'ssario, no cast"P ou no ap
part'lho, pd•l Arsenal rk :\larinha da Provineia. 

O nwsmn A rsPnal fornPceni urna mn ba n~açiio ltlenor, con , ... _ 
nientemente pn•parada, para transpqrtar os Pratit'.os <los navios 

que <·ntrarem. 
As soldadas de todos os marinhPiros das cmbarcat:iks ria pra-

ticag<~m s<·rão pagas <Í rusla elo cofn· n~speelivo, <' ht•nt assim 
as rações. que dewm sPr ig-uaes ú das praças rios naYio:; ela 

Armada Narional. 
~." O arl. 25 fica s11hstillli(lo JH~lo S!'i-;llin!P:-0 Capiliio 011 

~leslre que cll'IIHIUcl:tr as Salinas para n·edll'l' l'r;tlic.o fará it:ar 
i'm lugar }JCIII visivt'l o dislincliYo <ksignado no quarlro d0, 
quP trata o~ 2." elo art. !j.", ~~ approximar-s1~~1ia ;i <'mhar .. 
raçf\n dos l'ralicos que ~~stará ftHldParla 011 ú VP!a, <'111 frcnll' 
das Salinas com a bandeira n·specliva iÍ prfia dur:mte o dia, 



e cont um pharol â noite, afim de irnmcdiatamcnte rccrber 
Ulll l'ndico q1u~ o !Pvar<í ao porto . 

. ~.· O art. :w fica St~ndo o st•g·nintc:-Os Praticos do numero, 
cstipt>!Hliados pelo 1;ovcrno, farão exdusi\'amclltc o serviço de 
praliea~mn a bordo dos navios que e11trarem ou sahircm á 
barr<t, SPIHlo Pslcs olni~ados a ret:cbê-los, ~~ a pagar a prati
cagem por inteiro, nH'Stllo quando não os queirão admillir. 

Senlo, por{~llt, liH'S navios dispensados de pagar a praticagem, 
se provar-se qw~ á sua entra<la nfío aclwva-se nas Salinas a canoa 
dos Praticos. 

Poderão deixar de tomar Pratico, quer na Pntmda, quer na 
s<dtida, c nada pn!4arão par11 o cofre da praticagPm, os capitães 
ou llli'Sln·s dos navios de cabotagem, que lambem forPm Pra
liros Pxaminados da lnrra, 011 mesmo os que tiverem a seu bordo 
1'!11 'crvi•:o prolis,ionnl al;-(11111 prali~:o da costa do Pará até o 
!\laranhfío, qtw i;nwlmenk o seja examinado da barra do Pará. 

;\ão SI'I'<Í permillido ao Pratico deitar ftÍra navio algum de ea
hoLIC:<'IIt St~lll <flll' [)1'1;\'Íilll~l'llt<' PSll'jil ajustado O St)I"ViÇO l"l'SIH'Clivo 
do porto da capital do Par~í ;í barra, ao porto do Maranhão, 
011 a q11alqtwr porto dP outra Província de barlavento, o que 
cnnstarú da matricula l(•ita 11a Cnpilania, c ú vista de uma nota 
<\IH', para conht•cirn•·nto do n·;.dstro do porto, a Capitania fará 
l;IIH.'ill' no doe!IIIH'IIto de qm· trata o art. 1~1, cap. 2. o do 1\e
;.:ulan:ento anrw\o ao lkrrdo n." !,-',./, de 1!1 de 1\Taio de 1816. 

1)." O art. 2í he rcvog<Hlo e snbstituido pelo seguinlt•:-Pa
gariw os rapitães on rnestn·s aos I'ratkns 60~ pela entrada de 
11111 nario, e ~O) JH'In sahida, sPm mais o11lra despPw. 

'\'a sahida, uma cau1ia da JH"<Iticagem acompanhará o navio 
para tomar o Pnlico, ou sa!tirâ antes a Pspcra-lo fúra dos 
baixos. 

7. a IJnando dP!"·SI' algum SPrVi(:() extraordinario, [Pito pelos Pra
tiros ou por s11a,; e111 barcat;ões, st~ní este pago st~gundo a gene
rosidade do rcspcelivo capitiio on consignatario, ou conforme fôr 
arbitrado por peritos nomPados pela Capitania, além do que se 
acha estipulado no artigo antt•ccdPnte. 

IJIIamlo fallecer algum dos Prati(:os do numero, o cofre da pra
ticagem indcmnisarú os ~cus legítimos herdeiros da quantia cor
n~,;pmHknte ao valor do matnial da assoeiação, dividido pelo 
IIUIIH~ro de todos os l'mtit:os que a constituem~~ mais o fallecido . 

. \ indcmnisat;<lo sPrá li·ita intP!-(raiiiHmte dentro de um mcz 
da tlata do fallt>cimc11lo do Pratico, ou em cinco prestações 
nwns,ws e slleecssivas, St~ndo a primeira dentro dos ~10 dias que 
illltnt:dialantcnlP se seguirem, conforme melhor convenha ;i as
soeiat,:<lo. 

Pl'la Capitania 1lo porln far-st:-ha para esse fim inventario 
do nwterial mprudito, que sPní ;naliado por peritos do Arsenal. 

~,, n:lo htliiV<'r legítimos ltt·rdciros, reverterá o quinhão do 
fallecido em fayor dos pratieus existentes. 



8. • Entrando novo pratico tHI associação, quer para substituir 
um falh~eido, qner em virtude d•~ au~mento do numero, devcrü 
esse depôr no cofn~ da praticug1~m uma quantia igual ao valor 
material existente, dividido pela som ma dos prnticos antigos e 
mais um. 

O pratico novo salisfarü essa qunntia no prazo de :lO dias, 
ou tnl'nsalnH·nle fkixar;í no cofre a l!•rça parte do que locar-lhe 
pelo rateio da pratieag<~m, até completar nqtwlln imporlancia. 

V. Ex. eommunique este Aviso <Í Cnpitania do porto, c mande 
dar-lhe publicidade. 

Deus tiu11rde a V. Ex.-Joaquim Jose lgnacio.-Sr. Presi
dente da Província do Par á. 

N. 15'!·.- Aviso de 27 de Março de 1861. 

fiH o nunwro c jorn<lf'S dos serventes dos Ahnoxarifndos de ~1arinha do 
lmperio. 

2." S!~cç;io. -llio de .Janeiro.-Minislerio dos Negocios da 
Marinha em 27 de l\larço de 181i1. 

Altendendo ao que V. S. expõe no omcio n." G!i3, de G do 
corrente, de conformidade com os ])pcrctos n.• 1.769, de 16 de 
Junho dt> 185ü, arts. 6.", 7:! c 81, r~ n.• 2.f>83, de !30 de 
Abril de 1860, art. 9.", lenho rt~solvitlo fixar o nunwro t) jor
nacs dos serventes dos Aln10xarifaflos de 1\larinha, segundo a 
tabella, qne a este acompanha, assig-nada pelo Conselheiro 
Direclor 4 ;Pral desta Sccrdaria de Estado. 

Dem t;uardc a V. S.- Joaquim José l,qnacitJ. --Sr. Con
tador da Marinha. 



Tahelln. fixnndn o JtCSI'ijonl e ''eut•inaenCos dos 
~._~ •. ,.('Uh~~ do~ ·"lnanxn••ifndos de 1'-lhu•inhn do 
l•nttt.~a·io, na t~onl«n•auidndt~ do tfllt~ disttõt~m 
os ~'e~ulunu•ntos c ltec_•••t•ü•~ n.''• :1. ;&~8 e 
2.&S3. de IG dt~ .Junho dt., J§iitJ. t.~ 30 de 
AJwil tlt.~ 1 Sf&O. , 

Numrro do vessoal c rcnci- i 
mento por di:t. I 

ALMOXARIFADOS llE MARINHA. 
Servrnte$ 
Porteiros. 

na Cilrl ('. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (j I ftililOO I 300 
Ua l'rovincia da Bahia....... 2 t:;;iOOO: 500 

i » >> de Pcrnamhucn. l. hOOOi 500 
>> >> do Pará ....... 1(1:tJ!0(Hlj500 

>> de l\latlo Grosso. i-:-~ 1:tJi000

1

· 300 

H 

)l 

I 
Serventes. i 

~~I 
c I 

I 
'- I 
~ "' I E E i :::l o 7, ... i 

~-0 11 ;.'300~1 
I 1-J:iOOO 
~~ 1~000 

:J 11'11000 
3 hOOO 

94 
I i 

~-----='-'·· . .,; --=-·=-·-·"-"'···=== ....... ·· -------=-'--"-''·-=~-.. -· .• ~.;-.... .;.c ........ '-

OnSEHYAÇÜES. 

1." A easa da al'l'ceadariio na C<irt1) ronlinnará a ter tli scr
VI~IltPs, al1;rn do que fnz ~1s vezes d1~ Porteiro, hwaladns todos 
em Yendmenlos P obri;.\'açõcs, aos do Almoxarifado. 

2." J~stes vencimentos SIÍ ahonar-se-hiio nos dias, em que 
os mesmos SPrventl's effeetivamcnln trabalhan~rn, e forem pn~
senll's ao ponlo, consPrvando-sP nos armazens até linalisar o 
servic,:o. 

:3." Os serrentes elevem ser pessoas livn~s. e, á excepção 
dos PmprP;.~"ados como Porteiros, <•pplicar-SI'·hiin exelusivamente 
aos trabalhos hraçaPs, conrornw dispiie o art. 35 do rPgula
nwnto ele 1G de Junho de 1856. 

'•··· Os do Almoxarifado da C1irte serão distribuidos pPia 
I ntcnrlencia da l\la ri n h a ás rl i versas Secções, ca,as de rleposi to 
11 <trmazens de S. Domingos, rla maneira que mais convPnha, 
dPvendo elh~s nuxi\iar-sc n1utuament1~ sempre que fôr neces
sario. 



5. • Na mesma lntt~tHkncia, e nas i.~o 1,ecções dos Arsenaes, 
ha\'erá livros de matricula para os individuos, de que trata 
esta talwlla, nos quaes se lhes abrirá assentamento, :í vista de 
ordem t~sr~ri pla de admissão, passada pelos respectivos Chefes. 

O".; Escrivfws dos Almoxarifados organisariio as folhas dos 
vencimentos mPns:ws, que serüo por elles notados nos ditos 
livros, no aclo de fazer-se o pagamento. 

6. • Quando, pela excessiva affiuencia de traLalho, verilicar-st~ 
qun he insulfici•~nle para cone! ui-lo o numero dr~ serVPnles mar·· 
cado n'esla talll'lla, o ln!PtHknte da Marinha, e os lnspectores 
dos At·senaes requisilariio ou delerminari1o que SPjiio aqudiPs 
auxiliados, qur·r pelos Arst~naes, quer pdos na\'ios de guerra, 
st•gundo o objeelo, de que se tratar. 

Se tal auxilio, porúm, niio puder ter lugar, sprão allmittidos 
tempornriamenle, e •~m quanto durar a faina, tantos sPrventes 
mais, quantos forem precisos, precedendo ordcut dt>sla Seme
taria de Estado na Côrtr, c das Pn•sidencias nas Províncias. 

Secretaria de Estado dos NP~or:ios rla :Marinha rrn 27 de 
Março de 18üt.- Fnmcisco Xavier IJomtempo. 

N. 155.-FAZENDA.-Em 27 de i\larço de 1861. 

Sobre exame da cseriptnração, armameulo e corrcame das Companhias 
dos Guar<hlli das Alfan<lcgas_ 

i\Iinistcrio dos NPgocios da Fazenda.-Hio de Jatwiro em 27 
de Março de 1861. 

Em resposta ao officio n. • 662, que me rlirigio o Sr. Inspector 
da Alfandega da cc,rte, Clll 12 do eorn~nle, I' outro do Comman
danle da Companhia dos Guardas, pedindo a nomeação de UIIIJ 

ConHnisiüo para exam1~ da esr:ript.uração, arma11wnto e eorreame 
da dita Companhia, deelaro ao mesmo Sr. Inspt>ctor que, con
tendo u 1\egulamento de Hl de Setembro de 1l'l60 disposições a. 
respeilo da inspecção e fiscalisação do expedieute, escrirturaçüo 
c serviço das Alrandcgas, púde o Sr. lnspt•elor maudar fazer, se 
julgar conveniente, o exame pl'dido. 

José Maria da Silva Paranlws. 
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N. 156.-GUEHR.\.- Circular do 1.• de Abril de 18131. 

Dt•dara I(IIC as licentas, na fórma da Lri, são sem vencimento algum, salvo 
l(uando concedidas em lirttule ue molestia, comprovada por Jnspcc~ãu 
de saude. 

4. • })ircctoria (;eral.- Rio de Janciro.-Minislerio dos Ne
gocios da Guerra em o 1.• de Abril de 18üt. 

Jllm. e Exm. Sr. -Tendo-s!l suscitado duvidas de como devem 
sr~r entendidas as liecnças, na fórma da Lei, dPclaro a V. Ex. 
que taes licenças siio sem vetH~imenlo algum, salvo quando 
concedidas, em virtude de moiPstia comprovada por lnspecçiio 
de Sau!IP, em cujo caso tem lugar o abono de soldo e mes
mo etape, se o Offieial d01~nte j<í antes a estav<t percebendo. 
Fóra disto niio ha disposição expressa, n npcnas o prudente 
arbítrio do Govnno Imperial, que póde conceder as licenças 
com meio soldo, soldo inll·iro, e ainda mesmo eom addicional 
e daJH~, confomw as cin:umslancias dos agradados; mas em 
taes casos os Avisos dPstas licencils devem declarar as condi<:ões 
eom que são concedidas. O qÜe communico a V. Ex. úara 
seu conhecimento, e assim o fazer constar ú Thcsouraria de 
·Fazenda dessa Província. 

Deus Guarde a V. Ex.-11-farquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Província de .•. 

N. 157.-FAZENDA.-Ern 2 de Abril de 181l1. 

Sobre nbouo til' ltjnd<t de custo a Emprrgados de Fazenda. 

Minislr~rio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 2 de 
Ahrilde1Hiil. ' 

Jos{· Maria tia Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
sourn [\;acionai, declara ao Sr. lnspector da Thesournria de Fa
zt~nda do Maranhão, em resposta ao seu o!Ticit, n.• 20 de !) de 
F1~vereiro ultimo, que foi indefl~rido o n·rurso interposto pdo 
1.• E-;criplurario da Illt~sma Beparti~·iio, A nlonio Augusto de Bar
ros~~ Yilsroneellos, nomt•ado em commissão para exercer o lu
gar dt~ Insprelor da Thcsouraria do Amazonas, da decisão do Sr. 
lnspcdor que lhe denegou parte da ajutln d!l custo que ft'flUCrf'll; 
'iislo como, na lürma das lnstruc\'Ües de 1ü de Janeiro dn 1860 
e do 1. • de Mart;o ultimo, os escravos não estão comprelll'ndidos 
no nunuwo das p!'ssoas de família para o lim de calcular-st~a des
pcza de tr<msporte por mar ou por terra; e outrosim, uma vez qu!l 



a família !ltl r,mprrgarlll não O acompanha na YÍngrm, nenhum ui-' 
r<'ilo pód<~ !<'r para reclamar o abono da quanlia destinada para 
as llespr~zas de pt·cparos de viagrm, além da de duzentos mil 
rr"•is mureada para si. 

Jose 111 a ria da Silva Par anhos. 

N. Hi8.- GDERR.\.-Circul:.r de 3 uc Abril de 18GI. 

Drro~a n A' bn de ~ 1 de Aços to de tRr,o, rpw mandou faz r r appliea~;io 
das disposiçürs do ,\,'iso 1le 15 de Fe,Prriro de 18\2 aos Corpos de dua~ 
Companhias, para a substituição do Fisr·al. 

4." nirrrtoria Geral.-Hio de Janciro.-l\Iinisterio dos Nc
g-ocios da Guerra em 3 de Abril de 18G1. 

lllm. c Exm. ~r.-Tr~ndo-se suseilado dnvirlas sobre a Irga
litla<lr~ do Avi:;o de 3l de Agosto de 1860, qne ntarHlou fazf'r 
applicaçiío d,•,s disposiçr1cs do Ayiso de 1:> de FP\rr!'iro tle 18!•~ 
aos Corpos rle duas Companhias, para a snbslituiçiío rle Fiscal : 
declaro a Y. Ex. que houve engano manifesto, por quanto, não 
se dando na organisaçiío de tacs Corpos o lugar, que se prc
tt>nde substituir, he evidente •]IW não podPrn ter lul-(ar as pro
videndas indicadas no A\'iso de J;J de Fevereiro de 18í2; nem 
isso hc nccessario naqucl!Ps Corpos, aonde o unico Fiscal da 
disciplina lw o l\l;Jjor Commandante, c o do Conscllto ccono
mico pôclt~ ser um Capiliío, c mesmo na falla dC'sle um Te
w~ulc; mas sem qnc por isso S!'ja considerado Mandante, nr•m 
tenha maiores vantagens, como acontece com o Capiliío Thc
sonrciro, que apenas tem as do seu posto. 

Fica pois derogado, c sem cll'cito o Aviso de 31 de Agosto 
de 1860, acima eilado. 

Deus l:nar!IP a V. Ex.-Marquc;:. de Caxias.-Sr. Presidente 
da Província de ... 

---
N. 15!) .-FAZEND.\.-Em 4 de Abt•iJ de 1861. 

Sobre aprrscnlaçno elas licenças para f1sr..1lisaçno dos direitos a C(IIC rst.'íu 
sujeitas. 

1\Tinistcrio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 4 
de Abril de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso que V. Ex. diri
gio-nw em I :l de Março proximo passado, rclaliv.tmPnle ;í, 
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questão susdt:ula no Thcsonro sobre o sello c emolumentos 
da lie!m\a do 3. o .Escripturario da Dircctoria Geral da Conta
bilidade do l\linisterio da Guerra, José Alves Visconli Coaracy, 
cabe-me informar a V. Ex., que a demora de que se qut·ixou 
esse Empregado proveio de não serem por cllc satisfeitas as 
prcscripçõcs legacs, segundo as quacs, como se '~ do Hcgu
lamcnto de 26 de Dezembro do anno passado, no art. 81, o 
sello das licenças concedidas aos Funcéionarios Publicas, assim 
como os emolumentos ou qualquer outro imposto deve ser 
pago antes do -cumpra-se-do Chefe da respcclin1 Repartição. 
Compelindo ao Thesouro a fiscalisação dos referidos impostos, 
fi1z-sc ncccssario que taes licenças sPjão apresentadas para ye
rifiear, se as taxas lcgaes forão pagas cxactamcntc c no devido 
tempo, c sujeitar, no caso contrario, os licenciados ás penas 
da Lei. 

DJus Guarde a V. E:·<.-José lllaria da Silva Paranlws.
Sr. 1\Iarqncz de Caxias. 

N. 160.-ll\IPEIUO.-Aviso de 1 de Abril de 1861. 

Ao Dit·rctor <la Facnl<ladc de l\lcdirina da Ctlrtr, declarando qnc os Phar
maccuticos, Parteiras e Cirurgiões cJpycm aprc>cntar os tloeumcntos exi
gidos no art. 20 dos Estatutos, para poderem ser admittidos a exame tlc 
sunieiPneia. 

'L' Serção.-Bio de Jan!•iro.-~liniskrio dcs l'\P[Wcios do 
In1perio em í de .\Lril de 1Sü1. 

lllm. c Exm. Sr.-I\o otncio de 5 de Março proximo findo, 
que acompanhou o requerimento díJ Jzabcl Maria Hodrigucs 
da Silva, em que p!~de ser admiltida a exame de sufficicncia, 
a!im de poder exercer a arte obstetrícia, fundando-se em um 
titulo de Parteira que lhe loi dado pelo Presidente de Pernam
buco, diz V. Ex. que o art. 20 dos Estatutos h c omisso 
a respeito dns Parteiras c Uoticarios, de quem não parece 
exigir a mesma condiçflo de fre!piencia l'tn escola ou acade
mia estrangeira, que exige dos Doutores ou Baeharcis em me
dicina ou cirurgia, e que, sendo •·slo l'aso o primeiro que se 
apresenta n!issa Faculdade, nada púdc deliberar sem Aviso deste 
l\linistcrio. 

E crn resposta tenho de declarar a Y. Ex. que, sobre con
sulta da Sec~ão dos Negocias do I mpcrio do Con'selho de Es
ta tio, exp<'dio-se AYiso ern 23 de Non•mbro de 1859 ao Di
rector da Faculdade de ~Icdicina da Bahia, declarando que o 
preceito tio art. 20 dos Estatutos comprehendc tambem os Phar
maecutieos, I' arteiras c C i rurgiõcs de qne f<llla o art. :n, os !!uacs 



não poderão ser admitlidos a exame de sufficienda das mate
rias respccli v as, sem que apresentem os documentos exigidos 
no dito art. 20. 

A' vista pois da referida consulta c Aviso que foi enviado 
por copia a V. Ex. com o !li cio da Secretaria de Estado a 
meu cargo de 30 do mesmo mez c anno, não pódc ser defe
rida a pretençào da supplicantc. 

Deus {;narde a V. Ex.-Francisco de Paula de Neg1·eiros 
Sayão Lobato.-Sr. Director da Faculdade de l\ledicina do IUo 
de Janeiro. 

N. HH. - Circular de 5 de Abril de 1861. 

Drclara <]IW a rlisposiç:ío do art. 109 rlo Rrg-ulamrnto apprmarlo por Dc
crrto 11. 0 2.1ii7 de ~7 rle Ontu!Jro de 1860, refere-se mais particularmcutc 
aos Uliiciaes, rlo <]ne as praças rle prct. 

2.• Directoria Gcrai.-Hio de Janeiro.-:\linisterio dos Ne
gocias da Guerra em 5 de Abril de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Podendo resultar da disposição facultativa 
do art. 10!J do Hrgulamento approvado por Decreto n.o 2.677 
de 27 de Outubro de 1860 que seji'ío enviadas para esta Côrte 
pelos Presidentes das Províncias as praças de pret de máo 
comportamento, que existirem nos Corpos estacionados nessa 
Província, declaro a V. Ex. que aquella medida, referindo-se 
mai> particularmente á qualquer Ollicial, cuja presença nessa 
l'rovincia se torne inconveniente, não deve ter applicação ús 
praças de pret, senão quando ellas se acharem lambem nesse 
caso, o que raras vezes poderá acontecer, devendo-se a res
peito das de máo procedimento preferir os meios ordinarios 
de correcção á remessa dellas para esta Côrle. 

DPus Gua!'de a V. Ex.-llfarquc.z de Caxias.-Sr. Presidente 
da l'rovincia de ... 

N. 162.-FAZENDA.-Em 6 de Abril de 1861. 

Rcsohc uma qucstno sobre n cobrança rlo scllo de quinhões hcreditarios. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-H.io de Janeiro em 
6 de Abril de 1861. 

Em solução ao officio de 31 de l\Jaio de 18ti!l, em que o 
Collector de 1\esendc, tratando de uns autos de partilha judi
cial, que lhe forão remcttidos, para se ayaliarcm diversos bens 



de rnit d"ixados por José Joaquim Lopes Guimnrães, alim de 
floller a inventariante sua viuva, H. Simplicia Florislwlla Pe
reim, pagat· o i111posto do legado, cotno usufructuaria dos 
hens que por sua morte devem tocar a dous herdeiros me
Itores instituídos em testamento dos dous terços da herança 
da meiação do fallecido, que tambcm deixou em testamento 
ao Dr. Joaquim Augusto ltibeiro da Luz um kgado cujo 
imposto se acha pago, c participando que não eunsta dt~s 
mesmos autos que lbssc pago o sello dos quinhücs heredt
tarius na fôrma do Hcgulamcnto de 10 de Julho de 1850; 
consulta se, para haver tal pagamento, deve entender-se só
mente com a cabeça do casal da dita invenlarinnlc, vor ter 
esta passado a segundas nupcias, ou se lambem o ll'gatariQ 
cslil no caso de pugar a quota que lhe pertence com a com
lldrnl'' I•'Yltlidaçito, c se esta deve ser de 20 "/o, ou de 10 a 
20 °/o, c;lllfunnc a Lei do orçamento de 1858 a 59: lwja V. S. 
d!1 declarar ao mencionado Culleetor: 1. •, que {ll'la dou
trina do art. 15 do Regulamento de 10 de Julho de 1850, 
a que COIT!1sponde o art. 16 do Regulamento de 26 de De
ZPmbro de 1Sü0, ús partes interessadas que dt~vercm satisfazer 
o imposto he que cabe, como já foi declarado na onltmt de 
2!1 dt• Maio tllJ IS:i(i, solicitar em juizo o que flk nen~ssario 
para se elll~duar o pagamento, e :ís autoridades competentes 
jlllliciaes e administraliyas, fiscalisar o mesmo c tornar ctTcc
tiva a responsabilidade pela revalidação c multa, quando 
imlepenucntc do sello se tiverem realizado os aclos, ou pas
sado os títulos em virtude dos quacs hc devido; 2.", que o 
citado art. 1ü h e claro qunnto a fórma da cobrança do im
posto, c, no caso de que se trata, não constando haver-se pas
sado quitação sem pngamento dellc, nenhum procedimento 
se tem de instanrar por parte da l~stação :Fiscal, para exigir 
o sello dos quinhõ·~s hcreditarios; 3.", finalmente, que ninda 
quando se th·essc passado a quitação sem o pagamento do 
sello, stímente quando fosse presente a alguma autoridade, ou 
funecionario, c ver i !ic(lssc este a infracção se poderia proceder 
nos termos dos arts. 1:!2 c 123 do citado Hegulamento de 26 
tle Dczcm hro, para sujeitar-se o referido ti'tulo á rPvalidaçfío 
do art. Gt, ttne he applicavel {is infrarçües commeltidas antes 
tia t'·ptJca tle sua cu•cw:iio, por ser a respeeliva disposi~ão 
mais lwnigna qtw a,; das Lt~is c HPgulamentos anteriores. 

lkus Cuarde a Y. S.-José Jllaria da Silva l'aranhos.
Sr. Di redor Geral interino das Rendas l'ublicas. 



N. tG:l.- A<:IUCl!LT\1H.\, f.<Hl:\IEI\CIO E OBH.\S PUBLICAS. 
Cireular de 10 de Abril dn 181)1. 

Drtrr111ina aos Engenheiros Fisrac•s do Cowrno <JIIC uãn arPitrm nem se 
iueumh;lo li'~ tra!Ja.ho al~unt alht>io ao scnÍ~iJ Ua fis~.:ali~i1Çi1o das c~trttdas 
de fl'rro Sl'lll JHTI ia liu'H<;a do c :u, crno. 

Hio de .Lmdro.-:!\linislerio dos Nc•;;ocios da Af:jricullura, Com
merdo c Obras Publicas em 10 de Abril de 18Ul. 

Sendo a commissão, qtw o noverno Imrcrial llw confiou, de 
tanta imporlaneia c JHagnituch~, qtw necessariamente deve absor
\rl' toda a sua all<)ll<;iio e des\do; rceotliiiH'IHlo a Ym. que 
n;io ael'iln tH'IIl se irH~lllllhél tlt) trabalho algum alhdo <to scr
\içn de liscalisaçiio da !'strada ck l't't'l'o a seu cargo sem prt)via 
licrnça d<'sta Sr)rrclaria ele) Estado. 

llc·us (;uanle a \'m.- Joaquim José l gnacio.- Sr. l~ngenheiro 
da Estrada de ferro de .... 

N. iGL-Circular de 10 de Abril de 18GI. 

Determina qnc os En~rnhriros fhcars t•m nrnhmn rnso sPj;1o <listrahi<los do 
sei'\ iço das es! r a das de ferro cuja lhl'alisaç•1o li •C foi confiada. 

1\io de Janc~irn.-1\finisterio dos Negocios da Agricullurn, 
Commercio e OLras Publicas em 10 de Abril de UWL 

111m. c Exm. Sr.-Sendo incli:,pc·nsavd que os !iseacs das 
estradas de leJTo se ocuupmn exclusivamente nssim do seu es
tudo, inspect;iio c t•xarne, eomo de~ maior Pconomia nas dcs
pczas efl'ectuaclas pelas companhias empn~sarias, reiPva quo V. 
Ex. pot· fórma nenhuma distraia do scrvit'o dils nwsmas es
tradas os respectivos liscacs, a qnern o G·ovcmo confiou Uto 
melindroso encargo, empregando-os em o})jeclos alheios ú sua 
fiscalisação. 

Deus tiuanlc a V. Ex.-Joaqttim José Ignacio. -Sr. llrcsidenle 
da Província de .... 



!'i. 1G:i.-F.\ZE:'ID.\.-Em 10 de Abril de 18tH. 

1\l;mda sohr'cslar na cxPencfio de uma Lei Provincial qnc antorisou a Pre· 
sidcucia da Proviucia para intorporilr um Dauro Hnral e llypolhccario. 

~Jirli~~J·r;'.~ rjry .. "1\·p:u_.,.;,_ ~ de J'·i.·zr:~~:~~· -J) :~. "-"~· ]~'":'·'_!:": -:m JO 
r: < ~ : ~,. r 

lllw. 1: Lxrn. Sr. ltrvt:flffl, por twm S11a .\f;rgl·'lfarlt: 11 lm· 
fH:rarJor, por Sua lrnrrwdiafa I; liii(JI:rial Jksofução de 1 r de 
Agosto proximo findo, Considerado que a Lei da Asscmbl{·a 
Provincial dessa Província n.• 4H2 de 1!,. de Abril, que aut(,. 
risuu a Y. Ex. para incorporar na mesma Provinda um Banco 
llural e Hypothccario, om~ndc o Ado Addicional, porque trata 
de maleria que está fóra da alçada das Asserublt•as l'ro\·inciaes, 
\'isto como em nenhum dos arts. lO c 11 do mesmo ,\cto são 
estas uutorisadas para legislur sobre l3ancos c sua organisação, 
quahl'wr que Sl'ju a sua natun'za, declarando-se entretanto no 
art. 12, para maior clureza do assumplo, que não porl1•rão 
as Assemblt"·as Provineiaes legislar sobre algum outro objeelo 
não comprehendidos naquellcs dous precedentes artigos : recom
mcndo a V. l~x. de ordem do Mesmo Augusto SPnhor, c em 
n·sposla ao ollkio de V. Ex., n.o !) de 11 de Maio ultimo, 
110 qual dcdara que aguarda as ordens do Goremo IHI(H'rial 
para n:alizar a sobredita incorporação; que sohr'estPja na cxe
cllf;<io da mPsma Lei, 1:111 IJ1Hlnlo a Assembléa Geral Legisla
Uva não d•:cidir a qncsl<io. 

Jkus (;uanle a V. Kc-José 'Maria da Síl'IHt Paranhos.
Sr. Presidente da Província do lHo Grande do Norte. 

N. 1GG.-Em 11 de Abril de 1861. 

A nenhum EmprPgado PuiJiiro se pódc contar para aposrntad<:ria o l<'.m11 1 
de seniço <JUC jit ti\'er sido remunerado pur outra aposenta dona autenur. 

l\Iinislerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 11 
de Abril de 18131. 

Illm. c Exm. Sr.-Communico a V. l~x. para os devidos ciTei
tos, que Sua l\Iagcstade o Imperador Houve por bem por Sua lm· 
pcri..1l c lmrncdiala Hesolurão de 3 do corrente, tomada sobre 
consulta da Secl'ão de Fazenda do Conselho de ]~stado, Deter
minar que a r{enhurn . Empregado l'ublico se pódc contar, 
para aposentadoria, o tempo de serviço que já tiver sido re
munerado por outra nposcntadoria anterior; ficando assim rc-



solvida a llmi1la suscilatla por occ~siiio de liquidar-se o Lt~mpo 
de srniço d1~ Francisen Jos!~ da Silva apllSl'tlfado no lugar de 
Escri,ão da Ollicina das Apolices, para o qual f1ira nomeado 
depois da aposentadoria que ohteYP, como Escriplmario da 
Junta do Contttn•rcio. 

Dt~tls t;uanlt: a V. Ex.- José Jllnria da Si I!; a Pll1·anhos.
Sr. Consi'IIH~il·t) llin·ctor t;er;Jl da Conla!Jilidadt!. 

N. 167.- Em H de Abril de 1861. 

A cobrança dos rmolumcntos da Rrparti(ão da :\farinha t!eyc ser regulada 
(lcla Tabclla de 21 tlc Janeiro de !Sl~. 

Ministrrio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
H de Abril de 18üÍ. 

Josó Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, dl'clara 110 Sr. lnspeelor da Thesouraria 
d!! Fazenda da l'rovincia do Parú, em resposta no seu llieio n. 0 

161) de 15 d1: Ouluhro ultimo, quP, conforme a Imperial Reso
lução de Consulta da Secção de FazPnda do Conselho de Es
tado de 3 do corrente, a Tabr)lla, pela qual se deve rrgulat· 
aetualmcnte a cobrança dos emolumentos dos lilulos e mais 
documentos f'Xpedidos pela Repartição da 1\larinha, hc a dtl 
21 de Janeiro de 1815, incluídos ndla os Lilulos que se passãl) 
aos aposentados do mesmo i\Iinislcrio, pelos quaes se tem 
sempre cobr:ulo os mesmos emolumentos, a que estão sujei los os 
de nomeaç:io. 

J v sé Ma ria da Silva Paranlws. 

N. 168. -r.UEilRA.- Circular de 11 de Abril dt~ 18Gl. 

De.trrmina qne o~ fornrrimPnlos fls Eseolas clt~mrntares dos C:orpos tlrvem 
ser feitos, á , ista tios rt·stH•t·Lims pPtlidos, intlt•tH'rHlcnte de o rolem da 
Senetaria de Esladu dos NPgocios da Guerra, conforme a TalJclla dcslil 
tlala. 

3." Dirccloria GeraL-Rio de Jnnciro.-l\linisterio dos Ne
gocias da Guerra em 1 t de Abl'il de 18tH. 

lllm. c Exm. St' .--N;io guardando as convPnicntes proporçõf's 
a tabella approvada por Aviso de ü de l\lun;o de ttHY~, lJile 
fixou os objedos, que tlevem ser fornecidos ús l'seolas denl!~ll
lares dos Corpos de guarni•:ão da Côrte, e que por Aviso eir
cular de 22 de Fevereiro do subse11Uenle anuo lurnüra-se ex-



IPnsi\a lts Pnnincias do Jmp1•rio: IJ:t por lwm Sua :\hgrs!atltl 
o Imperador dt•kr:ninar !JIIt', r1n suh,;tituiçüo da ci!adil ta
hrlla, Stl oh't~nc a q111~ ora rnvio a V. Ex , assignatla prlo 
Brigadeiro (juartel J\lt~,tn~ l~··nnal, devendo t<ws fornecimentos 
st•r rt~ilos por essa L' rovinda aos Corpos ahi estacionados, 
:í vista dos rPspt~divos pPtlitlos, indrpt>ndentr de ordem desta 
SPtTdaria dt~ Estado. O que comHtunico a V. Ex. para seu 
conheeimento e e·c·en~·iio. 

lll'us Guarde a V. Ex.-Marque~ de Caxias.-·Sr. Presidente 
da l'roviucia de .•• 

Tabdla olo~ oh.i••••los que <lt",·c•n scr fot•ncciclns s••nu•sb•:tl• 
nu·nte " a , . ., .. ,.,.,. ús l's••ol:l>< "l••mcnt:u•"s ''"" Ccu•pos ll (:om• 
Jl:tnhias elo i•::o.l•rf"iln. ,.,., suhstilni-;:\o da •JtUl foi nt:uul:ula 
uhset"\"!\1" 1'1H" .\. \·iso th~ 22 de ~~~.~"'t•t·t~if·o de t S:i:J. 
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\. tG!J.--Aviso de 12 de Abril <k 18GI. 

Declara t!IH' Ju 1;ovrmo (;~ral compt>te rrsoher áccrca d.as propostas Jlara 
os p<Jstos de t)IJit:ial Inferior. 

2.• Direcloria.-Hio de Jatwiro.-Ministcrio dos 1\'cgocios da 
frum·ra em 12 de Abril de 1H61. 

llhn. c Exm. Sr.-ApproYando ,<l promoç.io do 2.• Ca<.kh~ 
do Corpo de guarnição dessa Provintia, Trislão Tcll de Alencar 
Araripe, ao posto de 2." Sargento, s•~gundo a proposta dores
pectivo Commandante , c decisão de V. Ex. em Portaria de 
9 de Fevereiro do corrente anoo, communicada á este Mi
nistcrio em oflicio da mesma data; convém declarar a V. 
Ex., que ao Governo Geral, depois de ouvido o Ajudante Ce
neral do Exercito, compete resolver, em vista do que dis1 Ól) 

a ordem do dia do Exercito n. 0 59 de 24 de Abril de 18:)8, 
se o ittdividuo proposto para os postos de Otlicial Inferior, 
dos quacs tenha sido rebaixa.do por conducw irregular, se arha 
rehabilitado para tornar a occupar esses postos, não militandn 
para o caso actual o disposto nos arts. 52 e 104- do Ht>gula
mento de 27 de Outubro de 1860, por V. l~x:. citados. 

Deus Guarde a V. E!{.-Mar·que!: de Caxias.-Sr. Pn•sülf'ntc 
u Pmvincia do Piauhy. 

N. 170.-Aviso de 13 de Abril de 1861. 

Determina que no ajuste de cont,ls para vencimento tlc cnYnl~acluras não 
se desconte <J tempo de licença nu molcstia, em que se tlê i11terrupcão 
trmporuia no serviço do (Jfficial. 

4.• Directoria.-Rio de Janairo.-Min-istcrío dos N<';.;orios da 
Guerra em 13 de Abril de 1861. 

Deferindo S. l\1. o Imperador a supplicn do Tenente Coronel, 
G-uilherme Xavier de Souza, Commandante do t.o l~atalhão 
~e Infantaria, Ha por bem Determinar que, no ajuste de contas 
tara vencimento de Cllvalgadllras, não se lhe desoonteo tempo, 
em que esteve com licença, visto quo as Jmlsmas cavalgaduras 
eontinuárão em exercício ao serviço do Official, que o substituio: 
• qU6 c0mmunico a Vm. para seu conhecimento e execução; 
• iotell.igencia de que assim poderá proceder nos casos seme
llaates de licença, ou mole~>tia, em que se dê interrup'.:ão tem
ffrlJ'ja no servir;Q do Ollicial, mas não no das respectivas caval
... uras. 
· Deus Guarde a Vm.-Marque~ de Caxias.-Sr. Luiz Cesac 
41 Athayde. 

Decisiie~ d6 Governt~. t9 



N. 171.- FAZENDA -Em 13 de Abril de 1861. 

Aunulla uma decisão da Alfande~a, por não se ter marcado os t:, dias d;t 
Lei para a pãi·te intnessada produzir a sua defesa. 

Minislcrio dos Negocios 1a Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Abril de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, PresidenlP do Tribunal do 
Thesouro Nacional, com munira ao Sr. ln,;peclm- da Thc
souraria da Fazenda da Província do Parü, para sua intcl
ligencia c execução, que, Tendo-Se Sua ~lagcstadc o Impe
rador Conformado com o parecer de Consulta da Secção de 
.Fazeuda do Conselho de Estado, Houve por hem, por Sua 
lmpl'rial e Immcdiata Resolução de 10 do corrente, annullar a 
dccis:io da Alfandcga dessa Província, relali\a á apprehensão 
que teve lugar em 10 de Junho de 185\J de nma barrica não 
mani!'cstada, contendo diven:as mercadorias do ne;~ociante Joa
quim Franeiseo I<ernandes, importada do Li\!'rpoolno Brigue 
l::.ahcll(/, Srott, por conta ck ~.in;.;ll'llllrslh l'v. Comp., visto ter 
havido omis~ão dP se) marcar os J 5 dias eoneedidos no ar L. 
:!85 do H.egulamento de 22 de Junho de 1836, reproduzido c 
desenvolvido no art. 7 45 do Regulamento de 19 de Setembro 
do anno passado, para· a parte inlen·ssacla produzir a sua 
defesa; oJI'issflO esta c}UI~ eo11~lihw prl'lr~ric;ão 1k formula PSSI'II

cial do procPsso, c por isso na hypothesc admittida pl'lo art. 
28 do Decreto n." 2.343 de 29 de Janeiro de 1859. 

José Maria da Silra Paranhos. 

---

N. 172.- Ein 15 de Abril de 1861. 

O lugnr ele mcelico elo Aljube da Cürte clcvc srr considerado Emprrgo 
Publico • 

.Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- mo de Janeiro em 
15 de Abril de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.- Communico a Y. Ex., para sua intelli
gcncia c dirccção, que Tcndo·Sc Sua 1\Iageslade o Imperador 
Conformado com o parecer de Consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho de l~stado, Houve por hem por Sua Imperial e lm
mediata l\esolução de a do corrente, l\Iandar deelarar que o lugar 
de medico do Aljube deve ser considerado Emprego Jlublico, e 
que por conseguinte, não podPndo os respectivos serventuarios, 



que forem membros do Poder Legislativo, conlinum· no desem
penho simultaneo das l'uncções do dito emprego c das de Se
nador ou Deputado, nfio ha lugar a accumulação do ordenado 
do emprego com o subsidio nos termos do art. 32 da Cons
tituição do Impcrio c do art. 2. 0 da Lei de 25 de Setembro 
de 1829. 

Deus (~nardc a V. Ex.- José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Dircclor Geral da Contabilidade. 

N. 173.-AGIUCULTUIL\, CmiMERClO E Oim.\S PUBLICAS. 
Circular de 1G de Abril de 18tH. 

Determina que os Engenheiros fiscacs das estradas de ferro empreguem nas 
~uas comnmukaçõ('S otncinPs as medidas brasileiras, ll'tt'r as de extensão, 
quer us do capacidade, ou mcsriw 11s 1lc valor. 

Hio de .latu1iro.-l\linisterio dos Ncgocios da A!!;ricullura, 
Comrnercio c Obras Publicas em 1G de Abril de 18G1. 

S1•ndn da maior cnnvenienda qtw haja tmirormi1la1lc~ n:1s in
lilnna<Jíi·s transrniU.i1las p11los diversos ag,,ult's Pnr.;u-rc;.rados da 
liscalisaç.ão das estradas de ferro, e se acabe eom a pralica até 
hoje seguida de empregarem alguns desses agentes medidas 
inglczas e outros medidas francezas, cumpw que Vm. eru todas 
as suas communicações, oficios c relatorios qne apresentar 
ao Governo, assim geral como provincial, empregue sempre as 
medidas brasileiras, quer sejão as de extensão, quer as de 
rapacidade, qum· mesmo as de valor. 

Deus l~uanlc a Vm.-Joaq!t!m José lgnacio.-Sr. Engenheiro 
fiscal da estrada de ferro de .... 

N. ií!k-l'AZE:\DA.-Em 16 de Abril de 18ll1. 

Sobre o dia em que dcyc prindpiar o vencimento dos indiri•lnos nomeados 
para as llepartiçõcs ciris subordinadas aos diiicrcntrs i\linistcrios. 

:\Iinistcrio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 16 
de Abril de 18tH . 

llhn. c Exm. Sr.-Tendo-se suscitado duvidas sobre o dia 
em que deve principiar o vencimento dos indivíduos nomeados 



jmra as Heparlic;ões <:ivis subordinadas :~.os dilferenll's Mí · 
/r.rios, isto lw. se taes indivíduos adquirem direito a perccp 
de seus vencimentos logo da Jata do Decreto de sua norncação 
se desde a data da simples posse, embora me~no srja 
tomada por procmador, ou se sómen!e depois qne o nomua 
dfeetivarncnte entrar no exercício de seu emprego, como 
ilcha determinado a rcsprito dos I~mprrgados do Fazenda o 
arts. 65 c 8:3 do Decreto n. 0 736 de 20 de Novembro de 18 
art. 5." do Decreto n.o 1.073 de 30 do Novembro de 1852 
:n·t. Lo das lnstrueções dn Thesouro Nacional, n.o 15 du 1 
de Janeiro de 18M; exigindo a razão e a justiça distributi 
a uniformidade d<' princípios que rcgnlmn esta ma teria; atte 
dendo a que a approvação dada pelo Poder Legislativo á do 
!ri na dos arts. 65 c 83 do citado Decreto de 20 de Novem h 
de 18;j(), na Lei n." 1.114 de 27 de Sett:mbro do anuo passado 
art. B ~ fO, importa ao menos a obrigac;.ão moral que te 
o (;overno de declara-la extensim a todas as Hepartíçõcs P 
hli<~as, conforme a Imperial Hcsoluçào de Consulta da Sec 
de Fazenda do Conselho de R.,tado de 3 do corrente; consi• 
clcrando, finalmente, ser um principio de direito que ninguení 
p<Jde perceber o vencimento de um emprego que lhe sej1 
eonrerido, sem que delle tenha tomad(} posse, c que a posse 
real c competente de um emprego niio lw senão o facto de: 
entrar o scrventuario no exercício das respectivas funcções;: 
principio este consignado no art. 10:3 da Lei rte 4 de Outubm 
de 18!H, que determina que niio se pague ordcuado a Em
pn·gado algum civil, de Fazcnja, lttterario c ecclesiastico sem 
atlPs!açiio de frequcneia : tl•nho a honra de levar estas po~: 
llt'ra~·(it•s an t'onhel'inwntn de Y. Ex., para que, no caso de o 
julgar conveniente, romo tlW pareec, digne-se mandar ado 
l.l fazer app!icnvel ás Heparliçúes Publicas sujeitas ao l\lini~ 
h• rio a cargo de Y. E-.. a disposi<:iío de que o individuo 110-: 
meado para o emprego sú tem direito iÍ percepção do rcspectiYO 
Yeneimcnto da data da posse e cxereicio, salvas as excepções· 
que julgue indisrwnsaveis, dando conhecimento ao Thesouro · 
sua definitiva dcliiwraçiio. 

Dt~ns Guarde a V. Ex. --J usé 111 a ria da Silra Paranhos.
~r. l\lnnJtWz de Caxias. · 

~9 uwsow se-ntido r·xprdiriío-sc Avisos aos outros Ministeri<& 



N. t7:>.-Em 16 d!~ Abril de 1861. 

O emprrgatlw com assento na .,sscmbléa Pro,·incial, optando pelos te.n,ci
Pientos de seu emprego, tem direito tanto ao ordt•nado como a rcspecttva 
~caç.'lu. 

Ministcrio dos Negocios da l•'<~zenda.-- H in de Janeiro em 
ti) de Abril de 18(H. 

José :\bria da Silva Paranhos, l' residcute do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. lnspector 
da Thesouraria de Fazeuda da llro-vincia do llará, n.• 162, 
de 21 de Outubro de 1859, em que communica ter do,ci
dido em sessão da Junta da mesma Thesouraria: t.•, quo 
os empregados da Thesouraria e da Alrandcga, impedidos na 
Asscmbléa ProYincial, optando pelos seus vencimentos, perce
bão as gratificações marcadas no Decreto n.• 2.082 de 16 de 
Janeiro de 1858 c n.• 2.34.3 de 20 de Janeiro de 1860; 2.•, 
que o Chefe de Secção designado para o Conselho de compras 
dq Arsenal de Marinha, c qne accumnla a grali[icação annual 
de 600~t.IOO, estabelecida pelo art. 34 do Uegulamento que 
baixou com o Dt)Cf'eto n. o 2.018 de 20 de :Fe,·ereiro de 1858, 
e Aviso n.o 69 de 9 de Abril do mesmo anno, não deve 
perceber esta gratifiéação, pelo tempo que estiver impedido 
na Assembléa, pela razão de ser inherentc ao empregado da 
Thcsouraria que fôr de,;ignado para o Conselho; 3. 0

, que o 
rrocurador Fiscal, tamb:)lll impedido na Asscmbléa, continue 
~ percebe~·, além dos vencimentos que tem, como Procurador 
fiscal da Thesouraria o do Juizo dos Feitos da Fazenda, o que 
·lbc pertence pela Hepartição das TPrras Publicas, na fórrn a 
:4o art. 3. 0 do lJeereto n.• 1.4.33 de 23 de Setembro de 1851; 
•.•, que o substituto do mesmo Procurador Fiscal, além da me
tade dos vencimentos que lhe pertence, como Proeut a dor Fiscal c 

·do Juizo dos Feitos, na fórma da ordem do Thesouro National n. o 
!i9 de 5 de Outubro de 1852, perceba o vencimento integral pela 
Repartição das Ten·as Publicas, na l'ónna da ordem n.• 87 de 
2 de Outubro 18;)8: declara ao mesmo S1·. lnspcctor, do con
formidade com a Imperial Resoluçãn de Consulta de 10 do 
wrrente, tomada sobre parecer da Secção de l<'azenda do 
Consclhn de Estado. quu approva a sua decisão, por ter sido 
proferida de accordo com a Imperial H.csolução de 23 de Julho 
de Hl59, tomada sobre parecer da maioria das Secções reunidas 
do Conselho de Estado, que consultão nos negocios da Marinha 
c Guerra c nos da Fazenda, a qual se fundou: t.o, em que 
as palavras- ordenado do emprego-, de que usa o art. 23 da 

, Lei Constitucional de 12 de Agosto de 1831, tinhão, no tempo 
em que ella foi promulgada, o sentido generico de- manti
lrnlnlo ou sala rio lixado em Lei ou Regulamento-, e qne nenhuma 
Lei ordinaria ou Decreto lhe poderia alterar o sentido, quando 



se tratnsse de applica-la aos l\Iemhros da Asscmbléa Pro~in
cial; 2.", em que o fim desse artigo fôra, no conceito da maioria 
das Secçiíes, comirlerar o Ernpreglldo Publico que exercesse as 
funcções de Deputado, eomo se ellcetivamenlc estivesse exercendo 
o seu cmpre;.:o, para que gozasse das vantagens pecuniarias 
que este lhe dósse, de modo que nunca o serviço de qualquer 
empregado nas funcções administrativas ou judieiarias fosso 
melhor remunerado que o de membro da Assembléa para quo 
fosse clle eleito. 

José Maria da Silt·a Paranhos. 

N. 1í6.-Em 17 de Abril de 1861. 

l\landa admittir uma rf'rbmação fio Curador de uma pensioni~ta do Estado, 
HOHH'ado pelas Autoridades de Portugal. 

1\Iinisterio dos Ncgocios da Fazonda.-Hio de Janeiro em 
17 de Abril de 18(i1. 

lllm. c Exrn. Sr.-Tendo as Seccõe.;; reunidas de Justiça o 
Fazenda do Consdho de Estado cmisultado sobre o requeri
mento de Thomaz Antonio de Puiva Haposo nomeado em 
Lisboa pelns rt>speclivas Autoridudcs Curador ad bana de D. 
l\Jaria Francisca Izabcl Houx, Jlensionista do 1Mado, que alli 
(~xistc recolhida em um hospit<JI do alienados, por se achar 
demente, no qual o Supplie;mtc pede pagamento da pensão 
pertencente á sua rmatelada: IJom-c por bem Sua l\lagestade 
o Imperador, por Sua lmpnrial c lmmediata Resolução de 3 
do corrente, tomada sobre parecer das mesmas Secções, De
terminar que seja ndmiltida a reclamação do Su pplicante; 
por isso que, assistindo á demente o direito de haw~r dos 
eol'rcs Nacionaes uma pensão, da qual a não priva a desgraça 
superveniente da dcmencia; não lendo cita a faculdade, como 
demente, de rcquf'rer por si, nem de fazer procurador para 
haver o pagamento da pensão, mas sómcntc de ser adrnittida a 
rnquercr por um Curador; c, não podendo esse Curador ser-lho 
dado senão no lugar em que reside c a cuja jurisdicção civil 
vive sujeita, a repulsa da representação pelo Curador impor
faria a impossibilidade de I'Pccber a pensão. Por outro Indo 
hc lambem certo qun o rf'ronheeimcnto do Curador pelo simples 
facto do pagamento não importa f'Xcrcicio de jurisdicção es
trangeira no lmpcrio, sendo que a autorisação dada ao Cu
rador equivale a uma mera declanu;ão de que hc cllc a pessoa 



que representa a demente, e no lugar de sua residencia admi
nistra os SPUS bens, e npplica os seus haveres á salisfaç.ão de 
suas necessidades. 

O que communico 11 V. Ex. para sua inlelligcncia c di
rccção.-Jusé Jllaria da Silra Paran!ws.- Sr. Direclor Geral 
da Contabilidade. 

N. 177.-Em 17 de Abril de 1861. 

Sobre a obrigação dos praticantes das Thcsourarias se apr~srntarcm 
a concurso. 

::llinislerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 17 
de Abril de 18G1. 

José l\faria da Silva Paranhos, Presid<~nte do Tribunal do 
Thesouro Nacionnl, declara ao Sr. lnspedor da Thesouraria 
de Fazenda da Provinda de S. Paulo, <'m resposta ao seu 
officio n. 0 G!} de 5 de Setembro ultimo, que, achando-se já 
autorisado pela Circular n. o 8 de 25 de .Janeiro deste anno 
para abrir concurso para o preenchimento dos lugares de se
gundos c terceiros Escriplmarios, c de Amanucnscs, que es
tiverem vagos, nenhuma providencia mais he neeessaria a este 
respeito. Em quanto porém se não consegue preencher o 
quadro do pessoal da Thesouraria, fica o Sr. lnspector auto
risada para admittir collaboradores até ao numero das vagas 
esistentes, mediante gratificaçi"ies que não excedão de seiscentos 
mil réis annuaes para cada um. Outrosim declara ao Sr. lns
pcctor que não hc exacta a intelligcncia que dá ao art. 20 do 
Decreto de H de Març.o de 1860, quando entende que por 
virtude dclle os Praticantes podem deixar de ir a concurso no 
prirncii'O anno de seu exercício, pois o que dispõe o referido 
artigo he que clles podem deixar de comparecer no primeiro 
concurso que se abrir durante o primeiro anno do exercício 
do seu emprego. 

José Maria da Silva Paranhos. 



N. 178.-Em 19 de Abril de 18Gf. 

1\fanda receber na Rcccbedoria da C.irte n siza e laudrmio da venda de dons 
predios edilicados em terrenos de marinhã -êin PcNJaJÍJbuco, visto o Ien
dedor e o comprador residirem na Côrte, onde se tem de lavrar a r§
criptura. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda.- Uio de Janeiro em 19 
de Abril de 1861. 

O Sr. Administrador da Heccbedoria, em vista da competente 
Portaria de licença passada pela Directoria Geral das Hendas 
Publicas, receba do Senador Antonio Luiz Dantas de Barros Lei
te a irnporlancia da siza c laudemio da venda, que por oito con
tos de réis pretende fazer a seu irmão o Desembargador Fran
cisco Joaquim Gomes Hibeiro, de um sobrado de um andar n." 3 
e de uma casa terrea n. • 1 contígua ao mesmo, edificados no terre
no de marinha n. o 6 á rua do Hospício na cidade do Hecife, Ca
pital da Província de Pernambuco, visto como o comprador e o 
vendedor r.ilo residentes nesta Côrle, onde se tem de lavrar a 
<~scriptura de transfcrcncia. 

José Maria da Siiva l'ar::~nhos. 

N. 179.-Em 19 de Abril de 186f. 

Manda proceder nos ulteriores termos da Circular de 8 de Outubro de 
J8á9 ácerca da transferencia de um terreno de marinha en1 Pernambuco, 
.:uja siz.a e laudemio Corao pagos na Cõrte. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
19 de Abril de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
'fhesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda de Pernambuco que nesta data ordenou á 
Recebedoria do 1\Iunicipio da Côrte, para, em vista da compe
tente Portaria de Iicent;,a passada pela DirQctoria Geral das Rendas 
Publicas, receber do Senador Antonio Luiz Dantas de Barros 
Leite a importancia da siza e laudemio da venda que, por 
oito contos de réis, elle pretende fazer a seu irmão, o De
sembargador Francisco Joaquim Gomes Hibeiro, de um sobrado 
de um andar n.o 3 e de uma casa terrea n. • 1 contigua ao 
mesmo, edificados no terreno de marinha n. • 6 á rua do Hos
picio dessa cidade, visto como o comprador e o vendedor de 
residentes nesta Côrte, onde se tem de lavrar a escripturasão 



transferencia. Outrosim ordena ao mrsmo Sr. lnspPctor qut•, 
em face da sobredita e~criptura em f'tírtua, que di'Ve ~;:•r pl'!a 
parte apre.;cntuda nessa Tlwsouraria, e pago o !'tiro qut• SI' achar 
veneido do nwneionado l!~rreno d1~ marinhas, proet:tl.l no . .; 
ulteriores lt)l'mos da Cireular do Tlwsouro dt: H tlt· ( ~utuhm 
de 185!J. 

José Maria d11 8ilcrt Panwlw::. 

N. 180.-Em 20 de Abril de 1Hiil. 

Sobre admissão de caixeiros t!Gspacllantrs nns Alfantlt'i..\<IS, or~auisat;;1o da 
folha tlc vencimentos dos emprt'!!ados, t• ortll'uatlos datfil<'lle.; qtlt' liri1r:lo 
a•lditlos pul·'él!'esso tio 1111111ero tia tahella. 

l\Iinbterio dos Negncios ela Fazenda.-Rio dl' .latwirn 1'111 9.0 
de .\bril de 181H. 

Josó i\Iaria da Silva P<ll'ilnhos, Pl'l•sitlente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, deelara ao ~;r. lnspPctor da Till''"uraria 
da Província de S. Paulo, P!!l n·sposta ao St'II oflir·io 11." ::, 

de 8 de Janeiro deste annn: 1.", que, na mtll'or::lith.l:· diJ 
disposto no arl. 6!~8, § :!.''do 1\cguL..tlltento 1!1: l'l d.• :;,.11'1'1-
bro do anno lindo, unieaHH·ntr~ por!l~m ser ar~ mi! I ido.; a :J.é:t'!l

ciar rwgol'.ios nas .\llitndf'g·as o~ c;lÍ\<·iro~ cl:i.; t::t,;:u rr:'ll!ll<'l'r•i:ll'.', 
que tiverem salisfr;ito as ftll'lllalidadr·s l:·~at's nxi~id<IS 110 l!ll·snJo 
artigo, ;ís quur•s r;slJo igua!nw:lll' sl!jeilos os rp1r: j:i !':·:-!" ,,,:lllil
titlo:; a despachar ante:; 1L1 r•xt:cnçf\0 dn citado !~l'~~t!la:n;orilo; 
2.", que bem n·solvt•u, decidindo qr11: a folha r! os '<'llt'ÍIIl<'tllos 
dos c:mpn•gados s1•ja org:u1hatla n:1 All'a•uJ,·;~.I, d<· :t<'<'llrt!'' r·on1 
o disposto na Cin:ular clr: 10 tlt: llt:.~r·rnhro tJ,; lS.')I, ar!. 1:;, 
c na ordt:m de !) de .1:\neiro ulli111o; :l.o, qr!<' o . .; <'·llpl't' :arlos 
que exct:deriin o numero L;arcado na nova talwiL1, d:·\ e:ll 
eontinnnr a scnir corno ndrlidos, pr•rc• lwnr!o o; rnr•o;!•l<h \f'n

c·imentos fixos qurl tinh:1o anlt•s lÍa rdonna, tH q1!ar·,.; '"'rfto 
abonados nela totJiirlade do ert•dilo mn•·r·d ido a .\I L: nrit·~" ; ':. ", 
!inalmenlt:, que n:il) cxi:.te nc~r,•,;r~itno d<• 11!11 .\:na;l\lt'llse, 
COlHO suppüP, po1· [<~i· t''Lr· sido r!r••ilil~irlo, t"rl!i!',,·lll•' j(J se 
com mun 't·ou ú l'f'l•sidt~neia. 

Jos1i ;}Tari!l dr1 8ilvrt Jl,u·,,.,f,n.'>. 

Decisões do Governo. 



N. 181.-Il\IPEHIO .-Aviso de 20 de Abril de 1861. 

Ao Vicc-Prl'sidcntc da Província da Parahyba, declarando que be valido o jura
mento deferido á UI! Vil Camara Municipal por um só V creador da antiga 
Camara vista a impossihilidade ele reunir-se e•sta. 

3.• Seceão.-Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Ncgocios do 
lmperio em 20 de Abril de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio dessa prcsidencia 
n." 11 de 11 de Fe~verciro ultimo, declaro a V. Ex. que o 
Governo Imperial approva, por ser conforme ao Aviso n.• 146 
de :H de Maio dn 1~4!1, a d<~cisão pela qual a mesma prcsi
tlencia tleclarou que era valido o juramento deferido ú nova 
Camara Municipal da cidade de Souza por um só dos Verea
dores da Camara do quatrh~nnio findo, em consequencia de 
nl\o ter esta podido reuuir-se para <HJUl'lle aclo. 

Deus liuardt~ a V. Ex.-Francisco de Paula dcJ Negreiros 
Sayào LobatfJ.-Sr. Vice- I' residente da Província da Parahyba. 

N. 182.-Aviso de 20 de Abril de 1861 

Ao Di r ector da Fawldadc de Medicina da llahia, declarando que uãu são ad
missil'cis para as matriculas das Fae·uldadcs os exames feitos em inter
' alio maior de dous :uruos, -

4! Scc\~ão.-Hio de Janeiro.-~linisterio dos Negocios do 
Impcrio em 20 de Abril de 1861. 

1\. consulta por \". Ex. f<~ila em seu olficio de 9 de Março 
proximo lindo, a saber: SP, ;i vista do ilrt. ao do Regulamento 
complementar dos Estatutos da Faculdade de Direito, nHmdado 
cumprir pelo art. :3:35 do Ht~gulamento complementar dos do. 
,\ledicina, approvado pelo Decreto n.• 1.764 de tl~ de 1\Iaio 
de Hl5H, e se igtlalmenlt~, e111 facn do Decrdn n." 2.5!10 de 9 
de l\laio de 18ü0, tic'Yc: ainda n·gular a dispnsi~·fio do Aviso do 
9 de Nove:nbm de 1854 : tenho de d<·dara r a V. S. qur~ a dou
trina contida nPste ,\viso !)Sl<Í rc~vogad~, o que, s•·gundo o cs
pinto dos Decretos de 21~ dt~ Fevr·rl'iro de 18:);j, de 14 de 
Maio de 185li, c de 9 de ~Liio de~ HlüO, niío devem sn1' mais 
ad1uittirlos o,; <·xa,ue_,; de wepar.,torios para as m:ll ri cuias das 
Faculdadl's, quando kntra nwdiJdo 1•ntre o primeiro c o ul-
1 i mo dos di los exames e,.;paçn maior de dous a n nos. 

Deus •iuarde a, V. S.-FranciJ..:o de Paula de Negreiros 
Sayào Lobato.-Sr. Director da Faculdade de Medicina da 
Bahia. 



N. 183.-Aviso dP. 20 rle Abril de 18()1. 

Ao Vicc-Prcsid~nle da Província da Pnrahyba, declarando qu~ os m~mbros 
das w~es~s~ paro~h,ia~s e das juntas de qualilica·no niln podem d~lcgar os 
seus poderes a outra pessoa, para o fim de protrstarcrn por clle>, ou pra· 
ticarem algum acto de suas attribuiçü!'s. 

3.• Secção.-flio de Jarwiro -'\Iinistcrio dos NPgocios do 
frnrerio em 20 de Abril de 1861. 

lllrn. c Exrn. Sr.-Tenho prrsPntn o officio dPssa prrsidenda 
n. • 8 rlc 5 d1~ FPverciro ultimo, subnwtlendo á dl'eis;1o rio t;o
vcrno lrnrwrial a duvida pro 1ínstn ao .fui~ de Din~ilo da co
marra do Pombal por dous mPrnbms da lni'Sa parochinl que 
dirigin os trabalhns da elciçfín de ell'itni"I'S da villa de Patos. 
Alll'~fiO os rt>fPridos mesarios qnl'., n~o tl~ndo l'lll's as l!e!'PS· 
sarias habilitaçüPs para fis1:nlisar os trabalhos da PlPi1;;io, dP
Iegánio os seus podPrPs em um HdVog"ado da dita vill;t, afim 
de ·quP estn protestasse e rPclnrnassp em no11w di'I!Ps, ao que 
se oppôz o .Iuiz de Paz l'resiucnte dn ass•~lnbll·a paroehial, 
contestando-lhe• a faenldadl' de fazPr Sf'lllellinnte dl'l!•ga<;fio. 
Em respo,ta declaro a \'. J~x., para o fazer constar ao rl'k
rido .Jniz de Dirl'ito, qne muito regularmente procl'dl'll n .Juiz 
d11 Paz Pn•sidcnte da assembléa parochial, oppondo-sn á de
legnç:ío de poderes eleitoraes, que prl'tendifío estabelecer os 
dous mesa rios~ niio só porque scrnelhant!~ procedimento niío 
se acha autorisado por disposição algnrna da legislaç.iío l'lei
toral, eomo tnmbem porque de varias decisões do Goremo Im
perial se deduz que taes poderes devPm ser exercidos pela 
propria pessoa a quem a el!'icJio os !'onferio. S·~ o eidarlfío 11ue 
he eleito membro da n:csa parochial ou da junta de qualifi
cação entende que não l!'fll as habilitaçües necessarias para 
exercer as ntlribui~·õps deste <:argo, póde ser subsliluido, na 
fórrna da lei, proredenrlo-sc <Í clei~fío de outro mesario; e por 
tanto nenhuma necessidad<~ h a d<~ tal dl'lqz;açfío. 

Deus C~uarde a V. Ex.-Franr.i$CO de Paula de Nrfjreiro.~ 
Sayão Lobato.-Sr. \'ice-Presidente d.a Provineia da l'arn~l~'ha. 



N. 18L-Portaria de 20 de Abril de 1861. 

"\' 111m." Camara ~luuieipal, dedaran<ln que he d•1 ohrigação das Camaras 
~lnnil'ip:ws, ln.~o f!ll" n·<.,.hrrrnt os liHos das aclas das elciçOcs de elei
' urP~, rt'mt'lll·n·n• iiO f ;o\ erno, na Ct\rlt~ direet:uucnle ao 1\linisterio do 
l"'l"'!'io, c '"" l'ro\'Ítlt'ias por inlrrllll'tlio dos rrsp<'clivos Presidentes, 
c·flpla·; ôiUilwutiras tias 1111''-i!IWS tlclas. 

:1.' Sec~·ito.-1\i() d;, .lan('iro. --:\Iinisterio ctos Negocios rlo 
llll(ll'l'ifl Clll :!.0 dP ,\bril du IHG1. 

!::lill o ollki(l d;t l!lu1.' C:unara 1\lut.it\ipal dalndo dt~ hontem, 
(~ rt•rf,\~lirl(J lln.it~, r(h'<lo i'!l( J'('A"U~'., ;\ Secretaria d{~ l~stado do5 
"'ít',",ot·ios <lt• liil 1·"ri•• a.~ arLts da Plt~i<::1o pl'illlariil. <la~ Paro
t:hias du ,'\lllnit:ipio 1!.1 t::irlP, cilja n•fnt•ssa foi exigida em Por
lari<~s d" t) ~~ t:"; ,:,) ,. >l'l'<'lli:: '''''Z; t: t:nt n·sposla <Í obsenat:.üo 
qn" a ''''''BLI l'l::1. t;;iillll'il i<11., para juslili('ar a (]emnra m•ssa 
t·,·;;,,~;s;~, dt~ ,;cr1~1ll :t1!1il11 ('\lt·ns:~:; "' copias qw~ se t.inhüo de 
l:;·o~r d<Li dila~ n,·l:ts, lia ~11a \lag1•-;latk o lmp,~r;~dor por bem 
:\l:Jnd:~t· <li·('lar<ti' :í í !lill." t:alll<ll'it q1w, t•tn virlm!P <lo <lisposto 
11:> ar i. :i!l da ki ;·,,:,:llallll'illar <l:h l'l:·it;Cil~:i, que manda que 
ih nw,as \''!I'IH:::ia•"i t'JlYiutn á~ Ctlllill'ilS /,lunicipae,; os livros 
d:1; a<"l:l'i rL1 l'kit,'~D primarin, Sl'tHlo da nbriga~·ão das mesas 
unie<Ptii'Jil•~ 11 P\ll'<l!'<:<·i,, <los diplnilliiS dos Eleitorns, como se ve 
tln <~i'l. ;;7 1L1 tll".'illla ll'i, foi s·~rnprn do dnt:r das Camarns 
.\Iunkip;ti?S, <' d 1as '' lcm conslanll'llll~tllt: eumpt•ido mn todo 
o lu'i"~riP, lúzPl' n~m,~.;:;a d1: til::~ actas ao C:overno, na Côrte 
di:·:·('Í<IItll'11lP :ni ."ili11hlnio do lmpPrin, e n;ls Provineias pot' in
krmt•dio dos n··'P''''Iilo:i i're~idDnlt•s, alim rk poder ser cum
prido o l'!'l't:l'i!o do :nl. :li (l:t l'<'ftH'ida I!' i . 
. S"!Hln ;'IDI'lnnlo aqlll'lll' <11'VI'I' I'I'SUita<lo da rlisposi~·ãl) de lei, 
(\<'t:\ara<lll 1~11\ .\ \'ÍSilS do ( ;OV<'!"llO, COIIIO SPja O IJP. !I de .\~OSlO 
,:,. lf\'1./, 11." 108, il:-l<l nra prt·ch 1 q:11• a llltll." Camara espc
r:~:;:;n as nrdl'll'i qiH' 1111' l'oriío 1'\lH~di<lns, e lldío ill~ima citadas, 
jlill'<l o cum:1rir; an\1~s <~ra d1: Sllil ohri::;-a~:fio fazer <·xtrahit· o 
t'.ni'Í::r c •pia dL· Ltl'.'i at:l;1s, lo.~o qw: rneehcu das IIHJsas paro
•·ltia(·s o:; livros tlc•llas: t: :tssitll o rlt'vn observar para o fll
IIIJ'o. O que sn llw eomtlllllliea para seu conh(:eimt:nto c exe
Cll•:ao.-Prrnll'isr·n d·: l'aula de Negreiros Sayào Lobato. 
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N. 185.-FAZENDA.-Em 22 de Abril de 1861. 

Sobre 11 cobrança de dizim11 de Chanccllo,ria depois do Dccrct J n.'' 2.743 de 
13 ílc Fevereiro tio corrente anno. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em 22 
de Abril de 1861. 

Declaro a V. S., para fazer constar ao Collt•dor rias Hcn
das Gcraes de Nictheroy, Pm solnçiio a <luvida por ellt• proposta 
em ollicio n." 14 de 22 de ~brço ultimo, se as causas awr
bGda'i pr~ra o pagamento de 2 ''/o de dizima r!P ChaucPIIaria 
antes da promulgaçiio do Decrdo n." 2.7/r3 de I:J de Fe\'!'rciro 
do corrente armo, e que agora lPnltiio de suhir J·Ol' npp!'lln~·iio, 
!kvcm pagar os 2 •f., por qtw foriio <~Yerb;Hlas on a 111nlfa de 
t.. •;. de quo trata o art. 1.• do cita rio lkcr,to; qut• st·melhante 
hypottwsc está c! a r a nren te resol \'irl<J pelo a rl. 1 !) do !llt'll ('in
nado Decreto, na conformidade do qual se eleve cobrar a rnnlta 
<103 4 "/. nos proeessos de ('Uja ~Pnlcnça se inlnpuzer !'('CUrso, 
c mr este apresentado dt'flOÍS da public;tçito do Decreto. 

Deus Guarde a V. S. - J(mi Jllaria da Silva l'arrwhos.-Sr. 
Uireclor Geral interino das Bendas Publicas. 

N. 186.-- Em 22 de Abril de 18o1. 

As suhrençiles ,·cnridas e pa~as {t l.ompanhia de !1. ncgaç;1o tio llio Par
nahiha potlrm srr leratlns ;i conta do• lucros liquitfos para os rr~preliros 
diritfentlos. 

l\linisterio dos Negof·ios da FaZ!'tHin. -Rio de Jarwiro em 22 
de Abril de 1861. 

Illrn. c Exm. Sr.-Conform<HHio-Se Sua l\lngcstade o Impe
rador com o parecer tla Sec!;iio de ·Fazenda do Conselho de 
Estado, a que ouvio sobre a decisão por V. Ex. dada á Com
panhia de Navegação do Rio Parnahyba, e communicada em 
seu oficio n.• 35 de 3 de Janeiro do ('orrenlc anno; Orde
nou-me que declarasse a V. Ex., para o fazer constar á mesma 
Companhia, que pódc levar as suh\'ençües com que essa Prc
sidcncia a auxilia á sua conta dos lucros liquitlos, na fôrma 
do ~ 8. 0 do art. 1. 0 da Lei n. 0 1.083 de 22 de Agosto do anno 
passado, para a distribuição dos respectivos dividendos, com 
tanto porém que só se contemplo <·m cada semestre as sub
venções pagas durante cllc, c niio as que ainda se acharem em 
divida Pmhora V!~neidas. 

Deus Guarde a Y. Ex.-.Tosô Maria da Silva Paranlws.-Sr. 
Presidente da llrovincia do Piauhy. 
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N. 187.- IMPERIO.- Aviso de 23 de Abril de 1861. 

Ao Presidente da Provinda ri•• Sergi1tr, approvando a decis<lo que deu, de 
qm' o Coatljntor ria Parol'hia ria llirina l'astorn, cst ando srrvindo no ln
gnr rln l'nroclto, nno púd•• I'XI'rt'r•r o <'argo rlc Prcsidcntr' da Camara Mn· 
nicipal. ~ 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministcrio dos N'cgocios do 
Jrnprrio em 23 de Abril de 1861. 

111m. c Exrn.-Ern resposta ao officio des~~Pneia\ n:"} 
26, dl' 2 de Mar~o ultimo, declaro a V. E~~ Gm~~ 
Imperial ili'Jli'OV<I, por Sr~r eonrot'IIH' a!ls Avisos de 26 dé l\htil 
dl' 18/~!l. n." 7t~ d!' !I dr~ Julho dr• IH:io, e n." t2:J d•' 23 de 
l\Jaio de tR59, a <hwisão pela qnal a mesma PrPsidcneia de·
darou ao l.oadjulor da Parnchia de Nossa Scnhlll'a da Divina 
Pastora que t'll<• n;io podia continnnr a exercer o rarg_o de 
l'rcsidrmte da Camnra Municipal, ,·isto achar-se intcrirl'amente 
encarn·gado do rr•giml'n da dita Paroehia, J'OI" impedimento do 
respectivo Parod1o. 

Deus Guarde n V. Ex. -Jose AnlonifJ SnrailYL.-SI': .• Yk:e
Prcsidente da Província de f'eq.dpc. 

/// __,_--:z::-

N. 1H8.-Aviso rlP 21 de .\bril de 1861. 

Ao Vice-l'rcsil'lente da Prorincin do Hin de Janeiro, declarando que o Ci
dadllo suspenso do eargo de suhstituto tio .Iuiz rir. Orphãos por crime 
de responsahilidade póde presidir a eleição na qualirlarlc r!c Juiz de Paz, 
mas não cxeri·er o r·argo de \'ereador, nrrn qualquer outro. 

:J." SPcção.- Hio de .Tanciro.-MinistPrio dos Ne!'O('.ios do 
lmperio mn 2~- de Ahril de 181it. 

I IIm. ,; Exrn. Sr.-Foi presPnlr• a Sna :\lageslarle o lrnpe · 
rador o oflieio de 1!j rir~ lkwmbro do anno passado, c11r que 
o .Juiz de Paz rnais votado da l'arochia de Nova Friburgo 
pede ao Governo Imperial a soluçiio dos segninics quesitos: 

1. 0 Se, apnsar de suspenso do cargo dt~ s~rbslituto do Juiz 
de Orphãos, podia ellt~, na qualidade de Juiz de Paz mais vo
tado, presidir a cleiçiio de eleitores a que devia-se proceder na 
mesma Parochia. 

2. 0 Se pódr' tornar assento como Vereador, visto que, sendfl 
este nm prego do clt~içiio popnla r, parece-I h e e~ ta r com prehen
dido no caso do art. 5H do Cmli;.(o Criminal. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Trmdo-Se Conformado por Sua 
lrnmediata Resolução dr• 16 de Março proxirno passado com 



o pm·eccr da Secçuo dos Negocios do lmperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 7 de Fevereiro ultimo, Ha 
por bem mandat' d1~clarar o seguinte: 

1. • Que o dilo Juiz de Paz podia pn~sidir a eleição, em
bora ~.:stivesse suspeuso do carf!;O de substituto do Juiz de 
Orphãos por crime de responsabilidade, visto que o art. 2.• 
da Lei n.• 3~7 de 1U de Ago~lo de 18'~6, applicavel ü tJre
sidencia daquella eleição, diz que o Presidente da Junta será 
o Juiz de Paz mais votado do districto da 1\'Jalriz, esteja mn
bora suspenso por acto do Govemo, ou por pronuncia em 
crime de responsabilidade, além de que o Aviso 11 • 12!) de 
!) de Novembro de 18l6, § :J.o, determiua que o Juiz de Paz 
mais votado presida <Í Junta, ainda que, Sl'tHlo ao mesmo tempo 
Subdelegado, esteja como tal suspenso : deeisüo esta que faz 
ver que a doutrina do citado artigo lte applicavel IIIPstuo aos 
casos em que o Juiz de Paz so acha suspenso por erro ou 
abuso com1uettido em cargo diffcrcnte : 

2." Que, SL~gundo a resolução de consulta de 25 de Fevereiro 
do anno passado, a qual se refere ú de 30 d1~ Dezembro do 
18.íü, ambas fundadas no arl. 165 § 2.'' do Codigo do Processo 
Criminal, o dito Juiz uão póde assumir o cargo de Vereador, 
por iss<J que o pronunciado fi.ca suspenso do exercício de todas 
as func~ões publicas, c a suspeusão nüo se limita ao excrcicio 
das fuucções do c••r;;o, ~~or cujo abuso foi o empregado pro
nunciado, ou, em virtude da pronuncia, condcnwa1lo; cxtcn
de-se a todüs c quacs111Wr outras funcçües publicas IJUe o réo 
exerça ou lenha direito de exercer. O que communico a V. Ex. 
para sua intelligencia, c para o fazer constar ao referido Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Antonio Saraiva.-Sr. Vice
Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. 189.-Portaria do 25 de Abril de 18(i1. 

A' 111m.• Camara i\lnnieipal, declarando que não tem lugar ap[llicar-se ás 
rasas de hilhar a dispu>içilo sohrr. o imposto tios vchi.:ulos de contlncç~o, 
para se rourat· a taxa por cada um dos bilhares. 

3.• S1~c~ão.-Hio de Janeiro.-~linistcrio dos Negocios do 
lmpcrio t•m 25 de Abril de 1861. 

Foi presente a Sua Ma•_;estadu o lmpert~dor o ?Hieio de '~ d_e 
Uewmbro do anno passadu, em que a 111m." Ca1nara MUIII
cipal, expüe ao Gov .. rno Imperial a necl'ssida<!e de applicar-se 
á cobnm~a düs licenças annuaes que costumao t1rür as casas 
de bilhares, a pratiea seguida na cobrança da inq-osto dos v~
hiculos, visto que ülgunws daqucllas casas tem dez, doze c ma1s 
bilhares, c entretanto s•) lirão uma licença annual, como as quo 
tem :~penas um. 



E o Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Conselheiro 
Procurador da Corôa, FazenJa c Soberania Nadonal, Ha por 
lwm Mandar dedarar o seguinte: 

(lue nenhuma paridade ha entre o imposto dos vehicnlos c 
a contribuiç<io pdas I iccnças concedidas ás casas de tralico e 
de outros ramos de industria, vi;to que o primeiro he um 
verdadeiro ·tributo originariamente crcado para um fim espe
cial, e que foi depois outorgado ú 111m." Camara, para oc• 
wrrcr ás despPzas das calçadas. O segundo he apenas uma 
taxa para colllpPnsar as dl·spezas que us Cumaras 1\Iunicipaes 
fazem com a inspPcçiío c lisC'a\isaçf\0 das referidas casas. Não 
havendo l1Drlanlo an;dogia entre os dous impostos, e devendo 
a contribuição pelas lict•nt;as l'slar 1'111 rcla~·üo com o que fni 
cstabcl!'cido, c não com a maior ou menor sorun1a de fundos 
ou com o tralico dos (~slabe!Pcimcntos, não póde o GoVl~rno 
Imperial annuir á proposta da 111m." Camara.-José Antonio 
Saraiva. 

N. 1\JO.-GUElUL\.-Aviso de 2;) de Abril de 1861. 

Decl;!ru quaes os Yencimrntos que comprtem aos Lentes Repetidores c Pro
ft•ssores da Escola Central nas hypothescs allí mcnciohatlas. 

!~.· Dircctoria <;eral.-Hit~ de Janeiro.-~Jinistcrio dos Nego
cios da Guerra ('lll 25 de Abril de 1861. 

Em deferimento ú rnpresentação dos Drs. D. Jorgn Eugenio 
de Locio Scilbtz , Aug;ustD Di3s Carneiro, e Proi(~ssol" de Do
SPull. 1 José Francisco de Castro Leal, declaro a V. S. para seu 
conhecimento: 1.0

, que o L1~nle, que rege cadeira, c desem
penha as l"ulicl;ões lle lkpelidor, deve perceber todos os ven
cimentos do prinwir11 (~111preg;o, e a gratiiieaçiío do segundo ; 
2.", que •J Hcpetidor, <pH~ n•g1~ cadeira, t1~111 direito aos venci
mentos marcado.; para os Lentes; :{.·, que o ncl'etidor, que 
rege cadeira, conlinúa a desempenhar as runct;iies daquelle em
prego, eslú no r.aso dP aecu;uular os ycncimentos de Lente com 
a gratilh:açüo de Repdidor: 4.", que o Lmlc ou 1\epelidor, que 
lcccion<.~ duas calkiras ou turmas, t<·m direito á uma g;ratili
caçiio addiliva igual ú de regeneia de uma cad1~ira; 1>.•, ·final
mente, que o l'rofe~sor, qm~ nüo ti1·er Adjunto, e vice-versa, 
dever;í iguallllente aeeumuiar o,; vencimento; do primeiro lugar 
co:n a gralitic:1~~úo do se~undo, lwm Pnlt'ndido que l;ws aceu
mulaçõe~ findüo, logo qtw cessar o exercido duplo, qtw os 
occasiona r. 

Deus (;uarde a V. S.-Mm·quez de Caxias.·-Sr. Comman
daute interino da l~scola Central. 



N. 191.- Circular de 2:i de Abril de 1Rfil. 

Deler·rnina que os Arsrnaes, r depositos de artigos bellicns das prmineias 
do Impcrio rernrttüo com a precisa antrcctlPnria os rwdidos •Ir f:ll'lla. 
mcnlo, I[UC •lcvcr;1o ter em arre:;ada•;;1o, para ser fornccid<J aos rt'ITula'. 

!l." Dircctoria Gcral.-Hio de .Tanciro.-:\linisterio dos ~\P
g-ocios da t; uerra em 2:) de Abril de HW1. 

lllm. c E\m. Sr.-í:onvindo establ'leccr o llll'io pratico para 
a execução do disposto no art. 1:) do lkgulamento, IJIIC baixou 
com o Decreto n. 2. 171 do 1." de Maio de 18:.iS, 11 a por bPrn 
S. l\I. o lmprrador Detrmrinar fjllC os Arscnaes, e depositos d1• 
artigos b:Jllicos das províncias do lmpPrio rc mctliio com n pre
cisa anlccedencia os Pl'tlidos de fanlamcnlo, que den•rãn ter 
em arrecadaçiio, para ser form•cido aos recrutas, lflll', ri•~ aiTordo 
com o art. 1." do citado regulamento, forem por \-. Ex. jul
gados npuravcis durante o anno financeiro seguinte com dL'S
tino á Côrte, entregando-se ao Corpo em que assentarem pra~·a 
as prças do mesmo fardamento, que~ derPIIl na occasiao conve
niente ser distribuirias, c mencionadas nas guias, lJIW o acom
panharem; ficando :;uhlendido que os recrutas, que tiverem dt~ 
pertencer aos Corpos de guarnição das proyinrias, Sl'jào pP!os 
mesmos Corpos suppridos mm as !Jl'ÇilS de fardaml'lllo, a que ti
verem direilo; para o IJUC os respectivos eommarHlanLPs ineluiriio 
nos pedidos annuacs o numero de dt•z fardamentos cornplelos 
por comranhia. 

lkus Guarde a V. E{ .-Marqncz de Caxias.-Sr. Presidente 
da Provinda de ..... 

N. 192. -FAZEi\'D.\. ·-Circular em 25 de Abril de 18Gl. 

Asscmclhaç1o 110 tecido de 'clla denominado (onlanl, ou llr borra de 
seda em pc~a. 

"1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro c:n 25 
de Abril de 18tH. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente dn Tribunal do TlrP
souro Nacional, de conformidade com a decisão da1la rwsta data 
á Alfandr•ga da Curte, de~lara aos Sr,;. lnspeclorc~ rL1s Thesou
rarias de Fazenda, para seu conhecimento e r)pyidos ell\•itos, ll!W 
o tecido de seda d1~nominado foulard, ou d1~ borra d<~ seda Prn 
pcr:a, fica asseml'lhado aos len~.os c chales de i;.\nallt•cido, para 
pagar a tax.a de l•;i!OOO por libra. 

Decisues do Gorcnw. 
José .lllaria da Sdt'a Paran!tos. 

:!l 



N. 1!)3.-Em 26 de Abril de J8G1. 

Mnnda cnm;Jri:· Í11n prrrat.orio para fcyantamcnto de certa quantia de. osita
da no Thesouro em ro;:sequcncia de uma derisno arbitral da Alfandcga da 
C!\ li'. 

Minislcrio dos Negorios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 26 
de Abril de 18lil. 

Tendo-Se Sua l\lagcsladc o Imperador, por E'ua Imperial c Im
media ta B1•solnção de 17 do corrente, conformado com o pa
r~cer de Consulta das Sl'cçücs de .Justiça c Fazenda do Conselho 
de Estado, Houve por hem Mondar que seja cumprido o prr
t:atorio passado a fitrnr dP l\l;moel da Silra Pilssos, corno liiJili
dante da firma social de Novnes & Pnssos, pnra levantnmento do 
dinheiro recolhido no cofre publico, proveniente da importan
cia de seis pipas c sele rneins ditns com vinho do Porto pcrtcn
cPnfes n Anlonio.loaquirn Cerqncira, c que, segundo o Juizo 
arbilrnl da Alfandt:ga da Corte, forão drsta retiradns pelo cni
xeiro despachante dos referidos Novacs & Pnssos, c depois in
dcrnnisados pela Fnwnda Nacional ao mencionado Ccrqucirn em 
1li de Setembro de 1858: o que cornrnunico a V. S., rcmcltcndo
lhc o sobredito prceatorio com os mais papeis relativos para es
clarecimento !las dmirlns o!Tcrceidas sobre a conta dns custns, 
conforme o finnl de seu parecer de 2:2 de Outubro ultimo. Ou
trosim declaro a V. S., de conformidade com a ritnda Hcsoluç1ío 
de ronsulta, que o lcvnntarncnto daquclle dinheiro deve c!Tec
tnar-se independente de flnnçn, porque, tendo-se procedido cxc
cutivampnte por pnrt~~ !la Fazenda Nacionnl contra Novacs & 
Passos para satisfnzerern o valor da indemnisaçlio feita pelo 
Thcsouro a Ccrqucira, c se realizado a pcnhorn que foi alinnl 
julgnda por sentença do Juizo dos Feitos; os executados appcl
l<irão para a 1\clação do disl ri c to, que reformou a sentença 
appcllada, pondo de nenhum e!Tcito a penhorn, c mandando pas
sar mandado de levantamento da quantia penhorada, por en
tender o Accordão ser o Juiz arbitral incompetente para dccidit· 
a questão, vistas as circumstancias do facto, c estar o pnga
mcnto feito JJclo Tht•souro a Cerqucira, cuja certidão constitnio 
a base do processo executivo, tào ligado com a sentença nrbi
tral que não podia deixar de rcscntir-se da mesma nullidadc e 
incompclcncia dcsla. Embora do Accordão da llelação intcrpuzes· 
se a Fazenda Nncionnl o recurso de revista c o Supremo Tribu
nal de Justiça a concedesse por cntcndct' haver injustiçn nolo
rin, visto ser competente o Juizo arbitral, e curiul o processo 
intentndo pela Fuzemla: todavia, corno a qucstáo pende ainda 
da Hclnçiío Revisora, cuja dt:cisão cumpre aguurdnr, c· a legisla
ção c praticn em vií(Ol' súmcnle exigem a liançu para a entrega 
tia l'nnsa qn:m1lo p1'1Hli'lll embargos ou apprlla~iío, c fJlWnrlo essa 
l•'ê!i.;l 1(\11 •' pr.lli<',\ r,,r·H1 p.;faiH•I,•eifJa.; nl'n rrn rnnhreitla a Hevi'-



ta da Lei de 18 de Selembro de 1828, e nenhuma legislaçCio ou 
pratica ampliou depois aquclla ao novo recurso crcado; não lw 
admissivel a exi~encia da garantia da liança. Tambem, em vista do 
art. 7 ."da citada Lei de 18 de Setembro de 1828, não póde ter 
lugar o sequestro no dinheiro, cujo levantamento se depreca, vis
lo como o lim de semelhante sequestro neste caso não he outro 
senão impedir a execução daquella Lei. Quanto ao rernedio de 
connicto de jurisdicção, não ha molho pnra levanta-lo, ua fórma 
do art. 2'~ do Hegularnento de 5 de Fevereiro de 181t2, porque o 
Accordiio da ltelação julgou nullo o proccssojudieial, c niio tratou 
do administrativo que lhe deu origem; desfez a penhora que 
era o a c to judicialmente praticado, nfio em 'irtude da decisiio ar
bitral, mos da certidão do paganwnlo pelo Thesouro; não tendo 
assim o Accordão annullado neto algum adminislratiYo, ne111 in
vadido a jurisdicçào admir,islrativ:.~. 

DeusGuardca V. S.-lt•séMariada Sih•a Paranlws.- Sr. 
Conselheiro Director Geral do Contencioso. 

N. 19'1-.-Em 27 de Abril de 18lil. 

!Eo!Jr~ fCYalid~çilo do SCllO tlc Um t tulo fie <:retlilo Clll qnc ll~U SC lkll LIJ\U~l-.0 
-- do di1ida. 

Ministct"io dos Negocios ca Fazenda.- Hio de Jatwiro em 
27 de Abril de 18li1. 

O Tribunal do Thesouro Nacional, tendo pn·s,•nle o recurso 
interposto pelo Dr. Jaeinlho Hcrnanlino l'into da Fonscea da 
decisão do Sr. Administrador da Hcecbedoria, em ,·irlwlc da 
qual foi obrigado a pagar 5:800:tp0UO de revalida{·ão do sello 
rlc um credito de 58:000~000 passado ao recorrente por Izidro 
Victorino Mendes de 1\Jirar:;da; vistos os documentos annexos, 
dos quaes consta que ao referido credito deu origem o facto de 
nfio ter 1\Jiranda pago no devido tempo aos Ilanquciros Anto
nio José Alves Souto & Comp. a quantia de ft.O:OOO;'.!OOO im
portancia de uma carta de abono, de que se cobrou o compe
tente scllo, passada a seu f:1Vor pelo mesmo recorrente, q uc 
por esse motivo teve de satisfazer aqudla quantia; consiuer:ln
tlo que só ha novação quando, por effcilo das clausulas do 
novo aclo, a primeira divida fiea extincta, c a SCll,ll!lda he ~ubs
tituida áquclln; que por outro lado o eonscnlimenlo cu; pro
rogação do prazo não opera novação; que esta circumstaueia 
h c a que se dá no presente caso onde não h ou v c novat;5o ; vis
lo como o recorrente conslituio-sc, J~tdo faclo do p;l:.!"ól!llf"llln, 

dircct<J n··dnr ck \iirc~ndct rm \f.'l r\r ·-i·npk~ !i"''·!' '!''': ,,,,-. • 11-



liio era ; c que portanto nos termos dos arts. J 5, % 3. o da Lei de 
21 do Outubro de 18!.3, 11 do rPgulanu•nto de 10 de Julho de 
1850, c das ordens de 1!) de Maio de 1851, 23 (];.)Junho de 1852, 
e de 1!) de Setembro de 185R, st~ nüo devia exigir a repetição do 
!iello com a n•valirl;u:ão; re.;olvcu dar provimento ao mesmo re
,·nrso para o fim de restituir-se ao n~eorrcnle a supraeitada quan
tia de 5:800:t;!OOO. O que cornmunico ao dib 8r. Administrador 
p;ua sna intelligcncia e cxecu~·ão . 

.1 os é JIJm·ia da Silw Paranlws. 

N. 1%.-l\J.\HI\IL\.-AYiso de 27 de Abril de 18GI. 

ll•·•·larH qur na 1\t>parli<:iio da Marinha •lnrrn rralizar-sc os paganH•ntos dos 
lll!'ios solrlos dri\/Hios 11os Cofn·s puhli<·os, eomo cauçno de sua rrspon
,.aiJilid;:de, fH'los CoBJlliÍ,arios da Armada, logo I( UI' prúwm achar-se 
qt,iles. 

2. 3 SPeçfío.-Hio de .laneiro.-Ministerio dos Ncgoeíos da 
Murinha em 27 de 1\bril de 18G1. 

I~m AYiso datado de 13 de Fevereiro ultimo, o l\Jinisterio 
dos 1\'cgocios d:J Fazenda raz rlivt r.;ns considerações sobre a mo
rosidade c prPjnizo r<'sult;)l]\es ao serviço, e aos interesses dJs 
partes, de se fazerem alli, por meio de guia passaria por essa Con
fndoria, como actualmente pratica-se, os pagamentos ou res
tituições dos meios soldos deixados nos Cofr<'s publicos, corno 
•·aução de sua responsabilidade pelos Commis~arios dn Armnda, 
lo~o tJtlC pnÍn'm achar-sn qui!rs. 

E, attendcndo a l;ws observaçiiPs, declaro a V. S. que na 
PagGdoria da Marinha devem realizar-se crora avante os pngn
lllrn!os supraditos, como operações de-receita a annullnr-, 
''i~!o não IHln'r Lei <'lll contrario, c nfio lrnlar-sP propriamente 
de di'Sfl<'Za do rcli•rido 1\liniskrio, m:rs da extincção de uma 
tl'c<•i !a vcrillcada na Heparliçfio a lllflll 1:argo. 

· Deus (;uarde a V. S. -Joaquim José Jgnacio.-Sr. Contador 
da 1\larinha. 



N. 19ü.- IMPEHIO.- A viso de 27 de Abril de 18(lt. 

Ao l'residrnte da Prcn iucia do 1\laranh<io, •krlnraudo a pro1i<h•nci:1 que 
trm lugar a n~sr)cito dos droguistas q uc ll'lllklll ~ubstaneias l'l'HI'nosas. 

!}.• Secçiío.-- J\io de .laneiro.-Ministerio dos 1\'<~goeios do 
Impcrio em 27 de Abril de 18131. 

111m. c Exm. Sr.-T<'nho presente o o!ficio de Y. Ex. de 
11 de l\larço ultimo, sob n." :w, com o qual suhmdlc iJ d•~
dsão do Gowrno Imperial o requerimento em rpw .losó ]\faria 
Martins de Canalho pede Jieença para cslabelecer na Yilla 
do Ilapieurmnirim uma loja para vender drogas c rcmcdios 
pn'parados por boticas lega<'s. 

Em solução ao mesmo orJicio, dednro a \'. Ex. qtH~, niio 
<~slabelecendo o HegulanH•nlo 11." H~H de 2!1 d1~ Sel<·mbro dD 

18:i1 as condi•;<:it~s <JUe dcvão salisliJZer os irHlividuos que pt·e
lendão ter lojas dt~ dro~ns, c apenas determinando no arl. 51 
que os dro;.;uislas dcvertío parlicipar ;is autoridades sanilarias 
l)tW vendem subslancias venenosas, afim de s1~rem matriculados 
em li no especial, não carece José .\Iaria :\Iarlins de Carvalho de 
licenç.a para abrir a loja dn drogas qt1c prelend•~ estabelecer 
na referida Yillil, c apenas lle obrigado a cumprir a dispo
sição do citado art. 51; cumprindo ás autoridades sanitarias 
·~ policines exercer a vigilancin rweessaria p;~ra qti!J niw sú 
esse como fJII<wsrrm~r úulros indiYiduos não abusem dessa fa
culdade preparando e applienndo rcnwdios. 

Bens r.uanlc a V. E~.-José Antollio Saraiva.-Sr. Presi
dente da Província do 1\Jaran!Jão. 

N. Hl7.-Aviso de 27 de Abril rlc 18GI. 

Ao l'rrsi!lenlr 1la Proyineia tlo i\laranhfio, tfpf'laniiHln a opiniflo tio GoH•rno 
~ohre os rnsos PUl (pie lent lugar os adiaruPntos das Assl'tnhl,~as LPgb
lal ÍYüS l'royiuriaes, 

3.• Srcç.iío.- Hio de Janeiro.-l\Jinistcrio dm 1\'cgorios d() 
Impcrio em 27 de Abril de 18111. 

Jllm. e Exm Sr.-Em resposta ao ofikio de \ . Ex n. o 8 de 
5 do corrente tnez, em qtw <:ommuniea o adiamento da ,\ssem
blí·n Legislativa dessa Provin•·ia para o dia :3 dt~ .lnlllo, se 1111~ 
olfPreee dizcr-llw, do ordem de Sua .\la;.;Pslatle o lmJHll'ador, 
o que j;í se ll'lll <kl'larado a outros l'n•sidcnil's li•~ l'rovinria, 
isto he, qli<J nflo dcveHI ler Iu;:ar ta .. s adiamentos :'t'lll moliH>s 
muilo imperioso~. 



O molivo deolarado por Y. Ex:. não póde ser t:onsitlerado pro
cedente para o ndiamento em questão, porque o seu nnteeessor 
deverin ter cumprido o disposto nn Circular de 11 de l\Jarça 
do ftH.8, e dadu a V. Ex. inrormnçücs üecrca de todos o~ 
serviços. Com lacs esclarecimentos V. Ex:. poderia abrir a 
referida AssC'mbléa sem inconveniente, fornecendo-lhe, no curso 
de seus trabalhos, as informações que fosse colhendo. 

O t;overno Imperial u:w pretende, com o que pondera a 
Y. Ex., c jü declarou aos Presidentes de outras Província~, 
eensurat· o seu neto; por quanto reconhece que os exemplos 
de adiamentos por motivos iguaes, ou equiralcntcs aos alie
gados por V. Ex., abundüo. O que des1·ja simplesmente h e 
que se compenetrem as Presidencias das vistas do Governo, 
e considerem os adiamentos das Assembléas Provinciacs corno 
medidas extremas, c que só podem ser legitimadas por cir
cumstancias cxtraordinarias. 

])cus Guarde a V. Ex.- José Antonio Sa.ràira.-Sr. Pre
sidente da Província do l\laranhão. 

N. HIS.- FAZE NU.\.- Circular em :w de .\bril de 18\H. 

J\Iarca o <lia em ouc dc1c ser encerrada a subscripçiío t:>n assi;;natnra 
para as collecçües das Leis c JJccisOes do Uo1 erno. , 

1\linislerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de .Janeiro 
em 29 de Abril de 1861. 

Josó Maria da Silva l'uranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em addilamento ,á cireular n. o 72 de 
15 de Novembro ultimo, declara aos Srs. lnspcelorcs das 
Thesourarias de Fazenda, para seu conhecimento c devidos 
ctfcitos, que as subscript;ões ou assignaturas para a publicação 
das collccções de Leis c Decisões do Governo devem ser 
encerradas uo dia 31 de Dezembro do me~mo anno a que 
esses actos pertencerem, por assim convir á regularidade 
da escripturação da Typcgraphia Nacional c da remessa das 
mesmas collccções. 

José Jlaria d'J Szlrtt Para11hos. 



N. 199.- IMPERIO.-Aviso de 30 de Abril de 1861. 

Ao Prr-si•lcntc da Pro\'incia da Bahia, declarando que os cmprcl(ados da Im
prrçao de Saudc dos portos tem direito aos l'molumcntos da~ rnrtas de 
Snudc, 1'111 quanto nno fõr appro\'ado o Hrgulamrnto de 27 ,fC-ÃTiril 
dl! 1~5(). 

5.• Secção.- Rio do .lanriro.-l\lini~tcrio dos l'ícgocios do 
lmpcrio em 30 de Abril de 1FGI. 

lllm. c I~xm. Sr.-Em solução ao officio de V. Ex. de 1G 
do corrente mcz sob n." lG8, declaro que, depenrlendo de nppro
vaçiío do Poder Legislai i v o o Bcgulamento de 2i de Abri I de 1S5!l, 
na parte em que manda recolher aos cofres publicr)s os emolu
mentos das cartas de saude, e pagar aos empregados das Ins
pecçiies de Saude dos portos os vencimentos mareados na ta
beiJa que baixou com o mesmo Regulamento, devem os 
empr<'gados da lnspecçfío de Saude do porto dessa Província 
continunr a receber os ditos emolumentos pela mesma l('u·nw 
por que o fazi<1o antes da promulga~ão daquellc HPgulamrnto. 

Deus Guarde a V. Ex. --José Antonio Saraira.-~r. Presi
dente da Província da nahia. 

N. 2011.- R\ niNlL\ .-A viso do 1. o de Maio o c 186 I. 

Conrrdc nniforrnrs militares aos Commandantes r Piloto> p.1i>anns do.• 
Jw,ios dlis Companhias-Brasileira de l'aqn<'ll's a \"apor, e oJ,. Naw~açi1o 
e Cotnnwrcio tJo Amazona.,-~ dPdara (JllaPs são Pssrs uniforrurs ~ e o . ..; 
torna rxtensivos a todas as prssoas a qm•m trm sido e llouvl'r de se•· ron
rrdido o uso da farda de Ollicial da Armada. 

3.• Srcçfio.-1\Jinistcrio dos N~gocios da 1\Jarinha.-Hio d~ 
Jnneiro em o 1." de l\Iaio de 1H!i1. 

T~ndo chegado ao Alto Conhecimento de Sua l\ra~cstadn o 
Imperador Yarios requerimentos de indivíduos paisanos, uns 
empregados corno Commamlantcs c Pilotos nos \'aporrs dns 
Companhins nrasileira de Paquetes, c de NavegnÇ'ão c Com
mereio do Amazonas, c outros em diversos lugarrs da H c
partição da :Marinha, pedindo o uso da farda de OITicial da 
Armada; c Considerando o l\lcsmo Augusto Senhor quanto hc 
conveniente que tacs indivíduos tenhão um unirorme, que, 
indicando caracte1· mais elevado nas funcçücs dos seus emprr•
gos, lhes de por isso mais força para suslcnlar a disciplina, 
que hc mister conservar em embarcações que gozão rio priú
lrgio de navios de guerra, f<lcilil:HHlo-lhcs lambem as rl'laçiírs 



que por ventura precisem ter nos portos estrangeiros para ondP 
navegão, Ha por hem Ih-terminar o seguinte: 

1." Fica concNlitlo aos inclividnos paisanos, que servirem nos 
navios das Companhias- Brasih·ira de Paquetes a Vapi\r, c.~ 
de Navcgnçiio e CommPrc·io do Amazonas-, que assim o 
n·qucrcrem, o nso do uniforme cle 1. o Tenente aos Com
mandantes, e de 2." Tenente aos Piloto~, durante súmente o 
tempo em que c·stivcrcm ao seniço de lacs Companhias. 2." 
O uniforme seriÍ c•m tnclo igual ao dos OITiciaes da c\rmada, 
com a dill'crenca de st'l'l'lll a farda ou ~obn•t;asaca e bonct avi
vados dP ama;·ello. :l." () llll'~mo uniforme lira pertencendo 
a toclos os incli\'iduo~ a qttclll se tPnha concedido ou haja de 
('OncPdc•r o uso da farda ek Ollil'ial da Armada. 

O que communico a Y. S. para sua i ntelligc•tu~ia . 
.Deus Guarcle a \'. S -Joaqnim Jo~é lynaciu.-Sr. Capil<'ío 

Tmwntc~ AjutlantP do Encarrt'!-Wclo do Quartel (;el\P!'al da :\la
l'i n h a. 

N. 201.-F.\ZE'ID.\.-Em o f.' de Maio de~ !8Gl. 

Sobre rrsliluiçno da jJorrrnL1grm clr um:t quantia paga tlr taxa dr herança> 
c h.'~ildos. 

l\finisterio dos ;1\egocios da Fazencla.-Ilio de Janeiro em o 1.• 
de Maio de 18G l. · 

José Maria da Silva [•aranhos, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, dererinuo o requerimento sobn~ que o Sr. lnspec
tor da Thesouraria c!t~ Fazenda da R1hia informou á respectiva 
Presidencia da l'rmineia em offido n." '~R!i dt~ 2!J de l\laio do 
anuo passado, no qual Antonio Esteves dos Santos por si e como 
procurador dos herdeiros de Luiz da Costa Guimarães pede~ res
tituição da quantia de 1887?275 rs. da porcentagem abonada <lOS 
empregados do Juizo dos Fdlos pel;:renlrMia para os corn'S pu
blicos da quantia de :3: t:l7:t,\9:W rs. provPnicnte de taxa de heran
ças c legados: nrc!Pna ao mesmo Sr. Jnspcctor que, se este im
posto hc devido ele hel'<ln\·a euja devolu~;iio sn eiTcctuou anterior
mente ao anno de 183:~ ou entre este e o de 183G, faça rcstitui~.fío 
integral de toda a quantia a qtw o supplicante tvm dirrilo, en~ 
virtude da decisão judicial que obteve em seu favor, sr.•m c\etluc
\'iio da importaneia indevidamcPte rer.ebicla pelos empregados do 
.lu izo, muito em L ora o Jl<l!-fil mcnto do imposto se lizt•ssP poste
riormente a í•poe:JPlll qul' a IH'l'<lll<:a l'oi tran';mil!ida, ou por ter· 
se~ concediclo pr;uo longo Plll !L•slamenlo para camprinwnto dr. 
suas llispo!'i~·Cws, Pll por t<·r-sP daclt> principio a inn·n!ario mui-



to tarde, retardando-se assim a ullimação do mesmo; casos estes 
em que não tem os empregados do Juizo porcentagem, visto con· 
siderar-sc a taxa cobrada como renda corrente do exercício em 
que se clfcctua a sua entrada, sPg-undo expressamente dcclarão 
as ordens de 30 de Julho de 1851, 18 r! c Outubro de 1852 e 16 
de Junho de 185:l. Se poróm a taxa de que se trata entrou para 
os cofres em virlutk da e\ecuçfio por se h:trerem nilimado os pr:l
zos preseriplos nas snpr<H.:ilarhs orrlcns st~l:l t!ll'~ se pagassn a 
mesma taxa, entilo rq?;ular foi o proccdiWPiilo do n1eSIIIO Sr. 
lnspcelor em ordenar que a restitui~·ão tla quantia de Jl'~\::;,275rs, a 
que a parte tem direito, se cf1'et:tuasse do II!!J(h pn:st rip!o na or
dem dn 2!) de DczPmbro de 18't!), euja doulriua he applicavel a 
restituição de todas as qmmlins, cuja cobranç<J se ltouver effPc
luado por via execuliv:J. 

Jo.•é -~faria da Silw Paranhos. 

N. 202.-Circular de G de :iTaio de 18G1. 

Sobre o drscmhara~o pelas Alfandrg~~ dos r!nios q:u' r'Ollflll7''1ll Pmigrantrs 
para o !IIIJH'no. 

l\linisteriQ dos Negocias da Fazcnda.-Itio de .lélllf'iro em ()de 
Maio de 18G1. 

Josú Maria da Silva Paranhos, I'rçsidenle (b Tribunal do Thc
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspeetores das Thcsourarias de 
Fazenda que de novo recommendem nos das Alfandpgas a fiel 
observancia da Circular n. 0 71 de 2'~ de Novrmbro de 185!:1, a 
qual determina que não sejão dcsembaraç<Jdos os navios dn emi
grantes sem que as eommissõcs de que trata o art. 27 do Hcgu
lamento n." 2.168 do t.o d() l\laio do 1R:J8 t(•nhfio terminado as 
indagações e exames que lhes cumpre fazer cru laes navios. 

José lllaria da Silva Paranhos. 

N. 203.--Em 6 de 1\Taio de 1861. 

Os Fiscacs dos Tribunacs do C r mnwrcia d"' em p:1gar :;o " de clircitos 
Ua iespt>rti\-a noruel!çtio. 

l\linisterio dos Nego cios da Irazcnda. -l{!o tle .T aneiro em 6 de 
Maio de 1861. 

Tendo-Se Sua l\Iagestade o Imperador Conformado por Sua 
Imperial Resolução do t.o do corrente com o parecer de consult<J 

Dccisücs do Governo. :H 



da Secção de Fazenda do Conselho de Estado sobre o requerimen
to do Desembargador Manoel Cerqueira Pinto, reclamando contra 
a cobrança que lhe fez a Ueccbcdoria do Município de direitos 
na razão de :30 ''lo sobn~ a quantia de :IOO:rtlOOO f:i. em que foi 
lotado o lugar, fJne serve, de Fiscal do Tribunal do Commerdu 
do l\laranhiío, e pedindo, ou que nada se lhe PXija, ou fJUC sú se 
lhe cobrem os direitos na razflo de ;) 0 /o; Houve ror b~~lll o 
Mesmo Angusto Senhor Determinar que os Fist·aes dos Tribunacs 
do Commercio (\eyem pagar 30 °/o da rcspecli\'a noaH.'at:flo, 
por ser isto conl'orllle a Tabella annexa a Lei n.o :!1~3 de :lO de 
Novembro de V:J', 1: assim o communiw a Y. S. para os fins l~on
vnnicntes. 

Deus Gnanle a Y. S.- José JIJaria da Silva Paranhos. -Sr. 
Director Geral interino das Hendas Pulllicas. 

N. 20~.- L\IPElUO.-Aviso de 6 de ~Iaio de 18Gl. 

Ao Vicc-Presi<leute <le Sprgipe e<Jlllmuniranrlo a ap[lrolação tlcuma rlri<;ão 
de Vereadores e .Juizt•s de Paz, e dedarautlo que a; n•<lulas l'X!'edeutt·s 
ao numero de yo! antes, t[uando não se possa Ycrillt·ar as que forllo illc
galmcnte iutn"luzitlas na urna, tlen·m sr•r apuradas, para se resoher 
opporttmilmt·utr, c qnc não devem "cr apuradas as cedulas assiguadas. 

3.• Sccção.-Hio de Janeiro.-l\linislerio dos N<:gocios do 
lmperio em 6 de l\Iaio de 18Gl. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi pt·escnlc a Sua Magestade o Imperador 
o ollicio reservado des'a Presi<lencia n. o 7 .í de 3 de Novembro 
do anno passrHio, expondo as irregularilbdes oecorridas na 
eleição de V ercadores c J uims de Paz da cidade dail Larangciras. 
E o l\Iesmo Augusto Senhor, tendo-se conformado por Sua 
lmmcdiata Resolução de 27 de ALril proximo lindo, com o 
parecer da Secção do:> Ncgocios do Irnperio do Conselho de 
J~tado, exarado em consult:.t de 3L de Janeiro ultimo, Houve 
por bem approvar a eleição de Vereadores, por isso que não 
occorTeu nella irregularidade alguma que a possa viciar, accu
mulando-se a Frandsco Mnniz Tel!cs Barreto o3 votos tomados 
em separado, dauos a Francisco l\lut.it Barreto, pois está 
provado que taes votos lhe pertencem por nflo haver no 
munic.ipio outro intlividuo a quem elles pos,ão sPr attribuidos. 

Outro tan~a pan':;n não aconkce co111 a eleição de Juizes 
de Paz, <{Ue he annullatla, visto que o numero das redulas 
apuradas he superior ao dos votantes qne concorrerüo á urna; 
circumslancia esta que úeía ra<licalmenlc o processo eleitoral, 
porque, n:io trndu a mesa parochilll observado o !JUC a tal rl'speilo 



dispüe o Aviso rle 2.') de Outubro do anno passado, não se pódc 
legalmente verificar se o excesso he tal, que possa ou não alfectar 
o re:mltado da eleição. 

Cumpre portanto que V. Ex. mande proceder iÍ nova eleição 
de Juizes de Paz. E porque nesta possiio oceoiTN duvidas 
idcnlicas ás que forJo resolvidas por esta Presidencia, observo 
desde .i<í a V. Ex. que nfío est;í de aceordo com o disposto 
no.> Avis1s n." 2\J8 de 1 L de Sctcmhro ele 1836 c 25 de Outubro 
de 1860 a drcisii0 pela qual se declarou á mcst parorhial que as 
:Jo ccdu!as exre1lentes ao numero dos votantes n<J clciçilo de 
Juizns ue Paz ftbSI'Ill apur<~das em separado; por quan lo, não 
sendo possivel r)tll tnes casos eonlu~cer-se quaes as er~dulas intro
duzidas na urna em nunH·ro supcriot· ao dos votantes, o unieo 
recurso l:c o dn apunH:<to de todi!S cllas, a!im de verificar-se 
pelo resultmlo final se o excesso he tal que po~sa prejudicar 
a vnlidadc da ckil'iío. 

Tambem não fo.i accrt:·da a delihcra1;ão de mandar-se que 
os votos dns cedulas nssignadas fossem reunidos ao total dos 
Yolos apur;tdos; pois qnc o Aviso n. 109 de 9 de Setembro de 
18'~!} % t.o, fundado sohre o art. 100 da Lei de~ Hl de Agosto 
de 1816, determina que taes cedulas nfío lirjão apuradas. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Antonio Saraiva.-Sr. Vice
Presidente da Província de Sergipe. 

N. 203.-Aviso de 8 de l\IJio de 1861. 

Ao Presidente úa Pro1 itH'ia da Paraln ha, rommunicanclo o indr[c•rimrnlo que 
lrYc o requerinwnto da maioria cia junta tle qualilirac;:io da parorhia de 
~Iantan~u<Jpc, rrcnrrenclo da itnpo>i~;lo ela multa 'l 1te sol"fn1 rflll, c •Ieda· 
rando ctue a nh='oh içno das nutlta~ impo~las pela Lei n)gula1nentar das 
rl{'ici'írs roluprtP :tssirn as Camaras Lrgislatints co1no ao Go\erno llnpcrial, 
scgtinclo os processos em que cllas lt'lll lugar. 

:t• Seeção.-nio de J,mrim.-:\Iinisterio dos Negocios do 
lmpcrio em 8 de l\Inio de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi ot:vida a Sccçiio dos Nrgoeios do Im
pcrio do Conselho de l~stado sobre a representação que acompa
nhou o officio dessa prcsideneia n.o 263 de 31 de Dezembro 
do anno passado, na qual os cidadãos .losé nomes da Silveira, 
Yicente do Rego Toscano, c l\li~uel da Silva Tavan~s peuern ser 
alliviados da multa que lhes foi imposta pelo antecessor de V. 
Ex., de conformidade corn a ordem que lhe foi rxpcdida em 
Aviso de 8 de Agosto do dito anno, por lerem obstado, como 
membros da junta de qnalifienção de votnntes da parochia de 
l\famanguape, que se lavrassem os termos de recurso interpostos 

. das decisões da mesma junta. 



E Sua Magcstadc o Imperador, conformando-se por Sua Im
mcdiata Resolu::ão de 27 de Abril ultimo com o parecer da 
referida Secção rxanHlo em consulta de!) de Março antccedentP, 
Houve por l)l~m iurkl'l'rir a prel<'llÇ:io dos supplicantes, por isso 
qnP, tendo t'll:~:;, q\11~ l'ormavão a maioria da junta, dispensado 
de servir rwr;\llk <·,;ia o l~s<:rivão do .Iuiz de Paz, nonH'<HHlo 
um d1: seus mcmhms r"L' o substituir na qualidade de Senc
tario, n:io sú Yiolúr:iD llnt rrec<:i[o da Lei i'i'gulaml:ntar IIns 
clciç()cs, COI<lO c.ollqc;\1 ;in o dito Es<:rivão na illlpossibilidallc dn 
tornar por termo o:; re<·urso<;, visto que o livro se nt·.hava em 
poder do Scrrdari", usando as.üm a junta de um artificio pnra 
que de suas dl'l:is<>cs não oP rreorrr·sse para o conselho muni
cipal. 

O Escrhão do .Iuiz de P:Jz niio pôde p<lrlanlo SI'!' culpado 
da falta dos li~r11m.; d:· r:'cmso, para qtH' li:!iW ~!tj··ilo ú muii;J, 
corno prct1mtkm o., ~upp!icantes, nem IJ'Íik a n·sronsahilidadr~ 
dessa falta ser co;npartiihada pelos outros m:~mbros da jun!a 
em minoria, como i;~ual:ncnte querem os snpplicanlcs, visto 
como cllcs não conr:orn~riio com os sens votos para o procedi
mento irregular que teve a junta; c o GovPrno tem por vczps 
declarado r1ue não siío sujeitos iÍ. multa os membros dissidentes 
da maioria, contra a qual tem ellcs a fc;cnldadc de protestar 
declarando na nda os s·'us votos. 

O ant<~ccssor lle \' _ E';., na informa~ão que drn sobre o 
.requerimento dos suppli1:antcs, pondera que, em vista do que 
terrninanlcru:.;nle di·;lH1e o .\.viso n. o 1 !~7 de 2 de Outubro de 
18:SO, nem Ini'Smo o Gcn crno Impl'rial, sqnmrlo parece, púde 
isentar os supplinwks da multa contra que elles reelarniío. 

A Secção do Conselho dr) E~!ar.lo examinou tambt'm ésti.l ques
tão, discorreu do sobre ôtS rl<'cisiies contidas assim no ri lado A viso 
rln 2 de Outubro ,;,~ 1t::;o como no de 20 dn l\laio de 1855 
sob n.o 1'•0; 1', de ac1 unb com :Js eondusões do seu parecPr, 
de ordem de :-;ua ,\i;:g•~slade o Imperador, deduro a V. Ex. 
qnc compete ús Camar;;s Legislativas conlwcer das multas que 
constarem do proí'esso eleitoral qun lhes he prcsent~ quando 
vcrificiio os {HlUPn':> dns seus lllt'mhros, porque h c sómente 
desL1s muitns que cllas tem noticia, c hc sómcntc sobre cllas 
que porlem rcsolrer; n ao Governo Imperial pertence julgar 
das multas illlpostas no processo d:~s cleiçües de Vereadores 
c Juizes de L'az, por isso que ellc hc o unico competente para 
conhecer dc!initiram.:nlc de tnes clciçiies em virtude do r;oder 
que lhe he conlerido pelo art. 118 da Lei regulamentar das 
eleições de .19 de Agosto de 18r.fj. 

Com Pstn dccbão lir~ão deelaraclos aqucllrs Avisos, c firmada 
a rc,.r•·a que sf' d<•nJ Sl'gttir nos recursos interpostos contra a 
imposição dns rnullas dccrrtaclas na citada Lei. 

!leus Gwmlr n Y. J~x.-Josr Antonio Saraiva.-Sr. Presiàcntc 
rla Provincia da Para li} ba. 



N. 20ü. --Aviso de 8 de Maio de 1Ui1. 

Ao Pr<"sitlrnlc da Prodn<'i.1 do 11io Granrlp rln !\"ortr r!Pdar.>llflo : l.", que o 
l'll'i lo r, qur u.'lo I'; til qu.o!i lif'adn, urw púrlr t;ut'r pari<' das juntas de 
ttttaliliraçiío, e das nH':-.a~ panH·Jiiat'~ ~ -:?.o, que a pussP dos din·itns dt~ 
dtladilo Brasilt•iro IH~ ~nllkit'lli(', dados outros n•qul'sito:.-, para S{' podf'r 
S.Pr \olado uas a~S('Hthh;as parorhiacs. !'tll ttuanlo u;-to bctt\l'l' })1'11\a t'lll 

f'tlllll'ario. 

;)," S('C~'ÜO.-Rio de .Tillll'it'O.-:\liuistcrio tlos nl'goeios do 
lntpcrio em S de í\Iaio de 18lil. 

111111. c Exm. Sr.-Foi J>l'I'SI'illl' ao (;:)\'1'1'110 lmrwrial o omrio 
cles>a presiriPncia n." 15:) d1~ 3:1 de 1\,l\'Cllthr:l do anuo passado, 
dando r'nll!a da.; S''!.ntill!<• . .; di'l'i:iú:·,; pt·okri.Jas sobr1~ du\idas 
propo.;ta-: pt•lo .1 :ti?. d.· l'.tt. ntais Yld·Hio rl.t p:~ro1·hLt tlP :\laeito: 

l.' Qtw, S<';..:U!Hlo o ,\ri,::~ d:~ :n dP .\,'!,or;lo "'~ 1H'~H, 11útle 
srr l:l<'lltbro d;t llll'.ia p:tro•·iiialnllt eil'itnr qtll~ u;lo Pslil qualilil'ndo 
lOianlP, porqtll', delet'lllinarHlo a Ld qnc I:H:a parte dclla 
quem lúr Plt•ilor on tilí'l' :lri qnalida<ll's til' elt-ilor, nilo !ta 
raziln para 1"\t.:!nir-'e o cidadilo naqul'!la circuntslanl'ia: 

2." QtH', na J('lrm:t do arl. 5. 0 do ll:·l·rdo n." :.iOO d1• IG de 
Fcv1~reiro de Hll7, a p11so.;e niio intcrrnutpida dn,; tlirl'itos rln 
cirladiio hrasiiPi ro, n;io 11<11 r~ndo prova em rontrario, hP sum
cicnte, dados os outros rPquisilos ]egaPs, pn r a se poder ser 
lotado nas asst•mhkas parochial's, c qualificado volante. 

Elll n•sposta declaro a Y. Ex.., de ordt•m de Sua l\lageslade 
o lmpl'rador : 

1.• Qun de conformida1lc 1:om a rcsoluçiío Imywrial de 1G de 
Março ultimo, tomada sobre !l<ii'I'I'Cr da S<•cçiio dos N1•;wcios 
do lmpcrio do Conselho ele J~si;Hio, t•xarado em cousnlla de 
9 de Fewreiro anll'c<'dPnle, se dl'l'itlio, por orcasiiío de julgar
se da validado da eleição dt) YPrcadores <~ Jniz1'S de Paz da 
parochia de Mm'i111?llape tia l'rmincia do CPar;\, que, <'xiginrlo 
o art. f .0

, § 1." do Di·erl'lo n." 8!d de 1\) tk SdPmbro de 
185ii, e art. 5.0 do llPerl'ln 11." 1,812 de 2:1 de Ago~lo tle 
1856, que tenltão as qualidades tln eleilor os cidadilos chamados 
para formar as juntas de qualilicaçfio c as mr~sas parochiaes, 
não podia faze•· parte du utcsa parocltial de :\[aeúo o cirladilo 
que, com quanto fosse ele'tor da parochia, não 1'1\ra totlavia 
qualificado ''olantc na ultima qualilicação, visto que por este 
facto perdôra clle a prirueira ttualidJt.le exigida pl'la Ll'i para 
poder ser eleito para aqnclle cargo ; 

2. 0 Que foi acertada a solução que o anlccec;sor de \T. l~x. 
deu ;í segunda duvida, por isso que clla está de aecordo com 
o Decreto que se cita, ntja doutrina tem si<lo conlirmada por 
varias tlecisõPs posteriores. 

Deus (~uarde a V. Ex .-.TosrJ Antonio Saraiva.-Sr. Presi-
dente da Província do Hio <lrandc do !\'ott<'. 



N. 207 .-FAZE:'\DA.-Em 10 de l\laio de 1861. 

í:ohr.111ça do lautlcmio nas arrcrnatac•irs jntliciaes do domínio util dos ter
renos de 111ariuhas. 

l\linistcrio dos l'lt•gocíos da Fazc~nda.-Jlio de Janeiro em 10 
de l\laio de 18ti t. 

lllm. c Exm. Sr. -·Tendo-se r!Tceluado por mais de uma vez 
arrcmataçiirs de tern'nqs de marinhas, e de outros bens de raiz 
lürciros á Fazc•tHla Nadonnl, S!'ln qae sPja pa;jo o respectivo lau
demio na IIH'SJI!a occa,;i;lo em qtw se satisf<~Z a siza, isto he, an
IPs dP St' passar a carta de arn'lllala<;:lo, rPstlllando de seme
lhanl<) pratica líear a Fazentla Naeionalno desembolso da impor·
tancia do III<)SJilO lau.!t·mio; ponJuanlo, scg-nrHlo o direito civil, 
sú do vendrdor pút!<) n st•nhor diredo haver judieia\mm1lc o lau
demio, e quasi SI'IIIJll'(' a<·oJJ!Pee qtll) o originario f(Jreiro fica sem 
outros Le<IS: rogo a V. Ex. <JII<', no intuito de assegurar a cobran
ça diHJUclla renda c C\ i lar-se a tlt~mora c trabalho de uma acção 
judicial, se sirva expedir as ord1~ns 11P1:essarias JHJra qnr. nas jus
tiças de I .• instaneia se declare nos Edilacs das arrematações, que 
os brns sfio foreiros ;í Fazenda Nacionai, c para que os Escrivães 
dos di!Tt)rcntcs .luizos n<lo passem as cartas de arremataçfio sem 
que o arrematante mchlrc na f,írma da Or1l. Liv. 't..", Tit. 38 con
conlanlc com as do mesmo Liv. Tit 36, ~ 1." c Tit. 96, § 23, quo 
foi obtida do Governo a lic1~nça para alicnaç<lo do aforamento o 
pago o laudemio e foros devidos. 

])cus Guarde a V. Ex.-Jns1; Jl[rwin iln Silva Paranhos.
Sr. Francisco de I' aula de NcRreiros Sayão Lobalo. 

1\. :WS.-Cir<:nlar de lO de Maio de l8GI. 

E~p!ica a tli>posi~.1o do Capitulo G. 0
, Titulo 4. 0 do Bcgulamcnto das 

.\lfan1kgas. 

Minislerio dos :\'e~odos da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 10 
de l\l;lio de J 8G I . 

José Maria da Silva Parnnhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, visto terem-se suscitado duvidas acerca da exe
cnç<lo do Capitulo (i.", Titulo ~.", do RcgulamcPto de 19 de 
Setembro de 11-:60, relativo nos Manifestos das embarcações pro
cedentes de portos estrangeiros, entendendo-se que nas especi
ficações que exige o n." 6." do mesmo artigo, a respeito de cada 
um dos volumes que compuzcrcm cada amarrado ou vierem 



reunidos em um só envoltorio, n1io tem lugm· a clausula do 
n.• 5.• tanto quanto seJa possivel i declara aos Srs. Inspeclo
res das Thesourarias de :Fazenda, para seu conhecimento, e 
para que o fa~·ão constar aos das Alfandcgas, que ~~sta clausula 
deve ser subcnl<~ndida no referido n.• 6.• quanto ás individua
çües relativas a cada Yolumc componente do arnnrrado ou t~n
voltorio; c outrosim cpw o 1\cgularnento, f(tll'I'Pnrlo c•mriliar as 
facilidadt>s do comnwn;io com a necessaria fbralisat_:üo, t'."pcei
llcon no art. IdO quae; são as fimnalidudl's es~enciaes dos 
manil\~stos, admitlinclo portanto, que bona fitlc e por motivos 
attPndiveis, se ornitta o.l;;um:~ das dt>signar;ücs julgadas n;io cssen
ciacs. 

E porque se t1~niw cnlrarlo !;unhem <'lll duri<la, !lOS portos 
eslraugdros, sobre a respons:1bilidade tpw eompctt• aos Com man
dantes dos navios, no caso em qw~stão, dcdara ign;iiJIH'Illtl 
aos mesmos Srs. lnspt~don•s qtw t•ssa rt'SJHltiSllhilidade l'sl;i 
bem de!inida no art. ld6 do citado Begulatnculo. 

Jusé lllaria da Silw J>aran!tos. 

N. 209.- Em 11 dt~ l\Iaio de 18G1. 

Solve a Jll\ ida que se sust'itou p'lr orcasino dr todos o~ Dirrrton~s do Banco do 
Brasil rcsiguarcm os seus lugares. · 

l\linisterio dos NPgncios da Fazcn!l a.- Hio de .T aneiro em 11 
de l\laio de 1861. 

lllm. e Jo~xm. SI',- LevPi no Alto Conhl'cimento de Sua l\la
gcstnde o Imperador o oflicio rtue Y. Ex. dirigio-111n em dal:l de 
4 deste mez, sob 11." :JGO, do qual consta que todos os Jlircctores 
do Banco do Brasil cntcnderflo que devião resignar os seus luGa
res, e deliberá rã o a convocaçüo de uma scssüo cxtraordi na ria da 
Asscmbléa geral dos aecionistas para em suas mãos depositarem 
o mandato que lhes cs~á conllado. E o mesmo Augusto Senhor 
houve por bem que se declarasse a V. Ex., em resposta ao seu 
dito o!licio, que, posto srja um cuso não previsto nos Estatutos do 
Banco do Brasil a renuncia simullanea de todos os seus Dirccto
res, c mais sensivl'l se torne esta occurrencia pela <'·poca em que 
se verifica, quando tão proxima está a d;t renniüo annual ordina
ria, todavia, n:io 1·ahe ao (;overno lnqu~rial, e sim <Í mesma As
sernbléa geral dos accion1stas, n·solver sobre o acto dos seus 
mandataríos, cujo st•rviço não he ohrigatorio segundo a resolução 
que tomar, em cont'orrni(\ntle dos Estatutos que reg(~m esse l~sta-



lwlccimcnto. As..;im. pois, o (;ovcrno Imperial, npprovando a 
prullencia com que Y. Ex. suspendeu a exeeu<,:ão d<Hplelle acto, 
e o submclteu previametltt~ ao seu conheein~enlo, autorisa a 
V. Ex. para prot:Ptkr tlitctitH'IIlCllle t'OllltH!t-lilwrilrii:~ os Jlirec
tores, st~ por acaso n~'l dc~sistin~u1 do sett lll<tnili'slado propusito. 

Deus (;uarde a V. Ex.- José Moria tia Silva l'araltlws.
Sr. Cunsc!lteiru CtlHlido ]Ltpli.;l<l ck Oli;eira. 

1'1. 210.- :il.\la\11.\.-;i.;iso tk l1 tlc ~ltrio de 18tH. 

Dá proyidcurins a tint de diminn!r a tk"pr7.a <Jnr. se fal cotn rar,·ão nos 
\ <.porl'~ do E.~ladu. 

1. a Sec·ção.- Hio t1f' htn•iro em 11 de l\Iaio de 18G1. 

Senclo a dcspPza cpw se f<~z com o cnnfío pnra as rnnchinas 
dos Yapon·s do Estado uma das que mais avullão na Hepur
tiçãn du Marinha, e courillllo proYidenciar para que semelhante 
despeza SC'ja reduzida a menores propor<,:ües, Determina S. :\T. 
O Imperador o sep:uinte: 

t.o Quando o IJuarlC'l (~rneral nu os Commandantes das 
"Bslaçües l\'ava1~s lllarran'lll alguma commiss:lo ao~• i'lavi<•S mo
vidos a vapor, tanttl de rodas como a hclier, det:larar;io na 
ordem, se a conHnissão de~e ser feita ü vela, ou nsanllo das 
machinas. 

2. 0 O uso destas seril unicamente prrmittido em commissões 
urgentes, cujo desempenho não exija de porto a porto maior 
numero de dias do que os de combustível que o Navio receber. 

lle tamhem permit.tido, no caso de perigo, que não possa 
ser removido sem o emprego das machin<~s. 

3. 0 A' chegada ao porto dará o Commaudante do Nuvio uma 
parte em que declare quando, c porque motivo servio-se da 
maehina, e qual a porção de colllhustivel gasta. 

Esta parle serú n·meltida das Estuçocs ao Qunrtcl General 
com as competentes iul'orm;ll:iics, c clesl1~ á St~cretnria de Es
tado dos l'\egocio:; <i;l ?llarinlw, para ahi serem apreciadas as 
rnzões que forem produzidas relos Cou1mundantes. 

r.. o O Quartel (~r'lll!ral e os Commnndanles das Estaçiies mo
dificarão estas onlnns par;t aqttt~lk., Yap;n'l':i, c:;j"~ qaalidnrll's 
á vela são reconhecidamente má.;. O que commmlico a V. S. 
para sua intelligencia c devida execução. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Ju"é I,qnacio.- Sr. Capitão 
Tenente Ajudante <lo Ftu·arrc~·ado do (juartel General da Marinha. 



N. 21 t.-- IMPERIO.-Aviso de 13 do Maio dP 1861. 

Ao PrrsioJent~ da Provincia da Bahia, declarando · que o rmprcgado dt• 
Fazenda púde ar!'nmular o oxercicio do cargo de Jui.~_!tc Paz, salvas 11~ 
ptü\ideutias que forem tomadas, qualllh,l tJrstc eicrc1cio resultar prrjniw 
au do seu cmprPgo. 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Minislerio dos NPgocios do 
Impcrio em 13 de l\Iaio de 18Gl. 

111m. c Exm. Sr.-Foi pms<'nle a Sua Magestadc o lmpl'rador 
o re<(uerimento que ao Governo Imperial dirigio o cidadão 
João Carvalho, da parochia de s~nlo Antonio dessa capital, 
pedindD que so mande elimin~r da lista de Juizes de Paz da 
mesma parochia o cidadão Lazaro Josó Jarnbeiro, por isso quP, 
sendo 2." cscripturario da Thcsouraria dc Fazenda, não póde 
cllc, <Í visla dos Avisos de 24. de Abril de 18!~9, 18 de Março 
de 1850 e 7 de Agosto de 18(;0, exercer aquellc cargo. 

E de ordem do Mesmo Augusto Senhor declaro a V. Ex., para 
o fazer constar ao supplicantc, que segundo os A vist s n." 28'1. 
de 1G de Janeiro de 18'~1, ao qual se referem os dons primeiros 
supracitados, e os de n."' 32 de 5 de ~larço de 18!~7. c 4.5 de 20 
de l\larço de 18'~8, urna vez que os empregados dás Thesourarias 
o mais repartições da Fazenda que são eleitos Juizes de Paz 
não se escusão, não se lhes pódc impedir o entmr no exercício 
desse cargo ; cumprindo ás autoridades superiores da adminis
tração da fazenda dar as provindeneias que julgar convenientes 
a bem do serviço em que fizerem fnlta os mesmos empregados: 
c portanto nada ha que obste ao mencionado I~scripturario o 
exercer o cargo de Juiz de Paz para que foi eleito; ficando 
todavia sujeito ás providencias quo na fórma das ordens do 
Thesouro, forem tomadas pela autoridade competente, se por 
ventura do exercício de tal cargo resultar prrjuizo ao serviço 
que desempenha naquella Thesouraria. 

Outrosim observo a V. Ex. que o ultimo dos Avises citados 
pelo supplicantc não ho ap~licavcl ao caso vertC'ntP, visto refe
rir-se á incompatibilidade do cnrgo de Juiz de Paz com o do 
Escrivão de uma Collcctoria de Rendas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jofr! Antonia Saraiva.-Sr. Presidente 
da /P1·ovincia da Bahia. 

DecisuPs dn r;nrerno 



N. 212.-FAZENDA.--Circular de 13 de Maio de 1861. 

Successfio do Fisco Brasileiro no e_spolio do estrangeiro sem herdeiros. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Jlio de Janeiro em 13 
de Maio de 1861. 

José l\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica aos Srs. I nspectores das Tl1e
som·arias de Fazenda para seu conhecimento, que pelo 1\linis
terio dos Negocias l~slrangeiros lhe foi dccbrado, por A viso de 
526 de Abril proximo pretcrito, em resposta a seguinte questão:
.se, no caso de não existirem herdeiros que reclamem o espolio 
de um estrangeiro fallecido no Brasil, succede o Fisco deste ou 
,o do Paiz, a cuja nacionalidade pertence o estrangeiro ; que Sua 
Magcstade o lmp(~rador, por Sua lmmediata Resolução de 20 
do mesmo mcz, tomada sobre consulta da Secção respectiva 
do Conselho de I~slado, Houve por bem Decidir: que ao Fisco 
:Brasileiro compete succeder no caso vertente: por quanto, sendo 
a successão por sua ordem, á vista da nossa legislação, dcfPrida 
ao Estado em 5. • c ultimo lugar, a saber: na falta de desc~n
dentes, de ascendentes, de collatcraes até o deci mo gráo, c do 
conjuge(Ord. L.• t.•,Tit. 90, §1.", L.o 4.• Tit. 9:~a contrario 
.sensu); a mesma legislação comprehcndc tarnbcm, porque a 
.não exclue, os bens elos estrangeiros, que são sujeitO~ ás leis do 
Paiz: e nem semelhante exclusão, que constituiria uma excepção 
importante, poderia ter lugar, senão faz·~udo·-a a lei· muito ex
pressamente. 

J os c Maria da Silva Paranhos. 

N. 213.-I~m 1!~ de l\laio de 1861. 

Sobre emolumentos dos A1isos para pagamento de co~gruas aos Vigarios. 

Ministerio !los 1\e<_tocios da Fnzcnda. -Rio de Janeiro em 1t 
de Maio de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-O J\fi11istcrio da Justiça linha anteriormeri
tc ao Decreto n." 2.7-'1.7 ,• Hi de Fevereiro de 1861 adoptado a 
pratico de communiear ao Thcsouro cx-omcio n data dos D;•crctos 
que aprPsenlaviio os Yigarhs nas re.-;pectivas Frt'guczias, c nl'ssa 
occasiào lhes entn•gava as cartas, que os mesmos Vigarios leva
vão á Camara Ecclesiastica pa1·a pnssar-lhcs as ProvisõPS '·onflr
mando-os nns FreguPzins, e a Yista das qnaes aqnelln l\linistrrio 



expedia novo Aviso ao Thesouro, ordenando o pagamento da con
grua. Do primeiro Aviso não se cobrava emolumentos, c sim do 
segundo por ser considerado a favor de partes. Dernis da publi
cação do citado Decreto n. 0 2. 7 47 o Ministerio do lm per i o a cargo 
de V. Ex., seguindo a pratica que adoplát·a o da Justiça, pcdio 
por Aviso de 13 de Abril ultimo que se pagasse ao Padre Antonio 
José de Sá Clterem a congrua que lhe compelisse na qualidade 
de Vigario do Senhor Bom Jesus de Santa Anna, l\lunicipio de 
Hezende; mas acontece ngora que o Padre João Aires da Fonse
ca rrquer ao Tltcsouro para se lhe fazer assf'ntamcnto de sua 
Provisão de Yigario collado da Frcguczia de Nossa Senhora 
da Guia de P<.cobahyba, c pagar-se-lhe a respectiva congrua, in
dependPnte do A viso aulorisando o pagamento, allrgando que 
a Secretaria do3 Ncgocios do lmpcrio entende dispPnsavel a ex
pcdiçao deste A viso por já ter a Secretaria da J nst.iça em 28 
de SctPmbro do :lllno passado comrnuniearlo a apresentação 
delle Snpplic:wte na sobredita Frcguezia. De scnwlhanle oc
currencia resulta que o Supplicante ainda não pôde receber os 
seus vencimentos, porque a dispensa dos A vis os autorisando o 
pagamento das congruas dos Vigarios importa a dos emolu
mentos respectivos que pertencem actualmente a receita do 
Estado, c sobre os quaes se calculárão os maiores vencimentos 
marcados aos Empregados que os pcrcebião antes da rPforma 
da Secretaria da Justiça operada pelo Decreto n. o 2. 350 de 
5 de Fevereiro de 1859. Assim, pois, rogo a V. Ex. que se 
digne dar as nccessarias ordens para que continue a obscrvar-so 
a pratica até agora seguida, c neste sentido aguardo A viso de 
V. Ex. para poder ordenar-se pelo Thesouro o pagamento 
da congrua do Vigario de Nossa Senhora da Guia de llacoba
hyba, o Padre João Alves da Fonseca. 

Deus Guarde a V. Ex. -Jose' Maria da Silva Jlaranlws.
Sr. José Antonio Saraiva. 

N. 214.- Em H de 1\Iaio de 18li1 . 

.As nomcaçfíes uos Fiscaes uos Tribunacs do Cornmcrl'io dl'n'm pagur :~o 
por 0 / 0 de direitos. 

Ministerio dos Negocios ua Fazenda.- Rio de Janeiro em 
H de Maio de 1861. 

José 1\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, ordena ao Sr. lnspector da Thesouraria de 
Fazenda de Pernambuco que, em execução da Imperial Re-



solução do 1.• do corrente, que determinou que o Dl•sernbar
gador que serve de Fiscal do Tribunal do Commercio do 
l\laran!Jão, deve pagar 30 •!. de direitos pelil respectiva nu
meação calculados sobre a lotação rio vencimento do ln~<~r, 
por ser isto conforme a tabclla annexa a Ld n.• 2ft.:l de :JO 
do Novembro de 18H ; faça abrir conta e cobrar a dim~rença 
do que de menos houver pngo entre os direitos de !.i "/., 
que satisfez, c os de 30 •;. que deve pagar o Fiscal do 
Tribunal do Commercio dessa Província. 

J usé Maria da Silva Paranlws. 

Idenlica a ThrsJur<~ria da Bahia. 

N. 215.-L\IPEIUU.-A\iso de 1ü de :\laio de 1SGJ. 

Ao Presidente da ProYinl'iil de ~anta Calharina declarando l!ll<~ ;llguuws 
"'''(IOSiÇõcs da Lei do orçan!l'nto pro1incial são I'Xorbitanl!·s das nttrihui~ii<'S 
•·onferidas ús Asscmhl!1as Pro\ iuria!'s, c são por isso suhmcttit!as á cun
:·idcraçilo do P6dcr Ll'gislatiyo. 

~p Sccção.-ltio de Janciro.-:\Iinistcrio dos l'\cgocios do 
lmpcrio em 16 de :\Jaio de 18Gl. 

Illm. c Exm. Sr. -Sua l\lagcstade o Imperador,- tcndo-~c 
conformado por sua lmmcdiata Hesolllçfto de 16 de :Março ultimo 
com o parecer da S1~cçJo dos Negoeios do Irnperio do Conselho 
de Estado, exarado em consulta de 22 de Outubro do anno 
passado, dado sobre as Lds da Asspmbl(oa Lrgislativa dessa 
I)rovincia promulgadas no anno de 185i ; H a por hem 
mandar declarar a Y. l~x. que são 1rwrbitantes das allri
buições conferidas ás Assembléas Provinciaes pelo Aelo Addi
cional á Constituição politica do Imperio as srguintcs disposições 
do art. 1 • da l,ei n. • '~3!) de 2!) de Maio. 

L • § 12. Imposto de 1 O •;. de aguardente ou espírito que 
se cxportão pam os portos do Imperio. 

2.• s; 14. Dito de 3 •j. na exportação de couro em cabello 
de animal vaccum, cavallar e muar para portos do lmperio. 

3.• § 15. Dito de 2 •;" na exportação da sola e couros prepa
rados de qualquer maneira. 

4.•% 17. Dito sobre a madeira que fôr exportada. 
5.• § 1!:1. Dito de 150;!l sobre cada escravo que sahir da 

l'rovitwia. 
6.• ~ 22. Dito de 1~ por cabeça de gado vaccum que do 

muniripio de La::;c.' ~ultir para outra Província. 



5emclhanles disposi•.:•il's são verdadeiros impostos de expor~ 
laçiw, c como taes contrarias ao disposto no art. 10, ~ 5." do 
Aclo Addicional, o qual prohibc que as Assemblras l'rovinciaes 
ereem impostos que prcjudi•Juem as imposic;õcs geraesdo E•tudo; 
além de que o art. !J." do lliPSIIIO Acto, com referencia ao art. 
83 ~ f .0 da Constituição inhibc as ditas Assembliias de IPgislar 
sobre interesses geraes da nação, entre os quaes não póde deixar 
<.ie sc1· cnmprehendido o collllllCrcio de cxporta<;flo. 

Attendcndo ao exposto, o Governo Imperial resolve na ftirma 
do art. 20 do referido Acto, subrneller as disposiçüe~ dos men
dt~nados paragr01phos á consideração da Asscmhlt:·a tieral Legis
lativa, que resolverá como entender em sua sahcdori,t. 

Deus Guarde a V. Ex .-José Antonio Saraira. -Sr. I' residente 
da Província de Santa Catharina. 

N. 216.-GlJElUL\.-Ordllm do dia tG de ~laio de 1861. 

Regulamento especial Jtara o ~rn iço da' cnfrrmarias militares •lo lnlJH'.rÍo, 
organisado pela .I uuta .l\lilitar de Saudc da CML••, segundo o <tis posto no 
art. ~43 do 1\egnlamenlo de 7 ,)c l\larço de )8b7, c 'I uc se mandou pôt· 
em cxccu~no pela Ordem do Dia, u.o :!áS. 

Regulamento especial fiara o seniço das enl'crmal'hts 
lllililitl'CS. 

'l'l'l'lli .. O I. 

Dtt, ot•ganisa~~ão tltts eufet•anat•ius tnilitua·es. 

CAPITULO I. 

D() EST.\BELECDIE:XTO E FDI D.\S ENFER~URIAS :'IIILlTAHES. 

Art. t.o As enfermarias militares serão estabelecidas nos lu
gares, em que estacionarem pequenas forças, c terão por nm 
o tratamento dos militares o mais indivíduos, á que se re
fere o art. 87 do ltegulamento de 7 de Março de 1857, ap
provado pelo Decreto da mesma data. 

Art. 2. 0 As disposições deste Hegulamcnto comprchcnderão 
lambem os serviços medico c administrativo dos depositus do 
convalescentes, crcados pelo art. 92 do citado Hegulamcnto do 
7 de Março, para os quaes serão enviados os militares c mais 
pessoas que, sahindo curados dos hospitaes c enfermarias mi
litares, necessitarem de algum tempo de repouso c cuidados 
bygienicos antes de entrarem uo servit;o aclivo. 



Art. 3.• As entradas dos doentes para as enfeJ'maJ'ias mi
litares serão determinadas pelo Official de Saude, que se achar 
de serviço no corpo ou destacamento, á que pertencerem os 
mesmos doentes. Para esse llrn o facultativo de serviço, 
na hora da revista de doentes ou fóra dc·IIa, examinará cui· 
dadosamenlc todas ns praç;~s, que lhe forem nprPsentadas por 
enfermas, e passarü baixa ( 1\Iodello n." 1) áquellas, que com 
elfeito estiverem doentes. 

Art. !~.o As prnças casndas, que livprem meios para se tra
tarem fóra das enferm:~rias, poderiio fazê-lo com permissão 
dos respectivos commandantes, qU:llldo a isso se não oppozcr 
a regulnridadc do tralanwnto. Toda a praça, porém, que 
abusar dessa pPrmiss.1o, não observando os preceitos hygi<'nicos, 
ou não entr"<HHio imrnedialamente em tratamento rPgular, o 
que devení ser julgado pelo nwdico militar respectivo, perderá 
o direito de tratar-se no seio de sua família. 

'J'I'I'UI_~O 11. 

Da athuiuistru~ão c pessoal da~ cnlcJ•nuu•iaiJ. 

CAPITULO 11. 

DO PJ<:SSO.\L !\IEDICO E SECS DE\'ERES. 

A1·t. o.• As enfermarias milílares, além de um cirucgião do 
exereilo, que será o encarregado, e por isso o primeiro res
ponsavel pela boa marcha do respectivo serviço medico, 
terão mais: 

§ 1. o U rn ou mais cirurgiões coadjuvantes, segundo as ne
<!essidades da mesma enfermaria. 

§ 2.• Um enferme.iro-mór, tantos enfermeiros c~ ajudantes 
de enfermriros, fJuanlos forem indispensaveis ás necessidades 
do serviço. 

Art. 6. o Quando em uma enfermaria militar servirem dous 
ou mais cirurgiões, será encarregado della sempre o mais 
graduado ou o mais antigo destes. 

Art. 7. o Os cirurgiões encarregados de enfermarias serão. 
considerados tambem empregados administrativos, quando n: 
zerern parte dos respectivos Conselhos Econornicos, onde terã~ 
assento c voto deliberativo em todas as questões relativas á~ 
mesmas enfermarias, segundo se acha disposto no art. 219' 
do R1~gulamento do Corpo de Saudc do exercito. 

Art. 8. • Os encarregados de enfermarias ou de dopositos 
de convalescentes, e seus coadjuvantes, deverão observar efl\· 
suas prescripções quer Lherapeuticas, quer dieteticas, restricta. 
e litteralmente o que delcrminlio os arts. 122 e 125 do precitado 
Regulamcn lo. " 
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§ único. Igúalnienle deverão observar, pam as visitas diarias 
dos doentes das enfermarias, o que se acha estatuído no art. 
120 do mesmo Regulamento. 

Art ü. • Os cirurgiües, empr~gados nas enfermarias, que 
faltarem üs visitas diarias dos d(lentes a seu c:Hgo, incorrerão 
nas penas do art. 121 do sobredito ltegulamento. 

Art. 10. Quando na localidade, sédc da enfermaria militar, 
houver, além do encarregado desta, dous ou mais Cirurgiões, 
estes farão dias alternadamente, c aquelle ficará dispensado 
desse serviço. Se, pon~m, houver sómente o Pncarn·!(ado e 
mais um Cirurgião, neste easo ambos serão obrigados a alter
narem no serviço de dias, não ficando, todJvia, o encarre
gado isento por isso de passar a visita quotidiana da enfer
maria. 

Art. 11. Nas enfermarias militares, em que houver pilar
macia do Estado, os Cirurgiões visitantes, finda a visita diaria, 
lançarão do seu proprio punho todo o receituario, por ex
tenso, no livro respectivo (Moddo n.o 2), datando c assi~nando 
tambem por extenso o mesmo rcceituario, afim de envia-lo IÍ 
pharm.1da, depois de competentemente rubricado pelo Oflieial 
de Dia, para ser aviado. 

§ Unico. Quando, porém, não houver pharmacia militar, e 
os medicamentos forem fornecidos por contracto, o encarre
gado da enfermaria ou o seu coadjuvante, que estiver de Dia, 
organisará em duplicata as folhas do receiluario (l\Iodelo n. o 
3), datando-as e assignando-as por extenso, c enviando-as 
com o livro ao Oficial de Hia para rubrica-las, n serem rc
mctlidas ao pharmaceutico fornecedor . 
. Art. 12. Diariamente os medicos visitantes das enfermarias 
militares lança rã o do seu proprio punho por extenso na re
lação de dietas do mez (Modelo n.o 4), para os doentes sob 
seus cuidados, as mesmas dietas, c as extras, que tivorern abo
nado, na fórma da tabclla (Modelo n.• 6), na occasião da vi· 
sita. Nesta relação sú ao Cirurgião visitante he pennittido 
escrever. 

Art. 13. Quando houvet· de dar-se alta a algum doente por 
curado, fallecido ou por passagPm para o Hospital 1\lilltar, & c., 
o medico visitante fará na respectiva papeleta (Modelo u.• 5), 
especial menção de qualquer dos motivos da alta. Se lôr 
por rnortt~ o motivo da alta, deverá na respectiva pape
leta mencionar-se o dia e hora, em que succumbio, qual a 
molestia de que foi victima o enfermo, e se recebeu ou não os 
'!ioccorros espirituacs. 

Art. 14-. Os facultativos encarregados das enfermarias mili
tares deverão rubricar no lugar competente as papeletas, e 
nestas eserever o diagnostico da molcslia dos doentes, logo que 
-o ten hão bem verificado. 

§ Unico. Da mesma sorte dcwrão quotidianamente escrever 



do seu pt'opl'io punho na papeleta a marchá da molcstla, o~ 
medicamentos, dietas c extras que prescreverem, c as dúst•!-1 
c espaço d(l tempo, em que for conveniente administrar-se o~ 
mesmos medicamentos. 

Art. 15. Na alta do doente (Modelo n. 0 7) se fará menção 
das círcumstancias ou motivos, que a ot'ígináriio, c igualmente 
se declarani até que dia foi soccoiTido o doente pela enfer
maria ; e ser:í datada a mesma alta, c assignada por extenso 
pelo facultativo da enfermaria e pelo amanucnsc. 

Art. 1G. Os encarrrgado~ das enfermMías militares assignarão 
os mappas diarios, semnnaes, mensaes c sem;)stmcs por corpos 
(Modelo n.o 8); c os mcnsaes, trimensacs, semeslraes c annuacs 
(Modelo n." H) das rnolcstias tratadas nesses períodos. 

Art. 11. No principio de cada mPz orgnni,arão uma relaçiío 
nominal das praças tratadas durante o mez lindo (Modelo n." 
10), na qual iriío declarados os dias de vencimentos, dietas, c 
medicamentos administrados a cada uma. 

Art. 18. Compete lambem aos encarrega:los das enfermnria.'l 
militares rubricarem quacsqucr pedidos de objcctos advcntíeios, 
que forem de reconhecida necessidade, devendo esses pedidos 
sct· apresentados c assignados pelo Agente, por isso que irão 
anncxados aos demais documentos da conta corrente, como 
comprobatorios da despeza. 

Art. H). Quando forem recebidos na enfermaria instrumentos 
cirurgicos, o Cirurgião cncarrcgndo os carrcgarí1 no livro eom, 
petcnte (:\lodclo n.o U), c quando houver instrumentos inu
tilísados pelo serviço. os apresentará em Conselho para serem 
dados em consumo. Depois de lavrado c assignado o respectivo 
termo (~lodclo n. o 12), fará o encarregado um pedido em 
substituição aos artigos dndos em consumo (Modelo n o 13), 
c o enviará ao delegado do Cirurgíão-Múr. 

Art. 20. No princípio de cada mcz o Conselho Economico do 
corpo, a que vertenccr a enfermaria, rcmettcrá ao Cirurgião 
encarregado dclla todos os papeis c contas, depois de exami
nados e liquidados pelo mesmo Conselho, c rubricados pelo 
Commandante c fiscal. O cnearrrgado da enfermaria juntará 
estes papeis aos de sua jurísdícção, c os rcmettcrá todos ao 
Delegado do Círurgião-:\Iúr do exercito, quando o houver, afim 
de que este os apresente á Junta Militar de Saude da Pro
víncia, em que a enfermaria tiver sua séde, para os fins de
signados no art. 53 do Regulamento do Corpo de Saudc do 
exercito. 
~ Unico. Se, porém, não houver delegado do Ciru rgião-l\Iór 

do exercito na Provlncía, todos os papeis da enfermaria serão 
entregues ao Commandantc do Corpo ou destacamento, para en
via-los á autoridade militar r.ompctentc. 

Art. 21. As contas c documentos, que, na fúrma do artigo an
tecedrnle, tem de srr mrnsalrncnle snbmrttídos á consideração 
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das respectivas Juntas ~lilitares de Saudc das Províncias, devPm 
constar dos Modelos n. "' 1, 3, t~, 7 e 8 !diurios, seman<H~s 
e mcnsans), 10, 15, 1!1, 22, 2'~, 26, 27, 28 e 2!J. 

Art. 22. No lim de cada IIH'Z, trimcstrP, semestrn c anno, 
o medico eneanPgado da l'tlft~nnaria militar organisarir uma 
terceira via dos m:~ppas, de que trata o art. 16, mus stÍmuntc 
dos do Modelo n." n, c a remcttcrá no principio dos mezes 
subseqwmles áquelles diversos períodos ao Delegado do Cirur
gião-Mór do exercito, quando o houver, afim de que Pste, 
na primeira opportunidade, a envie ao Chefe da Hcparli<:ão 
Militar do Saude na C.ôrle. Se não houver lklt~gado do Ci
rurgião-Mór do Pxcrci lo, o encarreg-ado da e n feru1 ;, ria ncsto 
caso deverá enviar dircclamcnle ao mesmo C.IH>fl', e no mPsmo 
tempo, a terceira via dos n>feridos mappas. 
~ t.• As terceiras vias dos mappas annu;ws SPI'iio impre

terivelmente enviadas aos Delegados até o dia 2 dt~ Janeiro 
de cada anno, afim de que est<'s possão organisat· em tempo 
o mappa, qnt~ !levnm rt'llll'tler ao Cirurgião-:\lt'lr do ex('('cito 
na Curte até o dia t;) do nwstno !li!'Z infalliv<"lrnt'll(P. 
~ 2. 0 Os Delegados das Províncias de S. Pedro do Sul e 

Malto-Grosso poderão, por(~m, enviar ao Cirmgião-:\lór do ~~Xt'r
cito o rnappn, a que se refere o paragrapho antecedente. ató 
o ultimo de Janeiro ::~o mais tardar; Yislo que as longas dis
tancias, em que se adriio das cnpitnes respectivas algumas en
fermarias dar1uellas Províncias, niío permitlcm que os mappas 
parciaes cheguem ás mãos dos mesmos Delegatlos dt~ntro do 
prazo marcado no precedente paragrapho. 

Art. 23. As enfermarias militares existentes na Ct1rte, alt\m 
dos mappas, de que trata o artigo anlt~cedenle, renwtlt•riio mais 
ao Cirurgião-Mór do exer•·.ito alé o dia G dos mezps !k Ja
neiro, Abril, .Julho e Outubro de cada an11o, um rnappa es
tatístico, segundo o Modelo n.o !l, dos doentes ndlas tratados 
dm·ante o trimestre findo. Este mappa serú acornpanl:ado dt~ 
uma relação nominal pl•r corpos (:\lodelo n." H) dos doPnlt'S, 
a que S!) referir, li'ndo cada um as ubsenações, qti:~ 1111' r\11'<'!<~ 
relativas. 

Art. 21,.. 03 Cirur~iües encnrrega!los de enferm<:~rias <'xami
narão as contas (Modelo n.o 15) acompanhadas das folhas diarir.s 
extrahidas dos livros dos rcceituarios, e apresentadas pf'los phar
maceuticos fornec<~dores, afim de conlwecrem se esf.t'S cum
prirão todas as condições do contrat:\o. Se t~slivnrt'lll Pxactas 
as ditas contas, o medico atl1~s!ará de proprio punho a mo
ralidade das mesmas; no caso contrario darú parle ao Con
selho para este deliberar se deve on niío ser applit·ada a multa 
ao fornecedor. 

Art. 25. No fim de eada s;•mestre o,; tll!)dicos enc:urrgados 
de enfermarias organisarão um relatorio bem circumstancia<lo 
do estado das mesmas, mencionando todas as IH'Cf'ssidades, e 

Decisões do Governo. 2r.. 



indicando tudo quanto fôr util ao serviço do saudn em geral, 
e em particular ;.o hnm-Pstar dos d!H'nlcs, c <Í economia da 
liiZI'Ilda publica. 1\sln rl'latorio, que devnní ser ar.ompanhado 
de uma mc1noria sobre as molr)stias mais important1~s havidas 
no semestre lindo, na qual vir:i mencionado o tratamento, quo 
mais liyer aproveitado nas Jnes1nns moleslias, e das informa· 
çõ1·s de cond ucla e s1~rviços prestados pelos officiaPs de saude, 
que servirem sob n jurisdieç.fio dos mesmos encarrPgado;, será 
por estes rernt'ltido ao DP!egado do Ciruq.{ifio-~Jór do Exer
cito, ató o dia 5 do nwz subserplPnte, 1relos tra!llitcs rompe· 
li•ntes. 

Art. 2(i. Ao rdatorio, di) que trata o artigo pr<•ccdente, além 
da mcmoria ~~ inlürn!aÇüi'S mencionadas no artigo antecedente, 
acompanhariÍ mais: 

§ t.o Um rnappa w·ral di•Jnonstrativo do movimento, receita, 
dcspcza, saI do e d!'fir:it (l\J odeio n. o 1 G). 
~ 2." llm nl<~ppa d1~monstralivo dos instrumentos cirurgicos 

a cargo do eJH'arregado da enfermaria, e por elle assignado 
(Modelo n." 17). 

§ 3." llm n1appa do material tl.:J Pnfermaria assignado prlo 
agente e rubricado JWlo fiscal (Modelo n ... 18). 

§ 4," Um resumo em cada mez da dcsp(~za de medieamentos, 
sanguesugas, aluguel de casa, vPncirnento dos nll'dicos, capel
lães, pharmaceuticos, enfermeiros, lV c. (Modelo n." 19). 

Art. 27. Quando tiver alta qualquer doente, da çnferrnaria, 
o respectivo medito visitnnte far<Í declaraç<io do sr~u proprio 
punho, na casa competente do livro de registro de entradas 
c sahidas de doentes (.\lodelo n. 0 20), da molestia, de que foi 
tratado o llii'Smo doente. 

Art. 28. Os mcdieos eucarrc;iados das enfermarias militares são 
os Chefes das mesm:1s ; e por isso n:; primeiros rcsponsaveis 
pelo bom anrhtmenlo do S1,rviço medico n~spedivo, e pelo 
cumprimento de todas as rlisposiç.ücs desl~l Regulamento c 
do Corpo de Saud1~ do exerc;ilo, na parte qnc lhes fôr appli
cavel, quer por si, qtwr pelos empregados, que lhes forem 
subordinados. 

Art. 29. Nas cnfermari~s militares, em qll!~ houver pharma
ceulico militar, Pste SPrÚ o t•ncarregaclo de~ respectiva phar
macia, e o respous;nd pl'!a boa guarda da llli'SIIla; e trrú por 
obrigações : 

§ 1.• Escriplurar e111 um livro (Modelo n.o 21), que deverá 
existir na pharmaeia, todas us drogas, merliearncntos c uten
silios, que receber para supprimenlo da pllarmacia. 

% 2. 0 Aviar com promptidiio lodo o rceeituario elo dia cons
tante do respr.etivo livro dPsse nome: nào lhe sendo lidlo, 
sob nenhum pretexto, substituir qualquer medicamento por 
outro de identicas propriedades, sem o preciso assentimento 
do medico visitante. 



§ 3." Organisar e assignar 11<1 prineqHo do eada lllPZ um 
mappa (Moddo n o ~2) demonstrativo das dro;;as e mndka
mentos existentes, entrados c consumidos na enfermaria du
rante o rnez antecedente. ltenwllerá esle rnappa ao enearre
gado da enfermaria, qun o rubricurá para juntar aos pa1wis e 
contas, que devem ser remcllidos ao üelegado do Cimrgião
.Múr do exercito. 

Art. 30. Ao cnfermeiro-mór compete: 
% 1. o Hegislrar no livro de entradas e sahidas elos doentes 

todas as circumstaneias lllCneionadas nas altas c baixas destes, 
exeepto a declnração dus molestias, !JOI' lhe ser vedado pelo 
art. :!.7 deste Hr~gnla men to. 

§ 2." Assignar os pedidos diarim de dietas (:\lod!'lo 11. 0 2:3) 
organisatlos pelos enfermr•iros sob snas vistas, para serem ru
bricados pelo l.irurgião rh lli,1, quando o houver, ou pr~lo en
carregado da enfermaria ~~ juntament(~ Jwlo agente da nwsma. 

§ 3. 0 H.net>bPr do Amanuense a roupa c utensílios neccssa
rios ao scrvit_:o da en fernwriu, passando de Indo recibo; sendo 
por isso respon'iavnl pela ho~ conservar;ão, e fallas 'ilie houver 
dos mesmos artigos. 

% !Lo Entrr~gar aos enfPrmPiros t0ctas as mupas c utensílios, 
de que houvt~r mister a enfermaria ; devendo par<t isso ter um 
livro rnbric31!o pt~lo cnc:Hregarlo da r~nr(~rmaria, no qual lance, 
niio slÍ toda a roupa c ulensiliqs recebidos do Amanuense, como 
o que entregar aos Gnfermeiro:>, dt1 que:n exigirú que nesse 
mesmo livro passem o rccibl) cnmpdt·ntc. 

§ 5. 0 Assistir eom ns e:tfcrnwiros c ajudantes dr~ r1nfr1rmciros 
ás visitas do facultativo, quando outro serviço não o inhiha 
di•su, afim de conlweer se seu:; subordinados cumpn·m exac
tamentc seus deveres. 

§ 6. 0 Ot·ganisar as altas pelas pap:)ldas, e enln)ga-las ao 
Amannensc p:t ra os de v idos Iins . 

. \rt. 31. O enl"erm(1iro-mút• será o respousuvcl pela regula
ridade do curativo dos doentes, e boa ordem do demais ser
viço dos enfermeiros e njudantr~s de enfermeiros; devendo por 
isso assistir á distribuição das dil1tas, inquirir aos docnlPs se 
houve alguma omissão da parte dos enfermeiros, c no caso 
a!lirmulivo providenciar c1u ordem a ser l"Pinovida sem d•·mora 
a faltn. 

Arl. 32. O enfermeiro-nuír niío por!Prá sahir, e nem lambem 
consentir que seus subordinados saifto da enfermaria depois do 
toque de reeolher, debaixo de qualqut~r pretexto. 

Art. 3'\. Sem licença do encarregado da enfermaria, o en
fernwiro-mór niio podcrCt arrer\ar-se desta. 

Art. 3'~. Aos enfermeiro~ ineumbr~: .. 
~ 1. 0 Acompanhar ao medico ~isilantr; durante as VlSll<tS 

dia rias. 



~ 2.° Fazer os enrathos, que pt~lo facultativo c pelo cnfcr
meiro-rnór lhes rt\r ordenado. 
~ 3." Tomar nota clurantP a vbita dos medicamentos pres

criplos pdo l'acultalivo, para l'<~eilitar-lhcs a administraç.i.io 
dos IIH'smos, f)li<JIHlo pn·paratlns. 

% r,." Fazt·r lllllil nota das dil'tas diarias parn, comparando 
PS[a t:Oid o llrappa dt: diPI<Is, or~·anis;m'lll os re,p:·rli\'OS p<•<lidos. 
~ :i." \"c-l:n· solm· o ·~l::rlo d<~ :lsst•io da enf't)l'!llLII'Ía, e enlll

prir t!ldo q1w lhes ltir orden::do pdo !'acullal.i\'o e Pnf<~r
IIII'Íl'O·IIHÍr n~latira:ncnle :~o sen iço. 

Art. :m. Os ajudantes de enfermeiros são os coadjuvantes 
dos enf'ermdros <'111 todo o servi<:o inhen•nle a rstPs; por isso 
os substituirão e111 suas lunc•:ücs, quando impedidos. 

CAPITULO IJI. 

llOS C.\ I'ELL.\ES. 

Ar!. :-lli. O Cap<'llilo do corpo, n q1w p<'rlcuccr a <~nrer
maria, administrar;í os Sa<:ramt·ntos P mais soccorros espiri
tu:u·s aos rloPu!Ps, qu1' para esse lim forem indicados pelo fa
cultati\'o; <' n~sislir;í os IIIOribundos, r'xercendo todas as fnne
r,:<l<·s do seu nlinblerio, t:OIIIO di.'IHie n Capitulo L" do Hr·gn
lamcnlo do Corpo de ~:nulc. 

Art. :n. !)uando na p:nMnit;fio, <'lll qw' a pnfcrmaria ti\'er 
sua s(•rlP, lwm<'r mais rh 11111 C;1pellüo militar em St,rviço de 
corpo'i, \'lljos doentes S<'jilo trat:iilos na mPsma enfermaria, o 
SPrviço, de que !rala o arli:xo illlkcPdenlc, St'l'iÍ feito por es
cala diaria, semanal ou m,•nsal dessr's mesmos Cllpellnrs. 

C.\ PITULO IV. 

1l0 PESSO.\L ,\ n~II :XISTIL\TI \·o, E SEUS llE\'Eil ES. 

Art. 38. As enfermarias mililarrs e os respectivos depo
sito~ de eonvalescenles lie<Hiío sob a administraçno do Conselho 
]~conomico, c sob a flscalisaçiío do Com:rwndant<~ do corpo ou 
d<•slncauH•nto, a qtw rwrlt'nt·er<'m, s<'gundo o dispost0 nos arts. 
21!) e 2'11 rlo I:Pgulanwnto do Corpo de Saudc do cxcreilo. 

Art. 39. O p<'ssoal adrninistratim das enfermarias militares, 
al1~m do Commantlanli~ n Fiseal do corro on dPslacarncnto, a 
cargo do qual estivere111 as mesmas enfermnrias, eonstaní mais 
dos seguintes cmpn·garlos: 

llm Ag~~ntn que st•rú o mt~smo rio corpo. 
1Tu1 Fid do Agt•nte, <1111~ ser;'tnlll inferior da ennfiança desle. 
llm Amanuense, que ser:í lambem um inferior, ou outra 

qnalqtH'f praça de prPl, qne tenha as precísns habilitações para 
I'SSI~ Clll prPgo. 



Art. 40. Haverá mais nas enfermarias militürcs 11111 cozi
nheiro, ajudantes de cozinha, c serventes imlispensavcis. 

§ Uuico. Estes empr~gndos poderão ser tirados d'entre os 
soldados do corpo, idoneos a esse sPrviço. 

Art. /~1. Quando umn ~~nfermaria militar ft\r dt•slinada ao 
tratamento das praças de mais de Ulll corpo da nwsma guar
nição, firnrá sua administração ~~ lisralisaçftO a ear~o do Com
mandante mais graduado ou mnis antigo, e seu (onsdho Ero
nomieo se comporá dos dos ditos corpos. Neste caso os em
pregados da administração serão do mesmo rorpo do Comrnan
danle mais graduado. 

CAPITULO V. 

DO AGENTE. 

Art. '•2. Ao Agente da rnfermaria militar incumlJe: 
§ J.o Coordenar, com o Amnnuense e Pnfermeiro-múr, to

das as altas P baixas das praças sallidas da Pnfcrmarin durante 
o mez, quer curadas, quer filllPcidas, para servin~rn <k docu
nwnlos eomprohatorios da receita n desp<'za n·spPct.iva. 

% 2." Coordt•rwr lambem os mappas dia rios, sPman;ws c 
nwnsaes do movimento dos doPntt•s por corpos, Pscrevendo no 
Yerso do ulli•no rnappa a relaç:ío dos t•rnprrgados, que servirão 
dttrante o mez, afim de que esses rnappas srjão enviados <Í 
Thesouraria de Fazenda, para os confrontar com os pedidos 
de dietas. 

§ 3.• Organisar a rdação dos vencimentos (l\loddo n. • 24) 
das praças tratadas durante 'l mez, pnrJa por· ella se conhecer 
da reerita arrecadada. J~sta relação, depois de assignada pelo 
Agente c rubricada pelo l\It~dico encarregado da 1mfemwria 
c pelo Fiscal do corpo, servir;í de has1~ para o lançamento 
da recci la do m cz. 

§ 4.• Fazer pedidos de materiacs em substituição aos ar
jgos, que forem dados em consumo (Modelo n.• 25) pelo Con
selho Eeonomieo. 

§ 5." l~xigir no principio de cada mez, do proprirtario ou 
~c seu procurador, o recibo do aluguel da casa, em que es
tiver estabelecida a enfermaria, devendo no verso do mesmo 
recibo ser declarado desde quan1lo se acha alugada, por ordem 
~c quem, c quacs as condiçiies do contracto; e se o uluguel 
fi\r pago fóra do districto, exigir terceira via do n•cihn para 
seiencia do respectivo ddq;ado do Cirurgião-mór. 

§ G.• Organisar a conta eorrcntn da receita e despeza li\lo
delo n." 26) acompanhada das contas dos forrwerdores (Mo
delo n." 27) e de todos os mais documentos jnstilicativos da 
despeza, os quaes deverüo ser rubricados pelo Fiscal do corpo, 



ou pelo .Medico da enfermaria, quando constarem de objecto 
adventicids. E depois de vistas P npprovadas as mesmas contas 
pelo Conselho Eeonomico, entrega-las ao Official de saudc 
Pnearn~;.mdo da t•nfprmaria, para l'llVia-las co111 os papeis !In 
~ua ~~Oillpl'lencia ao d!'IPgado do Cimrgiflo-IHÓr do nxt~rcilo. 

§ 7." Conlb:eio11ar uo principio d1~ catla lllt'Z um prel das 
gratiliea~·~ie.-; ; 1\Iolklo 11." :!.H) do l'llfcrnH~iro-llHÍr, enfermeiros 
e <.~judanks tlc Enfm'llll~iros, declarando na respectiva casa us 
vcnei1ncntos, que teve t:ada lllll no lllt~z anlcccdf'n!t). 

% H." Hubricar o pedido d1) tlidas as:;iglla11o pelo Enfermciro
mór, organis:~r c assignar 110 tim do mez um mappa dos ge
nnos eunslllllitlos Olorlnlo 11." 2!1 1 durante o mesmo mez eo1n 
os doentes da 1:nl'ermaria tratados JH'Ssc período, o qual mappa 
scrü rubricado pelo C:oma.aHdante do corpo ou destacanwnto. 
~ !) . o Eu v ia r no fi 111 df' cada t ri nwslre ;\o ddegado do Ci

rurgiUO-JJIÜr do f'Xercito, por inlPrnwdio tlo enearn·gado da 
enlilrmaria, qun 1111~ porit o -vislo -, um fllilppa por onlt~lll 
alphahdiea do n~ellf•riill sob sua r.·sponsabilidade (~[odeio n." 
1~,) o <[ual devcr;í st~;· ruhrieath lambem pelo Commandante 
dfl corpo. i\esln mappa se far<Í mt•nç;lo de todas as observa
çücs relativas ao estado, em tjllf' Sll achar o Inilsmo material, 
as entradas e sahidas, ''xtravios c consnmos dos div1)rsos arti
gos, n dedurar-se- h a qwws os ohjeclos tll'eessarios ú enfermaria. 

§ 10. Apn•scnla1· ao Consdho os artigos de muteriaes da 
enfermaria, que•, por t•slrag·ados no respedivo servit;o, convier 
Stlre1u dados elll eol!Slllllo pelo lllfl!'lllO Const~llto. ' V crillcado 
o m1ío estado de semelilanlt•s BJalt•riaes, SI) lavrará o compe
tente ttmllo (.\lo<ldo 11." 1 2). 

,\ rt. 43. .\lt)m do q1w H e a mencionado no artigo antf'Cf~
dente, !crú mais o Agt•nttl a seu c:lr:.;·o a eseriptura~·ão rio li
vro de conta eorrc·nte ou Livro d1~ llaz<"to (Modelo n.o ao), do 
livro partienlar dn seus asst•ntamcntos <le tif'spt'Z11S rliarias, e 
do de inventario de 11111terial da enl'1~rmaria. 

Art. !~'~. 0.> Agt~lltt:s das nnlt~f'lllarias militares são os (lri
meiros responsuvl'is pela boa administraç.ão das mesmas, e de
verüo sempre stlr diri;.ddos na parto nwdica do serviço pelos 
faeultativos, para n;lo Sfl originarf'lll conllietos de jnrisdicçiio, 
que possf\o s1·r lh~svantajosos 110 lllf'SIIlO servit:o, c 110 bem estar 
dos tloenlcs. 

Art. r~s. 03 .\g-entes fi,:arüu dispansadf)S de todo () Sl't'Vit;o 
de fileira; e perccber<io, al1~lll de seu soldo addicioual c elltpe, 
mais a gratificação mensal de 20:;!1000. 

Art. !~G. O A manuense da enli•rmaria será o rcsponsavel 
ao ,\gente pelo material da me~ma enfermaria, que estiver sob 
sua guarda. Terü iguaJm,~nte sob ~na guarda na arrecadação 
o faFdamenlo das pra1:as, qnc entrarem para a enfermaria, dc
Yellllo pur,t isso conl'•:rir o-; ohjectos arrceadados de cada uma 
pra1:a com o invPnlario da rPspectiva baixa. 



~ Unico. Tr-rá a seu cargo a escripturaçiío dos livros, rnappas 
c mnis papeis relativos ú parl<J mndica propriniiH'nle dita da 
enfermaria, <: o arr:mjo do n:hivo tia SPcrr,taria da In<'SIIHJ. 

Art. /~7. O Fid do .\g<'lltP sení o :Jjutlank ckste, e tPrâ a 
seu cargo toda a escripturaçfio dos livros 1: 111ais papeis eon
rt:rn<'nl<'S ú parte adnlinislraliva da cnferm:1ria. 

§ Unico. Compele La11llwm ao llel do agPntc: ter toda a 
Yigi!ancia c fbc,lliS:lçfio sobre os gPncros distrihuidos para as 
diclns. 

'I'I'I'IJI .. O 111. 

CAPITULO YI. 

ll.\ liiSCII'Ll:\'.\ E JIYGIE!IIE. 

Art. 48. As enfermarias mililan:s st•rfio situadas fúra ou dPntro 
dos qnarteis, com tanto que nest<: ultimo raso litJuem eomplc
!anwntc separadas tias companhias, e que n·nnão todas as con
diçües aeonsellladas P exigirias pela sciencia. 

% U nico. ().; dt:pusitos dt: eonval<:set•ntt:s s<'rfio colloeaclos, 
scu1pre que as ('ir~;umstaneias o pt:rmiltircm, fúra das l:i!lades 
ou dos grandes povoados. 

Art. /~9. Cada uma enfermaria dc~vt~ní compôr-:w dt: uma ou 
mais salas do capaeidade suficiente para aceommodar ató trinta 
leitos cada umêl, sendo os int()rvallos de nm a outro de cinco 
palmos. 

Art. 50. Os leitos st:rfio cspecialnwntc de ferro, c numc
rndos; e na ~;abeeeira de cada um haverú uma papeleta ~;orn 
o lltl!IH'I"O do doente, e na fúrma (\o :\Iod!'lo n." G. 

Art. 51 Nas en!"ermarias hav ·rú urn mtnH:ro tk caix:1s de 
n:trele, eom cubos, hem fecha!las e e111 perf<:ito c:;tado de assl'io, 
correspondente ao pn:sumivd de doenlt:s, que por qnalq11e1· 
motivo não puderem ir ús latrinas. 

Art. !)2. Nos inlervallos dos leito:; haverá peqtH'IHlS mesas 
para as refei<;ücs dos doenl<':i. Nth depositos de eonl•alt~sct'ntc:s, 
pOt{•::l, sómente as haverá para aqndles, quP o s<~u t•stado cx
eepcional não pcrmittir irem <Í mpsa geral. 

Art. !:i:l. Para eada sala dP trinta leilos haverá duas hi!nlwiras, 
tres meias banlH'iras, ll'l':i bacias JlP!JtiCnas, o tantas I'Searra
deiras de melai, ttuantos l'orern os leitos oecupados por !ltwntes. 

Art. 54. lhvcrú mais dous lavatorios com serviçn de louça, 
ou fprro esmallarlo, sendo um para o uso dos doenlt'S c outro 
para o dos ( )lliciaes de sando empregados na oni'Pnnaria. 

Art. 55. Logo que os doente·; entrart~lll para as Pnferma
rias e depositos de eonvalesecnlPs, !li'Spirfio o:> SI'US unif"orrn••s, 
que serão substituídos por um barrete, uma "tnnisa, um rotq~ão 
ou hlusa c uma ealça, tudo de linho, no verão, c de laa, 
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excepto a camisa, na estação invernosa; e terão ainda um par 
de chi11ellas para abrigar os pés. 

Art. t>li. Os l'anlamcntos, com que as praças entrarem para 
a enfermaria, bem como o dinheiro que levarem comsigo, 
serão entregues ao agente, numerados, inventariados e lan
çados no livro de registro de entradas e sahidas dos doentes, 
e postos em al't'ccadação sob a responsabilidade immediata do 
mesmo agente, que com o lkl os acondicionará convenien
temente. 

Art. 57. Os doentes alfcctados de sarnas c outras molestias 
contagiosas, serão collocados em salas ou quartos particulares, 
separados dos outro.-; doentes; e todos os objectos, de que se 
tiverem servido, súmente serão empregados no uso geral, tk
pois que forem convenientemente desinfectados sob a inspecção 
do respectivo MPdico. 

Art. 58. As cnft~rmarias c depositos de convalescentes de· 
verão ser bem arejados c asseiados. }lara que isso se consiga, 
devem as salas c muis compartimentos ser caiados as vezes que 
o Medico julgar conveniente. As latrinas c eanos devem espe
ciahnente ser dPsinfPetados muitas vezes no mcz. 

Art. 5B. Além das salas, de que trata o art. 4B, havení mai:; 
uma bastante clara, c eonvcnicntemcntc preparada, para ahi se 
praticarem as operações eirurgicas; c outra, mais separada 
possível das em que estiverem os doentes, para deposito do 
cada veres; devendo esta ter a dcccneia precisa p'ara o fim, a 
q111' l1c destinada. 

:\:'!. !iO. Em cada enfermaria c deposito de convaleseentrs 
haverá uma guarda, que cumprirú todas ilS ordens c instruc
çõ<>s dadas pelo Comman(lanlc do corpo ou destacamento, de 
ac:·urdo com o Official de saudc, encarregado da enli~rmaria na 
lMI'lt• concernentu a hygiene. 

Art. lil. Alúm das visitas, que os Commandantes dos corpos 
ou destacamentos lizPrem ;ís cnfL·rmarias, os Otnciaes de dia 
tambern as visitarão a horas incertas, e escreverão no livro, 
para isso destinado, o que houverem observado; datando e as
signando as obscrvnções tJUC liwrem. Na parte diaria, qne derem 
ao Commandante, farão a mesma declaração, que tiverem lan
çado no livro. 



Da t•eceita. 

CAPITl!LO Yll. 

llOS FUN005, CO:"íTAIIIUll.\llP, E F.SC:Rll'TUI\AI;:\o. 

Art. 62. Para occnrrcr-sc ás rkspezas com n trat:1mrntn dag 
praçns recolhidas ás enfermarias militares c aos rlt>posilos <k 
convalescrnlPs, serlio deslii''Hios os \'r,ncimcntos do prrl e etape 
d:1s rrwsmas JH'n('as, nddicionando-se ú dapr. mais nwia libra 
de pão alvo para cada um doente on convales('ente, c quatro 
onças de vinho para o <{IIinlo do nHmcro total, qtH·r <k doPn
l<•s, qncr de convalescentes. 

Art. 63. o~ fundos destinados para a manutenção das cn
fcrmari:~s c depositos de convalescentes senio recebidos do 
mesino modo, que se pratiea com os fundos dos ranchos: isto 
hc, serão entregues ao agente, para serem applicados ú compra 
das dietas, eonccrto, reparo c lavngem dP roupa, nssPio da 
cnl'crmaria, c ;, compra de ohjt~rtos adYcnlicin~ fk uma nrcrs
sidadc cyidcntc. 

Art. 6'~. Todas as compras tle ohjPclos, qualquer qu<) sc_ja 
a sua natureza, para as enli)l'lllarias e <}ppq,;itos de convalps
ccnt.)S, serão !'citas, sempre que 1'1\r pos~iwl, por lltPio de con
traclo em hasta publkn, nppi'OY<Hio pelo ConsP!ho Econnmiro, 
no q113l terá o :\J;)dico as'iento e voto delihcratilo. 

Art. 65. Todos os gcncros comprados, n mais objcclos dl'· 
signados neste Hegulamcnto, lic;u·iio arn)carlados f'nb a liscali-
sação e rcsponsabilidadn dos :\gentes, que os di;;! rihuirão a 
quem compntir, mediante os I'!)Spediyos pedidos. 

Art. 6G. Nns cnfPI'Illarias seriio l'!),:.;istrados to<lns os olllcios 
recebidos e dirigitlns; para o f(lll' ha\·er;í mais rlm1s liyros dP 

duzentas folhas cada um, nnmnndos, ruhrirarlos, nlwrtos e en
ePrrados pelo CollllllalHian!l) do rnrpo nu rk•LH'aJIIPillo, a qnP 
pcrlt)ll<'l'r a Pllfl·rmnria. 

'I'I'I'IJI ,o ,, . 

f:.\PITIJLO n11. 

:\rt. ti7. As enfermarias mililal'I'S s:tn p,;lalwk,·iull'lllos in
teiramente sujeitos ao l'l'gimnn militar; e cn111o taPs, n!ío Jlll
drrãn seus rmprq:(adns, qn•)J' da parte Jllll'aliiPII!I~ IIH'Ilic.a, 
t[III~J' da n<lmiuistratira, se apre,;l'll\ar no S•'nh:n ddla-; sr'n~o 
l'.ll'tla!los !'.0111 SPI!:; n•spPI'! i vos un i!'nl'llll''· 

V;•cislio~ dn (;dl'rrnn. 1:; 



Art. G8. As 1lisposit;õf'S d1·slf' Ht•gulanwnlo serão lami.H'IIl 
applieavris não sú :ís nnfcnuarias militarf's ora existentes nos 
diversos f'Sialwlt~cinwnlos mi!llan~s do município da C1\rte, l' 

das Províncias, mas airHla ús que para o futuro forem nNrdns 
qncr nos dPstas, fJIH'I' nos daquellc. 

Art. 69. Fieão n•yogadas ns disposiçõPs em contrnrio. 
~ecrelaria do corpo de sau<lc do E:-;crcilo nn G1rte em :10 

tle J;mciro de 18HI .-O ConsP!Iwiro llr. Manoel Fclil·irmo 
l'crcim de Carrallw, Cirmgião-múr do Exercito.- Dr Jo.<é 
lliheiro dt• Sou::.a J<'onll'.<, Cirurgião-nrúr de l)iyisão, J ."Cirurgião 
do Hospital 1\lilitar.-llr. Jllan()l'l do ltrgo Jlfnrrdo, Ciruq.;ll"io 
de l)jyisão, 1." ''''llico do Hospital 1\lilitar.- O l\lart•('hal de 
Cnmpo Fmnci.<ro 1•',./i.T da Fon.<I'NI /'errira Pitllo, Ajudnnle-

tiPnPrnl. 



MODELOS DE ESCRIPTUit\ÇM~ 

I'Al\A 

,~S ENFERII~RIAS IIILIT ARES DO UIPERIO 

Segundo dispõe o m·t. 2~8 1lo Regulamento de 7 de Mat·~o de 1857. 
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UOBELO N. 1. 

Baixa á Enl'ermariu ~lilitur de 

COIII annus de idade, natural de 

li! h o de 'ai suceorrido pelo 

até 

Quartel de rk 

() ('i'flll'fjldli 
() Coi!Wtrrlltlalllt' ·lu Cull!j!Wtltia 



INVENTARIO. 

Honct. . . . . . . . . . . . . . ...•............•.•.......• 

Gravata • . ..................•..•....•.•.••...•• 

Camisa ..............•.......•.............•.•.• 

Sobrecasaca .........................•...•....••. 

Platinas ..•.•..•.......................•...•..•• 

Fardcta de brim ...................•......••..•• 

Calça de panno ......................•......•••• 

Dita de brim ...................•..•....••....•. 

Sapatos (pares) ........................ · .. · ...• • • 

Polainas .............•........•.. • · · · · · · · ·• • • • • 

Quartel de de de 186 

O Inferior 



Bu hrir.a do CommandantP do Corpo. 

JlECEI'fUAI\J() DIA llf(_) 

IM ENFF.ii~IAUU ftiiUTAU UIL .. , 

'lt>YI' principio 1'111 • , 



. ., 

10 pollt·~adas tk largma. 

Janeiro ISGO lli:t 1. 

)) 

)) )l 

lO :-;ull'altJ tlt• soda ••. 
)) I OI .•••.••••••• 
)) 

b 
)) 

[, 

)) 

~I) 

,! 
I 

IJia 

······· .... 
········· ....... 
()Jpo tlr• ririno . .. 
P:tslilh:ts dt• poaia. 
......... ....... 
Tart:1ro I'IHl'tif'o .. 
.\~tta dislillada. 

I 
I 

-------:::~ 

PH'. 

·········· ....... . 
12: •...•••.....•.•. 
2':\1 .............. . 

'l 

I :ataplasma tiP fari-
nha tlt•lialta~a ... 

.\gua tk cal ••..•.• 

·················· .................. 
Pornnda de• saturno. 
.................. 
············· ..... 

Ih·. r. d1• tol. 

('fl', 

'IOilETJl 

Duas onças. 
A formula. 
llnas fornntlas. 
Qn:tlrn onçns. 
I h1a~ Oll(il~. 

SPi~ onças ... .... 
lima lihra. ' 
~('iS onças. 
:-< • lintl' <' cinro. 
IJuas onças • 
Jlous gr:ios . 
l"nta lihra. 



Hubrica ,[o ( :omman:!anl~ ([o Corpo. 
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Dccisóe;; do (;arerno. 

(_11.\LI!JALJES. 



Conl1;m rsto li no. & c., duzentas folllils, & r. 
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1'.\PELEL\S. l:so ]1!/CI'/10. j l,'so Cl'fcrno. 





.'UUDELO ~. 1. 
1 ;- pollcgadas de largura. 

.\.uno de 18<50. E~lrER~I.\I:.l.\. ll!LI'!'}~.::. !l:~ .\fez de Janeiro. 

Grade <las dietas lll'esm•i!ltas pelo !'acultatho desta Eu!'N•ma••la aos t!ocnte"õ abaixo tlcclat•ados. 

o. M' ;_ .., 
:~ 

1

:' - :: 
'f: ~ 
.:: fcr. 
;t i'~ 
-:.. , 
'i ':i 
.;:..! 

C> 
C. I 

XO~IES. 

Joüo da 
Cruz. 

; 
~ 
;.. 

~ 
31 

' 61 José ~Iari:!lí" 

i- l-
I i 
10 

~Ianor.l At:-
1 tontO. 

lnl Domingos 
l't•rctra. 

~::1 &c. &r. 

DIET.\.5. 

-~--~- "_" ___ _ 

tf :213141 ;,[ui ílslu[to[tt[1~~~l[H[t0;1(; t7]18~~·~F~i;F:i-~;;~:!~);G[~7[~,;[~J[;w[Jt 

ta 1"1:;ai.;af4•1)~ar 3);;a!)ja:)s,lsal5• :)G" G•:v!u•i .~1.\ltaa~~~~daueirode!SCO. 
' I I ! I ! ' I I I I I : I ]) H. l. "l!~ll. 

\" 4•~=~=~- :1:1: :~~~- :~~~=~~~ .\lt:: a I~ dt• Ja.l'JIU t!t• 18',11.-lk.--~:-.,-,J-'ll-0-.-
_I _ _l_j_!_i_l __ I_ I __ '_1_ 1 _____________ _ 

I 
I li 

I ' ' I : I 
l".~a~::··l~a ;;a: ''"l·l":~,: Hi.\lta a Jj de Ja~tciro de lSCn.-ll~t. t:.\:-mo. 

-!- -~-~-!-~-1- _I_-~-_· -1 
I 

. I I I . I l·l ~)a •)..t!3a.!••..tl'•a 4_ .... 1.1 ~J _)J. ~ ·-t Í...l ~a=.tal·~·íjJ - - I 10 IV . . , " ' i~ .; I 

I ! ! I I I i 
S .\.lla a ~l1k .Ja::t:iro de lSGü. ,G• 

Jl!~. l~.\.:-.T!l' 1 • --- _,_, __ ,_---
. . I 
! I . 

~ ~ : ( ; [ ! 1 •• ~ •• "\ • .J 3.1.,., 
- . ~ I lu . ~ l 

O Facult;;.tivo 

Dlt. JOSl·: IXIZ DE 

C.\>T:·.o • 

l:XT!l..\. 

Uuu:.o\u~ queLllCt. p.Hii v 
dic~ tl. UtLJ:.oJJ('JSdeoinho 
1ltl Porto p. 4 u:- Jia~ 11, 18 c I 
1'J. 1.H1..1UUÇüJl'd1>1iUCúrp.•l 
u;:. d1 .. ~ _u.: ~ 1.-Dr. C .i:l>lro.: 

I 

Du.ts flnças de pJo-d~-10! 
pJra o J1<1 ti. Idem po.ra u' 
u~. .. -; .-Dr. Cc~.::.tro. 

Duas onças de },'Jtc 1t :1. 
Su1>p..:n.,u J. :J, Du<l.; Ol\ÇJ~ 
lÍl' bl-il'UUiU:J p:lra ú lÍlJ. 11. 

Dr. C.1s\tu. 

DuH ont·.~_, di.! !..:1~c a ::!2. 
D&. Cü~~~. 

.. 
~~ 
rG 
t.:.l 
c 
ç,.: 

i(., 
,;; 
I' 
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~IODELO Nr . . 
H poll<'!W<las de largura. 

N. 

Enfermaria de 

o 

por >ofli·cr de 

I>AL\. 
M.\llCIL\ 

ll.\ 
MOLESTL\. 

!Jr. F .•. , encarrrg:ulo lia Enf<•rmaria. 

•·ntruu para a mesma no <lia ue 
1'0111 annos de illallc, natural <l•· 

filho de 

HC\iEHIOS. 

------------~---
Internos. / Externos. 

de l~G 

rxrH,\iiH
JH\.\IWJ. 



.I !lATA. 

MAHII.\ 
TIJ:\IUJ!OS. 

J).\ -----~--------
l>IET.\. 

JCXTTIAOR-

MtJI.i:;,ILI. 
111/<'1'11 os. I ]ÜIC/'1/US, 

lll:\'.\.lllO. 

' 

l I 



llODELO \. fi. 
1:~ pnilr,;;aflas ti(~ la I gnra. 
~- ---~ .• !lõtf.,.......,....-_.-,..,.,....__,. .... ...,....,.~ - ... ·~ ~.~ ..... -.-..... - .... ..-~~·.......- .. - .. .,..,,.,..~ 

I 
'I 

(;0]0'0 Elt·: S '!:.UH: t:·:) L'~::1~CiTO. 

T:\~H~ll~ '~a~ !li~'t:tH., qu!~ SP d.~'\··:" i!:':P"~.?;·~-,-,.r .ao.~ e!«:!'<"nS-;.·"'· 
h•.iJ_tadPs na,_. i·:nl'•• ;•tl~at·ia~-:. ?tt.U~'~'l.!T'•<. 

... 

M 

~ 

~ .,. 

Cnuja dr ~r-\' 
roz. 

I 

I ~~ai; lo dt• ~al-I 
l111ha 011 dt• 
•ill'lla. 

Cal!lo iip Y<H'-

ea c um p;in. 

llm p<1o r lllll 
caldo d~ frau-
~o. 

ltklll. 

lt!rm. 

ltlcn:. 

ltl<'ll'. 

Idt•m. 

lldt'lll. 

I 
\ raH_;a clt'\t~ H'r reita 

COIII Hlll<l OIJ(';l dr :iiT07, 

.
',I!Ua dP _a..,:•ut:;lr IJra::~·o {' 
.... ,·i..;dp:wu·l. 

\ l'm:1 ~::di·.d~:~ dl'\-<' ;!;;;.oi-
' o l'<ll.'t·ot·..; d(• c a Ido d,· ~l'iS i 

onc:a~ t';UÍél llllla; l' ~k eada' I 
li!Jr;J d~· < :trJH' d:~ \ itPl:(\ 
qu:-:trn. 

-----~ -.\~; i'ill~-(~,;~:.·~-~~· c·ai;!~~~-~;-;.:--( 
":! {':-;\;u·::o ~:" ra1.Jo d(' qu~~ l 

i: 1 '' por cada li\Jr:l dl' ranl!'. I 
I O piíq d(''l P ·;1·r de f rcs o:1ça:;, 

púdF ~rr suh~;!.ituido por 
du:h olliJ;" d;- ro:-.ra. ) 

rm fi .11!~:. 1 ) dCH' t!:tr ·t~!a- I 

tra r;:.;do~ . 

lim pnn P um l-r.<n~o 011 I: m caldo 
t'.:tldo di' fran- ~nlltnha ns- Uc frnu;:o E:-.::1 diP!:t ~;" <"Jillpor/l clr, 

l
i~ go ou ('.tlli- 1 "1t

1
1('"'ll f' O- ou g~llinh<l nll'io fran::o "" .; .. HHI q:nr-

' , · I 'lu os, f' um P .'lttll'·"·''· to de [!<!!li!!I!:L 
___ I n_._~a_._ _ !~"_- _ _ _ 

J)erisí!e.< do Gm·en1L'. 27 





MODELO~. 7. 

f:Ojll'ANI11.\.. 

i!lad!' Teve alta \lesta Enfermaria 

annos, natural de filho de 

soccorrido pelo e por esta 

Enfer111aria até a presente data. 

Enfermaria de tle t8G 

~Ioleslia 

() .\~1.\:\TE:'>~E 





!\rE\T:\HIO. 

ll:Jild .......... . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••••• 

(;1':11'<11<1 ••..•...•...••.•.•..•••••.•••••••••.•••••••••••• 

Canli'<l ............................................•...• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••• o •••• 

i ) 1 LI t i I l i. I ~ ; • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • , • , , , , • • • • 

FanL·L: t!1• !>ri:ll ..................•..•.••...•••...•..••.• 

Calr;a de [lill!ll'l ..........•.....•..••••.•.••........•..•.. 

Dita 1k brin1 ..............................•............ 

( fl:ll't':i) . . . . . . . . . ~ . . . . . ~ . . . . .................. . 
l't>' :li ll :1:.; ••• ' . , •. , . • . • . .•••.• , ••••••.••.••.••..•••••.••• 

ll .\ il \\I 1"\:-'l. 
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;::;"' I I I I I I Estado-~laior G!'neral. '" ; 
~ ~ 00 
;.:::' I I I I I I Eng-enheiros. f!:i"'l ~ i 
- I I I I I I Estado-~laior de 1." ·~IH<st'. ~ S: 

1 -- ~,. -.=::.- I I I I I I Dito de 2.• Classe !"" 6 1 

:-..: I I I I I I Repartição EccJegiastica. ~ riJ 
:::= I I I I I Corpo de Saude do Exerrito. riJ 

,, 
:; 
= 

~ 

'-" I I I I I Batalhao de Engenheiros. li 
~ I I I I I 1.

0 Rc~imento a "'"alio_ \ . I > I I I I I 1. o BataiMo a I'"· ::i 
I I I I I 2.o dito. i :::; 

I i I I I 3.0 dito. ! ;: ' 
I I I I I 4. 0 dito. I ;:: 
i I I I I Corpo de ~lato l;ros;u. I = 11 r' 

I I I I I Dito do Amazonas. ~ il 
I I I I I 1. 0 Hc~irnento. :1 

I I I I I ~-· •lito. ;: ;: • 

1 I I I I :1.: dito. ; 1! ~ 
I I I I I '- olito. . l'l :-: _. 
I I I I I 5." dito. , ::: ":: 

I I I I I I Corpo-- de ~lato tóru;,o. 'I :::: "': 
I I I I I I Esquadnlo •la Bahia. I[ ~ ,_.. 1 

- l't :;:l ;:;;' I I I I I I Companhia de Pcmamhuro. = I :;:: 
- I I I I I I Dita <~c Go)az. ~ I · 

1 g; I I I I 1 Dita de ~linas. · I ~ 
I I I I I Dita de s. Paulo. 1 ª 
I I I I I Dito do Paronó. ! ~ 

I I I I 1. 0 Batalhao. = 0 
I I I I ~-· dito. ;,.. t:' 

O I I I I :L" dito. ~ ~ I 
!!:l I I I 1 i.' dito. 1111! 1 

~ I I I I 5. 0 dito. ~ ~ 1 

~ I I I I 6. o ui to. ~ ~ 
""'! I I I 7.0 dito. a ~ 
,~ I I I 8. 0 dito. • 
O~ I I I u.• dito. ~ ; I:' 
~ 1 1 I 10. 0 dito. ' • • 0 
'f1 I I I 11. 0 dito. ~~ .... ~ 

_ _:_ _ _:___;__-'-1--'-l--:-1-• 1 ~ : dito. I r ~' =: ~ 
I I I !3. ohto. ~ , • = ~ 

==ic="=l====iol==l==l=l Bntalhào de Cacadores de ~lato t;rossJ. I ~ \::. ~ ~ 
1 1 1 1 !Jito dito de Goyaz. [ ~ "' ~ ~ 
1 1 1 1 !Jito dito da Bahia. § r1 :: O 1 

1 1 1 1 Di to dito de deposito. ?"" I fJ _., • ' 
1 1 1 1 1 Corpo de Guarniçno de ~li nas ticraes. = I 

1 1 1 1 Dito dito do Paraná. ~ 1 

1 1 1 I Dito dito de S. Paulo. I i 
I I I 1 Dito dito do Espírito ~anto. a : 
I I I I Dito dito de Pernambuco 'f' 
I I I I Dito dito da ParahJ_b_a. ______ _ 

I I I I Dito dito do Ceará. 

I I I I Dito dito do Piauhy. 

1 1 1 I Dito dito do Maranhno. 

<:: 1 1 I I Dito dito do Amazonas. : 
~ 1 1 1 1 Companhia de Caçadorrs do R. G. do Korte. 

:r 1 1 1 I Dita dita do Espírito Santo. 

0~ 1 1 1 I I Corpo da COrte. i > 
~; i 1 I I I Companhia da Bahia. ::: · ~ 

I 1 I I I Dita de Pernambuco. ~ ;:::: 
I 1 I I Dita de Mato Grosso. '!' ~ •n 
I I I I Dit• da Fabrica da Poh"ora. • 

1 I i I Guarda Nacional. 
1 1 1 ~tenores. j;l 
I 1 I Reformados. : 

1 1 1 1 hn-alidos. õ 
I I 1 1 Recrutas. ::; 
I 1 1 1 Snrrntcs. gd 
I I 1 I Paisanos. '5 cn 

, I I I I . 
, I I I I 

I I I I I I 
I I I I 1 
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UUDELO N. H. 
~\l r;~ pullrga<las tle lar~ura. 

co1n>o DE s.u:n~<: oo ana:ncno . 

I 
,J6fiJIJIR ':tlntitJiif'tJ IIRIIUiillfJi~o tltr!l jJJ•at;fffll l,.flltultt.f iiR f•.:n .. 
f~J•JurtJ•it• .?lililn•• ~~ ffllt,.tnfh• o tlt• tS 

I 
I 

I 
'" 
~ 
"' "" 

-

------~-

jfo\.·-lLl'> dll app.1rclt.n riJ ~-u~t.u:Jn ... 

.\1nk,ti,,-; tio :-o!"lp:Hdho de~ <~Udi\'<~ol. 

)lllk~ti.l-> do <1ppM!'!ho 1l.1 \ i· . .-n. 

! ~ s_,phittc 
'~ ~~~:-. -.. -.: --:--:.--:-.·--::-.-.-.--:---~---
"' lb\esti.18 rnnsti:"uiJas p~H produelo." morhido~ 
~ a!lOTn'IIO'i ao organi~lll\l, •..•.•.. , 

-~Jfl~li;;-(;~~tit~d·;;- por tr,Jn~form:~ç;:;-;;-~;.;--;=-
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n·r·(io. 
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UODELO K. 10. 
~.J pollegadas de lar~ura. 

Visto. CORPO DE S,\UDE DO EXEUC!TO. 

Rdaç:\o nominal <las Jlraças h•atatlas na Enfet•maria lllilitat• d 
Dr. F .... , Delegado. 

(\a falta deste dCYe 
rubricar o Comman
dantc do Corpo.) 

<~onteudo os <lias tlc ,·cncimcntos , tlil'las t• tt•at:unentn :ulminish•:ulo a (•ada ntu ('tl 
todo o mez de ( Janl'iro por ex.) tlc ( tS60 }, e bem assim os di:•gnosticos da'< mu 
lestias, que lht" sào t•elnth·os. 

~ w I . 'E. g iJ DI l,S DE YE:\CI:\IE:\TOS I 
~ :.;. S' :KO~IES. . DIETAS. , DL\G\OSTf. TlU'L\:.\IE\TOS. 

. ;::; c: ;;: I cos. 
I ::;; :::2 :::::; B.\IX.\,, ALTAS. i 
~ 6 ::; I~ ! 

~ 3 ~ I c I I I I J,a por dons !\====== l Tartaro emrtieo 

rL 

~ 
õ 
'...) 

Oil<:.El\\'.\
(ÜES . 

g_-"' § ~ I :?.a 

1

3 Antonio Jose. a 20 a 20 dws, 3." por i ,\n~ina tonsil· I ·1. grilos, agua \ 
::; ..= '-' 1 r.; 1 I de Janr1ro. do mesmo. 1 l'IIH'O, :J." por ];Ir. l ubtllladn G on-, 

-=--=---1- ________ \, ________ : dou'. ___ ------~---~----
.g'" ' _i I 'I ~.a por nmdia I 
t' ·; i" ! í .a por quatro ' De,bridamrnto 
~~ ~-~ ~." 1't Luiz~Ianocl.. a 21 a 31 dia~. Panaricio. c nngurnto de 
-;: ~ §' I de Janeiro. uo mesmo. 5a .JlOI' quatro Arc<rus !i onça. 1 

~ _::_~ ___ -----·---- ---- dtas. ___ ------ ______ [ _____ _ 

I I I I i 
Enfermaria :O.Iilitar de ue de 18GO. O Encarregado, Dr. F .••• , DE T.\L. 



Hubrira dn Commandanl<'. 

liVRO 

DE 

DOS INSTRUliENTOS CIRUHG ICOS 

PERTENCENTES 

~~ ENI<'iijftllli\Bii\. liiJI,JTi\.R DI~ ••.. 

Teve principio em.... (lli[l rm que sr corn<>çou n P~rripturnção). 



Cada mctn<lt~ de 11 lf2 poli<'gadns de lar;;ura. 

ESTAI lO 

I:ll QlT 

Sl: 
ACII,\0. 

QUAI..lll,\lll: 1\0S I\STI\1'- cn 

ME:'iTOS QCE CO:>i!Ól 
CA!l.\ UI.\. 

Trepam> ('compi<'to),.. 1 1 
Alavancas ...•....... 3 2 
Tira-marras......... I 
Lrgras •. . • . . • . . . . . . . :1 

Facas de -ainpt-ttaçilo 
{grande;) .......... . 

Ditas (pequenas) ... ,. 
Dita intcrossca ...... . 
Serrote (gr:mdc) ..... . 
Dito pequeno) ...... . 
Laminas (de ~rrrote) 

2 2 
2 1 
I 1 

1 

~I OH ELO 

.::::e 

Á OH!>Ell !IE 
(llTM nm,\o 

L\VL\LHIS. 

ll.\T.\S 1:11 1)1'1: OllSElllAÇÚ&S., 

FOJ\,\0 i 
l\LCLIHOOS. 

l'nr_A'i?o doi 
~lllu>tPno lllliEm .. d~ ..... 
Ciuerra tle .• til' !RI; •• 

1
_c_.t_e_:,_r_tc_. _________ ------1 

Por Portaria 
da Prcsidrn- Em •. de .•..•. 
cia de .... dr .... de lRG •• 

sobrcsa\cntc .••. , ..•. 
Tenaz incisiya .. , ...• 
Torniquete (com co-

2 
1 1 de 186 .. 

chins) ............ .. 
Tenaculos .....••.... 
Agulhas de lh'f'hamp. 

Thcsouras rcctas .•... 
Ditas cunas sobre la--
mina ............ .. 

Bisturis rrctos ...••.. 
Ditos convexos ....•.. 

Pinças curvas .•.•.. , 
Ditas rcctas .•. , .••.• 
Chaves de Garcngrot 

(com 5 ~anchos de so
brcsaleilte) •.•.•.••. 

Pinça em Z de Toiraf'. 
Alavancas rect.1s .•.•. 
Ditas cu nas ..•••.•.. 

86~-
"'~:é Facas de amputaçJo .. 

: ~ .::! ~ Serrotes .•...•• , ..... 
~ a 8 '"' Tcnaculos •.......... 
.. "' 0 etc 
:j]~ . --- -------------

f'lc., etc. 

EnfHmaria 'lilitar <li' 

U Fi<cal 

1 
2 1 
2 2 

l 1 
3 1 
l 1 

-
2 2 
2 1 

1 1 
1 1 
2 2 
2 1 

4 3 
4 4 
4 

-- - - -

lnnl<h tle 

Pc;~~~~ -------
Commandan-
te das Armas Em .. cte., etc. 
<le .•.. de •... 
de IRG •• 
--~~-- ------ -----1 

Por Avi!iü de .. Em .. r.tc., rte. 
etc., rtc. 

l'or .. etr., etc. 
etc., etc. 

O numero de~ 
instrumen~ 

, mcncionad• 
bn .. rt<'. • etc. h c o total qo 

contém as 
cnixas. 

-----1-----------

ct<·., etc. e!f'., etc. ~tr., ete. 

de ISG 

; f ll!'iliTf'~<:Hlt• da Fnl'rrmaria , l \ ~rntc 



~: 11. 

l:"'i~TlH"!\IF.:\10~ CIRilllt~l

'cos JUHus F.U eo~~uuo 
f.ll SE~SÚES no CON:-ELHO 

F.CO:'íOl'llC.O llA. E:\'FEHJ\'IA
!:IA. 

HEl\tnti:S AÇ.\0 
H.\~ C,\IXAS E 

(:A H TElHAS 

CII!l;nf;IC.:\S. 

Tira-marcas.. • . . • • • Caixa de trc-
l.egra.... . • . . . . • . . • panacão. 

Serrote pcqu~no ... , Caixa de arn-
Tenaz incisira....... putaçao. 

,:1\u!Jriea do l:ummautlante). 

IHTAS 

DOS TEP.M03 llE Cü:'i5U)I0. 

·--·------------

..; o ..., "' ::i "' "' "' < 

l 31 
$ Janeiro 1860 

.Janeiro 1860 

------1----

11. Cartci r a de pr-
•sturi rccto ....• ,... qucna de ri-

etc., etc. rurgia. 
31 Janeiro 1860 

Enfermaria 1\lilitar d1• tantos de de 1Sii 

O Fiscal O Encarregado da Eufermm ia u Agente 

F., .•• Dr.F ••••• F ..•.• 

Decisões do Governo. 2H 



Contrm t>sle livro, &c., du7.entas folhas, &e. 
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MODELO N. 1.2. 

TERMO DE CONSUMO. 

Aos dias do mez de de 18G nesta Cidad~ 
(Villa, Freguezia ou Acampamento) , na Secretaria da Enfer
maria Militar de pelas horas do dia, foi nm
nido o ConsPlho Economico da mesma Enfermaria, achando
se presentes os Senhores (posto c nome) , em qualidade de 
(Com mandante de tal Batalhão ou destacamento, & c. ) , como 
Presidente; Major Fiscal F ...... ( se o h ou ver) , Comman-
dantes de Companhias F ..... F. . . . . . c F ..... (se os hou-
ver) , c o 1. o ( ou 2. o) Cirurgião F ..... Encarregado da dita 
·Enfermaria; cuja reunião teve lugar, afim de serem examinados 
os artigos do material da referida Enfermaria, a cargo do res
pectivo (Ag-ente F ..... ou a cargo do dito Cirurgião Encar
regado da Enfermaria) , que se acltavão em müo estado; c pro
cedendo-se ao mencionado exame, reconheceu o Conselho, que 
dos artigos apresentados pelo (Agente ou Encarregado da Enfer~ 
maria) cxistião em estado de não poder mais servir os seguintes: 
( tacs c taes c tacs) . E não havendo mais nada a tratar-se, 
determinou o supradito Sr. Presidente do Conselho que se lavrasse 
o presente Termo, em que assignou coo.J os dr~mais membros 
acima declarados, com o Cirurgião Encarregado c Agente da 
Enfermaria. E cu (nome c posto) , Secretario do Batalhão (ou 
Regimento, & c. ) , o escrevi. 

( Assignados) F . .. . 
F ... . 
F .. .. 
&c., &c. 

-·-



l\IODELO N. 1:J. 

F .... 

Delegado do Cirurgião-mór do Excreilo. 

Enfermaria Militar d1· a cargo de (tal Corpo). 

Precisa-se para a mesma , em substituição aos que forão 

dados em consumo no dia de de 186 , corno 

se vê da inclusa copia do respectivo Termo rubricado pelo l'iscal, 

os instrumentos seguintes: 

Taes e taes (tantos) (em algarismo tantos) 

(idem) Taes e taes (idem) 

&c. &e. &c. 

Cidade (ou viJia) tantos de tal mcz c anno). 

(Assignado) Dr. F . . " • 

Encarregado da Enfermaria. 
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llODELO N. t4. 

11 pollegadas de largura. 

Rdac;ão nominal da" pr·:.u:as tr·atada,. ru~ l':nfermaria 'Ui-
litar •le ... thuante o tritncsh•e d" 11 •lc t SG 

-~ 11-----~----~--------------~----------~-------------IJ a 
o 
<.) 

"' ""' 
"' ~ 
""' "' tv 
..::: 
ê 

"' 

l'iO~!ES, 

Enfermaria Militar de 

~IO!.ESTJ.\S, 

(tantos de !ai m ez e anuo). 

»•·· ~· ..... 
Encarregado da .Enfermaria. 
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HOI)ELO N. 1G. 
10 pollegadas d•~ largura. 

Conta gm·nl dos nwdi•·:tnwntos fot•uecidos pt•lo l'harnl:t• 
ceutic'<> 1•' ..... á r•:ur,,.·•n:u·i a lllilihu· ele 
dur;uJtt• o Jnt~z dt~ clf" f•,on• 
o ahatimt•nto •••· f ou :u·•·•·•·s••imo) de tantos 
pot• l'l'llh> f ou :to ro:u· )d<ts 1"''''.""" do fm·nutla••io. na ftit•ma 
do l'ouh•:wto <'<'ll·h•·:•do em l tanto" de tal ntcz e anuo} . 

l\T,JEBOS D.\S FOL!I.\S llO HFCEITl'.\1\Hl. 

4 4 

6 6 

7 

8 

9 

10 

7 

8 

!} 

10 

11 11 

12 

13 

1:' 

13 

14 11 

15 15 

j 16 16 

etc. etc. 

f.:.ornllHl ••••••.••••• ·•· •••••••• 

Abatimento (ou arurscimo) de tantos por crnto ..•... 

Importa mia liqnidi! ...................... . 

IMI'OIITANCIA 

li E 
C,\IL\. FOLHA. 

s 
~ 

s 
s 
fl 
s 
8 

s 
H 
s 
a 
a 
8 

11 
H 

8 
~ 

$ 

a 
s 

Cidade (Villn ou Frcguezia) de ... (tantos rlc tal mcz c auno ). 

F ...... 

Fonu•n•dor de mcdkamcutos. 

Attesto que os nwdieanumtos, dt• (]lltl tratiio a' folhas diarins rio l'llt:ei
tuario, c a presente wnta •lo forurc.edor, foriío ( ouuilo) bem (ou mal] 
manipulados, c em devidas quanl irladtls (ou uiio). 

lJr. F ....•• 

.. 



l\IODELO N. 16. 
19 pollegaúas úe lar~ura. 

I 

c I El\FERlfAIU.\ mLIT.\R DE 
:: 'i De•nonstração <lo lllO''hncnto da n~esma Enfel'>naria, l'Ceeita c tlCSflcza Jmga, quer eo1n os ''CJl(•inu•ntos 
E das 1•r:u;as, quct• pela Thesourat•ia de razenda, tudo I•ct•tcnecnte ao f .0 semestre de tS6 

; 1·------------------------:-----------------§ [I Jliodmeutu. II[Jleceila e dcspc;;a, [1 Dcspe;;as pagas pela 1'hesoumria :1 
" : 1 de Fa:enda. I' 

~ I 'l==c==c=c== =;====;=:==i7==;'7=;=;:== 

·r. 'I oÕ I ~ I '- I '" I~ ~~ r~ L I' ' .g ~ ~ 11 ~;i ~ ; 0 ;. IJ v: ~ ~2 
~ I .lle;;es. :: • ,= 1 := ~~ "" ~,~ ::.J -? ;..; ' '- ,' Ol>scn·ar:úes. 

" I I '~ :~ g ·~ :~ I '~ 11 -~ ~ ~ -~ '~ ~J ~ 1,~~ ~~ ~'~ ~ § ,~ft' I 
_,,, 
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,~ ; 6 -~ ~ 1 :ê \\2: l ~ ~ 1~112 ~,~!,~,~ ~~~~-~ ,~.§tr ~1 I ~ ~ 'f. CF~ ;..;.... ....... ~~ ~ :1. ~ l:.c. ., < 1:--·:.=.- :::;,-~~- ;::::::,-~~~ I 

! Janeiro ....... ·I H S H N i S H H S S ~ s 
:
1 

Fevereiro ..... "I S S H ,'i 1 .9 S S ~ H ,'i ~ 
i ~lar( o ......... 

1 

I S S ,~ H S S ~ ~ S s s 
i .\bril. ........ ·[ H S S H S I S S ~ S S .i I 1 

I Maio • · · · · · • • · .; 
1 

S $ S ~ ' ,9 
1 

S S S H S S 

~~~~~~---~---~_!!____.~ 1_s _s 1_.' ~_s _ _!!__s _s 1~. s 
1 1 :3om ma .... -1 1

1 

/ I S I S [ S I S [ ,') I N [ S I ,5 I .~ [ H ,--,'i ·,,------
Enfermaria .u,uwr uc 1. 0 úc Julho de 186 

'I' 1! ~ 4 n I "I' oo 

O Agente úa EHfermaria E ..... 
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~ 
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I~ 
~ 
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16 pollcgad;ts de compriwcnto. 

DE'\(1\IL\'AC.i.o il.\S CALUS 

E C.\.H.TEIÚ .. ts CJJH!HGIC.\.S, I' 

.\ltBl'L\'íCL\S, ETC, 

Ql!.\'íTID.\IlE !l.\S .III:S\L\S. i 
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li O DEL O N. 18. 
17 pollegadas de largura. 

I 
Relação dos objectos existentes na arrecadação da Enfet•maria Mllitat• de (tal Cot•tJo), com dcclat•ação 

do estado em que se achào, e dos que Ol'a sáo taecessal•ios á mesma t:nfcrma1·ia. 

I EXISTE~! i I' EXISTDI I EXISTE.\! I I 
DI I UI I E:U 

I ARREC.\- : ARREC.\- i ARREC..\-

i DAr.Ão. i' Inc.\ o. I oAc.i.o. 
I 1'10\IENCLATURA - . "' NO~!ENCLATURA . r-· - "' I 1'\0~!E:\CL\TIJRA. -·.--
! DOS 013JECTOS. g ó .;; o ~ I DOS OllJECTOS. 2 o .;; o . ~ !I DOS 013JECTOS. ::o I·~ ó 

I ~ ~ ;~ 8 _g~ ;~ ~ ~ I ~~I~~ 
I -"' -"' :::: I E"' ~ "' c :::: 'I -. - "' ~ ~ "' I ~ ~ "' ::.. 1, ~ - .~ 

r 1 1 1 ' 1
1 ==:r · 

, !I ,ri 
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j! 
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j 

Enfew:aria l\Iilitar de,., .;tallngar, tantcs de tal JLCZ c armo). (,\s cbscn~çces c<crenm-se no Hm·). O ,\gente F •••. 

I 

:J 

.. 
~'! 
·:";) 
1-:J 
t-:J 

:I ~= 
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(• ,, 
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I 
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liODELO N. lH. 
1 O pollt•gadas de largura • 

.... ±_ ::::::::::t= 

J~nfCI'l!llRI'iU !IJilitat• de 

!lrSttiiiO du IIIO\ÍIIII'IIIO tlus dOl'lllt:s, I'I~CCÍ!a, tlCSJ!I'la, saldo (OU delieit ), 
e despt•ws J13gas JW!a Thesottt·at·ia de t'azclltla, tndo rdalivo ao mez 
tle ( lle\erciro pot· exrmplo de 18fiU ). 

1\.:ssúrJo de .Jl.lneiro para FI'Yf'rPiro df~ l8GO ...... . 

Entrilrão durante o llll'Z ...•...................... 

~OUIIIJil, ••••.•• , ••••••••• ,., .••••••.••• • 

Sahiràu !'lira dos durante o meL ••••••••..•••••••• 

Fa11cct\r;1o .......... · ............................. . 

Fit:ár~o •~xistirulo para ~l;"·•:o ...................•. 

VPrll'illH'Hlo dãs pra~as durarlt;. o HH'Z...... S 

lJt•spezas feitas pelo A~l·ntt• ................ . 

Saldo .....•....•........••.•••....••....••• 

lll'lkit.................. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . H 
~kdil'illlll'lllllS ....................••........ 

~(lll:,!tiP~tt~a" ..•••..•....•.......•.......... 
-------- -----·-- -----~-----
Aiu~ul'l dt• l'il>il........................... H 

\'l'nt·itlll'lllo., dus Capl'll:il'; ................ . 

Dito; du l'harrnacPutico.................. .. S 

Eafc'l'tuaria ~lilitar dt• 

I' ..... 
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Hubrica do Commanda11tc. 

LJ VHO JJE HEGlSTHO 

IJE 

ENTl\1\DA.S E SJ\1-llD!\S DE DOENTES 

l'i.\ 

ENFERMARIA MILITAR DE .•• 

Tne priueípiu c111 ••.•.. ~dalct du 1.-' en~ruda;. 
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Contem este livro trezentas folhas, comprehemlidas a primeira do ~1 
tu lo e esta em que me assigno, as qnacs so achão todas numeradas, e forít 

por mim rubricadas com a rubrica de... de que uso. 

Secretaria da Enfermaria Militar de. . . . . . (tantos do tal mez c anno};J 

F ..... 

Commandanle (do Batalhão ou R<'gimento, &c.f~ 

N. B. O diagnostico da molcslia de cada um doente será lanç~ 
na casa respectiva, por letra do Faculta!i\O enearrrgndo da Enfermaria, .. 
dia dn sahitla do nwsnHl doPnh~, 



Hubrica <lo Comman<lantc <lo Corpo; 

LfYHO HE HEGISTHO 
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~IEDIC AIIENTOS, DROG;\S E UTENSILIOS DE 
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DA 

ENFERMARIA MILITAR DE ...• 
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Cont~m este lii'ro, & c., dttlenlas folhas, & c. 



UODELO N. :22. 
pullegaclas de largura 

I 

Demonsh·a~ão dos nte<lieamentos c •h•ogas existentes, entrados e eonsumi<los na Enfct•ntaria I 

OIC~MENTOS 
DROGAS. 

Militar de dut·ante o mcz de Janch•o de tSGt. 
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'IODELO N. :21. 
19 pollr~:·dns tlc lnrgura. 

F ...•.. 
Fiscal. E:\:I<'ERJU.RIA ~HUTAR IH: 

nc:a\ão t!c yc::cimcntos d:Js praçns, que rcccbel'iio ll'alamcnlo na wcsma Enfcn~:a:·ia durcn!c o mez de de 18G 

CORPOS. 

2. 1
) Sa r;rento. 

Cabo. 
Soldado. 
Soldado. 

Lo S:mrcnto. 
Calw. 

Anspcçaôa. 
~'old;ulo. 

:,:anorl ,\ntonio .•. 
l.nil l'erPira ..•... 
~ia:11wl F.•li~ ..•.. 

'

1 .\ntnnio Y:1z ..•. 
I (\:c. &:1·. 
I Pedro da Luz .••.. 

José da Bocha .... 
.\na>tacio da Sit\a. 

'· llenwrdo de S.Hita. 
&c. '-'-~·. ~,.\c. 
i.\c. ~~c. ~ .... e. 
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Obsei·nu:ucs. 
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J) 1 Rubrica do Encarregado da Enfermaria,. 

li 

Y<•neiincnti) do 1.0 Tiatalh<l!l dt· llll;~nteri;! ... . 
Dito do 1. 0 HPginwuto dr C:ntlllaria ..... ... . 
Dito do 1. 0 Uatathuo de ,\rtilharin .•......... 

;~ 

.~ 

il ,, 
::. n. Por este documento >c dcYc ronhccrr 

a receita ancrnda!la [Jara a !lcspcza do mcz. 
Somma .••........•........ 

F ..... 
.\~rn!r da Fnfcrw~tri;~. 
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lUODELO N. 2:>. 

F ..... 

Fiscal. 

Enfl'rmaria Militar do a car~o de tal Corpc, ele. 

Precisa-se, em substitu;çiio aos artigos de material dados 
em eonsurno no dia tal, como consta da inelusa 
cópia do respectivo Termo, rubricado pelo Fiscal do Corpo, 
os objcetos 
Tacs 
Tacs 
etc. 

seguintes: 
(tantos) 
(idem) 
etc. 

Enfermaria Militar de 

Decisões do GovPrno. 

{em algarismo tantos) 
(idem) 
etc. 

tantos de tal mcz c anno. 

(Assignado) F ....• 

Agente da Enfermaria. 



110HELO 
I O pulll'gallas de largura. 

DEYE: 

18GO 

Fc1 erciw. 

)) )) 

)) 

» 

\isto. 

1-::U'EIOU.UU. :IHLI'l'.\1\ 

lmportalll'Í:t do di11IH·iro, <pie n•r('hi du 
t:'"'"'IIHI ,\du,iui,tralilo dt•,(a Euft•r
Jilariu, para IH't'OITI'I' ;ú-; dt'.-,(H'ZllS dos 
do<'lll<'s H I'! la 1 ralad<b do r.u a ;I[ de 
.laHciro proxilllo lindo .....•••.••••.. 

Itletn das pr:11:ns da t.a halt•ria tle arti
l~tm:ia a _ra\allo, tratadas na HH'srua 
blf<~nllarta •...•••••.•••••..••••.•... 

Idem da CIHHpaHhia de Ílllalidos, ,<,.c ... 

Idem <la Cuo11panhia de l'cdestres .•.••. 

~ 
~ 

""· '~. 
~. 

201HOOO 

~0,'1000 

t:o,ooo 

•, -----
I: 122$200 

Quartel de .......••.•........... 

l'er~int f.ilnu, '!ajur Fisri:l. 



I\. ~fi. 

.:e= _ ZCC?_ 

••ont~~ cort•cntc •~IIJU u Jllf'SJnn. 

ISGO 

Fr\rrl'iro. Jmportancia dos rrncrns r·omprndos ao 

de 

Fornrct'clor ,\ntouio .lt"é, para dil'!as 
(' p,;lrannlinttrio!'i do 1.0 a :n 1

dP .lanriro 
JH'O\imo fi1Hio, romo ('OII~Ia do donl-
mcnto n.". o •• o. o. o o o o •• o •••• o o. o o o o. 

" " I Irlrm de l:nav,rn1 d!' ronpns a Lniza da 
Luz, t'UIIIO com ta do documento n." o o o 

)) 

» ldrrn tlc m;;trrinl pa!'a a rscriptnrnr:1o da 
Enf<•rmaria, t·onlo consta do docnincnlo 
n.o ....••.......••.•.•••••..•.••.•••. 

'' lJ Idrm de objrrtos adYcnticios, docnmcnto 

)) 

Jj.O o o o o o o o o ••• o. o o o •• o. o o o o o o o o o o. o. 

" ldrm de duas carrnrlas rlc ler h a a Luiz 
::llanoel, documento Ilo

0 
o o o o o o o o o o o o o o 

Dinheiro IJIH' lica rxislindt• rm c.1ixa por 
saldo da n·t·rila r despt•za do lllt'Z do 
Janeiro proxinw lintlo o o o o o. o o o o o o o o o o o 

de lSG 

Lui~ 11fanocl ria Sil~ao 

Alferes Agcnlro 

11.\YEH o 

GSGOO 

989H20o 

13~HOOO 

1:1223200 



Yisto. 

MODELO N. ~7. 
12 pollegadas Je largura. (Rubrica do Fiscal.) 

õ O Agenlc da Eufel'llJari~ Militar de comprou para~ 
§ mesma E11fcrmaria a F . ... o scguinlc: 
a "§.. 12 libras .Assucar Lranco rcfina1lo .............. a ~40 2$880 
a 3 6 >> Dito rnasra,inho dito ••••••.•••..••.•• a 160 960 

"' "'=' 120 » Carne de vacca •••.••••••••.••••••••• a 120 14S400 

tG " 

4 )) 

Dita de xarqnc .•••..•••••••..•.•.•.•• a 160 

Chá hysson .......•.•..••....•.••..•• a :l$i00 

Somma ..•.•••••• 

Villa dt' Santa Hita, 31 de Janeiro de 18GO. 

F ..... 

Confere na quantia de trinta mil c qua· 
troccntos réi,. 

O Agente 

F ••••• 

H~cclli do Sr. F ... Agrntc tia Enfermaria 

Militar de 
a importancia total desta conta. 

Villa de Santa Hita, 1.0 de Fcv. de 1860. 

F .•... 

2fi5GO 

!)~600 

30$400 



MODELO l\. 28. 
13 pollcgadas de largura. 

Prrl tias graliliea~iics d~ hnm Eufermit'IHIHÍI', hnm EufrJ•mci1·o c dois 
Ajnd:llllcs de Euft·rmeiros, que C\CI'CI'rüo stws fmlrçõcs ua Enfrnnat·ia 

Militar tlc. • • • • . rm todo o mrz de. • • • • • de 18G 

ASS!f;:'i.\TURAS. 
rwm:s. 

1-------__ s ____ ) 

~ 

1--- --------- --------------

-- -- -------- ----------------
8 

-- ------------------------

-------~-R.~---

r~--:====~=~-8 ~----~ 

Attesto que os empregados constantes do prcscnlc pret cxcrcêriio 
suas respectivas funct;Oes em todo o mez de proximo passado. 

Enfermaria Militar de 1.0 de de 186 

(Assignatura do Agente. 
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:.UODELO N. ~!l. 
1:1 po11egauas dt\ l~tr;.'ura. 

E~Fimll,\Rl,\ llULI'l'J\U DE 

lhatlt•o drmomii'Utiro das gcnrros collstllllitlos pelos doentes ft·atados na mesma Enfet'mut-ia <hH·anle o mrz de de 181i 

Q l 1_ ~ DIAS DO MEZ. ~ 
== QUALIDADE DOS GENEROS. - . . -, e:: 
~ I 1 12131•15/ 0 j;jsj u jtolujt1jt3/ 11Jt:,JtufnjtsJtu! 2o[2t/2~ 1 ~*~1::,1 ~<;i ~'(~sj2u):w1:Jt. e=: 

~ I I I I I I I I I I I li I I I I I I I I I ' I I 

~ ======= = = =!=·=·=~=~= =i=~=r= = = = =l=l=!=,=r= =:= = = =~-- -~=~= -~ .~ ---------!- -~- -r-~-~-r-1-·-:--- -~- -j-1-/-:-r-·-:- _._,_:_-- -:------------ -~--- -~- -1-·-(-l-- -~-~-~- -:-------- 1---1----, 

' 

___________ ,_ -1--1-1- -~-~-~- --1-- -~-~--~---r---------~-~--
---------~- -1-1-~-r-1-11_- -:-·-'---- -1-~-~-:-~-:-:-:-,-1-- -~-'---r 
--------- -I-J-1-~-~-,- -I- -1-1---- -~--~- -·-- -,- -·-~-~-:-1-l- ---, 
=====--==·==I= =r=!=l=r=i=r·=;=r=~= = =1=!=1=.=l=!=!= =~=:=~= =!=1=r=1= ==: -----~- -·- -~-~-~--- -,-r-1-i-·-·-r-.-.- -~- - -~-~-:-- -~-~- -~ -----------------1-1- -·---- -·-·--- -I-·--~-·---- -1 

=======·==i= =1= =I===!= =!=1=r=1=i=lr=!=:= =~= =·=·=1= 1 =:=~~=1=1=1= ==~ ---------- -·-r-~-1-1-- -~- -~-·-·-'-1---- _j_-- --·-1- -r-1-- ---r ======= = =!= =l=:=c~= =:= = =l=[=i=·=r= = =:= = =~= =:=~=~=~=~=~=:= ==~ 
~.------------ -[-r-r-,~-,~-~·-r-~- -~-·- -l-l-1-,~- -~---~-.---i- -!-r-1- -~ .------------ -1-~-~-.-r-,-~-~-t-,- -~-~-~- --~-~-~-.-~~- -~-r-J-i-1-·1- --~ 
I (Rubrica do c;.:•:•:•.a.uduutc do Corpo) (Tu! lugar, tuutos de tulmcz de tal anuo.) O Agcu~. ~~. ~nfcrmariu I 

1,, 

,·. 

l" 
(-.:.; ... -
~~ 

(·'j 

~) 

(> 



UODELO 
Cada lauda uc !J 1/2 pollr!!Uilas <lP. largma. 

DEVE: 

loGO 

Janeiro. 1\rc!'hru o Agrntl' tlrsta Enfermaria Luiz 
~lanol'i da Si!Ya, 1'111 IIIIH'da COITI'IIlC, do 
Consl'lho Administrntil o da mesma, p:m1 
OI'COJTI'I' f1.' <ii'Sfli'WS tiOS dOC:lli'S, 1\IIC nel\a 
"' tratúrao durante o corrente mcz . . . 780SGOO 

" 4 lt!t'lll do Commntulnntc da 1.• hatcria 111' 
artililaria a cnYallu, para tratamento das 
n·spectiYns pra<;as pnfcrmas na dita En· 
fcrmarin. • • • . • • • . • . • . • . . . • . . • . . . • • • . • 2018000 

ll 5 Idem do da Companhia de in validos, etc.. 80$000 

" 11 Idem do da Companhia de Pedestres.... GOSUOO 

1:122S200 

Quartel de ..•..• , .•..•.........••.. 

O Fiscal 

F ..... 



l\T. 80. 

---~------~-~---~~-~---------~----~ 
-~ "-------~--~---------~--------~--

JXGO 

J.1neiro. Despl'rHku o .\gentl' desta EnJ'enuaria ct-111 
gc•ucros fornecidos por ,\nlonio .José, para 
as dit>tas c extraorclinarios elas praças 
nt•lla tratadas durante o l'orrenle IIH'Z, 

11.1. V E I{ : 

eomo se n\ do documento 11. 0 •••••••• 9~0HOOO 

)) b ld<'ul ~:on1 laYagent de roupas dos doPrllPs 
a Luiza da Luz, romo se vê do docu-
mento 11. 0 ••••••••••••••••••••••••••• ~··HO'JII 

)) 

)) 

)) 

" Idem com material para cseripturaçi1o d;t 
Enfermaria, como t·onsta do docunH'nlo 
n.o ...........•••..•.•.•....•........ 

6 Idem de olljectos athentieius, t:locumento 
11. 0 •••••••••••••.••••••••••••••. ••••• 

Jdrrn com duas carradas de lenha para a 
cozinha da Eurcrmaria, a Luiz ~!anoel, 
tlorumcuto u. 0 .•••••••••••••••••••.•• 

13.)500 

6$!i00 

Dinheiro que llt'il existindo em caixa por 
saldo da rceeita e cll'spt•za cll'ste mez.. 1:~:\SOOO 

na l'rovinci:t tl de dt• t~G 

O Agt•ute 

F ..... 

Decisr1es do Governo. 32 



N. 2L7 .--Circular de 17 de Maio de 1861. 

Dorlnra que, Sl'lltlo as gr.:tiliraç<>t'S tle exl'rrido inherentrs aos emprego' c 
sujdtas as tiPs[wtas, tÍÜl· dit's otT<hiunilo, IH'nhum direito h a á sua per
crpçao, tles<le que ct•:;sa o PX<·n·idu. 

4. • Directoria Gt~ral. -H i o de J aneiro.-Ministerio dos Ne
gocios da Guerra~~~~~ 1'í tle Maio de !Stil. 

Illm. e Exm. Sr. -Acontecendo que alguns o!Heines, que 
exenJw commantlos, sejfio chamados a l'unecionar em Conselhos 
de (;uerr<t ou outros serviços lernporarios, l'óra do lugar de sua 
parada, e por isso se supponhfio lesados em seus interesses, visto 
que as gralifieat;.ücs de exercício tem de ser abonadas aos quo 
os subsliluirelll: ('II!IIJH'C dt•elarar a v. Ex.' para que o raça 
constar {t Tlu~souraria 1L1 Fazt•nda dessa Provineia, qu1:, seudn 
as gratilic<t\'ili)S lk 1:xcn:il'io in\n)I'\'Bles aos empregos e sujeitas 
<Ís despeza' qll<) ellt'' oc:·asiun~w, ne:1htlln üird(o Ira <Í sua 
P•)I'Cl'[l\-ãO desd1: lJile ct·ssa o exercicio : que, devendo em I{U~l
quer caso prevalecer o burn do :;erviço, nenhum militar se pôde 
queixar [HH' ser lumporMi<UIIPnle elli[H'Có<Hlo em commissfio, 
qne pare~:a meno~ bt~!ll rl'!ribnida; e emiim que nos casos 
indicados <lS Inslruet,'(ws de ~4. de Julho de 1857 n~gulüo a ma
neira, por lJtW se di)Vem auxiliar os ollieiacs, que viajão por 
motivo de serviro. 

Enlrl't<tnlo ea;os havn<Í, em que mesmo por bem do serviço 
se li<~va altenller ao,; inll'rPsses individua.es , esses V. Ex. os 
trar;í ao ,·onlwcimcnlo do (;oVI'fllo imperial para se providen
ciar como f() r justo, l't'COIIIlllt~ndando, poróm üquella Repartição, 
que nenhunlit gralitica•Jw abtHW, etll duplicata, sem ordem desta 
~ecretaria de Esla!lo. 

J)eus (;uarde a V. Ex .-:llarquc:: de Caxias.-Sr. Presidente 
da Provinda d<~ ..... 

~~. 2tR- FAZE\DA.- -Em 1'7 de M11io de 186!. 

He~n]yc sohrc ~ cornpl'll'tH'ia tlc jmistlir~;1o para tlrcidit· nrn;t que~tão 
suscitada t•ntrP <t Cai\a Et·onolllit·a tia llahia e um necioHisliJ. 

Ministerio dos 1\'p~ocios dit Fazenda.- Hio <k Janeiro em 
17 de :\!aio de 1Slil. 

Illrn. I' Exm. Sr.- Tt'llllo-SP ~ua .Mngesta<k o Imperatlor 
Conl'ormat!o ('il!ll o part~l'lH' da Sl'!'\'ÜO de Fazenda do Conselho 
dn Estado, qtw foi ouvirLt soht't' a representação, <JUe aeom-



panlwu o officio r!P Y. Ex. n." 11H, de 18 de .Janeiro ultimo, 
na qual o Dr. José <le Jlarros l'illH'nfd se queixava dr~ llirPdoria 
da Cnixa Eeonomica dessa Capitnl por hnver obstado a qtw 
cliP rf'lintsse inlcgrnlnH'nle os t':tpilat'.'i que dcposil:írn na llH'SilH1 
Caixa: llonYI~ por ]Jelll o mesmo Angu:;lo S1•nhor por Sua 
lnlpcrial Hc,oluçiío de 1 !) do cotT<'till' lld('rmitwr qtw, devPtHlo 
\:ws 1(1WStüPs snseitaóas l'nlre a Caixn n Sf'liS aceionislas, ou 
antes f;onlriLuinles, sPr discutidas p<•lo;; in!Pn•sc;ado:; nos Tri
bunaPs compPtenlt•s, J Pste•s dt•vt~ o quei:·:oso rPcorn~r 1 ara 
all!•gar o direif11 f! li r! lhe ;H;sisl ir. 

lkn:; (;uardP a V. Ex.- .To.<1; Jlfm·in da Si ira l'oronlws.
Sr. PrPsidcnté da Província da Bahia. 

N. 21!J.- Cin:n];Jr !I<~ 17 rk i\! aio de 1Hiil. 

Declara qur o llrcrclo n." ~.G!)!J de 2.; dr lSoYemhrn ,:o annn p11~sado, n·
glllando os ronlraelos de lransfprrtH'Í<l de~ Psrr:tws, t'onlc;m dispnsiçrl('s 
qw' ~ão npplirnYris ;1 todiJ o Impcrio. 

illinislrrio elos NPgocios da Fuzenda.--Hio de .lanriro ent 17 
de l\faio de 1SGI . 

.Josó Mnria da ~ilva Paranho', Pn~sidPnte elo Tribunal do 
ThPsouro Nacional, rrn solução <is dnvidns qtl<) se~ lelll snsdlndo 
sobre n inll'lli!.z:encia do art. 1'-l,% 7." da L<'i 11. 0 1.11!~ riP 27 !],, 
Sl'lcmbro de 18GO <' H<·gulanwnto n." :2.(i~Jn <k :m dP i'\ove•ntbro 
do lll<''IIIO anPo, llilJliU'k em que~ cxi~Pllt, sob :wna <k nullidatlt•, 
escriplnra publica para o.~ eonlt'iJde,s dP cotllpra I' Y<'tHla, !roca 
c daçiw in so/ulwn de t~SITavo:;, l'lljo valor <·xre~dn de• :WO:'iOOO, 
e proltibcrn, soh a mesma ]H'tl:.l, a~ t·arlas de~ onkns n;ts I tilll~ar~·i'íPS 
r!Pslc gcnr,ro e:Jtrc fH'SS:htS aus<~nks, i\S qu;t<~s clPve·rão <'t:t Ines 
casos p<Jssar proe·nraçües l':iJWciws; declara :tos Sr~. JnspPclon·s 
dns Tltesonrarias de~ Fazenda, qnP t•sLts disposit:ô:'s s;lo ilpplicavPis 
e dnvt~ll1 ser ohst•rvad:ts l~lll lodo o litll r•rio, ;í visla da lllii!Wira 

gelll~rica por qnn se <~X pressa a r<'f··~rida Lei, •~ da natureza do 
as<;urnpl.o; se~ndo enlretanlo cerlq, pl'lo fJU!~ loca no quantit;~livo 
e cobrança llo iilqlOsio, que JH~,;ia parte :-fio a 111esma Lei e 
Hcgulnnwnto appiicavei:; súnwute ;\0 :\lunieipio da Cúrl!', OtH!e 
o n'li~rido imposto pcrlrnrc <Í J'(•nda geral. 

Jo.<é Maria da Silra Parrmhos. 



N. 220.- Em 18 de Maio de 1861. 

O Decreto n." 2.G99, de ~8 tle Noycmhro de 18G() sobre a lraõlsferencia 
de rs~raYos cont~lll disposi•;ões que dn·rrn ser executadas em todo o 
llli!JI'I"ÍO. 

Ministcrio dos Neg-oeios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
18 de Maio de í8G1. 

111m. e Exrn. Sr.-:Ern resposta ao officio n.o 28, de H de 
1\larçn ultimo, n•1 qaal V. Ex. eommunica trr, em solução a 
duvida que lhe foi pmpos!a pelo lnspector do Thcsouro l'u
bli,·o Prol'inci:tl, rcsoll·ido ljlld o lkerclo n." 2.U\J9, de 28 de 
Novembro do anuo pa,;saLio, rPgnlando os contrados de trans
r,~rPnr.ia de I'SCJ'ii\'OS I~ a ii!Tf'l~ilda('iill do I"I~S[lCdivo Ílll)lOS[O da 
meia siz;1, con!{·nl disp11Si1:1li's f!l'l'aPs que são applicavcis a lodo 
o lmpPrio ~~ ou! r;,,; t'Sjll'cia.-~; ao J\Iunicipio N1~u!ro, pcrlen
crnrlo ao numer" dnque:l;:s as qtw dizPIH n~spt~ilo <i fúrma 
da :·clt~braçii:l dos sohn·dilos ,·.ontrar,Los, c ao Hunwro desta,; 

as que se rd1~n·m a fix:11:il'l do valor do imposto da meia siza 
c a prescrip~·ilo dus nH·iot' d.' sun :u·reearla<;iío : dedaro a Y. 
Ex. tpw ht'lll dccidio a duvida proposta, sendo qnc a sua 
dt•cisiio PSiiÍ de ar~corilo co111 o que j;í em Circular n.• :35, de 
17 do corn~ntl', se r!Pelaro11 ús Tlwsourarias de Fazenda. 

Dons ( ~u:ll'(le a Y. Kc- Jose ./Jfm·irt da Silva Paranhos .
~r. l'residcnlt• da l'rorincia do 1\lar;\llhi\o. 

!'\. 22!.- Em 20 dr~ !\Jaio dn 1861. 

A clapc 1los l~uardas da ,\lfanilrg.l nno sr drvr ilrsront.1r por Ol'rasi;lo de 
falias por nojo, moll'slias e outras scnwlhantes. 

Minislerio dos Nqwrios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
20 de i\laio de J8(i1 . 

.l11só Maria da ~ilra l'aranhos, Presidente do Tribunal do The
souro NacionHI, <!Pelara ao Sr. lnsp,~ctor da Thesouraria da 
Província de S. Perlm do Sul, Plll resposta ao seu nfficio n." 
75, tle 1:-J de Auril lindo, qut~ hl'lll I'I'Solveu a duvirla proposta 
pela Contnrloria, decidindo qnP a dape dos Guarrlas da Alfan
dl'g;l, sendo eonsiderada como ali lllt'nto, niio se deve descontar 
por oecasião de faltas por nojo, mol1•s!ia on ou! ras semelhantes, 
n sim sómente nos eusos de Iieer1~'a, corno se pratica no E:\er
eito. 

.lo.~c Maria da Silva Paranhos. 



N. 222._:_ IMPERIO.- Aviso de 20 de Maio de 1861. 

Ao Presidente d.1 Provinci<t d.1 llahia, dPclarando que uao sP- deve encurtar 
o pr.1zo marcado na lei para a apm·.1çüo dos ,·otos d<' Depntndos c ~c
nadorrs. 

3.a Secção.-Rio de .Taneiro.-Ministerio dos Negocios do lm
perio em 20 de Maio de 1861. 

111m. c E\tn. Sr.-Foi prc~.,ente ao (~orerno Imperial o o!Ti
cio de V. Ex. 11." 17!) do prime i ro do 1:orre11l!' 11H'Z, ~~rn q ne 
COI!llllllllÍCil f(tiP, CO!Il 1flt:l11[0 O art. ::!5 do JIPCfi'(O 11." 2.fi:!1 
de 22 dr, A;.\os!o de IHtiO delermittl: qtt1: ::o diao; d!'pois do 
marcado para a eleiçiio <k });•palados á AssPmlJl<'·a t:eral Lc:
gislaliva, a Camara .'llunicipal cab1·~·a do districto eleitoral faça 
a aparação dos votos na ftírrnil d<lS a,·ts. 83, SG e 87 da Lei 
llei-;"ulanwntar <las elniçõ;)S, todavia \-. Ex. Psl<1 disposto a di:
te:·ntinar quo na eld~·ilo, qw: lllitl'l'llll para o di<t !J do pr•J\illlo 
mrz de .Junho, para preeneher a va.~a qut: lt:v1: lugar 110 !Lo 

di:;lric!o eleitoral 11l:ssa Provineia, t•.m I'011SPI(U!'nria de lt:r ~iua 
~Iac;cstade o Imperador !111~ 110 llli'<Hio ?li in istro P Sc·cr('! a rio de 
Eslall<l d 1s N1•gocios do li.!pnrio, s'~ proct~da log·o ;í dita apu
raç;1o, SI' porn:ntura ant1~s d1: lindo "'(Udle prazo foreut l'l'I'C

biiLH todas as actas do-; collPgios dei loraes; e pede 11 tte o 
mesmo (~ororno resolva a esk respeito o que t'1ir mais acer
tado. 

Em resposta declaro a Y. Ex. que, tendo a ]1·i marr·,HJo 
o prazo denlro do qual se dPve li1Z1'r a npum~:;lo dos votos 
dos eollegios eleitoraPs, para o lim de se evitar os il1t:onvr:
nilmtes que resullavão dl> arbítrio concedido pdn Ll'!.!:islnç.ão 
anterior á lei de 1fl fle Agosto de I8'1G, conv{:m quo não sn 
limite o prazo d1: :JO rlias fixado pl'lu arl. 2!3 do !kerelo ci
tado por V. Ex . 

He cPrto que por decbii1•s do Goveruo Imperial, como sej:> 
enln~ outras, a do Ariso 11." 20 de D do Fen'l'Piro de 1848, 
tmn sido p1~rmiltidn quo se amplie o prazo da apurar;ão, para 
evitar qun deixe de ser apur:tda alguma acta que não ch1•guc 
dentro do tempo marcado para a apuração. Esta alteração no 
prazo hc admissivel, porque do!la n:io resulta ineonvPniPnte 
que seja de maior peso do que 3qudl1~ qu'~ s1: tlaria ti•~ não 
snt· apurada urna ada, cujos votos pudcssl'lll influir no resul
tado dn uma f'lnição; rnas no easo proposlo não h a vantagem 
em se fazer a alteração indicada por V. Ex., 1: rwm lPm rlla 
por fim evitar a!gmn int~O!l\'1'11icntP, pois que nenhum resulta 
de ser a apuração feita no irigPsimn dia marcado por \'. :Ex. 
para a deição de que se trnta. 

Dando conhceinH'nlo a Y. Ex. da opinião f:o (;ovl'rrto lrn-



, ,·ial áecrcn da que~tão snjPita, opmwo que estú de accordo 
com a tleeisão do <;i ta do A viso dP !} de Fevereiro de 18~8, 
ronv«'~111 t(tW V. Ex. niín t~XJH'I;a <l ordem a que se refere. 

nens (;uardn a\'. Ex.-.losd Antonio Saraiva.-Sr. Pn·si
uenle tla l'nwineia da Bilhia . 

. \11 Prr-sident1· dn Pro,·inri:l dr ~r-n~ipc, tkdarnndn que hc ronlra a I'OilYr

nirnria do ~"I'Yiço puh!ic·o qllc' PS J<-.;c·ri\.1J·~ cl.1s 'lf'."o'l." dr Hr1Hlas P Col·· 
lf~ctorin~ nc·rumH!I'ru o l'l.:l'rril'io do t'PiprPgo tlr Srrn·tilrio da CaJnara .i\lu
Hic:ipa\. 

:J." :kt~t;ii.o.-;;i:; t!eJ:11wiro .. --~linisterio 1h:; :"l1~g-ocio.'i do Jm
perio Clll 21 de M:1io dt~ Hlli1. 

Illm. c Exm. Sr. -TI'nl!o prrs:·nte o oficio dl'ssa presidt•nr.ia 
n." i) de 10 de :aneiro nllii"llo,suhmetlenl!o :í dt•cisii.o do(;o
vnrno [IIIJWrial n cltnida snseila<la a respeito da incompalihi
lidnde do etHJWcg·o lk [o;!:l:ivito da ~lt·sa de Hendas (; ·raes tla 
cidark da Eslaneia com o dt) 5t•cn·lario da Cantam Municipal; 
e Clll rPsposta tledi\I'O a V. Ex., conforme foi communieal!o 
pelo Miniskrio da Fawnda, tle aeconlo com a terct~ira rt~;!,'ra 
de incomp:1libilidark cslalwlec.i;la ll:l Aviso dl) !~ de Junh•l de 
1Sí!}, qtw a conv:•nieaci.t do SI'J'\Í!:o puhlic.o não permilk que 
os Escrivites das J\ksas dP Ht~ndas ·~ Co!kclorias aceutn!IIPm o 
Ui.ercido do cmpre!-(o d" St·crdario tia Ca1nara :\lnnieipal. 

Deus (;nard•~ n V. Ex. -José Antonio Saraivn.-· Sr. Vicc
p rt•sidt~nte de 8er~ipt•. 

A'.l Presidcnt•~ da Pmyincia ela Parahyba appro-;mulo a <ll'ci~fio, que tll~u, 
dt~ dCY(~rt'lP S('r oln-,·orados os 18 Eleilon•s da parol'liÍ.:\ do Pilar, immc
diatos ao nwis yot~1do, •~ que ten1 igual numero de ,·otos, c sorteado um 
oJ"cntre rlles para St'n ir 110 Consrlho :\lnlliripal <ll' rl'rnrso, na falta tlo 
ruais 'olaclo. 

:3.• Sect;ão.-Rio de Janciro.-:\Iinistcrio dos Ncgocios do lm· 
perio em 21 de Maio rk 1861. 

Jllm. c Exm. ~r.-Em resposta <to niTicio de Y. Ex. n.o 37 
uc 6 do corrente IIH'Z, declaro n Y. Ex. que o Governo Im-



pcrial approva, por ser conforme ao Decreto n.o 480 de 2'~ de 
Outubro de 1846, que V. Ex. ci1a, c ao Aviso n.o Stlo t.o 
de Fevereiro de 18'i7, § 1.•, a decisão pela qual V. Ex. dc
r:larou ao Presidente do Conselho Municipal de recurso do 
tenno do Pilar que, visto não ter comparecido para tomar 
par1c nos trabalhos do mesmo Conselho o Elcilor mais votado, 
devia clle convocar os it) Eleitores immcdialos que linhão igual 
numero de votos, ~~ proceder ao sorteio, afim de ser designado 
o que devia fazer parte daqudle Conselho. 

Deus Guarde a V. Ex. -José Antonio S1waiva.-Sr. Vice-Pre
sidente da l'arahyba. 

N. 225.- FAZENDA.- Circular de 21 ele :\[aio dl' 18fi1. 

Instruc ns Alfand•~gas sobre o modo por lpie drvcm havrr-se COill os navios 
prorc<!Pntes dos Estados-Unidos, yistas as aclual's rircu1ns!anria.l politir~s 
desse Paiz. 

1\linisterio tlos Negocias da F<~zcnda.-ltio de Janeiro em 21 
de 1\Iaio de 1 t-;G l. 

Podendo as aetuaes eircumstancias politi<:<ts dos Estados-Uni
dos trazPr erubara~:os aos d1·spachos dos navios qaP fnt·m 
o eornmerc.iu entre o lmperio c arp11~l!•~ Paiz, ~~ portanto n:igir 
rrll'tlidas exccpeion,ws l~ apropriatlas a !':iSI~ estado dn eousas, 
eumpre que nas Alfandegas do lmperio se adrnitta, f'!!l quanto 
de outro tuodo se niio provi~L·t•ciar, o procPdillll'ílto qtw a 
LPgação Imperial em 'Vashin.~ton onlt•nou ao Consul (;Pral 
c Viee-Consuks Brasileiros 11os termos das inslrur:t;.ü:~s juntas 
por copia : o que communico aos Srs. lnspt•elnn·s das T!tn
sourarias de Fazenda para sua inll'lli:~encia e excr:uçüo. 

José Maria da Silvr~ Paran!w.~. 

Pa1·te da~ in!dr•ucçõe.~ a fJUC se reftwc a Cb•
cula!!• tlcsta data, e que tetn r•elacão f!Ol!U a~ 
Alfatulegas da !mttct•itt. · 

1. o Onde dPixe de existir A lfanll•~ga Federal, sem qtw s1~ja subs
tituída por ou! ra, tkvetll o Consul ~~ Viee-Consuks do Brasil 
supprir ·a sua falta, no qtw possa a!l'•~•:lar a segnra1u:a das n·n
tlas do lmpcrio, ou inlcr<"~s•~ naeiona!, por trH~io de dPela
raÇücs ou juramentos prestados perante ell<~s, mencionado sem
pre o facto dt~ não existir no porto de sua rc;idcncia Alfandcga 
Federal. 



2. o Se dcsapparecer a ,\lf<mde.~a F0det·al, sendo subsliluida 
por outra creaúa pda Autoridade dissidenll~, devlfn leg;•lisar 
os th•tipaelws desta quü lhes fon~m apresPntados, .e forem ue
ce~:;arios :í segurança das rendas do )tnpcrio, ou do interesse 
nacional, ~·~tllpl"l~ eotn a IIH'Siltil declaraçiw de nilo exislir no 
porto de sua rcsirlencia All'ande~a l•\~deral. 

:~.o No caso de ~~sta!JdecPr-se Ulllil nova Alfandcga, creada 
pela .\uloridadP dissidenll~, sem qtw et~s:;o a adual All"atHiega 
Fed!'ral, elevem dar lo~o aviso ao Consnl Geral, par~1 que ~~ste 
o comnHillilJ.Ue á Lt~[~iH>io, que lüriÍ co~n!'tar ao <:overno Im
fll~rial o que livm· occorridu, 1: rldt'!"lllimido em tal easo.-Con
forme.-José Sereriat!O da t:ocha. 

N. ~2G.- Em 22 dt~ 1\laio de 18G1. 

Sobn•. o cxa.mc L'lll rohcurso para provinH~nlvjdos lugares vagos da Casa 
da Moeda. 

l\linislPrio dus Nq;ocios tla Fawnda.- Hio de Janeiro em 22 
l\Iaio ue 1861. 

E•n solu<;ilo as dm idas apresrnladas por V. S. em sru 
oflk:o n." 101i, <le 11 do cotTe!lll', para seu govl'rno no eon
cur.,u que deve tPr lugar no !lia 3 <le Junho proximo futuro, 
para o proviuwnto d\ls lugan•s vagos na Casa da l\foeda; tenho 
n d1~clarar a V. S. : f.", que ;í <·xecpção das pessoas que 
í)('\o art. !1. • do Ht•gulanwnto de H. de l\larço de 1860, são 
dispensad;~s do l'X<Illll', lllii<Is as mais devPIII provar ~~~~~ con
curso suas hai:Jilita<Jies nas lin~nas nacional n francl'za, c 
tamhem em aritht11dica; 2. 0

, que a eertidiio de bom compor
tamento, que o candidal~J tem de apresentar, deve ser a que 
se chama- Folha corrida-, a qual sóll!entc hc exigível da
quclles que não lon'Hl ninda Entprcgados Publicos; 3.•, que 
na parte thcorica do exame se deve scguir o que estú deter
minado •10 eitado l\egulaniento de 14. de Março, e que a 
respeito da parte pratica, de que nfío trata o mesmo RPgula
mento, sPrflo Examinndon~s o t.o Ensaiador, e o Chef~ de 
Fundiçuo, que km Curta de Ensaiallor, fieando a cargo do 
V. S. empregar, para que seja completa esta parte do exame, 
o tempo que lho pareecr eonYPniente c neccssario sem detri
mento dos trabalhos das olficinas; 4.•, que tanto o exame de 
urithmnticn como o da . .; linguas nacional e frunceza, devem 
ser feitos nesse mesmo Estabelecimento, propondo V. S. em 
tempo os Examinadores, quer para as sobreditas materias, quer 



para as ontr,1s, assim na parlr tlworir;~ como na prnlica; !i.", 
que deve V. ~. dar do conr~urso conltccirnr~nlo ao Tlwsonro 
•~m n~la!orio, ao qunl hn rk acompanlwr provas Pserip!as dos
exnnlinandos e um;~ !ab·~lla na qnal se consignem ;~s notas qw' 
a l'mla um dos mesmos roxaminandos fon~rn dadns pelos Exa
minadon~s em rnsultado do juizo qun llzrrcn: sohre as ditl'c
fl~nles partes do exnme. 

])cus f~nnrde a V. S.-JMé Jllaria da Silw l'aranlws.
Sr. Provedor da Casa da Moc<lil. 

:\". 227.- CircuLa· de :2:2 ti<' :\Iaio dt• 18(il. 

Etplir:.t a flo~lfrina do art. :{,i d~l Ilct'J'Pto 11. 0 2.::t:! dt· '.:?'J dP J;'nt'iro th· 
1 :i :) ~ ) . 

Minislnio rlos Nr~gocios da Fazcnua. -Hio rk Janeiro em 
22 de l\Iaio de 18G1. 

.Tost'~ 1\l:.lria da Silv;~ Paranlw.;, l'n·si<knle do Trilmn:JI do 
Thesouro Nac-ional, declara aos ~irs. lnspeclorr•s das Tliesou
rarins de Fazenda, pnra a devida P:XPenção, que prln Impe
rial Hcsoluç.ão de Consulta ele 1H do eorrcniP, tomada sobre 
parecer da S()eçfw dn Fazenda <lo Conselho de Estado, foi de
terrnina(lo:-1.0, que as palavras-çmprrgo ou eomrnissiío
quc se lôem no art. 3G do Ikereto n. o 2. :H3 de 2!l de .Ta
nciro de 185!), combinado carn a disposição do art. 37 do 
mesmo Decreto niio po~m referir-se senão a s:)rviços que 
tem vencimentos flx:ulos em Lei, ou Tiegu!amcnto fl'ito em 
virtude de Lei , ou a nmprego.; crr'iHlos pelo mesmo modo, 
embora os vencimentos destes srj<io rPgul:ldos por meros Avisos 
do Ministerio eornpeten!e, pnrq11n alt"•m d(• não ser rawavcl 
que trabalhos nxtraordinarios e lt~:npnr:1rios Pslr'jiío sujeitos üs 
regras c eondil:tks dos f)lllpregos pnblicos ordinarios, fôra nu
gatorio pretender applicar-lhes a di.;posiçiío do art. :JG, visto 
como daria isto lugar a que so marc;Jsso aos Empregados 
aposentados, ({IW em cada caso espeeial fossem ineumbidos 
de semelhantes trabalhos, gratificações nominalmente supe
riores <Ís que deveriiío pcrcnher !'111 compensação do serviço 
que prestassem; 2.0, que na doutrina do supracitndo art. 36 
não se deve fawr difft•rcnça entn~ Empregados aposentados e 
Lentes jubilados, sendo portanto extensiva a estes ultimos a 
regra estabelecida no mesmo nrti.!:(o. n <Jss:m mod i flcada, na 
parte relativa ao a~smupto, rr Cireu!nr n." 22 e\tledida «'lll 8 
de .Julho de 1S:5D. 

JosrJ Maria da Silva l'aran!ws. 
No mesmo sentido expedio-sl' AYiso <i DirPrloria Cera! de 

Contabilidade dn T llf's<m ro. 
Dec'ÍFÕes r/'1 Gorrnw. 



N. 228.-ll\IPERIO.-Aviso de 22. de Maio de 1861. 

Ao Presidente do Paranú, approvando a decisão que deu, para fazer-se a 
eleição prirnari:t de Gnamkcssa1a pela qualilica~ão deste anuo. 

3.• Secção.-1\io de .lanciro.-Ministcrio rios Ncgocios do lm
pcrio em 22 de l\laio de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao oficio de V. Ex. n.o 28 rlc 
9 do corrente mez, declaro a V. Ex. que o Governo lmperial 
approva, por ser conforme ao art. 11 das Instrneçõcs anncxas 
ao Aviso n. 0 168 de 28 de Junho de 18i9, a decisão pela qual 
V. Ex. declarou ao Juiz de Paz mais votado da parochia de 
Guarakessava, em solução ao seu oficio de 13 do mez passado, 
que a chamada dos volantes para a eleição de Juizes de Paz 
a quo ahi se tinha d(~ procedPr devia s1:r feita pela lista da 
qualificação do corr!'nle anno, por isso que ao tempo da mesma 
eleição estaria clla concluída. 

Deus Guarde a V. Ex. -1 o sé Antonio Saraiva. -Sr. Pre
sidente da Província do Paraná. 

N. 229.-FAZE~DA.-Em2i de l\Iaio de 1861. 

As concessões de uso-fructo, feitas pela Fazenda Nacional de terrenos na 
Lagôa de Hotlrigo de Freitas, são meros arrcudamcntos c não cmphitcuse. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro ém 24 
de Maio de 1861. 

Tendo Manoel dos Anjos Victorino do Amaral arrematado 
em 19 de Novembt·o do anno passado em praça do Juizo de 
Ausentes a chacara n.o 53 da Lagôa de Rodrigo de Freitas 
pertencente a herança jacente de D. Rita Constança Car
lota Bonina, viuva do arrendatario Joaquim José Bonina, e 
vendo-se da carta da arrematação passada em 23 de Março 
ultimo, que a Illm. • Camara Municipal expedio para essa ar
rematação Alvará de licença, c recebeu a quantia de 15ft.~100 
de laudemio; convém que a mesma Illm.• Camara informe 
circumstanciadarncllle sobre semelhante cobrança, dando as 
razões em que se fundou para eiTectua-la. · Hc certo que a 
Fazenda Nacional desapropriou sómentc o dominio util nos 
terrenos da Lagôa de H.odrigo de Freitas, e que ficou perten
cendo o dirceto a I IIm." C amara, por estarem esses terrenos 
comprehcndidos na área da anliquissima sesmaria concedida 
a Camara, segundo se vc das cartas de concessão de 18 de 



Agosto de 1567 e 20 de l\Iaio de 1667, confirmadas pela Pro
visão de 8 de Junho de 17!H, do auto de medição julgado 
por sentença em 20 de Fevereiro de 1775, do mappa demons
trativo da medição, c de outros fundamentos que se lêem no 
Rclatorio do l\Iinisterio da Fazenda apresentado ao Corpo Le
gislativo no anno passado. .Mas, como as concessões de mero 
uso-fructo de alguns dos ditos terrenos, f1ülas a terceiros pela 
mesma Fazenda Nacional, se devem considerar arrendamentos 
c nfl:o cmplliteusc, porque assim sempre forão considerados até 
pelos Tribunaes da Justiça civil, como se manifesta dos Accor
dãos da Relação da Côrte de 5 de Julho c 15 de 1\"ovembro 
de 185l, c do da H.elação de Pernambuco de 12 de Outubro 
de 1852, proferidos nos autns de acção de libello, que contra 
a Fazenda Nacional propôz Hobcrlo da Silva dos Santos Pe
reira; não h a motivo nem razão plausível em que se hasôe o 
direito do senhorio, isto he, da lllm.a Camara, para a cobrança 
do laudernio nos casos de trnnsfcrcncia desses arrendamentos 
de um para outro concessionario, aos quaes a Fazenda Na
cional não tem jámais conferido titulo de fôro ou sub emphi
teuse. 

Jose iJfaria da Silva Paranhos. 

N. 230.- GUEHRA.-Circular de 25 de l\Iaio de 1861. 

Determina qtw os vencimentos aos membros das rommiss<ics de exames 
pratico; só devem ser abonados, em quanto durar o trabalhu da commissão. 

4.• Directoria Gerai.-Rio de Janeiro.-1\linistcrio dos Ne
gocias da Guerra em 25 de l\Jaio de 1861. 

lllrn. c Exm. 81·.--Verificando-se que algumas vezes se tem 
dado uma intelligencia demasiadamente lilteral ao Aviso Circu
lar de 29 de Julho de 1857, abonando-se aos membros das 
commissões de exames praticos os respectivos vencimentos du
rante o mez de Março, embora os trabalhos durem só quinze 
ou menos dias, cumpre ponderar a V. Ex. que semelhante intel
ligencia he contraria ao preceito capital da Legislação sobre 
vencimentos militares, que sú manda abonar vantagens espe
ciaes, em caso de exerci cio, c portanto h e fóra de duvida 
que taes vencimentos só devem ser abonados, em quanto durar 
o trabalho da com missão. O que Y. Ex. assim fará saber á 
Thcsouraria da Fazenda dessa Província, para seu governo. 

Deus Guarde a V. E:c-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Provincia de .... 



~(iO _,. ·-

)Jinist:~rio do'' l\1~:-riH'ios da F:w~nda.-Uio ue .Janeiro Clll '1.7 
de :\!aio d1~ il'llil. 

A Sc:e1)Ío rk Fazen•la dil C!lll·:t:llw tk E,;tado, a qncm por 
Ordem de Sua l'rl:ti;".'taf!t~ o lmp1:rallor !'oi pres1:nle não só a 
questão sobre a prP:;crip~·:lo da divida d<o 2:~0:1~!J2), cujo pa
f.iamcnto reelamão JiJS{, l'inlo Coelho c outro:., como herdeiros 
de Hnnriqne Pedro de Almeida, prm·eni1•nle do saldo encon
trado a favor tkst\: por occa•;i:lo da tDill<l'la de snas contas, 
como pagador de di,S[H\::as mililarl'.> nu centro da Província 
do Ceará em o anna 1k H-\:l:): como a qnc so saseitou no 
Thcsouro, por ()(:l'a!;i;lo dP ~~~an1inar-s1\ a prdt!nl:fio daqudii'S 
herdeiros, soLn· o rollllido tle jurisrli('(;iío por ter sido a Fa
zenda Nacional jmlici;t!llll'Dll~ coatb:tnuada a pag-ar a sobredita 
quantia : tenrlo ,·isto ~~ Pxaminado os papeis rdativos á ma
teria sujeita, foi na s1n rnaioria de J>areecr: 
Quan~o á prescripçiio, que os rcelarnantcs nfio llOdl~rião ter 

incorrido nella, visto como de H de Setembro dn 1~:-JO, em 
que obtiverão despacl10 da TltPcoururi:J de Fazenda do Ceará 
até a data em que P"cliriío o pagamenlJ do s:lldo a seu favor, 
não deCOHÔrfio 03 eilll'll <lôlllO:' de (jlle falia H {j~i; porquantO 
o uircito dos supplkante~ a li:trer esse saldo depend<~ria da 
obrigação que a F.w~nda í\al'ion;JI rl'conlleer:sse ter de paga-lo, 
c tal obrignção sú poderia 'cr!!il'ar-se na tomada e ent.:ciTa
mc!lto das respectivas contas; sendo qne he .-.sla a doutrina, 
que se deduz do cap. g I do Hegimento da Fuzcnda de 17 
de Outubro dr~ 1Glli, e que foi expressamente consignada no 
~ 2." do arl. 'í." <lo lil•erdo de 1:! de ;\ovemLro de 18tH. 
Quanto a segunda qncslfio, qne o cnp. !,!) do Regimento 
dos Contos :Jeha va-sD em Yi:,:or como !Qgislação patria antes 
do Decreto n." 2.5'!8 de 10 de 1\Ian:o do anno passado, c por 
eonseguinte dnv•'ra ~;er n~.;o!vida pdas di~posi<;üt•s desse Hegi
menlo a reclam:u;iio dos lwnleiros de llcnri<tUe !'edro de Al
meida; mas, c.omo os rer!:unanli's n:corrérüo aos Tribunacs de 
.lustiçn, o oblivcrüo, bt\111 ou rm:l, contra a Fazenda !'\acionai 
senll\nça que p;~S,;ou 1~111 julgado, tlen~ esta ~;cr respeitada; 
sendo a wesma S11c1:<lo <I<~ Fawnda aecnrde em que Sl'jlío todos 
os papeis remetlidos <Í Assé\mbka Lc;.dslatha pnra decretar os 
fundos necessarios para pa;;anwnto da divida. E, Havendo o 
l\Iestlto Aug"usto Senhor por bem nssim Determina-lo, por Sua 
fmuH~diaLt•(• Imperial lk.;nllu::lo d" 1:s de lkzemhro ultimo, 
('Ollllllltnico a \". S. q11•~ 1w.;La d:ila siío O!i soilretlitos papeis 
••nviados ú l:alllitt'a do~ sr,;. lkpu!ados. 

Deus t;aarde a \-. E\.-Josc Maria da Silva l'aranhos.
~~r. Con~rllll'irn Dircclnr interino da ConlaLilidade· 



N. :.!:n.-Circular de ':!.7 de Maio dP lSfil. 

'Jinisl1~riD dos ;'\P~ocio3 d<t Faz~ndJ.-I~io de .la11eiro 1~ill 
'2'7 de liL!io de !tHi 1. 

Jo;é !\Iaria da Silva Paranlws, Prcsidenl1~ do Tribunal elo 
Tlwsouro Nacional, recomnwnda aos Srs. Inspednn·s das Tll<'sou
rarias de Fazenda que, alóm da dedar;u;ão ele que o liatlor 
ou li<Hion·s se obrigao cor11o principat•s p;~g·adon~s. cumpn~ qut: 
se liu:.;io nos lt~:·Bws ele !1an1;a lm.las as demais dt•d:.t rat;õPs 
exi;.:idas pdo art. 735 do Begula!llcnto das All'andt•gas du 1~J 
tlu Sel•'Btbro do anno passado. 

JrmJ .llfaria da Silm l'aranlws. 

Ao Pre>i<lente da Pro\ inda <fp l't••·nanJhnro lll'da• a cp11·, para l'!ll'ilo d,1 'nh,
litni•;ilo dos supplenlt's do .Juiz ~lunit·ipal, sú Jli'I'Yalt'l'l' a \a;.\a qn<' tll'ha 
o llOIHPilllo que ltiio f)rt'~tou jurllllH':tto; pPio <llll' n.'ío ht• :-;uppri' t>l o lu
~,:ar deixado pnr um supplPilte t[lW se untda tlo tlistrirto, sal\ o o ra'o tle 
es;;otar-se iutciranwute a li~ta. 

3." Sccçfw.- Hio de Janeiro.-:\Iinislerio tlos Nc;;ocios da 
J uslit;a em ~8 de Maio de 18tH. 

lllrn. c Exm Sr.- Em resposta ao oficio clalado de 20 dn 
Abril ultimo, em que V. Ec consulta ao liovt~fllo Imperial 
se deve considerar vago o lu~ar tle 1.'' supplcnte do Juiz l\Iu
nieipal do Termo do Ouricmy, nessa provinda, por ter Corndio 
Carlos Peixoto tle Alencar, que o occupava, mudado a sua re
sidencia para o do Extí, crendo por Lei provincial n. Mr:! de 2 
de Junho de 1858, e com füro ci vel desde !I de Fevcrei ru do 
nnno passado, ou se deve considera-lo impedido á \'isla da dis
posiçüo do art. 7. 0 do Decreto 11. 2.012 de Non~mbro de 1857, 
que, nüo sendo revogada pelo de n. 2.G7ü de 21 de Abril 
de 18GO, he omissa para o caso; lenho a communicar-lhe que 
S. l\1. o lmpC'rador, a cujo conhecimento lev<'i o 1111~neionado 
olllcio, Houve por heru Hecidir que, para rlfl'ilo ela substi
tuição dos supplenles de Juiz l\Iunicipill, só prevalece a Ya~a 
quo tleixa o nomeado lfiiC n;to prestou jurantenlo, o que 11i1o 
se dá na cspecie sujeita, uão sendo portanto suppri\d o lugar 
deixatlo pelo 1. 0 ~upplenlc Peixoto de Alencar, IIHHlado do tlis
lrielo, salvo o easo de esgotar-se inll'iralllenle a lista elos res
peel i vos su ppll'n I t'S. 

Deus GuardD a Y. Ex.-Francisco de Pauln de Ncqrciros Say'io 
Lobato.-Sr. l'rl'sidcnle th I•rovinci:t de Pcrnalllburu. 



N. 23i.-l\fARINIL\.-Aviso de 29 de Maio de 1~61. 

Determina que as promoçõrs no C:orpo de Officiacs Marinheiros tenh1io 
lugar súmentc nas (>pocas em que se fazem as dos Officiaes da Armada. 

3. • Secção.- Rio de Janeiro. -Ministerio dos Negocios da 
Marinha em 29 de l\Iaio de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Convindo que as promoções no Corpo 
de Oficiaes Marinheiros tcnhão lugar sómente nas épocas em 
que se fazem as dos Oficiaes da Armada, apresentando V. Ex. 
as competentes propostas até o dia 15 de Novembro de cada 
anno; assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento 
c execução. 

Deus Guarde a V. E·c- Joaquim José lgnacio.- Sr. Chefe 
de Esquadra lnspector do Arsenal de Marinha da Côrte. 

N. 23!S.-FAZEND.\.-Em 29 de l\laio de 1861. 

Como sr. !leve procrrlrr na arrecarla~ão do espolio de um estrangeiro de 
cuja naçJo ignora-se se existe ou não Agente l:onsular. 

Minislcrio dos Ncgocios da l<'azcnda.-H.io de Janeiro em 2!) 
de l\laio de 1861. 

Illrn. e Exrn. Sr.-Inteirado pela leitura do oficio do Juiz 
Municipal c de Orphãos do Termo da Cidade da Estancia, que 
acompanhou por copia o oficio de V. Ex. n. 0 1!S de 18 de 
1\Iarço ultimo, de haver o anteccs3or daquelle Juiz procedido 
na arrecadação do espolio de Antonio de 1\Ioma, natural da 
Arabia, pela fúrma do Regulamento de 8 de Novembro de 
18!St, por ignorar se havia ou não Agente Consular da res
pectiva Nação; sn me oiTerece responder a V. Ex., além do 
que já a respeito foi declarado em Aviso deste Ministerio de 
28 de Dezembro do nnno passado a essa Presidencia, que o 
facto de se ignorar se existe ou não Agente Consular da nação 
a que pertence o estrangeiro não he motivo para se proceder 
nos termos do Hcgulamento de 8 de Novembro de 18!S1 ; pelo 
contrario, na duvida, o que se deve observar he a rrgra geral 
nas arrecadações, que he o Rcgulo.mento de 15 de Junho de 
18!S9, deixando a quem de direito fôt• reclamar o que entender 
de justiça em presença da arrecadação nos termos do ultimo 
dos citados Regulamentos. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. I) residente da Jlroviucia do Sergipe. 



N. 236.-IMPERIO.-Aviso de 31 de :Maio de 1861. 

Ao Presidente da P1·oyincia de Santa Cathariua, approvando a decisão que 
deu, de dever a Junta de qualificação da parochia de Porto Bello ser 
convoeada c presidida !Jelo Juiz de Paz mais votado do presente qua
trieonio, visto não o ter feito em tempo o do quatriennio findo, o qual 
d('YC por isso sollrcr a multa da lei. 

3. a Secção. -Rio de Janeiro .-Ministerio dos Negocias do Im~ 
pcrio em 31 de l\Iaio de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio do antecessor de 
V. Ex. n." 98 de 30 de Março ultimo declaro a V. Ex. que 
o Governo Imperial approva, por ser conforme aos Avisos n. "" 
33 do t,o de Fevereiro de 1853 c 18 de Janeiro de 185'~. 
a decisão pela qual essa presidencia dcclaro•1 ao prirndro Juiz 
de Paz da parochia de Porto Helio que n elle, na qualidnde de 
Juiz de l'az mais votado do ultimo qualriennio, compelia con
vocar, na fôrma do art. 4." da lei de 19 de Agosto de 1846, 
os Eleitores c supplentes para a formação da Junta revisora 
da qualificação de votantes da mesma pnrochia, c presidir aos 
respectivos trabr.lhos, visto que, não tendo sido feita a refe
rida convocação pelo Juiz de Paz do quntricnnio lindo, que se 
achava em exercício no dia 21 de Dezembro do anno passado, 
e devendo ella portanto cffcctuar-se depois de se achamm em 
exercício os Juizes do actual quatriennio, ao mais votado deste 
competia convocar c presidir a dita Junta, cumprindo oulrosim 
que fossem convocados os Eleitores c supplcntcs da legislatura 
passada, por isso que os da actual ainda não se achavão re
conhecidos pelo poder competente. 

Observo entretanto a V. Ex. que ao referido Juiz de Paz do 
quatricnnio lindo deve ser imposta a multa do art. 126, § 1.0 

n.o 4 da Lei de 19 de Agosto de 1846, por ter transgredido 
a disposição do art. 4. o da mesma Lei, que manda fazer a con
vocação dos eleitores e supplentes um mez antes do dia mar
cado para a formação da Junta. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Antonio Saraiva.-Sr. Presi
dente da Província de Santa Catharina. 



N. :2:17 .-F.\ZE:\0,\ .-Em 31 lle ~Iaio ue 1SGI. 

A n'slrir~:ío de ~ o:o drn~ rer~hir sohre o limite ou ma:(imo !Pg:tl a que 
púdc altin;;ir a ctniss;1u do llanro . 

. \linistrrio dos Negocios ua Fazcnda.-Hio <Ir Janeiro em 31 
<k ~Iüio de 18(.i1. 

Illm. c Exm. Sr.-Em facr, da doutrina do § 3.o do arL 
1.o da Ll'i n.• 1.0fl3 de 22 <le Agosto de 1SGO, os flancos de 
drmla~ão creados per Deeretos do Poder Executivo, que no 
lim <k um anno não sr~ acharem habilitados para trocar sua~ 
nnt:1::; em ouro, deverão rcstrin~it· anm:almente a som111a dos 
seus bilhetes á vistn e ao portador na proporção que f1\r mar
cada pelo Governo de accordo com os mt~smos Bancos. O De
~~reto n.• 2.G8;) dr) 10 de l':ovembro, arl. G.", firmou a regra 
1\e qnP, no nono nwz 1la data da Lei, aos Bancos, em taes cir
~~umstancias, cumpria propt)r ao (~overno, sob as penas do nrt. 
7 ." rl:t Ld, a sonttn:l dos SI)IIS hilhclcs on notas que devrrião 
St)l' rf)lira!l;ts da cirr:ular::ío no anno sP.~IIinlf'. E r~nl.rdanlo 
passava a época da apn)St~nlação dessas propostas, ~~ como o 
tlovemo não recl'lwsse nem uma por parte do Banco dessa 
Provineia, deve-se concluir, ou qnc o mesmo Banco está habi
litado para o pa~nmcnlo l]r) suas nolas <·m m<H~da de ouro, ou, 
S<~ não Pslil, que deixou de cumprir o prPct~ilo do rdr)rido art. 
G.• do Decreto n.o 2.G85. Na segunda hypolhese podem razües 
altendivcis ter occasionado a falta a que alludo; e neste caso 
autoriso a V. Ex. para, depois de verificar a existeneia dessas 
rr:zües, e de convencer-se da sua plausibilidade, marcar ao Banco 
do :Maranhão a reducção de 3 o/. no quantum fixa<lo para sua 
emissão pela tabella annexa ao j;í mencionado Decrdo n." 2.G85; 
ficando cntcndi<lo que essa reslrieção deverá operar -se no anno 
que começa em 22 de Agosto proximo futuro, c que na fôrma 
da Lei recahirá, não sobre a som ma dos bilhetes que então 
cxislão na circulação, mas sobre o limite ou maximo legal a 
que a mesma emissão podia chegar. Da sua decisão queira 
V. Ex. dar conhecimento ao Fiscal do Banco. · 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paraníws.-Sr. 
Presidente da Província do Maranhão. 

ldenlico ú Presidencia da Prmincia do llio Grande do Sul, 
o communicou-sc aos Fiscars dos Bancos respectivos. 



N. 238.-Em 31 de Maio de 1861. 

A rrstrirçiio de 3 "'o dele rrcuhir sobrr o limite ou maximo legal a que 
' pótle attingir a emissão do Banco. 

:\Tinislcrio dos Nrgocios da Fazcnda.-IUo de Janeiro em 31 
de Maio de 18G1. 

Em seu oficio de 20 do corrente me exp<Jc Vm., por parte 
do Conselho de Direcção do Banco da Bahia, que, não tendo 
o mesmo Banco chegado a aproveitar-se da faculdade de emittir 
até ao limite lixado na tabella annexa ao Decreto n.• 2.685 
de 10 de Novembro de 18GO, antes reduzido a somma de suas 
notas crn circulação á 2 .tiO: 045:tt>OOO, parece não estar com
prehcndido na obrigação imposta pelo § 3.• do art. 1.• da Lei 
n.• t.083 de 22 de Agosto, c art. 6.• do referido Decreto, e 
conseguinterncnte que se achava dispensado de propôr o re
colhimento de uma parte dessas notas, como consequencia de 
não as poder ninda trocar em ouro. Em rc~posta, cabe-me 
l]pr,Jarar a Vm. qnP, se:..;undo resolveu o Govr~rno Imperial para 
todos os Bancos que incorrerão na disposição da Lt~i cilada, 
devem elles, no primeiro anuo que vai começar á 22 de Agosto 
proximo futuro, reduzir 3"/. no quanlum fixado para suas emis
scíes pela tabclla annexa ao Decreto n.• 2.ti85 acim<1 referido; 
visto <[IW, na flirma da Lei, tal rPslricção d1~verú rec;lltir, não 
sobre a som ma da emissão circulante, mas sobre o limite, ou 
maximo legal a que ella podia attingir. Nestes termos, o Banco 
da Bahia deve considerar como limite da sua emissão legal, 
em o novo anuo que começará a 22 de Agosto, não a somma 
de 2.832:7GO:;t~OOO, que lhe marcou o Decreto n.• 2.685, mas 
a que resulta da dcducção de 3 ·;., ou d!l 84:982~800. Se 
a sua emissão eO'ectiva está ainda aquem deste segundo limite, 
não Oca o Banco obrigado a restringi-la no período a que se 
refere a Lei, mas esta circumstancia não o isentava do cum
primento do art. 6.• do sobredito Decreto; c, portanto', bem 
procedeu a Directoria em prevenir a solução que ora lhe he 
dada. 

Deus GLwrdc a Vm.-José Maria da Silva Paranhos.-Sr. 
Presidente do Banco da Bahia. 

Communicou-se ao Presidente da Provincia e ao Fiscal do 
Banco. 

Decisões do Governo. 34 



N. 239.-Em 31 de l\laio de 1861. 

As qurstücs <lc mero intcrrsse pnrticular l'ntrc o Banco c os particulares 
dcl'cm ser •lecitlidns pela Autoridade Judiciaria. 

Ministcrio dos r\egocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 31 
Maio de 18G1. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solucão ao officio de V. Ex. n.• 23 de 
12 de Abril proximo lindo, n'o qual communica ter a Directo
ria do Banco dessa Província recusado mandar pro~essar a trans
fcrencia de cem acções do mesmo Banco, que o Tonente-(iene
ral Darão de Porto Alegre pretendera fazer com outorga de 
sua mulher que as houve em partilha como herdeira de seu 
tio, o Commcndador Israel Soares de Paiva, tenho a respon
der a V. Ex. que, inteirado do occorrido c reconhecendo a justa 
intenção corn que V. Ex. procedê r a , toda via não deve o 
Governo Imperial tomar providencia alguma <Ícerca da questão, 
cumprindo aos interessados, se o quizerem, usar dos recursos 
lcgaes para a autoridade Judiciaria, que he, neste caso, a com
petente; por quanto, sendo de mero interesse particular a questão 
suscitada entre o Banco c o Barão de Porto Alegre, em con
sequencia de negar-se aquellc a eJfectuar a transferencia das 
acções da Baroneza do mesmo titulo, por entender que em face 
do contracto ante-nupcial e da instituição testamcntaria, rela
tiva ás mesmas acçõcs, são cllas inalienavcis em vida da Ba
roneza, e devem passar á seus filhos; não hc este acto do Ban
co contrario á disposição alguma dos Estatutos, os quacs não 
podem privar a administração do Banco de deliberar como 
entender de justica sobre o seu procedimento nas relações com 
o publico. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.-Sr. 
Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

Communicou-sc ao Fiscal do Banco. 

N. 240.-Em 31 de Maio de 1861. 

A rcstricção de 3 o /o rlcyc rccahir sobre o limite ou maximo Iegnl n qne 
pútlc attingir a cmissao do llanco. 

Ministcrio dos Negocios da I<'azcnda.-Hio de Janeiro em 31 
de Maio de 18G l. 

Em resposta ao officio que Ym. me dirigio em data de 11 
do corrente, proprliH.lo em nome da Dircctoria do Banco Com-



mercial c Ag.ricola, retirar da circulação, no anuo que vai começar 
em 22 de Agosto proximo futuro, a somma de 217:150:tl!OOO, 
t•quivulenlc a 3 °/o da mnissão llxada na tabella l.lllnexa ao 
Decreto n." 2.68~ de 10 de Novembro de 1860; visto que, 
niio se achuiHlo o llanco habilitado para abrir o troco das suas 
notas em ouro, na fúrma da Lei n." 1. 083 de 22 de Agos
to, tem de observar o que se acha preceituado no art. 6." do 
mrsmo Decreto: cumpre-me declarar a Vrn. que o (;overno 
Imperial annue á proposta acima dita, ficando entendido, como 
hem o cornprehendeu a Directoria do llanco, que a restricç.iio 
de 3 °/o, ora dell'rrninada, deverá, na fórma da Lei, reeahir, não 
~obrt• a som ma da emissão circulante, mas sobre o limite ou 
maximo Jpgal a que ella poderia attingir em conformidade do 
mesmo Decreto n. 0 2.685. 

Deus Guarde a Vm.- .losé Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente de Banco Commcrcial c Agricola. 

Srmclhante ao Presidente do Banco Rural c llypothccario, 
c couuninucou-se aos Fiscaes de ambos so Bancos. 

N. 2H.-Em 31 de l\Iaio de 1861. 

A rcstricçfio de 3 °/o deve rcrahir sohrc o limite ou maximo legal a que 
póde attiugir a emissão do Banco. 

:\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 31 
de Maio de 1861. 

lllrn. e Exm. Sr.-Em resposta ao oficio que V. l~x. dirigi o
me em data de 11 do nwz proximo passado, acompanhando 
o requerimento em que o Novo Banco de Pernambuco pede para 
retirar da circulação a somma de 44:580:POOO em notas de 
50~000, equivalente a 3 '"/. do computo de sua emissão, visto 
11ão se achar habilitado para trocar as suas notas em moeda 
de ouro, na fórma do § 3." do art. Lo da Lei n." 1.083 de 
22 de Agosto de 1860, e urt. Ü, 0 do Decreto n.o 2.685 de 10 
de Novembro; cumpre-em declarar á V. Ex., para que faça 
constar ao mesmo Banco, que o Governo Imperial annue á essa 
Jlroposta ; ficando entendido que semelhante restricção deverá 
operar-se durante o anno que co!lleça a decorrer no dia 22 
de Agosto proximo futuro, c rccahir, não sobre a som ma de 
emissão que então existir na circulação, mas sobre o limite ou 
maximo legal a que ella poderia atlingir em cumprintenlo da 
tabella annexa ;w re!Prido Decrete, 11." 2.685. 

Dl'ns (~uarde a Y. Ex.-José lllaria da Siha l'aranlws.-Sr. 
Presidente da Provinda dB Pernambuco. 

Communicou-sc ao Fiscal do Banco. 



.... ~ 268 ~ 

N. 8f~2.- Em o 1." de Junho de 1861. 

Sobre suhstitui~~o ti~ Directores e com111'a dns proprias acçõcs pela 
Caixa -1\cscrvu !\l!'rf'antil- da !Jahia. 

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazcnda.-nio de Janeiro em o t.o 
de Junho de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo sido submcttido ao cxnme da Sec<:ão 
de Fazenda do Conselho de Estado o officio em que a l)irecloria 
da Caixa- HL•serva Mercantil- dessa Província communicou no 
c;ovcmo Imperial: 1.", que, no db 24. de Janeiro do corrente 
anno, convocára a Asscmbléa geral ordinaria dos seus nccionistas 
para proceder á substituição de dous lhrectorcs, que e!Tectivmnenle 
teve lugar, por entender ser esse o espírito da Lei n. o 1.083 
o Decreto n.o 2.685 do anno de 18ü0: 2.", que com o fim de 
obstar o progressivo dcpreciamcnto que soiTrião as acções da 
Caixa no mercado, resolvêra annunciar, por int .. rmcdio de um 
Corretor da Praça, a compra das mesmas acções, realizando 
logo a de vinte cinco, que csperaTa em breve devolver ao 
mercado, talvez com vantngem para o estabelecimento: foi a 
mesma Secção de parecer: qunnto á eleição, que a Caixa
Reserva Mercantil-devêra ter feito a substituição de um c nlio 
de dons de seus Direetores; sendo que, como já foi resolvido 
á respeito do Banco da Ila h ia, n'uma Dircctoria de sete mem
bros a regra á seguir-se para exccuçiio do § 11 do art. 2. • da 
Lei de 22 do Agosto de 1860 he substituir um só dos Dircctorcs 
em cada um dos trcs primeiros annos do quinqucnnio, dous uo 
4. 0

, c tambcm dons no 5. 0
; c, quanto á compra das acções, que 

fôra esse acto muito mais irregular ninda, por quanto em nenhum 
dos artigos dos Estatutos da Caixa se lhe dá a. faculdade de 
nrgoeiar em fundos puhlicos ou títulos commanditarios, e muito 
menos de comprar e vtmder suas proprias aeçõcs; antes he 
expresso em um dos artigos rnnnda1los alldilar nos ditos Esta
tutos, pelo l)ccrcto n.o 2.508 de 8 de Dt•zembro de 1859, que 
não he pcrmittido á Caixa-Hescrva Mercantil-da l~ahia fazer 
outras operações além das que se achão enurneradns em seus 
:Estatutos. Conformando-Se Sua Magestad1~ O Irnpcrmlor com 
este parecer da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, cum
pre-me, em execuç.ão de Sua Imperial Hesolução de 29 do mcz 
P!'oximo passado, declarar iÍ V. Ex. que, visto presumir-se boa 
1i~ nesse procedimento da J)irectoria e da Assembléa geral da 
Caixa, e haverem obrado de accordo com o respectivo Fiscal, 
nfio se lhes tornão cll't•etivas as penas que a legislação em vigor 
tem decretado contra tm·s infracçõPs; mas que deve a mesma 
Dircctorin, se ainda o não li.·z, devolver ao mercado, dentro do 
prazo que por V. Ex. lhe Ji.ir 11xatlo, as acçiics, que informa 
ter comprado, c providenciar p;1ru que uas futuras tres pri-



JJtt'iras J'('novaçües dos ])irt•clores só sr. subslilua um de c11da 
vez, e do11s na que lerá lug11r em o derr<Jdl'iro anno do quin
fJUennio; hnrmonizando-SP nssim, tanto quanto l1r hoje possível, 
o preei'ilo !Pgal, eom os aclos qtw delle se d<•sviüriio, c se refl'fcm 
no sobr«'dito ofiicio. 

Deus tiuarde a V. I~x.-JIJsé Maria da Silra Paranhos.
Sr. l' residente da Província da Bahia. 

1\', 343.-Em o 1. 0 de Junho de lSiil. 

Ahono de wntimentos, em yisla elo altf'slado df' rn•qJI!'Ilria, aos 
cmpre1,;<1dos c uperarius da Typographia ::-:arioHal. 

1\linistcrio dos Negocias da Fazcnda.-Hio de .Hwciro em o 1." 
de Junho de 1l:G1. 

Deelaro ao Sr. Administrador da Typo;rraphin Kacional em 
r<·sposta ao seu o!Tieio dt~ lt. do nH~z p;1ssado n. • J 66, no q11al 
pede providencias tendentes á evitar ahusos da parte dos ope
rarias respcetivos á quem o Governo tem mandado abonnr wn
cimeutos em quunto se adwn·nt, por doen~·a, impossihilitndos 
ele servir, que m·nhuma medida tem este l\1inisterio de tornur 
á semelhante rPspeilo; por quanto, compelindo 110 Sr. Admi
nistrador na fôrma da disposi~·iio do % 22, art. 4.• do Hegu
Jamenlo de 30 de Sct,~mbro de 185\J, remellt'l' mensalmente 
ao Thesonro o aUcstado de frequencia dos empregados c opc
rarios, lhe cumpre verificar se aquellPs á quem S<' refere, estão 
ou niio nas circumstaneias de reeehcr taes vencimentos, fazendo 
no referido atl•~starlo as declarações necessarias.-José J1!aria 
da SilvCJ Paran!tvs. 

N. 34.fJ..-lMPEIUO.-Avsio do t.o de Junho de 1861. 

Ao Inspector Geral interino da lnstrucçao Primaria c Seruntlal'ia, drdaraudo 
que os SCJ11_inarios Episcopacs nilo cstno romprehenuiuos no li<'~!: lamento 
n.• 1.331 A de 17 de Fe1crriro de lS~'<, c dando [H'Oiid<"neias solJrc o 
1-icmiuario de S. José d'csta Côrtc. 

4." s~cç.ão.- Hio de Janciro.-1Iinisteri0 dos Nq;ocios do 
Im per i o em o 1. • de Junho de 1861. 

Com ollieio dessa Inspectoria Geral de :!ft. de l\lnrço de 1860 
foi transmittido por copia á este l\linistcrio o omcio do Dekgado 



do 2. • dislricto da Insli'Ueçiio Primaria c Secundaria do Municlpio 
da Ci)r·tc, cornmunicando reinar a desordem no Seminar,o epis
copal de S. José. 

Para se tomar uma deliberação conveniente, nilo s\Í no raso 
de que se trata, como lambt~m crn outros de igual natureza, 
l'oi ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de 
Estado sobre os seguintes quesitos: 

t.• A inspecção do Clhino, creada pelo Hegularncnto de 17 
de Fevereiro de 18:)1., abrange os Semi na rios, c quacsquer 
outros cstabeleeimenlos religiosos de instrucção, abertos á l're
qucncia do publico, tilnto pat'a os que se dediciio ao estado 
t•.cc!Psiaslieo, corno para os que se habilitüo para outr·as pro
lissiil's , corno acontece com o Scminario episcopal de S. de 
Josó '? 

2. • Na hypothese de solução negativa, o que convirá fazer 
por parte do l~overno Imperial. para cohibir factos taes corno 
ilf!Uclles quo forão comrrrunicados pelo referido Delegado ácerca 
do Scrninario de S. Josó't 

1~ Sua J\lagcstade o Imperador, de conformidade com opa
rceer da n~rcr·ida Secç.fio, exarado ern consulta de 27 de Abril 
de 1860, lia por bem mandar dcelarar, sobre o primeiro que
sito, que o Regulamento approvado pelo Decreto n. 1. 3:H A 
de 17 de Fevereiro de 1854 nfio compt'ehendc os Serninarios 
cpiscopaL's; c que rwm conveniente he que os comprchenda, 
por quanto são inslituidos por leis ecelesiasticas, por cllas regidos 
,. sujeitos <Í autoridade dos llispos. Eur lodos os Estados Ca
l holieos conservão esse caracter de ind<)pcndencia; a -sim forão 
institui dos pelo Concilio Tt idenlino, c reconhecidos pelo nosso 
Direito na adopção datptelle Con•;ilio; alterar· hoje a base de 
taes inslituiçües fôra introduzir urna nova doutrina no Direito 
publico ]~cciPsiaslico. 

A eircumstaneia de serem admittidos nos Smninarios cpis
copaes estudantes seculart~s teTe sua origem na f:.rlta de estabe
lecimentos de educação. Se agora se entender que clles estão 
sujeitos por aqnella cansa á inspecç;io gnral, os Bispos negar
se-hão a rec;cber diseipuliJs que não se destinem uo estado 
ecdcsiastico, c então o clamor serlÍ geral , já da parte dos Bis
pos, qup, se queixarão da violeneia que se lhes faz, já da parte 
dos particulares, que em muitos lugares não aehurão outros 
estabelecimentos crn que rnettão os scu5 11llro5, aliús nada será 
mais facil de illudir do que esta dislint:ção entre os fins o fllliJ se 
propõem os estudantes, bastando a declaração de que o discípulo 
se destina ao estado ecclesiastico. 

Ü> estabcleeimenlos ele iuslrncção funtlatlos pelos conventos, 
corno os do l\Iosteiro de S. Bento, oh,iecto do A \iso de 11 de 
Outubro de 18:18, nüo estão no caso dos Serninarios episco
paes. Estes têm uma instituiçüo regular, reconhecida por 
lei; aq uclles não l0m cxistcncia seuüo em 'irlu~c da faculdndc 
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gera I que todos tem, salvas as prcscripções lcgacs, de fundar 
esta bclecirncntos de in~trucçiio. Assim lw que no parecer da 
Secçiio dos Negocios do Irnperio de 25 de Janeiro de 18[;() 
declarou-se que cstaviio sujPitos ao Hcgularm~nto de 1851. os 
collegios t•stahclecidos pela Assoeiaçiio de S. Yiecntc de Paulo. 

Sobre o segundo quesito, o l\J~~srno Augusto Senhor, de 
conformidade com o citado parecer, l\Iandi! declarar quo 
nntcs do tudo convt;m 1dquirir um conhecimento cxacto n 
minucioso do Estado do Seminario de S . .Josó, c, reconlwcida 
a existencia de li11tas rnprehensivcis, dirigir-se um Aviso ao 
Prelado com a exposi~·iio do que tiver chegado ao conheci
mento do Govt~rno, afim de que elle dC as providencias neccs
sarias ao restabelecimento da disciplinu. 

Ficando assim definida a parte que cabe ao Governo no 
bom andamento 1los Seminal'ios Episcopaes, V. S. terá de so 
guiar, em casos analagos ao de que se trata, pelos preceitos 
acima cxpendidos, c portanto comrnunicar a este 1\Jinistcr·io 
qualquer occurrencia sobre que tenha de ch<unar a attençiio 
do Bispo desta Diocese, snndo bem provados os fados apon
tados. E, corno no mencionado ofilcio de 2!~ de l\Jarço de 1860 
declarou essa Insp<~ctoria geral que j;í tinha levado o oceorrido 
no conhecimento do Sr. Bispo Conde de lraj;í, cumpre que 
V. S. informe se, em seguidu desla communicaçiio c das 
providencias que de certo foriio dadas por S. Ex. llevrn., 
acha-se restabelecida a disciplina no Scrninario I~piscopal de 
S. José. 

Deus Guarde a V. S.--José Antonio Saraiva.-Sr. Inspector 
Geral da Inslrucção Primaria c Secundaria do 1\lunidpio da 
Côrtc. 

N. 3f~5.- Aviso de 3 d~ Junho de 186l. 

Ao Presidente da Província de l\linas Grracs, declaranrlo que não hasta a 
intcnçllo de fixar o domicilio em um J\!uuicipio, para se poder ser eleito 
Vereador, mas hc preciso a residcucia cfTectiva. 

3. • Seceão.- Rio de Janeiro. -Ministerio dos Negocios do 
fmpci"io éin 3 de Junho de 1861. 

111m. e Exm. Sr. -Forão presentes a Sua 1\bgcstade o Im
·perador os o!licios de V. l~x. n. 0

' 1 c 7 de 2 e 10 de Janeiro 
ultimo, o primeiro expondo a ouvida suscitada pela Camara 
Municipal da cidade de S . .Joiio d'EI-Hei ilcerca do Conrgo Jost; 
Simplicio de Siqueira, eleito Vereador para o actual quatricn· 
'Rio, e á quem a mesma Camara não quer dar posse do refe
rido cargo, alle~ando que liO lcmp') da eh:i<;iio clle não tinha 



os dous nnnos de domicilio cxgidns nos arls. !L • da Lei do 1.• 
dn Outubro de 1H:.!H, P !l8 da Lei de iH de Agosto de 1846, 
visto que s,', Plll .la111~iro de 1H5\J !Ora o dito Concgo estabe
J,~enr a su;t n•,;irlcneia n~HJIIPila cidade, e o segundo remet
tendo em addilamnnto itqul'!le offil'io nrrw representação que 
<t tal n•spcilo diri;;irão a V. Ex. alguns V creadorcs da dita 
Camara. 

E o mr•smo Augusto Srmhor·, tendo-se conformado por sua 
immediata resoluçioo de 28 de Maio proxirno findo, com o pa
recPr da Sec{.'iio dos Negocios do Imperio do Conselho de :Es
tado, exarado em consulta de 12 de Abril ultimo, lia por 
Lt!lll mandar que o dito Corwgo não SPja admittido á posse 
do referido cargo pelos seguintes motivos. 

He incontestavel IJUe os documentos apresentados pelo eleito 
provão a intenção qtw, dous annos antes da eleição, elle form<ira 
de residir na ment;ionada cidade, o que de certo não lhe di\ o 
direito lif~ tomar posse do cargo para que foi eleito, por isso 
que a simples inlençfio da mudança manifestada por qualquer 
fúrma não basta para consli~uir domicilio : a J.ei requer que 
haja residencia e!fl·ctiva, c esta, segundo o que V. Ex. informa, 
c o que allesta o Vi;.;ario da Freguezia da referida cidade, só 
começou em .landro ~de 185!), sendo portanto evidente que o 
eleito só tinha, ao tempo da eleição, vinte mezes de domicilio, 
c não dous annos, como exigem as supracitadas Leis. 

Deus Guarde a V. I~x.-José Antonio Saraiva.-Sr. Presi· 
dente da llrovincia de 1\linas Gcraes. 

N. 3'16, -JUSTIÇA .. - Aviso de 3 de Junho de 1861. 

Ao Presidente da Província do Ceará,- Declara que no impedimento do 
Juiz de Direito não púdc o suppleutc do Juiz Municipal, estando este 
dentro do Termo c no exercício de suas funcçúes, presidir o Tribunal 
do ,lury; e que a doutrina do Aviso u.• 64 de 6 de Abril de 1847 só 
hc applicavcl para os casos em que o Juiz Municipal be chamado á exercer 
funeçõcs propl"ias do seu car;;-o, c nllo quando para substituir o de Di
reito, 

2. a Secção.- Rio de Jancii·o. -~Iinistcrio dos Negocias da 
Justiça eru 3 de Junho de 1861. 

111m. e Exm. St·.- Foi presente á Sua 1\Jagcstade o Impe
rador o officio dessa Presidencia, datado de J9 de Maio do anno' 
proximo passado, em que Y. Ex. rcmettcu á este Ministtfio, 
copia de oulro que dirigira ao Juiz de Direito da Comarca dll 
c;ranja, dcdarando-lhe que iiTegular fôra o facto de ter sido 
o Jury prf'siclido no impedimento do mesmo Juiz de Direito, 



p6lo 2.• snpplente do Jui1 !Hunit:ipal, f'slarHio ,.,[,• (knlro do 
Termo e no exercício de suas funcçties, não oLsLrnlc o rnolivo 
allcgado de que se achava occupado na Prcsidencia do Con
selho Municipal de rccui"so que ao mesmo tempo funccionava, 
nascendo desta inegula,ridadc algu:nas occurrcncias, dcsagra
daveis, que bem podiiio ter sido evitadas, se fosse a lni ob
servada como cumpria.; não preYalecPrHlo, para o (',tsn, a 
doutrina do Aviso n.' 64. d'' 6 de Abril de 1~'~7, em que Sll 

fundou o referido Juiz de Direito, por isso qur' tal Aviso só lrn 
applicavd aos easos em que o J·Jiz Municipal lw chumado a 
exercei" funcções proprias do seu emprego, c po1· nenhuma 
fórma quando para substituir o de Direito. E o l\Iesrno Augusto 
Senhor, Tendo ouvido a Secção de .1 ustiça do Conselho de Es
tado, com cujo parece1· Se Conformo li por Sua lm perial " 
lmmediata Resolução de 22 do mcz ultimo, J\fanda apprmar 
a decisão dada por V. Ex. O que lhe communico para sua 
int.elligencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayào Lobato. -Sr. Presidente da Provinda do Ceani. 

N. 347.-Aviso de 3 de Junho de 18!i1. 

Ao Presid~nte da Provinda do Ccarú.-Drclara <(llr, por ahusos praticado,~ 
du_rantc os trabalhos da Junta rc1 isora de qn.11ilicação dos yotautrs, o 
JutZ de Paz, conforme a disposiç;1o dn A l'iso de 11 de Junho de ts;,!J, 
na. ~ua~idade de Funccional"io Puhlico deve ~responder no rrspccti1o Juizo 
pnnleg1ado, c os ontros mt•mbros, I"Jr não terem rigorosamente cst~ ca· 
racter, no Fôro commum. 

2. 3 Secção.- Rio de Janeiro.- ~linisterio do,; Ncgol"ios da 
Justiça em 3 de Junho de 18G1. 

111m. c Enn. Sr.-Em resposta ao oficio de iG de 1\laio do 
anno pn~terito, no qual V. Ex. submettc á consideração dt• 
Governo lmpm·ial a duvida em que se achava o Juiz de Di
reito interino da Comarca da Impera triz a respeito do J u iw 
em que deverião ser processados o Juiz de Paz e dous mcm· 
bros da Junta revisora da qualificação d•' votantes da frc
guezia de Santa Cruz nessa l'rovinda, por abusos pra_li,~a?os 
durante os trabalhos da mesma Junta; visto como ' . Ex· 
lhe havia declarado, conforme a disposi1;i"ro do A yiso de 1L 
de Junho de 1859, que o Juiz de Paz, na •!Ualidadc de Func
cionario Publico, dc\ia responder no rcsprc1h·o .Juizo Jll"ivi
legiado, e que os ou1ros dous membros lln Junln, por não 
terem rig( rosamentc este enrueln, t:fw n'laYfio ü rl~c ~ujeilo~, 

Decisões do Gorct·no. ;;:> 



P que o proccs:'o a rcsprilo clcllrs deYin eorrcr no 'F'Gro commttm: 
eabe-me eommunirar-lhe qnc Sua Mat~cstadc o Imperador á 
Ouen1 tin~ a homa üt~ apresentar o 111encion:~do o!licio, TPndo 
(luvitlo :1 :-;t'CIJIO tiP Ju-;\iça !l'l Co;1sclhn fk Estado, com eujo 
pan·c:·•· S1~ Clllli'tll'IH0\1 p<1r :-;ua Imperial e lmlll<'cliata He~;o
hH,·;Io flt~ :D <lo nu·z p:ts.":Jilo, HonYt~ por lw111 Approvar a 
tkcisün cl:;da p(ll' Y. E'í., per i~;so que o A\ iso [I cima citado 
!Cso!Ye a !luvida J·r<'l''):;ta. 

Drns (iuank a V. í•>c-Franci.1ro de Paula de !'úgrciros 
Soyán l,o()(//o.--::.r. Presidente da Província do Ce~mí. 

N. 3',S.-A;iso de '}de Junho de 18G1. 

Ao Pn•:;itlentc <lo :\[aranh:to.-Dl•dara qnr o .l!JÍZ •los fcitos.da Fazenda hc 
o ronq>clrnte para prov1"1· int1~rinan1rntp o lugnr de Escrivão do rncs1no 
.Juizo; ,·a~o prlo fallcrinu•nto do 'crwntn11rio, enfio o Prrsi•kntc do Tri
bunal da l\<'laçiio, llll<' o po:ll•r;i fazer súmcntc quantlo houYer impedi
mento temporario. 

2." Secção.- Rio de Janriro. -l\Jinistcrio dos Negocios da 
Justiça em '• de Junho de 18Gl. 

Ill rn. e l~xm. Sr.- TI'!Hlo si:lo presente á Sna 1\Iagestade 
o Imperador o otriein de 8 ele :\!aio do nnno passado, no 
qual essa Prrsitlt~ncia snhmctl.o á mnsideraçiío do Governo Im
p!~l'ial a dclilwm~·f111, qne lomára, no conflicto de juristlicçiio, 
qne se deu 1wssa Capital, entre o Pn·siclentc interino do 
Tribunal da Bclaçiio e o .Iuiz dos Feitos da Fazrnda, por 
cansa da compl'lencia para o preenchimento interino do Officio 
de Escrivfío do 0\Poill\o .Tuim, Y<tgn ywlo fa\lecirnento d:J José 
Marccllino I\IPn!lt•:; tios Hcis, tlc d!~darar sem dTt~ito a no
rneaçilo , q nc lizcra o tllf~ncionatlo Presi(knle do Tribunal, 
visto como o eaoo sujeito era o de y,1gn, ú que se rrfere o 
art. 10, ~ J.o <lo lkerelo 11. 0 8L1 de 30 de Agosto de 1831, 
P. nfío o de impPdinwnlo, no qn:.d tem o Presidentn da Helaç.fío 
tle designar, na lúnua do ar!. ü." do dtatln Decreto, um 
dos ]~scrivfícs da Uda~·ii.o para &ervir proyisoriamcntc o Officio 
elos l'citos da Fazenda, sendo que a disposição do ihiso do 
4 de Ouluhro d1) tS:>o, invocado pelo referido Presidente in
lPrino, e do qnal <k<inz a sua competencia, determinando que 
os Escrivães dos Ft·ilos da Fazenda sirvão lambem como Es
erivãl's do Appcllat;ões, onde houvet' 1\elações, não allem a 
naturt~za desses cargos, nem lhes 1:1Z perder o caracter de 
privativos dnquPI\e .Juizo: Hnu\"t) o l\Iesrno Augusto Senhor 
[Wr lwm, uqwi~ lle lhtvir o Conselheiro Procurador d:;~ Cor<h, 



e a Secção de Jnsliça do Conselho de E:>latlo, Ikcidir, por 
Sua Imperhl c lmmediata Hcsoltu;fío de 22 do mez ultimo, 
que procedeu V. Ex. r•~gulurmenle, declarando de nenhUIIl 
clfl•ito semelhante nomeaç;IIJ: --1.•, porque, ú vista do,; arts. 
1. o e n. o do De0relo supratli!o, SlJ (lOlhHil os l'n·sidenlcs das 
Uelaçiíes fazer as substitni•;i"h's dmanle o impedimento lt'l!l
}lOrario, o qual nEío se dcn na qnc•slilo proposta, em qw~ hollVtl 
mortn, e, por conscquencia, v:1ga de um Empregado ú pro
ver, hypoth~::;c qnc se rege pelo arl. 10 do Ikcrl'to;- 2.". por
que todas e qnaesqucr funct;ões, que foriio ou tiverem de ser 
anncxadas áquclle Olficio, originarlit c principalmente creado 
para o privativo Juizo dos Feitos da Fazenda d1~ primeira 
instancia, corno acccssorias, devem SllijUit· a sorte da parte 
principal, conforme hc de Ilireito. O que lhe communico para 
sna intelligencia, e para o fazer constur aos fuucrionurin' de 
quo acima se trall. 

Deus Guarde a V. I~x.-Francisco de Paula de 1Yegreiros 
Sagào Lobato. -~r. Presidente da l'rovinciu .:!o l\larunhão. 

N. 3H).- FAZENDA.-E::n i de Junho de l8til. 

Que as qucstõ~s mscitarlas entre os Arl'ionistas de uma C1i~a Economica 
c a Dircetoria desta devem ser discutidas pelos interessados nos Trihunacs 
competentes • 

.1\linislerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em r~ 
de Junho de 18G1. 

Illm. c Ex.m. Sr.-J~m oficio de 22 de Setembro ultimo a 
Directoria da Caixa Economica dessa Capital pa1·lidpon a esle 
Minislcrio, que ;.;raade parte dos respedivos ac•·ionislas SI~ insen~
vt•rüo para retirarem os eapilaPs que na nwsma Caixa ha\'iüo 
depositado, mas que, não <lt)Vendo csst)S capitacs pennanee••r 
irnproductivamente acc~nmulados nos cofres, linhão sido dado5 
sobre letras convenientemente garantidas c abonadas, c não 
podiüo portanto set· restituídas como se pretendia; que con
scquentcrnente resolveu a mesma Dircctoria niío satisfawr a 
nenhum dos accionistas inscriptos, c levnr o facto ao mnheci
mcnto da respectiva Asscmbh;a geral, a qual 111andou pagar 
integralmente os capilaes dos menores c esc finos, e que os 
demais accionistas apenas recelwssem scnwstralmC'nle a quota 
que lhe podesse tocar, feita a propoi'l;iío entre o capital do 
cstubelecimento, o capital de cuda um !lm nwsmos arcionistas 
c o dinheiro existente <~tn cofre, proce!l1~ndo a J)ln·doria elll cOil· 

formidade desta deliberação, IJU"J foi gcra!menle bem <11"1' ilu. 



Houve por hem Sua l\lagPsladc o Imp0rador Ouvir, á~crca das 
mencionadas occurrencias, a Secção de l<'azcnda do Conselho de 
J~slado, a qual foi de parecer, que nrm nas disp0siçõcs do Decreto 
11." 2.1)!)2 de 17 dt~ J'llaio de 18ti0, que 1JUlorisou a in~orporação 
da Caixa, ~~ approlon os ~cus Eslatulos com algumas nlleraçtJes, 
nem nas mesmns altPrnçÕP3 se rmro;1lra preceito algum que obri
gasse a Jlirecçüo da Caixa n fazer dwgar ao eonhcctmPnto do 
tiorcrno Imperial os fat:!os a (jUe clla se refere em seu citado 
ollicio de 22 de SelemhrCr, ou que dê ao Governo direito ou 
1ilcnldadc de approvar ou reprorar deliberações scrneUwRtcs á 
tJUe lo!Jlou a Asspmbll-a ger!lll dos accionistas da mesma Caixa, no 
que toca a suspensfw dos p:1~amcntüs de que ahi se faz menção; 
tJ li<' a d i.<.posiç<-l'O da Lei de 22 de Agosto do anno passado, que 
tleve ser observada por parte do {inverno a respeito das Associat;ú<'S 
lia natureza da Caixa Ewnomiea d~ssa ProviJwia, he a que se acha 
no § 7." do art. 2. 0 da mesma Lei, c que nenhum dot.;umento 
tendo sido presente, elo qual se possa deduzir que a suspenslio 
11~ pagamen}o provrio de havr1· aqnellc cs~nbdecinwnto ultra~ 
pa~sado o circulo de suas operações, ou contrariado as dis
posições c regras estabelecidas, quer nos Estatutos, quer na 
l.ei de 22 de Ago.sto, nenhuma deliberação cabe ao Governo 
Jrnpcrial tomar sobre n rnateria do supracitado officio de 22 
Hetcm bra d0 anno p<!ssado; devendo as questões suscitadas entre 
n ~obrcdita Caixn Economira c seus accionistas, ou antes con
tribuintPs, ser discutidas pelos interessados nos Trilmnacs com~ 
)Jctcntes. E, ConformJmlo-Sc o I\1-esmo Augusto Senhor, por 
:-lua lmmediata n lmpcrinl Hcsolução de 15 de 1\J.aio pro~imo 
lindo, com o rt'fl'rido Jtilrt•rcr da SPcção de Fazenda do Conselho 
de Estado, assi rn o communico a V. Ex. para· seu conhecimento, c 
pnl'il qun o fnt;·a constar á Direeçfto da Caixa· l~conomi~:a. 

lkus (~uarde a V. Ex.-José Maria da Silva /'aranhos.-
Sr. Presidente da l 1r0\ incia da Hallia·. . 

N. :J50. - Circular em r, de Junho do 1861:. 

l\liliHln sul>stitnir as nolns tio Thcwnro de lOOHOOO c 2008000 da 
primeira estampa. 

l\linisterio dos Neg1>cios da Fazcnda.-Ria de Janeiro em 4 di!· 
Junho de J81il. -

. José l\Jaria rla Silva r·aranhos, !'residente do Tribunal do 
1iwsouro !\"acionai,: l~IHlo resolvido a substituição das notas do 
:Hi0'\'000 c 200:COOO da 1." cstnmpa, f papel branco, no tcmp() 
que dtcorn:-r desta data ao ulli111o de Dezembro do- COJ'f..()llt<: 



anno, ordena aos Srs. Inspeclores das Thesourarias de Fazenda 
das Pr·ovincias, que, fazendo annunciar esta resoluç.ão nilo só 
pelos pel'iodicos, como por meio de cditaes afixados em todos 
os municípios, procedão á substituição de tacs notas, empre
gando para isso os saldos disponíveis das Thesourarias, c soli
citando, na falta dPJies, os fuudos ner.cssarios: oulrosim quo 
remctlão ao Thcsouro a contar de Sctrmbro proxirno futmo, 
as notas que já então estiverem substituídas em virtude da 
presente Cir'cular, continuando a fazer iguaes remessas d'ahi 
em diante, de dons em dous mezes. Declara ao mesmo tempo 
aos ditos Srs. lnspcctorcs que o pràzo de dez mezcs para o 
desconto mensal de 10 o/o no valor das supracitadas notas, dm e 
principiar no t.o de Janeiro proximo futuro, observando-se a 
este respeito as disposiçi'íes rccommcndadas nas ordens anteriores 
&obre idcntico assumpto. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 351.-IMPERIO.-Aviso da 4 de Junho de 1861. 

Ao Presidente da Província rio Par:t, declarando. que se deve continuar a abonar 
a c_ongrua do Viga rio rollado da rxlincta Frrguezia de Curuçá, até que elle 
obteaha outra l'arochia , ou hrnelieio ccclrsias-tico, como se faz com os 
I'IIIJiregados de llcparliçúes cxliuctas. 

6.• Secção.- Rio de Janeiro. -:Ministctio dos Negocios do 
Impcrio em 4 de Junho de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magcstadc o Imperador 
o requerimento em que o Padre Fclix Vicente de Leão, Vi
gario collado da l<'reguezia de Santa Tlrereza de Curuçú, rPelama 
contra a Lei I•rovincial n.• 349 de 6 de Dezembro de 185!.1, que 
extinguio a mencionada Freguezia, c pede providcneias afim 
de que não perea a sua congrua, adquirida pelo mais perfeito 
direito , originado de concurso, proposta, apresentação, col
}ação c posse naquelle beneficio ; c o mesmo Augusto Senhor, 
conformando-se por sua immediata Uesolução de 28 de Maio 
oltimo com o parecer da Secçlio dos Ncgocios da Justiça do 
Conselho de Estado, exarada em Comulla de 22 de Janeiro 
antecedente, Houve pl)r bem declarar que aos I•aroehos são de
vidas as suas eongmas no caso e111 que forem supprimidas as 
parochü1s em que dles crão colhidos, até que oblenhão outra 
paroehia ou beneficio ceclesiastico , da mesma fónna por que 
se continui'ío a pngar os ordenados dos empregados de lh•par
ti~õcs exUndas; accresccndo a respeito dos Parochos que ellcs 



não t~rn a mesma rar.ilidadc que está ao alca:~cc dos empre- · 
gados civis, para obterem os mcills necessarios á sua subsis
tcncin. 

Ao supplieanle, por conscqucnda, deye eontinuur u ser ubo
nada a respccthü congrua atl~ que se vPrillque aquella condição; 
e nesta conformidade se ollieia ao Ministm·io da Fazenda. 

O que coaunnnico a V. Ex. para seu conllcdmcnto, c para 
que f'aça constar no supplicante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jusd Jintonio Saraiva.-Sr. Presi
dente du Província do Pará. 

N. 35~.-Aviso de 5 de Junho de186L 

Ao Pre;;idrnh~ da Pnn incia <h 1\ahia, r<Jilltl!Unieando a rcsolu~ão htt(Jrrial 
sohre as Leis úa llll'Stllü l'ru1 i11cia, promulgadas uo a uno passado. 

3." Secção.-Hio de Janeiro.-l\linistcrio dos Ncgocios do 
Impcrio cm 5 de Junho de 18Gi. 

Illm. c Exm. Sr.-Stmtlo ouYida a Secção dos Negocios do 
Impurio do Conselho de E.;tado, sobre as Leis promulgadas 
pula .\ ssembka Legisl<lf iva lles~::t Provincia no anno passado, 
dils quacs V. Ex. remelteu ú este l\linisterio dez colleções com 
ofllcio de J '~ de Novembm do m~smo anno, manda Sua l\Ia
gcstade o Imperador, de conformidade com a sua immediata 
Ht·solução de 28 de Abril ultimo, tornada sobre parecer da 
mesma SeC~;ão, exarado em Consulta de 15 de Fevereiro anlo
cedenle, dcclurar o seguinte: 

1.' A Lei n. 8:l;) qne aulorisa essa presidcncia a conceder 
11 posenta t.loria á certos em pregados, contém no iJ rt. L • ~ 2. o, 

c no art. !).o disposi\ües qun a tornão rigorosamente uma Lei 
pessoal, contra a Constiluiçi'io, a qual manda gener«lisar. 

':!.o A Lei n. !:H'~, que h e o orçilmenlo provincial, encerra 
no art. 9." §~ 1.", 2.", :l." e !~." disposiÇÜI'S exorbiti.lntcs das 
lilenldadPs conferidas ús As,;cmbléas l'rovineiacs pelo Aclo Ad
dieional á Co!lstituiçfio Política do Imperio, visto que tralão 
tia aposl•nlatloria de l'ertas c determinadas pessoas. 

3." A J,d lie 4. de Junho, cujas disposiçücs ;;ão Posturas da 
Catnara Municip:>l da villa da Vidoria, prohilw no art. 8/~ a 
YUtHla ue carne ''erde em casas particulares, olfendcndo ussim 
o preceito do art. (iG, ~ H." da Lei do 1.0 de Outubro de 1828, 
que deixa isso liVl'l\ :i totlas as pessons. 

1, .• o A Postur.\ da C:mnra :\Ianit.;ipal de Porta Seguro, appro
Yada pela Hesolução de l~ lle .I unho, eonlóm dbpo>i\'ÜO singular, 

1Jri0anúo us llu:w:; do.; terreno3 a uprescnlarcm seus títulos, 



·"invésUgaçües cs{as parJ que niío suo competentes as Camaras 
l\Iunicipaes. 

Atlendcndo ao exposto, c a que cumpre solicitar da Asscmbléa 
Geral Legislativa uma deci!'ão que fixe a verdadeira intelligcncia 
f~rn materia de i!!l.IJ_oslos de importação c cxporLJçiio, clc~cre
tados pclus Ass.cmblóas Provinei<H~s, s;lo snbml'ilidas ;í c~onsi
dcraçJo da mesma Assem b!óa. as J'C'fc~ridas LPiS n ."' 833, sv~ c 
845, a ultima das quacs conlóm varias disposições relativas 
riqucllcs impostos. 

E Ha por bem o Mf•sno Augusto Senhot· (jne V. E'(. dê 
explicações sobro a expressão- terreno nacional-: ernprrgadu 
no art. 1.", §20 n. 0 :3 da supracitada Lei n. 844., por isso 
que a dita expressão pórle lnrnlwrn cn!<•ncler-sc-Lcrrcno per
tencente ao termo da villa da Feira de Santa Ann<J. 

Deus Gn<Jrdc a V. Ex.-Jos.! Antonio Saraiw.-Sr. Prcsi
rcntc da Província da Bahia. 

N. 353.- FAZE~DA.- Circular em 5 de Junho de 18Gl. 

Os Agentes do Correio, r1;jas Ac;rnrias rrnrlcrcm mais de GGO,iOOO, 
dncm prestar liança. 

1\Jinislcrio dos NcgDcios da Fazenda.-llio de Janeiro em 5 
de JunhD de 18(i1. 

José i\Iaria da Silva Parnnhos, Presidente do Trilmrwl elo 
Thcsouro Nacional, de eo•1formidad(~ eom o AYiso do :\linis
tcrio da Agrieultura, Commcreio c Obras Publicas de 18 do 
mez passado, declara aos Srs. lnsprelores das Thesonrarias de 
:Fazenda, par<J SPU conhceimen!o e clt-viria exc~ll!:ão, que os 
Agentes do Correio, cujas Agencias rcnd1~rcm ma i~ de sciseenlos 
mil réis nnnuaes, devem prestar fiança idonea, nrbitrada pro
visoriamente pela Thesottraria na fórrna do § 9." do art. 1." 
do DPcrcto n." 870 de 2:! de Novelllbro de 1831, c Ordens 
n.• 188 de 17 de Julho de 1852 c n." 7'•· de 11 de :\Iarc;o 

• de 1854, até que o referido 1\Iinistcrio fixe definitivamente o 
valor das ditas fianças; cumprindo outro sim que á nenhum 
Agente se fuça entrega de scllos, sem que lcnhão prestado 
COntas dos que antrriOl'lllC'IliC houverem recebido. 

José 11larin dn Silrrt l't!ranhos. 
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N. 334.-IMPEIUO.- Aviso de 6 de Junho de 18Gl. 

Ao Presidente da Provincin de Pernambuco, communicando a Imperi~!l Re
solução de Consulta sobre algumas Leis Provincia-ts que m~rccêrao reparo. 

3.• 8ecçilo.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Ncgocios do 
lmperio em U de Junho de 18(H. 

lllm. c Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção dos Ncgocios do 
Imperio do Conselho de Estado sobre os actos da Asscmbléa 
Legislativa dessa Província, promulgados no armo passado, dos 
quacs o antecessor de V. Ex. rcmcttcu á c.;te Ministcrio oito 
collccçi'íes com ofllcio n.• 78:3 de 20 de Novembro do mesmo 
anno; c, tendo Sua l\lagestadc o Imperador, por Sua irnmcdiata 
Hesolução de 22 de Maio ultimo, se conformado com o parccet· 
da dita Secção, exarado em Consulta do H de Fevereiro ante
cedente, manda declarar <Í V. Ex. o seguinte: 

t.o O art. 8.0 da Lei n." 475, que approva as Posturas da 
Camam Municipal da Villa do Bonito, hc vexatorio e de difficil 
execução, e os arts. 11 á 18 entendem com o exercício da me
dicina e pharmacia, o qual está regulado por Lei geral. 

2." Na Lei n.o 477, quo appmva as Posturas da Camal'a 1\Iu
nicipal de Guaranhuns, o art. 3. o, que regula o modo da arre
matação de certos bens do evento, versa sobre um objecto em 
que não podem ter ingt•rencia as Camaras l\Junicipaes, e quo 
não podem tambern fazer parte de uma lei provincial, por isso 
quo entende com termos do processo civil, sobre quo não ho 
dado legislat· ás Asscmhléas Pmvinciacs. 

3. 0 O art. 15 do titulo 3.• da Lei n." 480, approvando as pos
turas da Camara l\lunicipal da lngazeira, que inflingc o castigo 
de p'!_~t_llatoadas, impõe urna pena desconhecida na Lei do 1.• 
de Outubro de 1828 , c a sua disposição não póde ser admittida 
em Lei pt·ovincial, porque o Acto Addicional não confnrc ás Asscm
bléas Provinciaes a attribuiçúo de legislar sobre cri ~nos. 

4. 0 Os arts. t.o c 2. 0 do Til. t.o da Lei n.o 480 incor.em na 
mesma censura feita ao art. 8.• da Lei n. • 475. -

5. 0 O art. 2G, § 4.• da Lei n.• 488 que autorisa a Pt'L~idencià 
para concede•· á companhia da estrada de ferro do Reciro á S. 
Francisco dous annos de ptorogação do ptazo fixado para a 
conclusão de toda a linha rerrea até ao rio Pirangy, deve-se 
entender com a seguinte limitação. No caso de o Governo Pro
vincial outorgat· a prorogação, lambem a Assembléa a concedo 
na parte que lhe toca pela ingcl"cncia que lhe dá a subvenção 
de 2 •;.. O ~ 5.• deste mesmo artigo, que manda suspendet· 
um procedimento judicial, devo ser explicado, pois que se isso 
hc negocio entre particulares, não hc dado ás Asscrnbléas Pro
v i nciacs suspender processos. 

Em eumprinwnto da lrnpPrial Resolução, nesta data Fão as 



referidas Leis submcttidas á Camm·a dos Deputados, para que a 
Assembléa G~r;,~l Lt~islotiva as tome na devida consideração ; 
c cumpre que V. Ex. remetta copia do compromisso da irman
dade de Nossa Senhora do Hosario da Alagôa Grande de Goitá. 
c informe sobre a natureza do procedimento judicial que a As
sembléa Provincial mandou suspender. 

])cus Guarde a V. Ex.- José Antonio Saraiva.- Sr. Presi
dente da Província de P crnarnbuco. 

N. 335.-JUSTIÇA..-Aviso de 6 de Junho de 1861. 

Ao Presidente da ProYincin de Pcrnambuco.-Dcclara que a noyissima Con
\'Cnçno Consular com a França e o Decreto de 1 O de Sctrmbro de 1860 
n.1o innoYitrão co usa alguma relati1amente á nomcaçlio de Curndor á peii-
soa e bens de um subdito francrz desasisado. ~ 

2.• Secção.-Rio de Janeiro. -1\linistcrio dos Negocios da 
Justiça em G de Junho de 1861. 

111m. e Exm. Sr .-LcvPi ao Alto Conlu~cimcnto de Sua Ma
gestade .o Imperador o o!Ilcio datado de 12 de Abril proximo 
passado, no qual submcttc V. Ex. ú consideraçilo do Governo 
Imperial a representação dirigida á ess;l Presidcncia pelo Consul 
da França contra o julgamento do Tribunal da Relação, que 
ellc reputa injusto c attentatorio á uma Lei recente, dando 
provimento ao Aggravo interposto por l\laria Celestina l)aes 
Baneto, brasileira c moradora nessa Capital, do despacho pelo 
qual o Juiz de Orphãos respectivo julgou-se incompetente para 
dar curador <Í pessoa c bens de seu marido desasis3do, o sub
dito francez Floriano Desiré Torthicr. 

E O l\lesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com o pa
recer do Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda c Sobe
rania 1'~ ,<Jional, quanto á regularidade do julgado, Manda de
clarar á Y. Ex. que bem decidirlío os Juizes do Aggravo no 
ptuvimer ) que proferirão, por quanto nem o Decreto de 10 
de Setembro de 1860, nem a novíssima Convenção Consular 
com a França innovárão cousa alguma rPlativamen!e á es
pccic sujeita, bem dilfer·cnte da qw~ contempla o mencionado 
Consul, considerando o caso do fallecirnento de um subdilo 
franccz e arrecadação de seus bens, quando só se trata de dar 
Curador a um demente, especie esta que continúa a ser re
gulada pelas Leis c pratica dos Tribunaes do Paiz, em vigor 
antes da publicação dos citados Decreto e Convenção, pelos 
quaes não forão alteradas. 

Deus Guarde a V. Ex .-Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lo bato. -Sr. Presidente da Província de Jlernambuco. 

·Decisões do Got'erno. 36 



N. 356. -GUERRA.- A viso lle 6 Junho de 1861. 

Solvendo n duvida proposta itcerca tio direito, que tem os substitutos das 
praças_ tio _cxPt·cito á gralificJç_ão. c ao respectivo premio de ''Oiunlario, 
•ínc se cstPja a tlcycr no ,;uhsltlmdo. 

Quarta Directoria Geral.-- Hio de Janeiro.- J\linistcrio dos 
Ncgocios lia Guerra em ü de Junho de 18ü1. 

lllm. c Exm. Sr. -!-.:m solução ao ofllcio de V. Ex., n. 0 127, 
do 13 de !\laio ultimo, que suhmellc á considerac:iio do Governo 
a duvida proposta pelo commandautc do corpo de guarnição 
dessa província, relativa ao direito quo devem ter os substitu
tos das praças de prct ú gratilicnção de !~5 réis, c ao resto do 
premio de voluntario, que ainda se devesse aos substituídos; 
cumpre que V. Ex. faça constar ao referido commandante, quo 
os substitutos têm direito :í todas ns vantagens dos substituídos, 
com exc•~pç.ão daquellas, <JUC estão determinadas no art. 10 do 
Uegulamento de 28 de Setembro de 1859, ''isto que as hypo
thcses Hguradas pelo mesmo eommandante não forão com
prehendidas nus restricções daquelle artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marqucz de Caxias.-Sr. Presi ... 
dente da Província da Purahyba. 

N. 357.-AGHICULTUIL\, CmBIERCIO E OBHAS PUBLICAS. 
Em 7 de Junho de 18G1. 

Declara que á Asscrnhléa gc•rnl dos socios da Compaphja Geral de seguros 
Fdi;; Lem/>rltn!:a eotli(H't" a ,,,. .. ;,;;;o das ctncsllírs rrlatirns li interpretnçao 
dos seus Estatutos, c não ao t;ovcrno lmpet·inl, a cujo conhecimento 
devem ser Ic,adas as deliberações que furem por clla tomadas. 

Dircctoria CentraL-i.• Secção.-Rio do Janeiro.-Ministerio 
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas em 
7 de Junho de 18(.i1. 

Deferinllo o requerimento, em que Vm.«•, na qualidade de 
Directores da Companhia Geral de Seguros Feliz Lembrança, 
pedem que sejão esclarecidas diversas duvidas, suscitadas por 
alguns Aecionistas da mesma Corn panhia, lÍcerca da intclligencia 
dos seus Estatutos, approvados pelo lioverno Imperial; tenho 
de declarar a Vm.'"' que ú Asscmbléa geral dos socios dessa 
Companhia compele a decisão das questões relativas á inter
pretação dos seus l~slatutos, c não ao Governo Imperial; a cujo 
conhecimento, porén~, deverão ser levadas, de conformidade 
com a Lcgislnçlio em vigor, e sob as penas nclla impostas, para 



obterem a necessaria approva~ão, quaesqucr deliberações da 
mesma Asscmblúa geral dos socios, que, ou tendão a alterar 
os Estatutos da Companhia com disposição nova, ou ainda quo 
sejilo meramente interpretativas. 

Deus f~uarde a Vm. "".-.11/anoel Felizardo de Souza e Mello.
Srs. Antonio Torluliano dos Santos Filho, c Bernardino Dias 
Pinheiro. 

N. 358.-FAZE~O.L-Em 7 de Junho de 18tH. 

Communica ter sido deferido um requerimento da Caixa Commcrcial da 
Ilahia, quanto a ciCY<IÇJO do fundo de reserva, c indeferido quanto ;\ 
faculdade de com)Jrar as acçücs da propria Companhia. 

1\Jinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de .Janeiro em 7 
de Junho de 18Gl. 

I IIm. c Exm. St·.- A Direcç.ão da Caixa Commcrcial da 1lahia 
requereu ao Governo Imperiill, pelo interrnedio dessa l'resi
dencia, que lhe fosse pcrmi:tido elevar o seu fundo de reserva 
pela deducção de 10 °/o do lucro Iicjuido de cada semestre, em 
quanto durarem as circumstancias actuaes da Praça; c corno 
complemento desta medida, que se lhe concedesse a faculdade 
de comprar as acçücs do proprio Estabelecimento. Sendo ouvida 
sobre esta pt·etcnção a Secção de Fazenda do Conselho de Esta
do, foi a mesma Secção de parecer, quanto á primeira parte, 
que, posto o augmento da quota destinada ao fundo de reserva 
concorra, como pensa aquclla Dirccção, para maior credito 
das acçiics da Companhia, c antes seja de rccciar que, im
portando essa medida uma reduc~·~o nos dividendos, produza 
o resultado contrario ao que espera a mesma Dirccção; com
tudo, vbto qnc forão os proprios accionistas que a propozcrão 
e adoptárão, não convinha recusa-la; c pelo que toca á au
torisação, para comprar c VCi1der· acçõcs da propria C.aixa Com
rnercial, que não era possível concede-la: t.•, porque seria 
isto uma altcmção ou reforma do art. 20, § 8.• dos rcspcc· 
tivos Estatutos, o qual sô pcrmittc ao dito Estabelecimento 
eomprar c vender apoliccs da divida publiea fundada ou quacs
quer outros títulos da Nação; c a respccliva Assemhléa geral 
nlio discntio nem approvou a proposta allcr.1ç.iio; 2. 0

, porque a 
Lei de 22 de Agosto do anno passado prohibc aos Eslabcleci
rnentos banc;,rio5 (prohibição que estava lambem consignada no 
§5.• do art. 2." da Caixa Commercial da Rahia) fazerem empres
timos sobre penhor das proprias acçiies; c os motivos qun jus
tificão esta doutrina militao, c com mais força, contra a au
torisa~ão que pede a Direcção; senuo (jllC a consnrJlwncia do 



semelhante pratica seria inutilisar ou antes annullar aquclla 
disposição legislativa, prestando-se demais a abusos que cumpre 
prevenir. I~ Havendo Sua 1\lagcstade O Imperador pot· bem, 
Conformar-Se com o parecer que acima fica exposto da Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, por Sua lmmediata c Imperial 
:Resolução de 15 de Maio proximo lindo, foi o sobredito re
querimento deferido quanto <Í elevação do fundo de reserva 
pela deducção de 10 "/. do lnct·o liquido de cnda semestre, c 
dcsattcndido quanto ;í iaculd<Jde de comprar as acções da pro
pria Companhia. O que tudo communico á V. J~x. em res
posta ao seu officio n." 11J-2 de 28 de Fevereiro ultimo c para 
que o faça constnr ;í l)irecção do referido Estabelecimento. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente da Provincia da Bahia. 

N. 35U.~ Em 7 de Junho de 1861. 

A'ccrca das matcrias sobre que dne yrrsar o exame em concurso {Jara o 
provimento do lugar de Ajudante do Guarda-múr da Alfamlcga. 

l\Iinistcrio dos l\'egocios da Fazenda.- F.io de Janeiro em 7 
de Junho de 1861. · 

José Maria da Siln1 Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da Thesouraria de 
Fazenda da Bahia, em resposta ao seu oficio n.• 72 .de 28 
de Fevereiro ultimo, no qual pede explicações sobre as ma
terias de que deve constar o exnme para o preenchimento da· 
vaga de Ajudante do (;uarda-mór da Alfandega dessa Capital' 
que se mandou pôr em concurso: que as mate rias do exame, 
são neste caso as de que tratao os arts. 7 4 c 75 do Ucgula-, 
mento de 19 de Setembro do anno passado, podendo dispensar, 
aos Candidatos, que o requererem, as designadas em os n.••, 
4 c 6 do citado art. 74, em conformid<Jde do dispost9 no art;: 
76: que os Regulamentos a que se refere o art. 73 do supra--j 
citado de 19 de Setembro, na sua parte final, sómentc sãGl 
applicaveis aos exames dos Empregados ou candidatos aos lo-: 
gares das Alfandcgns no que toca ao processo e fórma cl~ 
mesmos exames.- José Maria da Silva Paranhos. 



N. 360.- HI PEIUO.- A viso de 7 de Junho de 1861. 

Ao lnspcctor Geral interino da lnstnwçflo Primaria c Secundaria, dccla
nmdo que a approraçào provisoria de obras littcrurias pura o ensino pu
hlieo não dá direito ao premio concedillo pelo art. ;,:; do Ucgulamcnto 
de 17 de Fcrcrciro de 18:,t 

4.• Secção.- Hio de Janeiro.- i\linisterio dos Ncgocios do 
Imperio em 7 de Junho de 1861. 

A' vista do que informa V. S em seu offieio de 17 de l\Iaio 
proximo findo, communico-lhe que nea appnwada provisoria
mente a o!Jra intitulada Noçtjcs thcoricas da lin.r;ua allcmãa, 
do professor nertholdo Golclschmidt, declarando-lhe que a 
adopção wovisoria desta ou de qualquer outra o!Jra não púde 
dar ao sen autor o direito dn reclamar o wemio 111ian~·i1do no 
art. 56 do re~ulamcnto de 17 de l•'cvcrl'iro de 185'•·, e lJUC sú 
quando nma obra fôr definitivamente approrada, cabe ao Go
verno premia-Ia como lhe pnrcecr mais cnn\'CIIicntc. 

Deus Guarde a V. S.- José Antonio Saraiva.- Sr. lnspcclot: 
ncral interino da Inslrucção Primaria c Secundaria do 1\luni
eipio da Côrtc. 

N. 361. -Aviso de 8 de Junho de 18ü1. 

Ao Presidente úa ProYincia tle !\lato Grosso, conununicnndo a Imperial 
Hesolu<;ão da Consulta sobre al3umas leis pro1inciacs que mprccerão 
reparo. 

3. • Seccão.- Ui o de J anciro.- Ministcrio dos Negoeios do 
Impcrio ém 8 de Junho de 1861. 

111m. e l~xm. Sr.-Sendo ouvitla a Sccç.ão dos Negocios tio 
Imperio do Conselho de l~stado sobre os aclos da Asscmhléa 
Legislativa dessa Província, promulgados no anno passado, 
dos quaes V. Ex. remettl'U á este l\linistcrio treze collecções 
com o officio n.• 52 de 2 do Outubro do mesmo anno; c tendo 
Sua Magestade o Imperador, por sua immediata Hesolução de 
22 de Maio proximo findo, se conformado com o parecer da 
referida secção, exarado em consulta de 12 de Fevereiro ultimo, 
manda declarar á V. Ex. o seguinte: 

1.• O art. 7.• da Lei n.• 2 (llosturas da Camara l\lunicipal 
da villa de Miranda) que determina que os atraycssadores de 
generos alimentícios sejão multados na perda dos mesmos ge
neí:os para as casas pius, deve ser entendido com a seguinte 
limitação:- com tanto que essa perda não exceda ao maximo 
das multas cuja imposição he facultada üs Cnmaras 1\tunicipaes 
pelo art. 72 da Lei uo 1." de Outubro de 1828. 



2.• A disposição do art. 8.•, § 2.• da mesma Lei, que de
termina ~m certas circumstancias prestação de fiança aos im
postos c multas, em que podem incorrer os lggis.t-º.s, taver
neiros c negociantes, alt:~m de vcxaloria, difficulta o descnvol
l'imcnto do cornmercio, c o!Tende as rendas gcracs. 

3. • As Posturas dos nrts. 57 c 58 quo obrigão os donos 
dos terrenos, por onde passão estradas, a conserva-las, c a fazer 
pontes nos ribeiros que ahi correm, nquivalcm á imposição 
de um tributo consistente crn serviços pcssoacs, que não está 
nas faculdades das Camaras 1\Iunicipacs decretar. 

O art. G2 o!Tcndc o direito rlc propriedade, qunndo obriga 
o dono de um terreno a dar licença para que terceiro raça 
vaque,jai' seu gndo. 

4.• As disposições dos nrts. 43 c '•í da mesma Lei n.• G 
incorrem na mesma censura feita aos arts. 57 c 58 da Lei 
n.• 2. 

5.• A Lei n.o 9 (orçamento municipal], art. 2.•, §§ 15, 
17, 23 c 2G, offi~nd1~ o tratado com a Fr:mça, Jr~nçando sobre 
os cstrangt)Íros o dobro dos impostos ahi estabelecidos para 
os nacionaes. · 

Em cumprimento da Irnr:crial nesolnção nesln data são os 
referidos actos remcttidos á Camnrn dos Deputados, para que 
o Poder Legislativo os torne na devida considernçiío; c cumpre 
que V. Ex. informe sobre a propried<1de dos terrenos de que 
tratão n Lei n." 2, nrt. 18, c a LP-i n.• 6, art. 17, cujo nfora
mcnto se permille á Carnara Municipal da Yilla de 1\Iiranda 
e á da Vi !la 1\Jaria. 

Deus Gunrdc a V. Ex.-José Antonio Saraiva.-Sr. Presi
dente da Novincia de l\lato l;rosso. 

N. 362.-Aviso de 8 de Junho de 1861. 

Ao PITsidcnlc das Alag,\as, cou•municmHlo almprrialllr~olu~~o de Consulta 
soiJrc alguruas leis pro,ineittcs qnc tnerccCrão reparo. 

3.• Secção.- Rio de .Janeiro. -l\finislerio dos Ncgocios do 
Imperio em 8 de Junho de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo ouvida n Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de l~s!ado sobre ns Leis dn Assernblúa 
Legislativa dessa provinda, promulgadas no anno pnssado, das 
qnacs o antecessor de V. Ell. remeti cu doze collecç{ics <Í Pste 
l\Jinisterio com offieio 11. o 7 de 25 de .Janeiro ultimo; c lendo 
Sua 1\Iagestade o Imperador por sun Immediata Hesoluçüo de 



22 de 1\Iaio proximo findo se conformado com d parecei' da 
mesma sccçúo, exarado em consulta de 20 de Fevereiro ultimo, 
manda declarar a V. Ex. o seguinte: 

A Lei n.• 3G4, art. 2.", que aulorisa a presidencia para 
aposentar um empregado quando o requerer, até com o or
denado por inteiro, he exorbitante das altribuições conferidas 
ás Assembléas Provinciaes, ús quacs não he dado legislar 
sobre aposentadorias a favor de certos e determinados em
pregados:-

2." A Hcsolução n.' 3ô!) (Posturas da Carnara l\Iunicipal da 
villa do Pilar), art. G.•, Cap. 4.", impõe ao atravessado!' o 
monopolisador de li veres a obri~ação de render os gcneros 
pelo preço por· que os comprou; di5posição esta que, além do 
exceder ás Faculdades das Camaras 1\lunicipaes, as quaes se
gundo o art. 72 da Lei do 1." de Outubro de 182S, não 
podem impôr outras penas que não scjão as de multas o 
prisão, viola o direito de propriedade garantida pela Cons
tituirão. 

3.~ O art. 11 desse mesmo Capitulo entende com o cxcr
~ieio da Medicina n l'harmacia, regulado por lei geral, impondo 
uma obrigação que o regulamento de 2!) de Setembro de 1851 
desconhece. 

4.• O art. G.• do Cap. 7.• da citada resolução, que auto
risa os fiscaes para prender em flagrante os infractores destas 
posturas que forem desconhecidos, ou escravos, até á satis
fação da multa, pódc lazer com que a prisão venha a exceder 
o espaço de tempo que para Psta pena hc pcrmittido pela 
lei ás Camaras 1\Iunicipaes, por isso que, por qualquer mo
tivo, póde haver grande demora no pa~amento da multa. 

5.• O § 5.• do art. ~.· da Lei 11. 0 3ü7 impõe um tributo 
excessivo para a l'rovincia dns Alngôas, que iní empecer o 
desenvolvimento da iudustria, c por conseguinte otfcnder os 
direitos gcraes. 

]~rn cumprimento da Imperial Hesolução nesta data são as 
réferidas leis remcttidas ü Camara dos ])cpulados, para quo 
sejão tomadas na devida considerac;ão; e cumpre que V. Ex. 
remetta as copias dos compromissos das Irmandades de Nossa 
Senhora das Dôres da povoação de Passabussú, o do glorioso 
S. Benedicto da Cidade das Alagiias; c informe se a palavra
privilegio-que se acha no art. JO da I.ei n." 367, hc um 
simples favor, impropriamente denominado privilegio, ou se 
com e!Teito he o que a palavra sOa, que cnlllo não púdc ser 
mantido. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jose Antonio Saraiva.-Sr. Prc~ 
sidcntô da Provincia das Alagôas. 



N. 363.- FAZENDA.-Em 10 de Junho de 1861. 

Scllo de papeis em branco. 

1\Iinislcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 10 
de Junho de 1861. · 

José l\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declnra ao Sr. Jnspector da Thesouraria de 
Fazenda da Provincia de l\linas Geraes, em resposta ao seu 
officio n." 23 de 22 de Fevereiro ultimo que, á vista do art. 
H6, § t.• do Hegulnrnento de 26 de Dcwrnbro de 1860, c do 
art. 20 do Hcgulamenlo de 10 de .Julho de 1850, a autorisa~ão 
para o scllo em branco eonlinuaní na mesma Província até 
que se ponha em pratica o systema do scllo adhcsivo, de que 
tratão os arts. 91 c 92 do mesmo Regulamento de 26 de De
zcmbro.-José Maria da Silva l'aranhos. 

N. 364.-AGIUCULTUHA, COMl\IERCIO E OBRAS NJBLICAS. 
Aviso de 10 de Junho de 18t.i1. 

Dá esclarecimentos sobre o modo por que se dcye proceder áccrca do tra
balho de mcdiçao c ll'git irn:11;<1o da posse denominada Urucú em Philn-
dclphia. ·· · 

Hio de Janciro.-1\Iinisterio tlos 1\"egocios da Agricullura, 
Commcrcio c Obras Publicas em 10 de Junho de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta aos officios de V. l~x. de 
2 de Maio ultimo sob u."' 6 c 7, em os quaes pede essa 
Presidcncia esclarecimentos sobre o modo por que deve proceder 
ácerca do trabalho de medição c legitimação da posse deno
minada Urucú, situada no distrieto da Philadclphia, a que 
procedera o Juiz Commissario do Municipio de Minas a reque
rimento do Agente da Companhia l\lucury, tenho a declarar 
a V. Ex. que, com quanto fosse encampado o contracto cele
brado com aquella Compnnhia, subsiste a faculdade concedida 
a essa Presidencia pelo art. 51 do Hcgulamcnto de 30 de Ja
neiro de 1854; c que, achando-se portanto regular o processo 
de medição e legitimação da posse Urucú, deve ser cumprido 
o preceito exarado no citado artigo: o que communico á V. 
Ex. para seu conhecimento c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Felizardo de Soiuza e j}fello. 
- St·. Presidente da Provineia d(' Minas GcraPs. 



N. 3ü5. - .JUSTIÇ,\ .-Circular de 1 O dr Junho de 1 SGL 

Determina a rautcla que cumpre ohsrrrar-sc na imposiçrro da pena de 
açoutcs aos réus escravos, c na execução da mcsHia pena. 

3.a Secção.- Rio ele .Tanciro.-:Jlinislerio dos Nrgocios da 
Justiça em 10deJunho de J8Gl. 

111m. c Exm. Sr.-S1mdo mistc~r. p:1ra conciliar o rigor da 
Lei com 03 princípios da hurnanidafk, qrw :1 i:nposu.:ao 
da pena de ar;oules aos rc'•os C.'icrarm lenha por· fim sónwntc 
a ncecssaria puniçiío do delielo, s:m1 o p!~rig-o da rida, ou pro
longado c gfJVC d:·trimrnto da ~;ande d:J paCÍ<'Il!l~: na S. l\L 
o llllp~rarlor por bcm rrue ,-. Ex. r:~t·omnwnclc ao:; Juizrs 
de Direito dessa Provinda a maior c;~ulda a sernrl!wntc res
peito, advertindo-lhes qac dcw,•m graduar a pc~n:t conforme 
a idade c robu,tcz do ré:>, nJ intelli!~eneia dn f(!l!', segundo 
allirmão os Facultativos, todas as 'TZ!'.'> que o nurnrm de açou
tcs cx:ccder a duzentos lw sempre S!'gnido !11~ funrstas mn
sequeneias; c que deve susp:·ndcr-se a ap;llic;ll;iío do castigo, 
logo f{Ue o paciente, a juizo do :\Ierlieo, n;to o pndf'r mais 
supportar sem perigo. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Francisco rle PauTa de Negreiro.ç 
Sayão LJbato. -Sr. Presidente da Província do Hio de Ja
neiro. 

Na mesma. conformidade am Presidentes das demais Pro:.. 
vincias. 

N. 0 3GG.-f.t:EHIL\.-.hiso de 1t dr Junho 1lr 1SGL 

Est~hdrre ilisrosiç,í•·s :írrrra <1o al>nno c: r .crr.tifiraçf'o r Jlrrmio di' yolnnfa
•j~l_S c C'HiJiljildos [ts pri!Çi~:.; de prt't, alulllllflS das 1'::-,( ol;1s 1\li!ilarPs. 

rl.' Direclorin ~~cral.-nio de .Tnnriro.-Ministcrio dos Ncgo
cios da Guerra em 11 de Junho de 1!lüt. 

Illm. c Exm. Sr.--Yerificnnclo-q~ que trm havido nhnso no 
abono de grati!iraçnc~s c prernios dc! volunlarios P t·n~wjados 
ús praças de prd, Alumtws das Esrolas :\Iilitan·s Plll gc•ral, 
por quanto tacs vantngcns sú !l'tn lido JIOI' fim chnmnr parn as 
fiJc~ir::JS do )~Xel'(',itO indivíduos, !JliC nlli ~irv;lo efl'<•cliVilllH'Ille O 
tf.mpo da J.Pi, e t1iio aeoroçour os fJIIf\ se drslinfio :'t fl(lbre !'<11'

reira das anuas, caso em que se deY!'Ill consitkrar os flllt~ f're
quentiio a:. Escolas, tnnlo mais que o Estado os auxilia com o 
wldo de lnfC'J'ior, ;~inda f!IIP SPjiío sirnplcs sol!la!lns: lk!Pnnina 

/Jeristk~ do Gorrrno. 3i 



Sua Magcstade o lmpcradoJ· que V. Ex. faça cumprir do t.• 
de Julho proximo futuro em diante ns disposições seguintes: 
1. 0 o individuo que assentar prnça, ou se engnjnr, estando ma
triculado, ou com destino pnra qualquer das Escolas, não trm 
direito á premio algum; 2.• o que c5liver j<Í no gozo do pre
mio, c dPpois obtin~r licrnça para se matricular, llca entendido 
que renuncia o tal premio, o isso mesmo se dce!ararú no titulo, 
que se lhe tiver passado no ado de praça ou Png;:jamento; 3. 0 

a gratificação de volunlario ou engajado, meio soldo ou soldo 
inteiro, cessa JIOL' todo o l•~rnpo em que o individuo estivct· 
matriculado em qualquer das Escolas. 

Deus Guarde a V. Ex.-J/11rquc;:; de Caxias.-Sr. Francisco 
Felix da Fonseca l'ercira l'into. 

N. 367.-- 11!PEfUO. --Aviso de 11 de Junho de 1861. 

Ao Dircctor <la Farul!larlc de :\!1'1lirina tia na h ia, declaratHIO que os oppo
sitorrs, designados para sPn in•m como jli'I'Jl"n"lon•>, \l'lll direito aos s!'us 
nncimcutos llll'Slllo quando Hilo ll'm trabalho. 

t~.· Sccrão.- Hio· llc Janriro.- Minislerio dos Negocias do 
Impcrio l'Iíl 11 de JuniJO de 18GI. 

A' consulta feita por Y. S. rm offieio de 8 de Abril ultimo 
se os oppositores das Faculdacks de :\[Pdieinn, designados para 
servirem corno preparadon•s, ((~m direito aos seus v'L'ncimenlo> 
nos intcrvallos em qur~ não traiJalhiio, tenho de r<'sponder, 
de conformidade com o qtw se pratica na Faculdade de J\k
dieina da C•\rl1•, rplP, uma n·z dr·signados os oppositor<'s para 
servirem como pn·paradon·s, podr·m <'lles ser ineluidos em 
folha para percl'!Jerem o ~eu vencimento, ainda mesmo du
rante os intcnallos em que n1io tem exr~1-cicio por falia de 
trabalho. 

Deus (~uarde a V. S.-Jose Antonio Saraira.-Sr. Dirccior 
da Faculdade de ~ledici na da Bahb. 



N. 3G8.-Circular de 12 de Junho de 18Gf. 

Aos Chrfrs dos estabelecimentos subordinados ao Ministcrio do Impcrio, 
marcando o prazo para apresentaç3o no Thesouro dos livros c documentos 
reJatiws ás c.oatas dos dinheiros e valores do Estado, pdos quacs silo 
rcspousareis os llll'Snw,; chefes ou os Thrsoureiros dos cstahclccimcntos. 

7. • Secção.- H i o de Janeiro. -l\linisterio dos Ncgocios do 
lmpcrio em 12 de Junho de 1861. 

Para a lJoa cxrcmfío do Jlccrrto n.o 2.5T~R de 10 de Abril 
do ar1t1o proximo p;{ss<Hlo, c dt' conformidade com o disposto 
no art. :14 do mes1no lkcreto, marco o prazo de trcs mczcs 
depois do fim de carla cxen:icio, ou lo.~o que termine a res
pectiva gerencia, para a npn'sentaçfto na eompden!t1 eslaçfío 
de litzenda do:; li\'1':1s e tlor·urnr~ntos rahttivos ús contas dos 
dinheiros e valores do Estado, pelos quaPs hc \'rn. respon
savel, sob pena da multa de que trota o art. ::'6 da Lei n.• 
628 do 17 dt~ Setembro dl' 1851. 

Deus Guarde a Ym.- José Antonin Sarr.iw.-Sr. Jlircctor 
c Thesourciro interino do Inslilulo dos l\!eninos Ct\;os. 

No mrs:no matido aos Chefes dos demais rstabckcimcntos 
subordinados :::o ministcrio do lmperio. 

N. 369.-GUERRA.-Aviso de 12 de .Tunl1o de 1861. 

Solvendo a duvida proposta ftrrrra do ahonn <lc fardamento fts praças recon
du7.idas de deserçào. 

3.• Dircctoria Geral.-Itio de Janeiro.-1\linislerio dos Nc
gocios da Guerra em 12 de Junho de J SGJ . 

lllm. n Exm. Sr.-Accnso a rerepçfío do officio de V. Ex. 
de 11 do mez de Junho findo, em que transmittio o que lhe 
dirigio o Tenente Coronel Commandante do Corpo de Guarnição 
dessa Província, pedindo cxplic1~ões ácerea dos srguirTtcs que
sitos: t.o, se, dando-se o caso de qualquer praça extraviar o 
fardamento nfío vencido, o qual, sPgundo as disposições em 
vigor, tmn de ser· descontado prla 5. • parte do soldo para 
indemnisaçfío da Fazenda Nacional, deve o corpo, logo que clla 
he reconduzida da d•1scrção, ahonar novo fardamento, c neste 
caso como deve clle ser contndo, visto serem prohibirlos adian
tamentos'? 2. ", sr, nhonando-s" indr~!:irlamcn te pPças tlt: fardamento 
a alguma praÇn, c essa praça dt~sertar, como devem tae~ peças 
ser consideradas no ajuste de contas no fim do anno, vrsto ser 



prohibido mencionarem-se na relação modelo-A-, c mesmo no 
mappa rnodclo-D-'! E em resposta declaro á V. Ex., para o 
fazer constar ao dito Comnwndaute: t.o, que a tabella em vigor 
foi organisada de JJJaneira a evitar abonos de peças a vencer, 
sempre em prejuizo da Fazenda Publica, e por isso estabeleceu 
o fardamento couJpleto g:raluitumeiJ!e paru os recmtas, afim 
de que, sendo fomccido aos Corpos do Ex1·rcito todo o farda
mento relativo ao vencimento annual, na forma das lnstnJc~·ües 
de 12 do Janeiro do corrente anno, fosse clle distribuído nas 
épocas designadas na nwsma tabella; 2. o, que, niio se podendo, 
porém, de todo evitar o abono do peças de funlamento ás pruças 
reconduzidas da descn;iio, depois de ctmlprida a senteuça, c que 
dellas precisarem, por niío as ten·m jú \'encido, com tudo não 
devem essas peras ser im:luidas na citada relação modelo-A-, 
nem tão pouco por consequeneia no mappa modclo-D-. !'ia 
relação-A-dc\e appareeer o nonH· d:J pruça rccondnzilla, c na 
observação a dnta da recon!lueçiio, lll!'llcionando-sc em relação 
separada as peças de fardamento abonadas, afim de qnc possão sPr 
tomadas em considcr:1ção no njuslanwnto de contas, proce
dendo-se ao desconto como dispüe o A viso de 2:1 de Setembro 
de 1848, fazendo-se disso menção em relat;fio analoga a do mo
delo-E-. Declaro mais a Y. Ex. que ni\o dcv1· ficar sem re
paro que o referido Tenente Coronel leu mal a pillJvra indr·
vidttalmente, !iUC se acha na 2." pnrle do Aviso de 20 de l\Iarço 
ultimo, publicado em Ordem do Dia do Exercito n.o 2ü3 de 10 
de Junho subsequcntc, tonw!ldo-a pela palavra indevidamente, 
o que deu talvez lugar ás duvidas propostas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Proviucia de Minas GeraPs. 

N. :nO.-FAZE:\'JU.-Fm B de Junho de 1SG1. 

O § 12 <lo art. ~. 0 da L<'i n." 1.!1SJ <1r 21 <IP A(:!ostn <le lRGO n:lo se Pnlcn
dc co1n os l't'pn·sP!!laatts nl'cr:;:-:arios ou 1uaudatarios IPgaes~ 

1\linisterio dos r-;(';j"Ocios da Fnwnda.--B.io de Janeiro em 12 
de Junho de 18GJ. 

Illm. c Exm. Sr.-A Prrsirlencía do Banco do Brasil consul
tou a este 1\Iinislerio, por c fneio n. o 353 de G de Abril ulti
mo, iiCPrea da Vl·rdallP!ra intdlip;eneia e alcance uo disposto 
no art. 2. 0

, ~ 12 da LPi n.o 1.083 de 22 de Agosto de 1860, 
relativamente ú pratica de se admittirnm votos por procura
t;iío para eleiç:ío dos Di1 ectores ou membros das administra
t;ücs dos llcmrn<. F. ltaYt·mlo !:'tE\ l\L1~~P~'.tnde o ltnperadt'r 



Conformado-Se com o p<1n•cr.r da st·cçiío de Fazell!la do Con
selho de Estado, fJUe julgou hem fundada a opinião qne a 
Presidencia desse Banm cnnutH:iou no seu supracitado otncio, 
Houve por bem, por sua Imperial llt'soluçãn de Consulta do 
1." do e0rrenle, Declurar que a rrf'erida prohibição du Lei dt~ 
22 de Agosto do UllllO passado, nüo se entende com os J'P

prcsen ta ntes rwcessa rios ou manda ta rios legacs. O q ut~ eom
lllllnico a V. Ex. pnra SPII conhccilllenlo, c pnra !JIIC o lit~·a 
constar ;í Directoria do llanro do Brasil. 

Deus l;uarde a V. Ex.-.!osé Mar/a da Silra Para11lws.
Sr. Conselheiro José l'edro Dias de Carvalho. 

N. 371.- Em 13 de Junho de 18GI. 

Quul il taxa ctuc se drn• pcrcC'hrr nos cn,os de tran,fc·n·ncia du domínio 
súmcntc de p.1rl:~ do \alor de uru esrraro. 

1\IinistPrio elos NPgocios da FazenJa.-Hio de Janeiro em 
13 de Junho de 1801. 

Em soluc:Jo no offieio que a rssa Dirrc:orin (;pral diri~io 
o Administrudor da Heccl)("doria C'lll :lt de lkzPmbro do anno 
passado, sob 11. 0 1!}G, consultamlo qu<ll a taxa que ~e deve 
exigir, á vista do art. 12, % 7. 0 da Lei de 27 de Sel!•rnbro do 
dito nnno, nos cnsos d·~ transfcrcnc:ias do domínio ele parte 
do v<llor de u111 escravo, quer a trans;H·çno tenha lu~ar por 
meio de urna s<i <'St:riptura, qu<'r por titulos diver,os; qtwr os 
Yendedorcs possuão ern commurn o mesmo escravo, ou tenlii1o 
suas quotas detC'rminadas, ou parlilhadus; dPclnro a V. S., 
pnra fjlle haja de o fazer constar ao dito Administrador, rpw 
a taxa que se deve perceber pela trnnsrnissão de fmc~·iio tio 
valor de um escravo, não hc a dn w:;,ooo, mas sim a qu•Jta 
correspondente a tal frarr;i1o; visto que, attenta a disposiç.ão 
do eitado artigo, a totalidade da taxa s•í he applicavd a lrnns
missão do valor integrnl de cada escravo. 

Deus Guarde a V. S.-José llfaria da Silra Paranlws.
Sr. Consrlheiro Dircctor Geral interino das llendns Publicas. 



N. 312. -Jli:-lTIÇ.\. -Ariso de 13 de Junho de 1861. 

Ao Prrsid:•nte da PrnYinria do Pianhy.- Drclara que. o lugar de snpplcnlrr 
do Juiz l\lunicipóil uâo hc co•npati1cl rom o de I'romotur Pni>Eco. 

2. • Set:ção. -- n i o ele .Tandro.- ~linistcrio dos Ncgoeios da 
Justiça cru 1:1 de .I unho de 1t'GJ. 

Illm. e Exm. Sr.-Tr·rHio Y. Ex., corno participou no Go
verno Imperial em oflkio de 13 de Abril ultimo, declarado 
ao Tenente Cnrond Franrisro Fdix Corrêa, !file, haYenrlo ell•~ 
nceilado c CX!'n:ido o rnrgo de Promotor Publico da Comnrca 
de Campo-maior IH'S'ia Prorinrin posteriormente iÍ sua nomc<t~;flo 
de supplente do .Jr1iz l\lunicipal do T••rnro dns narrns, rn
nunci<irn, por sen}('lhanle farto, ú rstc ulti·~1o cargo, qrw, nos 
termos do Aviso de!~ de .Junho de 18\7, não he compalirel 
com o de I' romoior I'ublico, ;í vista dn rcpugnancia das res
pectivas ftlll''IJi<•s: Houve por be:n Sua l\lagestadc o Impe
rador, íÍ 1}111'1!1 ti n~ a lronra de a presenlar o mencionado 
o!Ikio, marHI<II' approvar o procedimento de Y. Ex. O que 
llw cornmunir:o para sua iniPlligencia. 

lkus l~uarde a Y. Ex.- Francisco de Paula de 1Vc:7rciros 
Sayão Loba.to.-Sr Prrsidente da Província do I'iiluhy. 

N. 373.-,\riso de 15 de Junho de 1861. 

Ao Presidente d;l Prol'inr:ia tia Parahyha.- Declara qnn o.~ condnrtorrs tlcr 
.rcen1tas, tflW fnriliL1o a f:1p-a tlt·slrs, derem ser pronunciados co1no 
ineursos no art. U<> df) Codi;;o Criminal. 

2.• Sccção.-Hiode .Janciro.-1\Iinistcrio dos Nrgocios da 
Justiça 1~111 1!) d•~ Junho de 18(il. 

lllm. c Exm. Sr.-Levei ao alto conhecimento de Sua l\Iages
t.1de o Imperador o oflleio dessa Prcsidcncia, datado de 16 
de Abril prm:itno pa:;sado, sob n.• 78, cobrindo por copia a 
respnsla por ell:i dada ao otnrio do Juiz 1\Iunicpial supplente 
do Termo de Cabaerir~s, no qual consultava se os conductores 
de recmtas que facililfio n fuga destes, devem ser pmnuncia
dos como inc11rsos no nrt. 12;) do Codigo Criminal, ou no 
art. H das Inslrueçiírs mandadas observar pelo Decreto 
n.• 73 de 6 de Abril de 1811. E o 1\rcsmo Augusto Senhor 
ordennu-rne que signilieassc á Y. Ex. que bem decidio essa 
i'residcncin, quando dPclarou ao sobredito Ju!z 1\iunicipal que 
taes indivíduos achiio-se inr.ursos no mencwnado art. 125, 
rccommendando-lhc a observaneia do que hc determinado na 



11ltima parte do A viso n. o 70 de 7 de Fevereiro de 1S5G, 
pura que resolvesse o caso eouw cnlcnd,~ssc de direito. O 
que communieo n V. E'<. para sua intdli.~encia, n para o fazer 
conslar no referido Juiz Muuieipal suppl<~n!P. 

Deus (~uarde a V. Ex.- Fntncisco d,· Paula de ]1.- r,qreiros 
Sayii.o Loba.to.-Sr. Prc,ideute da l'nnil!cia da l'arallyha. 

N. 374..-Aviso de 15 de Junlw de 18131. 

An Presidente da Provinda dr S. PaulrJ.-J)<'<"iara qnP ,,\ ao Governo Im
perial c aos Presidculcs de l'ro1 iuria ta!le o din·ito de ord<·11ar ;ws .Juizl'S 
ljQ Direito e aos l\lunieiJlacs a rcsiúrucia lcll'l)(Jl'ari~ em certo ponto 
das si11is Comarcas ou Termos. 

2." Sccçrio.- Bio de ltneí ro.- :Uinislcrio tlos Ncgocios da 
Justi-ça em 1() de Jun!JO 1L'ti1. 

lllm. c Exrn. Sr.- Foi presr•ttle a Stta ?1f.1g·<'s!arle o Impe
rador o officio dessa Prt·si<J;oneía, sob 11. 0 [O!) c r!;tla de 3 de 
l\rnio ultimo, em que V. Ex. sulmtdlc ú Sua Imperial De
cisão a consulta rjLW Ilte tliri~io o Juiz de Direito da Co
marca da Constiluiçiio, nessa Província, ú l'l'Spdto da facul
tladc, que po>sa assistit' ao rel\~ri(Jo Juiz, d<~ indicar aos Juizes 
Mnnicipaes dos Termos reunidos da llli~sn1a Comarca, o 
Termo, ern que a sua resitlencia Ih<~ parnça mui:> cotneniento 
E o l\Iesmo Augusto Senhor Houve por bun1 mandar declarar 
a Y. Ex. que sú ao Govemo Imperial e aos Presidentes dn 
l'rovineia cabe o dín·ito de ordenar nos Juíl<~s de Direilo 
c aos :\lunicipaes a residcm:ía lemporaría em cnlo ponto das 
suas Comarcas, ou Termos, cotno o delermi nfto os Avisos 
u.o• ·78 de 7 de Junho de 1W~8 (~ de 28 de Julho de HWO. 

Deus li uat·de n V. Ex.. -Francis~:o de /'aula de N egni 1·os 
Sa!JàO Loba to. -Sr. Presidente da 1' rovincia de S. Paulo. 

N. 375.- FAZE~D.L-Em 15 de Junho de 1861. 

llfandn entregar, mediante certas condições, o prorluetn liquido úc uma 
IQtcria extrahiúa na Corte em Lcucficio úc obras llü h'o1 inda. 

1\linisterio dos Negocios da Fm:cnda.-Rio de Janeiro em 15 
de Junho de 186l. 

Josó 1\Iaria dn Silra Paranhos, Pwsidentc do Tribunal do 
Thrsouro Nacional, nn conformidade do ,\riso do .l\Jinisterio 
do Impcrio de 30 de Agosto ultimo, autorisa o Sr. Inspector 



da Thcsomat·ia da fuzpn(la da Província da flahia pnra ('11-
trrgar á pes~oa conqwlt~nle a quantia de 11: 10U;ii>OOO, pro
duelo liquido da t .a lott·ria exlrahida n destinada ás obras da 
matriz de Nossa Senhora da Ajuda do Bom .l<tnlim, cumprin
do-lhe, porém, Lt•r t'tll yisla: 1.", que a rdt,rida Solltllla 11ão 
póde sahir dos col'rt•s da Tlwsouraria, para ser d.:positnda nos 
pt;oyineilws, e sim deYe ser entrq!;ue por pn,slaçõcs, c á me
dida que o progresso das obras f(H· nxi~;indo: 2.", que dcver<Í 
ser estrietarnentc ohservndo o pree~:ito do art. 2.', ~ 7." da 
Lei n." 1.0Dfl de 18 de Sdembro de 18GO: 3.", finalmf'nte, 
que a doutrina do Decreto de í de l\Iaio de 18'12 não tem 
applicação ás dcspezas desta natureza. 

José 1llaria da Silva Paranhos. 

N.• 376.- Circular em ·t:> rle Junho de 18{il. 

Esrriptnraçãu e cutr!';~a tl•• prntlurtos d•' lot!'rias u••slinauos a ohras 
nas ProYiHri<~s. 

~!inistcrio dos Ncgocios lla F;l~elHla.-Hio de Janeiro em 1ã 
de .Junho de 1t61. 

.losé !\faria da Silva Paranhos, Prc;irlcnte do Tribunal do Tho
souro Nacional, no inluilo lle sirnpliliear o trahallio da conta
bilidade c cscriptma~·fío roncenwntu á entrega de produclos de 
loterias concedidas t·m hl'tte!icio de obras proYinei;ws, declara 
aos Srs. lnspcctores das Tlln,;onrarias de Fazenda, para sua inlel
ligencia e cxccuçfío, que d'ura em diante, logo que as mesmas 
Thesourarias receberem communicação de l<~r entrado no Thc
souro o producto de loterias destinadas a obras das rcspectiY(lS 
Vrovincias, devem abrir no Diario Ulll:I p:ll'Lida, na qual será o 
Thcsouro debitado, c creditada a conta- Loterias-, não po
dendo corntudo despender cousa alguma por conta desse 
deposito sem ordem on antorisaç~iín expressa do Tllesonro; 
ercdilando a Caixa c debitando -Loterias-, quando se veri
ficnr o p:1gnmento competentemente autorisado: pois que deste 
modo jogarão as respectivas contas de movimento de fundos 
entre o mesmo The;ouro e i\S Thesourarias, c ficarão liquidadas 
as dos ditos deposilos. 

José illaria da Silt·a Paranhos. 

Officiou-sc na mcsmn data <Í Direcloria r.cral de l.ontr~bili
dad•~ do Tlwsnuro. 



N. 377.-11\IPERIO.- AYiso de 17 de Junho de 1861. 

Ao Presidente da Provinci11 do Pará, resolvPndo sohre algumas tlccisúcs 
dadas pela Presidcnda sobcc questões clcitoracs. 

3.• Secçiio.-Ministerio dos Negocios do Imrerio.- Rio de 
Janeiro em L7 de Junho de 1861. 

111m. c Exm. Sr -Accuso o rccebimPnto do officio do ;:nteccs
sordc V. Ex. n. o 60, de 3 de Maio proximo findo, submetleu
do ao Governo Imperial as SP;!Uinll's deeisües por dle dadas: 

t.a A' Camara 1\lnnicipal do Porto de i\Joz, qur, segundo 
o principio estabelecido pelo aviso n. !)7, de 20 de Abril de 
181.9, § 7. 0

, combinado com a decisão constante !lo aviso n. o 

2!J, de .i de Feven·iro de 18iY~. não d<~via a mesma Camaru 
expedir diploma de Juiz de paz no cidaclão que nflo fóra qua
lificado votante, e sim ao imrncdiato em votos. 

2.• Ao Juiz de Paz Supplente da parnchia de Avciros, que 
não podia celebrar-se a eleição de eleitores na mrsrna paro
chia, por isso que nella ainda não tivera lugar a qualificação 
de votantes, cumprindo, portanto, que a rcspeeliva junta se 
reunisse na terceira dorninga do rnez de Janeiro ultimo. 

3." A' l:amara Municipal da cidade da Vigia, que cumpria
lhe proseguir na apuração dos votos das diversas parochias do 
seu municipo, e que não procedia a duvida allegada pela 
mesma Camara, quanto ao facto de ter a mesa paroehial de 
Collares recebido 76 cedulas, que devião produzir H8'.. votos, 
c terem sido encontrados apenas 623, pois que tal diiTnrrnça 
devia ser attribuida ú circumstancia de conterem algu!llas ee
dulas menor numero de nomes do que o de vereadores, o fJUO 

de certo ni1o podia viciar a apura~·ão, como já 1\\ra deciarado 
no aviso de 20 de Man:o 181~9, § 1. o 

!~.· Ao Juiz de Paz Presidente da me;;a parochial de Salva
terra, que, achando-se na mesma parochia o ridadiio Seralim 
Antonio dos Santos, supp!ente do eleitor, não havia razflo para 
que o dito juiz deixasse de comoeal-o para os trabalhos da 
eleição, embora houvesse elle pedido escusa do cargo de Juiz 
de Paz, por ter de mudar-se da rarochia, visto que sú nfio 
devem ser convocados os eleitores e supplentes que estiverem 
mudados, como jú foi declarado no aviso n. 0 H1 de 2'•· de 
Novembro de 18M;. 

5.• Ao Presidente interino da Camara Municipal de ltaylu!Ja, 
que cumpria-lhe emprPgar todos os meios de p<'rsuasiio para 
que os vereadores cll"ectivos se rcnnisscm ; e, quando a isso não 
se prestassem, deveria o mesmo presidente proccd<'r dc ac
cordo com o art. 28 da Lei do 1.0 de Outubro de 181H, 
convocando com o secr('lario os irnmediatos em Yolos, e ju
rnmentundo os que comparecrss<•m, al1; SP romp!etar o nn-

Der-i.~ÕP.~ do fToverno. ~R 



mero preciso para se formar Camara, certo de que deviao ser 
com pellidos, por meio de multas, os cidadãos convocados para 
tomat' assento, quer eomo supplentes, quer como elfectivos, 
sem embargo de não haverem prestado juramento, uma vez 
que estivesse eumprida a disposição do art. 1 G daquella lei, 
e o eleito não tivesse reclamado em tempo, c não se lho 
tivesse concedido escusa conforme o art. 20. 

G.• Aos Juius de Paz Presidentes das m1:sas parochiaes de 
Abaeté e lgarapémcrim, que o art. 2:~ das instrucções annexas 
ao deereton.o 2.1)11 de 22 de Agosto do anno passado, re
liwindo-se ao talwlli<io que o collegio eleitoral deve chamar 
para lavrar a ada da apuração dos votos, dt~ que trata o 
art. '78 da Lei n. 381 de 1!} de Agosto do 1846, não era 
applieavel á referida parochia, visto não ser ella a séde do 
uwsmo collegio; mas <IUe, como ahi lambem havia necessidade 
de e.icrivào do juizo de paz, que fizesse as vezes de tabellião 
de notas, para lavrar a acla de que trata o art. 16 do de
ereto n. • 1.812 de 23 de Agosto de 1856, na falta delle 
devia-so proceder de accordo com o art. 30 daquella lei, e 
art. 3. 0

, parte 2.• das supmeitadas instrucções. 
7.• Ao !)residente da mesa parochial de 1\lonsarás, que de 

eonformidade com o art. 60 da Lei de 19 de Agosto de 184(), 
e 9. 0 das inslrucNes annexas ao aviso n.• 168 de 28 de Junho 
1le 18!~!}. devia a mesa parothial designar novo dia, par_t ve
rilicar-se a eleiçüo, embora já niío se pudesse salvar o prazo 
de que trata o art. ld da mPsmu lei, tentlo-se em vista a 
distancia d<t rcsidcnda dos volantes. 

8. • A' mesrua mesa, que na falta da lista da qualificaçào 
deste armo, c visto ter dcsapparecido o respectivo livro, po
der-se-hia fazer a chamada dos votantes na fúrma do art. 17 
das eitadas inslrucçües, pela copia authenlica. extrahida do 
original, que existia na secretaria dessa presidencia, mesmo 
quando não h ou v esse funccionado o conselho municipal de re
curso, uma vez que não tivesse havido reclamações desat
tendidas pela junta de qualificnção. 

9. • Ao 1. • Juiz de Paz da parochia de Cametcí, que, senti o 
provavel que no dia 20 de Janeiro, em que devia reunir-se 
a junta de qualificação da mesma parochia, não estivt'sse 
ainda concluída a eleição de eleitores, devendo portanto o 
dito juiz achar-se occupado na mesa parochial, c cumprindo
lhe no dia 2!} daquelle rncz presidir interinamente o collegio 
eleitoral, no caso de haver sido reeleito, resolvia essa presidrncia, 
s!'gundo a doutrina do aviso n.• 112 de -t de Fevereiro do 
18iY~, transferir a reunião da dita junta para o dia 3 de Mar
ço, guardando-se todas as formalidades da lei a respeito dn pu
blicação dos edilacs, convocação dos eleitores c supplentPs, etc. 

10.• Ao Juiz de Paz presidente da junta de qualiticaçao d:~ 
parochia de Santa Anna da Campina, que podia ser convocado 



para a formação da mesma junta o cidadão Jovianno Josó 1\Io
l'eira, quo fôra eleito pela turma dos supplentes de ciPitores, 
embora não tivesse sido qualificado volante, visto que a lei 
não restringe semelhante eleiçãn aos cidadãos qualificados, an
tes a amplia a todos os que tiver·t~m as qualidades de eleitor, 
as quaes não são conferidas, mas apenas reconhecidas pela 
qualificação. 

11.a Ao Juiz de Paz presidente interino do collP-p:io eleitoral 
da Cax:ocira, que a presidencia interina do collrgio eldtora I 
compete ao juiz de paz mais votado do novo quatriennio, e 
em sua falta ou impedimento aos que lhe forem irmnt•diaLOs em 
votos, e ainda na falta ou irnpcdimonto destes, aos do distl'icto 
mais proxirno, lambem do actual quatriennio, c aos respec
tivos supplcntes, urna vez que estejão compc~tr~ntnmcnlo jura
mentados ; não embargando achar-se qualquer ddlcs presi
diudo a junta de qualifica~:ão, cujos trabalhos podem ser sns
pcnsos. 

12.• A' Camara Municipal da Capital da Província, qur, sr
gundo o art. 99 da Lei n.• 387 de J9 de Agosto de 18!~6, 
combinado com os ~§ t.• t~ 2.• do nrt. !12 da Constituição 
do Imperio, o cidadão de qun trntava a mesma Camara, Fran
cisco de Pnula Furtado, nüo podia srr .Juiz de Paz, visto não 
ter a idnde de 25 annos, salvo se ellc estivesse cornprehcn
dido em alguma das cxcepçõcs dos mesmos paragraphos. 

Em respostn declaro a V. Ex. que o Governo Imperial np
prova as L•, 2.", :J.•, 4.•, 5.", 6 •, 7.•, 8.• c J2 deci
sões, por estarem de aceordo com a lei e avisos expedidos 
para sua execução. 

Approva tarnbcm a 11. • com n seguinte declaração : que a 
prcsidcncia da mesa parochinl da Caxoeira competiria ao Juiz 
de Paz mais votndo do quatriennio findo, c na sua falta aos 
irnmediatos, no caso de não ler· a parochia novos Juizes de 
Paz, visto que nesta hypolhcsc continuava o cxereieio dos an
tigos, como se tem decidido, e assim acontece Sl~rnprc que se 
annulla uma eleição, ou fica sustada n posse dos seus eleitos, 
quando ha questão sobre a validade de sua eleição. 

Nã0 npprova porém a 9.• c 10.• pelas razões seguintes: 
A 9.•, porque, ernbor11 se nchnsse occupndo na eleição do 

eleitores o 1. • Juiz de Paz da parochia de Carnetá, por ter 
sido reeleito pnra o actual quntriennio, devia a reunião da 
junta de qualilicação, enja presideneia lhe eornpetia, eomo mais 
votado do quatriennio findo, installar-se na terceira dorninga 
do nwz de Janeiro, marcada pela Lei, sob a presidencia de 
alguns de scms substitutos do mesmo quatricnnio findo, eomo 
prescreve o art. 11 O d<: Lt~i n. • 387 rlt~ 1 !} de Agosto de 
181.6, explicado pelo nviso n.• 69 de 13 de Abril de 18~7, e 
varias outras dccis1ies do Governo Imperinl. 

Tnmbern não podia obstar aquclla reunião o facto de ter o dito 



JUI)( de pt·nsidir interinamente o collcgio eleitoral no dia 29 
do referido mez, na qualidade de 1." Juiz de llaz do quatrien
nio aetual, não só porque a presidcncia podia ser assumida 
pelo S<!U immmliato em votos do novo qnatricnnio, scgundü 
determina o avisn n.o :! de 8 de Janeiro de 184.9, continuan· 
do l'llc no cnlanlo na pt·esidencia da junta, como lambem 
porque, ainda mesmo dado o caso de insistir ellc em exercer 
a presidencia interÍln do eollegio, devia a junla funccionar 
sob a prcsideneia de algum dos seus substitutos do quatricn
nio findo; c portanto nenhuma rnão havia para que fossem 
adia<los os trabalho.-; da mesm:t junta pam o dia :} de Março. 

A 10.", pot·qtw, st~ndo a qualiHcação um dos prcdieados 
Pxigidos pela Lei, para se poder ser eleitor, não tem as qua
lidades de eleitor, eomo requerem a Lei d•~ 19 de Setembro 
de 1855 c as inslrncçües de 2:l de Agosto de 1856, para se 
poder fazer parte da mesa parochial c junta de qualilicação, 
o cidadão que niio csl;i qualilicado votante. Assim se deci
dio por aviso de 8 do rnrz passado, expndido de conformi
dade com a Impnrial rcsoluçüo de consulta de 1.6 de .Março 
anleccdcnlc. a respeito de um eleitor não qu<tlilicado, de
risão esta que com maioria da razão hc applicavel ao cidadão 
não qualificado, que nflo hc eleitor, como acontece no caso em 
qursWo. 

Dws guardn a Y. l~x.-José Antonio Saraiva.-Sr. llresi
'lenlc dtl I'roYitwi<t elo 1\:rú. 

N. :nH.-.!USTl~:A.-A\iso de 18 de Junho dr 1861. 

Ao Pn•sidentr. rla Provinria do Paranú.-Dedara que hc tlcYer dos Promotores 
l'nhlicos arensar os urlinqurntrs prrantc o .Jnry, enmp•·inrlo:..li•rs rr
ii.ilé•·er rm tempo as rlili!-(PIH'ias ner:rssaria, c IJUanto fr)r á bem da accn
saç;in, scntlo-lhcs facullado opinar opportunamcntc prla nilo pronuncia. 

2." Secção-Rio de Janeiro. -Ministerio dos Ncgocios da 
Justiça em 18 de Junho de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua .Magestade o Imperador 
o officio dessa Prrsidencia de 23 de Abril ultimo, sob n.o 38, 
acompanhando copia dos documentos, Pm que se baseou V. Ex. 
pnra demitlir o Promotor Publico da Comarca de Castro, .losú 
i\lachado da Silva Lima, c cstranhnr o procedimento do Juiz 
de Direito da mesma Comarca Bacharel José de Almeida 
Martins Costa, en• consequencia do confliclo, que entre elles se 
deu, nn St'Ssão do Tribunal do .lury de 19 de Fevereiro pro
ximo !HIS'iado. por se tPr 1wgado aquelle empregado ;:í ;H·cusar 



um réo, que entendia Hão ser delinquenle de roubo e sim de 
furto, embora ponderasse o Juiz de Direito que semelhante acto 
não era regular e nem proccdião as consideraçües apresentadas, 
pOI' isso que, se o Promotor estava convencido de que o pro
cesso continha irregularidades, devia ter, na fúrma do art. 
:34.3 d1} Regulamento n.o 120 de 31 de Janeim de 184.2, re
querido em tempo a sua revisão, on usado de outros recursos 
lcgaes, caso não fosse aHendido pela autoridadt' processante; 
resultando de tal conflicto o abandono da cadeira da Promotoria 
por parte de Silva Lima, c a nomca~ão de um Promotor in
terino, ao que se oppôz, na sessi"ío de 20, o mesmo Lima por 
não reconhecer no Presidente do Tribunal o direito de de
milli-lo, visto ter sido nomeado pelo (;oycrno da Província, 
e nfío consentir que outrem occupnsse o seu lugar, ()brigando, 
por tal obstinlJr,.fío, o referido Juiz de ])ireilo :í preurle-lo por 
desobcdiencia. · 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Co.nsultor 
interino dos Ncgocios da Justiça, l\Ianda approvar as medidas, 
tomadas pot· V. :Ex: t.o, porque o Juiz de Direito não podia 
insistir, contra a disposit;ão do art. 218 do citado H.cgula
monto n.o 120, para que funccíonasse o Promotor, que inte
rinamente nomcára, estando o lugar occupado por um ci
dadão nomeado por essa Prcsidencia e que não fôra suspenso 
elo cxnrcicio de suas funcçües: 2. o, porque h e dcvPr dos 
Promotores Publicos aceusar os dclinquentes perante o .Jury, na 
conformidade dos arts. 37 ~ t.o do Codigo do J•roccsso, 22l 
do Hegulamcnto n.o 120 c Aviso de 10 de Junho de 1834., 
cumprindo-lhes requerer em tempo as diligeueins necessarias, e 
quanlo fôr a bem da accusação, sendo-lhes facultado opinar 
opportunamcntc pela nl:ío pronuncia, segundo a lelra do AYiso 
u.o Gl~ de J!S de I<evereiro de 18:)5. 

O que lhe commuuico para sua intelligcneia c para o fazer 
constar ao mencionado Juiz de Direito 

lleus t;uarde a V. Ex.-Francisco de Paula rlc Ncqrciros 
Sa!JÜO l-obato.-Sr. President11 da Província do Pamn;i. 

!'\. !Ji!).- FAZENDA.- C~renlar em 18 de Junho d•· 1861 

Sello de papei,; rm braueu. 

l\linisterio dos 1'\t•gocios da Fazcnda.-J~io de Jandro em 1R 
de Junho de 1861 . 

.Tosú i\Iaria da Silra Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara nos Srs. Inspcctort's das Thl'!'onrnria~ 
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de Fazenda que, á vista do art. 96 § 1. • do Hegulamento que 
baixou com o Decreto n.• 2.713 de 26 de Dezembro do anno 
passado, c do art. 20 do Hegulamcnto n.• 681 de 10 de Julho 
de 1850, a aulorisação para o sello de papeis em branco, con
tinuará até que se ponha 1•m pratica o syslcrna do sollo adhesho, 
de que tralào os arts. 91 c 92 do citado Regulamento de 26 de 
Dezembro de 1860. 

José Maria da Silva Parm1l!Os. 

N. 380.- IMPEHIO.-Aviso de 19 de Junho de 1861. 

Ao Presidente da ProYinci.1 do Amazonas, communicando a Imperial Heso
luçilo de Consulta sobre algumas Leis Prc1inciaes que mereccrllo reparo. 

'. 
:J.• Sccção.-Hio de Janciro.-Ministerio dos Negocios do 

Jmperio ent 19 de Junho de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção dos Negocios 
do Impcrio do Conselho de Estado sobre as Leis da Assem
bléa Legislativa dessa Província, promulgadas no anno de 1859, 
e tendo Sua Magcstadc o Imperador por sua lmmedita Re
solução de 28 de l\Iaio proximo findo se conformado com o 
parecer da mesma seceão, exarado em consulta de 12 de Março 
do armo passado, manda declarar a V. E):.. o seguinte: 

1.• A disposição do art. 8.• da Lei n.• 100 de 8 de Julho 
que autorisa a essa Presidcncia para mandar recolher aos cofres 
provinciaes, por Pmpreslimo, os saldos que existirem nas di
versas Camaras !\lunicipaes, c que uão estiverem sujeitos a 
maiores-âcspczas, sô pôde ser considerada constitucional c 
juslific.avel, no caso de depender esse emprestimo do assen
timento das ditas Camaras. Se he um cmprestimo dependente 
unicamente da vontado da Prcsidencia, semelhante disposição 
oiTendc manifestamente os arts. 74, 75 e 76 da Lei do t_o de 
Outubro de 1828, de cuja combinação resulta que as rendas 
das Carnaras devem ser despendidas em objectos proprios de 
suas attribuições; além de que, a entrada dos referidos saldos 
nos cofres provinciaes sem vencimento de jm·os he um desvio 
dessas rendas, o qual as Asscmbléas Provinciaes não estão au
torisadas a decretar. 

2. 0 A Lei n.o 10:1 de 9 de Julho, nos arts.2'!e23, excede 
ás attribuições das AssembiÚ<JS Provinciaes, as quaes não podem 
conceder jubilações, que são da competcncia do Poder Exe
cutivo, poi="" scrt~m mercês pccuniarias. 



3.• As disposições dos arts. 42, 43 e 44 da mesma tei, 
que estabelecem pPnas pecuniarias contra os pais, tutort•s, pro
curadores ou particulares que tiverem em sua companhia me
ninos de 7 a 12 annos, e lhes não mandarem da•· o ensino 
do J .• gráo prescriplo na lei, excedem á alçada constitucional 
das Assembléas Provinciaes, cujo direito de legislar sobre ins
trucção publica não póde i1· tão longe, que as autorise a es
tabelecer penas contra factos ou omissões, que o Codigo CI·i
minal não sujeita a penalidade alguma. 

!L• A disposição da Lei n.• 103, que obriga os l~tochos en
carregados do regimen das escolas a deixarem súbstitulos 
quando se ausfmtarem, he muito onerosa, se he que ella so 
refere aos que espontaneamente se incumbem desse scrviro; 
além de que não se declara corno se deve cntcnucr aqu~lla 
auscncia. 

5.• As imposições dos §§ 8.•, 9.•, 11, 12 e 13 uo art. 2.• 
da Lei do orçamento provincial são vcxatorias; as dos dous 
primeiros paragraphos, porque as casas de commercio quo 
estão fóra dos povoados são mais gravemente tributadas; e as 
dos tres outros paragraphos, porque são excessivas, e devem 
pesar sobre a gente pobre, que não póde ir aos grandes mer· 
cados. Accresce que taes impostos hão de diminuir a nave
gação c difficultar a que scÍ'az com a Província do Pará. 

Em cumprimento da Imperial Hesolução nesta data são re
rncltidas á Camara dos Deputados as citadas Leis n.o• 100 de 
8 de Julho, c 103 de 9 do mesmo mez, para que a Assem
bléa Geral Legislativa as torne na devida consideração. 

Deus Guarde a V. Ex.- I o sé Antonio Saraiva. -Sr. Pre
sidente da Província do Amazonas. 

N. 381.-Portaria de 19 de Junho do 1861. 

Marca as attribuiçoes que ficão competindo aos Escrivães do Internato e 
E~ternato rio Imperial Collegio Ae. Peçlro 11, em consequenria da et
tin~çllo do lugar de Thesoureiro do m~smo Collegio. 

Sua l'lfagcstadc o Imperador Ha ~r bem determinar, em 
consequencia de ter sido supprirnido, por Decreto n. o 2.695 
de 1.7 de Novembro de 1H60, o lugar de Thesoumiro do Im
perial Collegio de Pedro 11, que aos Escrivães do Internato e 
Externatn do mesmo estabelecimento fiquem compelindo as se
guintes attribuições, em substituição daquellas de que tratão 
os arts. t 3, 1!• c 15 das instrucções que baixárlio com o I>e
creto n.• 923 do 4 de Março de 1!'!>2. 



1. • Receber os dinheiros do Thcsomo para as despezas 
miudas, oonrormc determina a Portaria de 30 de Março pro
ximo passado. 

2. • Fazer as dcspczas miudas c seus pagamentos, mediante 
·ordem do Ucilor. 

3. • Passar as guias para os alumnos pagarem na Reccbedoria 
do Municipio as retribuições c matl'iculas. 

!~." Apresentar todos os rnezcs ao ltcitor um apontamento 
da dPspcza pronl\'cl do mcz srguintc, c um resumo da do 
rncz findo. 

5. • Aproscnlar ao Iteitor todos os trimrstres o balancete da 
dt>spezn. 

(i. • Avisar ao Reitor da {~poca em que tcnhão de findar os 
contractos com os fornecedores. 

7. a Hegistrar as ord('ns do Reitor concernentes as despczas. 
H. • Orgauisat· as folhas dos Yeneirnentos dos professores, em

pregados c serventes. 
9.• Passar os vales para a compra dos objectos necessarios, 

mediante ordem do Reitor. 
10. Fazer os inventarios. e lavrar os termos de consumo e 

de contractos que não dependerem de cscriptura publica. 
H. Escripturar os livros a seu cargo, c archivar os doeu· 

mcntos relativos á dcsprza. 
12. Conferir ns contas dos fornecedores c assigna-las, apre

sentando-as mensalmente, pn m serem indcrnnisadas. 
13. Fazrr para cada exercido o orçamento geral da dcs

pcza. 
H. Fiscalisar todas as despczas que se !lzcrcrn , c todo o 

serviço do material do Collcgio, de conformidade com as ordens 
do Heitor. 

t:J. Assistir ás Sessões do Conselho Administrativo. 
l'alacio do l\io de Janeiro em Hl de Junho de 1861.

José Antonio Sarait·a. 

N. :182.-GUEHRA. -Ordem do dia 2L de Junho de 18!!1. 

lnstruccões soiJrt~ o •nmlo de se snbstituirent 
os C~!isellamt de Disci~lina, •tne fot•ent extra
viados, e tle se or,;;atusaretn os que não hott· 
''erent .~ltlo feitos nos tlevitlos tentJ)OS. 

Art. 1. o Logo que qualquer individuo, praça de pret do 
exercito, fôt· julgado desertor pelo Conselho de Disciplina, se 
averbarão no Livro-mestre do corpo á que pertencer, ou estiver 
addiclo. ou :~g-g-re~arlo, r~s notas preseriptas pela LPgislação Pm 



vig-or; declarando-se cspceilleatlanwnte, cpwntl.J a d:•scr1;fío f1\r 
aggravada, as circmnslnneias, que coneorrôrão para a n~grava~·;io. 

Art. 2.° Feitas estas notas, o Comrnand:wte do eorpo orga
nisará imrncdiatamentc um rclalorio de pn~ven~iío, collf'ill'mn 
ao modelo junto, c o rr~mdterá, estamlo 11:1 Ctirlt), ao .\jud,Jnte
(;ennral, c estando n::~s Províncias, tlons do flll'.illln t!icor ao 
rcspt~clivo Presidente, pl'las vias o;"tlin:ll'ia:i. Um tkstcs dous 
rc·laloriw ficará no arcilivo da Seere!aria da l'n•sidl'lll'ia, e o 
o:1tro serú remctlido á :'c?nclaria de Estado d.B c~l':!OCÍJ:> da 
Guerra . 

. \rt. :1. o L0;;o que qn:tlqu~·r t!Ps,.rtor f1ir n~colhido ao eorp:1, 
ilfll'l'.i<'nla<Jr, ou appn·ll:•n:lidn, o n'.iJH'rlivo Ctllnnl:lll:lanl<1 o 
p:lrlil:ipar:í, na Ctirle, ao .\ju:\an!<'-{;,.,H~'al, e nas l'rm inria,, 
all l'i'S[ll'C'tivo Presidt~i~le, qu:1 o coln:nnnir:Jr,i :i ~·:t't'!'r·Lll'ia th 
Estado dos Nt•!::o:::o~ da (;ut'tT:l, n es:;a ocrutT<'nt:ia 'nú il\t'rh:ld:l 
1\() rdalorio c(}l) Jli'PVPI\Ç:In. Eslo r<·lalorin, tkpois de SI) Llll

(,':lí'l'lll twlln as notas de rpw o dc:Prlor foi St11ll<1111'.i:ulo cnt 
ulli ma instancia, on perdoado, snt·:í arl'.hivado, p:m:t s·~n it' d1~ 
hase :i novo proe:~sso, sn forem e:o.:t;·avi:Hlos tanto o Cnn;PIIJO, 
de Guerra, como a respcdiva copi:1, que, na liírma da L<·i, deVIl 

lit:ar no arcltivo dos enrp:1s, qnn se aelial'l':n nas l'rovin1:i:1s. 
Art. IJ .• " So a apprehensiío on apn•st•uta~ão do de:;et·tor li\t'!' 

ln:~ar em outra Província, que não aqnelln, onde comnwl!eu a 
dt1serção, c o corpo ahi se at;ltar, o respectivo Commandant<·, 
logo que lhe der enlracla, o parliciparú pelos trall!iles com
petentes ú S()crclaria de Estado dos N1•gocios da (;uerra, () ('sta 
o comm;miear:i ao Presidr·nte da Província, d'ondn o desertor 
se au~;enton, afim de que se possão fitzcr as notas do art. :J." 
no rdatorio tlt~ provenç;lo. 

Art. ;)." No mesmo ca'o (]o art. !L", pPla Srrrdaria tl:1 E,;
tatlo dos i'lt~~;oeios d:1 Criil'rt'a se eoma.uni<::mí l:11nhmn ao Prc
sitl<~ntc da l'rovinria, onrl() a fll'ill:a desPrto'l, a cirnHns!atu:ia 
de haver ella sido sen!t•tH:iada ou perdoada, quando q:1alrpter 
d()slas parlicularidadP~; liwr lugar, para po:ler st•r notada no 
relatorio do prevenç:lo Pxislcnlt~ na ~lecrrlat'ia rh Pl·,·si<lencia . 

. ,\rt. G.• Sr, quando o dcsf'rlot· sr~ nprcscnlar, cn ft\r :1ppn~
hentlido na Provinda, onde estiver o Co)rpo, ú qtw clle pcr[,~necr, 
que não st~ja aquella d'ondc ausentou-se, o flH's:no corpo, por 
qualquer eventualidade, não tiver cornsioro o competente Con
selho de Disciplina, o Comrn:1ndan!e o rnq11ísilar;í p:·ln.·; tra
mites cstah:~lceidos á Secretaria de Estado do' i'\:•go,·io:; d, 1 

(;ucrra, indicando o lugar ondt• se a::h:t o diio Consc·l:w, ou, 
se lieat· mais perlo, (t Presiue:H:i:J da Provin:·i:J, :i Cjllt) e.iSI~ 
lugar pcrtencPr. 

Art. 7. o Qnan<lo, port'~1~1, o ~Iinis! r o da Ctlt't'l'a :·<·cnnlH•ccr 
que a distanda das loea!idadl's, ou qu::tlqllPi' outra cirt'umslanci:J 
dillieil de sup:•rar, po1kr.í prorl11zir lou;;c~ di'Jllc:·a no procP:;so 
do tl11serlor, ordl~:Jarú q;;p s:~ pr<~ct da :: > <'orp:l :í no\ o t::>n-· 

J).,·ci:;üt·.~ r!o (}orcrnn. ::!J 



sclho de Disciplina sobre as bases do relalorio <lc prevenção, 
de que rcmetterá copia uulhenticada. 

Art. 8. 0 Procerlcr-sP-ha do mesmo modo em r:nalqner caso 
de posição n·lativa rlo corpo. (jU:IIHio se houver exlravindo o 
Con~dllo dn Disciplina. c nãn (',\r possi\d or;ronisar onlro 
essenciahnPnlc idr•nlieo ;w prillll'iro, o que sr·rá pnrl ieipatlo 
pelo Comman!lanle do corpo, pl'los lramit!'s comprlentcs. 

Art. \l. 0 Se se apresentar, ou ftlr apprd:cndido al!-'llll1 de
sertor do corpo, qur se achar na Provinciu, onde tPve lugar a 
t!csen:iío, e o archivo desse corpo se lhJUYer perdido poste
riormente á rsta rlcsen:ão, em eonseqm·ncia de incen<lio, nau
fragio, tom adia de ini111igo ou outra quai!JUPr causa; o Presidente 
dessa Província rnandaní procc<kr a nu\o Conselho de Disciplina 
sobre o contexto do rclalorio dP pn~\cnção, que ,,erá remeltido 
ao Commandant<~. por eopia illlllwnlicaua. Se a apr<'sentação 
ou appn·hcnsão 1(\r <'lll outra Pmvincia, c nPila estiver o corpo, 
o Presi<knle <ks~a l'ro\illcia o rarlicipaní ú Secretaria de Es
tado dos Negocios da (;unra, para se lhe renwllrr copia au
thcntic3da do rl'lalorio de prerenção, afim de se proceder á 
outro Conselho <!e Disciplina; ou, se für de menos dcmorn, 
requisitará essa copia no Presidente da Província onde foi 
com rncttidn a dcscrciío. 

Art. 10. Quando ~e aprcsPntar, ou Wr apprehcndido algum 
desertor de corpo, que tenhn sido dissolvido, e a apresentação 
ou apprehcnsão fllr na Provincia onde elle desertou, ou nn
quclla onde se at:har arn•c,arlado o archivo do nH·s:no corpo, 
abrir-sc-IJa nova prar;a ao drserlor en1 um eorp0 dt~'~;a Província, 
ou na mais prnxima <'!11 que o honvcr, para sr·r ahi proces
sado sobre o Conselho de Disciplina ~llThivado, ou sobre outro 
mand3do proceder á \ isla do relntorio de prcvPnçiio, s•~ nilo 
fôr posshcl obtr~r arptdle em tempo razoavd; devPndo o Con
selho on o fPlatnrio arompanhar o d~:sertor para o lugar, onde 
se lhe l'ôr abri;· 11oYa pr;11;a. 

Art. 11. Se, na hypolllc:;e do arl. J!) o <lr•s•~t'lor su apn•sen!ar 
ou mr npprehcndíclo r'm qn;llquer outra Provineia, será remet
tido para urna das duas da hypnlhc;;c, que mais comrnodo lür, 
prcl(~riadn-se, dada a mesma racili!ladc du remrssa, nqnclla 
onde lwuver al;,;Utll t·oqlO, t':ipl'l'ialmt~nle 'e nella l'SlÍ\Pr arre
eada!lo o arcltivo <lo corpo dis:;o!vido. ()uanlo ao mais, pro
ceder-se-Ita C<1lll o dPsPrlor, na l'órma do mc:;;mo art. 10. Se, 
poróm, não ftir r·ncontrado o Conselho de Dist:l'plina uo archivo, 
o Presidenl!J ela l'rovincia rt~quisilar;í ;m ela outra, Plll que teve 
lngar a dPserr:ãn, on ~ SPcretaria de Estado do~ NPgocins da 
Guerra, se ficar mais proxima, uma eopia do re!atorio de pre
venção, para se procPd<·r conn'niPn \<•mente. Se o dr·serlor li c ar 
na Provineia, onrlt1 f(Ji comn1ellirh :\ <1<1:it'n:;"\'J, para proceder-se 
eonlra Plll', n•tjllísilar-sn-ha primdro o Consdho tlc llisr·iplina 
<Jnl!·s dt1 n·r·ntTI'i'-;;<' ao re1i1\orio dl' prc\<"11\';ío. 



Art. E!. sl) o dcsPrlor, apn~scnla\]O 011 appreltrntlido, L\r <k 
corpo que, depois de prrdn o seu archiYo, lenha ~ido dissol
vido, proccdcr-st~-ha com ell1~, coaíiJI'!lle as disposi<;•ies COIII!Ji
nadas dos nrls. \J.", 10 e li. 

Art. 1:1. Com os des1~rlorcs <:ualiiieados nntcriomwn!e a cs!:n 
Instrncr;(it•s, q11e se apn";t~lll:1!'CIIl, ou l'm·,•!:t :qqr"hl~ndidos, 'I' 
proc!'dcrá do 1;wdo SP;.\Ilinlt': 

1." :\a hypotiH~S\' do arl. í.", COJ!I n·fpreEria ao Ü.", fJI'h Se
cretaria de Estado dos :-i:·go,·ios da (;uerr:~ se ordP!l<lrÚ que se 
proceda a noyo Conselho de Di:,ciplina, l'onnaiHlu-s:) a pnrte 
accnsatori:1, ~ yisla dus notas tk di·scr~·fto, qui' e\istin·m no Livro
mestre; e, se este lambem s·~ achar no lup;ar, onde P!ilivcr o 
Conselho de Di:;eiplina, entüo pl'la llli''itlla f;enl'l:ll'i:l s1~ orde
mmí que seja ~.ntisl't·ila a rPqnisi~·flo lHI. G." 

2. 0 Na hypolhesr~ do ;1rl. B.", pl'la Set:rl't<li'Í:l d'' Est·Hlo (los 
Negocios da (;ucrra, na Ct'>rl<', e fi!) las Pn·sitle:leirls d<Js Provinri:t:;, 
I'PS!H'divamcnln, S!~ m:tmlar:í JH'oc:·dPr a novo Con,:<:liw dn Dis
ciplina, lPndo a parte aceusatoria p<H' bJrir: as nol<~s, <tlle existi
rem no tivro-mcslr<'. 

:t" !'.;as duas hypolltrSI'5 do ar!. 0.", ln~o qne o dt•:;ni'H' ftir 
recolhido ao corpo, o l''''~r;ctiv:1 Commandante o rarliripará 
pelos trumitcs conqwtcn~t·s ;~o :\Iini:;lro da Gu1rtTa, p:1ra se 
expedirem as conveni!'llli~~ ordt•ns a res;1eilo do como ;;1~ dne 
proceder rom o tnl'Stno dcst•rlor. 

!Lo Na hypotllese do art. 10, e sob a condit;i'ío ele npre
senlar-sc, ou ser apprehemJido o dewrlor na l'rw,incia, onde 
estiver arrecadado o arcltivo, se proc!~dPrá do modo pn,scripto 
no mesmo artigo, formaudo S!~ novo Conselho de Disciplina, se 
fôr necessario, snbn~ pari<~ nl'cnsatoria or~·ani:;ada de conf'ormi
dude com ns no~as do Lino-n1cslre. 

5. o Na hypothese do art. ll, o (l\'sertor S!'I'Ú n·met!ido para 
a Província, onde estiver urrecadado o arcltiro, e alti se pro
cedcr:í sPgundo os principio:; do ~ r..o do pl'l'SI'Illl' artigo. 

ü.o Na ltypoth<~se do arl. !2, o dt~St'l'lor ser:\ l't'llll'l!ido para a 
Corte, afim de se rcsolvcrsohre Sl'U destino, co!liO !úrcun\cniente. 

Art. H. <)nanclo na l.'royincin, onde se apresentar, ou fOr 
apprehendido um desertor, nüo se puder verificar ()IH\1 o corpo, 
á que elle perteneP, sn:í n~mdlillo pnrn a C<\rte, alim de re
solver-se sobre seu destino. Se, por{~m, esse caso, c o previsto 
no ~ (i." do art. t:l, se derem nas Pro,·incias de (;nyaz e dt~ 
1\Iuto Grosso, o droserlor ahi lic:Jrá addido a algum corpo, atú 
que, sob participar;iío eircumstanci:Jda da l'resilkncia :í Secn,. 
taria de Estado dos Negoeios d:~ (;uerra, o l\linislro n·solva 
sobro o destino, que se lhe deva dar. O lllt'Sillll se praticarit 
nessas tluas l'rovincias, quando o 1\rserlor 1'1\r d<~ enrpo, qne 
estc)ll. em qualt\ner l\as outras, a n~w s'~l' em uma l\e\las, em 

. ' ' \ • .' 11'1\' pCI'\P!IC"l' S\'"\11\ÜO CUJO easo St~ra remeltll o ~1ara ~ rm po, ,, ' , ,,. ' · "' 
os lli'Í!leipio-; genw:; cs\ak·lcnt\ns. 



Art. 15. 5cndo apresentado ou apprchewlido <'lll qualquer 
f'rovincia nlgum desnlor <lo corpo, que est<:ia na de l~osaz, ou 
de l\lato Grosso, scrü remctlido parn a CôrtP, anm de alti se 
providenciar solm~ o JH'O(;edimmJto, que com clle se dcv<~ ter. 

Art. 1H. Os 11rcsidentes de l'rovincia, logo que J'l'(elwrcm 
!los Conllll<HHianl<-s tle dcslae:llrll'!llos os intnrogatorios reln
tivos ü \ITillr;HJ!o de t!Ps!'H,'ito de prar,as dos IIII'SillOS dpstaca
IIH'illíis, nt:tori~;;!d<;s pdi!s l'nnis(ws do Con:;l'lllo Supn·uw 1\lilitar 
tle 10 de 1\hril Ôt' iS'1:J, 2:1 de Outubro de 18Hl, 10 de ~c-
11'1llhro de 1B5:l, <H'I'Ilc;ariio a H'l'l'l {'fio dos ditos inlerrogatorios. 
Os ColllllliHHLmlc~; clt~ <kstac:mll'nlos, SI~ <kntro <k prazo razoavd 
para a \'i<lf!;l'lll ck ida t'. volta, c ll:1vendo opporlunidade, llflo 
n•celwrem conlll:uni<'a<:;lo da n•t'L'Jl(<io dos inl<·rro;.:;llorio~, l'l'Illl't

terflo aos IIH'Slll<lS l'rt•sidentes, ]'elOS lramil<•s e~ta!Jdn:idos lllll 
relatorio cirnn::.'iLlnci;ldo c!;1 dt'S<'I\ilo da J•rac:a, declarando todas 
ns partieularid<~dt•s <b;la dt·serc;:lo, qu<~es os indi\ iduos qlll' or
gani..;:\riio os interro,:.::llorio:;, <'111 qtw data, quacs :JS !estL'IlJUnh;;s 
que depozerfío, n quando n'll!l'llidos. })este rdatorio reme!
terflo 2.a e mais vias, Jlil5ôado <pw st•ja aquel!e prazo razoavcl 
depois Lia ultima remPssa, dt~clarando em cuda uma dcllas a 
data da anterior, att· que rece!Jflo rommunicaçiío da rccrpçflo. 

Art. 1í. Se os inlerrogalorios se dcsrncalllinharclll antes de 
chc;nHctn ao seu destino, o:; Comlll[l(Hlanll's de dcslacnmcntos, 
tendo sl'iPncia disso, por comiiiUllicnçüo <la autoridude compe
tentp Lll' que os nüo rcccbc.,rão, ou tendo certeza do facto, que 
ccc.as!onou o <lt•scmn!nllll, f;:r;lo or;.:;mL;;Jr outros intcrrognlorios, 
,, os n•met:cr~o ;í Pre~it'encia da l'nnincia J;P!as vias COill)ll'
l<'llll'S, SCI-:Uindo Si'llll!rt' O lp!C I'S!i.Í !'l'l'S'.Ti['IO llêl 2.' C 3." pürle 
do art. 15. 

Art. 18. Se por qnalqurr circumstancia 11flo se l:omcr aYPr
lndo no Livro-111rstre as conn~nienlt'S notas da d<'Sl'rt;flo de· 
u:11a praça (pelo qne sPrú rc·spons~11Jilisado o chefe do corpo), 
I'M-se-llflo, log-o c:u<' a pr::t;a se aprp::t•utar ou ftir ;qq:rcltemlida, 
(oa antes, se s1~ <lér pl'la falla) ú Yista do Cons!'!lto de 1)isei
plina, rel:llorio ck Jli"I'Y<~Ilt;fio, ou outro qualquer dado po:;itho e 
iega\: C, ~iP, JlOl' al;_.!,t~lilil (~ilS 1':17.ÜCS indicadas llPS(ilS lnstl'lll't.:fi('~, 
t•ss•-·s doculllcnlos falt;m·rn, o Con:tnandaute do rorpo o JIHI'ti
cipar~í ú Secrctari;\ dt) Estado dw; NPgoeios da liu<~!TH, ]Wios 
tramites eslalwlecidos, para o 1\!inistro da (;UlTra resol\er 
convenienlt•mcnle a tal respeito . 

. \rl. :1 '). As notas de uc:;crriio no Livrn-IIH'slre scrfío corn
pr-knlcs para sub;tiluin•:n o:i relalorios de pn'Y<'nr:~o llil ()r
/.éillli,;::ç;:o d;:s parll's ;:rcns~dorias p«ra Hovns Con::ell!os d(~ ]lis
eip1in;~, (ptandD algum;1 pJrtfcularidau(~ itnprevi,la illqHlssihi!ilar, 
ou dH1i~·u!LH' o oL!,~r tae~; n'Li~orio~.; para :.vjuellt' finl. 

A,·L ':.:'l. O :':1i:i::;!ro da Cut·:·;·a 1:a C<'o~\1', n os i'n•si(lenks 
l:ilS Frnv i tH'LL~, r: r;1n r;• qH •n:~ii b~! i:i(li.' ()S CulllilliUlt!an ti\S dos ('()f

pn:\ i:;•Lt r:till~·::: :: r!~} ~- ·-:~.'ll'i') d~' }ll'P·,-~·:~(;flo con1 n n~nppa diario, 



em que se der !Jaixa por desertor á praça constante do mesmo 
relutorio. 

Art. 21. Serilo com potentes para lrgr~lisar todos os r~ dos con
venientes <Í organisa<:no de novos Consdhos de Disciplina, os 
CornmatHianlt•s de corpo, cuwpanhia ~~ deslacanl!'nto, a que o 
dest~rtor perlPncia em qtwlqtwr qu;tlidade, qne c;,tilerem em excr
dt:io, quando se J.oun·r de proet•ckr uos ditos novos Conselhos. 

1\rt. 2:!. Pda folet:rd;tria de Estado dos N1·;;orios da (;w•rra, 
pelas Pn·sidt•rH·ias de~ Prorincias, t• prlos eotnmnJHlos dos corpos 
se accusariÍ irnmediatanwnte a n~e:l'pe:ão dos Const·l!ws clP t;uena 
e de), lliscip!itlil, rdatorios ele pn•ve•n1Jío, e colllllltlllicae;iks de 
notas para estes, b:)tll cotno das onlt•ns, que sobre: tal's ohjedos 
lhe forc·m expedidas: nfirn de prncnircm-se dc.;caminhos, I) 

ll<'mora no proc:nsso dos dt:sc•rlorc:s. 
Art. 23. 0..; inspe~c:lot".·s dos corpm v<·riflc:arão a fid exc·cuçiio 

do disposto nas prest•ntc·s lnsln!ct;üc>s, c da rifO parte ern seu 
relotorio das alleraçõc)S e f,dtns, qtte cnconlrarern. 

Art. 2'~-. Os mesmos inspedores inu!ilisariio por meio de notas 
convcni<'nll's os Cnnsclltn.> de Diseip!ina, qtw ror ventura up
parecerem, c que, em rirl11de da:; dispo:;i.;fH'S <h'sla,.; Inslmn.:Õl'S, 
lwurcrem sido sub.liluidu:;, se;:um!o os precei(<l:i, l!lll' uellas Sl' 
contêm. 

ReEatm.'io d.e JU'e·n ... n~~.íio. 

0 .... (praça) do .... (corpo) do meu commanelo F .... , pPr
tcncPIJte ü .••. companhia, de qu() lw Cornmandanle o ..•. F .• 
(pu:; to <• nome], {('fHio as::en!aniC'ntos no .... Li no lllt'stre do 
me·s:no !Jalalli:io <Í n .... sob n •... , dos quaes consta ser ellc 
lillto de F .... , natural de .... ;qn<•rnsre:u em .... de .... de .... ; 
caiJellos .... , olhos .... , of!icio de .... ,estado .... , eom .... pol-
Jcgarlas de altura: c que assPnlou prnc;a volnlll:lriam<'nlo (ou 
obri;;ado) a .... de .... de .... : nusen!ou-se no dia .... dt~ .... 
<In .... do quartel do corpo em ..•. (on por nilo l<'l'-óit~ aprcsc·n
tudo ela licenc;a, con1 !Jlle s<~ ar.ltil\'<1, ou, do cle·,;lae<11lle'lllo cito •..• ); 
e a ..•• de• •... <lc~ .•.. , foi jni;:<H!o r(•o dc: .••• dt>sc:<:iw simpiFs 
(ou a;:gravarla) pelo Const:lho dt~ Disciplina culllposlo ele: mi111 
Coannandanlc:, e dos Srs. l\lajor F .... c: Capi liic•:; F., F., e F .... , 
depondo como IPstemnnltas o~; :;old;Hlos F., F., e F ... E, icn(lo-se 
;Hnr!J;Jdo <lS convcnil·ntcs noLt:; nD Lirrn-nu•sin•. I' an:itirado o 
Conselho de Disciplina, fiz lavrar o pn·sPn(c n•L\Inrio p:1ra ser 
I'Cllll'lticlo â Sec:rl'taria de~ !':sta:lo do.; r;c;.;ocioc; dõ! (;ll<'iT<I (1!11 
á Prcsidcnciu <ks!a Prorint:i:1), o qu;d Yai c•srrit:!o ]ll'lo S:•cTe~-· 
tario d.:slc .... (corpo) por rni:n a.:,i;.;n:;d;>, c· s;·lia:lo co:n o :;e!lo 
<las Annas do Impcrio. IJu:lrk! do .... (corpo) <'til .•.. (lu;:r~r) 
aos .... de .... r!t• ••.. o ..... F .... r::D~to ,, no1n1·: ~'ccrck rio elo. 
(COrpo) c> t'.il'i'l'\ i. 

F .... :non:e do CoJililt<tn•.Llnk) 



Quando a desrr~iin f(\ r agp;ravarla; quando n pr<1p ICYiH' equi
pamento e litrd.ttnr·nto u1o VPtH:id l, <HX!'e:;e,•tll\~-'e dPpoh do 
uome das lesl<'lllUnltas as sr·guinlt·.; nolas.--E:'lP Consdlw ju!g·ou 
aggravada a dr~s1m:Jo 1:or .... (dt•cbril-SI~ a eircumstancia a:~
gravantr~); e igualml'tÜ(~ qtw o dllo s:Jidado desun('amiuh<ira as 
seguintes pcç.as de <'<[llipa::u·!:to e rlt~ ranlanH~It!o 11ilo y~;n::ido 
(mrncionüo-se as }ll'(,'as). 

Nas companhias iso!ncla:; o offieial mais moderno escreverei 
o rl'latorio. 

N. 383.--M;H!f:lll:n:n.\, CO:\l~IEHCIO "EOniUS NJr.UCAS. 
Aviso 1k :!.'A ri:• Junho de JHGL 

Autorisa a '~e~~l!i!_,. <'ln IL'JS!tl puhli!·a, prPtrdPHdo cdit:trs c nntn~ncios~ 
~as _terr;1s <'OIHprr!wndid;•s u:t I! ;'na em quadro 1:111 qu" "' acha s.•tuado 

o e; h lírio I!Ue sPrvio th: I :::'a da CJmara :.Iunicipal t!a t•xtinl'la Yllla de 
Aronchrs. 

Rio de Janr~iro. -l\iinistr)rio dos Negocios da A~ricullum, 
Commerciu c Obns Publicas r·m :H de Junho de 18GL 

111m. c Ex.rn. Sr.- Convindo que sej:io aprovritadas na 
cultura as terras comprl'llendidas na kgua em quarlro em 
que se acha si!u:.:do o crli!icio qne serviD rlt~ Cas:1 da Cam:u·a 
l\Iunicipal da extincta Yilla de Aronches, euja.-; lerr;ts fHISS'írão 
para o domínio da Nar;:lo, t•m \'irlu:lc rhs orrlt~n; do Tlwsouro 
l'uhlieo Naeional dn I:J e 18 dP lkwmbro, 1\. 0

" 270 e 27:J, 
dr~ ts:>2, n COiltpr~tiurlo hcj<~ a t':itt) ~linislPrio ilis[llll' das ditns 
terras por b ·m do dhpo:;l.o ua L•~i n." 1. tI'~ dr) :n <lt) Se
tembro do anno p:Js;;nlo, no ar L. 11 § ~-o, l!~m o (]overno 
ImpL~rial resolvido determinar que srj:-\o ellus ventlidas iÍ par
ticulares que se prornn!Jão a aprovl'ila-!as, senrlo a venda !'cita 
em lote> medid11s e dcmarr;a:!o,;, ou em prm,:üns r1ur) não ex
cedão de um quarto de lezna quadrada, conforme as ordens 
antc1·iorm~nte <'X[wr!idas, c sl'gunt.lo parecer a V. Ex. mais 
convenirmtn, dnlcl'lllillando-st.) desdi) logo uma porçfío que pa
reça sullicit.:nte para ser vendida com o cdifieio ;ícima men
cionado, cuja arrematação, já ordL•naila por onkm do The
souro Nacional dL~ :w d<) Janeiro ultimo, niio se porler:í p(l'l•etuar 
corn facilidade sem que seja posta jnnlamnntc em arrematação 
lllllil par(O das (erras qtW SI~ ae\i;\o alllWXilS o10 ~Jito pflj[jciO, 
se;.;-nudn foi CO!Illllunit:atlo ;i este l\linislt•rio pe!o da Fa
Zl'n<la. 

l<'ica, portanto, Y. Rx. autorisado a expedir as cmncnicnlcs 
ordens para q lll' sr• proceda ;i venda das mencionadas terras, 



com declaração de que a transacçuo se faça na Thesouraria da 
Fazenda, em hasta publica, prrcrdendo os competentes annuncios, 
a <jUal não scrú julgada valida st•m <tUe seja uppnmtdn por 
essa Presidencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- .Uwwcl Feli::ardo de Souza e Jlfcllo. 
-Sr. Presidente d'l Proyincia do Ceará. 

N. 38'L- L\IPEIUO.-AYiso de 25 de Junho dP 1861. 

Ao l'rrsidru(r, ela Proviuf'ia de Santa Cathariua, cledarando qtw a rsrusa 
do eal'f!O de V~~fa~lor, por rnotho dl~ n•Plei,;ão, nJo aJH'U\I'ila no qu<• 
senw esse ca'fgo na qualidade de supplrute. 

3.• Sccç\J,l.-Hio de Janeiro. -1\Iinistcrio dos Nrgocios do 
lmperio em 2:> de Junho de 1861. 

lllrn. c Exrn. Sr.-Tenho presente o offieio de L Ex. n." 
9 de 17 de Abril ultimo, suhtndt<•ndo ;í consirlnaçfío do Go
verno Imperial a duvida re1atiYa ú intnrpretaçiio que se deve 
dar ao :lft. 18 da Lei do 1." de Outubro de 1828, em cuja 
disposição se funda um Vereador da Camara l\Iunicipal de lta
pemirirn para pedir escusa do uwsmo carp;o, visto ter servido 
por algum tempo, durante o quatriennio lindo, na qualidade 
de Ycrcadm· supplente. 

Pondera V. Ex., de accordo com a podaria de 1 :,; de De
zembro de 18:~2, que o citado artigo wio pt•rmítte que se 
considt•re como Vereador, para o fim de obter <t!tlldla l'S!~usa, 
o cidadão qul', na tpwlidade de snpplentP, tivt'r cxnrcido o 
dito cargo por algum tempo súmente no correr do qnatriennio 
ant,lrior. 

E lllll respo:;la dt'elaro ;í V. Ex. que não siio alt••ndiveis 
as razt1es, em <pie se funda o mencionado supplente, para obter 
escusa do eargo de V creador , para <JIW foi ckito no actual 
quatricnnio, visto que, tendo elle servido no passndo como 
suppltlnte, e não como Vereador t'li'edivo, não se d;í a hypo
thrse da reeleição immcrlíata para rsse cargo, c portanto não 
lhe he applicayeJ a disposiçüo do art. 18 da cita!la Lei, a qnnl, 
srgundo o aviso 11." 19'J, de 14 de Junho dn J8:í8, stí pódc 
:~proveita1· ao Yrrcador fJIID con1o tal tírnr ~•t•rvído dtiranl!' o 
quatrienn i o anterior, c nno ao s11 pplcnte, que, uo !'Orrer desse 
quatriennio, scnir no impedimento de algnm membro da Ca
mara, quai!IIIer qnn snja o te111po qne d11rar !'SSa seneutia 
interinn. 

Dnus {~ll:tl'!lc a Y. Ex .-Jost! Antonio Srtrait·a.-Sr. !'re
sidente da l'rovincia 1lo Espírito ~<mto. 



N. 385.- Aviso de % de Junho de 1861. 

An Prt·sitlPnl<' tla Prm in ria de f:oyaz, tlrel:Hantlo que o Vigario da l'rPgnr· 
zia de A11irnns l<'tll dir<·itn its duas trn;as partes da t'ongr~ta tlc lot!o 
o ll'mpo 1'111 tptl' P~~t.c; P sa;..Jn•~:so c prcsn por Pll"citü" de protHlUcta 
('Ill t·riml~ t'Oilllll\llll. 

o.' Srrção.-Hio dt~ .Ltnt·iro.-~iinistrrio <hs Nt'gncios do 
Imperio em 2:> de .lun!to da H~lil. 

111m. e· Exm. :>r. -F<'r:l;) o::ritlas ns St•t·nit·s n·uniclas tlo;; 
:'it•gtH'.ios tla Justir:t c F.tz:·ntla do Con~t·lho 'de Est<Hlo, sohn1 
os ~meios dPssa l'n:~idt·nt·ia, n."" 1:1:; ~~ :w~ dt• !l de .Junho n 2:: 
de Be7.embro de ts:iD, tlirigidm; ao :\linislcrio da Jmtiça, rl'lati
''os no vcneinwuto 'l'll' t·otnpd<~ no Padre Francisco de ,\zevctlo 
f:onlinho, Yigario rolLulo na lgTPja dt~ S. Francist'o <k Assis dt! 
AnirutH, dur<lltk o l<':ttpo t'llt qnt• t•:;lt~ve Sll:i[WilSO das fune
t;tiPs parochiat•s ~~ pn·s:t por dkilo tla pro11nneia contra ell1~ 
proft•rida 1'111 Jli'OCI'SSO dt~ Cl'illlP l'll!llr!HI:ll, flii!IÍt!o pl'!o art. 
271 do eodi,(o eri:ninal, do l{llal 1\\:·a n linal ab!iohido pt'ln 
Jury; cntenlh'ndo a TIH'Silllraria <le Fazenda dessa l'mvincia 
que cll1~ tem dirdto a tinas ter~·as parte.; da congrua, com
pdindo a oalra lt'J'\',1 parte no ri;;ario enCOllllllt~liOado, posto 
em st~u lu,!l:ar, e essa l'rt'Silkneia qwJ clle n:to tem direito a 
parte nlguma da dita eongrua. 

E S. \\L o ImpPI'<lllor, eonl'orman<lo-se por sua immcdiata 
Rc oluç:io d:J Hl do COlTPnle com o p<1n'cer das refnidas ~I'C· 
çéit'S, t•xaratlo 1'111 Consulta de IG de .lanl'iro deste armo, Ha 
por hem deel:\rar :i V. Ex. que o dito Vigario tem direito ús 
duas ter~as parli's da sua congrua, como npinou a Thesoura
Tia dt~ Fazcnd;t, de lodo o tt~mpo qn~J deixou de as perceber 
por cll>ito 1la pronlltH'LI e prhfío, pdos fundatnt~nlos do cita
do pan•ct•r, dtJ q111J junto 11~11a rol'ia par;1 Sl'll t'tlllilt'l'itnPnto 
e governo; cumprindo que V. Ex. expqa ne,;la eottl'flrmidatln 
as convcnicntl's ord1·ns ú Thesouraria d<~ Fazen!ln, revn;;anrlo 
a do seu antecessor, comebida no sentit..!o <jue u1;ima fica ex
posto. 

lku-; Gnanll' a Y. 1\\..-J os c; 11ntonio Saraira.- Sr. !'resi
dente da Província de Coyaz. 

Senhor.- O Yi;.wrio collatlo rln S. Francisco dt~ Assis de 
Anicnns em t;oynz foi pronunciado por crime do lalrocinio, 
o encarr.Pl'<Hlo. A nutoridatln et:clt~,;iastil'a man.lou um Yignrio 
ClH'OillliH'ndado ~;u!t:.lilui-lo tlnrante a prisão. O Yigario preso 
foi absolvido pdo Jmy. 

Suseilou-stJ a quc:;L-:o solm~ o direito ú congrnn. 
,\ Tllcsournria decidio rra•) () (JllCO!II!ll('ll<Jado linha direito 



apr-n:1s a um trrço, dPr<>ndo os outros dous tcr-:os ficar dis
ponivds para o colh1do, se fossn, como foi, absolvido. 

O Pn,sid1~nte reformou essa deliberação em quanto rcconhrcia 
no 1:ollado um direito evnntual aos dons terços, que, segundo 
<'lli,, Pslaviio perdidos em favor dos cofres publicos, mesmo 
quan1lo l'oss1' ahsolvido. 

f :orn a opinião da Thesouraria conformou-se o Consultor, 
qtw disse :-Concordo com a solução dada pela Thesouraria, 
solu~·;io cujos funda menlos em minha opinião nfío forão aba
lado,, IH'IIl prla Presidencia, nem pela s~cção respectiva da 
S1!erf'!aria na informação inelusa. 

As SPcçiil's pcdPin liccn~_"a a V. 1\J. I rnpcrial para examinar 
o que llws consta l!•r-se resolvido em casos analngos. 

A Hesolução Imperial sobre consulta do extineto Tribunal dn 
Corrsnllro de Fawnda, de 2:1 de 1\Iar\o de 1825, c:un se acha 
lranseripla na Collecção das Decisücs do Governo do armo de 
f85:J, sob n." 201, estabclecnu a seguinte regra:-Aos \'igarios cn
l:ornnwnrlados das igrejas que tem Parochos eollados, e estes 
se achão legitiruarnenle impedidos ou ausentes do exereicio J•a
roehial, como para a sua sustentação devem ajudar-sn da con
grua, sú póde ter lugar o pagamento da terça partt' da congrna, 
para das outras duas partes ser pago o Vigario eollado. 

De accordo mm ~~sta resolução, declarou o A viso de 27 do 
Agosto de 18:5:3, sob n.• 244, das Decisões do Governo, que o 
Vigario de fregnczia não vaga de direito, sú tem jus á parte 
da congrua qun lhe compelir. 

Assim sobre o direito do encommcndado á terça da con
grua não houve duvida; a questão suscitou-se a n~speilo das 
duas terças, sustentando a Thesouraria que devião pagar-se ao 
collado, se fosse absolvido, c o Presidente que nfío. Segundo 
este, o impedimento que resulta da prisão por pronuncia em 
erirne que não s1üa de responsalidade, não se pôde reputar 
legitimo, e a congrua nfío Ire devida durante a !'alta de re
sidencia, e exercício proveniente dessa prisão. 

Com effeito, do art. 103 da Lei de !~ de Outubro de 1831, 
que manda não pagar ordenados sem que os empregados 
apresentem altestaç.<lo de frequencia, concluio-se e foi decla
rado em Aviso de 7 de 1\Iarço de 1816, sob n.o 2:! das De
cisões do Governo, que, conforme as decisües do Tribunal cru 
casos semelhantns, não podem vencer ordenado os ern prega
dos de Fazenda do tempo em que, por estarem prnsos, cru 
mnscqueneia de crime que não he de rPsponsa!Jili!lade, deixão 
de ler a fr·equencia exigida pelo art. 103 da Lei de /~ de Ou
tubro de 1831, que sú admitle a exccpção de legitimo impe
dimentn 'de moleslia, ou de licença, ou de suspensão por 
pronuncia em deliclo de responsabilidade. 

A naloga doutrina se encontra no A viso de 8 de Agosto do 
mesmo anno sob n. 0 79, estribando-se no art. 293 do Hegula-

Deci~ões do Gorerno. 1~0 



mcnlo de 31 de Janeiro de 18!~2, quando declara que um uo3 
cffeitos da pronuncia {em qualquer delicto) he a suspensão dos 
direitos polilicos. 

Parece ás Secções que he um pouco exorbitante n conclusão 
que se quer tirar da Lei de'~ de Outubro de 18:31, art. 10:3. 
Com cffeito, se he necessario comprovar o exercício, para re
ceber o ordenado, n :to se pó de da h i deduzir que essa re~ra 
nrw tenha cxccpção para os casos de molestia, licença ou im
pedimento comprovado. 

Ora, a prisão que resulta de uma pronuncia he de certo 
um impedimento bem pouco voluntario ; se o pronnnciado he 
absolvido, como sustentar que esse imvcdimento, de que o 
empregado foi antes victima que culpado, deva-o prejudicar 
nos seus ordenados'? Quando se trata das gratificaçü1:s, emo
lumentos c outros ''eiH:imentos dados pro labore, conclue-se 
que de\'ão competir a quem trabalhou, Jllas o onlcnodo, que 
inclue a idéa dos alimentos do empn·gado publico, não lhe póde 
ser tirado senão como pena em virtude da sentcn~a, c não 
por simples pronuncia, seguida de sentença absolutoria. Seria 
insustentavcl a distincção entre os crimes communs c os de rcs
ponsalidade. 

Nestes a Lei quer qne até a sentença final o pronunciado 
receba metade, c se he absolvido recebe a outra metade 
que deixou ele perct·ber; como, pois, admittir que nos outros 
crimes, desde a pronuncia, fique o empn~gado privado do or
denado inteiro, c mt·smo sendo absolvido não o recupere'? 
Seria iniquo. Basta a priv;1çi1o da gratificação e emolmnenlos, 
por não poder ser de outra fôrma ; c no caso dos Parochos, 
basta a privaçüo do,; emolumentos c da terra da congrua, por
qac ussirn e'!', det<•rminado na Imperial R~s~Jiu~ão de 23 de 
l\lar~~o de 1 82:}. ()11anto, por(~m, as duas tcfl:as partes, seria 
noccssorio, pura que as :-;et·ções aconselhassem uma decisão tão 
severa, que houvesse alguma Legislação que o prescrevesse 
positivamente. 1\las, pelo contrario, além da analogia que nos 
crimes de responsabilidade manda pagar aos absolvidos o que 
deixárão de receber pela pronuncia, devem as Secções recordar 
que a respeito dos emprPgados da Capclla Imperial, que são 
ccclesiasticos, como o:J Parocllos, o Estatuto da Cupclla de 27 
~~e Setembro de 1810, que tem for~·a de Lri, diz no Tit.10.• 
§ r~. o :-Penlerão itTcmis,;i\'clrnenle os pontos segundo a men
t'.ionada Tabt~lla lodo:; o:; l\linislros q tw fa llan·m <Í sobredita as· 
sistcncb, execpto atpwlle~ a lJLtelll o direitq favorece, c que, 
apesar dl sua ausPnda por justas causas, devem ser contados 
como p;·e,;c•nte,;, Ll·~' s'io o; seg;uintes ..... !~. 0 , aquellc que fór 
preso, o:1 p:1r qna!qn.~r mmlo rl'lido por autoridade ecclesias
tiea oa seGétlar, CO!II tanto que st~ justil1quc ou mostre ror 
sentcnçrr t{lle \'oi indeviucunr~~lte preso, e sem culpa. 



Ora, hc cxactamcnlc o que a contere ao Yigario pronunciado 
e preso, mas que h c á final absolvido pelo J ury. 

As SccçCíes, pois, entendem que deve ser sustentada a delibe
ração da Thesouraria de Goyaz, c n~vogada a deliberação do 
Presidente. na parte em que a modificou, reconhecendo por 
consequencia no Viga rio absolvido o direito ás duas terças par
tes da congrua que deixou de receber em quanto durárão os 
c!Teitos da pronuncia. 

Vossa ?dagcslade Imperial, porém, mandará o que rôr mais 
justo. 

Sala das conferencias das Secções reunidas de Justiça c Fa
zenda do Conselho de J~stado em 16 de Janeinil de 1861. 
(Assignados.)-Euzcbio de Queiroz Coutinho MattMo Camara.
l'isconde de Marangu1pc.-Visconde de Uruguay.- Visconde de 
llallorahy.-Visconrle de Jequilinhonha.-Marquez de Abrantcs. 
-Como parccc.-Paço em 19 de Abril de 1861.-Com a Ru
brica de Sua Magestadc o lmpcmdor.-José Antenio Saraiva. 

N. 38~i.- ·FAZENDA.- Circular em 25 de Junho de 1861. 

A cobran~a dos cmolnml'ntos dos papeis expedidos pela Repartição da 
l\lariuha deve ser regulada pela Tabclla de 1'1 de Janeiro de 1815. 

l\linisterio dos Negocias da Fozenda.-Rio de Janeiro em 25 
de Junho de 1861. 

José l\Jaria da Silva P;1ranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em virtude da lmperinl Resolução de Con
sulta da Secção de Fazenda do Conselho cb Estado de 3 de 
Abril ultimo, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarlas 
de l•'azcnda, para sun intelligcncia c execução, que a tabella, 
pela qual. se deve regular actualmcntc a cobrança dos emolu
mentos dos titulos P mais documentos expedidos pela Rep<n'tição da 
Marinha, he a de 21 de Janeiro de 1815, incluídos nclla os titulos 
que se passão aos aposentados do dito Ministcrio, pelos quaes 
se tem sempre cobrado os mesmos emolumentos a que estão 
iujeitos os de nomeação. 

José lJiaria da Silva Paranhe~s. 



N. 387.-l.i\IPEIUO.-Aviso de 2G de Junho de ISGI. 

Ao Vigario Capitular úa DiocPsc de Goyaz, úrdararulo que foi inddt>rida 
o rcqucrinwnto em que o Vigario rolfndo da Freguczia de Puranahyha 
pede ser transferirlo para a Fregnl'zia de Patos, por ser· lal lransfen·ucin 
contraria á Lei. 

G.' Secçfio.- Hio de J;m()iro. -:mnislerio dos 1\egocios do 
Imperio em 21J cle Junho de 18G1. 

Levei ao conhecimento do Sua l\lagPstade o Imperador o 
offirio de Vm. de 21 de 1\ovembro ultimo, subrnellcndo <Í eon
siclnraçiio do (;ovNruJ Imperial o requerimento nrn que o Padre 
Felix Fleury A lv:·s dn A morim, Viga rio c:ollado na Freg1wzia 
de Santa Hib de Parnnah)ba, pPde ser transrerido do seu bP
neficio para a paroehia de Santo Antonio dos {latos, ambas nessa 
JJiocese; c o rnesmn Augusto S•·nhor manda declarar ;Í Vrn. 
que a graça qne solicita o supplieantc não pórlc ser concedido, 
por achar-se em opposição no direilo cauonico, que <•penas 
admiltc a pc~rmnta entre dous parochos, em casos exlraordi
narios, mas niio as transrercncias, salvo precedidas do eompc
tentr) concurso, o qual, segundo a Hrsoluçiio de 18 dP l\laio 
de 1826, e Alvará dP 14 de Abril de 178J, chamado das faenl
dades, hc o unico meio pelo qual podem ser providas as paro
chias. 

O que rommunico iÍ Vm. para sua intelligcneia, c para o 
fawr constar ao rnenr~ionado Yignrio. 

Deus Guarde a Ym.-/ osé Antonio Saraiva.- Sr. Yigario 
Capitular da Dioeese de Goyaz. 

N. 388 -FAZEl\DA.-Em ~J de Julho de) 18Gt. 

Dispõe sobre vcriti .. ar,ão de prsf!_liq!lirlo das __ rncrearlorias, ~ prr•viur o1 )Wr· 
t•ubaçiio da orrlrm de jur·iSiTirçiio <la Al&1nrlqla c tia TIJcsanraria •:om 
o procedimento irregular que nullitira as afi;âdàs. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 3 
de Julho de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nncional, declara ao Sr. Inspcctor da Thesouraria 
de Fazenda do Par<Í que o mesmo 'f1·ibunal, tendo em vista 
o seu olfl1;io n." !jt de 1:! ~lc l\larço nltirno, fecurrendo da 
clneisão pnla qual rnnndou restituir <Í José (;uilherme Kopkn 
l'inlo os dirdlos de 8.1 !U libras de louça que pagou de mnis, 
resolveu confirmar a dita dccisüo, por achnr··SC de conformi-



dadr com os arts. ti3:l ~ 1 ", 5fl7 c 5fl8 do H<•gnlamcnlo de 
19 de Setembro de 186U. E por esta occasiiío observa. ou
trosirn, ;;o Sr. Inspector, para que o f;1ça constar ao da Al
fandep;a: 1.", quP, nos rasos de verifieaçilo do peso liquido 
das mcreaclorias cujo despacho, na fôrma do He;;nlamPnto, 
tem abatinwnlo para quc~bras, nilo ha lll.!.rar o dito abatimento, 
por identidade de ruziio, do que pn·erituou o art. 540 na 3.• 
execpçiio a resrH'ilo dos liquidos; 2.", qtw a f,u;ul!lade de vc·
rilicar o pe~o liquido das nwreadorias, concedida á parte pelo 
<n"t. 5:22 ~ 1." rlo Hcgnlamento, o por lwrn dos interesses da 
Fazenda ao Conf'c~rentr, no art. 5::! '~, nüo de~e sc•r recusada, 
eom tanto qiJf.~ se observe o que a cstc~ respc·ilo db•püe o mesmo 
art. 522 c sc~guinlc~s; :J.", quP, emlwra fossP da mPsn1a easa 
ou dono, c versassem sobre a mc•SJII<I mc~rca<loria (louça) os 
dous despachos, que produzirão a dim~rcnça en!'onlrada, não 
d<~1·ia o Conl"l~renlc da porta rmgloba-los crn uma sú partiei
paç.;l•,, porque~ semelhante pratica l<~nde a ]Wrlurbar a ordc·m 
da jnrisdi1:c;iio da AlfanciP~a, e aV~ da Thcsnuraria, nulliflcando 
a alçada qLW pnlo JJI!'SIIIO Hcgulamentu foi mar<:ada a cada 
u111a dessas ltrparli~·ücs. 

José JJfm·ia da Silva Paranhos. 

i\. 389.-Em 3 de Julho de 18(iJ. 

Rcsolrc uma dtnida ac<Tc'a da rlisposic;ão do art. n uo lJccrclo n.o 2.343 
de 2\J de .Janeiro de 18:,~. 

Ministerio dos Nc3ocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 3 
de Julho de 1861 . 

. los<~ l\Iaria da Silva Paranhos, PresidPntc do Tribunnl do 
Thcsonro Naeional, tendo ('111 vista o oiTieio n." 81 de 21 de 
Dezembro ultimo do .Sr. Inspcetor da Thesonraria de Fazenda 
de .Mato Grosso, no qual nnsulta sobre a verdadeira intcl· 
ligcncia que deve dar á disposiçilo do art. 23 do Decreto 
n.• 2.3/~3 de 29 de Janeiro de 1839, por lhe parecer que a 
ordem do Thcsouro n." 259 de 28 de Setembro do mesmo anno 
prcecptua o contrario do eitado art. 23 do Derreto: deelara ao 
mesmo Sr. I nspect6r que aquelln ordem niio podia derogar 
o mesmo art. 23 do I!ecreto de 2.9 de Janeiro, c nem mesmo 
contem doutrina contraria uo citudo artigo ; 11or quanto, refe
rindo-se á questões sobre o vencimento <1~) l~m-~rcg_ados per~ 
lcneenles á Administração da Fazenda, e as dUnôas sobre a:; 
Leis, Regulamentos e lnslrucçõcs concerncnlcs á mesma Ad-



rn inist raçã(), h e clnro qne cslabclccc doutrina idcntica á do~ 
})ecretos de 20 de Novembro de 1850, art. 3.", § 2."; de 22 
de Novembro de 1851, art. 1.", § 10, e de 2!1 de Janeiro 
de 18ã!l, art. 2:1; devendo, porém, o Sr. Inspector ficar na 
intclligencia de qu2 as questões ou duvidas que suscitar o as
sentamento dos Empregados são da compcltmcia da Hepartição 
da Fazenda, qualc)urr que srja o Ministerio á que pertenção 
esses I~rnprcgados, pois que a di~posição do art. 23 do Jle
creto citado de 2!J de Janeiro não alterou o que a tal res
peito dt:'lermina o art. 1.", § 10 do Decreto de 2:! de Novemuro 
de 1851. 

José Jlfaria da Silva Paranlws. 

N. 3!lO.-Bm 4 de Julho de 18!il. 

Cobran~a rlo scllo fi~o Pm um rsrripto de compra e ycnda de bens de 
raiz, da Ílllporluncia de duzentos mil réis. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 4 
do Julho de 1861. · 

Jose 1\Iaria da Silva Paranhos, Presidento do Tribnnal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspeetor da Thcsou
raria de Fazenda do Paril, em resposta ao seu o!Hcio n." 152 
de 6 de Outubro de J 85!}, que approvou a sua dPcisão de 
mnndar cobrar o sello lixo em um escripto de compra c 
venda de bens de raiz, da importancia de duzentos mil réis, 
iÍ vista das disposições fiscacs em vigor. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 3!H.-GUEHRA.-Circular de 4 de Julho de 1861. 

Marcando o dia rlcsde quando se deve começar a nhonar no desertor, cap· 
turadu ou aprcscntadu, os ~eus wnclmcnlos. -···· ·· 

4. • Dircctoria Gel·at.-Uio de Jnnciro.-Ministerio dos Nego· 
cios da Guerra em t~ de Julho da 18!i1. 

Jllm. c Exm. Sr.-Tendo-se suscitndo duvida em algumas 
Províncias, de quando eomcção a vencer os desertores, eaptu• 
rados ou apresentados, se da data de sua apresentação ou captura~ 



ou se do dia, rm que suo recolhidos aos corpos, visto que o 
art. 2." do Decreto n." 1.112, de 31 de Janeiro de 1853, nflo he 
bastante explicito; declaro <Í V. Ex. que o vencimento deve 
começnr desde o dia da captura ou npresentação á qualquer 
autoridade 111ilitar ou polidul, como Chefe de Policia, Ddel!a
dos ou SubdeiPgados; pois que, kndo elles direito c:lesde enti.io 
á alimentos, n<io podem •·stes sPr re~ulados de outra nwneira, 
~eniío pelos que so IIH·s ubonavão nos re~pectivos corpus. O que 
V. Ex. assim faní constar para a d•~vida execuçüo. 

Deus Guarde a r. Ex.-Marque: de Caxias.-Sr. Presidente 
da Pro\incia de •.. 

N. 3!12.-AGRICULTUIU, r.mnnmCIO E OfHl.\S PUBLICAS. 
AYiso de I~ de Julho de 18ül. 

l\landa informar sobr~ a \rnda d11 terras situadas no lugar drnomi
nado -1\oda da A~ua- fcítã à Jooc de Almeida Traucoso c seu filho 
lgnal"io ilc Aliiieída Tranrosu. 

llio de Janeiro. - l\IinistPrio dos Negocios da Agricultura 
Commercio e Obras Puhltcas em 4 de Julho de 18()1. 

111m. c Exm. Sr.- Tenho presente o officio n.o 4'~ de 
29 do mez de Abril ultimo, com que V. Ex. transmitte 
1Í este i\Iinisterio as infi,nnaçües exigidas pelos Avisos do 
23 de l\brço e 18 de Abril proxirno passado, as quacs vierão 
acompanhadas dos parr~ceres do ln-;p1~ctor interino da Thf•sou
raria, do Procurador Fiscal, o do JklPgado das Terras Publicas, 
all~m de outros docunaentos c papeis relativos. á venda de 
terras situadas no lug-ar denominado- lloda da Agua- feita 
a .Josó do Almeida Trancnso c seu f1lho lgnacio d;• Alml'ida 
Trancoso, contra a qual protesta l\Ianocl Pinto Hibeiro dos 
l' ussos. 

Examinada a questão pendente pela 3.a Directoria deste 
Ministerio, he ella de parecer que fôra illegalrnenle feita a 
venda á lgnacio de Almeida Trancoso; nao só por contra
riar o que mais expressamente dispõe o art. 15 da Lei n." ü01 
de 18 de Setembro de 1850, o qual, na venda de terras publieas 
mra da hasta publica, que he o caso de que se trata, manda 
prelerii· os poss!lidores das terras contaguas, c que ten hão 
meios de cultiva-las, circumstancías estas que não se davão 
naquellc com pradot·, senão no seu concorrente lU beiro li os 
J>assos; como por ter· sido o aclo da dita venda praticado 
em menoscabo da Portaria da Presidcncia de 18 de Feve
reiro do corrente anno, que ordenou que fosse este admiltido 
á concurrenci:.t nos lermos do art. 15 da Lei citada, accrcs-



ccndo que de tfío irrrgular proeerlimrnlo da parte da Thr-· 
souraria de Fatenda, tanto mais ecnsuruvl'l, quanto tinTa dlr~ 
lugar a despeito dus observa~ões do lldr~;.;ado das TPJT11S 
}Jublicas contr:' a exclusão do referido Hilwim dos Passos cia 
eoncm·renciil ordenada, por falta do comrwlr~ntt~ avisn pn'~vio, 
resullon manifr~slo pn·juizo aos in!l·n·,;st'' do Tlti'Stntro l'u
Liico :'\aciona!, eonf11l'IIIC tambcm a opiniiio de V. Ex. 

Dos papeis remetti!los, pon··nt, não Clllht:l de uma maneira 
clara ~~ precisa se .i<í fnrão c,m~ctivam ·nt1: entn~:.:w's a Jo>é 
de Ahneitla T l'<lltC:bo I' SI' li li !1111 lgn<u;io de .\ l nwi :la Trant,osn 
os ti tu los das terras em questüo, c se o prer;o tlu re.,pt't:li\ a VPJHia 
havia anteriormente entl'illlo para a Tlt,•souraria t.:om a impor
tancia dos c! i rei lo:; fbt.:at's; por quanto da informação dada 
pelo Dcl<·g~Hlo das Terras em :n de ,\bril, a que V. Ex. st~ 
refere no st'u t.:itado oflicio dt~ :w do m~~~ill<• mez. apl'nas s1~ 
vê que tat·s ti lu los foriio n,;signados Plll I:! de M<m;o pPlo 
anteeessor de V. Ex., sendcJ, pt~lo coutrario, d1~ presumir que 
não sr; e!J'eetuassc a entrcgn rldlc,;, em ~onst~quencia dn rc:
querimenlo e prote,to apm:it~nlailos 1111 dia t:3, illl!IH'tliato, pelo 
rcdalllante l\Ianoel Pinto HibPiro tlos Pa:;sos, sobn~ tpw V. Ex. 
mandára ouvir o lnspr~ctor illt,·rino ~~ o Procnrador Fisl'<ll da 
Tlwsouraria por dPspacho i],) ~:3 do mesmo mez, e tamlll'lll 
o Deleg·ado referido por outro de,;pat.:lto, datatlo de 2G de 
Abril. 

Cumpre, portanto, qnc Y. Ex. miui,;lrc soJn·c os ultimos 
pontos indicados a:; prccisns inl'ormat;CII", afim de que possa o 
Governo I 111 pt'l·ia I, com pleno ennheL:i menlo do causa, n:solver 
eomo parecer mais acertado a respeito tle [ão importante as
surupto. 

Dt'Us Guarde a Y. Ex. -Manoel Feli;;ardo de Sou;;a e 
Mdlo. - Sr .. llresidentc da PrO\incia do Espirito Santo. 

N. 303.-Dl!'ErUO.-.\viso de 5 de Julho de JSG1. 

Ao Inspector tlc San1le tll> Porto, dantlo soluç;í0 fts tltnitlas que propüc sohre 
a Pu'ru~oio de :dgum.;:s tli~posi~ües do lh·rrrto que tnotlititon o Hr:gttla· 
BH"IIIo ck :-;a111lc- d<> l'c,rto na parte rl'lali\a ao llospítal lllarilímo tle 
~;anta lsa!>d, '" tlo .\\iso de 20 do nH~'tno. 

· 5.• St'cçiio.-Rio ele .lanPiro.-:\IinisLcrio dos :1\e;;ocios tio 
I 111 per i o em 5 de J ui !lo de HHil. 

Hespondendo ao ollieio de ~7 do nwz fintlo, em qun V. S. 
pede esclan·cimrntos snh:-e o modo por qnc deve executar o 
Decreto n. 0 2.801 de 1D e o Aviso de 20 do mesmo mrz, em 
rel<.1ção aos emprcg·•dos lh Hospital :Uaritimo de Santa Isabel, 



~321~ 

que s1í percebem gratificações, tenho de declarar a V. S. : 
1. o, que aos que forem conservados deverão ser abonados 
dons terços dos respectivos vencimentos, salvo se forem em
pregados em obras que se cmprchendão no dito Hospital, 
caso em que perceberão toda a gratificação, como está deter
minado no ar L. 2. o do citado Decreto ; 2. o, que aos que 
forem temporariamente despedidos se abonnní durante os 
dous mezes de que trata o refm·ido art. 2. o n metade do ven
cimento que competir ao de igual categoria qne fôr conser
vado. 

E por esta occasião, tomando em considPrac,:.i\o <JS consultas 
. a V. S. dirigidas pelo Directm do referido Hospital em officio 
do 1. 0 do corrente mez, declaro outrosim a V. 5. : 

1. • Que os funccionarios conservados não devem n·ccber as 
respectivas rações, saiYo se ferem empregados nas mencio
nadas obras. 

2." Que a botica do JJospit::tl pódc continuar a aviar receitas 
para pessoas estranhas ao cstabclccirncnto, mediante indcrn
nisnçiío. 

:I." ()1w sú devem sr•r t:onscrvadas no sr•n ico ela J;nagcm 
de roupa as Afri1:anas livres rwcessarias, ap:-on.:itamlo-sc nas 
obras o trabalho das outrns. 

4." Que o porteiro do Lazarelo dcnorni;J;Hlo da Ilha do 
Cajú deve ser conservado para tratar elo cdi!icio. 

Deus Guarde a V. S.--Josri Antonio Sarail'a ... -Sr. Inspeclor 
de Saudc do Jlorlo. 

N. :l!J/j..-FAZENDA.-Em 5 de Julho de 18tH. 

Manda annullar prlos meios rompctentcs um Jll'O!'r"" de execução por 
dcrima urbana, por se ter procedido illegalmcntc. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 5 
ele Julho de 18tH. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, devolve ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
:Fazenda de Pcrnam buco, em resposta ao sen officio n. • 167 
de 2!) de Novembro de 1858, a carta de adju<licnçâo, que, da 
casa de Maria Francisca da Costa, sita na povoação da Casa 
Forte, se fez <Í Fazenda Nacional, afim de que pelos meios 
competentes promova a annullação de todo o processado na 
fCSpPCliVa exeCU\âO, desde O acto da penhora em, diante, por 
não se haver observado o disposto no art. 6. o, Si§ 1. o, 2. o e 
3.o do Hcgulamento 11. 0 409 de 4 de Junho de 1845, combinado 
com o art. 21 do de 16 de Abril de 1'H2, c no art. 125 do 

Decisões do Governo. 1~1 



de 3 de Março de 1855; instaurando-se nova execução em que 
a penhora recaia sobre os alugueis da casa da executada, e 
não sobre apropria rasa, <llll', aclwndo-sc em muito bom estado 
c por consequencia nns circnmstaneias de ser alugada, nZio 
podia ser penhorada pura pagamento da decima mbann, scnrlo, 
logo que se l'!Tt~elue a JWnhora, <kpmdtada nas mãos do de
posita rio gemi as chaves da 1\lt'IH.:ionada casa, que será alugada, 
para dos alu;.meis rc~specli\'os deduzir-se a importancia da de
eima c da mu!la, de que he <kwdora a executada; ha\<•ndo-se 
de qm•m de direito ft\r a imporlancia tlas custas do [HncPsso, 
que fôr annullado, c de <}ttal<p~<.·r pn·juizo que dalti proyenha 
á Fazenda NacionaL 

.J o,< f; Jl.laria da Silva Paranhos. 

N. :m:s.-Em :i de Julho de 18Gt. 

.1n!~tiHraçiío atlmiabtrathu da idoneidade de fiadores. 

Mini:-lerio dos "\q;o<:ius da F;w~nda .---1\io de Janeiro em 5 
de Julho de 1Bül. 

lllm. c Exm. Sr.-D<"I'oh:·:Hlo<Í Y. ELo rcqw~rimPnlo, que 
ncompanhou o SP\1 oflicio dn ':20 <le Junllo proximo findo, 110 
qual Pedro Candido de !Sonza (;onza;..:a, nomNHlo Thesoureiro 
para a Caixa Economiea c ~lont1~ de :-ioceorro, pede ao rPspcdivo 
Conselho ln~pct~lllr e Fbt·al p:ll"il aecitar-lhe o fiador qun of
fcrecc; satbfa~·,o a n~cJUi~i•;iw t.:iln~ianle do citado ollirio d11 

V. Ex., declarando que a pratica do Thcsouro nas justifica
ções administrativJs da idoneidade dos fiadores dos respon
savcis á Fazenda i'iacional 111~: 1. o, que o fiador possua bens 
de raiz que garantão a respon,abilidade do afiançado; 2.o, que 
apresente o conhecimento de pagamento de deeima urbana, não 
só para servir de docn mento comprobatorio do domínio dos 
bens na fJlta de exhibi(,'ão dos proprios títulos da acquisição 
da propriedade, como para se calcular o valor destes, o qual 
se acha, tomf\ndo-se, a vista do recibo da decima, a renda an
nual do predio como juros tlc um capital a 6 "/o ao anno, 
dando o resultado o valor do mesmo pred i o, c nos casos de 
duvida procPdt~-se iÍ a\ali;u:iio ju<lit:ial da propriedade; 3. 0 

que os h<"ns se a<~hão livn~s c dt~S''lllhargados de q 1alqlll'f res
ponsabilidade, para o <iliC se de\e apres,~nlar eerlitíão do Thc
souro Nacional de que o !iador não está obrigado para com 
a Fazenda Nacional por si ou por outrem, c bem assim cer-



tidão negativa do registro dns hypothccns da Comarca onde 
os bens estão situados; c 4. o, que, se o lia dor lw casado, apresente 
tambem outorga de sua mulher pnra assignar o termo da 
fia·H;a. Em alguns casos por excepção de ro·gra tem o Thc
souro prescindido das sobreditas formalidades, e nceitndo a 
fiança, quando o fiador he notoriamente lido c havido como 
idOIH'O. 

Deus Guarde a V. Ex.-J o sé Jllaria da Silva Paranhos.
Sr. Visconde de Albuquerque. 

N. 396.-Em 5 de Julho de 18tH. 

Lotação de officios de Justiça. 

1\linislerio dos N<>gocios da Fazenda.-1\io de Janr·iro em 5 
do Julho de 18Gl . 

.Tos•\ l\larin da Silva Panmhos, Presidente do Tribunal do 
Ttwsouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da Thesouraria 
dn Fawnrla do l\lar;mhiio, que o proer~ssn, qne ora devolve 
de lnl.ar;;lo do ollicio de E-;r.riv;lo de A ppd Lu;ões e Aggravos, 
c Protestos de letras do Tribunal do ComnH'reio da mesma 
Provineia, exr~reido por .lo,;,·~ Mariano Ca:1tanhede, não pódo 
ser approvarlo: t.o, p~ll"(fiJI', rlisp:)!)do o lkcrdo rlc 2H de Ja
neiro de 1H3~, que a avaliaçãn dos ollicios dr~ Ju,;tiça seja feita 
por dons arbitros, seryinrb d:~ base p~Ha o arbitramento a in
lor:nar;ão do distribuidor e eontador r~spc:~ti\o e o depoimento 
dt~ duas testemunhas, di~(Wnsoa o .l uizo o rlepoinH~nto das 
lesl•~munh:1s, e julgou por SPnknç:l a loL1•::Io rle c.onl'nrmidadc 
súrncnte com a inl'nrmar:.:io do S:_~erl'tario da ll·~lar;ilo: 2. 0

, por
que, havendo discordancia entre o laudo dos aYaliadores, c a 
infonnação do Seerclario da ltelaç<io, o .Jniz, sem dar vista 
dos autos ao llrocurador Fis,;al, c nem proeedcr á diligencia 
alguma para chegar ao conheeimento de uma avaliaçiio exaeta, 
deeidio-sc pela infonnnçiio, desattcndcndo o laudo dos arbitros; 
3. 0

, por<(UC, antes do jnlgamcnto final do processo, o Pro
curndor Fiscal da Fazc;ula, na eonl()rmidade do eitado De· 
ereto de 2!3 de Janeiro de un2. c do Dec;·,~to de tO de Abril 
de t83'1., de,·e ser sempre ouvido, c ter Yista dos autos para 
requerer o que for a hi'm da Fazenda. 

José lllaria da Silva Paranhos. 



N. 397.-li\IPEIUO.- Aviso de 8 de Julho de 1861. 

Ao Dircctor da Ara•lcmin das ncllns Artes, appronndo all(umas proYidencias 
IJUC proJJüc a hém dos trabalhos das aulas. 

4.a Sccção.-Itio de Janeiro.-1\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 8 de Julho de 1861. 

Em resposta ao omeio de 3 do corrente mrz, em que V. S. 
communica qur, para rrgularisar os trabalhos das aulas, instituio 
cadernetas sernelhantrs ás da escola de Medicina para a cha
mada dos alurnnos na presença dos Professores um quarto de
pois da hnra marcada para a abertura da aula, considerando-se 
como tendo lilllado o l'roli~ssor que larnhem twssa oecnsião não 
estiver prcseulc, e que os alumnos dessa aula poderão con
tinuar nclla seus trabalhos pralicos com permissão sua, ou, 
no caso de achar-se V. S. ausrntr, com a do Profl'Ssor mais 
antigo, c sob a inspccção dellc, declaro a V. S. que approvo 
todas estas medidas. 

Quanto, porém, <Í primeira c ultima parte do seu oficio, 
declaro lambem a V. S. que, me conformando eom as me
didas que propüe, revogo o disposto no A viso de 11 de Se
tembro do anuo passado, na parte em que concede ao Pro
fessor que dirige os trabalhos de uma aula a permissão de 
ausentar-se della por uma ou duas horas, visto ter cessado 
a causa que motivou semelhante concessão; c bem assim que 
desta data em diante fica V. S. autorisado a considerar como 
falta a retirada do l'rofessor· autes da hora nwrcada para 
conclusi'io dos seus trabalhos, salvo em occurrencia cxtraor
dinarb, que ellc Jevarú ao seu conhecimento por cscripto antes 
da sua sahida. 

Deus Guarde a V. S.-José Antonio Saraiva.-Sr. Dircclor 
da Academia das Bcllas Artes. 

N. 3!JR.-- Aviso de 8 de Julho de 1861. 

AtJ Inspector G1•r·al int<'rino da instrncç<1o primaria c sccuudatia do l\lu
uicipio lia C•)rll'. •kdaranlio IJilC w1o tem lngar n conccssiio do premio 
m<u-cado uo Dern•to 11." 1.:131 A de 17 de l'évcrciro de !851 pelo cóliJ:. 
pendio de musil'a lic .José Joaquim GoJ·auo, yisto não ler elle sido com· 
posto especialmente para uso das escolas publicas. 

tLa Sceção.-Hio de Janciro.-Ministerio dos 'Negocios do 
I mpcrio em 8 de Julho de 1861. 

Em resposta ao ollicio de V. S. de 17 de .Maio ultimo, re
lativo ao premio que pede José Joaquim Goyano para o seu 



compendio de musica, adaptado para uso dos alttmnog do Im
perial collegio de Pedro 11, declaro a V. S. que, sendo 
o premio, de que trata o art. t>G do Decreto n.• 1.331 A de 
17 de Fevereiro de 183!~, um meio para estimular os taiPntos 
interessados no mdhoramento da lnstrur~;ão Publica, não deve 
ser c•mft•rido senão CILtando as obras ou compcndios st•j<"io es
p~cialrnenle feitos para u,;o das esc:olas publicas; o qw~ não 
succede eoru o COlll[JPndio tio supplican!P, que, posto adoplado 
para o Imperial coller~"io de Pedro ll, não 1\Ji expressa c 
especialmente composto pnra aquelle nrn, como prova a dedi
catoria do mesmo compendio, e eslú portanto ftíra das con
diçües l'Xigidas pPlo citado art. iili. 

Deus (~u.trde a V. S. -.los é Antonio Saraiea.-Sr. Insprctor 
Geral interino da lmtruq·ão primaria e secundaria do ~luni
cipio da COrte. 

N. 399.-FAZE:\'DA.-Em 8 ele Ju!l1o de JSGL 

So!Jrc r.I!J!Ss~o, de !Jilhdrs, notas, y;l!rs, li ~ranças r llcas ou qualquer titulo, 
papd ou escripto de que trnta o art. 1.•, S) 1." do lJecrcto de 17 •le No· 
vcm!Jro de JSvtJ. 

Ministerio dos Negocias da Fazcncla.-Hio de Janeiro em 8 
de Julho de 1861. 

Jllrn. c Exm. Sr.- Foi stthml'flirla ao ~~xnrrw ria Sec•;fio de 
Fazenda do Conselho de Estudo a deci,;'io por \c. Ex. proferida 
sobrn o rcquerirrwnlo que por copia acompanhou o seu otncio 
de 15 de Fevereiro do cntT<'nlc anno, no qual Salgado, Souza 
& Comp. solicilárão de V. Ex. a solução das seguintes 
questões: 1.•, se a prohibição de emittir ou conserrar na cir
culação bilhetes, notas, vales, livranças c ficas, ou qualquer 
titulo, papel, ou escripto, de que trata o Decreto n.• 2.6!)1,. 
de 17 de Novembro de 18GO, art. 1.•, § 1.•, cornprehende todo 
e qualquer indivi!luo, negociante ou nfio, ou sómente as asso
ciações anonymas; 2.•, se, no enso de entender-se com qualquer 

}individuo, comprehende lambem ns letras da terra !Jassadas 
ao portador, como h e uso gerul nu praça do CPu r ;i; 3. •, se 
ninda nesta segunda hypolhcse comprchende as ldras passadas 
ao portador antes da referida Lei, e cujas obriga~·õ,•s sónwnte 
scjão exigíveis depois do Jlrnzo de trcs mezes da pnblicaçiio do 
Decreto, embora não possão ser retiradas, pontue os passadores 
ou não se achem na terra, ou não queirão faze-lo; !~.", dada 
a mesma hypolhese, quul o meio de prevenir a infracção da 
Lei, c de não incorrer na multa, quando o passador ou rcs· 



pot\savcl não quizcr pn•star-se a reformar o seu titulo, não 
se ache na terra, ou cstnja em lugar onde <Í tempo po,sa ser 
prevenido para esse fim. E a mesma secçüo, concordahdo com 
a opinião do Conselheiro Procurador Fiscal do Thesouro, por 
acha-la de inteiro acconJo com as disposiç111•s da Lei ti." 1.083 
de 22 dt~ Agosto ck 181\0, c t:orn as do~ llegulanwntos cxpe· 
dido,; para a sua PXf'c,nç;io, foi de pan:epr :-Quanto ao 1." l)tll'silo, 
que o Decreto n." 2 ii!JI cornpreh,•rHie toda c qualquer nsso
ciaçüo, c todo e qnalquf•r individuo, corno hn nxprcsso no 
art. t.o, § 10, da Ll'i n.o 1.08:3 de 22 de Agosto, á rxccpção 
dos Bancos c Bantrueiros ou Negociantes que cstejão nos casos 
especificados no parilgrapho uni c() do art. 1. o do citado ])pcreto. 
Quanto ao 2. o, que o dito Dl'crelo refere-se a todo c qualquer pnpcl 
ou titulo ao portador, ainda mesmo com prazo, cxecptuados 
sómentc os de que falia o n·n~rido paragrapho unico; sPndo certo 
que o art. t.o, §tO, da Lei n.o 1.08:3 alterou o nrt. 426 do Co
digo do Comrnercio na parte concernente aos títulos ao por
tador. Quanto ao 3.", que o Decreto n.o 2.694 hc extensivo 
aos títulos ao portador erniltitlos antes ela sua publicação, se
gundo o declara o S{~l\ art. 2. 0 Quanto ao r..o, qnc a sancção 
penal do art. 1. o, § 10, da mencionada Lei não póde raeahir, 
findo o prazo de tres mczes do Decreto, sobre os emissores 
quando provarem havPr empregado todas as diligcneins pnra 
a retirada de seus títulos ao portador emittidos anlPs da pu
blicnção do mesmo Decrl'Lo, nem sobre os portndorcs desses 
títulos qne os consl~rvarem em seu podnr por eireurnstancias 
independentes de sua vontadn; condiçõt's Pslas cnja aprPciação 
hc da competencia das autoridade~ a rpwrn inenrnbn imptir as 
pnnas aos infraclores da Ld n." 1.0:-I:J, conforme o % 10 do 
art. 1." desta, c os arts. 3," e '~." do s.-,lm•dilo ll<'creto n.• 
2.694. E, Havendo Sua i\lagestadc o Irrqwrador Conformado-se 
com este parecer, por Sn.t Imperial Hf~soluç.flo dn 3 do corrente; 
assim o cornmunico a V. Ex. para sua intelligcncia c devida 
cxecuçüo. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranlws.
Sr. Presidente da l1rovincia do Ccarú. 

N. 400.- GUERHA.-Circular de 9 de Julho de 1861. 

Determina que nenhuma ohr.1, ou mesmo concerto ou pintura rm cdificio, 
pertcnrentc ao 1\linistrrio ela Guerra, se dc\'crá fazer, por administração, 
senão nos casos ahi indicados. 

!~.· Dirccloria Geral.- Rio de Janeim.-l\linislerio dos Ne
gocios da Guerra em 9 do Julho de 1861. 

111m. e Exm. Sr.- Fique V. Ex. na intelligencia de que 
nenhuma obra, ou mesmo concerto ou pintura em edificio, 



pertencente á este Ministerio, deverá ser feita por administração, 
senão quando não houver proponentes, que tomem a obm ou 
concerto por empreitaua, ou quando as propostas forem de 
tal maneira desvantajosus, que 11lio possão ser aceitas. O que 
V. Ex. haverü por muito rccommendado, e providcnciurá para 
que assirn se cumpra. 

Heus Guarde a V. Ex.- Marque;;; de Caxias.-Sr. Presidente 
da l'rorincia de ... 

N. /~01.-FAZENDA.- Circular em 10 de Julho de 18G1: 

Sobre o pagameato d;;s gratifiraçõrs aos ErnprPfwdos do ;\!inislrrio da 
J\Jarinha qua.ttlo faltão ao !'1l'ectho cxcrcicio. 

1\Iinistcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
10 de Julho de 18Gl. 

José Maria da Silva Pnranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nueionul, em virtude do Aviso do l\finisl!~rio da Ma
rinha de 27 do n1cz proximo passado, declara aos Srs. Ins
pectores das T!trsourarios de Fazenda, para sua inlelligcncia 
e execução, que as grati!ica\·ões dos Empregados de todas as 
lteparliçõC's sujl'i!as ao dito 1\Iinislcrio, são devidas súmcnto 
pelo exerci cio clfedivo dos n'sj.eclivos lugares; c que portanto 
devem os mesmos Empregados solfrer, quando faltãu ao serviço 
por qualquer impedimento, os descontos estabelecidos nos com
petentes Hegulamenlos, cxceptuados porórn os que só percebem 
gratificações, aos quaes poderão ser estas abonadas, por equidade, 
quando o impedimento lôr legalmente provado, afim de quo 
em taes circumstancias não venhão a ficar sem vencimento 
algum. 

José JJ'Im·ia da Silva Paranhos. 

N. 402.-Em 10 de Julho do 1861. 

Manda promover a arrecadação de umas moedas de ouro que forilo achadas 
por um particular. 

l\Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 10 
de Julho de HWL 

José l\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de eonformidade com a Imperial llcsolução 
de Consulta de 3 do eorrcnte tomada sob parecer das sccçües 
reunidas de Justiça c Fazenda do Conselho de Estado, declara 



~328~ 

ao Sr. Jnspcctor da Thcsouraria de Fazenda de Minas, em 
resposta aos seus offirios n."• 2'}, 46 e 103 de 3 de Abril, 27 
de Junho c .í de Dezembro do anno passado, nos quaes com
monica que, em vista da clenunt:ia documentnda de Modesto 
Gomes l1ereira sobn~ a descobcrla por ellt~ feita junto a urna 
fonte, perto das ensas da Fazenda das Varp:cns, na barra do 
rio das Velhas, de Ullla folha earrornida <le ferrngrm, contendo 
urna porção de moedas de ouro superior a vinte contos do 
réis, moeda forle, c da oc<:urrencia de h•r-sc npoderado desse 
Thcsouro Jos(· Rodrigues Snares, já fallccido; mandtíra procedct· 
a sequestro nos bens deixados pelo ref(~rido Soares para segu
rança da sobredita quantia por elle consumida; f)tH', em face 
da expressa disposiçru> da Ord. Liv. ':L", Tit. 21i, § 17 c do De
creto n." 2.!~3:J un t:; de Junho de 18:}!), que manteve a in
tclligcncia dada <Íqunlla Onlennçfio pdo A viso de 21 de Agosto 
de 1810, deve mandar prosPguir no S<!questro a que já se pro
eedcu nos lwns dD espolio do li nado .los{, Hodrigucs Soares, 
c, CllliH'ef:(ando os demiliS meios kgars, promovet' a competente 
arrcc.tdação. 

José Maria da Silra Paranlws. 

N. 40.1.- Em 11 de Julho de 18G1. 

Explica a disposição do § 3.0 , art. 12 da Lri de '27 de Setembro de 1860 SO· 
brc llilhetcs de loterias. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.--Rio de Janeiro em 11 
de Julho de 18G1. 

Em solução ;i duvida suscitada nessa nirce!oria acerca da ap
plicação d<l Lei 11." J. 1 H de 27 ele Setembro de 18{)0, art. 12, 
§ 3. •, aos bilhetes de loterias, cujo producto se recolhêra aos 
cofres publicos nnles da mesma Lei, e bem assim sobre a épo
ca da qual se deve contnr o prazo da prescripção, tanto para 
os referidos casos como para os futuros; declaro á V. S., do 
conformidnde com a Imperial Hcsolução de Consultn de 3 do 
corrente, tomada sobre parecer da Secção de Fazenda do Con
se~ho de Estado, que u disposiç.fio do dito art. 12, § 3.", he ap
ph_cavel aos premi os que jâ se acha vão em depo1ilo na datn da 
Let, e que o dito prazo deve ser contado t}epois de findos os 
oito dias da publicação da Lei, que teve lugar no 1.• de Ou
tubro subsequcnte, na ftirma da Or<l. Liv. 1.", Tit. 2.", § 10. 

Deus Guarde a V. S. -José Jlaria da Silt·a Paranhos.--. 
~r · Conselheiro Dirf'dor (~eml interino da Contabilidade. 



N. 40~.- Circular em 12 de Julho de 1861. 

Manda instruir com os necessarios documrntos os processoi de tliYidlll! de 
etcrcicios findos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio dP Janeiro C'm 12 de 
Julho de 1861. 

José Maria da Silva I'aranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, satisfazendo ao que requisita o l\Jinistcrio 
da Agricultura, Commcrcio e Obras Pttblicas em A viso de 12 
do mez passado, ordena aos Srs. lnspectorcs das Thesourarias 
de Fazenda o fiel cumprimento do § 3. 0 das lnstrucções de 
G de Agosto de 1847, todas as vezes que rcmelterem aos di
versos Ministerios processos de liquirl:!çào de diridas de cxer
cicios findos, aos quaes devem acompanhar sempre os respectivos 
documentos, salvo quando se tratar de veneirncntos, cujo do
cumento he a folha dos pagamentos, ou de documentos que 
legalisão despezas correntes, porque no primeiro easo basta in
formação da Thesouraria, c no segundo cnpias authcnticas dos 
mesmos documentos. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 405.- Circular em 12 de Julho de 186!. 

Manda sacar á vista as letras das quantias arrecadadas prrtcncentrs ao 
Monte Pio dos Servidores do Estado. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 12 
de Julho de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tnbunal do 
Thesouro Nacional, no intento de regularisar os saq_u~s que 
sobre o mesmo Thesouro fazem as Thesouraria5 de Fazenda 
por qÜãntias nellãs-arrecadadas, pertencentes ao Monte Pio 
dos Servidores do Estado, declara aos Srs lnspectorcs das 
ditas Thesourarias, para sua intelligencia e execução, que de 
ora em diante devem as respectivas letras ser passadas a vista. 

José Maria da Silva Paranho1. 

Decisões do Governo. 



N. I~Oli.- Eut 1:3 ue Julho ue 1861. 

Deve-se mencionar o nonH~ <lo multado na verba du paga1nento da multa 
que se lançar nos papris eujo scllo foi revalidado. 

Ministerio <los Neg<•cios da Fuzcnll'I.-Bio íle Janeiro em 13 
dtl Julho de 1861. 

José l\laria d;J Si lw1 l'aranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thcsoura
ria de Fazenda do Par:\, t;m resposta ao st~n otncio n." ld do 
!) de Março ultimo, f!ll!! por Decreto de 6 do corrente foi con
cedida a gratificação annual de dez por cento ao L" conferen
te da Alfandt>ga da mesma Província, Antonio Peuro de Y elas
co, por contar m~is de 30 annos de servit,·o, devendo, antes de o 
incluir em folha, cobrar 1:?800 de emolulllentos da certidão de 2 
de Março de 185!). E por esta occasiüo declara ao Sr. lnspector 
que, sempre que se averbar o pagamento de mullas em papeis ou 
títulos revalidados, tleve-se mencionar o nome do multado para 
que não aconteça suppor-sc, como na revalidação dos documen
tos n."" o e 6 juntos ao processo de liquidaçüo do tempo de ser
viço do referido 1. • conferente, que a multa foi paga pela parte, 
a qual em caso nenhum está sujeita a semelhante pena, mas sim 
tão só mente os Empregados que reccbêrão e derüo andamento aos 
papeis sem o pré,io pagamento do sello. 

Jose Maria da Silva Paranhos. 

N. /~07.- MAIHI\HA.- Aviso de 17 de Julho de 1861. 

Approm os ~i~nnPs tckt;raphiros propo~tos pelo Capitno tlo Porto dn Pro
,·incin de Ser~ipc, em additamentu aos signaes peeuliares ao serviço de 
reboque por Vapor nas barras da mesma l'roiineia, de que tratn o Avi&o 
regulamentar dP 9 de Abril <I~ 1858. 

2. • Secção.- Bio .dt~ Janeiro.- Ministerio dos Negocios 
da Marinha, em 17 de Julho de 1861. 

111m. e Exm. Sr. -Sua 1\Iagcstade O Imperador, Confor
mando-Se com o parecer do Conselho Naval, cmitlido em 
Consulta n.• 433, de 2 do corrente, lia por bem Approvar 
os signaes telegfitphicos, de que trata a inc1usa nota, pro
postos pelo Capitão do Porto d'essa Província, em additamento 
aos signaes peculiares ao serviç.o de reboque por Vapor, ahi 
mantlatlos observar por A Yiso regulamentar de 9 de Abril de 
IH5l': o que conHnnnico a V. J~x. para ter a devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim Jo.~é /gnacio.-:\o Sr. 
Prt•sidentt.• da Prl)rinda d1• ~ergipP. 



~ota dos signaes telegrapltieos J.uantlados 
observa•• por Aviso d'esta data_, ena nd«lita
naento aos si~naes Jteeuliat•es ao tliierviço de 
••eboque por Vapor nas barras da Provineia 
de Sergipe. 

1234 
1235 

121.5 

1324 

1325 
1342 

1345 

1354 

1423 
1425 
1435 

1523 
152'~ 
1532 
1514 
15~2 
15'~3 
213't. 
2135 
21 1~3 
2145 
2314 
2315 
2345 
2'1.15 
2435 
2513 
2514 
312~ 
3125 
3214 
3.:H5 

Hendeo-se, sem novidade, o serviço da Atalaia. 
O Vapor não reboque a embarcação que se ni indicar 

por signnrs. 
Convida-se os CapitãPs c l\Icslrcs para cmbandeirarem 

seus navios nü dia seguinte. 
Chama-se á Capitania todos os Capitães e Mestres de 

embarcações nacionaes. . 
A embarcação que entra di\ fundo na anGorndouro de 

quarentena até ~egunda ordem. 
Idem a crnbarcacào entrada hontem. 
A embarcação mais antiga na quarentena fica dosem

pedida. 
Ficao desempedidas da quarentena todas as embar

cações. 
O Capitão ou Mestre da embarcação indicada por signars 

venha receber a mala. 
Idem idem o- Corrente- da Capitania do Porto. 
Pergunta-se se a embnrcnção annunciada é de guerra. 
Prohibc-se á embarcação que entra a comrnunica~l!o 

com a terra. 
Idem á embnrcação que se l!:nstra por sigmH'S. 
Idem á todas as do ancoradouro de franquia. 
Idem idem do ancoradouro da cnrga. 
Idem idem do ancoradouro du descarga. 
Idem ás de todos os ancoradouros. 
A embarcação que segue pnra cima dê fundo. 
Idem idem para as boias. 
O Paquete a vapor entrou c:n S. Christovão. 
O Vapor de guerra entrou em S. Christovfto. 
U Paquete a vapor segue para o Norte. 
Idem idem para o Sul. 
A embarcação que pcdio priltico segue no bordo do mar. 
Idem idem está á vista da Atalaia. 
Idem idem não estlÍ á vista du Alal;;lia. 
Idem idem bordeja na costa. 
A barra de Iéste cstú mnis naveg;aveL 
Idem do sul idem idem. 
A guarni\iãO naufragada eslií salva. 
Idem idem ni'ío se saha. 
Pergunta-se se tem pratico n hordo. 
ldmn St' tom rwcPs'iidarit' <k t'Ptrar. 



3241 Qual a costa mais mansa para salvar a guarnição. 
O Galhardete igual a todos por cima de qualquer signal 

significa- pergunta. 

Secretaria de Estado dos Negocias da Marinha em 17 de 
Julho de 1861.- Francisco X avier Bomtem_po. 

N. 408.- l•'AZENDA.-Em 17 de Julho det861. 

Compete ao Ministerio da Fazenda a nomeação dos Commandantes e Officiacs 
da Força marítima dJs ~~f~ndegas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 17 
de Julho de 1861. 

Communico ao Sr. Inspector interino da Alfandega do Rio de 
Janeiro, para seu conhecimento, que foi approvada a proposta 
que fez em seu oficio n." 932 de 19 do Junho proximo passado 
do Piloto do Cutter Parahyba, Joaquim Pereira Nunes Franco 
para o lugar de Commandante do dito Cutter, devendo a re
ferida proposta ter sido acompanhada de informação sobre a ap
tidão daquelle com mandante, cujo titulo de nomeação nesta data 
se expede. Outrosirn declaro ao mesmo Sr. Inspector que só ao 
Ministro da Fazenda compete n nomeação dos commandantes c 
oficiacs da força marítima, na fórma do art. 66, § 1. o do Regu
lamento de 19 de Setembro ultimo, devendo aquelles que estive
rem no exercício de taes funcções por nomeação dessa lnspec
toria solicitar deste l\linistcrio o competente titulo . 

.1 o.~é Maria drt Silva Paranhos. 

N. 1111!1. F111 IK «<n .lulho ~~~~ Hilil. 

~~~IJ~tituiçfio do> :-uppkntt•s das Directorins dos Bancos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em li 
de Julho de l8li1. 

lllm. c Exm. Sr.-Em seu oficio n.• 386 de 13 do mez ultimo 
consulta Y. Ex. ao GoYerno lrnpt>ria\ se a Lei u.o 1.083 de 21 
de .\!o:osto dt· 181:iO <ll\Pro\1 o modo e l<'mpo da substituição doi 



Supplentes das Dircctorias dos Bancos, prescrevendo a renova
ção annual pela 5. • parte, ou se tão só mente fez extensiva aos 
Supplenles a prohibição de immediata reeleição. 

Conformando-Se Sua Magestade o Imperador, por Sua Impe
rial Resolução de Consulta de 17 do corrente mez, com opa
recer da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, cumpre-me 
declarar a V. Ex. que a verdadeira intelligencia da sobredita 
Lei, nos §§ 11 e 13 do art. 2. 0

, hc a que V. Ex. expressa no 
officio a que respondo. A unica alteração que a Lei de 22 de 
Agosto do anno passado fez a respeito dos Supplentes dos Di
rectores dos Bancos foi prohibir a sua reeleição dentro do t.o 
nnno contado do dia da substituição. He esta a doutrina litte
ral e obvia que se deduz dos §§ 11 e 13 do artigo da Lei c do 
art. 10 do Decreto n. 0 2.685 de 10 de Novernb!'" de 1860, com
binado com o paragrapho unico deste mesmo artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.
St·. Presidente do Banco do Brasil. 

N. 410.-Em 18 de Julho de 1861. 

Resolve dons recursos interpostos pela Thrsouraria, das deliberações da Pre· 
sidencia da Província, sobre o rornecimento de uma carroça a um corpo 
do Exercito, e de licença com venéimcn~os. 

Ministerio dos Negocíos da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
18 de Julho de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso do Minis
terio da Guerra de 11 de Maio ultimo, communica ao Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda de Pernambuco que os 
recursos interpostos pela mesma Thesouraria contra a delibe
raçlio da respectiva Pn~si1!1•nda qtw mandou pnR"ar 2!)0:t;OOO 
lmportunc:ia Oll UIIIIJ I;IJJ'I'OÇII para o 2. 0 natalhão Ot) Infantaria, 
e 12~!JO:J de ~ratílieat;lio ao Amanuense do IJ1J.~pital ~Jililar, 
João Tíburcio da Silva (~uirnariíes, durante os dias que esteve 
eom licença, forão julgados proc~tdentcs, tendo o sobredito Mi
nlstcrio ordenado que a Fawnda Nacional fosse indcmnisada, 
visto como a t.• despeza deve correr pelo Conselho economico 
do Corpo, e a 2. a h e irre!l:ular porque a Presidencia não podia 

.conceder licença com vencimento por inteiro, nem as grati
fttações são devidas sem exercício, podendo quando muito to-
lerar-se o seu abono em caso de molestia, por não ter srme
llumtc emprego vencimento de ordenado. 

Jo.~é Marilt da Silva l'aranhos. 



N. 4-ll. -Circular de 18 de Julho de 1861. 

Sobre a confrrcncia interna das mcrcadoria5 despachadas nas Alfandegas. 

Ministerio dos Ncgodos da Fazcnda.-llio de Janoiro em 18 
de Julho de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de conformidade com a decisão do mesmo 
Tribunal proferida em data de 15 do corrente, dcclnra aos 
Srs. lnspcetor,·s das TIH~sonrarias de Fazenda, para que o fação 
constar nos das A!fandegas respr:divas, que a disposição do 
art. 5!~7 do Hcgulamcnto n.• 2.6'1.7 de 19 <.!c Setembro de 1860 
não impede nem dispensa o fiel cumprimento do art. 5!15, todas 
as vezes qu.~ a confcrcneia interna fôr nccessaria para verifi
cação da qualidade ou elassc dr~s mL•rcadorias, c decisão das 
duvidas que se possão mscitar no seu despacho; devendo-se 
entender qne a doutrina do referido art. 5'&.7, estando subor
dinada á elausula nciiP expressa- de não ollcrccer a nota du
vida alguma pnra o calr,ulo dos direitos-, sómentc he applicavel 
aos despachos em que tnl conferencia não seja indispt~nsavel, 
como são os dos generos importados a gt·anel, c em geral os 
daquelles sobre cuja qualificação não possa mover-se duvida, 
limitando-se a arção fiscal ú verificação de sua quantidade. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. td2. -Em 18 de Julho de 1861. 

Dura(ío c renoyaç:lo dos Din~ctorcs do Danco do Brasil. 

1\linistrrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 18 de 
Julho de 1861. 

lllrn_ e Exm. Sr.-O officio de V. Ex. n.o 3S5 de 12 de .Junho 
ultimo orrerece ú decisão do Gov<•mo Imperial as seguintes ques
tões: L •, se a Directoria eleita extraordinariamente a 21 de Maio 
ultimo, em consequeneia de renuncia de todos os antigos Di
rectnres, deve durar r~té Julho sórnente e procccler-se á suare
novação pela quinta parte na reunião nrdinaria da Asscmbléa 
geral dos accionistas do Banco do Brnsil; 2.•, se os membros 
da actual Directoria se devem considerar todos da mesma data, 
ou se os que forão reeleitos em :\lnio contiio a antiguidade que 
lin h;1o na Directoria dcmissionnrin. Em resposta ao referido 
offido cnmprc-11w tJpc·l:u·ar a Y. Ex., de conformidade eorn a 



Imperial ltPsOIUt;ão de Consulta de 17 do corrente, tomada 
sobre parecer da Secção de l<'azenda do Conselho de Estado: 
1. o, que a actual Directoria do Banco deve ser substituída pela 
quinta parte na proxima reunião ordinaria da Assernbléa geral 
dos accionistas para a stricla observancia do art. 41 dos Esta
tutos, c § 11 do art. 2." da Lei n." 1.08:1 de 22 de Agosto de 
1860; 2.", que a antiguidade dos actuacs Direclores só póde ser 
contada do dia da ultima eleição para os que não fazião parte da 
Directoria que resignou os seus lugares, sendo que aos reeleitos 
se deve levar em conta a antiguidade que tinhcio na llircctoria 
demissionaria. 

Sendo a Dirccloria eleita em Maio continuaçJo da que nesta 
época deixou de cxislir pelo fado da demissão dada por todos 
os seus mern bros, deve-se praticar com aquella tudo quanto a 
Lei e os Estatutos determinárão que se praticasse a respeito 
desta; e conseguintcmente, não se pódt) sem substituir ás dis
posições legacs por um expediente arbitrario, c não isento de 
inconvenientes, preterir a renovação na época ordinaria , c 
deixar de contar aos Direetores rel'!eitns o sPn lcmpo de ser
''içn como membros da Directoria substituída. I'ão só os Di
rectores reeleitos devem contar antiguidade desde que exercem 
este cargo, como tambem hc certo que, em virtude do § 13 do 
art. 2. • da Lei de 22 de Agosto do anno passado, os tres Di
rectores nwis antigos da Hircctoria deruissionaria, que tinhão 
de ser agora substituídos, <tiuda que não foção parte da actual, 
estão inhibidos de uma nova eleição dentro do primeiro anno 
que decorrer do dia da sua subsliluição, porque <!e outra sorte 
poderia ser frustrada a disposição legal que prohiLe a reeleição 
immediata. 

Deus Guarde a V. Ex.-José AJ(n-ia da Silra Paranhos.
Sr. Presidente do Banco do Brnsil. 

N. 413.- Em 18 de Julho de 1861. 

Conferencia interna das mercadorias sulimcttidas a despacho nas .\lfaudegas. 
j. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 18 
de Julho de 18ü1. 

Communico ao Sr. lnspector intnrino da Alfandcga que o 
Tribunal do Tlu~souro, allendendo ao recurso qw~ Roscmund 
Vollcnveider & C. • iutcrpozerão da decisão que os condemnou 
ao pagamento dos direitos em dobro correspondentes ao accres
cimo de 5.262 varas quadradas, encontrado em 500 peças de 
chitas em cassa ordinaria, qtH' d«>spal'h<Írfio, r«>solv«>u dar-llu~ 



provimento na parte relativa á multa ~mposta pela differença 
proveniente de erro na reducção das varas singelas para qua
dradas, de conformidade com u disposição do art. 606 do He
gulamento das Alfandegas; devendo, por tanto, cobrar-se sim
plesmente os direitos daquella differença, e subsistir o multa 
devida pelas 131 varas quadradas que se reconheceu haver de 
mais em consequencia de ser inexacta u largura declarada na 
respectiva nota. I~ porque os dons Empregados incumbidos do 
calculo deixassem de verificar, corno lhes cumpria, a exactidão 
das medidas declaradas em a nota do despachante, dando por 
conferida a reducção crronea que ella apresentava, relevu que 
sejão advertidos, tnndo-se por muito recommendada ao Sr. Ins
pectot· interino a fiel observancia das disposições do art. 581 
do Regulamento. Outrosi\n declara ao Sr. Inspector interino, 
que a disposição do art. 547 do Regulamento n. o 2.647 de 19 
de Setembro de 1860 não impede nem dispensa o fiel cumpri
mento do art. 545, todas as V<'Zes que a conferencia interna 
antes do pagamento dos direitos mr necessaria para verilicação 
da qualidade ou classe das mercadorias e decisão das du'<idas que 
se possão suscitar no seu despacho ; devendo-se entender que 
a doutrina do referido art. 547, estando subordinada á clau
sula, nelle expressa,- de não offcrecer a nota duvida alguma 
para o calculo dos direitos-, sómente he applicavel aos des
pachos em que ta I con frrencia não seja indispensavel, como 
são os dos generos importados a granel, e em geral os daquelles 
sobre cuja qualificação não possa mover-se duvida, limitando-se 
a acção fiscal á verificação de sua quantidade. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. lJ.t4.-Em 20 de Julho de 1861. 

O tempo de serviço como addido conta-se para a aposentadoria. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 2Õ 
de Julho de 1861. 

C~mmunico a ~- S. para os ~ns convenientes, que ·a questão 
susmtad~ ness~ Dtre.c.toria Gc~al, se se devia ou pão [contar ao 
1. o Escnpturano da lhcsou}lifrw de Fazenda da Bahia José Mar
tins Penna, os 4 annos, 8 mezes e 17 dias, durant~ os quaes 
esteve addido á mesma Thesouraria para se poder despachar 
a prelenção do Supplicante á gratificação do art. 42 do Decreto 
n.o 2.343 de 29 de Janeiro de 1859; foi decidida pela Imperial 
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Resolução de Consulta de 13 do cOJTento de confL'rmidade cotn 
o parecer da maioria da Secção de Fazenda do Conselho de 
Estado que foi ouvida sobre a mesma questão, c opinou que se 
deve contar no tempo de serviço do Supplicanle os refcritlo5 /~ 
~nnos, 8 mezcs c 17 dias: 1. ",porque pela Hcsolução de Consulta 
de 29 de Setembro do anno passatlo já St~ mandou levar em conta 
no tempo de serviço dos Emprega tios publicas o que ellns prestiio 
na quRiidadc de addido a qualquer Ileparlição do Estado; e 2.", 
porque o Supplicante, depois de ter exercido outros eru pregos de 
Fazenda, foi adrnittido como addido na Thesoururia dil Bahia 
pot· nomeação do respectivo lnspector, o qual se achava devida
mente autorisado para fazê-lo por ordem do Thesouro, c pagou 
o scllo do titulo de nomeação correspondente ao veneimcnlo de 
seiscentos mil réis. 

Deus Guarde a V. S.-José JJfaria da Silva Paranhos.-Sr. 
Conselheiro Dírector Geral interino da Conlabilidadc. 

N. 315.-IMPERIO.-Aviso de 22 de Julho de ISGI. 

Ao Presitlrnlc tia Provincia de Seq;ipr, approv.111do a dclib(•r:1çiio ()IH' to
mou, d(' m.1n·ar novo dia Jliii'U a Juut;t tlc ()llaliliraç;lo !li! I'•Jianfes 
tla Parochia de Pacatuba, que não ptldc ter lugar no dia lllili'('iHio 11a 
Lei. 

3.• Secção. -Rio uc Janeiro. -1\linisterio do> Negocies do 
lmpcrio em 22 de Julho de 18G1. 

lllm. c Exm. Sr.-- Pelo oficio de V. Ex. ll. 0 112 de ij (!e Ju
nho ultimo, di rígido por en~a nil ao J\li n isterio da J usl ir: a, n 
por este transruiltido 1Í Hnparli~·;io a HH'II rar~o, o (;ovt•mo 
Imperial ficou inldrado du ler V. J•:x. nwrcado o dia ~I do 
corrente mez para a reunião da Junta de Cfualilicat;ao de vo
tantes da Parochia de Pacatuba, c1ue uão pude ter lugar no dia 
designado pela Lei, por ter neste mesmo dia de proceder-se 
á eleiçfto de um Senador, e terem o Juiz de Paz mais votado, 
a quem competia a presideneia da dita Junta, e os seus im
mediatos em votos, de estar n;· Villa Nora para acf!rl'lla l'lt~i
çilo, na qualidade de eleitores, corno o dito Jln•sidente J'(•z 
constar ao antecessor de V. Ex. em o111cio que lhe dirigio 
antes do dia fixado para a reunião da rnft)t'ida Junta. 

Em resposta declaro a V. Ex. que lica approvado o seu neto, 
que consta da copia do ollicio que , .. Ex. expedio áquellc 
}'residente da Junta na data de 3 de Junho, em resposta ao 
que este lhe dirigira em :t5 de 1\Iaio antecedcntt~, obsnrvando 
11 V. Ex. que houve omissl\o da parte de seu ímtcccssor em 

JJccüôes do Governo. H 



não providenciar logo sobro aquella falta, dando islG lugar a 
que ficasse tão demorada a qnalilicação dos votantes contra a 
monto da Lei, que exige so faça logo no principio do cada 
anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-José llclefonso de Sou::a Ramos • ..,.. 
Sr. Presidente da Província do Sergipe. 

N. 316.-'MARINHA.-Aviso de 23 de Julho de 1861. 

Prohibe que se fação ~ngajamentos de praças para o Batalhlio Navnl, sem 
dcterminnçno do tempo de serviço. 

t.• Secção.- Rio de Janeiro.-'Ministcrio dos Negocios da 
Marinha em. 23 de Julho do 1861. 

Illm. e Exm. Sr.-Sua Magestado O Imperador, a Quem 
foi presente o ofiicio do V. Ex. n.• 2.349 de 27 de Novembro 
do anno proximo lindo, acompanhando o do Com mandante do 
Batalhão Nav::~l de 21 do mesmo mcz, em quo pergunta o que 
devo praticar a respeito do 2. • Sargento .Manoel Garcia da Rosa, 
o qual, tendo direito á baixa em Janeiro do dito anno, por 
llaver completado o tempo marcndo na Lei, declarou então 
IIPsistit• desse direito, c querer continuar a servir, em quanto 
lho convinssc, sem condição alguma, o que lhe fôra aceito, 
reclamando dez mrzes depois a sua baixa , Houve por bem, 
por Sua lmmediata Hesolução tomada em 10 do COI"rentc, sobro 
Consulta da Secção de (~uerra c Marinha do Conselho de Es
tado de 28 de Fevereiro ultimo, Ordenar que o referido 2.• 
Sargento tenha baixa do serviço, visto equivaler á um contracto 
a declaração por clle feita, extendendo-se esta providencia á 
outras praças do rererido Batalhão, que se acharem em cir
cumstancias identicas, quando requeirão cxcusa do serviço : 
oulro sim que d'ora em diante se não admittão mais engaja
mentos de praças, sem determinação de tempo de serviço, pelos 
graves inconvenientes, que podem d'ahi resultar, e porque 
não são ontorisados pelos Urgulamentos c ordens em vigor no 
Exercito, inteiramente applicaveis ao Batalhão Naval. O quo 
communico a V. Ex. para seu conhecimento c expedição das 
convenientes ordens por esse Quartel General. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim José f.qnacio.-Sr. Vice· 
Almirante, Encarregado do Quartel General da Marinha, 
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N. 317.-AGRICULTURA, COMM.HRCIO E OIIRAS PUBLICAS. 
Aviso do 23 do Julho de 185l. 

Declara que a venda de terras devolutas deve ser feita em hasta publica, 
precedendo editaes e annúncios, nà rórma do que se pratica no fOro civil. 

ltio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas om 23 de Julho do 1861. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta aos officios do V. Ex. 
de 16 de Abril o U do Junho ultimo em os quacs con
sulta ao Governo Imperial se pódo vender as terras devolutas 
nessa Provinda, cuja autorisação foi dada a ossa Presidencia 
em A viso do 22 do Junho de 1859, particularmente na Tho
souraria da Fazenda, e sem concurrencia por meio de editaos, 
ou se ao acto da venda devem proceder taes cditaes e com 
quo intervallo ; declaro quo a venda das terras em questão 
devo ser feita em hasta publica, precedendo editacs e onnuncios 
na fórma do que geralmente se pratica no fôro civil. 

Deus Gua·rdc a V. Ex.-Ma1wel Felizardo de Souza e Mello. 
~s,·, Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 318.- FAZENDA. -Em 24 de Julho de 1861. 

Todos os Empregados da nepartiçiio dos Terrenos Diamantinos estão 
sujeitos ao ponto. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 21~ 
do Jultto do 1861. 

José Maria da Silva Parnnhos, Presidente do Tribunal do The
IOuro Nacional, tendo em vista o oficio n.• !~9 do 20 de Abril 
ultimo, do Sr. Inspector da Thesouraria do Fazenda de Minas 

· Geraes, em que consulta, para poder responder ao lnspector Geral 
dos Terrenos Diamantinos, quaes são os Empregados da respcc~ 
tiva Hepartição sujeitos ao ponto na fórma recommcndada pela 
Directoria Geral das Rendas em oflicio de 23 de Janeiro do pre
sente anno, declam que naquclle preceito devem set' compre
llendidos todos os Empregados, mencionando-se no ponto os qua 
se acharem ausentes por motivo de serviço com a declaração das 
eommissões de que se acharem encarregndos. E, em quanto ao 
modo de se organisar o livro de presença e o de resumo do 
ponto, cumpre que se observe, no que fOr applicavel, o que se 
acha determinado na ordem n.o 7!~ de 27 de Fevereiro de 1851, 
e o modelo annexo rí do n.o 25'~ de 21 de Hczornbro de 1850. 

José Maria dq Silva faranlios. 
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N. 31!}.- Em 25 de Jull110 de 1861. 

Empreslinws sob,flnnça fritos pelos nancos do Rio Grande do Sul. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 25 
de .lu lho de 18()1. 

Em resposta nos dous oficios de Vrn. de 28 de Janeiro ut~ 
limo, lhe declaro, llc conformidade com a Impcl"ial Resolução 
de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, de 1:l 
do ~;orrente, que o Banco do Rio (;randc do Sul, não podendo 
fazPr outras operações alt'm1 das que são designadas nos seus 
l~slatulos, só lhe he perrnittido abrir contas correntes nos ter
mos do art. 'í:! dos mesmos Estatutos, c que por conseguinte he 
do dever do Vm. opp!lr-so a que se fação emprestimos sob 
liança, a não ser na túrma do art. 7'~. llelo que pertence a re
fúrma dos arts. ft.i c lH, a cjuc Vm. se refere, está a Dircctoria 
do Banco t~m seu direito, propondo-a á Assmnbléa geral dos 
accionistas, c submcttcndo á approvação do Governo Imperial 
o que esta deliberar. 

Deus Guarde a Ym. -José Maria da Silva Paranhas.
Sr. I•'iscal do Btmco do Rio Grande do Sul. 

N. 320.- Circular em 25 de Julho de 1861. 

As Thrsourarias só dc1 em rcmcttcr ao Thcsouro os processos de Iiquida~ão 
de tempo de scniço dos ap_!lscntadus do l\linistcrio da Fazenda. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 25 
de Julho de 1861. 

Jos{~ l\laria da Siha Paranhos , Presidente do Tribunal do 
Thesnuro Nacional , tendo observado que algumns Thcsou
rarias ue Jlawnda rcmeltem indistindarnentc para o Thesouro 
processos relativos <i liquiuação do tempo de serviço de em
pregados aposentados de todos os Ministcrios, recomrnenda 
aus Srs. lnspeclores uas referidas Thcsourarias que ao The
souro só uevem rcmcllet· os que são relativos a empregados 
do Ministcrio da Fazenda , visto como n0s outros compete 
o conhecimento dos que são relativos aos seus respectivOI 
empregados. 

José .ilfaria da Silt'a Paranhas. 



N. 321.-Em 23 de Julho de 1861. 

SubstituiçJo de Dirrrtorcs do Danco do Drasil. 

.1\finisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
25 de Julho de 1861. 

Illm. e Exm. Sr.-Consulta-mo V. Ex., pelo seu ollicio 
n. • 396 de 20 do corrente, referindo-se ao A viso deste 1\li
nisterio de 17 do mesmo mez, se os tres JJircctores dcmissio
narios do Banco do Jlrasil que tiniH1o de ser substituídos na 
proxima reunião, em virtude do art. 41 dos Estatulos, c não 
fazem parte actualmente da Directoria, süo os unicos agora 
inhibidos da reeleição, ou se este interdiclo he extensivo aos 
outros Dircctores demissionarios que tamhem c pelo mesmo 
motivo deixárão de pertencer á Administração do Jlaneo em 
21 de Maio deste anno. Em resposta cumpre-me declarar a 
V. J~x. que aquclla inhibiç<1o não póde ser ampliada al6rn dos 
termos expressos no citado Aviso de 17 do corrente; sendo 
infundada a opinião que originou o oficio de Y. ]~x., c se
gundo a qual accionistas que são hoje Dirrctores, e que, a 
niío dar-se o facto da renuncia geral oeeorridn no rnez p:Jssado, 
poderião coutinuar na administraçiio do Banco, lieariüo todavia 
no caso dos inelegíveis. A inhibição milita contra os primeiros, 
porque os Estatutos c a Lei de 22 de Agosto rlo nnno pas
sado os designavão para serem substituídos, c a reeleição im
mediata lhes era vedada; consequenternente os outros dernis
sionarios não reeleitos em l\Jaio ultimo estão fóra da pmhibiçfío 
legal, porque já o estavilo antes da sua renuncia, e porque 
não são actualrnente membros da Dircetoria que tem de ser 
renovada. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jo~é Ataria da Silva Paranhas.
Sr. Presidente do Banco do Brasil. 

N. 322.-Em 2:.J de Julho de 1861. 

Sobre o farto de trrem os mrmhros da llircetnria do flo111ro da nahw 
resignado seus c,1rgos twrante a .As:;c•Jnbl(~a (;l'rttl dos :Jcrinni:--las. · 

Ministerio dos Negocias da FpendJ.-Rio de Janeiro em 25 
de Julho de 18!31. 

De conformidadn com a J rnpcrial Itesolnr:ão de Consnll a rlc :1 
do r,orrentc, tomarla sohre pnn·r·•T da ~r·r·r:iio llr' J!azrnda do Con
S6lho de Estado, declaro u Ym., em resposta ao ~cu ollicio du 



14 de Março ultimo, dando parte do que occorreu por occasião 
da eleição dos membros da Directoria do Banco da Bahia, a que 
se proccdêra no dia 10 do referido mez de Março: que o facto 
de terem os membros da Directoria, que estava servindo, resig
nado seus cargos perante a Asscrnbléa Geral dos Accionistas, na 
época de sua rcunifio annual, c isto não obstante haverem sido 
reeleitos alguns delles, que aceilárão novarnento as funcções de 
que se hnvião exonerado, nenhuma deliberação exige da p3xte 
do (~overno Imperial; por quanto não se póde contestat· que o~ 
)}jrectores daquellc Estabelecimento tinhão direito de se demit
t.irem, c a respectiva Assembléa geral de reelegê-los, uma vez 
que a elausula 1!-;.;al da renovação pela o. • parte seja observada 
como o foi neste caso, sendo a renuncia geral c ua úpoca da 
renovaçllo annual, c resultando da eleição serem substituídos 
tres dos antigos Direclores. 

Deus Guarde a Vm.-José ;lfaria da Silva ParanluJs.- Sr. 
l•'iscal do Banco da Bahia. 

N. 323.-JUSTIÇA..-Aviso de 25 de Julho de 1861. 

Ao Presidente da Provinl'in de Santa Catharina.-Dcdara como de'I'C haver-se 
o .P~omotor Publieo na nccusa~ão de um réo pronunciado em diversos 
cnmcs, e qual a pratira a se>\uir-sc nos processos de responsabilidade, no 
l'aso de suspciçno do Juiz de Direito ullo se achando reunida nem cou 
\'ocall~ n scssilo do Jury ordinaria. ' 

111m. c Exm. Sr. -Levei ao conhecimento de Sua Mages
tade o Imperador as seguintes duvidas aprrsenladas a essa 
llrcsidcncia pelo Promotor Publico da Comarca de S. José, 
nessa Provineia, e por V. Ex:. submettidas ú consideração do 
Governo Imperial, em officio de 23 de Janeiro ultimo: 

1.• SP, a vista da doutrina do Aviso n.• 53 de 28 de Junho 
de 18W, pronunciado um r6o em diversos crimes, o Pro
motor Publico he obri;;ndo a accusnr em todos, ou sómentc 
naquelles em que, em sua consciencia, entender que cllo se acha 
incurso, em lace dos autos c disposições de Direito. 

2.a Se, no caso de suspeição do Juiz de Dircit'l, em processos 
de responsabilidade, não se achando reunida nem convocada 
a ses;;ão do Jury ordinaria deve convocar-se uma sessrío es
pecial para o seu julgam~nto, atteuta a natureza do processo, 
que,.na fórma do nrt. 252 do Jlegulamento n. 0 120 de 31de 
Janmro de 18'•2, não admittc demora. 

3. a. No caso afflrmalivo, a quem compele convot;ar o Jury, 
ao Jmz de Direito recusado ou ao Juiz Munidpal, como le
gitimo l1residente do mesmo, conforme a uoutrina do art. 255 
rio citado Regulamento · 



4.a Qual o processo que se deve obsm·var no Jury, no caso 
àffirmativo. 

E O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o Consultor in
terino tios Negocias da Justiça, Houve por bem Decidir, quanto 
á primeira duvida, que o Promotor póde, a vista da doutrina 
do Aviso n.• 5:3 de 23 de Junho de 18!~:3. unicamente, na 
apresentação do Iibello, separar-se da classificação do d1•1ieto 
feita na pronuncia, mas nunca deixar de accusar o pronun
ciado c innoccnta-lo, assumindo o <'aractcr do defensor, JJor 
isso que a . Lei, não consentindo que o réo seja julgado St'lll 

defeza, tambern não póde permiitir que a causa da Justiça 
fique abandonada, c que os actos das autoridades crimin aes 
nlío tenhão quem os justifique, ou pelo rru~nos os expliqu1~ ; 
quanto á segunda, que os termos do art. 2:.i2 do Hr~gulanu~nto 
n.• 120 ~ão de tal força que autorisão a convocação especial 
do Jury, não se achando este reunido, nem convocada a sessã11 
ordinaria do mesmo Tribunal; quanto á terceira, que o Jury 
deve ser convocado pelo Juiz l\Iunicipal suppl<mte, que o tern 
de presidir, visto como a doutrina do Aviso de 2 de .T ulho de 
1831, que dava tal attribuição ao Juiz de Direito arguido de 
suspeição, caducou depois da publicação da Lri de 3 de ne
zembro de 1841 c ao Hegulamento n. o 120 de 31 de Janeiro 
de 1842; quanto á quarta finalmente, que, rernetlidos ao Tri
bunal do J ury os artigos de suspeição ao Juiz de JHreilo, 
apresentados de conformidade com o art. 250 do llcgulamcnl o 
n.• 120 com a resposta que o dito Juiz der, o referido Tri
bunal deverá, guiado pelo Presidente, obsnrvar o qtw cstú dis
posto no art. 2!:i2 do mesmo Jlt•gularnento. 

O que communico a Y. Ex. para sua inldligi~JH'Í a, e 
para o fazer constar ao supradilo l'romolor l'uhlico. 

Heus Guarde a V. Ex.-Francisco de Paula de Ncgrcil·us 
Sayão Lobato.-Sr. rresidenle da J>rovincia de Santa Ca
tharina. 

N. 321-.- GUERRA.-Circular de 27 de Julho de 18GJ. 

Estabelece o que sr, deve observar a respeito dos anxilios uos EmprPg:ulos 
das Colonias 1\IiliW.rcs, quando seguem n seus destinos, ou tem d<' yiajar 
em scniço. 

4.• Dircctoria GeraL-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Nego
cios da Guerra em 27 de Junho de 1861. 

Convindo regular os atnilios, que st· devão prestar nos Em
pregados das Colonias 1\Iililares, quando seguem á st•us clPslinos, 
ou tem ck viJju:· em sen;eo, ÜIJUC V. Ex. IHI inldli:,reBcia de 



que em taes casos se deve applicar o que está disposto nas Ins
trucçües de 24 de Julho de 1857; o que V. Ex. fará constar 
1Í Ttwsouraria de Fazenda para a devida execução. 

J>eus Guarde a V. Ex.-Marqucz de Caxias.-Sr. Presidente 
da l)rovincia de ..• 

N. 325.- A\iso de 27 de Julho de 1861. 

l\landa I'Irt'utar a Tilh<"llll .'llhstitutila dos YCIH'imrntos dos rmprc~ados !lo 
Lahoralorio tio Campinho. 

4.' Ilircctoria Geral.- Hio dn .laneiro.-1\linisterio dos Ne
gndos da (;ucrrn em ':!.7 de Julho de 18G1. 

Tmulo sahido incorrrcla a Tabella annexa ao Regulamento 
do Laboratorio rlo Cnrnpinho, mandado executar por Aviso 
dP ~H de Fevereiro deste nnno, rrmrtto a Vrn. para seu conhe
c:mPnto c execuçiío a Ta1Jella substitutiva daquclla que fica 
s~rn effcito. 

DPUS nuanlc n Ym. -llfarquez de Caxias.- Sr. Director 
interino do LalJor<~lorio do Campinlto. 



TabeJia· dos venehnentos tios Emp••egatlos do 
Labor·atot•lo do «::amplnho. 

01\DEUDOS. Gil.\ TlfiGAÇÕJ ES. TOTAL. 

----· --
1 Dirce to r .••••••••••••••••• 3:400BOOO 1:Goosooo 5:000fl000 

1 Ajudante do Director •••••. 1: 1ooaooo Gooaooo 2:000fl000 

11 Almoxarifc ou Fiel, paisano. t:oooaooo GOG$000 1:500fl000 

Scnrlo Offi!'ial, alrrn rlo 
soldo, 'antagens de Es-
tudo-maior de 2." Classe. 

1 Escripturario, paisano ••••• 800~000 4008000 t:2ooaooo 

Sendo omcial, além rio 
soldo, yantagens de Es-

I t~do-mai~r de 2." Classe. 

800$000 400HOOO t:2ooaooo 1 Escnvão, pa1sano •••••••. -

Sendo omcial, alrm ·do 
solrlo, \antagrns de Es-
tado-maior de ~.a Classe. 

Os Militares terão os n·ncimcntos tlc Estado-maior rlc '2." Cla"r, sr. prcll
zrrmn somma ig-ual ít que pcrech('ru os paisanos; se os HIH"imcntos militar('s, 
JlOrém, forem menores, á este se ajuntará, como gratillcação, a rlill"crença. 

4.• Directorin Geral em ~7 de Julho de 18ti1.-- Marque;:; de Caxias. 

N. 32G.-Aviso de 2!) de Julho de 1861. 

Declara supprimidos os lug-ares rle Ajudante ou DPrnrião das rsr·olas rlrnwn· 
.tnrrs rios Corpos rir~ Guarniç:lo, mrsmo nntr·s r!e se trr I'Xpl'rlido para as 
tstolas regiuwu!aes o f!''P<'rlilo l\r·f!ulam!•ntu. 

4.• Direct~wia GeraL-Rio de Jnnciro.-1\Iinisterio dos Nc
gocios da Guerra em 29 dn Julho llc 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Accuso recebido o seu officio, n. 0 101, 
do 31 de Maio deste atmo, dando conta da duvida, que sus
citãra a Thcsouraria de }'azcndu sobre dever ou nüo continuar 

Deâsões do Governo. !~~ 



ll gratificação do Ajudante ou Decurião da escola elementar 
do Corpo de Guarnição, visto que ainda o Governo Imperial 
não havia expedido Hegulamcnto para as escolas rcgimentacs; 
e em resposta tenho de significar a V. Ex. que, com quanto 
não esteja ainda organisado o programma do ensino das mesmas 
escolas, de que trata o art. 90 do lkgulamento de 21 de Abril 
de 181i0, nem por isso dclxão de estar supprimidos os lugares de 
Ajudante, de que não trata o cap. 5. o desse Hegulamenlo, 
devendo por consequencia qualquer despcza, feita com seme
lhante Jugàr, recahir sobt·e a Thesouraria de Fazenda, que mui 
expressamente foi intimada no Aviso de 6 de Abril ultimo para 
a não continuar do t.o deste mez em diante. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Provi nela do Ceará. 

N. 327.-AGRICULTUR!i, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
Em 2\) de Julho de 1861. 

Declara que, na fórma oo art. 2. 0 do Decreto n. 0 2.67\l de 3 de Novembro 
de 1860, as Companhias c 8ociedadus anonymas devem rcmcttcr ao Mi
nistcrio da Agricultura, pelo ménos semestralmente, os balancetes das 
suas operaçiies, tlt'vcndo fazê-lo mais ,-ezes, se assim estiver determinado 
nos respectivos Estatutos. 

Directorla Centrai.-1.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras llublicas em 
29 de Julho de 1861. 

Em solução ao oficio que V. S. me dirigio em data de 16 
do corrente, tenho de declarar, para suü intelligencia e execução, 
que, na conformidade do disposto no art. 2. 0 do lJecreto n.o 
2.679 de 3 de Novembro do anno pnssado, as Companhias e 
Sociedades anonymas devem remetter á esta Secretaria de Es
tado, pelo menos semestralmente, os balancetes de suas ope
rações, sendo entretanto obrigadas a faziJ-lo mais vezes, se assim 
estiver determinado nos respectivos Estatutos. 

Applicando estes princípios á Companhia Geral de Seguros 
Feliz Lembrança, V. S. reconhecerá que á mesma Companhia 
cumpre enviar seus balancetes de seis em seis mezes, muito 
embora seus Estatutos sómente lhe imponhão o dever de pr.t
blica-Jos annunlmenle, pn" quanto semelhante disposição foi vir
tualmente revogada pelo citado nrtigo. 

lJeus Guarde a V. S.-}fanoel Pclizardo de Souza e Mello.
Sr. Presidente dn Companhia Geral de Seguros Feliz Vmbrança. 
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N. 328. -JUSTJÇA.-Aviso de 29 de Julho de l8Gt. 

Ao Presidente da Província de Sergipe, declara que nno púdc ser npplicavel 
aos Curadores Geraes de Orphaos a disposiç1lo da 2.• parte do art. 74 
do Reglrnento de custas. 

2.• Secção.-Ministcrio dos Ncgocios da Justiça.-IUo de 
Janeiro em 29 de Julho de 1861. 

lllm. e Exm. Sr. -Subi o á Augusta Presença de Sua 1\Ia
gestado o Imperndor o officio dessa Prcsidencia, sob n. 0 /~7 
de 9 de 1\Iarço ultimo, acompanhando copias do officio, em 
que o Juiz Municipal c de Orphâos do Tt•rmo da ])ivina Pas
tora consultou a V. Ex. se devia caber ao Curador Geral dos 
Orphãos daquelle Termo os vencimentos da 2.• parte do art. 
71. do Regimento de custas, quando assistisse em Juizo ao 
procedimento de quacsqucr partilhas, visto competir-lhe, pelo 
art. 81 do mesmo Regimento, nos aclos que pratica como 
Advogado legitimo dos Orphãos c pessoas miseravcis, os ven
cimentos fixados para os Advogados: c bom assim da Por
taria, que V. Ex. lho dirigio em resposta, dcelarando-lhc quo 
nos arts. 80 c 81 do supradito Regimento estão designados os 
emolumentos dos Curadores Geraes de Orphãos, c que, espe
cificando este ultimo artigo o unico caso em que os Curadores 
percebem emolumentos como Advogados, c o art. 80 o quo 
lh.es pertence em outras hypothescs, ho claro quo não lhes 
pode ser applicavel a disposição da 2.• parto do art. 7!~, quando 
tenhão ellcs de assistir a outro qualquer acto. E o Mesmo 
Augusto Senhor, tendo ouvido o Consultor interino dos Nego
cios da Justiça, !\I anda approvar a solução dada por V. Ex. 
O que lhe communico-para sua intclligencia e para o fazer 
constar ao mencionado Juiz Municipal c de Orphãos. 

Deus Guarde a V. J<~x.-Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.--Sr. Presidente da l'rovincia de Sergipe. 

N. 329.- FAZENDA.- Circular em 30 de Julho de 1861. 

Sobre as quitações que se passão nas Thrsouraria~ ao< responsmcis cujas 
· - contas se liquidao. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 30 da 
Julho de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, tendo scicneia da pratir.a observada por 



algumas 'fhesourarins de Fazenda de darem quitações proviso
rias aos responsnvcis, cujas contas liquidão, no intuito de regu
Jarisar este serviço, declnra aos Srs. lnspectores das mesmas 
Thesourarias, para seu conhecimento e execução, que, salvos os 
casos dos recursos de que trata o art. 33 do Decreto n." 2.5'.-8 de 
10 de Março de 18ü0, devem os Srs. lnspectores mandar passar 
quitações definitivas, e não provisorias, quando houverem por 
correntes as contas dos responsavcis sujeitos á sua jurisdicção, 
jllllgando logo desembaraçados os valores depositados, e extinctas 
as c.1uções dos que se mostrarem quites com n Fazenda Nacional. 

José Maria da Silva Paranlws. 

N. 330.- Em 30 de Julho de 1861. 

Compctcncia das Thesonrari<ts pma mandar passar qnita~õcs aos re>pon
savcis tia rc,peetiva Proyinda. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em 30 
de Julho de 1861. 

Em resposta no officio qne á Y. S. dirigio a 1. • Contadoria 
dessa Dircctorin Gemi, consultando se á vista do despacho de 
27 de Setembro ultimo exarado no requerimento do ex-Aimo
xarife do Arsenal de Marinha da Província do Pará, .Joaquim 
da Silva Arantes, púdo mandar processar a quitação geral por 
clle pedida a fim de levantar seis apolices da divida publica 
que depositára no cofre da Pagadoria de Marinha da Côrte como 
fiança daquellc emprego, ou se a dita quitação tem de ser pas
sada pela Tlwsomaria da referida Província, em substituição 
das provisorias que dern; declaro a V. S., para seu conheci
mento c para que haja de o fazer constar á mesma Contadoria, 
que, competindo ás Thesourarins de Fazenda, na fôrma do~ 6." 
do art. 7." do Dnereto n." 2.51~8 de 10 de Março de 1860, man
dar passar quitação nos rcsponsaveis que lhe são sujn,itos, quando 
correntes em suas contas, julgar desembaraçados os valores depo
sitados em caução, bem como ordenar o seu levantamento, deve 
a quitação definitiva do ex-Aimoxarife Arantes sei' passada pela 
Thesotiraria do Pará, tomadora da respectiva conta e sob cuja 
jurisdicção administrativa se P!Tecluára a gerencia deste respon
savel, o qual poderá, obtida essa quitação c conseguinte desem
baraço das apolices. requerer ao Ministerio da Marinha o le
vantamento dellas. E outro sim que, no caso vertente, não pro
cedeu curialmel!l.e a releritla Thcsouwria ; por quanto, tendo o 



responsavel enh'ado com a importancia do alcance pela mesma 
reconh~cido, devia, nos tl'rmos do DecrPto n.• 870 de 22 do 
Novembro de 1851, art. 1.",% 5.", hoje motliflcaclo pela dispo
sição do art. 33 do Drcreto n.• 2.5~8 de 10 de l\larç.o de JSüO, 
passar-lhe quitação dellnitiva c não as provisot'ias que passou. 
-José Maria da Silva Par anhos.- Sr. Conselheiro Dircclor 
t~eral da Tomada de Contas. 

N. 331.-nrrmno.-Aviso tlc 31 do Julho do 18Gt. 

Ao I'rrsidrutc da Proriuria da llahin, tlrrlarando que o lrrsvr~·tor de saudc 
do Porto derc sPr subslituido Plll suas faltas c irrrpcdiurcntus por iucdico 
tJliC cllc uonrPar. 

5.• Secç.iio.- Rio ·de Janeiro.- :\Iinislcrio dos Nrgocios do 
lmpcrio crn 31 de Julho de 18G1. 

111m. c Exrn. Sr.-Em solução ao otrieio de 20 do concnte, 
sob n. 23, em que V. Ex. consulta quem deve substituir o 
Inspector do saude do Porto nos seus impedimentos, declaro
lhe que não designando o Regulamento de saudc do Porto o 
funccionario que deve exercer as funcç.ões do lnspectoi' nos 
Portos, em que não ha ajudantes, hc claro que deve set subs4 
tituido pelo medico que fôr nomeado pelo Prc•sidentc da Pro
víncia, percebendo as mesm(ts vantagens que competem ao 
Inspector, que são os emolumentos das cartas de saude. 

Deus Guade a V. Ex.-Jos4 lldefonso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Provinda da Bahia. 

N. 332.-GUERIL\.-Avíso de 3( de Julho de 1861. 

Éstnbrlcrrndn qnr a polvora consumida em snlrns, nos dias tlc ft•stilid:rdc 
nacional, seja por conta deste l\linistf'rio; c"ílii.da .Jrrsli•;a, :1 fJUC se cou~ 
sumir nos funcrars dos Olliciacs da Guarda Narional. 

3.a Directoria Gerai.-Hio dt' Janeiro.-1\Iinisterio dos Ne
gocias da Guerra em 31 de Julho de 18G1. 

lllm: c Exm. Sr.-Em solução ás duvidas npt·cscntadas pelo 
major encarregado do deposito do artigos bellicos dessa Pro
víncia, em otncio de 1!J de Março ultimo, ácerca do fornecimento 
de cartuxamo á Guardu Nacional, não só para salvas, nos dias 
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d(J fellth'idade nacional, se não tambem para funeraes d6 JA1Jg 

Officiaes: du ordem de S. M. o Imperador declal"o á V. Ex. 
que devo ficar estabelecido como regra, que todo o carluxame 
consumido com descargas nas paradas das festividades nacionaes, 
e CO)ll as salvas das fortalezas, devo ser por conta deste Minis
terio; ficando, porém, a cargo do Ministerlo da Justiça a des
peza, que se fizer com o cartuxamo, que fôr gasto nos funoraos 
dos Officiacs da Guarda Nacional. 

Deus Guardo a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Província do Espírito Santo. 

N. 333.- FAZENDA.- Em 31 de Julho de 1861. 

Hesolvc duvidas em uma urreca<laç:to de bens de drfnntos c ausentes, c ct
pliça a signilicaçflo da palaHa-tcrra-cmprcgada no ili 1.0 , nrt. 1.• <lo 
llcgulamento de 1.7 de Juuho de 1845. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
31 de Julho de 1861. 

Póde V. S. declarar ao Procurador Fiscal da Thesouraria 
de Fazenda de S. Pedro, em resposta ao officio qae clle di
rigia a essa Dircctoria Geral em 18 de Julho de 1859, con
S\lltando: 1.•, so tendo sido deixados na Capital daquella 
ProvinCií\ por nm individuo, que alli fallecêra repentinamente, 
alguns bens, podem cslcs ser entregues á sua viuva, cabeça do 
casal, sem embargo de se estar procedendo á arrecadação dos 
ditos bens pelo Juizo de Ausentes, uma vez que ella prove a 
identidade de pessoa, a qualidade de conjugc, e que está pro· 
cedendo a inventario no lugar do domicilio do defunto, dentro 
do lmperio, para dar partilha a herdeiros; e 2. o, se a palavra 
-terra- emprcgatl:l. no ~ 1. o do art. 1." do Regulamento de 
27 de Junho de 18'~5 c outros significa o Municipio do do
micilio do defunto testado ou intestado: que Sua Magestade 
o Imperador, Conformando-Se por Sua Immcdiata c Imp~rial 
Resolução de 13 do corrente com o parecer de consulta das 
Secções reunidas de Justiça c Fazenda do Conselho de Estado, 
que forão ouvidas sobre a questão, Houve por bem Determinar, 
quanto á t.a questão, que, dispondo o art. 3.", § 1.• do Re
gulamento de 15 de Junho de 185\J que não haja arrecadação 
se ficão na terra conjugo ou herdeiros presentes, e os arts. 5.0 

o 6.•, que, ainda começada n arrecadação, cessará sem deducção 
de porcentagem, se o conjugo ou herdeiros justificarem o seu 
direito certo c indubitavel á herança, devia ter-se logo elfec .. 
tuado a entrega dos bens de que ~e trata sem deducção du 



porcentagem, uma vez f(Ue não se duvidav& t)ll parte recla
mante a qualidado de viuva e cabeça do casal, e desde quo 
so reconheceu o procmador legalmente constituído para reclamar 
a entrega dos bons existentes no lugar do subilo fallecimento: 
o, quanto ô. 2. a questão, que as palavras- presentes na terra
não carecem de definição ou explicação; porquanto, desde que 
o conjugo ou herdeiros estão presentes em distancia tal quo 
possão bem acautelar a armcadaello e inventario dos bens, 
pouco importa quo sejão moradores do Termo ou do outro 
vizinho. 

Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Director Geral interino do Contencioso. 

N. 334..- Em 31 do Julho de 1861. 

Os titulos de 1\lontc-pio não estão sujeitos ao srllo proporcional, mas 
sim á taxa fixa. 

MinisteEio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 
31 de Julho de 1861. 

Em solução á duvida suscitada nessa Directoria Geral, se 
os titules do 1\lonte-pio que se passão no Thcsouro Nacional 
estão ou não sujeitos ao pagamento do impPsto do scllo pro
porcional em face das disposições Yigentés-: declaro a V. S., 
do conformidade com a Imperial Hesolução de Consulta de 24. 
do corrente, tomada sol)l'e parecer da Secção de Fazenda dQ 
Conselho de Estado, que pelas leis em vigor os sobreditos 
títulos não deV()m pagar o imposto do sello proporcional, mas 
sirn u taxa lixa li o ar L 5(), % 3. • do lll'gulaBH'nlo de 2G do 
Dezembro do anno passado ; porquanto, não se achando os 
títulos de .l\Ionte-pio expressamente contemplados no§ 2.0 do 
art. M~ do mencionado Hegulamento em vigor, assim como 
o de 10 de Julho lie 1850, art. 26, § 2. 0

, inteiramente copiou 
as palavras da Lei do 18 de Setembro de 18'~5, art. 11, não 
podem por sua natureza ser considerados titulos de merc~s 
pecuniarias, visto que o Monte-pio he um verdadeiro soldo, 
e como tal devo ser pago livre de qualquer encargo, do mesmo 
modo quo o snria se fOra vivo o contribuinte. conforme cx
pressarnento o declara o § 2." do Plano do Monte-pio, cujas 
bases silo as mesmas que hoje vigorão. 

Deus Guardo a V. S.-Josd Maria da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro Dircctor Geral interino da Contabilidade, 



N. 335.-Em 1 de Agosto de 1861. 

As certitl õcs ou attestatlos de vida devem pagar llo. 

1\linisterio dos NPgodos da Fazenda.-Rio de Janeiro em 1 
do Agosto de 1861 . 

.Tosó 1\Jaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo vresente o ollicio n.o !JO de 11 d~ 1\laio 
ultimo, no qual o Sr. lnspectm· da Thesouraria de Fazenda do 
S. Pedro participa ter em sessão da JuntJ da mesma Thesouraria 
decidido quo o attestado de vida, em vista do qual tinha de 
pagar-se o meio soldo ao procurador de urna pensionista do 
]~stado, não esta v a sujeito a taxa de sello, por entender que o 
mesmo attestado era documento cumprchendido no numero dos 
exceptuados pelo art. Si), ~ 7. o do Ucgularner.to de 26 de Dezem
bro do anno passado: declara ao nwsmo Sr. lnspector que não 
póde sei' approvado o seu acto, porque as certidões de vida, que 
as pensionistas do Estado são obrigadas a apresentar, quando 
não comparecem, para poderem receber as respectivas pensões, 
não podem de fôrma nenhuma ser consideradas <<papeis de ex
pediente dn.s Repartiçües ll semelhantes aos outros que o citado 
art. 85, § 7.0 do Hegulamento de 2G de Dezembro enumera exem
plificalivamente, c sim documentos particulares, despidos de 
caracter oficial, sem os quacs a parte não póde habilitar-se para 
o exercício de um direito. 

José Maria da Silva Paranfws. 

N. 336.-Em 1 de Agosto de 1861. 

l)celara que o Thrsouro não púdc tomar ns contas tlc nm rcsponsavel da 
Pro\ i IH· ia, mas apenas rev~-las 110 caso de )'('("\II'SO. 

Ministcrio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeil'O em 1 
de Agosto de 1861. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex. de 16 
de Julho proximo passado relativamente as con~us do cx-Al
rnoxarife do I~stauclecirnento Naval c Colonia Militar do Itapura, 
João José de Moraes Tavares, tenho a declarar a V. Ex. que 
as ditas contas só podem ser tomadas pela Thrsouraria da Pro
vincia de S. Paulo, nos termos do ~ :1. o, :1rts. t.o e 43 do Dee~·cto 
n. • 870 de 22 de Novembro de 1851, Yisto que ao Thesouro só 
cabe a revisão de taes contas nos casos de recurso declarados 
no art. 3:1 do Decreto n.o 2.548 de 10 de Março de 1860. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva l'aranhos.-Sr. 
Joaquim José Jgnacio. 



i\. 337.-Em 2 de Agosto de 1861. 

Sobre o sello das certidllt>s que se passilo em uma mesma meia foliu1 
- - -- de papel. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.--Rio de Janeiro em 2 
de Agosto de 186t. 

José 1\Jada da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouró Nacional, em resposta ao officio dn Sr. JnsrwctOI' da 
Thcsouraria de Fazenda da Província do Pará de 27 de Abril 
ultimo, n. 0 81, lhe declara que se a duvida proposta no dito 
officio versa, corno pm·ece, sobre o sello das certidões que se 
passão em uma meia folha de papel, no llegulamento de 26 de 
Dezcmbm de 18!i0 tem o Sr. lnspeclor a solução dclla; pot' 
quauto, dispondo o art. 86 do mesmo, que dons ou mais netos 
sujeitos ao sello fixo não devem ser cscriptos em St'gtuda em 
cada meia folha, salvo se pagan•m o sello rt>spectivo; cxct>p
tuando comtudo, as certidões das citações c outros actos jndi
ciaes que específica; claro he que aelualrnente uma meia folha 
de processo com dons ou n.ais desses ados cxccptuados, cs
criptos antes ou depois do citado Hngularnenlo, e~t;í sujPita 
unicamente ao sello de 160, ou de 200 réis, em \irtucle niio só 
de tal disposição, cu mo do que declarou a ordem n. o 2!H· de 7 
de Outubt·o de 1858. Se, porém, os actos lavrados rorcrn rle 
divet·sa natureza, embora com o titulo de certidões, deverá a 
meia folha pagar sómente ú sello de 160 réis no caso de serem 
anteriores á clcecnção do Hegulamento, e duas ou mais vezes o 
de 200 réis, confOI'me o seu numero, sendo posteriorPs, visto que 
a doutrina da referida ordem acha-se hoje revogada na parte. 
applicavel a certidões quaesquer, attestados c outros aetos ni'io 
excrptuados no art. 86 suprameneionado. 

Jose Mori(t da 8il!'(t Pnrrmltn,Q, 

N. 338.-UIPERIO.- Aviso de 2 de Agosto de 1861. 

Ao Presidente da Província do Cr.ará declarando qur. deve ser r.umprida a 
Lei Provincial que creou uma Purochia, não ohstante o Bispo Diocesano 
retirar o SPII assentimento para i\ r.rr~a~ão dn mesrnn Pnrol'!oia. 

3.• Secção.-Hio de Janeiro.- Mir.i~tm·io dos Nrgodos do 
lmprrio rm 2 de Agosto de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi pt·esente a Sua· :Magestade o Impc
ràrlor o officio do antecessor !1!- V. F.x. n." IOf dP 8 de ..\gmto 

Deci.~tlM d, Grn.•PrTI n. ',5 



do anno passado, consultando ao Governo Imperial se, tendo 
dado o Prelado Oiocesano o seu assentimento á resolução pro
VIIlcial n.• 806 de 25 de Agosto do 1857, que regula o~ limites 
das Parot·hias do Saboeiro, S. Matheus, Arneirós, Telha, o 
Ass;ui, pódc retirar o assentimento dado, mandando que con
tinue a vigorar a antiga divisão estabel .. cida pela resolução n." 
625 de 22 de Dezembro de 1853. E o Mesmo Augusto St>nhor, 
Tendo-Se Conformado por Sua lmnwdiata 1\Psolução de 17 do 
corrente mrz com o parccm· da St>cção dos Nq,(ocios do I m
prrio do Conselho de Estado, exarado em consulta de 21 de 
Julho proximo findo, Ha por bem declarar á V. Ex. o se• 
guinte: que tanto essa Pn•sidencia como tor1as us autori
dades da Província dPVPm n•gt~r-se pela cilada resolução 
que fez nova divisão das Parochids, por isso que he uma L ·i 
sancdmwda c cru "igor, e promulgada com o prévio voto do 
Pn·lado, l't'tlllindo, portanto, pant "Ua validade c firmeza, actos 
de ambos o.; JIO(kres Espiritual c 'fpmporal, qu•· para elle con
corrêri\o livrcmPntc. N··m a AssPmblt'·a Provincial pôde hoje 
n•voga-la ou altera-la St·m o concurso dn comretcnte autori· 
datle ecclesiastiea, nem tamb1•m póde o Pn•lado irnpu~ua-la 
com a simplt•s foa·n,ula, de rl'liraa· a sua anterior dl'libera~·ão, 
Sl'jão quaes forem os nrolivos qtw a isso o pu~são induzir. 

A Assemhl1;a Provincial, á qual o Prelarlo, sPgunrln com
municou ao l\Jinistcrio da Justka no SI'U offieio d11 3 do No
veaubro ultimo, pretende ex pôr· as razü1•s que o obrigári'lo a 
as~im proc .. dcr, n•sol\'l'rá o que Pntenrlcr, de accordo com as 
allribuiçõcs qu11 lhe confere o Acto .\fldieional sobre a divisAo 
das Parol'hias; mas, cmquanto Pila não dl'cidir o contrario, 
deve a dita rc&olução ser fiehnPnt•· observl;lrla. 

J)<'US Guarde a V. Ex.- Jo~é /ldefonso ele Sou%(1, Ramos.
Sr. Presidente da l'rovinda do Ceará. 

~- :t19.-Avi~o tlc 2 d11 Agosto de 1861. 

Ao Presidente da Pro' inda do Rio firantlc do Norte, communieando 11 Im
prrial Reso(u, ao de Consulta, pela qual foi appro,,ada á eleiçno de ':!:. 
readores e Juizes de Paz da Parorhio tio Assú, listo que os factos, qQO 
se allegno, niló pro\lío mudança tlr domicilio de dous Elritort'~ qut to· 
mllfllo parte no~ trahnlhns tia •tnnlitiraçllo tlc yotanll'S. 

3.• Secção.- Itio de Janciro.-1\Iinistcrio !los Negocios do 
Jmpcrio em 2 de Agosto de 1861. 

Jllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Imperador 
o oficio do antPcrssoa· de V. Rx. n.• 157 de :J de Deze,nbJO dG 



anno passado, consultando ácerca do procedimento que devítt 
ter a respeito da eleiç1io de Vereadores, e Juizes de Paz a que 
se proccdêra na Paruchia do Asso, a qual rra arguida de vicio 
radical, por isso que na Junta de qualilicação de votantes e no 
Conselho 1\lunicipal de Recurso tinhào intt•rvindo Eleiturt•sque 
estav1io mudados da referida Parochia, naquella o Capitão 
Thomaz José de SPna, c neste o Dr. Joaquim Ant1io dc~ Sena. 
E o Ut!SIIlO Augusto Snnhor, Tencio-Se Conformado por Sua 
Immediata n .. solução de 2'1. dc1 corrente mcz com o parecer 
da Secção dos NPgocios do lmperio do Conselho de Estado, 
exarado em Consulla de 22 de Jnnho ultimo, Houve por bem 
approvar a dita eleição pelos seguintes motivos : 

As infornHJ\'ÕPs ministradas por essa Prcsidcncin provão que 
aqut•lles Eleitores residirão temporariamente em Santa Anna 
de .Maltos e no A~~:resll•, sem animo de domiciliar-se, e que 
a sua morada he no Munieipio c Cidadn do Assú, ao que nao 
pódc ob.>tar o facto, que se all .. ga. de ter sido qualificado Juiz 
de Facto no Termo de Ceará-mirim o Dr. Joaquim Anlllo de 
SPna, nrm t1io pouco o de ter certificado o Secretario da Ca
lll<tr'a l\1 unicipal fJUll nlfo constava qLHt os ditos El~itorc•s ti
vessem sido quabficndos nn Pai'Ochia do Assú em 1RS8 a lo59; 
quanto ao prrmc•iro facto, porque o dito doutor achava·se do
nnoiliarlo c rPsitlindo no ,\ssiÍ ao tempo da reunião do Consl'llto 
Municipal de HPcurso, e era Eleitor da Paro~_;hia; e quanto 
ao sngundo, porque podião eJies, apt'Sill' da ri'Sidencia, nAo 
ser qualifi.·ados, como muitas vezes acontece por de.>cuido on 
de proposito. 

DI'US Guarde a V. Ex.- José llde(onsn de Souza Ramos.-. 
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte. 

N. 340.-FAZENDA.-Em & de Agosto de 1861. 

Sello das Ietrns sacndu pelas Caixu Filiaes do Banco Commercial 
·· ·--· e Agrícola sobre a Caixa matriz. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3 
de Agosto de 1861. 

Em resposta ao officio de V. S., datado em 7 de Junho ultimo, 
na parte em que se trata do sello das letras sacadas pelas CaixaS 
Filiaes do H:111Co Commercial e Agricola sobre a Caixa matriz, 
cabe-me declarar-lhe que só pm· engano dos emprng;,dos fiscaes, 
como informa o Administrador da Recebedoria da Côrte, poderia 
dar-se o facto de ser cobrada por taes letras lt tua cm·re~pon-. 



dente ás de cambio, por quanto he fóra tle du~lda que assim 
nllo devem ser consideradas, á vista do art. <125 do Codigo Com~ 
mercial, que as classifica como letra da terra. 

Deus Guarde a V. S -José Maria da Silva Paranhos.-St•, 
Fiscal do B<mco Commct·cial e Agrirola. 

"'. 3 i I.- ·Em 3 de Agosto de 1861. 

De.-e-se pór rm hasta publica o aforamento dos t~r.renos de marinha UQ 
caso de diversos pretcndenti'S, sem qu<'· algum seja foreiro coulluaute. 

~Iiuisterio dos Negocias da Fa:t.enda.-Rio de Janeiro em 3 
~le Agosto de 181\ t . 

111m. e Exm. St·.- Para que pot• este 1\linisterio possa st>r 
satisfeita a requisição que lhe dirigio o Senado em oficio de 23 
do mez proximo findo, haja V. Ex. de informar, com a maior 
bf'evidade possível : 1. •, se pela Presidencia dessa Província 
forão 1:oncedidos, n••stes ultimos seis mezes, terrenos de marinha 
em frente da Capital da mesma Província; 2. o, se os conces
sionarios são, ou não, foreiros dos terrenos conlinantes a que 
pelos Regulamentos e ordens do Thesouro cabe prefcrencia 
nestes novos aforamentos ; e 3. o, se, tendo havido concorrentes 
ao pedido de um mesmo terreno, foi cumprida a disposição do 
§ 2d do art. 9." da Lei n.• 1.114 de 27 de Setembt'o de 1860, 
que neste caso de diversos concorrentes, sem que algum seja 
foreiro confinante, manda pôr o aforamento em hasta publica; 
remettendo, outrosim, uma relaçã' das pessoas que obtiverão os 
terrPnos de marinha com declaração da data de cada uma con
cessão. 

Deus Guarde a V. I~x.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 3'~2.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.. 
Aviso de 6 de Agosto de 1861. 

Estabelece as condiçoies para 11 vendn de terras a Augusto Baptista da Silva 
Pereira, c Henrique da Silva Pereirn. 

Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas em 6 de Agosto de 1861. · 

lllm. e Exm. Sr.- Desta data fica essa Presidencia auto
risada para vender pelo preço de meio real a braça uma. 
Je~ua quadr11dn do terra!ll sitas nas mar!Cens do Rio Cahy a 



eada um dos petidonarios Augusto Baptista da Silva PcreiJ:a 
e Henrique Baptista da Silva Pereira com as seguintes con-
dições: . 

1. • Não poderão o~ p1•ticionarios entra•· na posse das trrras, 
e ni'm V. Ex. fará ''X''"rlir o t·ompet•·ule titulo, St'fll que st•ja 
satisfeito o pa~aHH'Ilt • ih prcr;o acima drlt'l'minado, e Pffectuada 
a medição á conta dt'llt·s, a qual deverá ser verificada por 
um Engenheiro da coufi.mça de Y. Ex. 

2. • A situa{~ão das te nas deverá ser determinada pot· essa 
Presidencia. 

3. • Se dentro do prazo de quntl'O annos não estivPrem esta
belecidas néllas, pelo menos, cineoenta familias, nwt•rleri'io para 
o Estado tantas cento e oitenta mil bra.;as quadradas, quantas 
forem as famílias que fultarem para completar aquelle numero, 
sem restituição do dinheiro pago. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua intelligencia e 
govrrno. 

Deus r.uarde a V. Ex.-Mannel Felizardo de Snuza e Mello. 
-Sr. Presidente da ProvinciJ de S. Pedro do Sul. 

N. 343.- FAZENDA.-Em 7 de Agosto de 18<H. 

Estao sujritns ao imposto do ~o tr.das as Companhias ou Soci('dades 
anonymas, ~UdS Caixas Filiaes c Agencias, quer sejilo Nacionacs ou Es
tnwgeiras. 

Ministerio dos Negocios da :Fazenda.-Uio de Janeiro em 1 
de Agosto de 1861. 

Josll ~faria da Silva Paranlws, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vi~ta o o'Ticio do Sr. lnspcctor 
da Thesou1·aria da Provinda da Bahia de 14 de 1\Iarço ultimo, 
sob n.• 9, em que con~ulta: 1.•, sn 11s Cornp anhias Esl!'an
gei; as, suas Ag•:nci.as, & c. csl<io, ou nã<J. s;!jcit ·s ao im!lOSto 
do sello pi'Opnrciont~l; 2 •, de q w eapilul o estão, s•• dn lodo 
o fundo da Associação, ou se daqu<'llc com que funt'eiona no 
paiz; e 3 •, qual o mPio de vcriricar-se a existr·ncia dPI:e, 
quando essas Associações se recusarem a demonstra-lo ; decla•·a 
ao mesmo S1'. Jnspecto1': L•, qu,• nos tennos claros do He
gnlamento de tO de Julho de 1850, art. 7 •, do Dt•creto de 
10 fie Novembm dt' 1860, e He;mlamento n.• 2.713, de 26 
de l>ezmnbro do nw.mo anno, art. 1.•, estão sujeitas ao im
posto do sello tod.1s as Companhias ou SociPdades anonyrnas, 
suas Caixas FiliJeS e Agencias, qtwr s1•jão Nacionaes, que•· Es
trangeiras; 2. ", quo, crn conformidade do disposto uo art. :J:l 



do citado Rei\Ulllmrnto n. • 2.711, as Companhias Estrangeií·as 
só deví'm lll~ar SPIIo rlo capital com quo fllnccionarcm no paiz; 
3. •, que o modo de conhecPr-sr' o capital d ssas Associaçõe:> h e 
pt•los SI'U!I Eslutntos or~anit:os, eontnwtos, ou escripturas suciat•s 
rPgistrndos nos Tribunaes competentes, c pelas suas chamadas 
de fundos; !~.o, no C!ISn de ret:usa, a pena da revahdá\'ão, a 

que ficão sujeitas, nos li'rmos do art. 51 do citado 1:\egula
ml'nto, aquellas Companhias ou Sociedades que não pagarem 
o imposto, as obrigará a pmcedt·r em tempo c na fórma da 
Lei ao cumprimento dos deveres que esta lhe impõe. 

José Maria da Silva Parankos. 

N. 34.4..-lMPERIO.-Aviso de 7 de Agosto de 1861. 

Ao Presidente da Prminria do Amazonas approvando a deliberaç11o que 
tomou, de mandar ,·igorar no anuo llnance1ro futuro as Leis dos ~
mcntos Pro,incinl e l\luniripal, c declarando que a Assembléa Provinc1al 
nlio ·oPvia ter sido novamente proroJiada para épocil; ·em que não era 
possivel que trabalhasse o tempo suffideute, antes de encerrado o anuo 
civil. 

3.• Secção.- Rio de Januiro.-.Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 7 de Agosto de H!61. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi pmsente a Sua Magl'stacfe o Tm
peradm· o oflicio de V. Ex. dt) !~ rie Janeiro ult1mo, subml'ltendo 
á Sua Imperial appl'ovnçfío a ddiberação que toma1',1, de llliiOdar 
vigorar uo presente anno as Leis do:> Orç:11neutos Provinc ai, 
e Municipal do anno precedente, por is·iO que taes Leis não 
pudt>rlio ser votadas peln Asseuob'éa Legislativa dessa Província, 
cujos trabalhos expirárãn em 31 de Oezem!J•·o do anno pa~sado, 
não se havendo ainda completado o prazo dt) dous IIIPZes de 
trabalhos exigido pelo art. 7.• do Acto Addicion .. l! tÍ Consti
tuição l'olitica do l111perio. 

Expõe V. Ex. que não em possível prorogar a sessão, já 
por•tue, segundo o Aviso tln :W rit~ Novembro de 18!~7. o anuo 
legislativo para as Asscmbléas Proviuciaes andA igual passo 
com o civil, já porqut~, dada ain<la tal possibilidadt~, não hll
v.·ria membros que comparecessem nm época de eleições, tendo-se 
retirado muitos para as suas residPncias. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-Se Conformado por Sua 
Imnwdiata Uesolução de 31 de Julho proximo lindo com o 
parecer da Secção dos Negocios do Impcrio do ConselhH de 
Estado, exarado em consulta de 2 do mesmo mez, Ha por bem 
llpprovar o procedimento de V. Ex., attentas ns mzões em 



que Pile se fundou 1 e a doutrina do Aviso de 15 de Novembro 
de 1836, post11 que h~ria sido 'mais rP~ular, a lim dn evitar-se 
tal impossibilidade, que aquella Assmnbléa tivesse principiado 
os seus trabalhos no dia 1. o de Outubro, para o qual já havia 
sido adiada, observand.J-se dPst'arte o que a. este rcspt'ito 
dispõe o A 'iiso de 21 de Ouluhro de 184.3, uo qual s11 l'Pcom· 
menda que a rt•união das Assembléas PI'Ovinciacs seja regnlada 
de modo tal, que as suus sessões possào sm· prorogadas quando 
o bPm publico o <'xigir. 

Deus Guarde a V. Ex.-José llde{onso de _Sou;a Ramos.
Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

N. 345.-AGRICUt.TUH.\, cmnm·Rf.IO E ORHAS PUBL lCAS. 
Port;1ria de 8 de Agosto de 1861. 

Dá Instrucções para a Elposiç~o de productos naturaes e industriaes em 
algumas Pro\·incias rlo lmpcrio. 

Sua 1\Ia!lestade o Imperadm· Ha por bem que na E''Cposiçao 
dos productos naturaes e industriaes, a que se vai pl'ocf'det· 
em algumas Províncias do Imperio. se obsenem as seguintes 

Jnst••11c~ões : 

Art. t.• Nas capitae3 das Províncias rio Pará, P~rnambuco, 
B.1hia, Minas GemPs, e S. Pedro hav:•rá, no principio do mcz 
de ~oveiJibro do col'l'ent•l anno, uma E"<posiç:1n do.; prodnclos 
naluraPs e industriaes, no lugar ou cdificio que fôr previamente 
esrolhidn. 

Art. 2. o As rlcm·1is Províncias, qne quizerom concorrer para 
a Exposição, rlt•verão enviar para as capit,ws rl.1s <ill.;ignadas uo 
artigo anteeedente o,; arti~o.; e ohjtwto,; q·w prdendcrem rxpôr. 

Art. 3.0 A Exposiç<io nas rel'•:ridas Capitans sení ab :rta e 
encrlfl'ada nos dias m 1rcadoi pelo resp;1cti\·o P1·es1dmtle da P ·o
vincia; e o.; obj•1•:to.; q11:1 tivel'lllll de ser re~n •ttirl1s pa1·a a E([lO· 
sição da Côl"tll deverãn se-lo JlOI' t:Hio o lllCl de ~ovnmb•·o l'uturo. 
· A Exposição da COI'le deverão comPçar, sendo possível, no 
dia 2 de D•1zembro. 

Art. 4 o NJS P<ovincias em que houvPr navc~ação po1· vaprll', 
subvencionada rmlo,; cofres p~lblicos,qucr geraes, quer prnvincines, 
os objectns que tiverem de snr transportados paraa E"<pasição 
d 1s Provin•:ias, e para a d.1 Côlt'), por conta do Govnrno, ou 
ainda dos expositores, ser:io co;Jsid••rarlos como carga do Estado, 
se vie1·em por interrne•lio das autoridades cornpelenttlS. 

Art. 5. o Os Presidentes das Províncias marcarilo tambem <l 



tt~mpo que devei'á durar a I<:xposiç5o, não pod<'ndo o prazo dtJ 
duração ser maior de quinze, nem menor de oito dias. 

Art. 6.• Nns oito d1as anteriOI'es ao da ab!'rtura da Exposição 
serrw rcechidos os ohjeclos e artigos constantes do C<•lulogo 
anncxo, e bem assim os que forem da mesma natureza, em· 
hora não classifi .. ados nelle. 

Art. 7. • A Exposição será diriHida por uma Com missão com· 
posta de um Presidente, c de no\·e a doze membros, nomeada 
pelo Presidente da Província. Esta Com missão h e gratuita. 

Art. 8. o Incumbe á Commissão: 
~ t. o Decidir sobre a admissão dos objectos apresentados. 
~ 2. o Classificar os qur~ tivPrcm de ser expostos, conforme 

a ordl'm t·stabdecida no catalogo amwxo. 
~ 3.° CollocaJ' nos objectos, que forem admiltidos, rolulos, que 

indiquem o nome dos c:-.positores, c o dos objectos; seu genero, 
esp!'CÍP, uso, applicação c procedencia. 
~ 4 o Organisar um catalogo de tudo com as declarações e 

ns PSpecificuçõcs nccessarias para se fazer uma idéa exacta de cada 
OhjPdO. 

Este catalogo será publicarlo nas gazr-tas da capital, e impresso 
á cu,;l<l dn Governo, para ser dhtribuido pl'los Vlsitant<·s, e enviado 
p:n·a a Côrtc, c para todas as Províncias do lmperio. 

Sc•rá convPnienle que nos mesmos catalogos sejão indicados 
o,; pn'ços dos artigos expostos. 

§ 5. • Hc~ePber os que I h e forem enviados de fóra da Pro
vinda, colloca-los convenientemente e acondiciona-los. 

§ 6. 0 Escolhl'r o local para a Exposição, e propô-lo á ap
prova~ão do Presidente da Província. 

§ 7.° Fater o orçarnrnto das obras indispensaveis ao edificio 
destinado á Exposição. 

§ 8. o Fazer a polida do edificio, requisitando do Presi
dente da Província todas as providencias que julgar neccssarias 
para a boa ordem c regularidade do scrvit;o. 
~ 9.• Escolher d'enlre os objectos expostos os que forem 

mais proprios para a Exposiçno da COrte. njustando-se os preços 
com os respPetivos proprietarios, c comprando-os, logo que 
para isso fô•· autorisada pelo Presidente da Província . 

. \ comp•·a só terá ln~a•· quando os donos dos objeclos os não 
quiz1wcm remeti e•· por conta propria, forem raros., e não hou,er 
quem envie artigos semelhantes, independentemente de indem
uisação. 

§ 10. Propôr todas as medidas que julgar convenientes pora 
o desenvolvimento dos diversos ramos da industria das Provín
cias expositoras. 

§ 11. Pmvêr, pol'todos os meios a seu alcance, a segurança 
dos objcctns que forc•m expostos de sorte que scjão preservados 
do fogo, fu1tn, roubo, ou qualquer outro risco. 

§ 12. Prestar seu apuio contra os que subtrahirem qualquer 



()bj~'<:to da Exposição, solicitando do V•·esidente da Província 
e das outras autor~dades toda,; as m1~didns e providencias. 

§ 1::1. Promover, em todas as Províncias Expositora!', uma 
subscripção pam coadjuvar a~ despe:tas da Expo~ir.ão, e dona
tivos d•• produetos para a da Córln. 
~ tí . .Escrever um relatorio de tndo quanto occorrer na 

Exposição, indicando nelle as alt .. rações que fôr de mister 
fazer nestas Instrucçücs, para scrvirPm <is futuras Exposições. 

§ 15. Solicitar das Camaras 1\Iunicipaes da sua Província, e 
da~ que ficarem vizinhas, seu auxilio c concurso para a Ex
posição. 

Art. 9.0 As dcspezas d1~ frete, de embarque e desembarque, 
e quacsquer outras que se fizerem eom o encaixotamento, e 
enfardarnento dos objedos dos e1positorcs, que os quizerem 
enviar pam a Corte por intermedio da Comrnissão, correrão 
por conta do Governo l:nperial. 

Art. tO. O premio, que fôr designado para qualquer producto 
industrial pelo J ury da Córte, será conferido ao productor pelo 
Pr·esidente da Província na presença da Cornmissiio, e das pt•s
soas gradas do lugar, que serão convidadas para Pste acto. 

Art. 1t. Dos generos e objectos expostos, que a Com missão 
julgar conveniente rPmetter para a CórtP, por conta do Go
VeJ'llo, de~·erá sómente vir· a quantidade, ou o nunwro, que rôr 
indisprnsavel para se poder apreciar bem sua qualidade, e 
natureza. 

Os pmductos agrícolas ~erl'ío acompanhados de uma noticia 
succinta, porém completa, sobre o modo por que são culti
vados, as épocas da cultura, os cuidados que rzquer•·m até 
serem levados ao mercado, c bem as~im sobre a qualidade do 
terrcmo, e a natureza do clima que lhes convém. 

As amostras de madeiras não deverão exceder de seis palmos 
de r.omnrido sobm toda a largura. 

Na noticia que as acornpanh.ar se deverá declarar o maximo 
comprimento e grossura da anore. 

Art. 12. Será convHnicnte que nos artigos expostos sPjão 
declarados seus pr,~ços, salvo se nfio forem artigos de conunercio. 

An. 13. Os obj••ct.os q1w ot·1:11parem ~··ande PXIPnsão, ou 
, que pesarem muito, dcn•rão achar-se na CJpital da PIOvin

cia, ás ordens da Commissão, um mez antes da abertura da 
Exnosiçi'ío. 

Art. 14. Sob a vigihmcia, e iuspecção da Com missão, ou dos 
seus delegado;, poderão os expositores collocar seu:~ objPctos 
como melhor lhes convier, ficando sempre salva a ordem " 
a regularidade dos trabalhos. 

Art. 15. Aos expositores P.nll·egará a Commissão um recibo 
dos objectos que lhtl fôrem conliados, contendo a declaraçà'l do 
estado em que se acharem, e qualquer outra circumstancia que 
julgar necessaria, afim de evitarem-se contestações futuras. 

Decieõ~s do Got'erno. ~~6 



Art. t 'l. Não ob>tnnte a dispo~içf'io do artigo antPcedento, 
llf\m o Govf\rno, nem a Comrmssi'lo se rt>sponsabili~iln por 
qualqUPI' flarnno OU prrjuizu que solTrerem OS Objectos lU'.Hile 
a Exposição. 

Art. 17 .. \os PXp•lsitOI'r's incurnbrl tomar as providr·ll'~ill.S 
necPs•mrias p lf,J n·s·~uardar snth a··ti~ns do p!l, oxidação, ou 
quatquPr nut•·o a~~···u!t• q·w P••·~ 1 dil'nnifiea-los, 

Art. 18. No cdifieio d,, Exposiç~o não podPrfiO sr•r vendidos 
o~ nbjnetos e arligo~ •·xpo;los dentro do prazo llt:•rcallo para 
a me.;ma Expnsiçü••: P"n;'"• fi•1da e'ta, a Com missão poderá. 
perrn•llir a Vl'rHia, ''' nüo houvPr im:onvr·nient•·· 

Arl. Hl. Tarnl.J•·rn nün Sf\ pnrl.~rá rl'lirar nenhum ohjrcto, 
011 artigo t'XIHJoilll dl'nlro do dito prazo; c, ainda depois de 
finda a Exposiçüo, somente o serão por licença escripla da 
Coru 111 issão. 

A.rt. :W. Arl~ e\nosilore'i ri•~ nnchinas corw•rlr~rá a Cornmissãl) 
licllllt,:a p<~ra fazê-la,; trabillhilr par.t o publico, se entender 
qll•: do nmp"<•gr> ddlas n;io porlcrá rr:snllar mal algum. 

Art. 21. Não serfí11 admitlidos ü Exposição: 
§ t.o r\nirnaes vivos. 
~ 2. 0 Plantas, vegetaes vertir:s sujeitos á dnterioração. 
§ 3.• Sub,;tant:ias animaes sujeitas á detPrioração. 
§ ft..o Artigos perigosos, e de explosão, salvo licença especial 

da Commissão. 
Al't. 22. A E\:posição da Côrte, onde serão admittidos todos 

os objectos que tiverem sirlo expostos nas Províncias, será re
gulada por Instrucções cspeciaes. 

Palacio do 1\io de Janeiro em 8 de Agosto de 18(>1. 

Manoel Fel.izardo de Souu e Mello. 

N. 346.-HIPERIO.- Aviso de 10 de Agosto de 1861. 

Ao Presidente da Provinda de S. Pi•uto approvando a rrrusa de sanc(no 
ao l'•·ojel'to de Lri da Asscmbtéa Provincial que mandava demolir uma 
Irrrja, e ycnder os srus matcriaes, applicando o seu producto ás obras I)u
hlicas. 

3.• Secçüo.- Uio de Jaileiro.-Miuisterio dos Nogoçíos do 
lmperio em 10 de Agosto de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Foi presrnte a Sua Ma~estarle o Impe
rador o otneio dessa Pn~sidencia n • ft.6, datado de 30 de Abril 
ultimo, dando conta da dl'libenoção que tornou, de nPgar a 
sancção a um projecto de Lei da Assembléa L"gislativa Pro
vincial, que autorisa a Camara Municipal da Villa da Penha 



a demolir a Igreja velha, que servia de Matriz da dita Villa, 
e a vendei' os materiacs, applicando o producto da venda ás 
obras publiCils. 

E o Mt~smo Augusto Senhor, Conformando-Se por Sua Im
mediala Rt·soluçiio de 31 de Julho proximo findo, com o pa
J'í't~t~r da Secção dos Ncgoeios do lmperio do Conselho de 
Estado exarado em consulta ue (i do mesmo ml'z, Manda 
tleclarar ;í V. Ex. que he bPm fundada a recusa da saucç;io 
no caso de que se trata ; por isso quP, corno se ponoera no 
fitado officio, não estando ainda eslubdt•cido por L<'i geral o 
que St>jào bens pr~vinciaes, cuja adminbtração nómcnte com.
pete regular á As" em bléa Lf.gislativa Provincial, como dispõe \ 
o§ ~." do art. 1l do Aclo Atldidoual ú Constituição tio Im
perio, não lhe pódc eaber a atlribuit;ão excrdtl<~ por aquPIIc 
projeclo, de tlispi\r de bPus nacinnaPs, ern cujo uumcro está 
u )1-{rt'ja que St~rvio de Matriz da \'dia da Penha. 

()pus Guarde a V. Ex.- Ju<é ltdf{nnso de Suu::.a Ramos.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 3!~7.- FAZENDA.- Em 10 de Agosto de 1861. 

Os Chefes de Policia pagflo 5 "/o de direitos dr todo o nncimento des\e 
lugar, nno se levando em conta os de 30 "lo do lugar de Juiz de Direito. 

l\linistorio dos NPg-ocios da Fazenda. -H i o de Janeiro em 10 
de ,\gosto de J 861. 

Communieo ao Sr. Administrador da RPcPbPdoria da Côrte, 
para o SPU dcrido eonht·dnwutn, tJIIr o Tribunal do TIH'souro 
approvou a sua deeisão pela qual indeft~rio o n·qw·rirnento do Dr. 
Policarpo Lopns dt• Le:1o, 1"n q11e pt•dia a reslitui~ão de dirPilos 
que pa~ám 1wlos V<'JH'inHmtos de Chefe de Policia da üirlo, 
pretPnde,do que só SP lhe dcvt:rn calcular os novos direitos 
sobrt~ t :000~000, maitll'ia d<~ vPncimrnto relutivamcnte á lotarão 
do lugar dt~ Juiz de Dii'PilO do Commercio, o filie rst<Í em 
manifesta eontrudit·ção COIII as Ordt•ns de 9 de Outubro do 
Hl52, de 21 de Junho e 2'~ de Novembro de 1859, que de
clarün que no pug·am1•n!o da quota de 5 "/o não se deve levar 
em conta a importancia recebida na razão de 30 "/o, e vice
versa. 

JosP. JJ-faria da Silva Panmhos. 



N. 348.-lMPEl\lU.-Aviso de 1! de Agosto de 18tH. 

Ao Ministcrio da f'azenda, declarando que o Presidente nomeado para uma 
}'ro,incia, e que n~o srguio para clla de outra em que e,tava, por haver 
tido outra commissão. só drvr. restituir uma tr.r .a pa1 te da ajuda de custo 
que recebeu. · .. 

3. • Secçrío.- Hio de Jandro.- Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 12 de Ag.>slo de 11361. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo o Bacharel l!'•·ancisco lanuario 
da Gama Ccrqueira, ex-Presidente da Provincia de Goyaz, sido 
nomeado por Carta Imperial de 3 de Sntembro de 1ti59 Pre
sidente da do Amazonas, recebeu naquella Província a ajuda 
de custo, marcada na Lei, de 4:000~000; mas, havendo-se 
por A viso deste Minislerio, expedido ao que se acha a cargo 
de V. Ex. em 17 de Setembro de 1860, mandado restituir 
aquella ajuda de custo, representou o dito Bacharel que 11 
teccbêra, por estar deliberado a seguir para o seu destino; e 
que com esta intenç;io fizera a viagem até a Córte, d'onde não 
seguio em consequtmcia de Acto do Governo, que o nomeou 
para out•·a commis~ão. 

Estando provadas estas allegações, he de justiça reconhecer-se 
a IPgalidade da despt•za feita na sua viagt·m até rsta C!irle. 
Digne-se por tanto V. Ex de expedi•· as ordt~ns que fort•m 
convtmientes, para que a rc~tiluição, ordt'nada pt>lo citado Aviso 
de 17 de Setembro, se limite á terça parte da referida ajuda de 
custo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jo.,·é llde{unso de Souza Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paranhos. 

N. 34-9.-GllElm.A.-Aviso de 13 de Agosto de 186l. 

Estabeler.endo que o abono de soldo e etape ás praças do L:orpo Polic ial, que 
St'r,·rm te~purMiamcntc no E1ercito, seja feito pelos Corpos em que esti
,-~r,.:J'PI&l SI~ r dU{In • 

4. • Directoria Gcral.-1\io de Janeiro.-l-linisterio dos No· 
gocios da Guerra em 13 de Agosto de 186t. 

Em respos'a ao seu olficio, u.o 59, d1l 3 d() co.-r~nte mez, 
propondo qu.l a de•p ·z 1 CJ•n as praç 1s do Corpo Policial, q!lo 
s ~•·vum temjJoradamente nos Corpos do Exercito, corra po1' 
contt do 1\lhi•teno da Justi;a; s •u a dizer a Vm. que não 
he isso re;.{ular, visttl qu l o SIWVit;o d~ taes pr.1ças h e em pro
veito da llepartiç~Q da Guerm : li.IUtl, pois, estabelecida a regra 
de abon~r ás referidas praç~1s, etn taes circumstancias, o soldo 



e etape pelos Corpos1 em que estiverem seniJJtlo. O que nesta 
data se communica 110 Sr. Ministro da Justiça. 

Deus Guarde n Vm.-~/arquez de Caxias.-Sr. Luiz C(lzllr 
de Athayde. 

N. 350.- Circular do 14 de Agosto do 1861. 

Dedara qual o premio que rompet«> ás praças du Companhias d~ P('deslri"R, 
que pas>árão parti. Corpos r('gulares. --

4.• Directoria Geral.- Rio de Janeiro.- \1inlsterio dos Ne
gocios da t}ucrra em 14 de Agosto de 1861. 

Convindo obviar duvidas, que se possão suscitar a respeito 
do p•·ernio de Vúluntario ou engajado, que deva competir 
ás praças das Companhias de Pedestres, que pilssárão para 
Corpos r«•gulares; declaro a V. Ex., que á taes praças, nessas 
ci•·cumstancias, só compete o premio, com que se tiverem enga
jado, sem augmento algum; devendo unicamente os que assen
·tarem praça, ou se engajarem de novo nos Corpos, formados 
das cxtinctas Companhias de Pedestres, ter o mesmo premio, 
que se abona ás outras praças do Exercito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Afarquez de Caxias.- Sr. Presidente 
da Província de . • . 

N. 351.·-Gi•·cular de 14 de Agosto ele 1861. 

Fazendo rxt!'nsivas ás praças de pret, casadas, Oi rlisposiçõ(•> do A~·iso de 
U de Agosto de t8o9, que manda ministrar gratuitamente flS medica~ 
mentos aos Officines, nas drcumstancias e~pecilicadas no dito A~·iso. 

4. • Dit•cctoria Gerai.-Rio de Janeiro.-Mini~terio dos Ne~ 
gocios da Guerra em 14 rle Agosto de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Tcndo-so concedido no art. 4.• do Re
' gulamento especial para o serviço das cnft•rmarias do 30 de 
'Janeiro deste armo ás praças de p•·et, casadas, a faculdade de 
se tratarem fó.-a das mesmas enfermarias; he consequente fa
zer-lhe!! extensivas as d isposif;ões do A viso de 27 de AgolitO 
de 1859, par11 que se lhes ministre ~ratuitanu•nte, e ás suas 
mulheres c filhos, os rPmedios de que carecerem. O que assim 
communico a V. Ex. para seu conhecimento e execuç3o. 

·Deus Guarde a V. Ex.-Maraue: de Caxias.-Sr. Presf .. 
dente da Província de • . • • . • 



N. 352.-FAZENDA.- Em 14. de Agosto de 1861. 

Sobre o cumprimento de um precatorio a que nllo acompanhou a CUM de 
s_c11tença pela qual fui coudrmuada uma herança. 

MinistPrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 14 
de Agosto de 186 L 

Communico a Vm. para sru conhecimPnto, que não ródc ser 
cumprido o prccatcirio que diri~i·• ao ThPS,)Uro a favor da Ba· 
ronPlcl de Ayumilca, como inventariante do casal do seu finado 
marido, para levantamento da quantia que a esse cusal deve 
a he1·ança dn Simã11 Antonio llarboza, por não ter aCO•IIpa· 
nhado o mesmo prpralorio a carlit de scntrnça. como dl'lt•r
minão as Ordl'ns d1~ 2'~ de FnPn·iro de 1843. e 21. de A~osto 
de .185!1, c nPIII se q twr foi nl'ill' tntnSITipto n.llwor da llH'~ma 
carta, ou pc~o llll'IIOS o dns duas oult'as prças principat·s do 
processo da justifiea~·i.in da cli~icla, quP sãu o dPp!litnentn d.t!J. 
te-temunhas c os documentos '!llC l'onstitu,·m a pruYa iustru
riwntal. 

Deus Guarde a Vm -José Maria da Silva Paranhos.- Sr. 
Jtib de Orphi.ios de Müg~. 

N. 353.- BIPERIO.-Aviso de J6 ele Agosto de 1861. 

Ao PrPsidcnte tla Provinda <Ir S Paulo approvando a drlibcraçilo que tomou, 
de mandar rxeluir do nurnrrn <lc Ve.rPadorrs da Camara .\luu:cipal da 
Villa 1lc S. SebastiUo a um Citlad1o, IJUC ao tempo da eleição nilo tinha 
os dons annos de domicilio cxi,.:idus pcl.1 lei. 

3. • Secção.- Rio de JanPiro. -l\Hnisterio dos Negocias do 
Iinpcrio rm 1 G de A~oslo dr 18ti I. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente ao Governo lmpr.rial o 
offido dessa Presidencia n. 0 20 datado de 15 de Março ultimo, 
snbm•·ttcudo á sua approyação a deliberação que tomou, de 
declarar á Camara .l\lunicipal da Villa de ~. Sebastião, que 
excluísse do numero de seus membros o Dr. José Lobo Vianna, 
JlOI' nflo ter ao tempo du cl,•iç5o os dous annos de domicilio· 
dentro do termo, exigidos pelo art. 98 da LPi de 19 dll Agosto de 
18\.G. E Sua Magestadc o lmpcra•lot· Conformando-Se por Sua. 
lmmediala Hesolução de 7 do corrente nwz, com o parecer da 
Secção dos Neg-ocios do lmpPrio elo Conselho de Estado exa
rado em Consulta ele 28 de Junho ultimo, Houve por bem 
apprnvar a referida deliberação, porquanto, embora aquelle 
Cidadão tivesse os dous annos de domicilio ao tempo em qne 
entrou no exercício das funcções de Vereador, não os tinha, 
com tudo, ao tempo da Plciçllo para podm· ser eleito, como J' 



tem o Govemo Imperial decidido em casos idf'nticos, de con
formidade com o citado art. 98 da Lei de 19 dn Agosto de 
184-6. O qun comruunko a V. Ex. para sua intelli~otcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jost! lldP(onso de Souza Ramos.-
81·. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 354.- FAZENDA .-Circular em 16 de Ag(•sto de 18tH. 

Pro,·id!'ncia para que ns n_otas do Thl'souro srjão rrcl'bidas nas divrrsas Es
taço~s Publicas até o Últiriw dia do prazo couccdidu para a substituição 
$em desconto. 

Ministerio dos Nl'gocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 de Agosto de 18ü1. 

José l\Jaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, atiPndt·ndo ao que n•prt~sPntou o Exm. 
Prt•sidl'ntc da Provinda de J\Jinas Genws em SI'US otlicíos de 
2.j de Novembro de 1863 c 14 dt~ Janeiro do eorrr•nlt~ anuo; 
e tr•rJCio em vista o disposto na ordem n." 14 de :!I de Julho 
de 1859: dl'elara aos Srs. luspecton•s das Tllesonr·arías de Fa
zenda que as notas, que formu n·eebulas nas diversas EsraçõPS 
publicas até ao ulliruo dia do prazo conc.·dido para a sua subs
tituição st•rn dPsconto, poderão ser aceitas pelo seu valor in
t .. gr·aJ dos d1versos Collectores, Adrninistrndon~s, ou H<~ct~bt•dores, 
com tanto que c:.tes l'ar;ão a enfrq.w ou remes.;a de taes notas 
dentro dos prazos marcados para a Plltrada das n•ud.•s por 
elle:> arrecadadas, e ,tenhão prévia mente remellido á ThPsouraria 
uma n•laçào da quantidadt•, valores, numt~ros c series das notas 
em suhstituição, que se achem nus cofrt'S a seu C<Jr~o na ~es
pera do dra em que começai' o desconto; ficando m•sta !•arte 
revogadn_a Circular n." 80 de 20 rlc Dcwrnhro ele 18fi0. 

José ]Jlaria da Sil!'a Paranho.ç, 

N; 355.-IMPERIO.- Aviso de 17 de Agosto de 1861. 

.\11 Pre~identc da Província de Sergipe dcclnrando n opini;lo do Go,·erno 
aobre o tcu•po em que se deve deixar o e•erdciu do car.:o de DciPgudo 
de Policia, para se poder ser eleito membro da Assemllléa Ll·~islariva 

· Pro,·iucial, 

3.a Secrão.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias do 
Jmperio êm 17 de Agosto de J 861. . 

111m. e Exm. Sr·.-Foi pr11sente a Sua l\lagPslarle o Im
perador o oficio dossa Pt·esidPncia n. 0 2i8 datado de 13 dé 



~oveml.H'O do ao no proximo passado, expondo a seguinte du
lida: <' Se sendo o Delegado de Policia dessa Capital, Dr. 
Guilherme Pereira Rebello, candidato na eleição dos membros 
da Assembléa Le~islativa Provincial, e tendo esta eleição de 
se1· feita muito depois da de Deputados á Asscmbléa Geral 
Legislativa, devem lhe ser contallos par.:t deixa1· o exercício 
daquelle cargo os tres mezes anteriores á primeira das ditas 
elei~·ões, ou os tres anttJriorcs á de Deputados á Assembléa 
GPral. '' E o Mesmo Augusto Senhor, Confonnanr:lo-Se, por 
Sua lmmediuta HPsoluçào de 7 do corrente mez, com o part>cer 
da Secção dos NPgocios do lmpCI·io do Conselho de Estado, 
exarado em consulta de 8 de Julho ultimo, Manda declarar 
a V. Ex. que parece mais confo:-me ao fim do Decrelo n. • 
1.082 de 18 de Agosto do anno passado, que se contem os 
tres mezeg anteriores ao dia que fôr marcado para a eleição 
provincial, visto St•r esta elciçfto distincta da de Deputados, e 
ter de realiza1·-se em tempo muito posterior; porém, que 
competindo ás Assembléas Provinciaes a verificação dos poderes 
do!! seui nwmbros, pPrtence-lhes resolver nessa occasião do 
accordo com a intelligPncia que derem ao referido Dec1·eto na 
su~;~ appJicação. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jo.•é lldefonso rle Sott::a llamo.<.
Sr. Presirlen!c da Provinda de ScrgipP. 

N. 356.- MAIUNHA.-Aviso de 17 de .\gosto de 1861. 

Declara que aos Officiaes e mais praças das guarniçlles, tanto dos navio& 
pertencentes á Estaçilo de Mato Gro~so, como dos que servirem na l'ro
~incia do Amazonas, dev~m ter o duhro das maiorias de embarqiJe, 
marcadas na tahella anneta ao Derret.o n.0 2.69li, de 24 de Novrriillro, 
de lS<iO, c a~ romedoria., 11Ue lhe~ rompel.ir en1 porto do Imperio. 

3.a Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da 
Marinha em 17 de Agosto de 1861. 

Sua Mage~tadc o Imperador, Tomando em cnnsidera~ão o 
que essa Contadoria representou em offido n." 603, de 31 de 
Janeiro ultimo, Ha por bem Declarar que, á vista da Lei 
n.• 646, de :n de Julho de 1852, e do D :ereto n." 2.698, d6 
24. de Novembro do anno proximo preterito, os Olliciars e mais 
praças das guarnições, tanto dos navios pertencent(•s á Estaçã() · 
de Mato Grosso, como dos que servirem na Província do Ama
zonas, devem ter o dobro das maiorias de embarque, marcadas . 
na labella,. que baixou COIJl .. o oit~;~do Dcct·eto, e as conwdoriai 
que lhes competir em porto·1lu fmperin; fi1~ando, portanto, sem 
e!T4•ito o AYiso de 22 de Janeiro de 1857, pelo qual'maudoll-te. 
abonar ll(l'i qtw se nch~s~em l'lfl Mato Grosso as cQm~doril!t; 



corno em paiz estrangeiro, por não ser esta medida fundada em 
Lei: o que comrnunico a V. S. para sua inlelligencia c exe
cução. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim José lgnacio.-Sr. Contador 
da :\farinha, interino. 

N. 357.- GUEHHA.-.\víso de 1!) de Agosto fi•~ 181l1. 

D~clarando que podem os Cirur~iõcs do Corpo de Saude senir nos Conselhos 
Economicos dos Corpos do Exercito, na falta dos Orlil'iars, que llell'lll 
compor os mesmos Conselhos. 

2. • Directoria Geral.-1. • Secção.-Hio de Janciro.-l\linís
tcrio dos Negocios da Guerra em HJ de .\gosto de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta no officio de V. Ex. n." 5:1 
de 15 de Junho ultimo, submcttendo á dPdsfio do <:orerno Irn
peri31 a duvida proposta pdo Capil;lo Cou•mamlnnte da com
panhia de Caçadores dessa I' rovincia, sobre a nomenção de 
dous Cirurgiõt~s do Corpo de Saude pnra membros do Conselho 
:Econornico da mesma companhia, por estarem quasi sempre 
dí~stacados dous dos seus Olliciaes; declaro a V. Ex., para 
seu conhecimento, e o fazer constar ao mencionado Capitão, 
que nenhum inconveniente ha em que os Cirurgiües do Corpo 
de Saude, que são Officiaes do Exercito, e corno taes servem 
nos Conselhos de Guerra, sirvão tambem na falta dos respectivos 
Offiriacs nos Conselhos Economicos, para que não dPixem dn 
funccionar. 

Deus (;uardc a V. Ex.--JJ/arque:: de Caxilrs.-Sr. Prcsillrnle 
da Província de Sergipe. 

N. 358.- Circ.ular de 20 de Agosto de 1861. 

Estabelecendo a maneira de ajustar as contas do Yrnrinu•nto das ~a,alga
duras de pessoa aos Olliciaes, a quem compete augmenlo de prcst11ção; 
equando se t.lcye eomrçar a contar o trmJHJ de nncimcnto das me~mas 
cavalgaduras. 

4. a Directoria Geral. -2. a Secção. -H i o de .Taueiro .-!\Iiuis
tcrio dos Negocios da liucrra em 20 de Agosto de 1861. 

IIrm. e Exm. Sr.-Tendo-se suscitado duvidas sobre a ma
neira de ajustar contas do vencimento de cav:1lgaduras, quando 
os officiacs tem direito a augrnento. qe prPstação, c bem assim 
de quando de\'CIIl correr os cinco armos do mesmo vrncimcnto: 
Determina Sua Magcstadc o Imperador, que, quando algum 
Official, por aecesso, ou mudança de rrnprego, lirer dirrito a 

Decisürs do Goerrno. '17 



maior quantia para compra de cavallos, reponha o que estiver 
devendo da antiga prcstaç.ão, c receba intrgralmente a nova; 
contando-se sempre os cinco annos de du.!'ação, não da data 
do exercicio, mas da do rc<:cbimenlo da prestação, ou do lljuste 
de contas: o que V. Ex. communicará ü Thesouraria de fa
zenda dessa P J'OYineia para seu conhecimento e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente 
da Provincia de .... 

N. 35n.- 1\IAIUNIL\.-Aviso de 20 de Agosto de 18G1. 

Estabelece regras sobre as huixas, quP ncompanhão os doeules ao llo,pital 
tla illarinha. 

1.• Secção.- Rio de Janeiro. -l\Iinistcrio dos ~egocios da 
Marinha em 20 de A;mslo de 18GJ. 

Illm. c Exm. Sr.- Sua MageslüuP o I mpcrador Determin.1 
que nas baixas, que aeompanhãn as praças llos Corpos da Ar
mada, ou das guarni<;fics dos navios, quando por doenll's s5o 
rcmcttidas para o llospilal da Marinha, all'lll de se fnzcr menção 
do nome, idatle, naturalidade, estado, Hl!ilção, cmpr<'go, docn~a 
de que são all'eclado.c; ~~ vencimPntos, romo j:í se adta dder
minado, se derlnre llll\is o desconto, que se lhes deve fazer no 
referido Hospital, n fim de tpw, á vista de laes declnraçfíes, se 
possa alli orp:anisar a conta do que wrdalkiramente sr despendc 
com o lratnmenlo dos Pnfl'rmos, e cuja importanci<J vem a 
ser a dilferença entre a dPspt•za tola! realizada por nquclle 
Estabc!Pcimcnto c o desconto fl~ito nos vencimentos de cada 
um durante o lernpo do tratamento; cumprindo que laes baixas 
sejão sempre ns,;ignadas pelos f:irurgiõcs e E'crívães dos Corpos 
ou navios respectivos, parn qur tcnltão a de'lida aulhenlicidadc 
e produziio os clldlos 11-gacs. O que comnmrtit·o a V. Ex. para 
sua inll'!ligenria <' <'\PC'!l<;ão. 

Dtms Guarde a \". E:\.-Joaquim José lynw·io.-Sr. Vice
Almirante <'Hrnri-cgrHlo do Quartel (~cDcrnl da :l\Jarinha. 

N. 360.-F.\ZE:.'\IH.-Em :20 de Agosto de 18G1. 

Dá instrucçOcs para lis~alisaçflo das •ksprzns do Estabelcrirncnto nayal 
c ~olonia milital" do ltapura . 

.Ministcrio dos Negocios da Fnzcnda.-Hio de Janeiro em 20 
de Agosto de 1851. 

José l\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nncional 1 transmille ao Sr. Inspcctor da Thrsoura· 



ria de Fazenda de S. Paulo, para que tenhn a devida execu
ção, o Aviso incluso por copia do Minislerio da 1\Iarinha de 
S do corrente, rclntivamcnte no supprimcnto do dinheiro nc
ccssario pnra as dcspczas do Estabrlecimcnto Naval c Colonia 
l\Iilitar do Itapura; e ordena que a semelhante respeito se 
observe o seguinte: 1.", as entregas das quantias pertencentes 
a cada semestre serão debitadas ao Oircctor do Estabelecimento, 
c lançada~ nos balanços mcnsacs como saldos em poder do 
mesmo: 2. o; que seja o m<'smo Di redor obrigado a mandar 
mensalmente lÍ Thcsonraria urna conta das desp<'zas feitas, c 
lias rubricas a •ttte cllas pertencem para f(IH', IPvando a Thc
souraria essa irnjlortancia ao credito do mesmo JJireelor, de
bite ao mesmo l<)lll po o l\Ji nisli'rio rP'Jl<'cl i v o , e converta 
assim parte do saldo mn dnspcza etT.•div;:: :l. 0

; que no fim 
do exercício, c lkpois de recdJidas Inda-; as contas rncns(H'S, 
seja cre!lilado o mesmo llin•clor pdn reslo do dinlwiro exis
tente em seu poder, e 1lebitado o novo exen:icio, Cltn\crlendo
se <H!IICllc resLJ de saldo em dcsp•·za de snpprimcnto do exer
cício. E para qne a lran ;aeçiio (]rpu~ perf'eila, cumpre que no 
cxerci1:io no;-o s;) de\Jitr o ilin•c:tnr p11!" ,.~;'" 111Ho saldo, e SP 

•:rcdite o exerdcio q:1:' tc111 dt~ ci:C:'ITa:·-s:-, app;::·t•c:·:nlo en!fio 
uma receita de supprinll'nlo, e dt~ Edro Ullla n·,;ponsabilida!le 
i~u:d a cs~e SI!Jl[•rinlnnto, que se levar;i nos balançus aos saldos 
dos rc3ponsavei:;, designando-se o responsavd, ()lll <:ujo poder 
se achar, c com a dcclarac:iio de S!'l" quantia j;í recebida para 
a<; •lesp1:zas do noro exPrcicio. E porque conY!'nha que as 
desp!'zas provenientes de tão grandes presta~·ües não seji10 isentas 
da flscalis~çiio que ns Leis ilnpõem ao:; l~ecebedon·s •: distribui
dorrs dos di n hdros 1.\acionaes, o Sr. lnspector rx üd rü t ri men
salmente os doeumenlos de~sas despeza~, c mand;11·;i )lroceder 
imm!)diatamenle <Í liquidação dl'llas, rnra acautelar <Jnalquer 
prejuízo que possa ler a Fazt:uda i\aeional. 

José Maria da 8ilrn Parrmhos. 

N. 3G1.-Em 20 de Agosto de 18G1. 

Sobre as divrrgcncias encontradas rntrc os manifestos c as listas 
de descarga. 

l\linistcrio dos Negocias da Fazenda.-llio de Janeiro em 20 
de Agosto de 18G1. 

A' vista do que informa o Sr. lnspeclor interino da Alfan
dega da Côrte em seu officio n. 1:31 de 10 do corrente, acerc<l 
da representação feita pelo Consul do Sua 1\lageslade Britanni~ 
ca nesta Côrlc contra o modo por que na mrsmil Alfandega 



silo entendidas c applicadas as disposiçi'ies dos arts. 427, 433 
c '•78 do Hegulanwnto de 19 de Srtcmbro de 1860, tenho a 
rleelarnr-lhe que, embora seja ciPvcr dos Empn·gados encnrre
gados da eonfercnda dos manifestos nssignalar quacsquer di
vergcncias que eneontre111 entre os mesmos manifestos e as listas 
de descnrga, nem por isso fica tolhida a administração superior 
da Alfandr·ga de apreciar com espírito recto e judicioso o que 
possa haver de renlnns dill"ereoçns encontradns, para só impor 
pena nos casos em que lwja completa divergencin entre o volume 
manifestado c o descarregado, c não naquelles em que essa 
divcrgcncia fôr de l,ouca consideração, e não induzir a suspeita 
de fraude; eomo por exemplo, a troca de letras ou falla de 
r~xactidão em qualq1wr outro signal insignilicante das marcas dos 
volumes, coincidindo aliás todas as outras circumstancias decla
radas no manifP~to. E por que taes diflàr·nças possão muit>Js vezes 
provir de irrrgularidade na eonfceçüo tias folhas de descarga, 
chamo oulrosim a allençiio rio ~r. lnspcctor interino para essa 
eircumstancia; cspr'l"illHlo do reconhecido criterio c zelo com 
que costuma haver-se no dPsernpen h o dos seus deveres, quo 
procurará nesta parte cxPcutar o Hcgnlamcnto com toda a be
nignidade 'lue fôr compatível com os interr•sscs da J<'azcnda 
Nacional. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 36:2.-AtaUCULTlíl~A, Co:\BIERCIO I<~ OBRAS llUBLICAS. 

Instrut-.;úes :tOs Engenh~iros Fiscacs das Estra<las de ferro. 

Hio de Janeiro. - l\lin!stcrio dos l"cgoeios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas em 22 de Agosto de 1861. 

Sua l\lagcslarlc o lmpPr<Hior Ha por bem determinar que os 
l~ngr•nheiros Fiscacs das Estrad;Js de Ferro em suas informações 
ao l~overno ohwrvr~m as seguintr~s iustrucçõPS : 

Os EngPnlll'iros Fisca<'s dever;lo remcttcr ao Governo Imperial 
na Crirtc ou aos l'resi1lenles das respectivus Provincius: 

Art. 1." Um rclatorio mensal c dc&criptivo do estado c an
darm•nto de todas as obras em construcção na via ft)rrca, e da 
conservação c H~paros operitdos na parte da linha aberta ao 
trafego. , 

Com este relatorio seriio enviadas igualmente as se::;uintes pe
ças: 1.", um mappa que indique em medidas do paiz todo otra
bulho executado em obras de terra, alvenaria, via permanente, 
e que será substitui do no fim de earla trimestre por um perfil lon
gitudinal de toda linha Plll construcção, indicando o adiantamen
to r.btido nas ditas obras; 2. ", um mappa do ml•vimcnto da parto 



da linha em trafego c receitas realizadas por estações, nalurez~ e 
quantidade de mercadorias, especie de tarifas, numeros de via
jantes por classes, numcros de trens e milha~ percorridas, &c.; 
3. o, um rnappa de despezas para cada ramo esprci.-.1 do serviço, 
com as porcentagens respectiva~ da receita c desprza rniliar; !1-. o, 
um quadro de todos os accidentes que St~ derem durante o mez na 
Estrada de Ferro ou em suas dcpendcncias, como >cjão os casos 
de morte, ferimentos, choques, dcscncarrilllarnt•ntos, &c., refe
rindo em obscrvaçiies geraes quaes as providencias dadas para 
reprimi-los ou evita-los em conformidade da circular de 16 de 
Julho proximo findo. 

Art. 2. 0 Um rclatorio semestral, no qual srrão mencionadas 
todas as irre~ularidades encontradas, que1· na contabilidade cen
tral da via fcrrca ou de cada uma de suas repartiçües, quer nas 
peças justificativas das contas da garantia apresentada ao Governo, 
c particularmente quacs as som mas que por indevidos lançamen
tos devem ser subtrahidos das ditas conlns. 

Este rclatorio será acompanhado do balanço da receita c des
peza do srmestrc, de conformidade com as contas npresentadas, 
fazPnd~)-se porém rnrnção das somrnas a suhtrahir, c de copia de 
toda a correspondencia trocada entre os Engenheiros l'iscaes e 
os agentes das companhias ácPrca dessas subtraeçiics. 

Art. 3. o Um rel/ltorio círcumstanciado, que deverá ser cnYiado 
até 3l de Janeiro de cada anno, do est:~do dos trabalhos de cons
trucç:ões e reparilçües, recritas, despezas, melhoramentos obtidos, 
&c., no decurso do anno anterior. A este relatorio serão anncxos 
os srguintes documentos: 

§ 1. o Um mappa dcscriptivo de todns ns obras executadas du
rante o anno, e das qnt~ lkiío por concluir, acompanhado de copias 

~dos planos das mais irnportantrs e já construídas. 
~ § 2. o Um quadro rPcapilulalivo dos doze mappas do nnno 

concernente oo movimento, reecitas, dcspezas gt~raes, dcspcza 
miliar, porc'·ntogens, aceicknlPs, L~ c. 
~ 3. 0 Um mappa do estado dn matt~rial fixo, offieinas, trrm 

rodante por Pspecie, nuu:cru de vchiculos c repuraçõt•s importan
tes nelle operadas. 

§ 4. o Um balanço demonstrativo do emprego do capital das 
companhias, com designação da nLitureza dos diversos artigos 
adquiridos, dPspezas de admit.istraçiio, l~ c. 

Art. 4. o Nas vias ferreas onde tem o Governo ignalmrnte o 
direilo de inspeccionar o emprego dn capital, deverão os Enge
nheit·os Fiscaes, com a exactidiio possivcl, declarar em seus rela
torios mcnsnes quacs as som mas dcsrendidas por arpH'IIa verba. 

Art. 5. o Os Engenheiros Fiscacs proporuo ern seus relato rios 
os melhoramentos que se fizen·m nrcessarios para a boa marcha 
c regularidade do serviço das Estradas de Ferro. 

Art. 6. o Os EngeniJCiros Fiscaes darão immediatnmenle co
nhecimento ao Governo de 'l'tilrSrJilCI' circum5tancias notavei> 



oeeorridas nas E!-ilratlas tlc Ferro, c infract;õcs ou abusos com
mdtidos por suas adminis 1r.1çõcs, lenJo particularmente em vista 
a obscrvancia do~; rt·gulamcntos, instruc<;õcs ou contractos já ap
provados. 

Palacio do Rio de .latwiro em 2:! de Agosto de mil oitocentos 
sessenta c um. 

Manoel Feli:::.anlo de Souza c Mello. 

N. 3G:J.- F.\ZE\D.\.-Em 2~ de Agosto tle 1861. 

PotTl'ntagem prla arn't'atl:tç~o do protlarto da venda de terras publicas. 

:\linistnio tlns i\t•::;odos tia :Fazpnda.-Rio de Janeiro em 22 
de Agosto de tt-Hi I . · 

.Tos(~ l\lnria da Sih« Paranhos, Prcsitlt•nlc do Trihnnal do 
Tlwsouro Nadonal, eomm11nira ao Sr. lmpt•t·lor da Thcsou
raria de Fawnda tio 1•\pirito Santo, para os Iins eonwnicntcs, 
que o fl'fJ\ttTillH'nlo dos Ern[H'Pf4<Hios da Alfamkga da sobre
dita Pro\ineia, tH·dintln para SI) lhes mandar pa~ar os rcs
pcetivos veneimPntos de con((lrmidade com 11 Tabella anncxa 
ao novo Ht·gulat:wuln das Alfanrlq.;as de Hl de Setembro do 
anno passado dPstk o dia 21 de Novembro ultimo; c bem 
assim a porcentagí'lll pPla arrt~caclaçüo da renda provt:nientc. 
da vcnrla de tt~rras publicas, foi indpfcrido quanto a primeira 
p<n'tG, porqn:~ lPndo s:do o sobn~rlito Hcgubmento posto em 
excenç:lo na me,.;ma ,\lliladcga no dia 21 de Janeiro elo cor
rente armo, s<imr•nte desta data em diante tem os supplicautcs 
direito a perccpr;iio dos vcncinwntos marcados na respectiva 
tabclln, e dl'feritlo quanto a se;.nmda parte, porque o producto 
da venda de \PtTn:; publicas I)() ~\enda Gr~ral c se descreve como 
renda do in!Prior, ~~ uma wz qut~ hc arrecadada pela Alfan
dega, c nüo csl;í compreht'ndida nas cxcepçõcs do art. 106 do 
citado Hcgulamento de 1 !l de Setembro, cabe aos respectivos 
Empregados receber a porcentagem. 

José Jlaria da Silva Par anhos. 



N. 364.- GUERIU.-Aviso de 21. de Agosto dt~ 1861. 

Fixando a quantidade de farinha, que dc1 r faz r r parte da se\la <lirta <las 
Enfermarias 1\lilitarcs, mcnrionada na talwlla tl." G do rt''IH'<'Iilo 1\rgnla
mento. 

3. • Directoria Geral.-3." Secção. -l\linislerio d(ls [';pgocios 
da Guerra em 24 de Agosto de 18(;[. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu oficio n. 0 /di) do 1." 
do corrente mez, c de accordo com a in{(1rm<l('<lo Jninistrada 
pelo Cirurgião-l\lór do Exercito, dcci:.Ho a V. Ex. que fica 
approvada a dt'libPração por Y. Ex. tornada fk llxar t'lll st'is 
onças a quantidade de fari~llta pnra a sexlu dieta da . .; Enkrma
rias l\Iililares, listo ter deixado dr) ser corbignada na labl·lla 
n. o (.i do Hrgulamento das mesmas EnfPrrnaria~. publier~do na 
Ordem do Dia do Exercito n.o SJ53 de 1ü de l\,Jaio ultimo. 

Deus Guardt~ a V. Ex.-Marque::; de Ca.úas.-Sr. Presidente 
da Província de S. Pedro do Hio (;rnndc do Sul. 

N. 3G5.-.\viso de 2G de Agosto de HWI. 

Solvendo varias dt~~idas a rr&prito dos Officiars ou pra<;as <I<• pr<'t, que, por 
fuga <I c presos confiados a ;ua guarda, dr1 cn1 rtspondt•r a Consi'I!Jo tlc 
lnycstiga~ãfl. 

2.• Directorin G1~rn!.-1.• Seq·ão.-1\io de Janeiro.-~linis
tcrio dos Negocias da Guerra em 26 de A,wsto de 1 Sü1. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta ao omcio de Y. E\. sob n." 
52 de 13 de .Junho ultimo, enviando iÍ este .:llini>lerio o n·que
rim~nto, em que o Capitão Commandante da Cinnpanliia dr 
Caçadores dessa Província ]Wde que se lhe d1·dan·: 1.", sP os 
Olliciacs ou praças d:) pret do Ext'l'Cito, qur, por f'nga de pn'sos 
criminosos con!lados á sua guarda, estiverem rcspontlenclo a 
Conselho de lmestigaçiio, devem conserrar-sc sollos até final 
parecer do dito Conselho; 2.", se podem lae~ indivíduos ser 
nomeados para serviço inlt•rno ou <'Xlt•rno dos ('OI'pos ou guar
nição; 3 ", llnalrnenle, se o Ollicial no caso <'lll qlli~sliio tem 
direito á gratificação adclicional; declaro <Í V. Ex., para o fazer 
constar, que o Oficial ou prnça de prct, nas circumstancias 
indicadas no primeiro quesito, deve st•r logo l't'('olhido á prisfio, 
c nclla conservado até final decisão do Conselho; não pod<'IHlo 
por consequcncia ser nomeado para qualquer seniço, que lhe 
possa franquear evasão, mórmente sendo pn.·a Jc pret, ficando 



assim solvida a duvida relativa ao se~undo quesito; c quanto 
ao terceiro, que, em vista da Provisão de 1l de Janeiro do 
J839, deve aos Oficiaes nesse caso competir a gratificação ad
dicioual. 

Deus Guarde a V. }~:c-Marque.:: de Caxias.-Sl'. Presidente 
da Província de Sergipe. 

N. 366.-AGRICULTUHA, COl\L\lEHCIO E OBlL\S PUBLICAS . 
.Em 26 de .\gosto de lb61. 

Declara que a agencia da Companhia de seguros marítimos Seguridade, do 
Rio rle Janeiro, estilbelerida na Cidatk de llelclll he obrigadà a cingir-se 
ao modelo nnnrxo ao Derreto n." 2.u7!l de 3 de Novembro de 1860 em 
tudo o que ftir de possível execução, quando tiver de dar conta do estado 
das suas operações. 

Directoria Central. -1. • St•ceão .-Rio de Janeiro.- Minis
terio dos Negocios da Agricuhura, Commercio c Obras Pu
blicas em 26 de Agosto de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Não sendo procrdentes 'as razões alle
gadas pelos negociantes Francisco Gaudencio da Costa & Filhos 
no oficio que dirigirão á V. E"4:., c que acompanhou seu oficio 
de 23 de Julho pruximo passado, para se julgarem dispensados 
de apresenta r o balancete das operações que tem elfectuado 
e continuará a elfectuar a Agencia da Companhia de seguros 
marítimos Seguridllflc, do l\io de Janeiro, estabelecida na Ca
pital dessa Provineia, nos termos do Decreto n." 2.679 de 3 
de Novembro de 18ü0, convêm que V. Ex. lhes faça constar 
que, com quanto não sejão obrigados a apresentar um balanço 
identico ao da Sociedade, de que he filial a Agencia, de que 
estão incumbidos, nem por isso se devem suppôr desligados 
da obrigat;ão de se cin).(irem ao modelo annexo ao referido 
Decreto, estabelecido para as Comp:mhias de seguros, em tudo 
o que fór de possível exe<·uçi'io, quando tiverem de dar conta 
do estado das respectivas operações, devendo-se sujeitar ás penas 
que a legislação impõe aos seus infractores, se continuarem 
na inobservancia do citado Decreto, cujo cumprimento recotn.:. 
mendo á V. E"4:. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza e 
Mello.- Sr. Presidente da Província do Pará. 



N. 3G7.'- FAZENDA,·-F.m 26 de Agosto de 1861. 

Sohre a intelligencia da 2.a parte do~~.'' do :trl. 1.0 dn Lri <lc 22 de Agosto (lc 
1860 comparad:t com a distJOsição que lhe hc p:tr:tllela uo art. 4.• <lo Decreto 
n. 0 2.G85 de 10 de Novembro do mesmo anno. · 

Ministcrio dos Negocios da Fazcnda.-Uio de Janeiro em 26 
de Agosto de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Em oficio n.• :38~ rlc 13 de Junho ulti111o 
consultou V. Ex. ao Governo lmperi;ll sobre a durid<l em 
que se achava a Directoria do Banco do Brasil rclaliv;mH·nt(J 
á verdadeira intclligcneia da 2.• parlc do ~ 2.• do art. 1.• da 
tci n. • 1. 083 de ~2 de Agosto do anuo passar! o, comparada 
com a disposição que lhe he parallela no art. !~." do Decreto 
n.• 2.685 de 10 de Novembro do mesmo anno. Consistia a 
duvida em julgarem alguns mrmhros da Dirccloria, que os 25 "/o 
á que se tin!w de restringir a emissão dQS bilh_etes mcnor~s 
de 50:tr c 2a$, devião ser n·gulados pela somnw totnl ua 
emissão circulante no dia 22 de Fevereiro ultimo, quando ex
pirou o prazo de 6 mezes marcado no sobredito artigo da d<~ 
22 de Agosto do anno passado, sem que o Banco podesse 
abrir o troco de suns notas em ouro; ao pas:io que na opi
nião de V. Ex. esse quantum refe1·ia-se ü e111issiio total per
mittida pela Lei de 22 de Agosto, c explicada pela Tabella 
n.• 2 anncxa ao referido Decreto n.o 2.G85. Para assim pen
sar fundava-se V. Ex. em que, so a Lei quizcssc referir-se á 
emissão existente em circulação na data em que findasse o 
prazo ue 6 mezes, <lado para o troeo em ouro, outra seria a 

.sua letra, dPtenninnndo exprcssnmcnto este caso, n tlflo Sl~ li
mitando ü usar das palavri's (( emissão total ll, que paret:elll in
dicar uma emissão jü conhecida, que não rórle ser outra se
não a de que l'allão a mesma Lei e Hcgulatuentn, os qunes, 
lixando uma regra imariavel para a cffectividade da reduc
ção evitarão que esta podesse ir além dos ':25 "/u, quando a 
emissão se achasse aqucm do <lito nJa\Íilllllll, como jü acontc
.cêra na Caixa J\lalriz. Sendo ouvida n 5ecção lll~ F<.~zrnda do 
C<mselho de Estado, ácrrcn da duyida de que trata o Lilado 
officio de V. Ex., foi esta de parrccr que nenhuma diverg'en
cia de doutrina existe entre a Lei c o RegTt!amento, ll ouc a 
verdadeira inlelligeneia e alcance de ambas as disposiçnes não 
pôde ser duvidosa, desde que sr- nttendcr ás sl'guintes ton
:Siderações. Concorda a 5nc~,.·;io ((tte mais posiU1cs dt'\criio ter 
-sido os termos da Lei de 2:!. de Agosto, Sl~ clla quiwsse re-
lerir-sc á som ma dos bilhetes em eircuJ<,çüo no 1 razo dos ü 
mczcs, mas <'ttlCnlle la!llbem ql'e outra de11\ra sPr a sua n•
dacc;ão se a meoma Ld lin'sse em IIH'nle a <'llJÍ.,siio t!Ja'\iill3. 
á que V. Ex. se reter(~. No tJl'tlS:lr da St•r.ção, as pala\las 
(( emissão total lJ não dc:·;ignil<l llll:ü e!nis,uo j;i con}J('l'ida, ns,iJJt 
como h e Cl'l'lo que a flis1:osiçuo !la 1." p:u t:· ('.o 11 rt. 1." da 

Dcci.<iiP.~ da (iorrrno, '18 



Lei de 22 de Agosto não se applica ao Banco do Brasil, que, 
quanto aos limites de sua emissão, se acha ainda sujeito uni
camente ás regras de seus Estatutos. Consequentemente en
tendem os Conselheiros de Estado que as palavras « emissão 
total >J, empregadas na 2.• parte do~ 2.• do art. t.• da Lei n.• 
1.083 do armo passado, não se referem n!'m á somma dos bi
lhetes que existião na circulação no dia 22 de Fevereiro ul
timo, nem tão pouco á da tabella annexa sob n. • 2 ao De
creto n.• 2.685 de 1.0 de Novembro; mas sim á totalidade da 
emissão que o Banco tiver em qualquer circumstancia ou oc
casião nas mãos do publico : sendo que o pensamento daquel
le paragrapho he que a parte da emissão effcctiva do Banco do 
Brasil representada por bilhete» menores de 50~ na CMte e 2~ 
nas Provincias, nunca deverá exceder a 25 •;. do algarismo 
resultante da somma desses mesmos bilhetes com todos os ou
tros de diverso valor. Observa finalmente a Secção que nem 
de outro modo poderia justificar-se a disposição acima men
cionada ; por quanto, sendo sabidas as razões pelas quaes os 
bilhetes dos Bancos não devem sahir da csphera das grandes 
operações do commercio, para servirem de instrumento nas 
pequenas permutas que o consumo diario exige, forão certa
mente essas mesmas razões que levárão o I~egislador á pór li
mites á circulação dos bilhetes de pequeno valor. Que mar
car-se como limite uma somma fixa c determinada fóm 
desconhecer que o mal que se pretende evitar com tal dispo
sição depende, não da quantidade absoluta dos pequenos bi
lhetes, mas da sua relação com a dos de maior valor; intel
Jigcncla esta contra a qual não se póde oppôr a impossibilidade, 
em que alguma vez se ache a Directoria do Banco, de man
ter a relação de i entre duas quantidades, das quacs uma 
ao menos póde variar independente da vontade da mesma 
Directoria: 1.•, porque o limite dos bilhetes de 50~ e 2~ he 
um maximo do qual nunca deverá o Banco aproximar-se 
muito; 2.•, porque ainda quando esse maximo possa ser ul
trapassado momentaneamente, por circurnstancias alheias dos 
actos da Administração, poderá esta empregar sempre meios 
de reduzi-lo com facilidade aos limites legues. Que podendo 
dar-se semelhante cmergencia a respeito da regra que lhe pres
crevem os estatutos, de não elevar a emissão acima do duplo 
do fundo disponível, nem por isso a transgressão momenta
nea desse preceito poden1 constituir uma violação dos mes
mos Estatutos, se fô1' devida a causas que a Directoria nllo 
possa remover. Conformando-Se Sua Magestade o Impel'ador 
com este parecm· por· Sua Imperial Resoluçãe de 10 do corren
te, assim o communico a Y. Ex. para seu conhecimento e 
devidos effeitos. · 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos-
5r. Pr·esidentc do Banco do Brasil. . · 



N. 368.-IMPERIO.-Aviso de 29 de Agosto de 18tH. 

Ao Ministerio da Fazenda declarando que as licenças dos Conegos da Ca
pella Imperial regnlão-se pelos Estatutos lia mesma Capclla, em lirtude 
dos quaes ellcs teem dirc1to ás suas cougruas por inteiro. 

6.• Secção.- lHo de Janeiro.-1\Jinisterio dos Negocios do 
Imperio em 29 de Agosto de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Accuso recebido o Aviso de V. Ex. de 
22 de Julho ultimo, relativo á licença que com o respectivo 
ordenado foi concedida, por Portaria deste 1\linisterio de 8 de 
Junho antecedente, ao Conego da Imperial Capella João de 
Santa Candida para tratar de sua saude, ponderando V. Ex. 
que tal licença não podia ser dada, como foi, por isso que o 
dito Conego já havia gozado de anno e meio, sendo seis mezes 
com ordenado, sris com metade, e seis sem vencimento algum, 
por ter reconhecido o Minislerio da Justiça, que a concedêra, 
que nenhum direito mais a~sislia ao licenciado a seus venci
mentos; e em resposta tenho de declarar a V. Ex. que as 

-licenças dos Conegos da Capellu Imperial não se reguU'io pela 
legislação geral, mas por especial, que nos te caso h e o art. 
5. • dos Estatutos da mesma Capella, annexos ao Alvará de 
10 de Setembro de 1810, em virtude do qual toem elles direito 
ás suas congruas por inteiro, havendo unicamente desconto, 
quando não estiverem em exercício por molestia ou por li
cença, da gratificação de 400:tP000 marcada no art. 5. 0 do De
creto n. o 6!)7 de 10 de Setembro do 1850, em vista da expressa 
disposição do § 1. o do mesmo artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Ildefonso de So11za Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paranhos. 

N. 369.- GUERRA.-Aviso d~ 29 de Agosto de 1861. 

E1plicando a intelligencia do art. 20 do Regulamento especial das euferma
dl!S Militares, em vista da disposição do art. 10 do l\egularnenlo appro
vado pelo Decreto de 26 de Dezembro de 1860, que abolio as Juntos 1\li
litores de Saude nas Provindas. 

2.• Directoria Gerai.-1.• Secção.-Rio do Janeiro.-1\Hnis
terio dos Ncgocios da Guerra em 2!) de Agosto de 18Gf. 

lllm. e Exm. Sr.-Em solução ú du\'ida proposta pelo Dele
pdo do Cirurgião-mór do Exercito nessa Pro\·incia, no officio 
que por copia ucompanhou o de Y. Ex. n.o 132 de 10 de 
Julho ultimo, sobre a cxecuçUo do art. 20 do Uegulamento 



de 3l de Janeiro <lo conentc anno, para o serviço das E•1fcr
marias Mililan~,, quo llln!Hla submetter ao exame das Juntas 
Militares de Saude os papeis c contas <lo Conselho Economico 
<las rcferidi1s Enfnrmaria:;, v•is!o tf'fem sido aqucllas Juntas 
abolidas pelo arl. 10 dD HP::.al<nnuuto <1pprovado pelo Decreto 
n. o 2. 71;) du 2ü llc llc>zewbro do anno proxin1o passado, quo 
alterou o He:.;-ulau:culo do Corpo do Saude, approvado por De
creto de 7 de Milio de 1ti:i7; declaro a V . .Ex., para o fazer 
constar ao mr;smo Deler;ado, que, determinando o mencionado 
art. 10 do lteijulamt·;llo de 2ü de Dewmbro que as Inspecçõcs 
de Saude sPjilo feitas pelos Cirurgiões Illilitarcs existentes nas 
Provincias, ou por lH<~dicos Civis, c conferindo-lhes assim uma 
das mais importnnles funcções das extiuctas Juntas Militares, 
p0dem clles desempenhar lambem quaesqucr outras, que com
vetião áqudlas Ju:1l:1s, ús quaes substituirão, sem que se con
siderem ellas rPslahdecidas, como entende o Delegado do Ci .. 
rurgião-mór do Exercito nessa Província. 

Deus Guardo a V. Ex.-Marqucz de Caxias.- Sr. Presidente 
da Província do Ceaní. 

N. 370.--MA.RINHA.- Aviso de 30 de Agosto de 1861. 

RcYogn o <li,;posto no ~\' iso ele '27 ele Abril elo corrente anuo, c no S)2.0 

elo de 30 de i\lar~o ele 1R:,cl, c manda e(UC na restitúição ela importancia 
elo meio soldo, que os Cummissarios ela Armada dcixão nos cofres pu
!Jlicos como rauçiío ele fntnros alcances, ohscrvc·se o processo estabelecido 
pelo AYiso cl(' ~1 dr .Julho ele 18W. 

2." Secção.-ltio de Janeit·o.-Minislcrio dos Ncgocios da 
Marinha em 30 de AI-rosto de 1861. 

Sua Mag<'slade o Imperador, a Quem foi presente a repre· 
sentação feita por V. S. em officio n.o 7GO, de 15 de l\Iaio 
ultimo, ;íccrea dos embnraços e inconvenientes que tem pro
duzido na pratica os ,\visos de 30 de Março de 1859 c 2.7 de 
Abril do corrente nnno, que altcrárão o systema seguido na 
rcslitni~·ão do 11wio soldo <JUe os Commissarios do Corpo de 
Offidacs de Fazenda da Arma(L\ deixão nos cofres publicos 
como caução de alcances que possão veriHcar-sc nns respectivas 
contas, Ha por lwm Determinar, Conformando-Se eom opa
recer expendido pelo Conselho Naval em Consulta n.o 4.57, de 
20 do cormnlc, <!'~~'• <!Progado o citado Avi,;o de 27 de Abril, 
c o ~ 2." do de :30 de Mai\'O de 1859, observe-se no paga··· 
mento de laes caw:fíe~ o proeesso estabelecido por A viso de 
21~ de Julho de 18W. 

Deus Gunrde n V. '1'.-Joaquim José lgnacio.-Sr. Con• 
tador da 1\Jnrinha. 



N. 371.- FAZENDA.-Em 30 (I!~ Agosto de 18tH. 

Scllo tlc cautelas ou llilhctrs qu~ St' pa;;sfí' {!; parll•' na Ca;;a da 1\loe,ta. 

l\liuislerio dos Negocios da FazenJn.-Hio dn Janl'iro em 
30 de Agosto de 1HGL 

Declaro a V. S., em n•spo:;la ,,o seu ollicio de 23 de Abril 
ultimo, que as cautelas on hillll'le.-; provisorios, quo se passiío 
<Ís partes, quando n<J Casa da Illoeda entre~ão prata para cu
nh,lr, não são sujeitos ao sello, e sim os billwks definitivos 
que as partes exigirem, Jepois de fundida, pes<tda e aquila
tada a pmta, nos termos do art. 2. ", § H do ltl'gulamenlo do 
sello de 21i de Oczembt•o de 18GO; mas, S<~ as eautdas ou bi
lhetes provisorios Yollarelll á Casa da ~Ioeda, conletulo perten
ces ou transfercncias á pessoas diversas daq ucllas lJUe cntre
gárão a prata, será então devido o sello dos mesmos perten
ces ou lransferencias. 

Deus Guarde a Y. S.-José illarút da Silva Paranhos.
Sr. Provedor da Casa da Moeda. 

N. 3í2.-Em 31 de Agosto do 18Gt. 

Declara a iatelligrncia 1las pala nas -~~encimcntos lixns·-do paragrap'"' mli· 
co do art. 3i do Regulamento tL:s .\lfandl'gas. 

l\linistcrio dos Ncgocios ua Fnzenua.-Pdo de Janeiro rrn 
31 de Agosto de 1861. 

José l\Jnria da Silya Paranhos, PreEidenle do Trihuual !lo 
Thesouro Nadoual, declara ao Sr. ius[wl'lor da Thcsouraria 
de Fazenda de Sergipe, em dcl'erimcnto á prel~nçi>o de l!ip
polito José Ferreira, addido ;í Alfandcga da mesuw Província, 
por ter sido cxlincto, pelo Decreto n. o 2. 64.7 de 1!) dn Setem
bro do anno passado, o lu;:rar que exercia de fiel dos respec
tivos armazens, que o supplicante tem direito ao ordenado c 
gratificação do rd'Hiclo lugar, desde que seno uaquella quali
dade, em virtude do paragrapho unieo, art. 3'! do Den·eto cita<lo; 
por quanto as palavras-nmcimenlm fixos-desse paragrapho 
não podem ter intclligem:LI dirersa da que a Impcriall\esolução 
de consulta de 2!} do dilo rncz o anno deu <Ís do art. 3\l do 
Decreto n.o 2.3!~3 de 2\J de Janeiro de 185!). 

Josi Jlfa1·ia da Silt'a Paranhos, 



N. 373.-11\iPERIO.- Aviso de 31 de Agosto de 1861. 

}i.o Dirrctor da Faculdade de Direito de S. Paulo, declarando que a idade 
legal, para se poder ser atlrnittido a concurso da cadeira de substituto 
de latim, francrz c inglez, bc a de 2 l annos. 

4. a Secção.- Ui o de .Janeiro. -l\Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 31 de Agosto de 181i1. 

Coinmunica V. g_ em seu officio de 23 de Julho proximo 
passado que, pretendendo Josó Alves Pereira de Carvalho fazer 
opposil;ão t\ eadt~ira de substituto de latim, franccz c inglez 
das aulas preparatorias dc~sa l<'awlda!lL\ que regia interina
mente, requereu que fosse resolvida a duvida que parece 
olTerecer a intelligencia do ~ 2. o do art. 51 do Regulamento 
de 4- de l\laio de 1856, a fim de que fosse estabelecida a in
telligcncía da expressão- maioridade leg-al. 

Em resposta tenho de declarar a V. S. que a referida ex· 
pressão deve entender-se no sentido fixado no direito civil, o 
consagrado no art. 100 do RPgulamcnto que baixou com o 
Decreto n. o 1.:1:31 A de 17 do Fevereiro de 185!~, isto h e, que 
a maioridade lrt~al, no caso de fJUe se trata, he a idade de 
21 annos. 

Deus Guarde a V. S.-José Ilde[onw de Souza Ramos ...... 
Sr. Directot· da Faculdade dLl Direito de S. Paulo. 

N. 371~.-JUSTIÇA.-Aviso de 31 de Agosto de 18G1. 

Declara ao Prrsitlrnlr da Provineia de S. Paulo, que niío pódc ser atten
dida a rerlama•;;1tJ !la Camara :\hmiripal tio TPrlliO <Ir S.1nta 17nbrl sobre 
a dl'libt•ra~iio qw• f()IIIÚra a l'n·,idt•nria dt~ mandar os autos daqurllé 
Termo, que foi tiPHHPnlhratlo do de l\Jon das Cruzrs c reunido ao de 
Jacarehy, para rslt~ ultimo, 'isto dt'JH'IHier de aYerigua~'õcs esprciat•s, su
jPitas ao conhccinll'nto t• drcis:1o jut!irial sobrr eompetPn<·ins c direitos 
de partes intnessaúas, u rrllJe,;sa desses processos findos. 

2.• Secção .-Ministerio dos Negocias ela Justiça.-Rio de Ja
neiro em 31 de Agosto de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Sua Magrst_acle o Imperndor, a Quem tive 
a tionra do apresentar o officio de V. Ex. sob n. o 2(i5 e data 
de 14 de Novembro de 185!), conccrn<'nte ú r<~presenlação da 
Camara Municipal do Termo de Santa Iznhel, que foi ulti
mamente dcsaunexado do de l\logy das Cmzcs, c reunido ao 
de Jacarchy, reclamando contra a deliberação que tomára essa 
Presidencia de mandar os autos relativos aos habitantes elo ter
ritorio desmembrado para o Termo de Jacarchy, visto entender 
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olla e o Escrivão de Orphã(s do Tru·mo de Mogy das Cruzes 
que só deverião ser •·emettidos os processos pendentes c não 
os findos e passados em julgado; Manda declarar á V. Ex., 
depois de ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Fazenda 
e Soberania Nacional, com cujo parecer se conformou, que, de
pendendo de averiguações cspeciaes, sujeitas ao conhecimento 
e decisão judicial sobre competencias e direitos de partes in
teressadas, e até dos proprios Escrivães, a remessa àesses pro
cessos findos, c dos livros em que se achem assentos communs 
do Termo de Santa lzabel e Mogy das Cruzes, não púde ser 
attcndida semelhante representação feita pela mencionada Ca
mara, que nenhuma competencia tem para a fazer; lkando 
reservado o direito das partes interessadas, á decisão judicial, 
com os recursos, que couberem, quando se houver de requerer 
a remessa de alguns desses processos c livros. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 375.-Aviso de 31 de Agosto de 1861. 

Declara ao Presidente da Provinda de S. Pedro do Sul que o Juiz de Di
reito da Comarca do Alegrete procedeu irrrgularmcnte, dando por eum
prida a sentença de tres annos rle snspensao, imposta em processo dn 
responsabilidade ao Escrivfio de Orph.1us tia Villa de Uruguayana, Ana
cleto Nolasco Rodrigues Paz. 

2.a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio do 
Janeiro em 31 de Agosto de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-A' Sua l\lagcstadc o Imperador foi pre
sente o officio de V. Ex., sob n. o 50 c data de 6 de l\Iarço 
deste anno, c bem assim a copia do que lhe dirigio em 23 do 
Janeiro ultimo o Juiz de Direito da Ü)marca de Alegrete, par
ticipando á este Ministerio q:Je, tendo sido o Escrivão de Or
phãos da Villa de Uruguayana, Anacleto Nolasco Rodrigues 
Paz, em 6 de Outubro de 1855, condemnado por crime de res
ponsabilidade á trcs annos e cinco mezes de suspensão, gráo 
médio dos arts. 145 e 154 do Codigo Criminal, c appellado 
dessa sentença para a Relação do districto, esta em 3 de Ou
tubro do 1856 a confirmára, segundo consta da-Hcvista dos Tri
bunacs-, quanto ao art. 1!,.5, e reformára, para absolver, quanto 
ao outro crime; que, porém, julgando-se extraviada a respec
tiva Carta de sentença, e achando-se clle suspenso do cxcr
c:icio de suas funcções desde 17 de Junho de 181>3, em que 
lhe foi intimada a pronuncia, rcqucrêra ao dito Juiz que hou· 



vcssc pm• cumprida a ref .. rida sentença, e este, depois de ter 
ouvido o Promotor Publico, assim ordcnára, não só porquo 
o mencionado Escrivão eslava privado do S!'U ollicio havia mais 
de cinco annos, e tet'Lt ha mui lo tempo vollado no exercício de 
suas l'unq·üPs, se niío tivPSSf) interposto n nppellação, como 
lambem porqtw, dispont!o o Dccreltl de 5 de Novembro de 1856 
que a pena de suspensão, imposta ao Empregado Publico por 
erime de responsabilidade, uiío deve ser cumprida senão de
pois que a sentença do htiz de Direito, da qual se nppdlou, 
ltc confirmada pelo Tl'ihunal Superic,r, seria injusto, se assim 
nã.o se proccdnt {JOl' inf'j'lidüo ou perseguição, ltitO dar pot· 
findo o so!frimento desse Fnnccionario, q ne esteve suspenso 
alóm do pmzo ú qut) foi le;ralnH'nle sujeito. 

E o Mrsmo Angu.;to Senhor, l'lll resposta ao seu citado of
ficio, 1\T rmda df•dara r ;í V. Ex., c!Ppois de ter ouvido o Con
selheiro Procurador !la Corôa, Fazenda c Sobemnia Nacional, 
com cujo parecer St' coniill'llJtm, que o dito .lui?. de Direito· 
})i'Ocedtm irrrgularmcnl<', <lanclo por cumprida a sentença, á 
l}IHJ se refere, \isto que os Jul~;adorcs cumprem, não sunn·cm 
as Leis nos caso·; oct·orrPnl•·s, e no de que se truta nada mais 
ao meslllo Juiz collllWlia l'rtz<:r, s<'não empregar os meios le
~Ms para descobrir, se pndesse, a causa e o autor do desap
pJrceimcnto do proccs1o; e, se o mencionado Escrivão so!Tt'ia 
l'!ll s11a ju:;!it:a, ;í t•slt', <'. n;\o ú <'lle ea~)in usar, querendo, dos 
recurso'; nnlinarios e ü\tr,wrllinarios, que pelas mesmas Leis 
fossem facullGdo,;, para c: rq;nração da injusti<;a c damno que 
lwuvrsse soll'rido. 

l)pns Gnarde a V. Rs..-Francisco dr. Pa.ttla de Negreiros 
Say{io Lobato.-Sr. Prc:;idcntc da Provincia do Hio Grande 
do Sul. 

N. 376.-AGniCIJLTURA, Cül\BIEHCIO E OIHlAS PUBLICAS: 
Em 31 de Agosto do 18G1. 

Sua l\Iagestnde o ! m pera dor I {a por bem que o Archivo da 
Secretaria de Estado dos Ncgocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas seju regido pelas seguintes 

Art. 1. 0 O Arcltivo da Srcrctaria de Estado dos Ncgocios dlt 
Agrieulttll'a, Connnercio e Obras Publicas he dc~linado para a 
gtwnla e const~rvaçfío <11~ IPdos o:; pai'ds r!'!rllivns a negocios. 
limlos d:1s Dir<'dnri:t'i. l'dl <!I!" ~~lln :::~ acha dividida. 



Art. 2. • O pessoal do Archivo con~tará ciTcctivamente de urrt 
1.• Ollicial, que scní o Archivista, c de um Amanucnsc, desig
nado d'entrc os da t.a Dirccloria pelo respectivo Director. 

Sobre rcclarn:H;ão do O!lidal Archivista, c quando a affiucncia 
do sc>rviço exigir, ser-lhc·ha colll~edido temporariamente o auxi
lio de mais algum cmprc>gado da IIH'sma JJircctoriu, ou de 
quulqucr outra, designado pelos Directorcs respectivos. 

Art. 3.• Ao Official Archivista incumbe: 
t.• Requisitar do seu Direclor todas as providencias que jul

gar necessarius para a regularidade c prompta execução do 
serviço, do que he incumbido. 

2. o Hcq uisitar do mesmo Dircctor todos os objcctos, de quo 
precisar para o expediente do Archivo. 

3. 0 Ter sempre em dia a classificação dos papeis, que lhe 
forem rcmeltidos na ordem, c segundo as regras prcscriptas 
nestas In~trueçües, de modo que possa satisfazer quaosqucr re
quisições das Dircctorias. 

~ •• o ConsPrvat· no maior asseio os moveis, livros, papeis, rnap
pas, c outros documentos que pcrtcuccrrm no Archho. 

Para este trabullw, e outros de igual natmcza, scr-lhc-ha 
concedido o servico de um sencnle durante as horas do tra
balho da Ileparliçfio. 

5. 0 Propôr ao seu Dircctm· as alternçõcs nestas Instrucr;ües, 
que n expcricncia aconselhar. 

6. 0 Itccchcr, passando recibo no prolocollo respectivo, todos 
os papeis, ou documentos que lho forem remeltidos pelas Di
rcctorias. 

7. o Passat· cerlirHio dos papeis archivados, quanrlo assim or
denar o Ministro c os Dircelores da Secretnriu. 

Art. 4. 0 O archivo cornpôr-se-ha de quatro grandes reparli
mentos correspondentes ás quatro Dircctorias; estes rcparti
mentos seriio nunwrados, segundo as Directorias a que perten
cerem. 

Art. 5.r Todos os papeis recolhidos ao Archivo serão classifi
cados por Oircctorias em seis grandes divisões, como se segue; 

1.• Decretos. 
2.• Camaras Legislativas, Ministcrios, Camaras Municipaes, 

c indivíduos residentes na Côrte. 
3." Hepartições c Estuhelccirnentos subordinados ao 1\Iinis-

terio da Agriculturn, Commcrcio c Obras Publicas. 
!~,a Províncias c exterior. 
5.• Petições. 
6. a Consultas do Consr:Iho de Estado c Circulares. 
Estas divisües se subdividirão em tantas classes quantas forem 

as especics que comprchcndercm. 
As mcmorias, relatorios, ou quaesrfttnr escriptos relntivos aos 

negocias que correm pelo Ministerio da Agricultura, Commerc.io 
c Obras Publicas, que forem offcrccidos por particulares, ou 

Decisões do Governo. '1 fi 



apresentados offieialmente, serão archivados na Bibliotheea da 
~ecretaria ; ficando, nos maços a que correspondercm seus ob• 
jectos, as notas que deverão indicar onde se achão archivados. 

Art. 6.• Os papeis da 1." divisão se subdividirão sob' mesma 
denominação nas seguintes classes: 

1.4 Actos do Poder Legislativo. 
2.• Decretos do Poder Executivo. 
3.• Decretos Geraes. 
4. a Portarias. 
Os Decretos do Poder Executivo se classificarão em dous 

maços, dos quaes um comprehenderá os privilegias ; e o outro 
lierá geral. 

Art. 1. o Os da 2. • di visão se classificarão nos seguintes maços: 
1. o Camara dos Senadores. 
2.° Camara dos Deputados. 
3. o Ministerio do lmperio. 
4.0 >> da Justiça. 
5. o » dos Estrangeiros. 
6.0 » da Fazenda. 
7.• » da Guerra. 
8.• » daMarinha. 
9.° Camara Municipal. 
10. Côrte. 
Neste ultimo maço se archivará a correspondencia de quaes· 

quer autoridades ou indivíduos do Município da Côrte, não 
especificados nos paragra pbos antecedentes. 

Art. 8. o Os papeis da 3. a divisão se em maçarão em tantas 
partes quantas forem as Repartições e Estabelecimentos publicos, 
a que pertencerem. 

Da mesma sorte os da r... • divisão serão classificados, segundo 
as Províncias e os paizes estrangeiros de sua procedencía. 

Art. 9. o Os da 5. • divisão subdividir-so-Mo em trcs classes: 
1. • Deferidos. 
2. a Indeferidos. 
3. a Pennas d'agua, cujas petições serão arranjadas alphabe· 

ticamente, e terá cada uma sua numeração especial. 
Art. 10. Os da 6.• c ultima divisão serão classificados, uns 

sob a rubrica « Consultas do Conselho de Estado )), e outros sob 
a de « Circulares >> • 

Art. 11. A classificação dos papeis será f~eita sempre p~1· ma· 
terias ou objectos. 

O papel, em que se tmtar de mais de um objecto, SCl'IÍ ooUo
cado no maço da ma teria maill importante; e nos m!lços corres
pondentes aos demais objectos serão postas notas resumidas do 
negocio, procedencia do papel, sua data e numero, com docta .. 
ração do maço em quo tivm· sido arcbivado. 

Art. 12. Para mais facilitar a busca de qualquer papel, divi
dir-~-hão ainda as classes em tantos maços, quantos forem os 



assumptos sobre que versarem, o nas respectivas capas se decla .. 
rará o objecto. 

Art. 13. As petições serão classificadas pelas letras do alpha
beto, e cada uma dessas classes se subdividirá em maços corres· 
pondentes ás letras iniciaes dos dous primeiros nomes dos peti
cionarias. 

Art. tr... Os maços subsidiarias serão separados por uma 
capa de papel almaço, no qual se el!creverá, além do objecto 
sobre que versarem os papeis nellc collocados, seu numero, 
sua procedencia c data, á medida que se forem archivando. 

Todos os maços subsidiarias serão reunidos sob uma capa 
de papel grosso, ou de papelão fino, que terá um rotulo, 
indicando a respectiva classe. 

Art. 15. Todos os papeis de qualquer divisão, que não po
derem ser precisamente classificados, formarão uma classe sepa
rada sob a denominação de «Diversos objectos. l> 

Art. 16. Os mappas, plantas ou quaesquer outros estudos 
de engenharia, ou objectos que acompanharem oficios serão 
archivados separadamente dos mesmos oficios ou papeis, á que 
vierem annexos. 

No oficio se declarará onde os objectos que o acompanhavão 
ficão archivados, c nestes se ligará um rotulo indicando o 
oficio ou papel a que pertencem. 

Art. 17. As respostas ás Circulares do 1\Iinistcrio formarão 
tantos maços quantas forem as mesmas Circulares, c na capa 
do cada maço se declarará a data da Circular, c se escreverá 
um ligeiro extracto do seu objecto. 

Art. 18. O Archivista não poderá mceber nenhum papel quo 
não estiver lançado nos protocollos das Directorias, os quaes 
serão escripturados na fórma do modelo junto. 

Art. 1.9. Logo qne fór recebido, na conformidade do disposto 
no artigo antecedente, S<~rá o papel immediatamentc guardado 
no maça da respectiva classe. 

Art. 20. O Archivista assignará os protocollos das Directorias 
que acompanharem os papeis findos, que se mandarem archivar, 
conferindo os ditos papeis na presença de um empregado das 
mesmas Dircctorias, que fôt· incumbido disso. 

A assignatura do Archivista nos protocollos o tQrna respon .. 
savcl pelos papeis. 

Art. 2L Para n~gularidade do serviço do Archivo, as épocas 
do recebimento dos papeis de cada J)ircctoria deverão ser 
diiTerentes, cabendo a primeira semana do mez para a remessa 
dos papeis da Directoria Central, a sPgunda para a JJirectoria 
das Obras Publicas, a terceira para a de Colonisarão, e a 
quarta para a de Correios. 

Art. 22. Só podem sahir do Archivo os papris, que forem 
pedidos por cscripto pelos Dircctorcs e Chefes de Secção. O 



pedido será fol'llmlado, segundo os modelos juntos, c collocado 
no maço, de onde se tiver tirado o papel. 

Art. 23. Ao Archivo liea annPxad;J a bibliolhcca da Secre
taria, a qual SP comporü: 

t.• Dos Helalorios dos ~linislnrios, dus Presideneias das Pro·
vincias, c de quaesqucr ottlr<ts autoridades publicas. 

2.• ])as gazetas diarias da C<\rtc assignada;; pela Secretaria, 
c das que são rcmellillas das l'rovincias. 

3. • Das memorias imprns~as ou manuscriptos, que forem 
enviados ou oiTerecirlos á Secretaria. 

4.• Dos livros c obras quo forem adquiridos. 
5.• Dos mappas e plantas. 
6.• Da Le<:(i<ibção. 
Art. 24. Não será recolhida á hibllolheca nenhuma 0bra 

ou folheto sem estar encadernado, sal\ o se não st~ prestar a 
isso. 

Art. 25. O Archivisla format"<Í um catalogo de lOllas as obras 
que fizerrm parte da hihliothccil, c todos os annos irá jun
tando-lhe um supplcmcnlo do qu1~ ftlt- recebendo. 

Esle catalu;;cJ, .: , . :.; ' .:du:d,;, sPrú ;1ssigrwdo pelo Ar-
chivista, c mbricudo pelo Hircctor da Dircetoria Central. 

Art. 26. O Archi\ isla passará as cerlidiiPs dos papds llndos 
archivados, á Yista tl<' onlclll, ou despacho cscriplo dos Di
rectores da Secretaria. 

Art. 27. O ArehiYbta h<' n'sponsawl, sillva força maior, pelo 
extravio ou dallln ilic<lçiío tlr objc'clos ela bi bliot hecn. 

Art. 28. Logo que <tllal<!ller livro da bibliolhecn exigir nova 
encadernação, não sú para que sc~ja conservado, como lambem 
para que não <'slragUI' os ontros, o Archivista devrrá rrqui
sitar por cscriplo esh proyid1:nda do seu Dircclor. 

Art. 20. Nenhum livro on folheto da bibliollteca poderá 
dcllu sallir sem pe<lido por cscripto dos Direetorcs c Chefe:> 
de Secção da s~·crl'laria. 

Art. 30. Os cxtractos dos .Tornacs diarios, c as mir~las da~ 
actas da Junta do l\linislctio serão ilrchivados em maços sepa
rados srgundo a ordem chronologica. 

llalacio do Hio de Janeiro em 31 de Agosto de 1861.
llfanoel Felizardo de Sou:oa e JI!Jcllu. 



N. I. 
1861 

Julho PERNAl\JnUC:O. Oficio do Supc-
rintC'nd<·nte dn 15 de Janeiro de 
HWI , questão com o crnprcilci
ro Funws. 

E~tNida de 
ft"l'l'O• 



Estradas tle rodagem. 

1861 

Julho 1 UNIÃO E INDUSTR.IA. Officio do Es~rada de ro• 
Presidente da Companhia de 14 dagen1. 
de Fevereiro de 1861 , pedindo 
pagamento da subvenção relativa 
ao ultimo semestre. 



Obras Publicas Geraes. 
1861. 

Julho. 1 MINAS. Oficio do Presidente da 
Província n. • 24. de 7 de Feve
reiro.-Concerto de que necessita 
a estrada do Passa· Vinte. 

Obras Publlt>a• 
Oeraes. 



Obt\\S l,ublicas do )fnnicitlio da CfWle. 
1861. 

Julho. 1 ENCANAI\lENTO no BARHO VEB.-
1\IELIIO. O!Ticio do lnsr;cctorl~c
ral das Ohras Publicas de !~de 
Fcyer<'iro.-Ncccssidauc de sub
stituir-se alguns tubos que cslüo 
arruinados. 

Oht"as l'nblieas 
tlo Jtltutidttio 
tla Cih•tc. 



N. 2. 

Modelo para o pedido dos 11apeis do archh'o. 

Dircctoria em tfc I:-.: 

A Secção necessita do do 

d(~ 1 s 

quo se acha escriplurado no livm do Prolorollo J'PSpl'dho 

sob n.• 

o DIRECTOR ou CHEFE DE SECÇÃO 

Decisões do Got·erno. 50 



A 

N. 3. 
ftlo(lelo para o pedido dos papeis archivados, que não 

se acharem nos Protocollos. 

Directoria em de 18 

Secção nc>cl'ssila do do 

de de 18 

sobre 

O Dmt~CTon ou CnF:FE DE SECÇÃo 



-~395~ 

.N. 377.- FAZENDA.-Em 2 do Setembro do 1861. 

Sob rc fiscalisaçilo c arrccallação !lo imposto !lo sdlo. 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 2 
de Setembro de 1861. 

De conformidade com a Imperial Resolução de 1~! de Julho 
proximo passado, tomada sobre Consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho de Estado, a cujo exame foi submeltido o reque
rimento, que a Commissão da Praça do l.ommercio desta Capital 
dirigio ao Governo Imperial, pedindo o eslabelecinwnto de uma 
Estação .Filial da Reccbedoria do Hio de Janeiro, onde com 
mais facilidade c promptidão podessern ser sr~llados os títulos 
commerciaes qne amuem ;íqnella lkpartição mu grande escala, 
e representando contra a disposição do art. 3. o do llPgularrwnto 
n.o 2.713 de 26 de Dezembro de 1860, que manda applicar 
o sello a que crão sujeitas as cartas do credito a todo o acto 
que contiver obrigação e constituir titulo a litvor do mutuantP, 
d'ondc conste a somma realmente abonada; do art. 1." do 
Decreto n.o 2.733 de 23 de Janeiro proximo passado, <!IIC cxigiJ 
a intervenção do Corretor nus transnc\·ões a !ti designadas; e 
bem assim do ar L. 9. o do mPsmo Decreto, que dispõe que taes 
transacções só possão ser realizadas dentro das Praças de Com
mercio, no local e hora para esse mister marcados; cumpre-me 
declarar a V. S., para esclarecimento da H e partição a s<~u cargo 
e devidos c!Teitos : 

1. o Que, estando hoje a Hccebcdoria do H i o de .1 aneiro, P 

a officina da Estamparia habilitadas para satisfazer as exigencias 
do publico, com a desejada presteza, e existindo em diversos 
pontos da Cidade casas particulares encarregadas da venda do 
papel sellado eom as diiTerentes taxas do novo lkgulanwnlo, 
pelo que cessárão os motivos que natural c momenlaneanwnlc 
produzirão alguma demora no expediente ua dita Repartição 
durante os primeiros dias da execução do relbrido Hegulamento, 
não ha acluulmente necessidade dP cr<~ar-se a J~stur;.ão Jli!Jal 
pedida pelos supplicantes. 

2. 0 Que a disposição do art. 3. 0 do vigente Hcgulamento 
do scllo, concernente ás cartas de credito, contrm uma iscru;fio 

, determinada a bem do cornmcrcio c do publico em g<~ral, 0 
não urna cxigencia fiscal que tcn h a por 11m aeautelrr qual<tiH'r 
falta de pngamento do imposto; por quanto desse modo se 
quiz assentar o imposto, não sobre o simples mandato OH aber
tura de credito, mas sobre sua realização, OH qualquer outro 
ado novo obrigatorio, que constitua titulo em lilVor do mu
tuante. Como, porém, os proprios interessados reclu mão contra 
este modo de arrecadação, ou seja pelo trabalho de rccorret· 
muitas vezes, em virtude do mesmo titulo, á Estaç11o Fiscal, 



ou seja pela difficuhb!le rm que podem ach:tr-se os banqueiros 
quando tacs Ululo:-; diio lugar a contas correntes, para discri· 
minar, entre as quantias recebidas e entregues pelos creditados, 
ou abonados, aquel las <pte estão sujc'itas ao sello, as quaes 
nfí.o podem exceder ú importancia dcsi~nada em cada um dos 
mesmos cr<'dilos; cutnprr~ considerar a dlada disposição do art. 
3. 0 do Regulanwnlo dr~ 2!i de 1kwmbro como facultativa, na 
parte em qtw ('Onlóm a di la isctu:ão, ou favor, com tanto que 
em todo o easo s1·ja p<~~:o o i mpr;sto a lé o yalor dcwido, ou 
de uma VPZ solJI'(~ a propria <'<trla <h~ credito, ou pareiulmente 
sobre os ad<h a qttl' <'ILt dPr ltt~·.ar e c·nntcnhüo obrigação ou 
constituão titulo u l";,nn· elo llii!Luante. 

3." l'inaltnc~ntn quP ao :\Iinisll'rio da JnsU<:a, a qtwm serão 
rcmellidos o dito n'qtwritttt'ttto P parl'eerc~s dados sobre o mesmo, 
compnte a tleri,;;to c\;ts ques!(IPS cout·cmcnles ;ís disposições dos 
arls. 1." e \l.'' do llt>tTdo n." 2.'í:l3 ele 2:3 de Janeiro ultimo, 
contra os quaes l'i'!li'Pscnta a Commissão da praça, dando-lhes 
uma intclligPnl'i.1 que~ não hc a VPnladeira, como se vô do Aviso 
de 14. de Fevr.reiro 11ltimo, expctlido pelo mesmo Ministcrio. 

Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.-Sr. 
J)ircctor (;eral interino das l{cmlas Publicas. 

N. 378.- ]~m 3 ele Setembro de 1861. 

As gratifieaçürs de Enfl'rnwiros militares, os de yolunt.wios c de segundo 
('ll~ajanteulo nilo estão sujl'ilas ~lOS direitos de 5 °/0 • 

l\linistcrio dos NPgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3 
de Setembro de 18GL 

.Tosó 1\Iaria da Si h a Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, tl1~ conformicladc com os Avisos do .Minis
tcrio da GuPrra de :w de Agosto de 185!J, 16 de Julho de 1860 
e 3 de .Junho ultimo, c tendo presente a informação prestada 
pelo Sr. Inspeelor da Thcsouraria de Fazenda de S. Pedro á 
])irectoria Geral de Contabilidade do Thcsouro em seu officio 
n.• 25 de 25 de Novembro de 1859; ordena ao mesmo Sr. Inspector 
que n~stitua aos (a bos de Esc1uadru do 3. o Batalhão de Infan
taria, lloniraeio H()(lrigucs de Ahucida c l\1ancrL Cypriano Ta., 
vares as quantias inlc'gracs lJUe pagarão na Collcetoria de S.' 
Gabriel de direitos de~ cinco por cento calculados sobre as. 
grati!lcaçõcs de suas nomeações para Enfermeiros das Enfer
marias Militares de l~ngó c do 1. • Regimento de Artilharia & 

cavallo, c do Hospital do cxtincto Corpo de Exercito de obser.: 
vação; visto como as gratil1cnt:ões dos ditos Enfermeiros Dlt 



estão sujeitas ao pagamento dos direitos de o 0/ 0 , segundo os 
arts. 170 o 218 do RrgnLmH~nlo de i dn l\farço de 1857 c das 
Decisões 11. 01 !H do 1." dil Abril ~~ 1!Y7 de 21 de Agosto de 
1852, assim como não est;lo 11s ~rntificat:<it•s de voluntario e 
de segundo nngajunwntQ.--.Iosé Jl'íuri:1 da Silra Paranhos, 

N. 370.- ~L\HINHA.-Ari~o rlr• :1 rlr Sclrmhro rln 1861. 

Mnndll obscrl'nr o Jlrl(ulnmcntr) Jllll':l a Jlnt!ca, nnndrt no IIP~pltnl ria 1\Ja~ 
~ riuha dtl l'roYlncl>! ti~ llnhia. 

1.• Secç11o.-Hio dii Janci!'o.-:'1Hnlsterio dos Negocias da 
Marinha em 3 de Sctembrn de 1861. · 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Magcstudc o Imperador Ha por hem 
que na botica, crcada no Hospital da l\J arinha dessa Província 
po1· Aviso de r~ de "Julho ultimo, se ohserre o incluso Re
gulamento: o que communico a Y. Ex. para sua inlelligencia 
c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim José Ignacio.-Sr. Presi
dente da Província da Bahia. 

Re~ulatueufo J•a~t•a a Botica do llost•itnl da 
lllar•inlaa dn t•t•ovincia dn llalaiu, ct•t•udu J)Ot• 
Llviso de LI de .JuUto uiHnu~. · 

Art. 1. 0 A J3olica .lo Ilo>pil<ll da l\!Jrinha da Bahia será 
administrada e servida por um l1ltnnnaceulieo do Corpo de 
Saudc da Armad<1, ao qual compelem as Sl'f.Winles ohri~aç<11•s. 

§ 1. o Ter em boa arrer:adar;ão ns dro;.:as, \ asos e ulensilios 
da Ilotica, ayiar o receitnario, e allen!ler a qtw lwjão scmpw 
preparados os tm~dicarrwntos ollicinaes do coslunH'. 

§ 2. o Conservar a llolicn sempre providn de drofjns e me
dicamentos de maior consumo no Hospital ; fazendo a tempo 
os pedidos, a fim de evitar qualquer demora na promptificnç.ão 
do receituario. 

§ 3. o Preparar immediatarnente todos os remcdios, que os 
. Facultativos receitarem para o monwnto. 

§ 4. o Examinar o rcccituario do dia, c, achando prescriplo 
algum remcdio, que niío lwja na Botica, participar ao Fa
cultativo, que <1 tiver receitado, para o substituir por outro, 
emquanto aquellc se não aprompla, visto não o poder fnzet' 
por seu arbitrio. 

§ 5. 0 Satisfazer os pedidos de rnrdicarnentos e utensílios, 
que com o competente despacho llte forem feitos pelos Cirur-



giões ou Pha1·maccuticos dos navios da Armada, uma vez orga· 
nisados, conforme a Tabclla-A- do Regulamento dos Hospitaes 
de Marinha ; devendo os ditos Cirurgiões c Pharmaccuticos 
assistir ao seu recebimento, para examinarem, so os objectos 
fornecidos são de boa qualidade; e, quando não fór possível 
attcnder á esses pedidos, participar ao lnspector do Arsenal, 
para dar as providencias necessarias. 

§ 6. o Preparar e entregar as ambulancias, que se houverem 
de supprir aos navios pequenos, que não tem Cirurgião, pre· 
cedendo os competentes despachos. 

§ 7. o Preparar na Botica os medicamentos magistracs c om
dnars, salvo o caso de não ser possível aprompta-los por 
falta de meios. 

§ 8.0 Organisar, todas as vezes que na Botica não houver 
quantidade nccessaria de drogas para satisfazer os pedidos dos 
navios da Armada, uma relação do quo f~11tar, e rcmcttê-la 
com officio ao Inspector do Arsenal, para este providenciar, 
na fórma do A viso de !~ de Julho de 1861. 

§ !) . o Fornecer aos Cirurgiões dos navios da Armada alguma 
droga, ou m<'clicarnento, que clles pedirem, c não estiverem 
inclui dos na referida Tabella, precedendo despacho do Chefe 
de Saude da Eslaeão Naval. 

% 10. Fazer toda a escrípturaçã9, tanto da receita, como 
da dcspeza, veriHnala esta ultima pelo t.o Cinq,;ião do Hos
pital, e sujeita ú approvação do [nspeetor do Arsenal, na 
fórma do A viso menrionado uo § 8. o 

Art. 2. o As drogas, nwdic<mwntos, e iodos os mnis objectos, 
que forem uecessarios, ser:to fornPcidos pelo ConselhÇl de Com
pras, precedendo os rcspcelivos pedido~, assistindo u Pharma
ceutieo á comprn dos mcdicanH'ntos e drot(as. 

Art. 3.• U Chefe dt~ Saude da E~;tação Naval, e o 1.0 c 2.• 
Cirurgiões do Hospil;;l e~;aminarão conjmH:tanwnle, todas as 
vezes que j ulgnrem nect~ssario , o estado das drogas e ulcn
silios da notiea na presenç.a do Pharmacculil;o: de um exame 
a outro não deverú decorrer prazo maior de seis mczcs , e as 
drogas, que Sf~ acharem em má o eslndo, serão inutilisadas, 
depois de pesadas ou medidas, para se litzer o competente 
Termo em livro proprio, que todos assignarão. 

Art. 4-.o O J>harmaceutico do Hospital não consentirá dentro 
da J~olica pessoas exlranhas, nem permittirá njuntamcntos, 
jogos, & c., c sení responsavel por tudo quarllo pertencer 
ao Estabelecimento, c obrigado a pagar qualquer droga e o 
mais que faltar, ou se oetcriorm· por descuido seu. 

Ar L. 5. o O Pharmaceutico do Hospital será t>ubstituido por 
qualtjuer dos que se acharem na Estação Naval, e ft\r designado 
pelo Chefe de Silude respectivo, quando houver requisição do 
Jnspector do Arsenal. 

Aft. 6. 0 Tanto o C!wli~ de Scmde da Estação, como o t.o 



Cirurgião do Hospital, inspeccionarão a Botica, todas as vezes 
que acharem necessario, afim de ver se tudo se conserva em 
boa ordem, se as drogas e medicamentos estão bem acondi
cionados; e de qualquer falta, que encontrarem, darão parte 
por escripto ao lnspcctor do Arsenal, para providenciar. 

Art. 7.• Poderão ser admittidos sómcnte dous alumnos de 
Pharmacia da Escola de Medicina , quando approvados nos 
dons primeiros annos do Curso. 

Estes praticantes serão admittidos, precedendo proposta do 
Chefe de Saude ao InspetOl' do Arsenal , que os nomeará. 

Art. 8.• Os alumnos de Pharmacia, que praticarem na Bo
tica do Hospital, c alli fizerem o serviço, que d'cl!cs for exigido 
pelo Pharmaceutico respectivo, terão mção c luz no Hospital, 
e serão preferidos, quando se trate de nomear Pharmaccuticos 
para o Corpo de Saude, não havendo Pensionistas ordinarios. 

Palacio do Rio de Janeiro em 3 de Setembro de 1861. -
Joaquim José I gnaci.o. 

N. 380.- GUERRA.-Aviso de 3 de Setembro de 1861. 

Determinando que nos Corpos de duas companhias exerçn as funcçoes de 
Fiscal do Conselho Eeonomico o Commandante do Corpo. 

2.a Directoria Geral.-t.a Secção.-Río de Janeiro.-l\'linis
terio dos Negocios da Guerra, em 3 do Setembro de 18()1. 

lllm. c Exm. Sr.-Em solução ás duvidas apresentadas pelo 
Commandante do Corpo de Guarnição dessa Província, e que 
V. Ex. submetteu á decisão do Governo Imperial com o seu 
officio de 22 de Maio ultimo, relativas a nomeação do Official, 
que deve exercer as funcções de Fiscal do Conselho Economico 
do mesmo Corpo ; por isso que tendo de ser nomeado para esse 
cargo um dos Capitães, como determina o A viso de 3 de Abril 
do corrente anno, que se pratique nos Corpos de duas com
panhias; e devendo tambem um Capitão serviL· na qualidade 
de Thesoureiro do mesmo Conselho Economico, segundo dispõe 
o A viso de 28 de Novembro de 1855, não poderão alternar os 
dous Capitães do Corpo no exercício das funcções de Thesou
reiro, na fôrma do Aviso de 31 de Janeiro de 1856, sem que 
alternem tambcm nas de Fiscal; acontecendo deste modo ter 
o mais moderno de fiscalisar as contas do mais antigo; declaro 
a V. Ex •• que nos Corpos de duas companhias, como o de Guar
nição dessa Província, deverão os respectivos Commandantes 
ser os Fiscaes dos Conselhos Economi'!os dos mesmos Corpos. 

Deas Guarde a V. Ex.-Marque~ de Caxicu.-Sr. Presidente 
da Frovio.cia do Paraná. 



N. 381.-- A viso do 4 de Setembro de 1.861. 

Dr.>il!llatulo ;ts ~al1,1s, cpw çomp~tcm ás Fortalezas de Snntn Cruz, dn Lage1 
P- ele !:' .. !oHo da Barra tlu lHo de Jl)nelro, 

3,G Dirertorla Geral.-:!." Secefio.-Hio de Janeiro.-Minis· 
terio dos Nc·gol'ios da Gucrrn, cri1 4 de Setembro do 1861. 

lllm. c Exrn. Sr.---llmendo as Fortalezas da Lago e S. João 
dar salvas tão sómentc nos dias de Festa Nacional, designados 
no Decreto n. • 501 de 19 de Agosto de 18t.8 ; e bem assim 
no dia 2/r. de Setembro, como dispõe o Decreto n.• 224, de 24. 
de Setembro do 1842, pertC'nccndo as mais solvas exclusiva· 
monto ó. Fortal11za de Santa Cruz da Borra do Rio de Janeiro, 
segundo a Provisão de 20 de Julho de 1846; assim o declaro 
a V. Ex. para seu conhecimento c execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Marechal 
do Ca111po, Francisco Felix da Fonseca Pereira Pinto. 

N. 382.-JUSTIÇA.-Aviso de C.. de Setembro do 1861. 

Ao Presidente ela ProYinria ela rarahyba.-Decl<tra qnc, quando o Juiz de 
Orphãos, a\crbado ele susprito nas causas de inventarios, não reconhecer a 
suspPição, c estirer a ,ua jurisdicçuo reunida á Municipal, c dado o caso 
de não se achar no TPrmo o Juiz dr Direito, deve ser chamado para ad
junc!o u suppleute do Juiz l\lunicipal c de Orphãos. 

. 
Ministcrio dos Negocios da Justiça.-Rio de Janeiro em 4 

de Setembro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-'-- Levei ao alto conhecimento de Sua Ma
grstade O Imperador o Officio dessa Presidencia datado de 7 
de Fevereiro ultimo, acompanhando outro do Juiz de Direito 
da Comarca do Pilar, em que consulta á quem deve o Juiz 
de Orphãos, averbado de suspeito nas causas de inventarias, 
se não reconhecer a suspeição, chamar para adjuncto, quando 
estiver a sua jurisdicção reunida á Municipal, e dado o caso 
de não achar-se no Termo o Juiz de Direito, por isso que, 
pela doutrina dos Avisos de 24. de Outubro de 1837 e de 24. 
de Setembro de 1838, em taes suspeições, devem ser chama
dos para adjuncto o Juiz Municipal ou o de Direito se estiver 
no Termo. E O Mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o Con
selheiro Procurador da Corôa, Fazenda e Soberania Nacional, 
com cujo parecer se conformou, Houve por bem Decidir que 
estando a hypothese, de que se trata, quasi litteralmente fi
gurada na Ord. Liv. 4.•, Tit. 96, § 25 in fine, a qual manda 



,'.10 Juiz da Partilha tomm· por adjuncto um dos Vereadores do 
'ugar, que seja mais sPm suspeita, disposição esta firmada na 
razão dn ~erern os Vereadores substitutos imrürdiatos dos Jui
zes do Fóra e Onlinarios, deve sor chamado para adjunclo, 
em quanto Ilào f!il' tomada alg-uma proYidPncin pelo Poder 
LHgislativo, o snppll~nte do .Juiz Municipal c de Orphilos. 

Deus Guardo il V. Ex.--f?rancisco de /'aula de Negreiros 
5rt}làO Lobu(rJ ,=~Sr. Pn)iiÍrlll!l H; da, Proviuciu da l'arahybu, 

N. 383.-FAZE~DA.-Ern !~de Setembro de 1861. 

~ebre o maximo da emissão do Banco Commercial e Agrícola compre• 
hendidas as rcspcc(i\ as Caixas Filiacs. 

Minísterio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 
4 deSetembro de 18()1. 

Jllm. c Exm. Sr.-Em officio de 10 de Junho ultimo con
liUltou o Fiscal efl'ectivo do Banco Commereial e Agrícola se, 
á vista da tabella annexa ao Decreto n. 0 2.685 de 10 de No
vembro de 1860, que fixou em 7.237:900~ o maximo da 
emissão do mesmo Banco, dr•signando G. 3:37: 900::i> para a 
Caixa Matriz e 900: 000~ para as suas Filiaes, devia-se en
lenuer que cada uma destas duas quotas foi uma concessão 
especial c privativa, c que, portanto, se acha a segunda pre
judicada pelas disposiçõ!\S dos actuaes Estatutos das Caixas 
Filiaes de Campos e Vassouras, que lhes não consignão a fa. 
cuidado da emissão. 

Ouvida a Seeçfio de Fazenda do Conselho de Estado sobre 
l!emelhante duvida, cabe-me, em cumprimento da Imperial 
Resolução de Consulta, tomada em data de 28 do mcz ul
timo, declarar a V. Ex., para que o faça constar á Dircctoria 
do Banco, que, uma vez fixado o rnaximo da emissão desse 
estabelecimento, segundo a regra prescripta no art. 1. • da 
Lei n. • 1.083 de 22 de Agosto de 1860, cujas disposições são 
indubitavelmente comprehensivas das respectivas Caixas Fi~ 
liaes, podia cllc, como fel, concentrar na Caixa Matriz toda a 
sua omissão legal, ou conserva-la distribuída corno estava, o 
presuppóz a tabella anncxa ao Decreto n. o 2.685 ; consequen
tcmente os Estatutos das Caixas Filiacs de Campos c Vas
souras, tirando a estas a faculdade de cmiltir, não flzcrão mais 
do que estabelecer como precl~ito legal uma providencia quo 
a Dircctoria do Banco Commcrcial c Agricola estava autori
sada para pór em pratica: niio alterão nem as disposições 
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da Lei n.• 1.083, nem as do Decreto n." 2.681$, ou o computo 
da tabella n.o 1, hoje modificada pela reducção approvada por 
A viso deste Ministerio de 31 do Maio proximo passado. 

Deus Guardo a V. Ex.-J os é Maria da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro Carlos Carneiro de- Campos. 

N. 38'•··- Em 5 de Setembro de 1861. 

l'agamcnto de vencimentos a um Juiz Municipal pronunciado 
l'IIl crime de re,ponsabilidadc. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 5 
de Setembro do 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, tendo presente o officio do Sr. Inspector 
da Thcsouraria de l<azenda de Minas, n. o 67 de 31 de Agosto 
de 1858, em que consulta qual o vencimento quo deve abonar 
ao Juiz Municipal do Termo de Montes Claros de Formigas, 
Bacharel Vicente Justiniano Bezerra Cavalcanti, que, pronun
ciado em 6 de Novembro de 1~56 por crintc de responsabi
lidade, f6ra removido em 30 de Dezembro do mesmo anno 
para o Termo de 'Minas Novas, c não obstante a pronuncia 
tomára posse e entrára em exercício deste ultimo lugar, por 
ordem da Presidencia da Província, em 16 do Maio de 1857, 
continuando o processo da pronuncia até que em 3 de Março 
de 1858 foi absolvido; e attendendo a que no tempo decor
rido desde a pronuncia até a absolvição se achão compre
hendidos tres períodos ; a saber, o 1." desde a intimação da 
pronuncia até a communicação <JO pronunciado da sua remoção; 
2. o desde que o pronunciado teve conhecimento da mesma 
remoção até entrar no exercício do seu novo lugar, de Juiz 
de Minas Novas; c 3. 0 desde que começou a exercê-lo até 
ser absolvido : declara ao mesmo Sr. Inspector, que, nos termos 
do ::nt. 165, § 4." do Codigo do Processo Criminal, tem o 
Juiz de que se trata direito a receber no primeiro período a 
metade do vencimento de Juiz Municipal de Montes Claros ; 
que no segundo período nada tem que receber, visto não ser 
applicavel aos Juizes l\Iunicipaes a disposição do art. 40 da 
Lei n. o 369 de 18 de Setembro de 18f~5. segundo a decisão 
n.• 129 de 17 de Março de 1852, por isso que não são os 
mesmos Juizes consider<Jdos .Magistrados, como declarou a Cir
cular do Ministerio da Justiça de 24 de Janeiro de 1844 ; e 
quanto ao vencimento do terceiro período, que se deve abonar 
tan1bem u metade do respectivo ordenado. uma. -vez. que por 
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ordem superior teve o nomeado posse c exercício da Vara 
de Juiz Municipal de Minas Novas, c foi a final absolvido ; 
cumprindo observar que o vencimento supra mencionado tanto 
no primeiro como no segundo período, deveria ser abonado 
integralmente quando o pronunciado foi absolvido, nos termos 
do art. 171J. do citado Codigo do Jlrocesso, se por ventura 
nada se lhe pagou desde qué foi pronunciado. E como per
tence actualmentc a exercícios findos qualquer quantia que 
desses vencimentos se tenha ainda de pagar, inclusos devolve 
ao SI". Inspector os documentos que remetteu, para liquidar 
a divida na fórma prescripta na Circular de 6 de Agosto de 
1847, se a parte o requerer. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 385.- IMPERIO.- Aviso de 5 de Setembro do 1861. 

Ao Presidente da Provincin de S. Paulo approvando a sua decisão, de não 
poder o professor de latim c fraucez a!'cumular o I'Xercicio do cargo de 
Vereador. 

3.a Secç.ão.-Rio de Janeiro. -1\Iinistcrio dos Ncgocios do Im· 
perio em 5 de Setembro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr. -Levei ao conhecimento de Sua 1\Iagcs
tade o Imperador o olllcio de V. Ex. de 6 de Fevereiro ul
timo, n. 8, em que submelle á Imperial approvação a sua 
decisão pela qual declarou ao professor publico de latim c 
francez da Cidade de l\logy das Cruzes que este emprego ho 
incompatível com o exercício do c<Jrgo de Vereador. 

E o mesmo Augusto Senhor, conformando-se por sua lm· 
mediata Resolução de 28 de Agosto proximo passado com o 
parecer da Secção dos Negqcios do lmperio do Conselho de 
Estado, exarado em consUlta de 9 de Julho ullimo, Houve 
por bem approvar a referida decisão, visto que será muitas 
vezes impossivcl o excrcicio das funcçõcs dos dous empregos, 
ou se procurará concilia-lo com drtrimento de algum delles, 
por deverem ser desempenhados nas mcsm<Js hor<Js. 

O CiUe comrnunico a V. Ex. par<J seu conhecimento, c um· 
prindo que o referido professor seja dispensado do cargo de 
Vereador nos termos do Aviso de 22 de Julho de 18!~3, 
caso elle peça dispensa, c ficando no caso contrario sujeito ás 
providencias que empregar a autori'd<Jdc, a quem está subor
dinado, para obstar que sejão sacrificados os deveres do ma
gisterio ao exerci cio do cargo de Vereador. 

Deus Guarde a V. Ex. -José lldefonso de Sou~a RamO$, 
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 



N, 386. - A viso de 6 de Setembro de 1861. 

4o Pr~sidcnte da ProYinria !li' Pcrnamlmro .wproYando as decisões que 
· (leu; 1.'' de po!IPr 11111 Vereador :;rr suhstitl]ido por outro que ~e irmilo 

Q\1 Ctlnhado ; ::. 0 !)~ nfl1.1 JIO<iPtTm l'!'njt· ronjunctnmcntc. na CanH\ríl o 
~ogro c gcnm, 

3.• Sccçiitl, -lHo de Janeiro.- Mlnisterio dGs Ncgoclos do 
lmpcrio crn (J de ~rtcmhro rlc Jt:;'il, 

111m. o Exm. St·.- Ac(~uso mccbldo o omclo quo V. Ex. 
mo dh·ig!o em data dc- n do Jnlhn ultimo, subrnettendo á 
opprovnç!'!o do Govcmo Imp!~rinl u~ seguintes decisões pot• V. 
Ex. dadas ás duvidas que lho fnnlo pt•opostas pela Camara 
Municipal do Buiquc. 

1.• Que no impedimento dr nm Vereador póde ser cha
mado como supplenf.e uu1 seu irmão ou cunhado immediato 
em votos. 

2.• Que o sogro nrío J1óde fnnecionnr conjunctamente com 
o genro como Yereadores no mesmo anno e na wesma Ci
dade ou vil!a. 

Em resposta tenho dn declarar a V. Ex. que o Governo 
Imperial approva <1s referidas decisões; n ]lrimrira porque a 
Lei do t.o de Outuhro de 1828 no art. 23, sómentc prohibc 
o serviço ronjnncto de irmãos P cunhados, como já se acha 
declarado em Avi~o d1• () d(~ NmPmbt·o de 1833, c a segunda 
por ser confonue ao .\viso di) 18 tle Março passado, pelo 
qual se declarou ao Presidi~IÜI) da Província da Parahyba, que, 
embora não cstt•ja n:1 refPrid<l Lei expressamente prevenida 
esta cspecie, corntudo está no espírito dcl!a excluir uma se
melhante concurreneia, sobr!'lu<lo tendo excluído os cunhados, 
que sendo tamhem <~Iins, estão em parentesco mais remoto do 
que o sogro c o gPnro ; devendo entretanto observar-se que 
no caso de estar impedido o genro, nenhum inconveniente ha 
em que funceione como Vereador o sogro, ou vice-versa, com 
tanto que o exercieio de taes funcçües crssc logo que se apre
sente o impedido. 

Deus Guarde a V. Ex. -José Ilde(onso de Souza Ramos. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 



N. 387. -JUSTIÇA.- Em 9 de Setembro de 1861. 

Os Promotores. Publicos unieamcutc são impedidos de dar denuncias e 
promover accusaçõcs, qum~do. a respeito delles se verificar alguma das 
hypothescs do art. 75 do Cotllgo do Proees;o, 

l\Iínisterio dos Ncgocios da Justiça.- Bio de .Janeiro em 9 
de Setembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo o .Juiz de Direito da Comarca do 
Rio Grande, ness:l Prmincia, par!icipatlo a r. Ex .. que se 
achava parado o processo dn responsabilitiatlc instaurado ao 
cx-Collector das l\enclas GPraPs tla Cidatk dt• l'Piolas. Thomaz 
Francisco Flores, accnsado de crime tlt) JH)t:ulalo, por se ter 
dado de suspeito o respt)Ctivo Promotor Puhlieo, e niio haver 
quem se quizcssc prestar a servir este cargo; ao que Y. Ex. 
respondeu, segundo o communicou a este Ministerio em 
oficio sob n. 109 c data de J O de Maio ultimo, que tendo 
a legislaçiío do Proce:1so Criminal stimenle Pstaheh'cido, no 
art. ü1 do respectivo Cmligo, as Slh!H'içiít'S e n:eusações 
dos julgadores, não podem cxtcntlt:r-sn essas disposições aos 
Promotores, que, como oq.;ãos do :\linisterio Publico, uni
camente são impedidos de dar denuncias c promover accu
sações, quando a respeito delles se verificar alguma das hypo
theses do art. 75, cumprindo-lhes em lodos os mais casos 
desempenhar as funcções do cargo, e incorrendo, quando o não 
fação, no crime previsto no art. 12!), % 1)." do Codigo Cri
minal, c em todos os de que trata a Secçiio (i. a, Cap. 1.", Tit. 
5. • do mesmo Co digo: Houve por bPm Sua l\Jagestade O Im
perador, á Quem tive a honra de apresentar o referido oficio, 
Decidir, depois de ouvido o Consultm· interino dos Negocios 
da Justiça, que bem respondida foi por V. Ex. n questão pro
posta, devendo, no entanto, advertir o Promotor l'ublico pelo 
seu irregular procedimento, que causou a demora do anda
mento do processo instaurado contra um rcsponsavcl á Fa
zenda Publica, processo que lhe !:umpria promover eomo 
está declarado no Aviso n. 262 de 24 de l\ovcrnbro de 1852. 

Deus Guarde a V. Ex. - Francisco de J>aula de NegHiros 
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da Província do Hio Grande 
do Sul. 



N. 388.-Aviso de 9 de Setembro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia do Piauhy.-Declara que só são sujeitos ao jul
gamento á revelia os réos de crimes afiançaveis, estejlio ou não afian
çados. 

2.a Secção.-Ministcrio dos Ncgocios da Justiça.-Rio do Ja
neiro em 9 d;) Setembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao officio de 31 de Maio 
ultimo, em que V. Ex. submctte á alta consideração do S. 
M. O Imperador não só um ollicio do Juiz de Direito da Co
marca do Campo l\laior, consultando se um réo pronunciado 
nos termos da Lei n." 562 do 2 de Julho de 1850, estando 
ausente, pódc ser julgado á revelia, CO!UO tambem a decisão 
dessa Prcsidencia que, fundando-se na letra do A viso n. o 220 
de 5 de Dezembro de 1850, declarou ao mesmo Juiz de Di
reito que só são suj<~itos ao julgamento á revelia os réos de 
crim~s afi:mçavcis, cstnjão on não afiançados, c não os de cri
mes inafiançavcis; tenho a communicar-lhc que o Mesmo Au
gusto Senhor, Ouvido o Consultor interino dos Negocias da 
Justiça, Houve por bem Approvar a referida decisão. , 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.-Sr. l 1residente da Província do Piauhy. 

N. 389.- IMPERIO. -Aviso de 10 de Setembro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia do Maranhão declarando que n um l~nte subs
tituto do Seminario Episcopal compete a terça parte do ordenado do 
substituido. 

6.a Secção.- Rio de Janeiro. -l\linistcrio dos Negocias do 
Imperio em 10 de Setembro de 18t)1. 

lllm. c Exm. Sr.- Lev<'i ao ennhcdmcnto de Sua Mages
tadc o Imperador o nfficio de V. Ex. de 20 de Setembro do 
nnno proximo passado, em que V. J~x. submettc á sua Im
perial Consideração a resolução que tomára de mandar pagar 
ao Concgo magistral, Dr. J\Ianoel Tavares da Silva, o ordenado 
integt'al como substituto da cadeira de Instituições canonicas 
do Seminario Episcopal dessa Província, correspondente aos 
mezes de 1\laio e Junho daquelle anuo, fundando-se V. Ex. 
em estar o proprietario da referida cadeira com licença na Eu
ropa sem perceber ordenado algum, contra a opinião da The
souraria de Fazenda, que entendia que, segundo o Decreto de 
18 de Fevereiro do dito anno, apenas se lhe devia abonar a quinta 



parte do ordenado do substituido: e o mesmo Augusto Senhor 
manda declarar a Y. Ex. que, á vista da terminante dispo
sição do Decreto n. 1.221 de 24. de Agosto de 1853, o lente 
que substituir a outro nos Semi na rios Episcopaes só tem direito 
á terça parte do ordenado do substituído ; e portanto nem 
póde prevalecer c0ntra c! la o fundamento da decisão de V. 
Ex., nem a disposição do Decreto de 18 de Fevereiro de 1860, 
porque he especial a daquelle Decreto, que não foi revo
gado por este, e antes está confirmado pelo de n. 2.54.3 de 
3 de l\larço de 1860, que o tornou extensivo ao Serninario 
de Goyaz. 

Deus Guarde a V. Ex. -José Ildefonso de Souza Ramos. 
- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N. 390.·-FAZENDA.-Em 10 de Setembro de 1861. 

Sobre a eleição de supplcntcs da Dírertoría do flanco do Brasil. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Uio de Janeiro em 
10 de Setembro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Recebi o officio n.• 407 do mez pro
ximo passado, em que V. Ex. dando parte das difficuldades 
com que luta o Banco do Brasil para completar a eleição 
dos supplentes da respectiva Directoria, por não ter sido 
possível reunir a Assembléa geral dos accionistas, para esse 
fim já trcs vezes convocada debalde, consulta ao Governo 
Imperial qual dos dous seguintes arbítrios deve adoptar, visto 
haver nos Estatutos omissão de providencias para casos como 
este: se esperar que, chamados os supplentes eleitos a occupar 
os lugares que vagarem, d~-se falta absoluta dellPs para con
vocar de novo a Assembléa extraordinariamente, ou proceder 
á eleição com qualquer numero de accionistas que appareção 
no dia que fôr designado. 

O primeiro dos dous expedientes por V. Ex. propostos, isto 
he, o que tende a adiar o preenchimento das vagas de supplentes 
do Banco para occasião em que torne-se indispensavel a eleição 
destes, he pelos motivos por V. ]~x. ponderados o que o 
Governo Imperial entende que deve ser adaptado ; por quanto 
não contraria nenhumu disposição legal, e he determinado pm· 
uma circumstancia eventual, que com o tempo ha de prova
velmente desapparecer. 

Nestes termos tenho respondido ao citado officlo de V. Ex. 
Deus Guarde a V. Ex.-José ./J'Iaria da Silva Paranhos.

Sr. José Pedro Dias de Carvalho. 



N. 3!11.-Circular em 10 de Setembro de 1861. 

Relação nominal dos Pcnsionisltls, Aposentados, &c., que se deve 
l'!'ntl'tlcr ao Thcsouro. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
10 de Setembro do 18G1. 

Josú Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, inform<1do de qne as Thesomarias de Fazenda, 
nos orçamentos da despeza, que remt:llem :10 Thesouro, não dão 
nominalmente os augmcnlos c diminuiçii<'s que occonem nas 
verbas-l1cnsionistas, Apost•ntados, c Empregados de Heparliçõcs 
extinctas-, nem a causa por que eliminão os pensionistas das res
pectivas relaçõPs, tomo lie neeessurio para o on:amento geral da 
despeza do lmperio que se organis<l no TIH':-ourl); ordena aos 
Srs. lnspeeton·s das Tlwsnmarias d<~ FazPnda que d'ora em 
diante não só proeediío pP\a maneira acima indicada, como tam
bcm que nas sobreditas rcla~·()ps uominnPs eomprehendão uni
camente os pensionistas c uposentados que já tiverem obtido do 
Thcsouro os titulos de declaração dos vencimentos que lhes com
petem. 

José llfaria da Silva Par anhos. 

N. 392.- Em 10 de Setembro de 1861. 

O imposto de 8 °/ 0 sobre o eapit:~l de loterias deve ser pago pelos con
cessionari1Js. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda.- lUo de Janeiro em 
10 de Setembro de 1861. 

José Maria da Silva Paninhos, PrcsidPntn do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communiea ao Sr. lnspcclor da Thesou
raria de Fazenda da Província da llahia que o mesmo Tri
bunal deu provimento ao recurso de l\Ianoel Martins Torres,. 
Thesoureiro das Loterias da mesma ProviHcia, interposto da 
sua deliberação em virtude da qual sujeitou o recorrente ao 
pagamento da quantia de dez contos duzentos c quarenta 
mil réis, proveniente do imposto do 8 "/o sobre o capital de 
oito loterias conet•llidas pela respeetiva Asscmb\{~a Provincial 
á Sociedades Pias não isl)lllas do pagamento daquellc impos
to na fómm do art. 38 da Lei de 2:1 de Outubro de 18!~8 c 
art. 12 da Lei de G de Setembro de 1850; c lhe ordena que 
faça cessm· todo <' <ptalqurr proecdim!'nto .iudieial eontra o 



rcrnrrenlc, m::JIH.lan<lo rass~r no Juizo dos Feitos da FazrrHla 
a conta corrente expcdidn, visto que o imposto de 8 o/o devr• 
ser cobrado dos concessionarios dns rrspcctivas loterias nos 
termos da OrdPm n. 705 de 2:1 de Abril de 1853, para o que 
dcvrrú o Sr. lnspcctor empregar as diligencias necrssarias. 

N. 393.-DIPEfUO.-Aviso de 11 dr Setembro de 18Gl. 

Ao Dirrctor da Farul<lade tlr l\f1•dieina do flio de Jancir·o •ledarando qn~ 
os indil'iduos, que prctrntlcrrm ser admittidos a exame de dentista, s;1o 
uniramente. ohri~a;los a apresentar attt•,l:Hio de moralidndc, cmquanto 
outra rousa n;to f,Jr ordenado JH'lo n';.dmPnto, que se tent dP or~anisar para 
tars exames. 

!L" Secção.- Rio de Janeiro.- :\linis!Prio do-' i\"ciiocios <lo 
lrnperio em tl de Setembro dr) 18ôl. 

Sua 1\lagestade o Irnprrador, conformando-se com o p:n·ecPr 
da secção dos Nl~gocios do lmpcrio do Conselho dr Estndo, 
exarado em cono,ulta de 1G ele Agosto proximo passado, Ha ror 
bem que o Capitão honorario Ricardo Leão Sabino st'ja admilti(fo 
a exame de dentista nessa faculdade, não obstante não apre
sentar attcstado de d<~ntista approvado com quem houvesse es
tudado, c que o de por hahilit::~do, como entende ser necessario 
a mesma J<'aculdndc, por ser isso de cstylo; por qtwnto, deter
minando por um lado o art. 2'~ dos estatutos que taes cxamPs 
devem reger-se pr~lo regimr.nto <'Spedal que ha de se fawr, o 
que fica dependente da approvaçiio do Governo, c por outro Indo 

.c.tigindo o regulamento compbrnentat· dos csl<llutos no art 8ll 
attcstado de moralidade súrncnlc, marcando no nrt. 81 as mn
terias sobre que devem versar os ri i tos exames, em quanto não 
·existir este regimento n<io se ptide exigir p:ua admissão aos 
exames senão o prcscripto no regnl.unento complementar, qu(\ 
·vem a set· o atlcstado de moralidade. O cstylo por mais bem 
·fundado que seja, não pórlc impdt' mais obrigaçfies do qtw 
aqucllas determinadas nas leis () rrgulamcntos. O que corn

'rnunico a V. S. para scn confwcimrnto c execução. 
Deus Guarde a V. S. -Josr; 1/dr(on.w de Soll:::'t Ramos.

Sr. Dircctor interino da Faculdade de i\lc(Iicina do llio rlc 
Janeiro. 

Dccisrie.·; do Governo. 



N. :1\H..- Aviso de 11. 1le SP!Pmhro de 18GI. 

Ao I'rrsidl'nle da I'nn inria rio Espirito Santo rkrlaranrlo qne o.~ J.\Irmbros 
dos Conselhos 1\luuicipat'S de rcl·ur~r> sào subsLituidos no seu impcrlimrnto 
pelos immr<liato~ l'm 'o lo~ ou pr•los supplentrs, r·onfnrmc n nallHPZa do 
sr·u rnrgo. 

:J. • Srcção.-Rio de Janeiro. -1\Iinisterio dos Nrgocios dn 
lmpcrio rm 1l de Setembro do 1861. 

lllm. c "Exm. Sr.-Hespondcndo ao o meio elo V. l~x. da lado 
tk !) de Agosto pro)l,iruo !Indo, n." 2\1, lenho de deelal'<lr-ltw 
quo o noverno lmpPrial approva, por ser conforme aos arts. 
33 e 31. da J.ei n. o :l87 de l!l de Agosto de 181-G, explicados 
nos diversos Avisos que dta, a dPcisiío pela qual V. Ex. fpz 
constar ao PrcsidenlP do C.onsPiho ~lunicipal de reeurso da Villn 
de Nova Almeida, qnP, 110 ca:;o de impedimento do3 Cidadãos 
qnc devem fazer parte do mPsmo Conselho, cumpre que sPjào 
chamados os seus illlllll'diatos rm votos, ou supplentrs, tratan
do-se do Juiz l\Iunicipal, com tanto qnp o dito Conselho não 
funceione por menos de quinze dias mmpll'los. 

Heus Guarde a V. Ex.-./ ost' lldr(onso de Sou:rt Ramo.~.
~r. PrPsic!Pnte da Pro' in e ia do Espiri to Santo. 

'<. :1!!:->.-Aviso de I~ de Sd<·mlJI'O de 18(11. 

Ao PrPsi•lr·Bl~ !la rrrnineia do Anwzo11as t!Pdarantlo qu~ ao Prrsidrnle da 
<:amara i\hmir.ipnl rlc Manrs pt•rtPncr pn•sitlir o Conselho de Hrcurso na 
falia do Juiz ;',lnnicipal r "" ,;r·n,; ,;npplrntl's, I' IJilP no Yrrrndor que lhe 
lat• irnllll'di:tlo ('lll yoto~ rourpi'LP o ~t·j.IJIIHIO lugat· 110 Jtwsnto Conselho. 

~.· Secção.- l\io de Janeiro.-;\li'listcrio dos ~Pgoeios do 
lmpPrio em 1:1 de SelcmlJro de 18til. 

111m. n Exm. Sr.-Em rPsposta ao officio de V. Ex. n." 31 
IIP '2L de l\laio dPste anuo, dcclaro-lhP, que o Governo Im
perial approva, por S()rem conformes ao art.. 33 da Lei n.• 
:lR7 de 19 de Agosto de 181,U, Pxplirado t<Pio Aviso n.• 18• 
de 21~ !li~ Abril de 18GO, as !lPeisõcs qu() V. l<~x. proferio sobre 
as duvidas aprPscntndas pdo Presidente da Camara Municipal 
da Villa de l\l.uJI:•s, por oeea~ifio da organisn~~fio do Conselho 
de l~ecurso da qualilicaçiio de votantes, a sal)()r, que na falta 
tlo Juiz Munieipal e tle SPUS suppleutes competia a elle a pre· 
sidcneia tio Conselho tle Hecurso na qualidade de substituto do 
Juiz 1\lunieipal, c qne ao Veri'<Hlor seu immediato pertencia 
o s!'gnndo lugar 110 tlilo Comelho, pnra o rtnal a ritoula L~i 



r.harua o 11resi_tlenlc da Camara, cargo este que interinamente 
lic:1 exercendo o dito Vereador, por assumir o representante 
as funcçõcs de Juiz Municipal. 

Deus Guarde a V. E·c-José llde(onso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da l'rovincia dl' Amazona~. 

1\. 396.-:\lAHINllA.-Aviso de 13 de de Setembro de 181H. 

Estabclrcc rc~ras 1\ rrspl'ilo dos r·a,li;:os corpornrs, que se honycn•m de 
iulligir ús praças tla Armada, l' Corpos de .\larinha. 

1.• Scc{'fio.- Hio de Janeiro. -l\Iinistcrio dos l'iegocios da 
!\larinha em 13 de Setembro de 1861. 

111m. e Exm. Sr.- Sua :\Iagc•stadc o Imperador Determina 
que só o Encárregado do Quartel General da Marinha , os 
Commandan!l'S das Estat;Õ('S Navacs, e dos navios o Corpos de 
1\[arinha são competentes, para mandar castigar !'orporalmentc 
a praças da Annadu, dentro dos limites de sua jurisdie1;fio, 
nuuea porém cxc<-~dcmlo o que BJUn:fio os Hegularucntos. 

O castigo corporal, que houver de ser de vinte cinco ehi
batadus ou prunchadus de espada, c d'ahi para cima, sómentc 
poderá ser feito vinte quatro lwras depois de cornrneltido o 
delicto, c a clle assistirú toda a guarniçfio do navio com os 
OlliciaPs e Cornmandante; devendo este por uma averiguação 
summarissima feitu perante a mesma guarnir;<io, antes de co
n•cçar o custigo, mostrar a cxistencia do delicio, que se trata 
de punir. 

O que cornmunico a V. Ex. para sua intelligencia, c expe
diçi"io das convenientes ordens a respeito. 

Deos Guarde a V. Ex. -Joaquim José I gnacio.- Sr. Vice
Almirunlc Encurregndo do Quarll'! tieneral da 1\larinha. 

N. 397.- FAZENDA. -Em 13 de Setembro de 1861. 

Emolumentos dos Avisos expedidos [Wio Minislerio do illl(ICrio ao Thcsouro 
para pagamento de congruas. 

~tinistcrio dos Ncgocios du Fazenda.-Rio de Janeiro em 13 
de Setembro ele 1861. 

111m. e :Exm. Sr. --Em resposta ao A viso de 10 do tm'z 
~roximo passado, relativamente a cobrunça de emolunH'ntos 
pelos A viso> expedidos para pagamento de co!lgtyas aos l'a
rochos EncOnllncndado~, cabe-Hle ponderar a '. Ex. a cornc-



nienda de se continuar a arrecadar ess~~ imposto, pelas razões 
que passo a expender. 

Em quanto não se regularisa, por meio de uma tabella geral, 
a cobrança dos emolumentos que fazem hoje parte da receita 
publica, tem o Thesouro decidido que se observe o que a 
esse respeito praticavão as diversas Secretarias de Estado até 
a época da passa~e111 do dito imposto pnm os cofres daquella 
Heparlição. 

Ora, tendo a Secretaria ua Justiça exigido SPmpre emolu
mentos <los Avisos que expedia em favor dos Parot:hos En
commcndados, não parece motivo bastante para allivia-lns desse 
pagamento o facto de terem os nngocios eeclesiastico~ passado 
para cargo da Set:relaria do Imrwrio. 

lle verdade que esta ultima Sccr.:taria n5o cobr:ml o irn
pusto dos Avisos a fuvor de Emprrgados; mas vê-se que para 
isso havia a razfio dt~ que taes Empregados jú pagavão emo
luutetJtos pelas sun~ IIOllleaçõcs, o que niio se dá 1:0111 os Vi
garios Encmumcndados, que nenhum emolu1m;nto pagilo ao 
Estado pelas Provisões que lhes dão as Camaras Eeclesiaslicas. 

Assim, pois, pnra m1o alterar a pratica seguida, e ao mes111o 
tempo simplificar-se a questão, podem-se sub,;tiluil' as guias 
pelo lançamento da verba do p;;gamcnto no proprio Aviso expc
tlido ao Thesonro, o qual serú presente ü Reccbedoria. 

Deo~ Guarde a Y. Ex.- Jusé Jlaria da Silva f>aranhos.
Sr. Jos{~ lldcfonso de Souza Hamos. 

~. :~us. - El!l 13 de Setembro de 1t61. 

I"Pcl::ra,:r~e~ t:tu• t!e\T!ll ~·un~tar dí' utna c:f'rtidito \Jara )itptitla~;tio llc tc'n)po 
tf<' SL'I'\ ji_'O. 

~linistcrio dos Nl'gocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em 
13 de Setembro de 1801. 

.José 1\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naeionnl, devolve ao Sr. lnspeetor da 'l'hesouraria 
de Faz11nda do l\branhüo os documentos que servirão de base 
á liquidação do tempo de serviço do t.o Conferente da Alfan
dega respectiva, ·Fernando Pereira de Castro Sobrinho, a fim 
de que o mesmo Sr. lnspcctor informe sobre as seguintes 
observações que a tnl respeito fez a Direetoria Geral de Con
tabilidade: 1.• que a certidão passada pela 'fhewuraria em 
20 de Junho ultimo niío prova, al!~m do serviço gratuito pres
tado lJclo Supplicunte <'lll 1 !-;~!}e 18'!0, o de addido <Í ex li neta 
.lunL.1 de Fuzenda com vendau.·nto diario até 31 de Dcze;n-



hro de 18:.!2; visto não declarar se consta das folhas de pa
r.amenlo ou de outro qualquer livro, o exercido não inter
rompido deste Empregado, principalmente constando da certidão 
que o ponto foi creado na Thesouraria no 1.• de Janeiro de 
1833 ; 2." que esse documento, tratando das falias que teve 
o supplicante no referido anuo de 18:!3, não declara a na
tureza del!as; 3.• que (1'1 certidão passada pela Alfandega 
lambem em 20 de Junho, não consta se excluirão-se das faltas 
provenientes das licenças que obteve depois do Decreto de 20 
de Nowrubro de 1~50, os dias suncti!icados ou f~riados nellas 
intercallados, os quaes derem ser deduzidos do tempo liqui
dado, do mesmo modo que o' dias utcis; 4.• finalmente, que 
·~sta certidão designa as faltas por exercicios, o que impossi
IJilita o curnpt·imento do disposto no art. :lH do Decreto de 
2!) de Janeiro de 185!), o qual, mandando qu'~ não se attcnda 
as fallas excl'(knli'S a ()0 dias 1'111 eada arlllo, refere-se sem 
duvida nos annos civis. E além disso cumpre que o meneio
nado Sr. lnspedor faça cobrar os emolumentos de busca da 
rerlidüo pa;,;sada pl'la Thesouraria em 21 de Junho, e ao me;mo 
tempo restituir ao Supplicanle a quantia de 1,5~1-300 que de 
mais pagou pela da ,\ll'andega eorn uala de 20 do dito mez; 
por quanto, t'~ndo-se para a expedição della examinado unica
mente os livros do ponto c havendo portanto uma só husco, 
não fe dc\'ia ter cobrado senão o maximo de ~~~000 réis. 

Jusé .Maria· da Silra Paranltos. 

N. 399. -Em 13 de Setembro de 1861. 

A !-imples fJIIalidadc de- fnlli1lo - n.1o hc rnotiro para iSfm~:lo do pn~n
mcnto tia multa tle 1 "/o das rousas tlcmalulatlas. 

1\linislerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Setembro de 1861. 

Declaro ao Sr. Administrador da Reccbcdoria da COrte, para 
o devido conhecimento, que bem procedeu decidindo, por seu 
despacho de 16 de Julho ultimo, que a simples qualidade de 
negociante fallido não cornprehendia a Antonio José do Aze
vedo .Maia na expressão de- pessoas miseraveis- para que 
lhe ai>roveitasse o favor do art. 3. • do Decreto de 13 de Fe
vereiro destn anno, sendo mister que elle provasse que não 
dispunha de meios para o pagamento da multa de .i •;. a que 
está sujl'ito. 

Jo~é blaria da Silva l'aranhos, 



N . .íOO.- Em 13 ue Selem!Jro dJ 18G1. 

Sobre o prcencltimcnto do capital da Caixa de Resena Mercautil 
da IJuhia. 

:\linisterio· dos Neg0dos da l~azenda. -Rio de Janeiro em 
13 de Setembro de 1861. 

Em seu officio dn 30 de Junho do eorrcntc anno observou 
Ym. que a Caixa d:~ IteSI)l'Va l\lcrcantil da J>ra\a da Bahia 
11f.o pudera até ent:to elevar o sru eapital soeial t1 mais de 
:L~175:200;;, e q11e, nilo havendo espenmça de completar-se 
o fundo de l,.ooo eontos 1k n':is que lltn fôra arhltrado pelo 
l>Pcrdo 11. 2.:j(i I de 2 í de i\lan:o 1\e 18()0, o Governo não 
I in!w todavia <IÍIHla n~<urtdo o prazo i111prorogavel dentro do 
qu;tl devn aqudlt~ l':lpilal ser pri'Pncllillo ou liquidar-se a 
Caixa. Hc~pondPrHio a eslt: lopko do dito olllcio, cumpre-mo 
dedurar a Y111., para sen conhl:cilnento 1: devidos ell"citos, 
que o fado de n;lo lwver a C;ti:\a de Heserva Mercantil da 
praça da llahia realizado lod0 o seu capital lixado, nüo póde 
ser tido corno falta de eumprinwnlo 1le uma condiçào essencial, 
que determine a dissolução da meomla Caixa, nos termos do 
Decreto de 10 de Janeiro de 184!1, que lhe he applicavel: 
por quanto nem os lkcretos de 8 de Uezembro de 185\) e 24 
de l\larço do corrente anno, n."' 2.508 c 2.561, que appro
't'<Íriio e alter6.rão os estatutos da Caix:~, lhe impozerão a 
obrigação de pn~enclwr o funtlo soda! de !~.000 contos de réis para 
que pudesse funccionLtr, nem essLts cpocas se achava ainda 
em vigor o Uecrdo n. ~t71 t de Hl de Dezembro de 1860, 
cujo art. 12 l.e o que manda marcar prazos 11os Bancos, Com
panhias e Soeicdatles cormmerciaes para concluírem a distri
buição de suas ac1;Õl'S, sob pL'na du caducar o autorisação 
com l!lie se incorporüo. He entretanto certo que a Caixa 
póde ser dissolv1da antes mesmo do prazo de sua duração, 
na hypothesc do art. 8." dos respectivos estatutos; isto he, 
quando as suas perdas vierem a absorver o fundo de reserva 
e 20 °/o do capital efl',·divo. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos. 
-Sr. Fiscal da Cu i X<! de lte-;crva .Mercantil dá Praça da 
Bahia. 



N. /~01.-JUSTIÇA.- A'iso de a de Sf'lcmbro de 18Cf. 

Ao Prrsiclrnlr ria ProYincia do Rio de Janpiro.- Deridc qur .\ntonio Ahrs 
Filho se :ll'ha na posse lrg.11 rios offirios de 1. 0 T<1helliào r Escri~nn rlc 
Orphàos, 1\rsiduos c Cap<'llas do termo da l'arah) ba do Sul ; c d1•rlaril 
que, se nJo cstào bem rli,·ididos os Tahellionatos do mesmo termo, s1~ 
guardem os direitos adquiriclos, tirando, sem 1lamno rl:1' partes, n•spr
,·ada a pnrtilha para o tempo, em ljiH' 'agar o di lo olli1·io de I .O Ta
hPIIii!o. 

2.• Sccç.Jo.-l\Tinisterio dos )\'pgocios da .Justiça.- Rio de 
.T.1nriro em 1!~ de Setembro do 18GJ. 

111m. o Exrn. Sr.- Io'oi pn~scnte a Sua :\la:.~est;u)l~ o lrnpf'
rador o requerimento, em qtw João Josó de ,\lllt<'illa Cruz, 
2. 0 Tabellião do Publico, Judicial c Notas da Villa da Para
hyba do Sul, nessa l'rovincia, reclama o direito de escrever 
pot· distribuiçJo em tod03 os feitos, na fúrrna do Decreto dn 
1. 0 de Março de 1H3;J, <[lll~ creou os officiosdc Justiça naqul'lla 
Villa, al!t'gando o seguinte: que ató hoje niio tem sido cum
prido tal J)perclo rdalivanwnte <Í referida Yilla, c sim indevi
damente o dl) 30 de Jant'iro de 183'~, que marcou em geral 
o numero c attril.Htit;õe~ dos Officios de Justiça c.as Yillas, 
c:renuàs depois de Codigo do Processo, Decreto este que nã·1 
dcrogou o outro, peculiarmente relativo ás Villas de lgn:tsstí, 
ltaborahy, c Parahyba do Sul, visto r.omo un1:1 disposiçilo geral 
posterior nJo dcroga onlt'll especial anterior, c o Decreto dn 
183'1. rxpressament<' diz que hc em ampliaçi'io ao do t.• dn 
l\larço de t8:l!J; qnc o .\viso ele :lO de Junho de 18:H declarou 
que o Dc•creto de :10 de .lanriro em nada alterava o que se 
achava drterminado por Ll'i~ c lkcrclos anlcrion·s; que, final
mente, em cPnformid:~de desse A viso, os servenlna rios dos Olli
l'ios de Justiç.a da Barra 1\Jansa, IS"tt<lsstí, e ltaborahy scrr.pm 
t•sercvêriio por distribuição da maneira estalwledda nos De
rreto~ de 3 de Outubro de 18:~2, c do t.o de 1\Iarço de t8:J:J. 
Contestando taes razões, disse o 1. o Tabclliiio <la tncneionacla 
Villa da l'arahyba, Antonio Alvc•s Filho, <JIH', com quanto o 
Decreto do t.• de l\larço determinasse quo os dons Tabclli<ks 
sPrvissem por distribuição nas causas de Orphüos, todavia tal 
disposição nunca se executou, c pelo contrario, clle e Sl'Us 
antecessores sempre servirão privativamente os Officios de 
Orphãos, 1\esiduo:; c f'apl)llas, como annexo do 1.• Tahcllio
nato, na conformidade do Decreto de :10 de Janeiro, amplia
livo á lodns as Villas creadas em exPcuçiio do Colligo do Proeesso, 
c conseguintcmcntc a da Parahyba do Sul; qtH~ o A\'iso dn 30 
de Junho rl'ferc-sr, nas palanas- Villas ereadas por Leis c 
Decretos anlnriores-, as que foriio crcadas nlllc•riomwnte ;í 
cxecuçiío <.lo Codigo do Processo, c não :ís anteriores ao lle
crf'lo de :10 dn .Janeiro; f[UP j;Í o ,\\'iso dP !) de Julho dP 



18!>1 rc.>olvera uma questão suscit<Hla por seu antecessor; P, 

finalmente que a Carla Imperial de sua nomeação lhe confcrio 
o Officio de 1." Tabellião e nnncxos, que são os de Escrivão 
de Orphãos, lksiduos P Capdla~. E o Mesmo Augusto Senhor, 
Conforrnnndo-se com o Parel'er tio Conselheiro Procurador da 
Corôa, l<'azenda c Soherani<~ N<~cional, Houve por hem deci,lir, 
que estando o 1." Tabclliiío em posse, júmais interrompida, 
por si c seus antecessores, sem a menor turbação desde a crcaçiío 
da \"illa, posse legal c proximamente confirmada Jlcla Carta 
Imperial, que lhe conf"crio o Oflicio com seus annexos, não 
pôde o 2." Tahelliiio disputa-la, por isso que foi nomeado 
posteriormente para o Oflicio, tal qu<1l trm sido at{~ agora oc
cupado e servido. Outro sim l\landa o l\Iesmo ,\ u~uslo St•nhor 
declarar a V. Ex. que, se uão esliio bem dividi,los o~ Ollieios, 
petlem os dirlatncs da .l!lstiça, combinados eolll os da boa <Hl
minislraçiío, qn<~ sP gnartlnu os direitos <Hlqniridos, fieanrlo 
rrserrada a partilha para o l<~mpo <'rn qtw vagar o Ollirio d<' 
t.o Tabellião, occasião em que poder-se-ha provrr na mal!·ria 

COliJO mr de .Justiça' Sl'lll <Iam no d.1S par L!' S. o que lU! lO I h c 
eommunico para sna inldlig:·tH~ia, c para o fitzcr eonstar aos 
referidos Tabclliiícs. 

l)cus r:um·dc a v. Ex.- FranÓ8CO de Paulrt de Segrriros 
Srtyiio tofmtu.-- Sr. l'n•:;idt•nlt~ da Provineia <lll Hio tlt~ Ja
neiro. 

N. 1.0:1.-L\Il'EIUO.-Aviso de t'í. de Sckmhro lk lSGI. 

Ao Prrsitlcnlr. tia Provinria tl:1 Panthiha whrc os vencimentos •los llt•pu
t.1tlos ú Assrmhl(>a (;eral r i\!Pmhros tias Assrmhléas l'nn·int'iars, qtw s:1o 
Entprt•gados Puhliro.", duranlt• n trrnpo qtw }lrP('t·d~. e o 11111' surecde ús 
sessões lias Ca1naras, 1'1!1 11\le intcrrompPIII o e\Cl'l ido dos seus Prnpn•gos. 

7." Srcçiío.-Rio (lt~ .Tan:~iro-)Jinislerio !l0s Nrgoeio~ do 
lmpcrio crn t'~ (}c Sdembro de 1861. 

111m. c Exrn. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer constnr á 
Thesouraria de FazPnda dessa provinciJ, em resposta ao seu 
oflicio 11. 0 15 de 21 tlc Agosto ultimo, que he dusncc<'ssario o 
augmento de cn~dito na importancia de 32:t-2:37 que requisita 
para a verba- Pn•si,knrius de Província- do exmeicio da 
J8G0-18Gl, com o fim de poder verificar-se o pagamento do 

{lllC venceu o substituto do Secretario da Provinda desde o 
dia em que deixou o emprego o proprielario, até o em que 
tomou assento na A~st~111blt'~a r.,~gislativa Provincial do Pcr
namhu<:o d<• qn<~ l11~ nwmbro, por isso qun a n~gra de de
\.<'ft'lll Cf)tl!j!HI'll' cl I''' .,.j, '\' o; .; 'IJ; ll!'tlPII:Iclfli (I; :\}i'lllhffl·; <lO 



Corpo Legislativo, que são Empre~ados Publicor;, dt~sde o díà 
em que deixão os seus empregos atú o em que tomão assento 
na respectiva Camara, e assim desde o dia do encenarnento 
da sessão até o em que reassumem o exercício, sô comprehende 
os Deputados á Assembléa Geral, e os l'rovinciaos que residem 
nas respectivas Províncias; não assistindo portanto direito ao 
Secretario da Província para vcncet· os seus ordenados durante 
esse tempo, e ficando da quota que deixa de percebet· somma 
sufficiente para o pagamento das maiorias ao empregado IJUe o 
substitui o. 

Deus Guarde a V. Ex.-José /lde(Jnso de Souza Ramos. -
Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N. 403.- IMPERIO.-Aviso de 16 de Setembro dr. 1861. 

Ao Ministcl'io da Fazenda drclarando o> Yencimcntos qu~ COillJl!'lrm aos 
Inspcctorcs de Saudc Publica das l'rovinriJs. 

5. • Secção.-Rio de Janciro.-Ministerio dos Negocias do 
Imperio em 16 de Setembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Suscitando-sr. duvidas sobre os vencimentos 
que competem aos Inspeclores de Snude Publiea das Provimias, 
não obstante a disposição expres~a uo Aviso de 1 J de ,\hril 
de 1859, incluso por copia, rogo a V Ex. que se sirva mnndnr 
declarar ás Tllesourarias de Fazenda, que aos lnspeetores de 
Saudc Publica das Províncias do Paril, Maranhão, Pernambuco, 
Bahia, e S. Pedro compele o vencimento de q.OO~ nnnuaes, 
marcado pelo Decreto n.• t.:lJfl de 28 de l<'evereiro de 1854 
para os Membros das extincla~ Commissiíes de hygil'ne publica 
das mesmas Provineias, c que aos lnspeclores da~ dPHI<lis pro
víncias do Impcrio o de 200<"?, m;u'l.:ado no citado Denclo pnra 
os Provedores de Saude Publica. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joxé lltlc[onso de Sou:;a Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paranho:;. 

Copia.-5.• Secção.-Rio de Janeiro.-l\Iinistcrio dos 1\'e
gocios do Imperio em 11 de Abril de 1859. -lllm. e Exm. 
Sr.-Tendo sido extinctas pelo art. 9.• do Decreto n.• 2.052 do 
12 de Dozembro de 1857 as commissões de hygicnc publica 
existentes em algumas Províncias do lmperio, e creados ~~rn 
seu lugar InspcctoJ'PS de Silude Publica, denominação que o 
mesmo artigo manda dar aos l'ro\'cdores onde mio ha\·in com
JDissões, declaro a , .. E~. que, segundo l'l'Soh·eu o meu an-
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tecessor, l.l()fl Jnspectores naquellas Provindas compete o venci· 
mento marcado aos membros da!l ditas commissões pelo DecretQ 
p.• 1.338 de 28 de Fevereiro de Hl5l~, e nas outnu; onde não 
}Hivia conwJig~õPs de liygiene, o lhudo para os P•·ovedores de 
Saudn Publica.-lkus tiuarde a Y. Ex.-8ergio l'ei;reíra ele 
MaN·do.-Sr. Fn111císco de SallPs TotTl'S Houwm, 

N. t,O't.- F.\ZENIJA.-Em Hi dH Setembro de 1861. 

DcYe-sc si1a 1~rla âncâo in solutum, c bem assim em outros rasos de 
·" adjwlil'a~tiPS de bens de herança. 

Ministerio dos Nqrocios da Fawnda.-Rio de Janeiro em 16 
dn Setembro de 18til. 

Communico a V. S., parA declarnt· á Ueeeblldorla do Mu
nieipio, que o Tribunal do Thrsouro conlirmou a decisi'lo da 
mesmil Hepartiç<io que exigio do recorrente Antonio da Assenção 
Pereira Neves o pagamento da siza do Vlllor correspondente 1J 
transli~renria da parte que, por adjudicação no inventario de 
seu irmão, João Antonio Pereira t-;eves, lhP coube no predio 
n.• 38 do Campo da ;\cclamação; por quanto, tendo essa parti} 
passado pal'il o dominío do recorrente por dTeito de uma daçâQ 
in solutum, <'Slá incontestnvdmente sujeita ú siza na fórma 
do Alvará de 5 de Maio ue 1!-lH e Ordem n.• 114 do L• 
de Outubro de 1846, uão lht~ podendo aproveitar o favor dos 
Ordrns n." 228 di~ 18 ue Setembro de 1851, n.• 1!.1 de 25 
dtl Janeir() de 185.í, e outras que isentão deste imposto as adju
dicaçües feitas para pagamento de dividas remidas antes da 
partilhados os bens ou de consumada qualquer execução contra 
a berança, por ser concedido sómcntc aos herdeiros necessarios 
e aos cabeças de casal, e não aos collateraes; sendo que sao 
tambem improcedentes as razões allegadas pelo recorrente de 
haver sido paga por seu fallecido irmão a siza da cessno dq 
direito á herunça de que faz parte o referido predio; e de 
haver o mesmo irm;io úo recorrente comprado pro iltiquido 
esse mesmo direito; porque, quanto á 1.•, he claro que o acto 
da cessão be distincto daquelle, em virtude do qual foi ~,tdqqj
rido o predio pelo nntecessor do recorrente, e, quanto a 2. •, 
não tendo sido a herança addida a bcnefi~:io de inventado, ficoq 
o irmão do recorrente obrigado a pagar, como de facto pagou, 
dividas e'{cedentes as forças da referida herança. 

Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranho,.
tir. Conselheiro l>irector Gerll\ intertno claa 1\endaa J,lql»}lçe,, 
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N. 401>.-- Em f7 de Setembro de 186i. 

Pagamento ~c ~ill! de bens de raiz e 111eia sjza de rscr11vos provenientes 
de remissliÓ i! e dividas da herança dPpois de partilhados os bens. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda:- Rio de Jam~iro em 17 
de Setembro de 18tH. 

Commupique V. S. á Recebedoria que o Tribunal do The~ 
souro indeferio o recurso interposto por D. Clara Teixeira 
Bernnrdes, viuva do Cornmendador José Francisco llernardes, 
da decisão do Administrador da mesma HecPbedoria, que su
jeitou a recorrente a pagar a siza dos immoveis e a meia siza 
dos escr<"jvos, pertencentes ao casal, na quantia Pxccdente a 
sua rnciação, visto como rrconhccendo-sr. que os bens inven
tariados por fallecimcnto daquelle C:ommendador importavão 
em 71 :943~7/d e as dividas passivas do casal em 66:075~240, 
era o liquido da herança apenas de 5:868~501, corn petindo 
ror isso á recorrente sómente a quanti<! de 2:934~250 dr. sua 
meiação; sendo-lhe porém lançados todos os bens na refe
rida somma total de 71 :9!,.3~p!,.1 com a obrigação de pagar 
f!S dividas, e entregar ao Curador dos herdeiros ausentes a 
quota destes, satisf<!zendo a cornpet(•nte decima d<1 heranças, 
he evidente que a sentença que julgou a partilha não lnmsrniltio 
á rrcorrente a propriedade dos bens que se deslinayão ao 
pagamento dos credores, do mesmo modo que nfio lhe transmillio 
a herança dos ausentes e a decirna da Fazenda Nacional, 
mas apenas autorisou urna verdadeira compra a respeito dos 
imrnoveis c escravos, quanto ao excesso da mciaçiio, nos 
termos da Ordem n." 50 de 2 de Novembro de 18iJ8; nào 
aproveitando portanto a recorrente, para isenta-la do imposto, 
a disposição das Ordens de 23 de Agosto de 1850, 18 de Setembro 
de 1R51, 25 de Janeiro de 185!,. e 12 de Janeiro de 185[); por 
quanto, concedendo essas decisões aos herdeiros neccssarios do 
devedor, c as duas ultimas ao viuvo inventariante, o direito de 
remir, independente do pagamento de siza, as dividas da herança

1 
antes de consumada qualquer execução contra a mesma he
rança, ou de effectuada a partilha, sendo sujeitas ii siza as 
atljudicações de bens de herança feitas aos herdeiros da mesma 
ou ao conjugc sobrevivente inventariante posteriormente a taes 
factos, h6 manifesto que a recorrente pretendendo fazer a 
rernisslíO depois da partilha , não pôde deixar de pagar siza 
dos ímmoveis e meia siza dos escravos, que no excedente a sua 
meiação lhe forão adjudicados, embora para solução das dívidas 
do casal. 

Deus Guarde a V. S.- J Qsé Maria da Silva Paranhos ........ 
~r. Conselheiro Director Geral interino das Rendas Publicas, 
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N. 406.- Em 18 de Setembro de 1861. 

§iza de bens de raiz remidos depois de partilhados. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 18 
de Setembro de 1861. 

José Maria da Silva Pnranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, com munira no Sr. lnspcctor da Thesouraria 
de Fazendn de Min:1s Ceracs que o mesmo Tribunal indercrio 
o requerimento, qu<~ acompanhou o seu offido n. 0 14. de 25 
de .Janeiro de 185!1, no qunl Joaquim de Souza Trepa recorreu 
da decisão da m<~sma Thesouraria que o julgou devedor da 
siza dos bens de raiz do seu casal, que remira posteriormente 
á partilha que teve lugar por fallecimento de sua mulher; 
,·isto que, tPndo o recorrente tornado seus os bens de raiz 
separados para solução do passivo da her;mça, c conseguinte
mente adquirido de novo, a titulo oneroso de remissão ou 
compra, bens que já não lhe pcrlencião por direito de meeiro, 
e nem lÍ hcran<;a pw rorça da partilha, não podem por tanto 
applicar-se ao caso vertente as disposições das Ordens do The
souro de 23 de Agosto de 1850, 18 de Setembro de 1851, 25 
de Jnnei•·o de 185'~ c 12 de Janeiro de 1855. 

José Maria da Silva Paranho~. 

N. /~07.-- Circulur rm 19 de Setembro de 1861. 

Vencimentos que l'ompetrm aos luspcetores de Saude Publica. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
19 de Setembro de 1861. 

José Maria da Sihn Pnranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em conrormidade do A viso do Ministerio 
do Jmperio de 16 do conente, declara aos Srs. lnspectores 
das Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia e devidos 
effeitos, que aos Inspectores de Saudt1 Publica das Províncias 
do Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia e S. Pedro; compete o 
vencimento de quati'Ocentos mil réis annuaes, marcado pelo De
creto n.o 1.338 de 28 de Fevereiro de 185!~, para os membros 
das extinctas Commissões de Hygienc Publica das mesmas Pro
víncias, c que aos lnspectores das demais Províncias do lmperio 
o- de duzentos mil rt•is, marcado no citado Decreto para 01 
Provedores de Saudc Publica. 

José .7Jiaria da Silva Paranhos. 



N. 408.·-IMPERIO.-.\viso de 19 de Setembro de 1861. 

/!.o Director da Faculda~c de Metlicina da Dahia, !leclantndo o Aviso de 4 
de Dezembro de 1860, sobre a votação no cnnrurso de um candidato ao 
lugar de oppositor, na qnul tomitriio parte dons Lentes li;(ados por pa
rentesco ao mesmo candidato, c ordenando que, qljando os Dirertoret; 
das Faculdades ti varem de t·cmcttcr ao Governo deeisües tomadas rm con
~regaçilo, enviem as actus d•• que cll;ts eonslarem, com 11s rwccssnri<IS ob
~ervaçóes, cessando a pratiua ató U!J:nra seguida, de () filll~rrm por ~imples 
e~posiçilo, · · · 

r,.,• Secçlio.-Hto d'~ J;Hloiro.-~lini~tlwln dos Nt!f!OcloiJ do 
Jmperlo em 19 de Sr.,tembt·o !.lr. t8ü1. 

Foi ouvida 11 Socçilo dn:-~ Negocios do tmpel'lo do Conselho 
de Estado. sobre o otllcio dt~ V. S. de 22 de Março proximo 
passado, no qual dit pa1te dn haver a congr•egação dessa Fa
culdadê adiado, até nova decís11o do Govemo, a execução do 
Aviso de 4 de Dezembro do unno passado, 11:1 parte em que, 
declarando nu lias as votações para o eandi dato que tinha de 
set· proposto em terceiro lugnr· paru Oppositor di,! Secção de 
Sciencías Medicas, manda proceder a nova votação, visto como 
nllo se dera o facto, cru que a mesma congregação suppõe 
haver·se fundado o citado Aviso, de terem dous Lentes im
pedidos por parentesco tomado parte na votação para o ter-

, ceiro lugar, posto que a ella assistissem, parecendo-lhe que 
esta ultima circumstaneia ou n11o deve annullar a referida vo
tação, ou deve annullar todas porque em todas se verificou. 

E Sua Magestade o Imperador, Conformando-Se por Sua Im
mediata Hesolução de 28 de Agosto proximo lindo com o pa
reeer da mesma Seceão exarado em consulta de 28 de Maio 
ultimo, Ha por bem-. Mandar declarar: 

t.o Que o Aviso de!,. de Dezembro foi expedido para exe-
. cução da Resolução de 14 de Novembm de 1~60, to111ada sobre 
o parecer da dita Secção exarado em consulta de 25 de Ou
tubro do mesmo anno, no qual hão se allcgou como funda
mento da nullidade a cin:ut.tstancia de haverem tomado parte 
na votação para o terceiro lugar Lentes impedidos. 

Notada a illegalidade da presença destes Lentes, irregulari
dade commum a todas as votações, entendeu a Secção que 
podia ella ser sanada a respeito das duas primeiras, sobre 
cujo resultado nenhuma influem:ia exercêra, visto corno a 
,.maioria absolut:.\ foi decisiva logo no primdro escrutínio para 
ambos os candidatos, não se podendo suppôr que para seme
lhante elfeito concorresse a presença illegal dos dous Lentes 
impedidos, que, se ulguma intluencia exerceu, foi antes para 
arredar do que para accrescentar votos. 

2. 0 Que não proccrle o argumento invocado para a nulli
dadc das duas primeiras votuções, nas quacs n11o se dá per-
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feita paridade cotn o que occorrcu a respeito da votação para 
o terceiro lugar. 

Sem fallar na allegação de um dos candidatos, segundo o 
reqúeritnento annexo aos papeis, hc manifesta a influencia que 
teve nesta votação a presença dos Lentes impedidos. 

Ficando assim explicada a decisão constante do Aviso de'~ 
de Dezembro, não ha motivo para que ella seja reforinada, 
com quanto no mesmo A viso não tenhlío sido bem definidas 
as razões que a fundamentúrão. 

Por esta oecasião declaro a V. S. que os Dircctores de todas 
ns Faculdndes, quando tiverem de transmittir ao Governo as 
decisões das n~spectivas congregações, em vez de as comrnu
nicarern por exposi~·ão sua, como por vezes se tem praticado, 
devem enviar copia das actas das mesmas congregações, fa
zendo-as acornpanh<lr das o!Jserva\õcs que julgarem conve
nientes. 

O que tudo communico a V. S. para seu conhecimento e 
execuç.üo, e em r1·sposta ao citado ofiiciu de ~2 de J\larço pro
ximo lindo. 

Deus Guarde a \". S.-José lldefonsu de Souza Ramos.
Sr. Director da Faculdade de l\Iedicina da Bahia. 

~- ':0!).-i\L\l;!NlL\.-Aviso th~ 20 de Setembro de 1861. 

Estabclcec a manrira. por que tl<'l rm pruecder os Connnandantrs das Di
,·isões ou EstaçiH'S !•;:tl<i<'', quando houverem de d;lr salvas clll t:ertos 
•~ determinados ensos. 

1.• Secção.-- lU o <1<1 Jat\Piro. -1\linisterio d<ls Ne~ocios da 
Marinha em 20 de Selenlhro lle 18ü1. 

lllm. e Ex:m. Sr.-Sua Magestade O Imperado~·, Conforman:.. 
do-Se por Hua Immediata Resolução, tomada em 11 do corrente, 
com o parecer emittido pelo Conselho Supremo Militar em 
Consulta de 2, tambem do corrente, áct\rea da duvida propbsta. 
pelo Cornmandante da Divisão do ll.io da Prata sobre o módb,, 
por que deve proce<kr, quando tenha de conesponder ás salva~, 
que lhe fon·m dirigida~, ou dit-lns nas occasiões, que marca 
a etiqueta, não !\('lido ú navio, em que SP- acha içado o seu pa
vilhão, guarnecido do uumero de peças conveniente para o fater 
como estabeleemn as ordens vigentes, nem huventlo no porto 
outro, com quo possa distribuir os tiros, Hu por bem JJéclat·ar 
qtw os Contllt<HHlantes de Hivisues ou Estat;ões Nav:ws, nos casos 
acima referidos, não obstante o diminuto numero de bocas de 
fogo, com que st-ja <mnado o navio, onde estiver içado o seu 



pavilhão, dev~:~m mandar dar as salvas estabelecidas, o que sempre 
se poderá obter, espaçando os intervallos nas mesmns salvas, 
como fór convéliiente: o que communico a V. Ex. para sua 
intclligencia c execução. 

Deus Gua1·de a V. Ex.-./oa7u':m Jusé lgnaci11.-:Sr. Vice
Almirante Encarregado do Quartel General da i\larinha. 

N. 410.-AGlHCULTUIL\ CO.\BIE!tClO, E CBIL\S PUBLICAS. 
Em 21 de Setembro de 18(H. 

Dcdara drsneccsslll'ia 11 intrqJrda~.;1o ao prhiiPfdo ('O:lC'!'!!il!o ú Comp:mhl11 
Vigilante, de Pemambuco, (JUra o ~rrviço de r~lwrrtw 110r YUJJor de 1111vios 
e alvarengas uo porto do Rel'ife c incon1pl'lentc ;t Asscm1Jié.1 Pruviuciótl 
da mesma Provlucia para conceder o exdusivo [1ara á carga e dc>carga de 
etnbar<'açfío. 

Directoria Central.- l. a s.~c<;ãn.- Rio de Jan;•irn. -'fi ni:>
terlo dos Negocios da Agricultuta, Commercio e Obras Publicas 
em 21 do Setembro de 18G1. 

111m. e Exrn. Sr.-Foi p!'cscnte n S l\1. o lmperatlnr o rr.
querirnento. em qut) o Gert~nte da Companhia \"i.:.;iLIIIIt~, en
carregado do serviço de reboque d1~ navios " alvar•~<1.:.:as, nn 
porto do Recife dessa Pl'<lvineia, ~;olieitou a inLt~rprdat;iín do 
privilegio, que lhe roi eonecditlo por lker.,to 11." 1,;)11 d·~ :30 
de Dezembro de 1851-, appmva1lo pela Lc~i n." S!il d<~ 2U de 
Junho de 1856, visto que idenliw privile.:.;io tinha sido con
cedido a urnu. casa comrnm·dal ingleza pela .\sSeJnb!éa Legis
lativa da mesma Provinciu. 

E o 1\Iosmo Au~usto Senhor, Conl'orman•lo-s<~ po1' sua irn
mediata B.csolueão de 11 do corrente, tom<.~da sobre pJl'P-Ct)r 

da Secção dos Ne~ociM do lmpcrio do Conselho dt! Estado, 
exarado em Consulta do 4 do rnez findo, Mantlu deelarar a 
V. Ex., em resposta ao,~eu oll1cio de 23 de Junho ultimo, em 
que informou o 1·oqnerimento refl~rido, que, nos tormns mnito 
claros do mencionado Décreto, o privilegi<l da Companhia, 
de que !le trata, lirnltndo no se1'viço de reboque pela tambcm 
citada Lei, não carece de intnrpretnçãü, e que a ,\8sembléa 
P1'ovinciul nfio he comp(}tente pura coneeder o exelasivo para 
a carga e a desca1·ga de navios, qnc súmentl~ polli'l'ia sn1' con
cedido pelos [lodorcs Geraes, sendo [H·efcridil a Companhia, 
que está obrigada a encargos onerosos para com o Go
verno. 
' Deus Guarde a V. Ex.- 1l1anoel Felizardo de Sou.<a e 1Jlclloo, 
-Sr. Presidente da Província de PcrnambucQ. 



N. 411.-FAZENDA.-Circular em 21 de Setembro de 1861. 

!Wmcssa, de tabell11s demonstrativas de> gcneros despachados livres de 
tlireito,1 llltril comjlanhins e cmprczas. 

l\llnish•rio dos Nef'ocio~ da Fazendn.-Rio de Janeiro ctn 21 
de Setembro de 1861. 

Josá l\Iaria da Si h· a Pill'il nho~ , Prcsidontu do Tt·ibunal do 
Thesouro Nacional , ordena aos Srs. lnspoctorcs das Thesou
l'ill'ins de Fazenda que l't'llll'ttàn á estn Ministerio, com a maim• 
ht't'\ ida1lo pos,;ívl'l, 11111a tabella demonstrativa dos gcneros quo 
tem sido dcspaehados liH<'S rle direitos para as diversas Com• 
pauhias c I~mpt·rzn~. que por ventura exisliío nas respectivas 
l'rovin:!ins, c f.:OZCITI 1lesso favor em \'irtudc de Lei ou Contracto 
com o Governo, nos qt~:tlro ullin1os annos financeiros de 1857 
a 18G1; com desigiuH;flo d;1s quantidadt•s c valores officiaes dos 
gcneros despachados em cada anno, c da importancia dos di~ 
reítos que deixárão de ser pagos: ficando os mesmos Srs. lns
pcctores desde ,já na intclligencia de que, findo o 3.0 trimestre 
do corrente anno financeiro, dererão enviar á Directoria Geral 
das Hendas Publicas uma igual demonstração do que tenha 
accrescido até então, para ser anncxa ao Rclatorio do futuro 
anno de 1862. 

José Man'a da Silva Paranhos. 

N. H2.-Circular em 21 de Setembro de 1861. 

Manda rem~.llcr annualmenlr á Secretaria da Marinha uma demonstração 
das <1unntias arrcca.latlaH t'lll pagamento de serviços prestados pelos 
Arsenaes, &c. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 21 
de Setembro de 18t.il. 

José 1\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em conformidade do Aviso do Ministerio 
da Marinha de 13 do corrente, ordena aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fnzr·rHla que façito organisar c rernetter annual
mcnlc á Secretaria de Estado dos· Ncgocios da .Marinha, até o 
mez de I<evcreiro, urna demonstração das quantias arrecadadas 
nos cofres puhlieos, duru nlP o anno anterior, em pagamento 
de serviços prestados a particulares pelos Arscnacs, Capit'lnias, 
Praticagens de barras e outras dependencias do mesmo Minis· 
ter i o. 

José llfaria da Silt)a Paranhos. 



N. !~13.- Em 23 de Setembro de 1861. 

O p11gemento dos direitos lw clcvido sómente da folha c:orridn para im~ 
--- petrar graca. 

Mlnisterio dos Negocios !la Fazenda. - Rio de Janeiro em 
23, de Setembro do 1861. 

Josú Maria da Silvo Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nncional, vendo junto no requerinll'nlo em que 
o Praticante da Thesonr::Jt'ia de Far.enda ela Pt•ovincia do Pat'IÍ 1 

Antonio Lucidoro Avelino da Motta, pede a dcmlsslio do em· 
prego, um c:onhecimenlo de pagnmcnto feito }leio Suppllcnnte 
nu Collectorin da Capital da rnc~ma Província, dos direitos 
de 2~500 para impetrar gt·u~n, Ol'dcna uo St·. lnspector da 
referida Thcsnut·aria que arlrirla a Collceloria de que tacs 
direitos são indevidos c só pocli•1o ser eobrados da folha cor· 
rida pm·a o fim indicado ; mandando restituir a dita qnantla 
se for requerida. 

José JJfaria da sava Paranhos. 

N. 414.- Em 23 de Setembro de 1861. 

Toma conhecimento c dá provimento a um rccnrso de despacho de merrn
dorias, por ter sido interrompido o prazo para a pcrcmpçno do mesmo 
recurso. 

1\Iinisterio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 23 
de Setembro de 1861. 

José J\Jaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, àeclara ao Sr. lnspector "da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco, para seu conheci
mento c devidos eiTeitos, que o mesmo Tribunal, tomando 
conhecimento do recurso interposto por Southall Mellor & c. a da 
decisão da Thesouraria, conllrrnatoria da da Alfandega da dita 
Província , relativa ús mercadorias por ellés importadas de 
Livcrpool na barca ingleza lhana, visto não estar o recurso 
perempto, interrompido como foi o prazo de 30 dias pelo reque
rimento no qual os recorrentes pedirão os documentos com que 
havião instruido o de 2ü de Fevereiro ultimo, e que com 
razão lhes forão negados por fazerem parte do processo que 
tinha de ser opportunamente remcttido ao Thesouro;. resolveu 
em face das terminantes e claras disposições dos §~ 1. • c 2. •, 

Decisões do Governo. 5'~ 
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art. 169 do Uegulamento de 19 de Setembro, e do art. 2. • 
do Decreto n.• 2.684 de 3 de NoV!~mbro de 1860, dar pro
Vimento ao mencionado rcetirso: por quanto, tendo os recor
rentes submettido as referidas mercadorias a despaeho no dia 5 do 
dito mez de Fevereiro, quando ainda nlio vigorava a Tarifa 
publicada com o citado Decreto, e terminado o despacho no 
dia 9, data em que começava ella a vigorar na supradita Al
fandega, he evidente que não estavão sujeitas ao pagamento 
dos direitos addicionaes que lhes forão impostos; tanto mais 
que a mesma Alfandega cobrou-lhes os de consumo pela Tarifa 
anterior. 

José Maria da Silva Paranlws. 

N. 415.- Em 23 de Setembro de 1861. 

Recommenda a observnncia do art. 513 do Rrgnlamcnto das Alfandc~as 
sobre despacho livre de direitos. 

1\iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 23 
de Setembro de 1861. 

José Maria da Silva l'aranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, eru resposta an officio n.• !~9 de 25 de 
Abril ullirno, no qual o Sr. Insp1~ctor da Thesouraria de Per
nambuco diÍ oonla de haver o da respeotivn Alfnlldoga concil• 
dido, sem 11 compcLcnto uutot'isac;ão, dc~paeho livt'e de direitos 
para uma caixa contPndo livms, vinda de França com dPstino 
á Faculdade de Direilo da dita Provinda, sob fundamento de 
ter sido a referida caixa ilnportada por• conta e or•dcm do 
Governo Imperial, lhe declara que, attenta esta circumstancia, 
fica approvada a deliberação que tornou a semelhante respeito, 
di:Wendo !lntretanto o íflesrno St'. I nspeetOI' reconi!Hendar :10 

da Alfalidt~ga 11 liel obscrvancia, em casos idenlicos, do ntt. 513 
do Regulamcnto de 19 de Setembro de 1860, cuja disposição 
he terminante. 

José Maria da Silva Pat•anhos. 



N. U6.- Em 24 de Setembro do 1861. 

Os terrenos de marinhas embora occupados com edificios publicoil 
provinciaes devem pagar foro a Fazenda Nacional. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiw em 24 
de Setembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-:Ern offipio n. 0 527 de 15 de Outubro 
ultimo V. Ex. representa para que seja a Fazenda Provincial 
dessa Província isenta de pagar foro dos terrenos de marinhas 
em que estão construidos varios cdificios publicos Provinciaes, 
visto lhe parecer que taes terrenos são verdadeiros logradouros 
publicos. O art. 51 § 14 da Lei de 15 de Novembro de 1831 
determina que sejão postos a disposição das Camaras Muni
cipacs os terrenos de marinhas, que estas reclamem do Mi· 
nistcrio da Fazenda oú dos Presidentes de Província para lo
gradouros publicas. Segundo a Ordenação Livro /~. ", Tit. 43, 
~§ 9. o a 15 entende-se por -logradouros publicos- os terrenos 
e lugares ncce.>sarios á cornmodidadc c utilid:Jdc geral das 
1\lunicipalidades, ao uso e proveito comruum dos povos, como 
as praças de recreio, os mercados de cornestivcis c feiras de 
gado, os valles e ribeiras, os cacs de embarque c desembarque, 
as ruas c os jardins publicas. Se bem que os edificios a que 
V. Ex. se rclbre, como o Cerniterio, o Quartel do Corpo de Po
licia, il Casa de detenção, &c., sejão estabelecimentos de rc
eonhecida utilidade social, todavia não sflo lugares de uso, 
proveito e comrnodidade geral das povoaçües, aos quacs possa 
caber a dcnominaçiio de-- logradouros publicas- no sentido 
jurídico da expressão; por isso a Fazenda Provincial dessa Pro
vincia não pôde ser isenta de pagar á l<'azcnda Nacional os 
foros dos terrenos de marinhas occupados com os cdilicios pu
blicas que possue. 

Deus Guarde a V. Ex. -José Ma ria da Silva Paranhos. 
-Sr. Pi·esidente da Província do Hio de Janeiro. 

N. ft.17.- Em :!IJ. de Setembro de 1861. 

So!Jrc a cleiçilo do Presidente e Vicc-Prcsidrnte do Banco Commerdal c 
Agficola, c substituiç;1u dos Dit·ccturcs pélos Silpplcutcs. 

1\:Iinístcrio dos Ncgocíos da Fazenda.-Hin de J1weíro em 24 
de Seterilbi"o de 1861. 

Consulta V. S. ao Governo Imperial, em seu oficio de 8 do 
mez proximo pllSSildO: 



f.o Se, á visla do que dispõe o § 11 do art. 2.0 da Lei 
J1, 0 1.083 de 22 de Agosto de 1860, e art. 10 do Decreto n.• 
f!.685 dp 10 de Novl'mbro fio ttwsmo anno, deve-se entender 
que o Prcsidnnte e Viee.-Pn~sidt'nle do Banco Commercial e 
Agrícola eslão sujeitos á ciPi1;ão quinqucnnal, c não á tricnnal 
que t~e ohserva\·a '•'111 virtnrll\ rlo A\·iso desk Ministorio n.n 
2i1 de 15 de Setembro d1~ IH58: 

2. o Se por morte do Presidente do Ban•.:o deve o Vice-Pro. 
!iidente :mb;;titul-lo ali~ findar o*poríodo de sua udministt•oçno, 
ou pt'ocedcr·se ;\ nova ol!liçrtn: 

3." Qunl devnri.Í so1· a clut'a\1\f, dn5 fnncçííes do novo Pt·e~ 
sldente, no caso rlll udmltth·-se n segunda soluçilo do quesito 
anterior: 

r.. • Se o Supplento, que h c chamado a exercer as funcçõe!l 
de Dlrcctor, pot· motivo de renuncia da parto do substltuldo, 
deixa ou não vago o seu lugat· de Supplente. . 

Em resposta cumpre~me dedarnt' a V. S. que o Governo 
Imperial, tendo ouvido o parecer tlu Conselheiro Fiscal desse 
Banco, resolveu: 

Quanto ao 1. • quesito , que assim como o Presidente e o 
Vice-Presidente do Banco Commer·cial o Agricola m·ão sujeitos 
a eleição tl'iennal, segundo foi decidido pelo Aviso n. o 271 
de 15 de Setembro de 1858, quando a Directoria se renovava 
integralmente de tr·e~ em tres annos, de confor·midade com 
o preceito do art. 70 dos Estatutos, hoje podem clles exercer as 
SUAS funcções durante cinco annos, que he o período da reno
vação intr·~ral da mesma Directoria em virtude da Lei de 22 de 
Agosto e Decreto de 10 de Novembro de 1860 acima citados. 

Esta disposiç~o, poróm, deve S(~r entendida sem preterição 
da regra geral que a mesma Lei estabelece, no seu art. 2.•, 
§ 11, para a renovação annual dos Directores ou Membros 
da gerrncia ou administração dos Bancos, em cujo numero so 
comprehendcm o Presid1mte e o Vice-Presidente desse Estabe
lecimento; e consequentemenle, quando pela antiguidade, ou 
sorte tocar a qualquer dos ditos funccionarios a substituição 
conforme aquella regra commum a todos os Membros da Di
rectoria, deve elle deixar de fazer parte desta, c ser subsli
tuido na fórrna determinada pelos Estatutos. 

Quanto ao 2. 0 que, conhecendo-se dos Es.tatutos do Banco 
terem os seus fundadores querido que a respectiva adminis~ 
tração estivesse sempre confiada ao Pre~idente, e só por inte
rinidade ao Vice-I) residente, deve-se proceder á nova eleição 
do Presidente, dado o caso de fallccimento deste, logo que 
tenha lugar a t.• reunião da Assembléa geral dos Accionistas. 

Quanto ao 3. 0
, que o período de duração das funcções do 

novo Presidente está subordinado ás regras de substituição dos 
Membros da administração, conforme a resposta dada ao 1. • 
quesito. 



Quantó ao 4.d, finalmente, que, dada a tenuncía de um do!l 
Directores do Banco, o Supplente que he chamado a substi .. 
tui-lo, deixa vago o seu lugar, visto que, segundo n art. 74 
dos Estatutos, os Supplentes devem preencher os lugares dos 
Directores fallecidos e dos que resignarem o lugar. 

Deus Guarde a V. S. -José Jlan'l da Silva Pm·anhos.
Sr. Vice-Presidente dÓ Banco Comrncrcial e Agrícola. 

N. ld8. -JUSTIÇA.-A1iso de 2G de Setembro de 181H. 

Ao presidente do Tribunal do Commercio dn Corte.·- Dceidc que o art. 10 
do Decreto n.0 2.733 de ~l:l de Janriro de 1861, eornprehendc indistincta· 
mente todas ns Companhi11s ou Sociedades anonymns, em quanto não fo
rem declaradas pelo Governo constituidas, c nilu st~ aeh11rcrn rom um 
11uarto das rcspectiYas arçücs rcaliwdu. 

2.• Secção.- :\Iinisterio dos Negocios da Justi~~a.- Hio de 
Janeiro em 2G de Setembro de 1861. 

Em resposta ao oillcio de 2 de 1\larço ultimo, l'IH que esse 
Tribunal submettc á consideração de Sua Magcstade o Impe
rador um oillcio da Junta dos Corretores da Praça desta 
Córte, pedindo solução á seguinte duvida: se o art. 10 do 
Decreto n. 2.733 de 23 de Janeiro proximn passado, que pro
hibe a negociação e cotação de acçoes de Cornpauhias, que 
não tenhão realizado um quarto de seu capital, he applicavel 
ás Companhias que se organisarcm posteriormente :í publi
cação do relcritlo Decreto e da Lei de 22 de .\gosto do anno 
preterito, ou se nessa disposiçiio den~m st~r COIIIJH"I~hendidas muitas 
Companhias, enjas ae~·ões, antes da L1•i e D1'1:relo mencionados 
crao negoeiadas e eotudas na Praça, como s1~guros, eoloni
sação, &c., &c.; cabe-me COilllllll!liear á V. S. que o l\Iesmo 
Augusto Senhor, cofonnando-se com o pan~cm· do Conselheiro 
Consulto1· dos Negocios da Justiça, Houve por bem Decidir 
que o art. 10, acima referido, cornprehcnde indistinctamente 
todas as Companhias ou SocicJades anonymas, t'm quanto 
não forem declaradas pelo Governo constituídas, c não se acha
rem com um quarto das respectivas acçõcs realizado. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lohato.-Sr. Manoel de Jesus Valdetaro. 



N. 419. - Aviso de 27 de Seteml!ro de 1861. 

Ao Presidente da Prmincia de SergipP..- Declara que a decisiio do ATiso 
n. 115 de lá de Março do 18á6, !JUe trata do pagamento de custas nos 
prot:e~~os crimes, instaurados rx-o(ficio, he applic11vel tambem-m pro
cessos promqvidps por qualquer outra parte quejxpsa, qUil JliiO a 
Justiça. 

2. a Secção. - Ministerio dos Negocias da Justiça. -Rio de 
Janeiro em 27 de Setembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo consultado a essa Presidencia o 
2.• Supplente do Juiz Municipal e de Orphãos do Termo de 
Simão Dias se a decisão do A viso n. 115 de 15 de Março 
de 1856, que trata do pagamento de custas nos processos 
crimes, instaurados ex-officio, he applicavel, ou não, aos pro
cessos crimes promovidos por qualquer outra parte queixosa, 
que não a Justiça; c Lendo V. Ex. respondido, como o par
ticipou em olfido de 28 de Maio ultimo, sob n. 105, que o 
Aviso em questão, embora falle de processos instaurados ex
of!icio, estabeleceu comtudo, como regra invariavel, que o pa
gamento das custas, nos processos crimes, só se póde consi
derar devido, quando tacs processos houverem obtido sen
tença final c irrcvogavel ; c que a razão não foi ontril, como 
se vê expresso no dito A viso, senão porque a prOJ1Jmcia, 
ainda que sustentada, podia ficar infirmada pela decisão do 
Jury,- razão que igualmente se dá nos processos crimes, ond·~ 
não h e a justiça, mas um particular o accusador -, seguindO-fiO 
que a disposição do A viso póde ser applicada á todos os pro
cesso!;, ainda que não ex-of!icio, por isso que onde se d:í a 
mesma razão, se dá a mesma disposição: cabe-me communicar 
á V. Ex. que, tendo npn~sPntado á alta consideração pe Sua 
Mugestade o Imperador a solução dessa Pn~sidencia, }{ouve 
O mesmo Augusto Senhor por bem Approval-a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de NegreirC'S 
Sayão Lobato. -Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. /~20.- FAZENDA.- Em 27 de Setembro de 1861. 

A guarnição dos registros e esraleres dos ancoradouros póde ser 
alistada ou contractada. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 27 
de Setembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de 
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Fazenda do Maranhão, em resposta ao seu offlcio n.• 5 41, tO 
de Janeiro desw anno, e para o fazer constar ao da respectiva 
AJrandega, que a guarnição dos registros e escaleres dos IUJto
radouros, de q!)e tratiio os arts. 3i)5 e 356 do RegulamentQ 
de 19 de Setembro de 181i0, sendo unicamente destinada ao 
serviço externo a que se refere o art. 40 § 4. •, e do mar se
gundo o urt. H-8, § 5.•, póde ser alistada ou contractada, como 
IH\ expresso neste ultimo artigo e paragrapho; ficando os con
traetos, quando os haja, depeudent1•s de approvação do Chefe 
da Repartição: e que portanto, cumpre á Allàndega, visto se1· 
facnlt<Jtiva a citada disposição, proeeder entre o alistamento 
e o contructo, corno mais vantajoso fôr á regularidade e melhor 
fiscalisação do serviço dos ancoradouros, e aos interesses da 
Fazenda Nacional. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 421.~ GUERRA.- Aviso de 27 de Setambro de 1861. 

lleclllrantlo que os fadctrs nno estilo sujeitos a repôr as prestaÇ(les que 
houverem rreebido como vofuutarios ou engajados. 

4.• Directoria Geral.-. Uio de Janeii'O.-~finisterio dos Ne
gocios da l'uerra em 27 de Setembro de 1861. 

Fiqtw V m. na intelligencia de que os cadelas não estão sujeitos 
a repOr as prestações, que houvllrem recebido como volun
tarios ou enga_jarlos; pontue a Ordem do Dia de 2S de AgostQ 
ultimo s!Í estabelece esta regra, como condição, para os soldados· 
que tiverem recebido premio e queiriio ser reconhecidos cadetes. 

J)eus Guarde a Vm.-11'/arquez de Caxia.~.- Sr. Luiz Cesar 
de Athayde. 

N. 422.-FAZENDA.-Em 28 de Setembro de 1861. 

!'obre o honorario do l'rrsidrntc do Banco do Ilrasil quando 
impedido por mais de tJUinze dias. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 28 
de Setembro de 186J. 

Jllm. a Exm. Sr.-Communico a V. Ex., paraseuconh6· 
cimento, e em resposta ao seu officio n,• 388 de 18 de Junho 
lJltimo, que, oonvindo flrmar a intellise•lcia do art. 62 do• 
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~statutos do Bllnéo do Brasil quanto ao hóriorario que com~ 
pete ao respectivo Presidente nos seus impedimentos por mo
lestia, Mandou Sua 1\Jagcstade o Imperador que a Secção do 
Fazenda do Conselho de Estado consultas~c sobre a matcria, 
tendo presente a deliberação da Directoria do mesmo Ranco, 
pela qual esta declarou que o honorario do seu Presidente 
deve ser retribuído súmente pelo effectivo exercício. 

A Secção de Fazenda entendeu, em seu parecer, que per
tence á Directoria avaliar se o Presidente, deixando de com
parecer por mais de qui me dias, esl;i ou 11ão 110 caso de continuar 
a receber o honorario que lhe he pago p1~los cofres do Banco; 
mas que a mesma Diredoria não ten1 direito de estabelecer 
que aquclle honorario ho !11~vi!lo súmenle 110 caso dll eiTectivo 
exercício, por quanto fúra isto n~vogar a expressa disposa~ão 
da ultima parte do art. 52 dos Estatutos. 

A mesma Secção, reen11hecwdo qtw ü Di1·ccloria do Banco 
compete avaliar as circumst:meias e os casos em que o Pre
sidente tem direito de eontinuar a receber honorario, apesar 
de impedimento quo o inhiba de comparecer por mais de 
quinze dias, reconl11~cu lambem que a decisão da D1rectoria 
póde em alguns casos ser injusta c otTensiva dos interesses do 
Presidente; o qual não fica por isso privado de recm·so, por 
que então suscita-se entre este e a Direcloria uma questão de 
direito adqnerido, que deve ser decidida pelo Poder Judiciario. 

E Conformando-~e o Mesmo Augusto Senhor com o sobredito 
parecer de consulta, Houve por bem Determinar, por Sua Im
mediata e Imperial Hcsolução de 25 do corn•nte, que as~im 
ficasse firmada a intelligencia do citado art. 52 dos Estatutos 
do Banco do Brasil. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jo.-é Maria da Silva Paranho.ç,.
Sr. José Pedro Dias de Carwllio. 

N. 1~2::1.- Circular em 28 de Setembro de 1861. 

Remessas tle not,ls para n Thcsom·o. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hlo de Janeiro 'em 
28 de Setembro de 18Gt. 

José Maria da Silva Paranhos, PrP:;idcnte do Tribunal do 
Thesouro N'acional, de conformidade com o Aviso do Minis
terio da Agrieultura, Cornmercio e Obras Publicas de 23 dll 
mez findo, declara · aos Srs. lnspectores das Thesourarias de 
Fazenda, para sua intelligencia e execução, que,· nos lug:m~s 
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onde aportão Vapores, a remessa de notas para o Thcsouro 
deve realizar-se pelos mesmos, entregando as Thesourarins di
rectamente aos Commandantcs respectivos os caixotes c outros 
volumes em que acondicionnrcm as notas: que naqucl!es lu
gares onde não se der essa circumstancia, mas em que houver 
Olliciaes rnilitnrcs de confiança, serão estes os incumbillos de taes 
remessas, mediante as requisiçües do estylo: c, por ultimo, 
que na fnlta destes dous meios, devem os volumes ser en
tregues ao Correio, cujos Administradores passariio recibo. 

E como as renwssas da A d 111 in i 'Lra<,·iin do Corrl'io tem de 
ser vcrilicadas, dando-se as malas f<~chadas nos conduetorcs, 
que as cntrrgão, ignorando co1upleLuncnte o q1w dias cont<;m, 
sendo a unica drscarga par.1 os volUilll's, ou p:qwis qul' vão 
dentro das ditas malas, n n·la<;<lo <[IH' as aconlpa:Jha, n a 
copia que fica na Administra<;ão; solicita nesta data ao su
pracitado l\Iinistcrio as neerssarias ordt•us para que, alóm da 
mencionnda relação, se remcUa outrJ, na qual a Admiuistração 
ou Agcnein, a quem a mala fOr entregue, passe r~Ceibo, que 
será ollieialmcnte enviado á mesma que a expedir; r<'petinuo-sc 
este processo em todas as Administrações ou Agencias por 
onde transitarem ns malas até que scjão os referidos volumes 
entregues á Tlwsouraria, da qual ten hão de pnrlir dircctn
mente para o Tllcsouro: f1eando os ditos Srs. Inspeetores na 
intelligencia de que deverão exigir das Thesourarias, a que 
fizerem deste modo tacs remessas, as precisas partidparücs da 
entrega dos respectivos volumes. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 421~.-Em 28 de Setembro de 18Gl. 

Indefere o recurso de uma Irmandade pedindo a rcstitni<:ão d<' d ireilos 
de uma !?.teria cxtrahida em favor da respectJYa Igreja. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-llio de Janeiro crn 
28 de Setembro de 18G1. 

111m. e Exm. Sr. -Commnnieo a V. Ex., para seu co
nhecimento c fins convenientes, que o Tribunal do Thesouro 
Naeional, a quem foi presente o rceurso, trnnsmitlido eom om
cio de V. Rc de 10 do mez pas-;arlo sob n." 79, da l\lesa 
Regedora da Irmandade de Nossa Senhora do Guadalupe, em 
Olindn, pedindo que se lhe restitua o imposto pago em 3 
de Maio deste nnno, da loteria extrahida ultimamente em be
neficio da sun Jgreja, rmolrf'u in<hli_•rir o dito rr:eur~;o: por 

Decisões do Gorerno. ;);) 
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quanto, a Lei da Assembléa dessa Provincia n. • 505 de 29 do 
citado mez, mandando applicar ás obras das respectivas Igrejas 
o producto das loterias concedidas a Irmandades, ainda mesmo 
que podesse regular o passado, sem attentar contra o Acto 
Addicional pelo facto de decretar indirectamente a restituição 
de impostos geraes legalmente anecadados, não tem eiTcito 
para o caso, visto que o seu 11m foi interpretar a de n.• 393 
do 1. • de Julho de t sr:i6, a qual concedeu loterias a outras 
Irmandades que não á recorrente. 

Deus Guarde a V. E'c-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. }>residente da Província de Pernambuco. 

N. 425.- Em 28 de Setembro de 1861. 

Declara que a transfercocia de Apolicos para constituir caução de cmpres
timo está isenta dé ínteneoçllo do Corretor. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. - 1\io do Janeiro em 
28 dl~ Setembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista o que lhe representou o 
Vice-Pr<'sidentc do Banco do Brasil em seu officio de 23 de 
Julho ultimo n. 3!Hl, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
da Província da Bahia que, recusando fazer entregar a D. 
Adelaide Emília Jozel1na Lisboa as apolices, com que caucio
nára um emprestimo que lhe havia feito a Caixa :Filial do 
mesmo Banco na referida J>rovincia, sem que interviesse um 
Corretor no acto da transfercncia, procedeu contra a dispo
sição do art. /~0 do Decreto n. 2. 713 de 26 de Dezembro de 
1860, c art. 3. 0 % 10 do Decreto n. 2.733 de 23 de Janeiro deste 
anuo, que, isentando da intervenção de Corretor a transfe
rencia de apoliccs para constituir caução de cmprestimo, não 
podia, srm absurdo, exigir tal intervenção para o acto trans
lativo necessario ao levantamento da referida caução por eiTeito 
de solução da divida. 

José llfaria da Silt'a Paranlws. 

-Communicou-se !\o Prcsidrnte do Banco do Brasil. 
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N. 426.- Em 28 de Setembro de 18G1. 

Sobre o direito a percepção tio meio soldo. 

1\Iinisterio dos Negocios da l'azenda.-Rio de Janeiro em 2S 
de Setembro de 18G1. 

111m. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para seu conhe
cimento e devida observancia, a Imperial Resolução de Con
sulta de 18 do corrente, pela qual S. U. o Imperador Houve 
por bem Conformar-Se com o parceer da Secção de Fazenda 
do Conselho de Estado sobre a pretenção de D. 1\Iaria Olinta 
Coelho da Cunha, confirmando a decisão anterior em virtude 
da qual expcdio-sc á Thesouraria de l\linas a Ordem de 22 
de Janeiro ultimo, indeferindo o requerimento em que a sup
plicante pedio que se lhe reconhecesse direito á percepção do 
meio soldo do seu finado pai o Coronel Com mandante- do Da
talhão n.• 28 de 2. • linha, Antonio Caetano Pinto Coelho da 
Cunha. 

A Secção opinando no sentido de que as allegações produ
zidas pela supplicante em sua replica erão improcedentes, fun
damenta o seu parecer nos seguintes termos: 

Que o Coronel Antonio Caetano Pinto Coelho da Cunha, sendo 
viuvo de D. Maria Olinta de Araujo, passou a segundas nupcias 
com sua cunhada D. Julia Amalia de Araujo, e fallecendo em 
11 de Fevereiro de 1834, concedeu-se o respectivo meio soldo 
á dita D. Julia, que o fruio até o dia 27 de Outubro de 1859, 
no qual morreu ; 

Que então a supplicante, enteada e sobrinha da mesma D. 
Julia, procurou habilitar-se, a fim de tornar eiTectivo o seu 
supposto direito á reversão daquellc beneficio, .1llegando que 
era filha do sobredito Coronel, legitimada por subsequente ma
trimonio deste com a mencionada D. l\Iaria Olinta; c que embora 
houvesse casado ainda em vida de sua lia e madrasta, D. Julia 
Amalia, todavia enviuvára tambem anles do fallecimento da 
mesma, accrescendo a isto que sendo orphãa, quando morreu 
seu pai, devia o meio soldo ser repartido por ella, pela viuva 
sua madrasta e por um seu irmão germano; 

Que, porém, nenhum direito tem a supplicante ao quo pre
tende, por já ser viuva quando falleceu a sua madrasta, em 
yista da decisfio n. • 105 de 30 de Outubro de 18'~4, declara
tiva de que o meio soldo h e devido por escala, 1. • ás vi uvas 
dos militares, c 2.• ás filhas dos mesmos, sendo que estas o 
percebem não por direito de successão, mas de reversão; 

Que por conseguinte a viuva do Coronel Coelho da Cunha, 
madrasta da supplicantc, recebeu o qoo lhe competia, o não 
he admissivel o argumento adduzido de que a supplicante c seu 
irmão devião gozar do beneficio conjunctamente com a viuva, 
sua madrasta ; 



Que para podrr a supplicantc, pPia morte de sua madrasta, 
reclamar o reconhecimento do direito que invoca, era neces
sario quo cntãrr se achasse nas dreumstancias da Lei, c isso 
não aeontcceu, ponJlW , concedendo a Lei o meio soldo 
unicamente ás filhas dos mililan·s, solteiras ao tempo do fal
Jecimento dos pais ou das miiis, como explicou a decisão 
n.• 9 de 12 de .l:lneiro de !8f~8. jú a supplicante era viuva na 
occasião em que morrNl n madr;p;ta sua tia; 

Que, finalmtnlc, o li1cto de ser sua madrnsla a viuva que 
n precedeu no gozo do mdo soldo, nüo púde favorecê-la, urna 
vez que d<í-se tamhem nesle caso a razüo pela qual a Lei excluio 
do bcncllcio as filhas dos militares, que se casão antes do obito 
das mfiis. 

Deus Guarde a '/. Ex.-.lo:;é M!lria da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro llireetor l;1•ral (la Contabilidade. 

N. !d7.-L\IPEIUO.- Aviso de 28 de Setembro de 1861. 

Ao Presidente da Provimia ilo Par:í, dcdat·ando que os Yigarios, para po
derem cobrar as suas eongruns durante o tempo em que estiverem licen
ciados pelo Ordinario, cdl'ecem de licença da autoridade civil. 

G.' Secção.- Hio de Janeiro.- Minísterio dos Negocios do 
I m per i o em 28 de Selem hro de 18() L 

Illrn. c Exm. Si·. -- Lcvri ao conhecimento do Sua Ma
gestade o i mpcratlllr o o !Ih" i o datado de 7 do Setembro do 
18;)!), em que ü'S" presidcnda consulta: t. o, se o Padre José 
Maria Fernandes, Vi~urio da Fregnczia de Ourem, licenciado 
por vinte dias por autoridade ccclesiastica para ir a essa 
Capital prestar um exame synodal, tinha direito á congrua 
corrcspontienk a esses dias ; 2." , se um Viga rio, a quem 
foi concedida pela dita au!oridadc sPis mezes de licença para 
tratar de sua sanrle, tem direi lo á congrua correspondente a 
todo o tempo da lic1mça, ou súmente a tres mczcs, conforme 
acontece com os Empregados de outras classes. E o Mesmq 
Augusto Senhor Houve por bem mandar declarar a V. Ex. 
que, referindo-se st\menle ao espiritunl as licenças concedidas 
pelo Ordinario, carecem os Yigarios da civil para poderem ter 
direito ás eongruas, conforme já está decidido em Aviso 
de J7 d_e Janeiro dt~ t8:í1, <lo l\Iinistcrio da Justiça dirigido 
ao J>rcs1<ll~nte da l'rorinda da Parahyba. 

Deus Guarde a V. Ex. - .Tos é /lde(onso de Souza Ramos. 
-Sr. Presidente da Provinda do Pará. 



N. '•:28. -Aviso <lo :30 de Setembro ue 18GI. 

A"' Prrsitlentc da Prorincia do l\laranhi1o, crHlllllltniea;Hin rptc foi sullmct
tida ú As;-;embléa G11 rat LPgis1ativa a lei pnl\ inelal rclati\a ús a{loscnta
uurias <lo Cirurgião uc Partido c do l'odcit o da Cama r a !la Captlal. 

:3.a S•~cção.-Rio de Janeiro.-:\Iinistcrio <los Negocias <lo 
Im pí~rio em 30 de Setembro de 1~61. 

111m. e Exrn. Sr.-Sendo ouvida a secção dos Nt'gncios do Im
perio do Conselho de Estado sobre as leis da Asscmhléa legis
lativa dessa província, promulgadas no anno passado, foi a 
mesma secção de parecer qw~ se exi~isse dessa presidencia 
copias dos compromissos das irmancladcs do Glorioso S. Be
nedicto da igreja do Hosario, da cidade de S. Luiz c de Nossa 
Senhora de Nazar(Jth da Trizidella, os quaes não acornpanhárão 
as leis n. 0 ' 5ü6 (J 5()!) que os approv<Írão; bem como que sub
mettesse á Assembléa Getul a lei do orçamento municipal na 
parte concernente ás aposentadorias do cirurgião do partido 
c do Porteiro da Carnara dessa capital, por considt·rar a mesma 
secção qtw estas diposiçües são exorbitantes das attribuições 
constilucionaes das Assernbléas Provinciaes, além de não ser a 
occupação de Cirurgião de partido emprego publico para ter 
aposentadoria. 

Tendo submettido á Assembléa Geral a referida lei do orça
mento municipal, na parte rdntiva áquellas aposentadorias, 
cumpre que V. Ex. remetta as copias dos compromissos exigidos 
no parecer. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Ilrlefonso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Previncia do Maranhão. 

N. 420.-Aviso de 30 de Setembro de 18G1. 

Ao Prcsiucnte da Provincia do Espirito Santo communicando que a d.is
posição de uma postura municipal appnnada pela Assrmhléa Lrgislat•va 
Pruyincial, na qua1 se impõe uma multa de 40$000, só púdc ter lugar 
em caso de rcincidcncia, pois que -sú cntao podem as Camaras impor 
multa maior de 3oe ooo. 

3.• Secção.-Rio de Janciro.-1\linisterio dos Negocios do 
Imperio em 30 de Setembro de 18G1. 

lllm. c Exrn. Sr.-Sobre as Ll'is dessa Província, promul
gadas no anuo passado, foi ouvida a Sec<:ão dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado, l'Ujo p;treccr St~ acha exarado 
em consulta de 16 de Julho ultimo. 



E, de conformidade tíl()m a conclu~ão do mesmo parecer, de
claro a V. Ex. que a disposição do artigo uni co do Decreto 
n.o 378 de 12 de .Julho, que impõe a multa de 20~000 a 
40~000 pela primeira vez a quem obstmir o rio com madeiras, 
só póde ter lugar, quanto a multa de 40~000, nas rcincidencias, 
caso unico em que :ís Camaras l\lunicipaes he dado impôr 
multas excedentes a 30:jjl000. Outrosim communico a V. Ex. 
que he subrnettido :í consideração da Assembléa Geral Legis
lativa o Decreto n.o 3!)0 de 2'~ de Julho sobre aposentadorias, 
as quaes, conforme o Governo tem declarado, não são da com
pctencia das Assemblr;as Provinciaes. 

Deus Guarde a V. E:c-.J os é Ilrlc(onso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. r~:lO.-Aviso de :JO de SdemLro de 18Gt. 

Ao Presidente dn Provincia "" c .. ará ('Oinlllllllicando o que Tf'SOhf'll o Go
verno Irnpcri;ll sohn~ algurrr:rs Leis pnn irrdncs sohre ns quaes foi cou
sultnda a Scr<;llo dos l'i!'gorios do lrrrpcrio do Consf'lho de Estado. 

3. • Scrçiio.- Hio de .J;,neiro.- Ministerio dos Negocios do 
I mpcrio em 30 de Sdcmbro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.-Sobre as Leis dessa Província, promul
gadas no auno de 18~!), foi ouvida a Secção dos Ncgocios do 
lmperio do Conselho de Estado, cujo parecer se acha exarado 
em consulta de 10 de Fevereiro ullirno. 

E de conrormidadc com as conelusões do mesmo parecer rc
laHvas ás Leis que versão sobre objectos da com petencia deste 
Ministcrio, declaro a V. Ex. que a msolução n.• 879, que con
cede aposrmtadoria ao Direetor do colle~io d~ educandos, João 
José Saldanha 1\larinho, lw, como varias vezes tem ponde
rado o Governo lmpr\rial (\10 casos identicos, exorbitante das 
attribuiçües das Assernbléas Provinciaes, que podem legislar 
sobre os casos c a fúrma por que devem ser dadas aposen
tadorias, mas não concr~di·-las a certos c determinados individuas; 
c por isso he a rtl('sma resolução enviada á Camarn dos De
putados para ser tomada em consideração pelo poder legisla
tivo, ao qual está a!Tt~cla esta questão. 

A disposição da resolução n." 914 de 13 de Setembro, que 
autorisa essa P residenda a reintegrar· na cadeira de primairas 
letras do sexo feminino da \'illa do Jardim a ex-professora 
D. Joanna Henriqucta de Almeida c Silva, he invasora das 
attribuiçõcs do poder executivo. A Prcsidcncia não precisa de 
tal autorisacfío para rssc fim, nem a Assembléa pódc dá-la. 



A concessão de privilegio, para a consti'Ucção da estrada d~ 
Baturité, de que trata a resolução n." 9tH, de 5 de Dezembro, 
não poderá ter effeito sem acto dos poderes gcraes, que essa 
Presidencia deve solicitar na fórum do art. 12 da mesma re
solução. 

O que communico a V. Ex. para sr~u conhecimento c cxe~ 
cução, cumprindo que V. Ex. remclta a este 1\linisterio os 
compromissos das Irmandades de ~- Pedro c du Glorioso S. José, 
os quaes não acompanhárfío as rcsolu..-õcs n."' !JO~ e 916, que 
os approvárâo. 

Deus Guarde a V. Ex.-José lldc(onso de Sou:::a Ramos.
Sr. Presidente da Província do Ccaní. 

N. ~31.- JUSTIÇA.- Aviso de 30 de Setembro de 1861. 

Ao Presidente da ProYincia do Ceará.- IlPdara que João .Jost; da Silva Reis c 
Jeremias Rodrigues narboza náo podião exercer, o 1.0 , as fuuc(ües de ~uiz de 
Paz do districto de Santa Cruz; c o :l.<> as de Yrrcador da Camara 1\luni· 
étpal de S. Fr·ancisco, por trr sido aquellc eondemnatlo e appcllado, 
c este sido absoh·ido pelo Jury, hayendo lambem appcllaçno. 

2.• Secção.- l\linistcrio dos Negoeios da Justi<;a.- Hio do 
Janeiro em 30 de Setembro de 18(i1. 

lllm. c Exm. Sr.-Levei ao allo conlwcimento de Sua 1\fa~ 
gesta de o Imperador o oflkio dessa Presidencia sob n." 277 c 
data de 30 de Outubro do anno Jlassado, acompanhando 
por copia, um o!ficio, em que o Juiz de Direito interino da 
Comarca da Imperatriz consultou a V; Ex. S() tinha procedido 
em regra, ordenando que João José da Silva Jlnis c Jeremias 
Hodrigucs llJrboza não cx•~rcPssem, o 1." as fuHeçiít•s de Juiz 
de Paz do districto de Santa Cruz, e o 2." as de Vereador da 
Camara Municipal de S. Franei.seo, por ter a~ttJCllc sido con~ 
dcmnado em seu Juizo c appellado, c este sido absolvido pelo 
Jury e tambem appellado cx-officio; c a decisão dada por 
V. Ex., approvando o procedimento do referido Juiz, por quanto 
Silva Reis só podia, por se achar suspenso, cxerecr o Juizado 
de Paz no acto da eleição conforme os arts. 2 c 39 da Lei de 
19 de Agosto de 1846, c Rodrigues B.1rboza, ~~rnbora absolvido, 
não podia exercer funcção algu111a por depender a absolvição 
da appellação interposta, c isto em vista dos arts. 165, § 2. 0 

do Codigo do Jlrocesso e 2!J3 do Regulamento n.o 120 de 31 
de J anciro de 18~2 c Aviso n. o 201 de 3 de Novembro de 
185~. E O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem, por Sua 
Imperial c Immcdiata Hcsolução de 9 de Fevereiro ultimo, to-



mada sobro Consulta da Secção do Imporia do Conselho de 
Estado, approvar a Hesolução dessa Presidencia, conforme me 
foi communicado pelo 1\tinislerio do Impcrio, ao qual V. Ex. 
lambem so havia dirigido. 

Deus Guarde a V. Ex. -l'rancisco r/e Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da Proyjncia do Ceará. 

N. 432.- FAZEND.\.-Elll :30 de Setelllhro de 1861. 

1\landn \Har do papel scllatlo da no\'a tabella por ainda não se empregar 
o sello adlwsiYo, c ronsi<l<•rar letr;ts da tcrr11 as passadns de qualquer ponto 
da.Proyinl'ia do 1\io t!c Janeiro para a Ctirlc c Yi<:c-\ersa. 

Ministcrio dos N<~gocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 30 
de Setembro de 18() I. 

Haja V. S. do declarar ao Collector da Cidade de Campos, 
em solução ás duvidas propostas em seu oflicio de 18 de Maio 
ultimo: 

Quanto a 1.', que, em virtude do disposto no art. 9G do 
l\egulamento de 2G de Dezembro do anno passndo c na Por
taria de 2G de Fevereiro deste anno, não se havendo ainda 
empregado o sello adhesivo, he permittido o uso do papel sei
lado da nova tabella, mesmo naquelles pontos em que ainda 
não houver sido ex posto á nnda: 

E quanto á 2.", que jtí foi declarado, por Aviso de 3 de 
Agosto ultimo, que sfw consideradas letras da terra, c como 
taes devem pll~ar seBo, a9 que são sacadas de qualquer ponto 
da Província do Hio de Janeiro para o l\Iunicipio da Côrte, 
c vice-versa ; por quanto, fazendo parlr, o l\1 unicipio neutro da 
circumscripção territorial da mesma Provineia, embora admi
nistrativamente sPparaclo della, as letras nas condiç.õcs indi
cadas estão comprehendidas na hypothese do art. lt.25 do Codigo 
Commercial, isto he, são passadas c aceitas na mesma Província; 
devendo o sello ser pa~o por cada uma das vias. 

Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva J>aran!ws.-St·. 
Conselheiro Director Geral interino das Uendas Publicas. 



N. 433.-Em 30 de Setembro de 1861. 

Prescripç~o de apolicçs emittidas por occasião de cmprestimo contrahido pela 
·· éarta Hcgia df) 6 de Outubro de 1796. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 30 
de Setembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, l>residentn do TriLunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria dn 
Fazenda da Bahia, em resposta ao seu offieio n." 1!15 de '27 
de Maio ultimo, no qual participa ter mandado, a requeri
mento de José Maria Frasão de Lima, proceder na fúrma da 
Lei de 15 de Novt~mbro de 1B:.!7 á respeito do pagamento tios 
juros das apolice,; n."• 57, 58 e 686, todas 11a importancia 
de oitocentos mil réis, que forão emillidas por occasiiio do 
emprestimo eonlrahido pela Carta Hegia de 6 de Outubro de 
1796; qlic o Thcsonro jü resolveu <JUc as apolicc~ do reft~rido 
crnpr,)stirno, que não forão iusrriptas <ltt') o fim de !kwm!.Jr<J 
de J842, e fundada a divida no3 lenuos da Lei dt) J;) de 1\o
vcmhro de 1827, fossem consid:)rat.las prescriptas, dt) conror
mirlade corn as disposiçõPs tlo art. 20 tia Lei n." :.u.:l de :JO 
do Novembro do t8td.; e que assim dcyêra o nwsmo Sr. lns
pector julgar prescriplas as apolices dt~ que trata, em vista tia 
ordem que sobro caso identico se ex{wdira a essa Tlwsouraria 
em 6 de Novembro de 1850, sob n.o u~r~. E porqtw se torna 
agora duvidoso, attento o facto que motiva a presPnle onkm, 
se nessa Thesouraria se lem inscriplo di\ i(las nas eircumstan
cias acima indicadas, releva lilte o mesmo Sr. Inspeclor in
formo com o quo realmente tenha occorrido a esse respeito. 

Jos; Maria da Silva Paranhos. 

N. 434..- GUERRA.- Aviso do t.o de Outubro de 18G1. 

Vedando o nbono de 'premio de engajamento aos soldados particulares, 
os quacs lambem n11o est11o sujeitos a rl'pôr o que tin~rrm recebido 
anteriormente á Ordem do Dia u. 277 de '28 de Agosto do corrente anuo. 

!~. • Direcloria Geral.-llio de Janeiro.- Ministerio dos Ne
gocios da Guerra em 1 de Outubro de 1861. 

Determinando-se nesta data que il.o particular 2." sargento do 
4. 0 Batalhão de Artilharia a pó, addido ao t.o da mesma arma, 
Francisco Teixeira Peixoto de Abrco Lima, se abone, em pret 
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especial, a gratificação de voluntario que tem deixado de receber 
de 15 de Janeiro deste anno em diante; mas niio a segunda 
prestação do respectivo premio que tambem reclama ; assim 
o communico a Yrn., para seu eonhccimcnto, o em addi
tamcnlo ao A viso de 27 de Sdembro proximo passado, isto 
he, corno declaração dt~ que he vedado o abono de premio 
aos particulares, mils <(tle tambPm não esUío sujeitos a repôr 
o que tiverem r<'cl'hido anteriornH~nt~~ á Onlem do Dia n. 277 
de 28 de Agosto anterior. 

Deus Guarde~ a V m.- Marque;; de Ca.r:ias.- Sr. Luiz Cesar 
<I c A thn)'dP. 

N. r,a1;. -- FAZEI'OJ>A.- Em 1 de Outubro de 1861. 

l!c du comprteneia ndBIÍilistrati~a o ronteuci;JSo dos tcrrrnos dr i\larinhas. 

Ministerio dos Negocins da Fnzc·Bda. -l\io de .Janeiro em o 
1.0 de Outubro lle 1t\Hi. 

lllm. c E:uu. ~ir.-CnnllliUnieo a Y. 1•:x., rara sua inlelli
gencia n devido eulllJH"Íllwntn, que pela Imperial l~l~soluçJo de 
Con:oulta dl' 28 d1~ :-;ctcm!Jro proximo findo foi decidido o 
n~curso de i\J;moel da ~·ilva i!ar;;úna, intt>rpo:;tn para o Con
sdhn de Estado do lk~;pi!el:o do ;\iinísll'rio da Fm·rnda de 21 
de Feve;·dro do cmn•nte anno, o qna\ niío s6 declarou sub
sistente a nrdrm do Tlwsouro 1lc 17 de SPtf•rnhro dP 1859, 
que mnndou annullar o lílnlo dP <lfínnml'nio obtido por cl!e 
e111 183t>, de oi lo hr;u:;;~; d1~ lt'tTcno sobre o mar ao norlc da 
ponte do Consulado ~~ fronteiro ao edifieío da Praça do Com
mcreio da Capital dessa Província, mas ainda eonc:Pdru á 
Associação Com mercia L o aforamento desse mesmo terreno; 
Dcterminam1o Sun r.iagestade o Imperador, eonforme o Pa
recer da Secção de Fazenda do Conselho de l~stndo, que se 
dê licença á .Junta Direclora da Associnçiio ConHncrcial da 
Jlraça dessa Capit<1l pnra fnzcr as obr;Js, que pretende, na 
extensão correspondente ás oito braças fronteiras ao edificio 
da Praça, na fôrma da planta junta; ficando todavia decla
rados de servidão publica tanto o terreno como o caes; visto 
que, segundo o referido Parecer de Consultn, a concessão feita 
ao cidadão Baraúna não teve fundamento na Lei de 15 de 
Novembro de u~:H, e sendo o mar que banha o littoral do 
nrasil propriedade nacional, 11iío póde a menor porção de\lc 
passar para o domínio exelw;ivo de ninguem, s•~m lei que o 
aulorise e torna-se por conseguinte nulla uma tal concessão 
por falta de lJUse em que se funde; accrescendo como está 



decidido pela Hesolução de 30 do 1\iaio de 1850, que lle da 
compctcncia administrativa o crmtcncioso dos terrenos de .Ma
rinhas, c que o terreno em questão hc neccssario não sô para 
cmbcllczar c alargar a Praç~a chamada do- Comrncrcio-, 
senão tambern para maior commodidade do publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jmé JlfaTia da Siiva Paranlws.
Sr. Presidente da Província da nahi:-t. 

N. r,:!G.---1\L\HINHA.-Aviso rle:! rk Oul.nhro c!:> 1RflJ. 

Fixa o pr;~zo, drntro do qual devem os divPr~os rmprrgados <lo MinisiPrio 
•la 1\l;~rinhn l'nlrar no gozo d.1s liceno;.1s, qui' fJOI' qu:~lquPr fii'I'IC\lo lP
nhiío ohtido, :-oh pena de ;;r rem e si ns consideradas nuli<Js c sem p:rcito. 

2.• Secç.ão.-Rio de Janciro.-:\linislcrio dos !\'egocios da 
l\larinlla em ~ de Outubro de 18\it. 

Nilo conYindo dl'ixnr :10 arhilrio dos <'mpn'gadns a escolha 
da oceasião para entran'lll no gozo oa:; licenças que obtive
rem, não sú porque pode111 (Pr t(•ssado o;, motivo:-;, que üdcr
min:írão <1 conce~isiío, corno porque circumstancias ~mpervc
nie;Jtcs lcn!Jão-n'as torn:1do prrjndici;ws aos intPrcss!'S do pnhlico 
serviço; Ord••na Sua .i\l:Jgesladn o lmpt•rador qu•• wjão ron
sidcradas null<!:; () s<~m cfl'r'ilo :1s !icl'!li_'U:> eon::ct!ida~; aos OlTicia,·s 
do Corpo da /umada, GÍ<Jss•~s amwxas !: mais i;JdiYirlnos su
jeitos ao T\linislnio d:t :1Jarililla, qur: dPix:•rmH rle SI'!' apn'
~cnlarl<JS dentro rJq prazo, dr• qnalro mmns n:1:; Pnnincins <le 
Maio (;rosso 1: At11azonas, do dons nas outras .:·de trinta dias 
nesta C{\rln. · 

Jkus (lnardt: a Y. S.-Joaquim Jos1! f.r7;wcio.-Sr. Conta
dor da 1\Iarinha. 

N. -137. -FAZENDA. --Em 3 de Outubro de 'IHGI. 

Sobre concurso pnra o pro\imento d" Plllprcgos clns ThPsrntraria,;. 

1\linistcrio dos Ncgoeios da .Fozenda.-Rio de Janeiro em :1 
de Outubro dn 1861. 

.Josú Maria da Silva ParanhM, Pn:sidcnle do Tribunal do 
Thcsouro J'llacional, ordPna .1n Sr. !nspcetor da Tlwsournria 
da P;·m ineia <I•~ i\1ina:; ~:eraP:;, cpte pro!'<'da a noYos !'oncursos 



para o preenchimento das v11gas existentes na mesma Theseu
raria, visto como não forão approvados os dous concursos que 
tiverão lligar no dia 29 de Abril, cujas provas acompanhárão 
o seu officio n.o 172 de 13 de Maio ultimo, niio só porque 
não consta que se exigisse dos candidatos a prova ora~ c!n 
cada uma das malerias do exame, como porque a aprecwçao 
do merecimento dos candidatos não foi fcil« por meio de vo
tação sobre cada urna das provas oraes c escriptas, segundo o 
disposto no Decreto de H de Março de 1860, c nas Instruc
ções de 18 de Dezembro do mesmo anno; outrosim ordena 
ao Sr. Inspcclor que rcmctta sempre ao Thcsouro, por copia, 
as netas que forem organisarlas em virtude da disposição do 
art. 15 do referido ncado de 14. de Março . 

. José llfaria do Silvá Paranhos. 

N. q.38. - Em 3 de Outubro de 1861. 

Que na rlcicão Fiseal c de Conta:; dos Dnncos nao se devem receber ,·otos 
por pror,m·aciio e f(HC ft Asscmhléa Geral dos areionistas compete resolver 
os casos de cleit;ão dos Dircctorcs ou de sua substituição pélos Snpplentcs. 

l\linistcrio dos 1\egncios da :Fazrnda .-lHo de Janeiro em 3 
de Outubro de 1861. 

Informa Vm., pdo seu nmcio fk 11 de Julho ultimo: f .•, 
haver n Assernhl(·a (;t•ral elos Aecionislas do Ranco dessa Pro
víncia proecdirlo no dia !J do n~fNido rncz de Julho ú clciçfío 
fias Comrnissõcs !<'isca! c d1~ fontas conforme dcl(•rmina o art. 
:35 dos respectivos ]~statntos, rcc1~hendo-sc na mesma f'leiçfío 
votos por procuração sPm atlcndcr-se se erào estes nprcsen
tados por mandalarios Jcg-acs ou representantes nccessarios, ou 
se por procuradores convencionacs, por s!\ entender que as 
mencionadas Com missões nfío fazifío parte da direcção, gercncin, 
ou administração do Banco: 2.", haver Vm., Prn soluçiio ao 
omcio dn Jlrcsid'Oncia dn Província, respondido a diversas hy
pothcses figuradas pela Directoria do Banco; a sabrr: quanto 
á f.•, provcnien~e da intellif,!;cncia que se deve dar ao § 11 
do art. 2. 0 da Lm 11. 0 1.083 de 22 de Agosto de 1860, quando 
o numero dos Dircctoros nfío fôr cinco ou multiplo de cinco, quo 
so achava resolvida pda Consulta de 5 de Fevereiro do corrente 
anno; quanto á 2.•, SI) a Assmnbl{·a Gcrnl devia eleger outros 
Hircelon~s no raso c]p al::;urn on de todos rcnuneiarem os seus 
eargo~, quo, se a Di I'Pcloria não quiz1~sse continuar na gcrcncia 
do Banco, a Assembl1;a • :oral dos Accionistas era a compe
lente fHli'H providcncinr como cntcnrlcssc do justiça, cabendo 



ao Governo sómente examinar se os Estatutos do Banco forão 
ou não observados; quanto á 3. • se se devia proceder á nova 
eleição, dando-se o caso dos novos eleitos tambcrn renunciarem 
os seus lugares, que, ainda á Assembléa Geral cabia providen
ciar como entendesse justo, parecendo-lhe, todavia, que, dos 
Supplentes, conforme o art. 37 dos Estatutos do Banco, c 
ficando portanto o IJanco com uma legitima Direcção para 
substituir aquella no caso de impedimento, seria conveniente 
consultar ao Governo antes de ter lugar uma nova eleição de 
Dircctores; c quanto á 4. • finalmente, se depois de entrarem 
os novos Directorcs em exercício, algum ou todos solicitassem 
suas escusas, devia-se proceder á nova eleic;ão, que, segundo a 
disposição do art. 61 dos Estatutos do Banco, dnda a renuncia 
depois do exerdcio, verifica-se o impedimento do escuso ou 
escusos por mais de 30 dias, c, portanto, as vagas que se 
derem nos lugares de Direclorcs deverão ser preenchidas pelos 
Supplentes. Inteirado do contendo deste seu officio, declaro 
á Vm., relativamente á primeira parte, que a eleição das Com
missões Fiscal c de Contas está comprehendida na letra da 
disposição do § 12, art. 2. 0 da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto 
de 1860, devendo assim proceder-se nos casos futuros; e pelo 
que respeita á segunda parte do mesmo officio, que approvo 
as respostas que deu no parecer dirigido á l'residencia da Pro
vineia, sendo fóra de duvida que á AssemhlíJa Geral dos Accio
nistas compete resolver sobre os casos de nova eleição de 
Directores ou de sua substituição pelos Supplentes, nas di
versas hypotheses, que se figurão no omdo da Direeloria do 
Banco, ao qual se refere o da Presidrncia da Provincia, que 
Vrn. n•spondeu, uma vez que S<~ guan!em as dispm;ições ex .. 
pressas dos Estatutos e da Lei acerca de tacs :1ctos. 

J)eus Guarde a Vm.-José 1llaria da SilN! l'aranlws.-Sr. 
Fiscal do nanco do Hio l,:;rande do Sul. 

N. 439.-Ern 3 de Outubro de 18GJ. 

Sello de transfcrcneia de acções c sobre os titulos da mesma transfPrcneia. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janl'iro em 3 
de Outubro de 1861. 

~rn resposta ao officio que V. S. me dirigio em 19 de Abril 
nltuno, tenho a declarar-lhe qnc haYendo o Hegnlamcnto do 
26 1IP. Jlezmnbro dP 1860, nrt. 7.•, ~ !L•, mandado {~alcular 
o sello da transf~re_ncia da~ acções sobm o pre~·o da- nrgo
Ciaçao ou transm1ssno- porque o imposto não he devido da 
acção, mns sim do aeto translativo da propricdadn ou uso-



fructo, como acontece a respeito rlos mais objeclos ou títulos 
repn~sentativos rle valores, 1kve a taxa sempre COITI'sponder m> 
preço total da lransmissiio d1~ qualquer numero de ncçõcs de
clarando nos n•spl'l~livo.; ;1clos 011 títulos, quo tanto pod1~rn ser 
termos lavrados nos li nos d<ts soei1~d<tdi'S, como cs1~ripturas 
publicas ou parlicnlan•s; formaes dP p;ulilhas, & c. 

Deus Guarde a \r. S. -.Jo.-é Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente do Banco ltural e Hypothecario. 

N. !,AO -Em !~ de Outubro de 1RGI. 

:.;o!Jrp o sPIIO dr letras. 

1\Jinistcrio dos \,.,~,H~ios d:1 F;m~nrla. -Rio llP .Tan,~iro em ';. 
do Outubro di~ JEGI. 

José TI! a ria da ~i Ira Paranhos, Prcsidontc do Tribunal do 
Thnsouro i'\acional, clnr!ara an Sr. lnspcclor da Thcsonraria 
dn Fazenda do l'arü l'lll n·~;posla ao seu otncio 11. 0 üO dn 21 
d(~ 1\!urço ultimo, que hnm resolvida foi JWio mesmo ~ôr. Iw;
per,lor em Si'Ssão da rPspcdiva Junta a duYidn firoposta Jli'la 
Col!;•eloria da Canital d:1 dila Província ·~m omeío rk 1.l du 
l'PYeP·iro, nor esl;Ír 'l solnl'iío da:la dt• cpnformidadP com o rli:i
pnsto no ah. 11i i'Olhhin:ll1o !'o;n o ;nt. 2l ~~:~ :)." e b.", " 
art.. :18 ~ J!~ do l~(':!l'h:;J{';\lq n." 2.7!:l (}e 2G dP lk7:i'lr1Lro 
do anno'-p:Jssado: i~l·:J \i!'lndi~ do que .. as l!·tr;;s ;H·eitas n lll~
goeiadas, •:ompreilf'i!<lid:t,; nas disposiçüPS do arL 21 § 3." !'o 
eilarlo Beguiami~n!o. q1!1o fol'<~í!l a;.n·srnt<Hlns an!:•s do pa! . .\"<1·· 
llli\nto na E~;!::çfto di\ arl'l:i·;uia•:iío dc:>tro dn prazo f,·::al n;;q 
csUío sujt:ilas :ís multas dil !:\Psmo art. 117, a •·-;eppçfío dlls 
do qu:\ trata o art. :.!:;, qne d1'V<'IIl p:1;.;ar o Si~ll11 ll:l fúrma do 
1111.':-mw lkercto. 

J os r! j~faria da Silva i'aranlws. 

N. r..r~t.-1\IAniNHA.-Aviso de ,j do Olltubro de 1SG1. 

Jlú iilstrucçücs pnra scrrm ohsrrvadas a hordo rios Navios da Armada 
que Pntrarrn1 para o lliquc linprrial. ' 

1." St'C(,~fio.- Hio cln .bn('iro.- 1\Jinisti~rio dos Nogocios da 
Marinha ('!li !~ de Outnl.Jn, d<· 1S!i1. 

lllrn. c Exm. Sr.- ~~lia ~.1a~esladc o lnqwrador, Altcndcndo 
ú w·crssid<Jde ck rr.~:ul<tl' a marcha do serviço, rtuando algum 



Navio da Armada tiver de cntr:~r para o Dique Impcri:~l, afim 
de fazer o fabrico, de que houver nccnssidadc, Ha por bem 
Determinar o seguinte: 

t.o O i'liavio de Gunra, que t~nlrar para o Dique, nfío levar;í 
a bordo pulvora, balas Ocas, tigelinhas de wixlo, morrões, 
fur,uet;•s üU outros quacsqucr arligos hdlicos. 

2." Não haverá fogo n bordo ne1n de dia, nem de noite, ainda 
nJesJr>o luz t•rn Janlernn, salro se n qunlid;Jdc da obra aso;im 
o exigir, e essa Ianiern<•, quando se twne indispt·nsarel, irá 
fccltada c acomp;mlwda por sel.inclla. 

::.u A cu:.inlw, tanto pura a gu;;r:Ji~·ão, como para o Com
mandante c OOiciaes do Navio, ser;i estabelecida em terra, onde 
se distribu :.·á o rancho ;í mesma guarnição. 

!, ..• Dur;wte a noilc fiearJo a bordo unieamente os Yigias 
iPdispcnsncis; a ;.:uarniç<1o dormirei ern terra, logo que ll:>jüo 
.i unto do l )irgte ;:s precisas aecolllmodaçiks. 

i)." Ncaltum tr;tlJalho se fará a bordo, (IUC não lenha inteira 
n·laci"to com o l~tL:-ieo. 

G.;, ,\ gua;·t:içiio do Navio íu~ obrigada a coadjuvnr os tra
baillos do fnbrico, bem assim limpar, ianlo o fundo, t'OIIJO :1:; 

pPt<'llcs, plataforni<lS c !ll:ukiras dn DiqLH'. 
7." í>,ue!uiuo o trahaliH> di;trirl tlo i':>bn,;o, s~rü Yarrido, ta!l!o 

o Navio como o ÜÜfHe, ~~ o lixo, qw~ d"nl•i prol'ier, ser:í lan<.:ado 
ao n1ar ú dj:~l.Hní~.ia (onvcntcntf~. 

8." Tanlo :í enlr::da do Navio para o Dique. como :i sahida, 
<leYcrfw assistir os Comwamlantcs e iodos os ( llliei:w.; de bordo, 
t:Oiloc;;dos tiOS lugares, tfiW IIWS Si! O dela Í lia dos Jl<l r;1 ril i na gera I. 
V. Ex. dar<Í ;1s pro1 il.kncias ncccs:;:::-i;1s para a boa t~xccuç:·to 
ucstas rJj~posiçiicS que Cl!lllpre (Üzcr l>bSCI'\<11' Ú riS<';!. 

lku8 {~uard() a V. E:.:.- Joaquim Juse Iynaciu.- Sr. Clwli~ 
dP Divis~o l~nc;trn·gmlo do l)uartd (;cu era! da iliariulla. 

~- ':!~2.--FAZENDA.-Em 5 de Outubro de 18Gt. 

Se a pPnsionir.ta que ,,,. l'asa tem direito tl~ continuar a JH'r<·cher o Monfr 
Pio ,~.te se aliiHtara por Ulortn de ~'-'U ir·mao ~ e ~~~ pt'lo C1.clo do IHP~rno 
casamento llc a clla ou a seu ,uarido que se deve fazer o paganwuto. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazendn.-Hio de Jc\nciro em 5 
de Outubro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Em soluçfio ;ís duvidas suscitndas nessa 
Dirccloria Geral: 1. ", se D. Henriqucta Carlota H esse, pelo 
facto de se ter casado, e Ho easo de continuar a pcrcdwr o 
Monte Pio que o Thesouro lllf~ abonava por morte de Sl'U 



irmão, póde e\la mesma passar a quitação em folha; 2.•, se 
pelo mesmo facto do casamento deve a dita Pensionista perder 
o beneficio daquelle monte pio, ou se tem direito a conser
va-lo uma vez que se considere a cspecic do art. 8. • do Plano 
de 23 de Setembro de 17U5 a mesma do art. 4.", segundo o 
qual a~ filhas dos OlficiaPs que percebem a pensão do Monte 
Pio por morto dn seus pais não a perdem embora se casem; 
dcdaro a V. Ex., de conformidade eom a Imperial Hesolução 
de Consulta du Secção d(~ :Fazenda do Conselho de Estado de 
2 do corrente, quanto ú 1.• duvida, que já se acha clla re
solvida pela Ordem n.• !~63 de 11i de Dezembro de 1857, c 
ainda pela decisão posterior de 12 de Julho de 1860, corfórme 
as quaes decisões hc o marido d;t Pensionista, que se easa, o 
competente para passar a quitação em folha; c quanto ü 2.•, 
que, tomando-se em consideração que o Legislador podia ter 
em mente diversos motivos para não incluir no citado art. 8.• 
do Plano a especic de que se trat<J, não se póde julgar rnes
missirnas as duas hypolhcses, isto he, a da filha c a da irmãa. 
qwl no gow dn l\lon L() Pio se casilrão, e por isso não h e licito 
ampliar a disposição do art. 8. 0 com a <IIle preeeilúa o art. 
r~.", para as filhas dos fallecidos Olliciaes da Armada, tanto 
mais quanto he patente o silencio do plano mencionado o es
pecialmente o Decreto n." 1.023 de Hi de Julho de 1859: assim 
pois, pelo que conceme ao direito da referida I>ensionista á 
continuação do gozo do i\Ionl.e Pio, vai a questão ser submcttida 
ao Corpo Legislativo, que he o eompetcnte para resolvê-la, c 
estabelecer a regra que se deve segnir em casos idcnticos. 

Deus tiuarde a V. Ex.-José iiJaria da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro Direclor Geral da Contabilidade. 

Na mesma data communicou-se a Resolução ao l\linistcrio 
da Marinha, e em 9 do mesmo mcz remctleu-se copia dclla 
á Camara dos Deputados. 

N. 4!J3.-Ern 5 de Outubro de 1861. 

A disposiçllo que !lãO hc interprct~thn de outra nntcrior, mas contém prc
CCJto novo, ul\o pode ter força rctroafliva. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiio em 5 
de Outubro de 1861. 

Cabe-me deelarar a Ym., ern resposta ao seu oficio de 11 
do mez passado, no qual consulta se o pagamento do seu ho
norario de :Fiscal do novo Banco de Pernambuco relativo ao 



semestre decorrido do 1.• de l\Iarço a 31 de Agosto deste ar111o 
deve verilicar-se de conforrniJade com o Decreto n. 0 2.814 de 
10 do dito mez de Agosto, como prdPnde a respectiva Gercncia, 
quando aliás foi elle publicado nessa Provinda no dia 2 de 
Setembro, onde chegou a :JO do mez anteeedPnlt'; IJUP, dan
do-se as circurnstancias allPgadas e acima expn;;!as, niio deve 
tal pagamento sr~r n•gulado ]H'lo citado Deerdo, c si11• pclos 
de n.o 2.680 de 3 dt~ i\'ove111bro, e n." 2.7'di de 1:~ dl' Fe\'t~
reiro ultimo; por quanto, nfio st~rvJo in!Prprdulim de dl'spo
siçt'ks anteriores, mas contendo disposição nova niio tem o n~
fcrido Decreto n. 0 2.814 força relroaclira, corrH·çando stímcnte 
a obrii{ar da data de sua publieat,:fio. 

Deus Guarde a Vm.-José Mana da Silea ParanhfJs.- ~r. 
Fiscal do No1·o Banco de PernmHimro. 

N. 441-.-Em i) de Outubro ue 1R61. 

São letras de ramhio ns I]Ur sr saNo <lc 111na para oulr;t Proyincia do Im
prrio, c como ta r; dne111 jJ:I!(ar ,, l'<~õp('clÍI o sello. 

Ministerio dos ~ngocios da l<'azenda.-Hio de Janeiro em 5 
de Outubro de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta no ofTicio tia Pre;;iil<'ll<:ia desse 
Banco de 2!) de ~Jaio ultirno, lt:nho de d<~darar a\'. Ex. que 
na fórma do art. 425 do Colli:~o Cournwrdal, deYem s<'r cou
sidnradas letras de cambio as que s;lo sacadas dt~ uma para 
outra Província, c, portanto as que as Caixas Filiaes do J)anco 
actualrnente existentes saciio solm: a C a i .\a Ma 1 r L:. 

Tacs letras siio, por cons:';;:lin!P, sujeitas un :;~:llo estalwlr
cido na t.a parte do art. 1." Capilulo 1." <'o J},·ereto 11." 1.11:1 
de 26 de Dezembro de 1860; 1: se al;.;uma Yt'Z 11'111 a llecebc
doria desta Cidade exigido por ellas o sr·llo das letras da terra, 
ao qual estão obrigadas as que sfio pa~sudas e atl'itas 11a mrsrna 
Província, ou as que se passiio nu l'rorinnia do Bio de Janeiro 
para serem cumpridas twsta Olrtc, confür!lle fiJi lkelar<Jdo no 
Banco Commereinl e .\~Ticola em n:lileiio <Ís ll'lr.1s <]() SUilS 
Caixas Filiaes de Carnp;IS e ,-,issouras, ·ncssQ c.nso tem llavido 
da parte daquclla HCjw·tiçilo um ('n:~111o, contra o lj:!:!l In 
recmsos lrgaes. 

Deus Guurde a Y. 1~x.-.Tosé Jiaria da S!ha l'c:ranlws.
Sr. José !'edro Dias de C:Jn;dlw. 

Dcci.~ões do G ''l'enw. 



:'li. v~:>.-r~m 7 tle OutU}ll'O de 181H. 

O,; tlrpositos em conta corrente com jurns ou smt elles não csU!o sujeitos 
á ta 'a tio se !lo. 

Minist11rio dos Nr~goGios da Fazcnda.-Hio de Janeiro crn 7 
de Outubro de 1HU1. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex:., em soluçã0 á consulta 
constante !)o otlieio do Pn~sit!Pnl<~ do Bnnco do Brasil de 21) 
1!e Maio ultimo, qtw os dPposilos <'rn conta corrente com juros, 
ou sem ellcs não PsUío sujeitos á taxa do sello estabelecida no 
ltP~nlamcnto de 2G tle J)pzPmhro de t8fi0. 

Deus (;nanle a Y. Ex.-Josli 1Ua1·ia da Silca Pm·anhos.
Sr. José Pedro Dias d<~ CarYalho. 

:\'. i!tG. -- T~m 7 de OuluLro de 13GI. 

l.nl>rança .:~ ~rllo pmpnn·ion:1l <lc nrtns lanatlns cm paiz estrangeiro, 
produzindo os st·ns Plldtos no hnprrio. 

Ministerio dos N<'gof'ios da FazeP.da.- Hio de Janeiro em 
7 de Outubro de 18ii1. 

Declaro ao Sr. Administrador da Heccbodoria da Ciirtc, para 
sua intclligcncia c clmi<los effdtns, que irregularmente procedeu 
11 mesma Hecelwlloria robranrlo o srllo llxo n:• Escriptura da 
transacção t~ rat.ilkaçf1o da e<·ssão feita por D. Antonia de Padua 
·Pereira Borí-i<'S a .In•{~ FPrnandes Pt~!lroso 'Y C,omp. para haver 
a herança de sm1 linado neto Candido de ~uuza Leal, recolhida 
11os cofres puhlicos; por quanto, ainda quando entendesse que 
não lhe era applieavt~l a rlisposiçãn tia art. 39 do Regulamento 
de 2G de Drz<'m hro dn 1 RGH não porlia em caso algum cobrar 
aquelle sello a vista da OrdPm dP 28 de Fevereii'O de 185í, 
que revogou nrsla parte a de 2!) de Outubro de 1851, deter
minando que os actos e papeis lavrados e expedidos em paizes 
estrangeiros que tivessem de produzir seus rlfdtos no Imperio 
fossem sujeitos ao sdlo fixo ou proporcional do Hcgulamento 
de 10 de Julho de 1850, conforme a nnlun·za dos mesmos 
Títulos; deve portanto o Sr. Administrador fazer arrecadar 
o scllo proporcional corre.;pondente á quantia de 1 :üOO~OOO, 
moeda forte, importancia do preço por que foi cedida a herança 
pela herdeira á Josú de Carvalho, 113 valor de 1 :000~000, c 
mais 600~000. qne postoriormrnte rer,Pbrn a herdeira para 



raliflcar a primeira cessão que fez ao dito Carvalho, lrtJnsfc
rida por este a Pedroso & Comp., restituindo a irnportancia do 
sello fixo indevidamente cobrado quando lhe fôr requerido, o 
instaurar o competente processo de multa aos Empregados que 
arrecall<írão este sello, para que lhes imponha a mesma multa 
ou della os releve, conforme entender.- J usé lllaria da Stlvtt 
Paran!ws.-Sr. Administrador da H>Jt'ebedoriu da Cl\rte. 

N. 4.'.7 .-Circular eu 7 de < lul!!bro de 18!il. 

Os títulos passados em Paizes estrangeiros, que tenhno de produzir o seu 
etrcito no Impcrio cstào sujeitos ao ~ello lixo ou proporcional. 

. 1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Ilio de Janeiro em 7 
de Outubro de 18G1. 

José Maria da Silva ParJnhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Insppt:fon·s das T:esourarias 
de Fazenda, de conformidade com a decisão dada nesta data á 
lleccbedoria da Côrlc, que os títulos passados em paizcs estran
geiros, que Livcrem de produzir elfeito no Jmperio, estão sujeitos 
ao sello devido, llxo ou proporcional, conformo a natureza dos 
mesmos ti tu los, á vista do disposto na Ordem de 28 de Fevert~iro 
de 1857 e do art. 3U do Hegulamento de 2G de Dezembro de 
1860, que revogárão nesta parte a Ordem de 2U de Outuhro do 
1851, que mandava cobrar indislinetamente o sello fixo por 
semelhantes documentos. 

.José .itlaria da Siha Paranhos. 

r-;. HS.- DIPEIUO.-A viso de 7 de Outubro de 18GJ. 

Ao Heitor do Internato do Imperial CoiiPgio de Pt~dro 11 tlt•clarando que 
a admissão de alumnos não púde ter lugur drpois de ferltada a matri
cula. 

4.• Secção.- Hio de Janeiro.-1\linistcrio dos Ncgocios do 
Imperio crn 7 de Outubro de 1SGL 

Declaro a V. S., em resposta ao seu oficio de 26 de Fe
vereiro ultimo, que as vagas dos alumnos do estabelecimento 
a seu cargo não podem ser preenchidas depois de feehnda H 



matricula no princqno do armo. O art. tt~ do Regulamento 
que baixou com o lJecrdo n." 2.006 de 2 1~ de Outubro de 
18:)7 determina q11e as matriculas devem estar abertas do dia 
Hl ai!~ ao nl!irno d1~ Janeiro. A nnil:a excepçi'io feita a rsta 
dispu,ição era a do ~~ '1·." do citado arligo, em virtude do qual 
a watrienl<l dos altt:nnus do I." anno podia ter lugar até o 
fim dn Abril; pod-~!11 I'SS<J uw:;:n:l I'Xl'l'{)t:ão foi revogada pelo 
!Jecn~lo n." 2.(;:):J dn I'~ df~ l'ioYI'!lJ!Jro dt~ 1HGO, pelo qual se 
mmH!uu qae a matriruia dos rdi:ridos alumnos fosse igual
mente ent:t'lTada no ulti:uo dia d1~ Janeim. E corno o precn
cilimenlo de uma rn•::t ni\n lw wai:; do que uma nova ma· 
tricuia, por i,;sll ni!u p<ide ter !:>;;ar depois do prazo marcado 
na Ld. 

Accrcsce que a e:qwrienr:i:l tem moslrndo, corno pondera 
L S. em sr·u cfiido 1i1~ ;; du :--:.ett·mbro ultimo, que a admissão 
dos a!UIDIIOS <lP!;uis <lr•;te [:razo ll'IO f'n mais do que ali'O
pellar o emino. 

Dem t;uarde a Y. ~'i.---.lo~é lld€f'onso de Souza Ramos.
Sr. Heitor do lutemato do Imperial Collc:.;io de llcdro 11. 

l'i. ldD.--t;iiUWA,-.hiso de 7 de Outubro de 1861. 

Declarando tplr a~ lie:--n~:a~. emH·~·~:id;~~; pelo-, Prr~idcntrs das ProYindas aos 
1nilil<11TS para l!'Jtan•nJ d.• ~11.1 ~andt•, 11'1~) pndern ser gozadas fóra das 
f'nni11ci.:~s so;l ;: j::ri ,,~!;·;. ;11 (i-J-, L~:.·~jHi·JS l;r:·.-.identes. 

2." !)ircctoria Geral.-gio <l(' Janciro.-mnistcrio dos Nego
cios da (;LH'rra, em 7 <: • \ ;uluLn o <k 18;it. 

111m. e Exm. Sr.-Com qu;mtn fosse pelo Covcrno Imperial 
approvada a liePllÇa por \'. Ex. eonct•dida, em data de 8 de 
.Ar;oslo ultil!JO, ao :i." Cirurgiiio do corpo de saude, Dr. :'\Ianoel 
Aln!s da Costa Fern:ira, para l!·al;:r de sua sau!le na Provin
da do Maranhão, como fui pn!Jiicado na Ordem do Dia des
ta Secretaria tle Esta<lo n." 285; devo tleclarar a V. Ex. que 
não podem os Pn:side:ltu,; das Províncias concede!' taes licen· 
ças, para serem gozacbs lüra das Províncias sob sua juris
dicr;iio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jilarque.:: de Caxias.-Sr. Presidente 
da l'rm'incia do l'iuuhy. 



N.450.-FAZENDA.-Em 8 d(.) Outubro de l81il. 

Compctcncia do Thesouro no ~Hmf\ ri~ dividas rlc i'trrcicios findos ainda qncr 
não pcrtcnçilo ao l\linisteriu da fazenda. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 8 
de Outubro de 18GL 

Ill•n. c Exm. Sr.-O Ministerio d<t Fazencla em Aviso de 
25 de J\Iaio do armo pas.;ado, rc:rnisitoa ao do Jmperio, para 
poder cumprir o seu Aviso de ~:) d() .Ln11~iro antl'rior, certos 
c,;clarecimentos sobre a Llivilla cl1~ C;unillo d1~ Ldlis Carmo, 
proveniente da despeza eorn a con:l:l1~1;ão das rnali1s das A!.!eneias 
do Corrrio de Va:;.muras, Ldenc:a, Santo Antonio do Bio Bonito 
c Rio Preto nos mt~zes de .'llan·o e .\hril d1~ Jtri~J. eonforrnn 
V. Ex. \el'iÍ da copia inelu•;a ,;," I, e o ~linisterio do lrnpcrio, 
em Aviso de 20 de Julho do anno pass;H.lo, constante da copia 
n." 2, deixando de rernetter O:i es::L:recirrwnlos l'!'([llÍSitados, 
negou ao Thesonro a comretcncia d<1 liqui~laç<io !la (Jividn. 

Lerando ao conheeimento dt~ V. Ex. l'Sia occnrrcncia, visto 
que ao Ministerio a suu eargo [)l~rtnnce hnjn a Hnpartição do 
Correio, tenho por lim, ponderar a V. Ex. que, ari:ita das ins
trucções de (i de Agosto de 184í, que foriío adopt<Jdao; por todos os 
1\Iinisterios, como o pror<io a imrnensa Sl~ric· d!) fiu·tos que se 
tem dado desde entüo <Jlé hoje, e d:ts Leis n." :w~J de 1R de 
Agosto de 18t..i), art. 51, c n." ~no da mesma data <Jrt. 1.", 
ao Thesouro cube o direito de notar os erros e irregularidades 
que por ventura encontrar nos proei':i~i·ls, glo;ar as quantias 
liquidadas, c até recusar o pngarnPnlo clits diYidas quando 
verificar que estão prescriplas; por quanto, se o mesmo Thesouro 
niio tivesse estn direito inulil tür:1 a sua liquidaç<io; ;~ceresecndo, 
al!\rn disso rpw a vantagem dessa liquidat:<1o est<í plenamente de
monstrada pelos fados, po\s qtw tlella tem resulladu evitarem-se 
immensos pagamentos indt~viuos. 

A'vista, pois, do que fiea exro,;to, c porque convenha m;~tltcr 
<1 pratica ati) hoje seg-uida no Thesouro a r;·speito de sern1~lhantes 
dividas, rogo a V. Ex. se sirva salisfncr a rerpisiçiio deste 
l\linisterio constante do citado A liso de 20 de 1\IJio do anno 
passado. 

Deus Guarde a V. Ex.-J o sé JJinria da Silva Paran!ws.
Sr. Manoel Felizardo de Souza e l\lello. 



N. 451.-Em 10 de Outubro de 18G1. 

lnformnçOcs que deYem ns Th~sourarias prestar nos requerimentos dos Em
prt'gados, pedindo aposentadoria uu a gratiticação de mais de 30 annos 
de seniçu. 

Ministerio dos NP;.:;oeios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 10 
de Outubro de 1861. 

Josó l\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, notando que nas informações prestadas sobre 
os rcquerimentGs de Empregados que prdern aposentadoria, 
uu a gratificação addiciona\ ptlr mais de 30 annos de serviço, 
os Srs. lnspcctores das Thesourarias de Fazenda limitão-se 
a dcdarar o tempo de serviço dos supplicantc,;, sem anncxarem 
a tacs inl'ormaçõe,; as notas resei'V'll!as de seu comportamento 
c serviços cxtraordinarios, na fúrma exigida pela Circular 
n. o 23 de 2 de l\lar~·o ullimo: ordena aos mesmos Srs. Inspcctorcs 
a llcl obscnancia dess:J Circular, em officio ostensivo on reser
Yado, como lhes parcecr prel'erivel; com tnnto, porém, que, nos 
casos de aposentadoria, não lh~ixem dt~ informar muito cxpli
~;itamcute se a preteu~~:io esl:í IHH precisos lermos da Lei, ou 
se convém ao servit:o o seu tkkrimenlo, e nos de pedido de 
gratificat:ão, se os indivíduos, que a solicitão, são Bmpregados 
de merecimento, est:w c:1paws rlc continuar a servir e he util 
a sua cons:)rvaç<1o nas Beparliçõt~s a que pertencem; visto que, 
sem inlt>iro conhncimenlo clesst•s requisitos e circumstanci:Js. 
que a mesma Lei aponta, não se púde bem apreciar e decidir 
as referidas prclcnt;ües. 

Jusri Maria da Silva Paranhos. 

"1. 4.:>~.-t\IPEIUO.-Aviso de 10 de Outubro de 18GI. 

Ao llirector da FaculdatlP tlt~ Mrtlirinn tia Ctirt~ tlt'darantlo que n:lo tem 
l~lgt~r e'P''<lir-se rHnn r::rta a Ulll Cirurgiü.o da antiga estola <'In subs
tllm•;ITu da tpic ollti\t'r:! e pl'rd:'ra. 

q .. • Scc:·ão.-Hio fle .lcawiro.-~.Iinisterio dos Negocios do 
Imperio em 10 de Outubro de 18liL 

111m. c I~xm. Sr.-Em solução ao officio de 9 de Setembro 
ultimo, em que essa Jlireetoria não só communica que o Ci
rmgião.:\Iúr de bri;;mla Ignacio l\lanoel Domingues r,,quer que 
se lhe p<I:>sc uma nova earta de Cimrgião approvado, vislo 
ter perdido a que llw foi conferida pela antiga Academia :Mc
dico-Cirur;::-ica, c outro:iim que nessa nova carta srja consig
!Hda a diopu:;i•;iw do Vrcrcto n. 0 '1!W de 15 de Julho dg-



18{8, mas tambem pede esclarecimentos sobre a concessão do 
que solicita o referido Cirürgião-Môr, já porque o art. 203 
dos estatutos vigentes por que se rege essa Feculdadc sô pcr
mitte qae se passe segunda carta dns n•ff'ridns no art. 187, 
sf'gundo os modelos do formularia da Faculdadf', já porqur1 
se n:io julga autorisadil a aiiPrar o modelo das antigas cartas 
dos Cirurgiücs, incluindo nellas a disposição do citado lkcrPlo, 
tenho de dccla rar a V. Ex. que n:io púde sr•r df'fl'rida a prf'
tençrw do supplicantc :i vista da SH<l allegaçflo ( ali{1s nilo jus
tificada completamente) de prrda dn rarta qur~ llw foi conferida 
pela Academia 1\ledico-Cirurgica dPsta Côrtt•. 

As Faculdades de Medicina do Impcrio não poucm pnssar 
senão cartas das referidas no ,1ft. 187 dos Pslalulua vigentes, 
c no cnso de reforma por pPrda jnsti!icarla, como perrnilte 
o art. 203 dos mesmos estatutos: não podem tamb~m alterar 
os modelos do formula rio em vi;~or, c muito menos i nscrir 
clausul:ls singulares, qu~ em tacs documentos se não admittcm; 
accrcscendo que, se a nova carta se tem de referir sômentc ao 
termo de npprovação do supplicantc como Cirurg-ião, c ao seu 
exame c al'provnção no 5." c ultimo anno do rursn da an
tiga Academia, a Faculda:Jc não a pt'lde passar em l<Jt'3 lermos, 
c sómcntc tl:ir-lho ccrtidiio do rPgislro da carta C[UC se passou 
em 17 de l'\ovembro dt' 1s:n: as·ii :n não fira o su pplicantc 
privado de direito algum como Cirurgião <1pprovarlo, c nrm 
dos que furão confl·ridos a estes pelo Decreto de ia de Julho 
de 1848, embora não tenha esse diploma a clausula esppcial 
(JUC requer. 

Hc portanto procerl~ntc a duvirl:t de qnc trata o referido 
oflicio dessa Dircctoria, ~~ nssim nf10 púdc css<J Faenlclade passar 
tacs r~forrnas de cartas; c, ainda que pudesse, devia o suppli
cnnte ter justiricado a perda mais rPgularmente. 

Deus Guarde a V. F.x..-José lldcf"onso de Sou;;;a Ramos.
Sr. Direclor da Faruldarlc de Medicina da Côrt(•. 

:'i. 4.53.-:\L\IUNIL\.-Aviso de 10 de Outubro <lc 18G1. 

l\Ianda rxrcutar, proyisoriamrntr, instrnrçiics rrgnlantln o ~rn i::o do 
llJquc Imperial. 

2.R Secção. -Rio do Janeiro. -Minislrrio dos Nrgoeios da 
)farinha em 10 de Oulubro de 18G1. 

111m. c Exm. Sr. -Sm1 l\Jagestnrlc O Imperador 1\Jnnda <JilC 

'O srniço do Dique lmprrial srjn r<'gulado, JH·o,·isoriumrnte, 



pelas InstrucNt-s juutns, assip;nadas pelo Conselheiro Dircctor 
Geral desta Secretaria de Estado: o que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento c exPcu<;ão. 

Deus Guarde a V. Ex -Joaquim José lgnacio.-Sr. Chefe 
de Esquadra lnspector do Arsenal de Marinha da f.ôrte. 

lnstrue("iieilll pn•ovii~on•lias, a que ~e refer•e o 
.t\.,·i~o · deNta dntn, JH~Ins quaes se deve re
~uhu• o s~t~ll.·,fi~·ca do Jll)ique lmt»er·ial. 

Art. 1.• O Dique Imperial, situado na Ilha das Cobras, {~ 
urna depcndencia do Arsenal ue Marinha da Côrte, e corno tal 
sujeito ao Hegulamcnto e uisposições fiscars deste J<:stabeleci
mento. Ficaní a carg-o do Director das Construcções Navaes, 
que será coadjuvauo pelo das ollir.inas de machinas c Patruo
mór, na parte que a cada um destes pcrlenee. 

Art. 2. • O p<'ssoal do Dique constará de um Machinistn, 
dous J<'oguistns, dous Gunrdas, dous Serventes e um Escrevente. 

Art. 3." Ao Dirce! o r das ConstrucNes Navaes compele: 
1.• Assistir pessoalmentP, tnnto á entrada no Dique, como 

á snhida deste dos navios, quer Nacionaes de Guerra e mer
cantes, quer Estrangeiros, que forem no mesmo fabric.ar. 

2." Assenta-los sobn' cs picadPiros, escora-los c segura-los 
para fazerem o falHico, P prepara-los para sahirem. 

3.° Fazer notar pelo EscreH'nle, em livro proprio, c no 
despacho do lnspcetor do Arsenal, o dia em que o navio mer
eante entra para o Dique c o em que salte, para, ú vista de 
taes notas, e da respectiva tonclagPm, calcular-~e quanto deve 
o mesmo pagar por sua entrada c estadia. 

q .• o Propô r ao lnspeclor as providencias, que a pratica lhe 
sugf;erir para a boa marrl1a e n·gulari<lade do •serviço do Dique, 
a li m de que o mesmo lnspcetor as resolva nos limites de suas 
attribuições. 

Art. 4. 0 O Director das f.onslrucçiics Navacs será substituído 
em seus impedimentos pelo respectivo Ajudante. 

Art. 5. o O l\Iaehinista serú o mesmo encarregado da machina 
<las bombas, que levuo agua para o Hospital de 1\Iarinha e 
terá a seu cargo: 

1. 0 A machina para esgoto do Dique, a porta-caixão, sinos 
hydraulicos, guindastes, trilhos ll<) ferro, apparelhos de mer
gulhar e mais accessorios e utensilios necessarios ao serviço 
do Dique. 

2.• Velar pelo :1sscio e conservação dos objectos a seu cargo; 
passar-lhes amiudadas vi~ilas, para conl!!~cer, se lia nelles alf.(uma 
falta ou defdlo, q1w de:n;Jn(j(~ immediata reparação; fazer 
pequenos conct•l"tos, que dependerem do seu otncio, e pedir ao 
Director d:Js ofli('in:l; dl) un,·hinas, a qurm darü parte diaria 



do estado de tudo sob sua responsabilidade, aqucllcs que forem 
mais importantes, c dependão da autoridade deste empregado, 
sendo os pedidos feitos por meio de bilhetes, como se pratica 
no Arsenal. 

Em impedimentos temporarios, não excedentes <'í 15 dias, será 
substituído por outro que cllc designar, c que lhe 11cará respon
Sa'Vel de todos os objcctos a seu cargo, precedendo approvação 
do respectivo Dircclor das Oficinas de rnachinas c do Inspcctor 
do Arsenal. 

Art. 6. 0 O 1\Iachinista do Dique tem, para com os em
pregados da machina, as mesmas altrihuiçõcs c deveres dos 
mestres das Oficinas do A rscnal para com seus respectivos 
operarias. 

Art. 7. o O l\lachinista te. á um livro de inventario de todos 
os objcctos, que estiverem a seu cargo, para os rpwcs se pro
porcionará arrecadação conveniente. 

A receita consistirá da machina c mais objeclos, que se receber 
do Emprczario do Dique, c dos que forem pnra o futuro rece
bidos, c fiquem pertcncfmdo ao Dique c seus acccssorios. 

O custeio da machina s<~;·â fdlo pela Oficina n'specliva do 
Arsenal. 

A despeza será justificada com os conhecimenlns em fórma 
do que lôr entregue nas casas de deposito. 

Art. 8. o O l\Jachinista c foguist11 perceberão as gratificações 
de embarcados em Navio nrmado; os (;um·das c serv<~nh's terno, 
apontados diariamente, os Ycncirncntos designados na Tahella 
de 5 de Setembro de 1857, não podendo sahir do .Estabeleci
mento sem licença do Inspcctor. 

Art. 9. 0 O auxilio, que dcvercí prestar o Patrão-uHír, em con·· 
formidade do art. 1. o, será : 

1.0 Indicar as boias, em que devcrno ser amarrados os navios, 
que esperarem opportunidadc para entrar no Dique. 

2. o l\Icttcr os Navios do Estado, os de Guerra Estrnngeiros 
c os particulares, tanto Nncionacs, como Estrangeiros, no J)ique, 
c tira·los quando lhe fOr determinado, procedendo nisto de 
accordo com o Dircctor <1as Construcções Navaes. 

3. • Collocar boi as c armarraçõcs nos lugares convenientes, para 
facilitar as entradas e sabidas d0s na vi os do Dique, c reris
ta-las amiudadas vezes. 

4.° Collocar em seu lugar a poria-caixão, c retira-la quando 
tiver de fechar-se ou abrir-se o Dique. 

5. o O Patrão-m<Ír será auxiliado pelos Offieiaes l\Iarinheiros 
e mais praças do serviço da Cabrea c Arsenal, e pelas guar
nições dos navios, que entrarem no Dique. 

G.• As amarrações, espias, ancorútes c <~m g<Tal todo o material 
destinado aos trabalhos, que lhe toca dirigir e cxecnlnr, ficarão 
sob sua guarda c responsabilidade, 11a fúnna do ~ H.", arl. 
48 do HPgnlamento de 30 dr: Abril de 18GO. 

J)ecisõrs do Gorrnw. :):) 



Art. tO. O ])irerlor tlas Oll1cinas de muchinns inspcccionarri 
amiudadas vezes, e sempre que tiY<'r de entrar ou sahir qual
tpwr etnbarcaçiio, a tnachin:. do Dique, c dará todas as pro: 
vitlencias, que as crieumslancias exigirem de momento c de st 
!lependão, para que nfio haja falta no serviço, rcquisitnndo ao 
Inspeelur do Arsenal aqudlas, para que nfto csli,·cr auto-
risndo. 

Art. 11. Os Guardas s•'rfio Pscolliiclos d'cntre os do Arsenal, 
lH'lll como os servt·nlt•s, e incumbidos da poliein, conservação 
e asSt·io do Dique, pela kil'flla estabelecida no art. 15G do 
1\egulamcnlo dos Arsenai'S, no qtw 1'1\r applicavel, para o que 
,,~ dará a lodos nwr:Hla t'lll proximidade do estabelecimento. 

Art. 12. O Eseren·n:c dt~l'l'l'<Í cntendt•r as linguas franccza e 
in!-(leza; l', alérn ll::ls obrigaçücs marcadas no art. a. •, ~ 3.• c art. 
:w das prcs~tllPs lnstnH·~·(í;•s, trrá a SI' li cargo toda a eseripluração 
JWrtnncente no Diqul', Jl"la IIH'Sllla f,)rma dell'!'lllinada para os 
Escn~n~ntes <las llin•clorios do Arsenal. Seu vcm:imcnto será 
i~ual ao marcado par:: t'O'ks Pmpr<'f.\<.Hlos. 

A ri. t:t 0.; n;n i os, que tiY•~r~~m de cnlrar no Dique, se amar
rar;io com antccedcnria nas lwias para Pstc lim destinadas. 

Art. t!J. Os ~aYios de t:uerra J'lncionacs, que precisarem fa
ln·ic:lr, entrarão, mediante ordem do lnspPclor do Arsenal, de 
intdlip;eneia com o Quartel ~~~~neral da l\Iarinhn, qunnto aos 
arma1lo~, sobre inl'ol'lll<l'iíes do Director (1Gs Construcções Navaes. 

Os do p;uerra Estra11gciros, sÚIIH'nlc por autorisação da Sc
rretaria do Estado. 

Art. 15. Os navios mercantes Nacionnes c Estrangeiros, que 
pretenderem entrar no mt!ll<', sú o poderão fazer, mediante 
dPSlHH'hO numerado do Inspcclor do Arsenal em requerimento, 
no qual se declare a IOII('I::~pm dos nwsmos, c que sujei tão-se 
ás disposições de,tas lnslmrr:ücs, e ao pagamento das quantias 
Jlcll:ls marcarias n na lt:hl'lla ann:~xa, do que se lavrará termo 
na S<•erdaria da lnspí'c<:ão, t'lll livro para Psse lim especial
mente dpstinndo. 

A tonelugPrn será cnlculada pela l'úrma seguinte: o com
primento de !'()(la a roda tn~!ltiplicado pela hoca tomada por 
lííra do cintat!o, n o prnlluclo rnulliplicado por metade da 
mrsma hoca e di\idido por !l'1. 

Art. 1ü. Pela dt'lllnra, que liven·m no Dique os ditos na
v:os, pnp;arão, al,··m da <tll<wtia murcada no artigo nntcee
dt~nte, a diaria de MlO rs. por londada, não excedente essa 
dt·mora de oito r lias: dt) oi lo a J G dias será o pagamento a 
razão de 500 rs. ; de 1G a :!í. GUO rs., c assim por diante 
em progrpssão if.!Ua 1. 

Art. 17. Pelo tral;:lll:o do Dircctor das Construcçõcs Navaes 
c Palri'io-múr pa~ar;to P.i ditos navios, tanto á entrada, como 
it sahidn, emoltlllll'nlos i:~u:ws :ltls <[UC a estes rrnpn·gndus 
toe:io pl'las Yislori:1:i ljlll' !'t\ZI'IIl. 



Art. 18. Os navios ~rcanlcs scrfío fi.luricados pelos opera
rios dos estaleiros particulares, sob a dirccçfío de seus Cons
tructores, ou l\Iestrcs, c á hora que lhL·s convier, n~o sendo 
de noitr), c os de guerra cslrnngeiros, conforme ddcrminar 
a Secretaria de Estado. 

Art. 19. Os picadeiros, escoras, soleiras c turlo quanto fth" 
necessario á segurança do navio no Diqur, c manobra da 
sua entrada c sahida llcarão a cargo ria Ollieina ur) Construc
çücs Navacs; devendo havrr nas proximidades do Dirtue uma 
arrecadação apropriada para a sua guarda. 

Art. 20. O r)ncat-rr·gado do fabrico de qnalqnrt· navio JtH'r
eantc, que ftlr recolhido ao Hiqnl', ren·bcrú darptella Ulli
cina, por meio dr~ uma relar:ão, lorbs os objcclos tJecPssario~ 
á segurança do navio, c por elles ncará rcsponsave\ ali~ o 
acto da entrega, que se verificar;í, quando o navio saltir, r• á 
vista da mrsma relar;.iio. O rcspnnsavel sení ohrig;Hio a n·pôr 
todos os objectos, que neste aelo se rr~conheça fitltarcm; c n:t 
impossibilidade da reposição, assim julgada pelo lnspr•clor do 
Arsenal, paga-los-ha pdo seu primitivo valor, Lmr;:n:ldrH•P i'ito 
como condiçiio no termo, c!,~ que trata o art. 15. 

Art. 21. O processo de rccebimentu dos misteres para o 
fabrico dos navios de guerra será o determinado pelo Bcgu
lamcnto do Arscnnl. 

Art. 22. O material. que fôr neccss:1rio para o fabrico dos 
nnvios mercantes, será supprido pelos proprietnrios ou consig
natarios dos mesmos, ou pelo l\Icstre, qnr~ dirigir o f;~hrieo, 
o qual o manifestará ao Dircctor das Conslrueçü"s Nilvaps por 
meio de guia de conducr;ão, rubricada pelo vice-Jn,;pector, 
que será presente aos Gunrdas, c por estes visadil no aeto de 
seu recebimento. 

Art. 2:3. Haverá uma arrecadação especial, aonde SPrão re
colhidos c guardados debnixo de chave de seus rhnos os rnn
leriaes, de que carr~ccrem para seus lilhricos os n;n ios, qtw nflo 
forem do l~slad~). 

Art. 24-. Logo que se concluir o fabrico d'' qn;1!qur·r navio 
mercante, ou de gMCITa estrangeiro, pdas Sccr;:iins dt) A Imo· 
xarifado se organisará a conta de todo o material, que por 
ventura lhe tt•nha sido supprido, mediante autorisar;ão da 
Secretaria de Estado, ou despacho do lnspcctor, turlo r·rn Yista 
de taes aulorisaçües, c na lürma da disposiçüo do A Yiso uo 
26 de Outubro de 1H58. 

Esta conta se!'iÍ enviada á Inspecr;ão do Arst•nal, a 11m de 
se promover a sua cobrança com a da joia e cswdia, entran
do-se logo com toda a irnportancia para o corre da lntcn
deneia, d'ontlc será recolhida ao Thesouro Nacional. 

Art. 2:5. Os propriel'u·ios dos navios merean!Ps, on ns pPs
soas, qne os represenlarctu, serão obrigados a mandar remover 
para fóra do estabelecimento, c inuucdiatameute dt•pois d!~ 



concluído o fabrico, todas as sobras de madeiras c outros ob
jectos, que alli tenhão ficado dos mesmos fabricos; o que será 
fiscalisado pelo Director das Officinas de machinas por um 
processo igual ao que se pratica á entrada de taes gencros, 
a fim de que por incuria ou deleixo dos Guardas não soiTra 
a Fazenda Nacional algum prejuízo. 

Art. 26. Além do livro, de que trata o § 3. 0 do art. 3. 0
, 

haverá um outro u cargo do l~scrcvcntc c debaixo das vistas 
do Dircctor das Construcçücs Navaes, em que se notará a en
trada c sabida de todos os navios, que forem recebidos no Dique, 
quer pertenção ao J~slado, quer a particulares, com designação 
de suas categorias, nacionalidade, nomes dos Capitães, Proprie
tarios c Consignatarios; <tualidade da construcção, tonc!Jgcm, 
numero de dias que se conservarem no Dique, qualidade da 
obra quo lizercm, imporlancia que satislizcrem, e mais cir
cumstancias, que se jul::;arem necessarias para esclarecimento 
no futuro. 

Secretaria de Estado dos Neg:ocios da Marinha em 10 do 
Outubro de 1861.-Jt'rancisco Xavier Bomtempo. 



Tabella explicativa das quantias, que devem 
pagar eonao joia os navios, •tne entl·at•em no 
Oique. 

Tonelagem. J oi a. 
Ab1ixo de 200 • . • • . . • • . • • . . • . . • • G00\\'000 

» 225 ....•.••..••...•.• ()50.000 
)) 250 . . . • . • • . . . . . • . • . . 700;'1>000 
)) 275 .. .. . .. .. .. • .. .. • • 730~000 
>> 300 • . . • • . . • • • • . . . . • • • SOO:t-000 
n 325 • . . . . . . • . . . . . . . . . • s:iO;fflOOO 
» 350 ····••······ •... .• 900~000 
)) 375 ......•..•. ....•.. 950~000 
)) 400 • • • • . . • • . . • . . . . . • 1 : 000~000 
)) 4.25 • . • • • . . . • . • . . . • . . • 1 : 050;1000 
)} !J50 . • • • • . . • . • . . . • . . • . 1 : 1 00~000 
)) /~75 ...............•.• 1: 150~000 
)) 500 . . • • . . . . . . . • . • • . . 1 : 200~000 
)) 550 ·•••··•···· ...•... 1:280~000 
>> GOO . • . . • • . • • . . . . . • . . . 1 : 360~000 
>> G50 . . . . . . . • . . . • . . . . . . 1 : v~o~ooo 
)) 700 . • • . . . • . . . . • . . . . . . 1 : 520~000 
>> 750 . . . . . . . . . . • . . . . . . 1: liOO:tPOOO 
» 800 .................. 1:680:tPOOU 
» 850 ................. 1:7GO:tP000 
» 900 •....... ····· ...•. 1:8\0~000 
)) 950 • • . . . • • . . . . . • . . . . . 1 : 920~000 
, 1. 000 ....•..••.....•... 2 :OOO:tPOOO 
)I 1. 100 ... ., .... ,. .... ., • 2: 050~000 
)) 1. 200 ..••.•...•.....•.. 2: 100:jji000 
)I 1, 300 , , , , , , , , , , , , , . , , , , 2: 150:tP000 
l• 1 . !JOO • . . • • . . . . • • . • . . . . • 2: 200~000 
}) 1 . 500 • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 : 250~000 
>> 1 . GOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 300~000 
}) 1.700 .................. 2:350:jji000 
)) 1. 800 .. .. .. .. .. • .. .. .. • 2: 400~0!10 
>> J . 900 . . . . . . . . . . . . . . . • . • 2: 450:p.OOO 
)) 2.000 .•.......•.......• 2:5001000 
)} 2.100 ..•...•.• ··•••· .• 2:5501000 
» 2.200 .•.......•.•..•••• 2:GOO~OOO 
» 2.300 ..•.........•..... 2:G50~000 
)) 2. 400 . . . • . • . . . . . • . . . . • . 2: 700~000 
» 2.500 ..•... ···•··•·•·•· 2:7501000 
)) 2. 600 . • . . . • . • • • • . . . . . . • 2: 8001000 
)) 2.700 .................. 2:850~000 
» 2.800 ....••..•... ·••••· 2:9001000 
)) 2.900 ............ ·•···· 2:950~000 
:• 3 . 000 . . . . . . . . . . • • . . • . . . 3 : OOO:jj~OOO 



OIJSERYAÇÕES. 

J. • As .i'Jias mencionadas na tabella incluem o prc~~o da 
entrada c sahida , esgoto do Ditpre, c igualmente do uso das 
escoras c cabos. 

2." O dia serú contado de sol a sol, c toda a fraeção de 
um dia ser:í contada por dia intdro. 

3." As pai melas, que SP arruinarem no serviço, serão pagas 
como se SC;.\Ull : as de duas c rmia pollcgadas a 1:JPfj00 rs. cada 
urna, as de tres pollegadas a 21;1000 rs., c as de quatro pollegadas 
a 2:1P500 réis. 

'•··" Por catla eseora cortada na saltida ou entratla 5~000 rs. 
!5." Nilo enlrnr•Í em!Jarcução alguma no Dique cour polvora 

a bordo, c o que C(lntrnvier a csla ordem pngarü a multa de 
2:000ljl000, e será {'Ompdlido a tira-la irnmcdialamentc. 

ti." O pagamento da joia de entraria c de estadia, ou diaria, 
serü feito aules da sahida do navio do Dique, c por occasião 
do despacho p:na esta sabida. 

Secretaria de Estado dos Ncgocios da l\Iarinha, em 10 de 
Outubro de 1861.-Francisco X1nicr Bomtcmpo. 

N. MVL-FAZEND.\.-Ern 1L de Ouluhro de JSGl. 

Ayaliauos drvrm >Pr préliamrnt(' os ohjPdos de hPrança jacente rcmettidos 
pelo .iuizo de Aust'ult's á Estaçao Fiscal respectiva. 

l\Iinistcrio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em ll 
de Outubro de 18tH. 

111m. c Ex.m. Sr.-· Em solução á duvida suseilnda por 
occasião da remessa que para a respectiva Collectoria fizera, 
em 17 de Ontuhro de 18SU, o .Juiz de Orphãos e Ausentes da 
Capital dessa Província, de um rclogio c eonenlc de ouro, c u111 
par de ocnlos de aros do mesmo metal, que não forão avaliado:., 
t~ erão pertPn<~l'nl<'S a herança j<H·cntc de .Josó Francisco Anas
tacio da Luz; eonvt'~m que V. Ex. declare áquelle Juiz que 
nenhum objeelo pcrtencnllc a bens de de!'untos c nnsenlcs 
n vagos pódo ser rernettido ú Estaçfio Fiseal, na conformidade 
do art. 38 do Hegulanrenlo de ti) de Junho de 185U, sern que 
tenha sido devidamente deseripto e avaliado no respectivo inven
tario mencionando-se na guia de remessa o seu valor; devendo 
os ohjcctos que na commum c geral estima ti v a não excederem 
a 200li\00fl ser arrematados independentemente de avaliação. 

Deus (~uarde a V. Ex.-Jo_çé llfaria da Silva Paranhos.
~r. l'rcsidenll· do lHo de .Janeiro. 



\'. !,5().-Em 12 de Outubro dP JHGt. 

Com os qua!lr·os da tliyida cohrada Jeycm as Tlwsourarias rcmrllrr uma 
n•la~;1o dos indi\ iduos <I IH' ti1 t·n·rn pago multas por falta de rcgbtro de 
trrras. 

MinistPrio dos Nrg-oeios da FazPnda.-Hio de Janeiro t'lll f:! 
!lr~ Outubro dt~ HWI. 

Josr'~ Maria da Silva l'aranhos, l'rPsidenln do Trilnltlal do The
souro Nneional, para poder satisfiw·r a requisição do 1\linistt~rio 
da Agricultura, Commertio n Obras l'tthlicas ro11stan!t~ do Sf'U 

Aviso dn 27 dt~ Agosto ultimo, onl<'lla i.los ~rs. Jnstwclores das 
Tllesourari<ls de Fazenda !JlW remellão co!ll urgl'nria ao IIIPSIIIo 

Thesouro uma detnonstrat;fio nntt!irli.ll das ruultas arrecadadas 
<llr; aqul'lla data pdas rel't·ridi.ls Thesourarias, dt• irulividuos pos
~uidores de terras, por falta do I'OIIlJWtent•~ registro; eumprindo 
que cornos quadros da divida cobrada enviem d'ora em diante 
uma relação dos indivíduos que tiven•rn pago s<·uwlltantes rnullas. 

José .~lm·ia da Silra rarnn!w~. 

N. '•GG.- Em 13 de Outubro de 18(J1. 

Sollre a rohrança tio i111poslo "" 2 "lo de llizima rir CharH'<'IIaria depoi.; tle 
srr snhs!ilnido pela multa de 4 "/o. 

1\linislcrio dos NPgoeios da Fazcndn.-Hio de Janeiro !'lll 1 1) 
de Outubro de 1b!i1. 

Doclaro n V. S., para fa7.Ct' constar no CollPelor dns Hendns 
Ceraes de Santo Antonio de S;í, em solur;ão da durida por ello 
proposta em oiTicio de 22 de .Junho ultimo, de lr;:n•r antt•s P 

mesmo depois de ter noticia do Jkcreto n." 2.7'•3 de t:l de Fe
lPreiro do corrente atmo arrecadado o imposto de 2 •;" rlr Di
zima de Chaneellaria sobre as cousas demandadas, em lugnr 
da multa de 4 "/. estabelecida no sobrerlito DcCJ·do; que no 
caso de appcllar;fio das causas de que se pn!!OU indevidamente 
a Dizima pela LPgislação anterior jil alterada, dever-se-lia cobrar 
tão sómente a difl'erençn entre as duns taxas, licando ás partes, 
na llypothcsc de se verificar aquellc encontro, o din·ilo de pedir 
a restituição da Dizima a que não crão mnis obrigadas; !ta
vendo V. S. por muito recomrncndado üquelle Collcclor que 
evite a r!'produeçiio de semellrant<'s factos. 

Deus Guardo a V. S.-José Jlfaria da Silva Paranho8.-Sr. 
Conselheiro Director Geral interino das Hcnd<Js. 



N. 457 .-ll\JPEIUO. -Aviso de 1G de Outubro de 1861. 

Ao Director da Faculdade de Direito do Rerife declarando: 1.0 que a atlri
huiçilo concedida aos LcntPs de fazer a policia dentro rias respeetivas aulas, 
não exclue a que •·ompctc no Director, n <(nem incumbe a policia tle todo o 
ctlilicio; 2." que não ha e01ncniencin em prohihir-se que os Estudantes 
<tssistão ás aulas a que 11Jo pertencem. 

t~. • Secção. - Hio de Janeiro. -l\linistcrio dos Negocios do 
lmperio em 1G de Outubro de 18ti1. 

lllm. c Exm. Sr.-I~m oflicios de 23 de Agosto c 2 de Se
tembro passados communicou essa Dircctoria, que lendo adopta
do algumas Provi<kncias Helalivas á policia dentro das aulas, 
fôra embaraçada a cxPcução drllas pela opposição do Lente 
dessa Faculdade ])r . .João Josó Ferreira de Aguiar, que re
clama exclusivamente para si, em virtude do disposto no art.. 
137 dos I~stalulos, o direilo de exercer a policia na aula que 
dirige. Em resposta cumpre-me declarar a Y. Ex. que, em
bora o artigo supracitado dos Estatutos <·ncarreguc mais par
ticularmente aos Lentes a policia d·~nlro das respectivas aulas, 
essa incumbcncia não púde excluir a inspccção c intervenção 
do Dircctor, a quem compete tambern pelo ~ 13 <lo art. 1.2 
dos mesmos Estatutos exercer a policia no recinto do euifino 
da Faculdade, empenho este no qual de,·c ser auxiliado pelos 
mesmos Lentes, como recommenda o mctH:ionado art. 137. 

He poi:> manifesto que o Dr . .loão .losé Ferreira de Aguim· 
não teve razão em recusar-se com aque!le fundamento de dat· 
conhecimento ao Dirnclor das infracçües comrncttidas dentro 
de sua aula pelos bednis c eonlinuos, relativamente á obscr
vancia da ordem que prohibia sentarem-se nos bancos das 
aulas estudantes a ellas estranhos. 

Devo entretanto obs(~rvar que a ordem dessa Directorin, que 
motivou a contestação, não parece fundada <~rn razão de con
Yeniencia, pois que nenhuma ha em prohibir-sc que os Es
tudantes assistüo üs aulas a que são estranhos, uma vez que 
não perturbem a rPspcctiva policia e disciplina, caso em que 
lhes serião applicaveis as penas c nwis providencias declara
das nos Estatutos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose' llde{onso de Souza Ramos. 
-Sr. Director da ·Faeuldade de ])irei to do Uecifc. 



N. 45!).-AYiso de 1ü de Outubro de 1861. 

Ao Dircctor da Faculdade de Direito do nrc1fe sobre os mPios de obrigar 
os empregados subalternos ao enmprimrnto dos seus dncrcs·, c desne
cessidade da nomcaç<1o de 11111 en1pn•gado para guardar us chapéos c 
bcm;alas dos l'>tudantes. 

4.• SPeçào.-Hio rlc Janeiro.-l\finislcrio dos N'cgocios do 
Irnpcrio em 1G de Outubro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta aos offidos drssa Dircctoria 
de 9 c 21 de Agosto proximo passado, sohn~ a irregularidade 
do serviço do Porteiro e outros empn~gados suballernos dessa 
Faculdade, declaro a V. Ex. que o Direclor deve empregar 
os meios que facultão os Estatutos, a fim de obrigar os refe
ridos empregados a cumprirem mrn seus deveres, c.omo já se 
reeonunendou em Aviso deste l\Jinislt~rio do 1." de Agosto ultimo; 
c outrosim que nas circumstancias uctuaes nem se pôde, nem 
hc preciso nomear-se um empregado especial pal'<t guardar os 
chapéos f1 bengalas. 

Heus Guarde a V. Ex.-José 1/dcfimsu de Souza Ramus.
Sr. Dircclor da Faculdade de Direito do Hecife. 

N. 450.- A riso de 1G de Outubro d" !8G1. 

Ao Dircctor da Far,uldade de Dir<,ito do H!Tif·· d<•c!ilrauclo que, o uno rstar 
a neta rlc uma Congregação lan<;ada no lirro rontpett'ntr, nao rra motivo 
para que os Lentes se reeuzas>eltl <I trai ar do ol1jreto pant que foi ron, 
vocada a sPguintc Congrc;;açilo; t' onlPllalldo q1w t'PSSC u praliea de não 
se lançar logo no rt>~pecti\o lhro a:-~ ada~ das Conen·g:u~ües. 

4. • Secção.- Rio df1 Janeiro. -:\Iinislcrio dos Nrgocios do 
Irnpcrio em 16 de Outubro de 18li1. 

111m. e Exrn. Sr.-Em ollicio de 20 de Agosto proximo pas
sado communicou a Direcloria dessa Faculdade que, tendo sido 
convoc<Jda a Congregação para tratar da justificação das faltas 
dos empregados, de conformidade eom o art. 16 dos Estatutos 
vigentes, quasi todos os Lt~ntes n~cuzarão-se a tratar dcsst~ 
objecto, pela razão de achar-se lançada em papel sPpa rado, c 
não no livro respnctivo, a acta da sessão precedente. Em rcs

:posta declaro a V. Ex. que, achando-se estabelecida por di
versos preeedentes, segundo informou essa J)ircctoria, a pratica 
de não ser lançada no livro eompctenttJ a acta da Congregação 
anterior senão depois de approvada, sempre que nella se con~ 
tinhão matcrias importantes, nào era procedente a razão ai!Pgada 

DecisíJes do Governo. 5!l 



pelos Lentes para rrcuzarcm-sc a tratar do objeclo para que 
h avião sido convocados, emlwra o fosse para reei a ma rem contr~ 
a continuação da p1·atiea referida , que não sendo conforme a 
disposiçlio do art. 171 do lh';..;ulamcnto complementar dos Esta
lutos, V. J~x. fará cessar, dando providencias para que seja 
transcripta no livro competente a aeta da Congregação anterior 
quando houver de ser submetlida ú approvação na sessão seguinte. 

Deus Guarde a V. Ex.-1 os é Ilde(onso de Souza Ramos.
Sr. Dircctor da Faculdade de Direito do Itccife. 

l\'. '~Go.- A viso de 1 ti de Outubro de 1861 . 

. \o Direetor da Faenl<l:ult• <IP llirPito do HPeil'c Mdarando que se dl'\'C dat· 
eertidão de todos os actos eoHslant!'s dns liHos c dunnne11los da Facul
dade, uma \<'Z <JIIC não scj;1o n•sPn:ulos. 

/~.· Secção.-Hio dl) .Janciro.-Ministcrio dos Negocias do 
Imperio em 16 de Outubro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr. -l~m solução ao ofllcio do Lente dessa 
Faculdade, Dr. João Josó Ferreira de Aguiar, de 16 de Agosto 
proximo passado, declaro a V. Ex. que o Director deve mandar 
pnssar certidão, quando lhe fôr requerida, de quacsquer netos 
constantes dos livros c docunwntos da Secretaria, uma vez que 
não sejão dos que por sua natureza ou pelas disposições dos 
.Estatutos vigentes silo reservados. 

Deus Guarde a V. Ex.-José Ildefonso de Sou;,a Ramos.
Sr. Dircctor da Faculdade ele Direito do Hecife. 

\. Mil.- .\\i~o de 16 OuluLro de 18{.il . 

. \o Director da Fat'uldade d•· Direito do Hcl'ifc declarando que o art. 
:2:Ja do H.t'gnlatnento <·otnpletuentar ~J, hP applietnrl aos P!llpn'gad:JS de 
que trata o art. :.:~~1. 

4. • Secção.- Hio de Janeiro.- Minislerio dos Ncgocios do 
Imperio em Hi de Outubro de 1861. 

111m. c l~xm. Sr.-Em offieio de 9 de Agosto proxirno pas
sado a Direeloria dessa Fuculdade consulta ao G(•verno se a 
clisposição do art. 25:3 do Hegulamento complementar dos Esta
tu los das Fc1culcl1d<'~ <k DirPilo do lmperio he npplicavel aos 



Lentes da Faculdade, c se a essa disposição esl<i sujeito o Lente 
que serve interinamente de Director. Em msposta tenho de 
declarar a V. l<~x. que o referido artigo não comprchende sehãô 
os empregados de que trata o art. 251. 

Deus Guarde a V . .Ex.-José lldefonso de Souza Ramo.ç.
Sr. Director da Faculdade de Direito do Rccil'<'. 

N. !~6~.--Aviso de 1G de Outubro de ts:;r. 

Ao Dirrctor <la Faculdatle de ])irrito <lo TIPrif<' drr.larantln 1. 0 , que a 
Cougr<'gaç<io dos Lentes trrn dirPito d<' tomar eonhecinH•nto das faltas 
<los f•mprcgados da Faculdarlc; 2.•, qnc ao Dirrctor t'Ompl'lc julgar da 
necPssidatlc de convocar-se un1a Con~rcgaçiío Cltl·nordinaria requerida 
por algum l,en!P, rlando eonta ;1o Go\<'I'IIO, quando H' rPrns<· a fazer n 
COIIYOCiiÇiiO. 

4. • Sccção.-Tiio de Janciro.-Ministrrio dos Nrgocios rio 
Imperio em 16 de Outubro de 181il. 

lllm. c Exm. Sr.-Em solução aos dircrsos assumplos de que 
tralão os olncios dessa J)irccloria de G c !) de Agosto proxi
mo passado, e a representação de alguns Lentes dessa Facul
dade de 22 do mesmo mez, cumpre-me declarar a V. Ex. : 
1. • que da disposição do art. 252 do Hegulamento comple
mentar dos estatutos vigentes das Faculdades de Direito do 
Imperio deriva-se o direito que tinha a Congregação de pedir 
communicação das faltas anteriores do Secretario, Bibliothe
cario c seu Ajudante, Oficial da Secretaria, Dcdeis c Contí
nuos; mas não para o ciTei lo de censurar ou corrigir os actos 
do Director, que de nenhum modo llw hc subordinado; 2." 
que, na fórma do § t,o do alt. 12 dos referidos estatutos, 
ao mesmo Director compete julgar da necessidade da convo
cação da Congregação extraordinaria requisitada por qualquer 
Lente, convindo que, no caso de não attender a essa requi
sição, dú conheeimcnto dos motivos do seu proredimento a 
este 1\linistcrio, a cuja immediata inspecção estão sujeitos 05 
actos do Director, na fórma do art. 1i dos mesmos estatutos. 
Quanto aos Professores das aulas prcparatorias que lcccionão 
particularmente, refiro-me ao Aviso expedido em 30 de Agosto 
ultimo á Dircctoria dessa Faculdade. 

Deus Guarde a V. Ex.-José lldefonso de Souza Ramos.
Sr. Director da Faculdade de ])irei to do Recife. 



N. 463.-Aviso de 1G de Outubro de 18GL 

Ao Director da Faculdade de Direito do Recife declarando que a demora, 
que teve um doutorando na apresentação das suas t.heses impres
sas, não o impede de as drfcnckr; c ordenando que se fixe um prazo 
p:mt n imprl•s.sno " 11pn•sr•ntn~no de fat·s ttwscs, o qunl devrrá rcgulnr 
em todos os rasos. 

!,..• Sccção.-Rio de .lmwiro.-1\finistcrio dos Negocios do 
lmperio em 16 de Outubro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Com oficio de 7 de Agosto proximo 
passado a Directoria dessa Faculdade remctteu a representação 
do Dr . .João Jos{~ Fr~rrPira de Aguiar, Lentr' da mesma Fa
culdade, em que rrqtwr que se submelta ao conhecimento do 
Governo, se a CongrPga<;iín hem proeedcu decidindo que, apesar 
de haver o candidato .!o;;c~ Joaquim de Campos apresentado 
suas thescs trinta o einro dias lkpois que lhe forão entregues 
para a impressão, sem qun lhe lwuvPsse marcado prazo para 
a aprc~sentação, porlifto st•r aceitas pda Congregação, e admit
tido o mesmo candi!lnto ú defesa dnllas, contra os precedentes 
até agora observados, conforme os quacs o maior prazo mar· 
cado para a impressão tem sido de quinze dias. 

]~m resposta, cumpre-nw dee:arar a V. Ex. qur, não tei,do 
a Congregação marcado prazo para a impressão das thesrs, 
como lhe cumpria, (~In virtude do disposto no Aviso de 26 
de Fevereiro dt• 18:)8, não púde Psta sua omissão pn~judicar 
ao candidato, cujas theSl'S fori'ío admittidas c defendidas por 
consentimento da mesma Congregação. E outmsim que, pura 
cvitnr semelhantes duvidas, comem qne n Congregação marque 
um prazo para a impressão c apresentação das thescs, o qual 
deverá servir em todos os casos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jusé Ilde(on.~o de Souza Ramos.
Sr. Dircctor da Faculdade de Direito do Hecife. 

N. !~6[f,.-Jt:STIÇA.-Portaria em JG de Outubro de JSC1. 

Declara á Tllrn." Cmnara l\luniripnl da C:t1rtr, que ft)ra rrf:(ular a sua rcsolnçao 
de nwnUar tJUP o .Juiz dt~ Paz do 2.o di~trieto da Frrguezia de Ranta Rita. 
que se aeiHna enfPrnw, pnssasse H vara ao do 1.o districto da mPSUJa Frc· 
guezia \isto ((UC se ach;n;io sem juramento os respectivos substitutos, e 11 
I"ci não prrmitte a ehanrada dos supplrnles sem que se nrifiquc o im• 
pcdimento dos .J uizcs jurarnrntados. 

2. a Secção.- 1\linisterio <los Negocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 16 de Outubro de 1861. 

Manda Sua 1\Jagcslade o Imperador, pela Secretaria de 
l\st11do dos Negorios da Jmtiçn, rrn respo~ta ao offido da lllm.• 



Cqmura :Municipal da COrte, sob data de 20 de Julho ultimo, 
participando, que, por achar-se enfermo o .Iuiz de Paz do 2." 
distrido da Frf'guezia de Snnta !lita, n Sf~m junlnH·nto os 1'1'~
pectivos substitutos, resolvi'~;·a f'lla que o dito Juiz passasse a 
vara ao do 1." districto da nH•sma Fn·gut•zi<J, qnt) estivessn em 
exercício, visto nfio pennillir a Lei a chamada dos supplentes 
sem que se verifique o impediuwnto dos Juizes juramentados, 
declarar á mesma 111m.• Camara. que nas eircumstancias em 
que se achava aquella Fn·p;w·zia, quanto uos Jniz•·s de Paz eleitos 
do 2. 0 districlo, lhi re!Zular a sua re,;oi!H;<1o, devendo Pila, porém, 
juramentar os rl'spectivns J uiz•·s, ;í quem den~ s•·r d<·vnlvida a 
competen!P jurisdieçiio. 

Palaeio do Hio de JanPiro em 1 G dt~ Outnhro de 18G1.
Francisco de Paula de Negreiros Soyiiu Lofwlo. 

N. l~G5.-GUEHHA.-Circular de 1G de Outubro de 18G1. 

HcconuuC'nda a ohser\'anl'ia das di.-.po~içne~ at·rrca dr fortH'I·inu'ntos de 
fard::nl('nt o. 

3.• Direcforia Gerai.-Hin dP Jarwirn.-::i[inis(crio dos ~e
gocios da Guerra, em 1(} de OutnlJro de IS!il. 

111m. o Exrn. Sr -Tendo-se Yeriíl•::Hlo qnt' nlc;:ms cor
pos do exereito npn•st•nWo em s<'tlS nj::slr•s ck ro:1tas maior 
numero de peças dn fard;rrnento do que• ns qu•• s:: IIH'S tem 
mandado fornecer, á vista dos rPSJWclinls pt·t!idos, concluin
do-se por consPqnenda que la<'S forn•·eim:•rllos lí'lll ~;ido feitos, 
sem ordem desta Secretaria dt: E.;tadn, c não tom indo a con
tinuação de semellwnte systema, por isso que os pedidos de 
fardamento para todo o anno rl•·v••m, 1'm rnnforrnitiMIP dns 
inslrw:çiíes d1• 12 1!1: .larll'iro ultimo, s.·r n·nll'llidos annual
mnnle no nrez d<~ .lnneiro, ind11inrlq-s:: rwll:>q o q11c li)r des
tinado para n·eruta, c:o:!ro dispõn o Avi:;o circular de 2:J de 
Abril ultimo, assim o declaro a V. Ex. pnra s:·n conheci
mento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.-J1larq11c;:; de Caáas.-Sr. Presidente 
da Província de .... 



N. M>G.- Aviso de 17 de Oututro de 1861. 

Declarando que os 1."' c 2."' cn<lct~s, os particulares c os simpl~~ soldados, 
que frcqnentüo as cseolas militares, não tem direito a premiO algum, 
sendo apenas dispensados ele repi\r o que tiverem recchlllo em boa fé; 
nllo o senrlo, pon;m, os qnr~ pretenderem ser reconhecidos cadetes ou 
particulares. 

r~.· Dirccloria r.eral.- Hio d1~ .latwiro.-l\linislerio dos Ne
gocios da t;uerra etu 17 de Ouluhro de 18!il. 

Illm. e Exrn. Sr.- Em resrostn ao seu oflicio de 23 de Se
tembro proximo pa"arlo, propondo a duvida suseitada pelo 
Com mandante do!:!." B 1i.alhiio de Jnfantarin, ácerca dos prernios 
dos e;l\letes; dP!~Iaro a , .. Ex. que muito bem .explicou o 
preceito d;> .\visD dt~ 17 dP .Julho d ~stc armo sobn~ a matcria, 
de qun os l."' ~~ 2."' cadt'lt~s. O'i p:lrlieulnrPs, c os simples 
soldados que frct[llf'nL1o as c.'l·olns rnililarPs, não t<.•m dirPito a 
premio al.~urn, sendo :rp ·tws di;;pensados de rcpr\r o rphl tiverem 
recebido <'lll hoa r:·; " qut• as praças qnc pretenderem npre
scnlnt· provas de nobreza para sr~t·r~m rl'eonhrcidas cadetes ou 
pJrticularcs, não serão der~laraílos tacs sem que lwjüo reposto 
o premio que po:;s;io tPr recebido. 

Deus (;uarde a Y. Ex.- Jlfarquez de Ca.ria~.- Sr. Presi
dente da Província de l'ernambu,·o. 

N . .'~67.-A viso dt~ 17 dr~ Outubro de 1861. 

lleclarantln os' t'll<'illl!'nto,, a que t••m rlirt'ilo as praças dP prcl srntcnda
das por· tempo menor dr seis annos; c hcm assim qual o procedimento, 
que SI' deve tt'r com as srnlt'twiarlas nclui<las por igual tempo, sem vcn
eimcntos militart•s. 

3.• Diredoria Geral.-1\io de Janciro.-!\linis\erio dos Ne
gocias da (;uerra, r·m I i de Outubro rlf' 18lil. 

lllm. c Exm. Sr. -St~nrlo presrntc a Sua Mngeslade o Im
perador o officio de V. l~x., n. 0 796. de 1!1 de Setembro ultimo, 
acompanhado de outro, por cópia, do Coronel Commandante 
das armas dessa Provincin, cobrindo o que lhe dirigio o Te
nente Coronel Commandantc do !J.o Batalhão de Infantaria, 
em que solicita escl<Jrneimenlos sobre a mnneira de prcstnr o 
VPstuario ;ís praças dr~ pret sentenciadas por tempo menor de 
seis annos: o Mesmo Augus!o Senhor Ha por bem mnndar 
declarar a Y. Ex. que as prnças de prct sentenciadas á tra
hnl hos de forlificar;iio, on obreiS publicas, por tempo menor de 



seis annos, tem direito no abono de soldo, etape e fardamento 
pelos corpos, <Í qwj perleLcerem, ou <Í que estiverem addidas, 
sendo além disso curadas nos hospitnes lllililarf's, conforme a 
Provisão de 21 de Marco de 18:!!1, e a Ordem do Dia do exer
cito n.• 11. de !J de Mâio de 185i. Caso, porém, as doze pra
ças, a que o Comrnandante do !.l." Batalhão de Infantaria deno
mina-sentenciados exelu'dos por menos de seis annos sem 
vencimentos militares-tenhão sido condemnadas pelo jury, como 
se deprchende de seu om ;io, niio devem nesta hypothese con
tinuar a p<~rmanecer no BJtalhão; porqnanto, e111 virtude da 
Provisão de 2!.l de Fevoreiro de 18H, taes praças devem ser 
recolhidas á cadt\J publiea á disposição dos maf.\"istrados ci ris; 
c não d•~vem fiear addidas ;í corpo algum, eonf'orme o Aviso 
deste Ministerio de !.) d:) i'iovcmbt·o de t8n, recebendo pela 
repartição, iÍ que f'ore1il entregues os soecorros caritativos, desde 
que forem excluídas temporariamente dos corpos, á que per
tencerem, aos quaes dnvenio volt,n· depois de cumpridas ns 
sentenças, para completarem o seu tempo de servir,:o, corno 
dispõe a citada Provisão. 

Heus Guarde a V. Ex .-Marque:. de Caxias.-Sr. Presi
dente da Provincia de Pernambuco. 

N. Ml8.-I:\JPEIUO.-.\viso de 1i de Outubro de 1861. 

Ao Presidente !la PrO\ in tia !la Parah) h a dando conhcrirncnto do que re
solveu o Governo acerca de al;;nmas Leis da Assemlllra Lt>~islativa Pro
'iucial, promul;;adns no anuo passado, sobre as qna<•s foi ouyida a 
!'<•c•;ilo dos Nc;;ocios do Impl'rio do Const'lho de Estado. 

:J.' Secrã(). -Jlio de .Janriro.-1\liuisterio dos l'\cgocios do 
lmperio e"m ti de Ott!utJro tk 18ü1. 

111m. e Exm. Sr.- Sobre as Leis dessa Província, promulga
das no nnno passado, fui ouvida a Secção dos Negocios do Im
pllrio do Conselho de Estado, cujo parecer, exarado em consulta 
de 13 de .Junho ultimo, contem as seguintes obscrvaçües: 

1.' A Lei !} .", I! ue contém posturas da Cnm ara 1\1 u n iei pai da 
Villa do Calo i é do lloeha, impõe no urt. 5. o ao comprador de 
generos por atacado, em certas circumstJncias, a obrigaç.ão de 
revendê-los pelo preço por que os h ou vet' com prado; obrigação 
esta para cuja imposição não está a Camara autorisada, visto que 
nas posturas s6 cabe a comminação de prisão e multa. 

2." A Lei n. 16 (posturas da Camara Municipal da Villa do 
Pombal) além do art. t.o (tit. 1. 0

), que autorisa as exhumações 
:lentro de dezoito mcz<·s, e quando muito tres annos, prazo este 



muito curto, contôrn os arts. 7 .•, 8.• 9.", 1 O. • c 12. • (tit. 3. •) que 
entendem com o exercido da medicina e phdnnacia, objectos re
gulados por Lei e l~:·gulamentos gera<~s. Delk5 todavia poderão 
sor tol,~rado.,, wmo 1:slahdn1:<~1Hlo p<:nas addicionacs ou dispo· 
ções auxiliares, os arb. !l.", 10." e 1~:· 

3.• Ha tambem na mesma Lei o art. 2'2 1tit. 4.") que ordena 
seja distribuído pelos pn':iiiS pobres o producto da venda dos ani
maes que vngarem soltos, nos casos ahi declarados. Esta dispo
sição só póde vi;;orar nfto con~tand<l o dono desses animaes, ou 
não comparecendo <·ste; do contrario s<:rá isto uma lesão da pro
priedade parliwlar. 

4.• No mesmo ca~n ~:st;í o art. 9'~ (tit. 13), o qual dispõe que 
todos e quaesqtwr gados que liven·r11 donos, por acharem-se sem 
li·rro ou signal, ou com f1:1To de tal sorte borrado quo se torne 
desconhecido, se dl'nomi11arfio d~: ntjos ou nd)(lfues, e ficarão 
fazendo parte das r1·r;das da lnuniripalidad<~. 

5." O art. 105 (til. IG) ~ubsliln•· a pt:na de prisfio do escravo 
por palrnatonrlas, p<·na c.'ila d(':iConli<•eida pcLt Ll'i do 1. 0 de Ou
tubro de 11-l~:l, que~ sú autori:;on a:; <li: prisil.n e multa. 

Altcndcndo no qtw ,.;,• ar.l.a <~xposlo, e de conformidade com 
as conclusões do citado l':lrrc•~r, w•:;ta data expeço A viso a lim de 
que em tempo O(fpnrlmto as referidas Leis sejão submellidas á 
consideração da As-;mubléa (;era! na parte, em que aquella Sec
ção as julga exorbitantes das faculdades das Carnnras l\lunicipaes. 

Deus Guarde a V. Ex. -José llde(onso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Provineia da Parahyha. 

N. 4G9.-AYiso de 1i de Outubro de 18fit. 

Ao Presidente da ProYineia de Sergipe <·onununieando os reparos que fez 
a Secção dos Ncgocios do lmprrio úo ConsPiho úc Estado soi.Jre algumas 
Leis da Asscmbléa Le~islativa l'n•Yintial, promulgadas no anuo passado. 

3.a Seeção.-Itio d<~ Janeiro.-l\Iinislcrio dos Ncgocios do 
Imperio em 17 de Outubro de 18{H. 

lllm. e Exm. Sr.- Sobre as Leis dessa Província promul
gadas no anno passado foi ouvida a Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, cujo parecer exarado em 
consulta de 18 de Junho ultimo contém as seguintes obser
vações: 

1." As disposições ('Xaradas nas n:soluçõcs n.• 580 do 12 do 
Abril, art. 1.", e n." fJ85 de 21 do rnnsmo mez, arts. :J.•, 8.", to.•, 
11.• 12.• c 13.", relativamente á jubilação do certos e determi
nados professores, são exorbitantes das faculdades outorgadas ás 



Assembléas Provinciacs pelo Acto Addicional á Constituição Po
lítica do· Imperio, visto que cllas apenas podem estabelecer as 
regras que a tal respeito devem ser observadas pelos Presidentes 
das respectivas Províncias. 

2. • Nas posturas da Carnara Municipal da Vi lia de Simão Dias, 
arts. t.o, 2. 0 c 3. 0

, approvada5 pela resolução n. 586 de 26 do 
Abril, trata-se de plantaçlícs, que se cltarnuo em aberto, no terreno 
ahi declarado, que não S!~ s:'bc se hc nacional ou municipal. 

3. • Hc contraria ao direito de propricdafll~ a disposição do 
art. 3." das posturns da Camara Municipal da Yilla da Capclla, 
a qual delerlllina qu~ seja recolhido ao cofre ruunicipul o pro
dueto da venda dos porcos qw>. vagarem pelas ruas, pois que uos 
donos desses aniuwes, quaudo apparecerelll, pertence o produclo 
da dita venda, d1:duzida a multa em que ltouvenmt incorrido. 

Cumpre portanto que \'. Ex. dê a explicação de que trata a 
referida Secção, sobre o terreno mencionado no art. 3." das pos
turas da Camara Municipal da Yilla de Simão Dias, c rernctta o 
compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Jtozario de 
Propriá, approvado pela resolução 11. 593 de 5 de :\Jaio, o qual 
não acompanhou a collecção das ditas Leis. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Jldefimso de Sow::.a Rrwws. -
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. !~70. --JlTSTJÇA.·-- Eru 18 de Outubro de 18fH. 

Ao Presidente da Prorincia do i'iaully. Declara que os Ollki11es da antiga 
Guarda Nacwnal, que uão requerMãu em tt•mpo a sua rcfúrma, perderão 
os respectiws postos. 

1\Jinistcrio dos Negocios da Jus!iç.a.-Itio de Janeiro ew 1t; 
de Outubro de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Foi presente á Sua 1\Ia;;;estade o Irupe
rador o officio de V. I~x. dalaf!o de 5 de Agosto ulfimo, wh 
n. !~3, em que consulta, ;;c os Otiiciaes da antiga t;uarda Na
cional, que não forão contemplados na nova organisaç.uo da 
mesma Guarda, nem requerêriio ref(írrna no praw warcado, 
apez;u· de terem recebido a communiwçao de que trata o 
urt. 70 do Decreto de :!5 de Outubro de :1~50, devem aclual-
rncntc ser attnmlidos, se preten!knmt a suu ref"úrma. E o 
1\ksrno Augusto Senhor, Tnndo ouvido o Consul!or dos Ne~o
cios da Justiça, e conít.H·mando-se co111 o seu fHtn•cer, Mnnda 
dcelnrar a V. ~:x. que os ditos Otnciacs não devem ser atten
didos, pnrqm·, na fúrrna do $)i 1. o do artigo \H do llcerdo 
dP 25 de Outubro de 1l:J50, pcrderi\o os respectivos postos, d!'i-

Decisõcs do Governo. (j() 
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xando de requerer a rerórma no prazo marcado no art. 85 do 
mesmo Decreto. O que communico a V. Ex. para seu co
nhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex. - Ft·ancisco de Paula de Negreiros 
Sayão Loúato.- Sr. Presidente ua Província do Piauhy. 

N. 471.- c;ummA.- Aviso de 18 de Outubro de 1861. 

Solnndo a dulidn relatiVliiiO modo, por que no modelo n.• 19 da eicriptu
raç.'lo das enfermariu militarea se dcn·rn ~nchcr as casas rclatins á des
}JCI.\ de cad:~ doent(', com ;Hcdicauwnto~ r. •li~ta~. 

~.· Directoria (;erai.-Hio de JantJit·o.-Ministerio doi Ne
gocios dn Guerra, em 18 de Outubro do 18tH. 

111m. c Eun. Sr.-Em solução á duvida proposta pelo Te
nente Coronel Commaml<Httc do corpo de guamição dessa Pro
víncia, c por V. E:~:. subnwltida ;i dw~isilo do t;ovcmo Irnre
rinl, f'lll omeio 11." ~18 de !) dP A;.;osw ultimo, rdalivnmcnte 
ao modo por qnP no u:oddo 11." 1\J, anne:w ao rcgulamenb 
••spccial das enrer~nariu:• militan·s, de :;o de Jundm do cor
rente anno, se dcn11JJ encher as duas cnsits da ckspeza de cada 
doentl', com dietas e medieamcnto;;, por is:;:o quo não fazem 
todos os doente:; igual despcza: dcelaro a V. Ex. quo a in
terpretação, dada pelo mPsmo Comm;mdanle ao referido mo
delo, nessa parte, lle exaeta, clev•~ndo-Sl) dividir a clt'speza to
lal pelo numero dos llocntes, e tomando o resultado como 
despeza de rada llill ddles. 

Deus Guarde a V. Ex.-J}[arquez de Caxias.-Sr. llresidcntc 
da I>rovincia da Parahyhu. 

N. 472.-FAZENDA.-Em 18 de Outubro de 1861. 

As di~posiçOes do' S)§ 11 c 13 do art. '2.• da Lei 11. 0 1.083 de 2~ de Agosto 
de 1860 ulio silo npplican~ii aos Dircetorc11 fl Supplentc~ d3s Caixas Filiars· 
do llancD do Brasil. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-ltio de Janeiro em 18 
de Oulubro de 181'1. 

Illm. e Exrn. Sr.-Tendo sido ouvida a Secçi\o de :Fuzenda 
do Conselho de J~s!ado ácerca dns duvidas que suscita o oflicio 



de V. Ex. n. • 406 de 19 de Agosto ultimo, Houve por bem 
S. l\f. o Imperador decidir por sua Imperial lleso!ução de Con
sulta de 16 do correntr~. que as disposições dos §~ H e 13 do 
art. 2. 0 da Lei n. 0 1.083 de 22 de Agosto de 1860 não são 
applicaveis tH1S Directores e Supplentes das Caixas Filiaes do 
llaneo do Brasil, attenta a fórma d<t nomcaçf\o dellcs, c a F<1-
culdade que :1 respeito tk sna renovação cabe tambem á 1)irectoria 
da Caixa Matriz, Plll conrormidnrle elo:> i'JSpcctivns Eotatn~os. 

O que eomuHmieo a V. J~x. para sua i:Hc!li;wnch c cxecuç:lo. 
Deus Guarde n V. Ex.-Jo8é .Waria da Silva Paranhos.

Sr. José Pedro n:as de Cnrvalho. 

N. r..7:l.- Ern I :1 de 0utnhro rln 18(i f. 

O fiador <k um Colh'rl,r)r rl~1 e I amlwm ohriv,~r-se prlo.• Af(rntr!< qur o 
(lflan('mlo Jll)tnear. 

Minislerio dos Ncgoeios dn Famnda.-Hio de .J11neiro em 1.9 
de Outubro de 1861. 

José !\faria da Silva Paranhos, Pn•sidrnte do Tribunill do Thc
souro Nacional, de conformidade com a deJiLeraçiin do rn:•smn 
Tribuna! devolve ao Sr. Inspeelor d:\ Thesonraria rla Bahi<~ o 
processo de fiança, qur.~ a com pa n hon o ~~~~~ oflle!o n." :n2 do 
:;o de Sclemhro prnxill!o findo, pn~stado por Mauricio Jost', 
Baptista pa"a poder servir o lngar de Coi!cetor das Hr•ndas ~;e
nws da J<'rr,;;w~zin õos Prawri,S, vi~fo como niin pC,tJr~ sPr :Ir
provada a lliCS!lla !lan<;:~; por quanto estando t•sta arbitrada elll 
i'lOO;'i·OtlO, :;ó UI'! tlos dous fiadores onf>!·t~eidos S(' mostra l!ahi
lilad~l rot:1 hem no valor d1' r,;)H,OOO; cunlfH'inclo porf<lllfo qttt• 
o oulro 1i<'dor jm;!if!!!U<' ;1 sua idoncitiad•·, e no caso contrario 
seja subs:ituido por um terceiro tJL!e reforce a fiança. Outro 
sirn convém que o Sr. ]nspector fiH;.a declarar no novo termo 
que se Javr;Jr que o fiador ou fiadores se ohrigão não sú pelo 
Collcclor, corno prlos Agentes destes, quo o lenhiio du suhsti
tuir nos seus impedimentos por nomeaçiío dnllc, para o que 
aliás conferem poderes as procurações juntas ao sobredito pro
cesso.-Jo.~é Maria da Si!t•a l'aranhos. 



N. '•·7'•·.-Em !!) d!~ Outubro de 1861. 

Sohrc o destino que tlcycm ler nas Alfandcgas os antigos Guardas. 

i\Jinistcrio dos Ncgocios dn Fazenda.--- ltio de Janeiro em 
19 de Outuhro rlD 18G1. 

ll!m. c Exm. Sr.-- En1 n~sposta ao ollieio de V. Ex. n.• 
r,s de :..!~ de FevPrPiro ullirno, tenho etc signiHear-llw que 
approvo a deeisf\o pda q11:1i V. Ex. <lec.brou <Ío ln~;peetor da 
.\ ~nu~fle:.:::l c1(~s~~.·J Prov:n::iu, qlH~ st) ila fa~~a de y;1;;a.~ de Guardas 
•' dt: O!licía"5 dt• <lPsear~~a pod~:n1 os a11tigo.> Guardas ser ronsi-
dnr:tdos eomo addtdos, p•1r •·slat· rk a<:eonlo com o disposto no 
itl't. 2." d01s {nslrucl;(ír)s do 1." t!t' Outubro do anno fintln. E se (1111' 
venlura ;t!;,(uns dr1s n·l"rri:los 1;uanli1s não livnrem as ltabilila
~·õL'S exigidas no art. 1:7 dn lle3ulaawnto dt: 1~) dt' Setembro, 
poderão SPt' aproveitado•; i'()ltlO irtt•l\tOI' t~on'\"ier ao Sl:l'VÍÇO !)U

lilieo, na erm!'ormirlil(k do ~~ :.!.", arl. H do e:tado lle;.;ula
nwnto; voi~ qw~ s1í devem sr~r dPIIliitido' no <~<~sr> dn faltarem 
ao cump-rtmenlo dr• s:~us drwt•rcs. 

Deus Guarde a V . . Ex.-José Jlfaria dn Silva l'aranftos.
Sr. Pn•sidentc da Provineia do Piauhy. 

N. !~'75.--.HT~TI~.~.\.-Aviso de 2t de Outubro rle J86l. 

Ao Prrsideull) ~~~ l\iiu11s G•~r;ws.-llrclara qtw não ha incompatibilidade cru 
scnir rlc :\~rimensor ou Piloto na diYisào de terras aqtwllc que thrr 
serri•lo de Partidor das lllPSHias trrras. 

2." SPcç.iio.- i\linislerio do,; NPgodos da .Justi•:a.- Hio de 
Janeiro ('Ill 21 de Outubro de Hlü!. 

111m. n Exm. Sr.-A' S. l\L o J nqwrador foi presente o offieio 
de V. Ex. sob 11. 0 23:!, e data ti<~ 30 de Julho de 1860 acom
panhado da eopia do que lhe diri;.do o substituto do Juiz l\'luni
~ipal c de Orphãos do Termo de S . .los(!, Manoel Rodrigues 
Valle, consultando se podem servir de divisores de fazendas 
aquellcs que as avaliarão quando forão inventariadas, não obs
tantn estar ollc convc·nddo ele qne não lw incompatibilicladf~ 
alguma, por ser a divisf\o ou partilha geometrica UH! ado inch-
pendento e diverso da partilha ou sobrPpartilha arithmctica, c 
qu<~ só SP !H'oeerle á rcqucrim!)nto de partes, c armos depois do 
S<)U jnlgamento; accresc•'lldo qne o (;overno g.:ral, esclarecendo 
alguns pontm elo regiuwnlo ck custas, dedaron que nas divisões 
os louvados fazem as vezes d•) Piloto, c <JUC tendo estes de filzer 
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sempre novas avaliaç.õcs, á dar-se tis divisões o nome fie sobrc
partilh&, como já tem acontecido naqucllc Termo, se tornaria 
irnpossivcl fazê-la, porque quuesquer q!te fossem os divisores, 
não poderiãu dividir as terras sem primeirament'~ avalia-las, 
não só por alqueires, corno tambcm em lotes da 1.", 2." c :J.• 
sortes, dando-lhes diversos preços em proporção de sna qua
lidade, a fim de haver igualdade; actos estes, continua o refe
rido Juiz, que não tem rdaç.ão com o inventario, c stí servem 
para dar á con!icccr os vulores, que a cada um dos herdeiros 
couberem na parlilha aritl!!ndic;l : ao qnP V. Ex. respondt~ndo, 
disse ao uwncionado .Iuiz qtw jul:.;asst• conforllw a Ld e .luris
prudeneia, d•I!Hlo os recursos, qut• rouht~ssem para os Tribunaes 
surwriorcs. E o !llcsrno Augusto ~,t•nhor, t<~tnlo eu\"ido n Con
sP!!wiro Consultor dos i\egt;e:os da Justiça, rnamla declarar a 
\". Ex. que, sendo a medição de terr:1s um acto infPirarHcnt•~ 
independente das partilhas fdtas em Yirtude d<) inrentarios, e 
tanto que aquclla medição se pÜd<) fazer aló por Juizo dill'erentc 
do do inventario, b:)lll decidio o sobredito Juiz, f!Uil!H.lo decla
rou quo nilo havia ineompatibilidade cru s•·n ir de .\~rimensor 
ou Piloto na divisão, aquelle <iUC IH) inventario Unha s<'rvido de 
Partidor das mesmas terras. O que eomruuniw a V. Ex. para 
sua inlclligeneia, c para o fazPr constar ao refi:rido Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex .. - Francisco de Paula de Negrei1·os 
Sayilo Lobato.-Sr. Presidente da Província de 1\Jirws fieraes. 

N. !~76.-A viso de 21 <h~ Outubro lle J 8fi I. 

Ao Presidente de S. P:mlo.- Declara que o Cidad;io .Tost: FPm~ira Mendes 
não occupa os 1lous Tahellionatos do TPrnlo d:t Franea, ú Yisf;l da Lei 
Provitlf'ial n. 0 ~ do 1. 0 clf~ ;\lan;o fie 1X3S, e 'f\llliido n1c~Jno hOU\t~Sst~ 
<'SSa aeenmulaçUo, o fiO\CI"IIo <ieral nada podt•ria fazer ú st•m<'ihante r<'s
peito, por isso que maniiou respeitar pelo A\iso de 30 de .lanl'iro de 1857 
a posse em que as Asscmblras Provint·iacs estão de legislar sobre a anne
xação C ÚCSlllliiCillÇàO de ÜffiCÍOS ÚC .Justiça, até lll!P llilja interprcta(ãO 
legislativa do Acto "\ddicional. 

2.a Secção.-1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 21 de Outubro de 181H. 

!Hm. o Exrn. Sr.- Ao alto conhecimento de S. l\1. o Im
perador levei o ofiicio de Y. J~x. soh n." 181, e data de 30 de 
Julho ultimo, c bem assim o que llw dirigio o J.o substituto do 
Juiz .Municipal do Tt'flllO da Franca, Joaquim da Hocha Yieira, 
participando que naquelle Terlllo n cidad;lo Jos{• Ft•t-rl'ira l\Irn
dt:s occupa vitaliciamente tanto o 1." tahellionato do publico, 
judieiul c notas como o 2.", c pedindo providencias para que 



cesse essa accumulnção, que se torna prrjudicinl ao serviço pu
blico. ~E o Mesmo Auf.'(usto St~nhor, tnndo ouvido o Consultor 
int•~rino dos N•lg-oeios da .lusli.;.a, marHla deelarar a V. Ex. qtw, 
havendo a Lei Provincialn."?. do 1." de :\Jarço de U~:38 reduzido 
os ditos tahellionatos ó um só, c mandando que um dos rps
pectivos servcntuürio,; rassassc a ser Escrivão privativo de or
phãos e nu~ontcs, c qntl n~n oeeupando o mencionudo Tabt~llião 
Mcndc:.; este oilicio de orphãos, dlJ que !te serventuario Joaquim 
Gomes da Fonseca, emno consta da Secretaria d'~ Estado dos 
Neg-uciog da Jmtiça, lw fóra de durida que se não d:í tal accu
mulaç:io; o que qnantln mes.tlo a hOUVflt;se, niío pod(~r!a o Go
verno Geral satisfazer o lll'dido do dito Juiz, visto ter mandado 
in fine o Aviso de :~o dr~· J:i!l''iro de 'lí{57 n·sreHar a posse, em 
que a:1 Assembléas Provinciacs l'Sifio de legís!ar sobre a antH'
xaç;io e desanrwxn~ilo c!P n!llt:ios d:~ Jusli(::1, att) qtw haja int•~r
prt>taçiio lc;.:islaliva do \dil Adtl!einllal. O qiJn eommunico a 
V. Ex. p<;ra sua ini~'lli;.;:•rH·i~ P par;t o fil7,l'l' eonst:H· ao Hll'tH:io

nado Juiz. 
Deus f;uarde a V. l~x.- Francisco de Paula de Nr,r;reiros 

Sayüo Loúato.--~ir. PrP,i!lrnlf' da Pro\incia d<~ S. Paulo. 

N. !~77.-AGIUCULTll!\.\, co:mmmuo E OBHAS Pl!BL!C,\S 
Aviso dn 2:1 dl' O!ltllbro de IWI!. 

lleclara que não po<lrm ser "Jlpnn:Hlos os F:,!alutos da Companhia <il' "'· 
guros- EquidadP- d(: (:i; ';1dP do Porto, tl'lP <·st:tlH•IPet~m ;\gr·.lci:ls C li I 
lHver:o;a$ Provinrius dr) I:HpPt-io, n;: 1 } :•ú porqn.e ell"s font,~ul algunw.~ t 1 is~ 
flOSi(;ües coatrarl:!s ús 110~:~:1:; L<'is, e nfio podr1n srr al~,erado~, P'Jr s«
acharPHI apprO'-. adu~; por ai'! o dP { i11\ Prno EstrangPiro, n1a~ lillllbt'JII por
qui' llilo COII\I~IH am; illfl'rl':-:sps puhlit'os t'O!U't~drt·-lhn JH'l'llli:;são para ~~·ms
lituir IIO\'as Ag\'HI'ias itH!I'!H'ntft•n!enu•uiP dl' gr~u;a e:~pt•rinl do (;1)\'('!"lto 

!tnpcrial. 

Uircctoria Central.- l.' Secrão.- Hio de Janeiro.- Minis
teria dos Negoeios da Agrieullm:a, Commcrcio c Obras Publicas 
em 2:3 do Outubro do 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi nrcs<~ntc a Sua Magestade o Imperador 
o requerimento crn que a Companhia de seguros- Equidade -, 
da Cidade do Porto, solicitou do Governo Impt~rial a nccessaria 
autorísação para que as respeetivas ,\:mneias estabekcidas nas 
Provinci:~s da Bahia, Pernambuco e Maranhão, e as que para 
o futuro se erearem em outros pontos do lmp!~no, se rcjão 
1w!os l~statutos por qun ;;(, l"i);wLl a referida Companhia: e o 
Mesmo Augusto Senhor, eonformando-so por Sua Immedíata 
l\esolução de 12 do corrente nwz, com o Parecer da Scc~.2o dos 



Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Con
sulta de 14. de Setembro ultimo, Houve por bem indefc;·ir a pre
tcnção do supplicant!~, não sú porque o:; mencionado5 Estatuto~ 
contém algumas disposições contraria3 as Leis do Jmperio, c 
não podem ser alterados, visto que se achão approvados por 
acto de Governo Estrangeiro, mas tambern porque não convem 
aos int~~rcsses publicos conceder-lhe permissão para constituir 
novas Agencias independentemente de graça especial do Go
verno Imperial. O que cumrnunieo a V .. Ex. para Si~U eonhc
cimcntn, e para que o faça constar ;í Agencia cstnbelccida 
nessa Provi neia. 

Deus Guarde a V. Ex.-.iJ'fanoel Felizardo de Souza e Jlfello.
Sr. Prl'sidcnte da Prvvincia da Bahia. 

-- Na mesma conlill'lnidade a!lS Presidentes das Províncias 
dn l'ernamlmcu c Maranhão. 

N. f~í8.- FAZE~~D.\.- Em 2:3 de Outubro de 18G1. 

:\ Companhia Anglo-Luso-Bra;,ilrira dP Paquetes a rapor· e'tú sujeita 
aos direitos de ancoragern. 

Uillislerio dos Ncgodos da Fazcmla.- Hio de Jancii·o em 
23 de Oubnbro de 1861. 

Communico a V. S., para o de\itlo conhceirncnto, que foi 
intLfnrido o m:ttwrii!H'nío em que a Companhia ,\nglo-l,uso
:Bradeir:l dn Paqtwtf's a V;1.por JWdia a restituiç;1o dos direitos 
dP .!lll'nra;r,.~m que paf~nn dl'sih lkwmbro fln 18:)!J até Se
t:'~;Ibro d!~ HiliO, por n:·ro l'sl:m·m o:• lllOsmos P<H)lll'li~S isi~lltos, 
corno suppõe a Comp<.mhia, do pag<.Hnrnto de semelhantes 
dirl'ilos: porquanto a Portaria de 21 de Outubro de 1859 sô lhes 
garantio os favon~s eoncr:rlidos á Heal Comp::m!Jia Brilanniea 
pnt· Portaria de 23 de Outubro de 1851, e não os de que 
trata o Deerclo 11. 0 ::>!H rk 1:l do Scl!~mbro de 1850, que são 
os di: ':itos de ancora~rm. 

Deus Gunrde a V~- S.- Jo_,é Maria da Sil!·a Pa,·wlltos.-
Sr. Conscllwiro Inspeetor da Alfanduga da Curte. 



_..q;~ 480 ~ 

N. 479.-- Em 24. de Outubro de 1861. 

Sobre a obtcnsno <l~s notas para o despacho de mercadorias antes de serem 
t•stas recolhidas P dqoositadas nos arrnazcns tla Alfandega. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
24. de Outubro de 1861. 

.José Maria da Silva Paranhos, Prusidenle do Tribunal do 
Thcsomo Nacional, declara an Sr. In~:pector da Thcsouraria 
de Fazenda dn Pernambuco, em resposta ao seu officio n. o 155 
de 26 de .Julho ultimo, que o nwsrno Tribunnl indcl'crio o 
recurso interposto por Palon Nash l'z c.a da decisão do Sr. 
Inspoctor, conlirmntoria da da respectiva Alfandega, que negou 
Dos recorrentes a restiluit;fio de direitos de consumo e addicio
naes cobrados pela nova Tarifa, sobre mercadorias procedente:; 
de Liverpool, as quaes forfio descarregadas e despachadas depois 
da execução do Decreto n. o 2.684. de 3 de Novembro de 1860, 
visto como o facto allegado pelos recorrentes, de haverem 
apresentado e obtido as notas para o despacho antes de terem 
sido recolhidas e depositadas nos arnwzt~ns da Alfandega, com 
o unico fim de que o dPspacho das mesmas mercadorias fosse 
feito pela anti~a Tarifa, he inteiramente contrario á ruarcha 
regular do processo e as formulas estabelecidas nos Hrgúla
mentos das Alfand1•gas. 

José Maria da Silva l 1oranlws. 

N. !,.BO.--lMPEIUO.-Aviso do 21~ de OuluLro ue 18tH. 

Ao Ministerio da Fazenda ueclarando que não se deve rxi."ir attrstatlo de 
excrticio de um pastor protPstantP, mas súmrntc eertidão de vida. 

G. • Secção. - Hio de Janeirü. - Ministl•rio dos Negocios do 
Imperio em :!4 d1~ Oululm> de 18Gt. 

Illm. •~ Exm. Sr. -Bespomlendo ao A riso dt~ 16 do corrente 
mez, no qual V. Ex. requisita não sú que se expeça ordmn para 
qun Frederico Saverbronn, a quem se mandoa pagar o ordenado 
de cura 1:vangdico proles!anlt•, em vistn da rPsolnção da Ass(•m
hlt·~a (;er;d fk 5 de Junl.o ultimo, apresente no Tlwsouro Nndo
nal atlestado de residencia, como fazem os Paroelws do Impe
rio, senão larnLem qtw se dl'cian~ qual n autoridade ou :Jess1n 
1111e o deve passar; Ll'nho de significar a V. Ex. que, nfio sendo 
o reftTido cura ernprPgado publico, nem tl~ndo sup(~rior no Jugnr, 



não cxistll autoridade comprtcntc para passar o dito ;Jtleslado; 
cumprindo por isso que, para effectuar-se o pagamento de que 
se trata, se exija simplesmente certidão de vida. 

Deus Guarde a V. Ex. -José Ilde(onso de Souza Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paranhos. 

N. !,.81.- .TVSTJÇA.- A riso rk :2'1. de Oulu!Jro !li' 18Gf. 

Ao Presidente de Sergipe. Declara qu~ nu raso de substituição do Escrivão 
privativu dos Feitos da Fazenda cumpre srguir c gnanlar a rrgta pi·cs
nipta no art G. 0 do Decreto dr ~O de Agosto de 1851. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da .Justiça.- Rio de 
Janeiro em 24 de Outubro de l8ti I. 

Illm. e Exm. Sr.-Levei á Presença de S. :u. o Imperador 
o omcio do Jlrocurador Fiscal da Tlll'Sourarict de Fazenda 
dessa Província, dirigido ao 1\linistcrio da F<IZI~nd:J, qu1~ o trans
mittio a esta Rcprtrtição, I'Xponrlo a rcclamaçiio l'eila no an
tecessor de V. Ex. contra a nomeaçJo, ;í que procPdt~ra, de 
substituto ao Escriv:io privativo dos Feitos da FnzciJ(Jn du
rantr~ a licença de seis mezP~;, qtw r•ste obtin~ra, l'PI'!amaçiío 
que não fôra attendida pelos funclal!l!'lllOS dos om,·ins do llH'SrrlO 

antecessor <le Y. Ex. datados dt~ 1:), 11 P IH tk FeverPiro 
do anno passado; c o ?.I esmo Augusto Senhor, tt'iH]o ouvido 
o Conselheiro Consultor dos :\cgocios da J usl içn, Manda de
clarar a V. Ex. que, no caso d·~ substilni~iío do Escriviío de 
que se trata, eumpria ao anteePssor de V. Ex. sq.;uir t' guardar 
a regra preseripta m. art. 6." do DPcrcto de :w de Agosto de 
1851, não lt~ntlo applicação ú e,;tH~cie Ogur;H\a o qtw dispõl\ 
a 2." parte do art. I. o do llt•t·rdn dn W de~ ll•·z••nJbrn de 
1853, que aliús, quando lliPsmo fo>se applicavl'l. u;lo loi obser
vada pela Presidencia. O quo comrnunico a V. J~x. para sua 
intelligencia, c para que o faça constar ao referido Pro
curador Fiscal. 

Deus Gunrdc a V. Ex.- Francisco de Paula de J\'eqreiros 
Sayão Loba to.- Sr. Pn•sidente d::t Província de Sr•rgipc. 

IJeciHlie.~ do Governo. H1 



N. 48:?.-Aviso de 24 ce Outubro de 1861~ 

.bcclar•a que os Majores c Ajudantes dos Corpos da Gl!ªr.dª- Ní!Çl!l).!al de~ 
signados pelo l;orerno s<1o Oficia e~ do Estado Maior; e qual a mtervençao 
que nos CousPihos de QualifiCação tem os Commandante$ SugerioreJ,' 

1\linisterio dos Ne~oeios 1la Jusliça.-ll.io de Janeiro em 24. 
de Outubro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o lmpe· 
rador o oflieio de V. Ex. datado de 2:J de Maio ultimo, sob 
11." 11, 1~10 que consulta: se o Capitão dil Guarda Nll(;ilmal, 
designado para st•rvir· de ~Iajor de um Corpo, deve ser con
siderado Oflicial do Estado major do mesq1p CorpQ, f;} outro~ 
sim se os Commandantes Spperiorcs tef!! intervenção na com
posição dos Conselhos de Qualificação: e o mesmo Augusto 
Sennor, Tendo uuvido o Consultor iqterino dos Nc&?cip~ da 
Justiça, (l eonfornrando-se eorn () seu parecer, M.!fnda dc
elarar a V. Ex. , quanto á primeira duvida, que os Majores 
c Ajudantes, designados pelo Governo Imperial, devem ser 
considerados O!Ilciaes do Est<t~() maior, porque o Aviso de 
11 de Outubro de 1856, rcfcn~-se aos que servem no impe
dimento daquelles, e que voltüo a exercet· os seus postos 
cessando o mesmo impt·tlirnento ; e a respeito da segunda, 
qur, a uniea inlPI'\'t'tH;fío que cabe aos Comrnandantes Supe
rim·es na wmposição dos Conselhos de (_)ualificação he, em 
falta de Commanrlanles de Companhias, e quando, guardada 
a ordem estabeiPeida no art. 6." do Decreto de 12 de Março 
d~ 18:13, houver maior nurnero dl.) Otnciaes habilitados para 
formarem parte dos referidos Conselhos do que o nccessa-· 
rio, designar qwws d'Pntre clles deyeiTI prestar esse ser
viço, e nomear os Cornrnanqat)~es qe Corpos q1.1e QS pverem 
de presidir, quanr)o crp urua paroehi<!- hQuver l!ous o~ mais 
Corpos. O que eoiJHnnnico a V. f~~- pari!- se!l conhe#
mento. 

peus Guarde a Y: Ex.-Frr1ncisco de faJ.tla de Negr~iros 
$ayào Lobato.-Sr. PresidPnte da Provipcifl de Sant,a Ca--
tbarina. · 



N. 48:1.- Circular· de 25 de Outubw de t86Í. 

l<:stJIJlelec,e provjdeQcias no sentido de prevenir provimentos indevidl>s de 
Officios de Justiçq, e as dcloqgas e extravios que soiTrem os requerimentos 
dos preténdehtes. 

1\Iinisterio dos Nep;ocios da Justir:a.-llio de Janeiro em 25 
de Outubro de 1861. 

IUm. e Exm. Sr.- A falta de esclarecimentos mais completos 
no processo ~os concursos para provimentos de Officios de Jusliç!l, 
seja em relação á qualidade dos mesmos Officios, spja por QàO 
mencjonar-se a r11zão da vacatura, c a ôpoca em que forão 
creados, ignorar1do-sc não poucas vczPs se dcvão ou não conti
nuar a prover-se, visto como a crcaçiio de tacs Officios depende 
de legislação provincial, nem sempre presente ao Governo 
Imperipl, !Jando taes occnrrencias lugar a provimentos indevidos 
a que h e forçoso reparar pelo pn·j11izo de in tcrcssados, exige 
que V. Ex., além das informações nos requerimentos relativa
mente á jdoneidade de eada um dos pretendentes, na fórma 
do Decreto n. 0 817 de :10 ele A;.;osto dn 1831, rernetta em officio 
separado cópia do edital que, <'lll virtude do art. 11 do mesmo 
Decreto, tem V. Ex. de mandar amxar na Capital dessa Província, 
c publicar pela imprensa com a di•claraçiio do dia em que 
foi affixado c publicado, e em que deve terminar o pruzo 
do concurso. 

Nesse edit<JI he necessnrio que \r. Ex. faça consignar a data 
da Lei 1 Decreto, ou Provis;iu (PJC creou o Offieio, que se vai 
pót· a concurso, o motiro da vagrt, e n nome da pessoa que 
anteriormente servia-o, br~m mrno se a vnga se limita ao Officio 
qlle se lern !.le prover, ou se sr~ ex tende a todos os ann~xos; 
cumprindo prevenir a V. EL que os requerimentos que çi'Qra 
avante vierem a esta Hepartição sem estas formalidades serão 
devolvidos, sem qne de!IPs se tome ennhecirnento, annuncian
ifo-s~ esta occurrcncia no jornnl em que se publicão os actos om
ciaes, para conhecimento dos interessados. 

E porque a bem da regularidade do serviço muito convém 
evitAr d~longas, e ainda os extravios que solfrem os requeri
mentos dos pretendentes, não vindo todos sob a mesma direcçiío 
e re\acionados, deverá V. Ex. remettê-los na fórrna indicada, 
depois de haver cada pretendente pago no Correio o sello a 
que está obrigado, vist(} tratar-se de negocio de interesso 
particular. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco de Paula de N•greiros 
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da Província de •• , 



N. !,.84.-· FAZENDA. -Circular de 25 de Outubro de 1861. 

Dcdara o prazo dentro do qual devem ser apresentadas as licenças 
ronrcdidns pelo Ministcrio da Marinha. · ·· 

M:inisterio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeim em 25 
de Outubro de 186J . 

.José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thrsouro Nacional, eornmunica, em conformidade do Aviso 
do :\'linistcrio da Marinha de 16 do corn~nte, aos Srs. lnspectm·rs 
das Thesourarias de Fa:r.cnda, para sua intclligencia c devidos 
elfeitos, q1w Sua ~lag~·~LH!c o lrnpnrador Houve por bem Or
denar que st•,Fto cousidt•rad;ls nullas o sem ellHlo as licenças 
concedidas aos Ollici;ws do Corpo da Armada, classes annexas 
c mais indivíduos suj<~ilos úquelle ~linisterio, que dmxarcm de 
ser nprcsentadas dPnlro do prazo de quatro mezes nas Províncias 
de Mato Grosso c Amttzonas, de dous nas outras e de trinta dias 
na Ct\rtl'. 

José Maria da Silva Par anhos. 

N. '~8:~.-- Ern 2i) de Outubro de 1861. 

Não sr drve cobrar duas Yezc; a multa dP 4 °/0 em uma mesma acçfio 
rmbora haja udla mais de uma nppellação. 

l\linisterio dos N1~gocios da Fazrnda.- Hio de .Janeiro em 
25 de Outubro de 181il. 

Tendo presente o rrquc·rirncnto de Antonio de Souza Hibeiro 
que aliPga ter pago em duplicata na RecebPdoria do Município 
a quantia de 600~000 de multa de 4. 0 /o. que, na fórma do 
IJ!~crdo n." 2. 7 '~3. dt~ 1 :l d1! Fevereiro do corrente anno, 
subslill!io o imposto dP 2 "/"sobre o valor das cousas deman
dadas, declaro a ,~. t!. qtw, tendo o referido Souza Ribeiro 
appellado para o Tribunal do Commercio na causa prineipal 
da acção de assignaç;lo de dez dias, que pelo .Juiz Commercial 
lhe movia João Antonio SPgadas Vianna, por terem sido os seus 
embargos, recebidos com condemnação e pago a competente 
multa de 4. 0 /o para o seguimento da appellação; não estava 
sujeito a segundo pagamento da referida multa pelo facto de 
ter appellado onlra wz na ext•cução da srntcnça, que he con
sequencin daquclla :nesma ncçiio dcccndiaria, de qup já havia 
satisfeito a multa nos autos principaes quando interpôz a pri
mcirn appellaçiio, qn<' foi rPrebida no etfl~it.o dtwolutivo sómente; 



ficando portanto resolvido que, tendo o appcllante pago a 
multa quando appellou da sentenca na causa principal , só 
na hypolhese crn que a causa l'ossn annullada c instaurada 
nova ac~:ão se repetisse a n.ppellaç<1u. devera tambem s~r rt~
petida a cobranç'l da multa. 

Deus Guat'de a V. S.- Jo.-1! iilfli'Íit da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro Dircclt'r interino das Hcndas l'nhlicils. 

N. 486.-IMPER!O.- Aviso de :!R de Outnbrll de 186l. 

Ao Direl"tor da Far.uldadc de Mediei na da Bahia declarantlo qnP o opposit,,r, 
que he substituído no lugar dr preparador, uno t~rn direito ao wneini<·ntn 
deste lugar, mas sim pertence elle ao iJUC o substitue. 

4.• Secção.-Hio de Janciro.-Ministcrio dos Nrgocios do Im
perio em 28 de Outubro de 1861. 

Communicando a V. S. que exprdi as twccssarias orden~ para 
o pagamento dos vencimentos a que krn din~ito o Dr. Drr;>rlrio 
Cyriaco Thourinho, opposilor da Secr,ão dn Scieneias Medicas 
dessa Faculdade, durante o t.crnpo em qu<' Psteve <'m exercício 
no lugar de Chefe de Clínica int(~roa, lf'nho de dl'elarar a V. 
S. que nenhum direito assiste ao reli~rido lloutPr para receber 
a mesma gratitieac:ão depois que foi substituído por outro op
positor no mesmo lugar, corno V. S. informou soecorren<lo-se 
da disposição do Aviso de~te ~Iinbterio de H de .I unho ultimo, 
que não foi por V. S. hnm comprPhcndido. 

Desse A viso se v e que os oppositoi'PS, urna 'cz dPsignados 
para servirem corno prep;1radores, t1~rn direito étnS snns venci
mentos, uinda IIWSIIIO durante os inlerv:illus 1'!11 que n;to tem 
exercício por falta de trabalho, porq111~ se entendeu que em 
taes cireumstancias elles continuavão na commissão, como aeon
teco no tempo das ferias <·rn q1w a Escola ~e acha feehad:J : 
e nunca que um oppositor designado para ext~rcer um lugar 
continuava a vencer a mesma gralifica~.:ão <JUando fosse substi
tuido por outro, que he quem fica por isso com direito ü 
gratilicação. Esta doutrina lw a unica raeional, porque no 
caso contrario resultaria o absurdo de se pagar n'um mesmo 
tempo tantas gratificaçõl~S quuntos fossem os indivíduos que 
tivessem servido aquelle lugar, SI.ICccdendo-se uns aos outros, c 
não estando todos em exercieio. 

Deus GuardP a V. S.-José ltdc(onso de Souza Ramos.-Sr. 
Director da Fnenl<ladl~ dP Medicina ela Bnhi11. 



N. 487.-Aviso uc 29 ue Outubro de 1861. 

Ao Bispo da Diocese de Pcrnamhnro dcPlarando que nao tem lugar a tras
ladação de um Parocho dn ll'rPja Plll 11nr cslit collado para a de iiíiía 
Pãrochia a fllll' >t'. auunou parlP do tt'ITilorio daquclla t•m tJuc scrw. 

ü.a Sccção.-Hio di) J;ull'iro.-l\rinislerio dos Negocias do lm
perio em 20 de Outubro de 18131. 

Exm. c Rcvm. Sr.-Sendo ourida a Secção dos Negocias do 
I rn pPrio do ConscllJO rln Estado soiJre a rcprcscntaçuo em que 
V. Ex. Rcvma. propüt• que o P,ulrc Ag-ostinho de Godoy e Vas
concellos, Yigario Coli<Jdo da frcguezia do Altinho, ou seja 
transferido püi'a a r1P f~uii'apil, ou n1•lla nprcsr·ntado, em con
sequ:~ncia dt) ter a Ll'i Pmvincial n." :)08 de!) de ~Jaio ullimo, 
que desmembrou rLqn:•lla fr,·;\:ll•iLt '' povoação de Panellas, 
incorporando-a a ~'';!;•, d;idO-I:ie op•;ilo entre as duas Freguc
zias; de eonformidadt• ro111 o pan:cl'r da mesma Sccçiio, exarado 
em consulla de H de ~.·l<'!:~l!m ultimo, declaro a V. Ex. Uevma. 
o seguinte: 

A frcguczia do ,\llinlw n~o i'ni rli;itlicla em duas, creando-sc 
outra com parte dl'lla, para qun possa verificar-se a opção; 
mas houve simplesmenlr~ dPS!IH~IldJrar:ão de uma parte da mesma 
freguezia, para se au IH' X a r a outra j;i existente, ficando por 
isso uma menor e outra nwior do fJilC eriío, mas permane
cendo sempre as mesm;~s Ü'f'S w·zias. 

Não havendo cn~ariio uoril de fn•;mczia, a opção iria con
ferir jurisdicção sobre um torritorio que na sua maior parte 
não estava comprplwndido na antiga jurisdicçiío, e que por si só 
formava freguezia disliuda, n r~nUio dia sPria uma verdadeira 
trasladação debaixo de um uome falso; mas as trasladações, 
SC)gundo o GovPrno 1t•rn decidido 111ais de urna vez, são pro
hibidas pelas Leis Cili!Onicas, c r:or11 muito bons fundamentos. 

Os dous arbítrios pruposlos por \', E'ic. Hcvma. reduzem-se 
á ti'asladação, ou ellh:luo~rla (0111 o mes:11o titulo, da Igreja em 
que o Parocl1o he c<:,llado, o q1w signillcaria provimento sem 
apresentação nem concurso, o:1 df.·duada por apresentaçuo, por 
direito d•~ opt;f\o, mas SI'In eO!I<'IIr~o; I' lolerMin qu<~lquer destes 
arbítrios, 11berla ficaria a port;J ús trasladaÇü!~s, porque nada 
mnis faeil seria do <fi!P prornoY1~r uma dcsmPmbmção qunlquer 
de uma freguezia, (~ optar entre r·st:: ~~ aquclla a que fosse 
incOI'porada, te ~IH.IO com rwrlurhnr:~o do governo da Igreja, e 
só para. fins mund.::nos. 

Assim p<)is não p<íd~~ L·r lu;.;ar 1wnllum dos arbítrios pro
postos por V. Ex. Hnma., e nem u .\ssemblt'·a Legislativa Pro
vincial podia dar o direito da opç~o sobre a qual V. Ex. basêa 
a sua proposta, ainda rut·srllo debaixo do pretexto de que parte 
da freguezia passou a pertenc1:r ;í outra, pois que isto fUra 
legislar sobre o prm iuwnlu de lwndkios. 



O que tudo communico a V. Ex. Hevma. pJra seu conhe
cimento e governo. 

Deus Guái'de a V. Ex. Révma.-J os é Ildefonsâ de Sr111za Ramos. 
-Sr. :Bispo da Dlocese de flerrtambitco. · 

N. 488.--Aviso de 29 de 011tnbro dn 181il. 

Ao Director da Faculdade dr~ !Jirfilo do Hc .. ife reproyando o Jl!'()Cedimenlo 
da congregação rhs Lentes nas Yol<uJi<'., do sc;;undo e tcrcriro rsnutinio para 
designação do 2.0 candidato em unr conrnrso pam uma eadPira de subs
tituto da Faeuhladc, c manrlanrlo proreríPr a noYa Yotaçiio para a nwsma 
designação na fúrmn pre,w:·ipta pda •.ri. 

r... • Secção. -H i o dr~ .Jant)iro. -1\Iinisterio d<ls Ncgocios do 
Imperio em 2!) de Outubro de 1861. 

lllm. c Exrn. Sr.-Com o offieio dessa direetoria datarlo de 
7 de Maio ultimo foi presenlé) ao (~OV('f'tJO lnqH•rial a pro
posta da congregação, awmpanhada dos !Pf'lllth c provas do 
concurso a quo se proeedt~U p:wa prr•enehim(~nto dr• uma vaga 
de substituto dessa li'aeu!dade. 

Tendo-se apresentado para o menr:ion:Hio concurso trr•s can
didatos, a saber, os Drs. l\lanonl Mon~ira l~nt'ITil, Fran('isc:o 
Pinto Pessoa, c Franciseo do Paula Salles, vt\sr: elo !Nmo de 
julgamento quP, procedendo-se :í volat:ão par;, prr:r·nehimento 
do primeiro luJai' da lista, coHbe este rcgulnrmt•ntll ao Dr. 
1\Ianor:l Moreira Gw·rra, q1w lo!.'(o no prinlf'iro Pscrntinio ob
teve maioria absoluta d<: votos (art. 150 do Regulalllento com
plementar dús Estahí!os). 

Tratanrlo-st: por~m do prr•PnchilríPnto 1lo SPgnnclo lugar, c 
não tendo obtido no pl'imeiro r•sc:rutinio maioria absoluta de 
votos nenhum dos dons ontros concunentr·s, iwm aflparecido 
maioria de cedulas brancas, cntrndcu a congre~ação, no se
guimento desse proc·~sso, dever rcprocluJ.ir a r<"spdto dellcs o 
escrutínio, o qual se eff<·cluou segundu e terceira vez, votando 
sempre os Lent··s sobre ambos os candidatos eom a mesma 
Iiherdarle e segundo as mesmas regras segUidas no primeiro, 
snn1 atf~'nÇão ;í diversidade das hypothl"ses P- :ís regr;ts pres
cri,.las para cada uma ddlas no art. 160 do eilaclo Hcgula
mcnlo explicado pPlo Aviso de 2 de Ahril <k JH;)!). 

Desse procedimento s;•guio-se no se,'.\Unuo escrutínio a re
produção exacta do resultado do primeiro, apresentando final
mente o terceiro a maioria de ccdulas brancas de que trata 
o art. f;)8 do mesmo Regulamento, e ficando por conseguinte 
incluído na lista que essa dit·cctoria enviou ao Governo !rnperial 
sómCiitc o primeiro daquellcs candidatos. 



Sobre essa delibet'açiío representürão os lJt·s .. Ft•ancisco d<' 
Paula Baptista, e Braz Florentino Henriques de Souza, cujos 
oilicios acompanhilrão o supracitado dessa directoria. 

A Seer:ão dos Negoeios rio Imperio do Conselho de Estado, 
ouvida a respeito da quesliio, notou especialmente o pmpositr) 
manifestado pda rOIJgn·gaçiio quando, apczar de haver essa 
din~doria ehamarlo il sna at~Pn~Ciio para o disposto no art. 
11i0 do 1\egnlamr~nlo t·nntp!Ptlll'!ltar, resolvt~u por maioria de 
volos, ~~ co111 p!e!lo rolllwci mento da materia, que entrassem 
em V(l!ac.:;io pda len:,·::·a rr::~ ;nnbos os candidatos, um dos 
qu;11~s stÍ linha obtido do11s votos sobre nove, infringindo-se 
assim claramente a ,.;,pn:: .. ;a disposit.:fío da Lei-

!\'estes t<·rmos Sua Magesladu o Imperador, conformando-se 
por Sua lmmerJiata ltPsoli!<J!o dn 2 do corrente mez com o 
pan'cer exarado na Consulta da rc·l'erida St•Gç.ão, Houve por 
hem annnllar todo o procc·sso da yotaçilo para o segundo 
lugar da lista, detcnuin;nulo que Y. Ex. f;.~ça reunir a con
grq;ação para que de noyo se proec~da ;í dita votação. 

lJcus (~uanlP " V. E-.:.- José Jlrlrfon.ço rle Souza Ramos. 
-Sr. Director da Faculdade de Direito do Recife. 

~{. 1~\í.--.\ü;o ck :!.9 (k Oulnbro de 18tH. 

Ao IJirrr!or <h F;;n;ldadl• •!!• !Jirl'ito dP ~- Panlo disprnsando ao Professor 
in!rri11.o da C:Itkira dr L<JtinJ, Fr;::H'PZ, '~ Jn~drz do cutso de prcparatorios 
das provas dn l'apacid;al<~ pl"'i!ssiol!al para ser admitti<lo ao concurso da 
rnrsma Cadeira · 

!r." Secçuo.-Hio !k .laru·iro.-l\Iinisterio dos Negocios do lm
pe:·io eru 2!) de Outuhro ((I~ 18(iJ. 

Em officio de 22 do corrente mez expõe V. S. a duvida sus
citada pelo Se(::-ctario de . .;,;a Faculdade relativamente <Í inscripção 
do estudante Jos1·, .\Ire~; l't•rdra cotuo oppositor ao lugar vngo 
de substituto das Cad:·il'i\S de Latim, I<'ranccz, c Inglez, que 
actualmente s•:rvc por noBWLlt;ão interina do Governo : c con
sulla sP, ;í rista do disposto no nrt. 83 do Regulamento de 5 
de !\I aio de 1 B5!$, devn considerar como prova de capacidnde 
}li'Oiil;sion:.l o titulo daqudla nomeação, a fim de que com clla 
possa ser admittiuo ao c:mcurso o mencionado substituto in-. 
terino. 

Em resposta dnrn dl~dc:rar a Y. S. que o ltegulamcnto ci
tado, consideraudo cuitw prova de capacidade profissional o 
titulo de Professor Publico da materia em concurso, passado 
pelo Governo, niio <Jistinguio o.i casos de nomcGção interina e 
dl'ediva, tleveudo-~e l'L•I' í~>n cutcuder <rue eomprclwude ambas. 



O titulo cxhibido pelo candidato de que se trata satisfaz 
portanto á letra c tambcm ao es]Jirilo do Heg-nlanwnto, pois 
que a nomeação não teria lugar sem prl~vio reconhecimento 
da aptidão do nomeado, accrcsecndo ainda a consideração 
de que deve cllc equivaler á dispensa da prova de capacidade 
proflssional, que pelo art. 54 pôde o Governo concPder nos casos 
nlli especificados. 

Deus Guarde a Y. S.-José Ildcf'onso de Sou:a Ramos.-Sr. 
Director da Faculdade de J)irnito de S. Paulo. 

N. MO.-GUEH.RA.-Aviso de 29 de Outubro de 1861. 

Declara que os Faeullativos de dia ús Pnfermarias Militares dcwm <niXi
liar o~ rrspP<'tims 1:ncarregados durant" o tcn1po, l'lll qne SP iH'harcm de 
sPniço nils nwsmas enfermarias. 

2. • Directoria Geral. -I !i o de Janeiro.-Ministerio dos l\e~ 
gocios da Guerra, em 29 de Outubro de 18ül. 

Jllm. c E'lm. Sr.-Sendo os FacultatiYos de dia ás Enfer
marias militares, coadjuvantes dos en('arregados das mesmas 
enfermarias, segundo o § 1. o art. 5. 0 do regulamento de 16 
de Maio do corrente anno, devem auxilia-los nos trabalhos, 
que occorrcrcm durante o tempo, em que se acharrm de ser
viço nas memas enfermarias, sendo um dellPs a conferencia dos 
nw ppas diarins; não se limitando a receitar aos doente.>, que en
trarem depois da hora da visita dos encarregados da Enfermaria: 
o que eommunico a V. Ex. em solução á duvida proposta 
pelo Delegado do Cirurgião l\16r do Exercito nessa Província, 
e que V. Ex. em seu oiTieio, 11. o 210, de 3 de Agosto ultimo, 
subrnetteu :í decis;io do (imcmo Imperial. 

Deus Guarde a Y. Ex.-M'arqucz de Caxias.-Sr. Presidente 
da Província do Maranhão. 

N. !~91. -FAZENDA. -Em 29 de Outubro de 1861. 

Sobre alfandrgamrnto de trapiches particul;m•s. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro Plll 
29 de Outubro de 1861. 

José 1\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
da Província da Bahia, em resposta ao seu ofilcio n. o 363 de 
18 de Setembro ultimo, que para ser tomado em considera-

lJcâ:;úcs do Governo. ü:! 



ção a requerimento de Pedro Ferreira Vianna Bandeira, pc· 
dindo a continuação do Alfaudegamento do trapiche « 1. • Go· 
mes 1> para sertír de deposito aos generos de exportação, h e preciso 
qoe o supplicante prove previamente que o edificio tem a neces
saria Segurança, visto que o docnmento n. 0 1 annelo ao dito 
reql1érlmento só se refere a capacidade do trapiche, e bem as
sim que satisfaça ás condições dos §§ 3. o !~.o c 5. o do art. 
2f9 do Regulamento das Alfandegas, cujas disposições convém 
guardar sempre que se tiver de enviar ao Thesouro pretcn
ções desta natureza. 

Jose JJfm·ia da Silva Paranhos. 

N. 492. ~Em 29 de Ot~ubro de 1861. 

Quando h e licito considerar como addidos os antigos Guardas das Alfandegas. 

Ministerio dos Negocios da Fawnda.- Rio de Janeiro em 
29 de Outubro de 1861. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao ollicio de V. Ex. n. o 48 
de 22 de Fevereiro ultimo, tenho de significar-lhe que ap
provo a decisão pela qual V. Ex. declarou au lnspeclor da Alfan
dega dessa província, que só na falta de vagas de Guardas e de Offi
ciae~ de descargl>, podem os antigos Guardas ser c:msiderados co
mo Addidoit, p(}r estar essa doutrina de aecordo com o disposto no 
art. 2. o dos I nstrucçõcs do 1. o de Out11bro do anno findo ; 
cumprindo porém ob9ervar qne, 1te flntre os ditos Guardas hou
ver algum a qocm falhem as condiçües do art. !~7 do llegula
mcnto para ser alistado ou incorpol'ado, e seja entretanto em
pregado antigo, que não tenha dado motivos para ser demit
tido, ao Inspcsctor da Alfanclega cabe apreciar se11s serviços 
pelo modo que mais conveniente parecer, na fórma do dis
posto oo § 2. o d() art. 41 do mesmo Regnlamento, e se
gundo acaba de ser declarado á Alfandega da Côrtc, em Por
taria de 9 do co-rrente. 

Deus guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente da Provinda de Piautty. 



N. 493.-Em 29 de Outubro de 1861. 

Quaes as justificaçoes que no Juizo Ecclesiastico devem pagar o sello dé 
200 rs., c quacs o de 100 rs. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Itio de Janeiro em 29 
de Outubro de 1861. 

Pó de V. S. declarar ao Colleclor das Hendas Gemes do 
l\lunicipio de Rezrnde em resposta ao oficio n. 0 316 de 15 
de Abril ultimo, que na conformidade do art. 58 § t.o do 
Hegulamenlo do 2fj de Dezembro do anno passado, devem 
pag<~r duzentos réis por meia folha de papel as justiflcações 
de serviço e bem assim a inquirição e jusliflcaçãu de genere 
que são aqudlas que presliio os ordenandos a fim d(] se habi
lilarem para o sacet'dodo; estando sómente sujeitas a cem réis 
por meia folha as just,ificaçõcs tlc menoridade, baptismo, ca
samento, obilo, viuvez, c de pretuissas para dispensas de impe
dimentos matrimoniaes. 

Deus Guarde a V. S.-José ~!lfaria da Silva Pa ranhos.
Sr. Conselheiro Director Geral interino das Hendas Publicas. 

N. /~94.- Em 30 de Outubro de 1861. 

Sobre a eliminação do lançamento de uma loja ahcrta, que se fechou. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 30 
de Outubro de 1861. 

Communico ao Sr. AdministnHlor da HcenhPiioria 1~n lHo 
de Janeiro, que o Tribunal do Thi~S•Htro indeferio o '~"'~urso 
de Anacleto Fragozo Rhodcs do despncllo que lhe deu gon a 
baixa pedida no lançamento de sua loja de calçado 1'~1 r tn
gciro da rua do Hospício n. o 2ü0 no corrente t<xercido, por 
ter sido a dita loja fechada em 12 de Agosto ultimo, visto 
que a exoneração ou abatimento não podia ter lugar neste 
caso, á face do art. 3. 0

, § unico, do Decreto n.o 2.506 de 
16 de Novembro de 1859. 

José Jltlaria da Silva Paranhos. 



N. 495.-JUSTIÇA.- Aviso de 30 de Outubl'O de 1861. 

Ao Presidente da Província do Piauhy decidindo a dulida por elle pro
posta sobre a incompatibilidade ria sencntia siúJultanea de dous irmãos 
nos cargos de primetrn suppiPnte •lo Juiz 1\lunicipal e quarto do Delegado 
de Policia em um mesn1o Termo. 

l\finisterio dos Negocios da Justi<:.11.-Rio de Janeiro em :10 de 
Outubro de 1861. 

Illm. c Exm. ~r.- Sendo preseull' a S. 1\J. o llllperador o 
officio de V. Ex. de 27 de Novembro do anno passado, acom
panhado da copia da decisão que deu sobi'C a incompatibilidade 
da serventia simultanea de dons irmãos nos cargos de primeiro 
supplente do Juiz Municipal c l}uarlo do Delegado de Policia 
em um mesmo Termo, baseando-se na primeira hypothese do 
Aviso deste l\Iinisterio de 30 de S1~tembro de 1859: Houve o 
Mesmo Augusto Senhor por bem, Tendo Ouvido o parecer do 
Consultor dos Negocios da Justiça, Mandar declarar a V. Ex. q11c 
approva a sua decisilo unicamente quanto á privação tempo
raria do exercício (}o empregado suspeito, não irnpot·tando po
rém esse acto a incompatibilidade do cargo; visto como sendo 
ambos os Empregados supplentPs, a suspeição he aecidental, e 
não permanente corno a de que trata o citado Aviso. O que 
lhe communico para sua intPiligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex. -F~ancisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da Provinda do lliauby. 

N. /•96,-l\'L\Rl:'íHA.- Aviso de !30 rle Outubro de 1861. 

Manda cessar o registro militar do porto, estabelecido pelo AYiso 
de G de Setembro de 1849. 

t.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocim da 
Marinha em 30 de Outubro de 18tH. 

lllm. e Exm. Sr.-Sua :\Iagestade O Imperador, Conforman
do-Se com o que V. Ex. ponderou em officio n. o 1.682, de 24 
do corrente, sobre o nenhum proveito, que ao serviço tem 
resultado do registro militar do porto do Hio de Janeiro, 
creado pelo Aviso de ti de Setembro de 184.9, por mostrar 
a experiencia que não satisfaz elle ao fim, para que foi estabe
lecido, augrnentando pelo contrario o trabalho dos Ollleiacs do 
Corpo de lmperiacs Marinheiros, que são delle encarregados, 
e em detrimento da disciplina do Corpo, além do vexame, 



que d'ahi provém á navegação mercante, já sujeita a outros, 
H a por bem Determinar que o referido registro seja supprimido~ 
ficando de nenhum elfeito o A viso citado; o que communico 
a V. Ex., para seu conhecimento e execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim José lgnacio.- Sr. Chefo 
de Divisão Encarregado do Quartel General da Marinha. 

N. 497 .-11\IPERIO.-Aviso de iJ1 de Outubro de 18Gt. 

Ao PrrsidPnte ria Província rio Maranhão rlrciarando que hr sustentaria a 
rlrdsão do Aviso de tl de Julho deste anno sob•·c o ordenado que r•omprte 
aos Professores de canto gregoriano dos Srminarios Episcopaes, e que fica 
sem cOei to a restituição do rxcesso de ordenado que rcccbrrão, dctHminada 
por Aviso de 2 de Agosto. 

G.• Secção.- Rio de Janeiro. -Ministcrio dos Negocios do 
Imperio em 31 de Outubro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado sobre a reclamação que ao Go
verno Imperial dirigio o Conego Estevão Alves dos Heis, Lente 
de canto gregoriano do Seminario,Episcopal do :\[aranhão, contra 
a doutrina do Aviso deste 1\linistcrio de 2 de Agosto, expe
dido de conformidade com o que se ordenára no de (i de Julho 
ultimo, pelos quaes se' determinou que aos Lentes daquella dis
ciplina, que não reunissem o fmsino da liturgia, se pague 
súmente o ordenado annual de 250:tP, e que fosse indemnisada a 
:Fazenda Publica do que tivessem de mais recebido ; de confor
midade com o parecer· da mesmn Secção, exarado em consulta 
de 1G do •:orrenle mPz, declaro a V. Ex., parn que o raça 
constar ao reclamante, ((11!~ o (;overno Imperial sustenta a de
cisão do segundo dos citudos Avisos; 11cando porém sem elfeito 
a restituição ordenada no primeiro, visto que o maior venci
mento que perccbru lhe roi mandado abonar pela autoridade 
competente, e l'm boa fé foi recebido ; c neste sentido se 
officia ao Ministerio da Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Ildefon.so de Souza Ramos. 
-Sr. PresidPnte da Província do Maranhão. 



N. 498.-JUSTICA.-Cit·cutm· em 31 do Outubro de f8(li. 
' . . . 

1\eeommenda que1 por occasii!o de arrematações de ter_!'enos ..!!~ m~r!!lha e 
da outros Mns de raiz foreiros á Fazenda N acionaf, õ'SESénv!es ãos d}lfe
rentes Juizos Dlill passem certidiles, sem que o arrematante mostre que 
fpj .ob~ij)a ~o ~ve~pp li H~en_ça par~ 11lienaçilo do afQrameq~~. jlS&im t:P.mo 
que np~ Justiças de primeira mstancia se declare l}!JC ti! e& hens ~i!O fpfClrjlS 
á m41sma Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de Janeiro em 31 
do Outubro de 1861 . 

lllm. e Exm. Sr.- Havendo o l\Iinisterio da Fazenda em 
Aviso de 10 de Maio ultimo, exposto a este Ministerio que 
por mais de uma vez tom-se effectuado arrematações de tcrr!Jnos 
do marinha e de outros bens de raiz foreiros á Fazenda Nacional 
.!!!lll1 q11e seja pago o laudernio na rnesma occasi~o em quo 
I'B s~tisfa~ 1.t sisa, isto he, antes do se pas~ar a carta da arre
matação, do quo resulta ficar prejudicado o Fisco, por quanto 
segundo está estabelecido na Ord. Liv. 1." Tit. G2 ~ 1,8 c Liv. 
4.• Tit. 138 só do vendedor pódc o senhor directo haver judicial
mente o laudemio, c quasi sempre acontece ficar sem outros bens o 
originario foreiro, e solicitando providencias no sentido de asse
gurar a cobrança dessa renda, e evitar-se a demora e trabalho do 
uma acção judicial; Sua l\Iagestade o Imperador, attendendo 
ao que fica dito 1 Manda recommendar a V. Ex. que dO 
as convenientes ordens para que não só nas Justiças de pri
meira instancia se declare qne os bens são foreiros á Fazepda 
NaGional, como tarpbern nos diiTercntes Juizos os Escrivães não 
passem certidões de arrematação sem que o arrematante mostre 
na fórma das disposiçõ<~s do Liv. tLo Tit. 38 da Ord. citada, 
concordante com as do mesmo Li v. Tit. 36 ~ 1." e \JG ~ 2~, 
quo foi obtida do Governo a licença para alienação do afora
monto, e pagos o laudcmio e foros· devidos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Franci.~co de Paula de Negreiros 
Bayão Lobat(!.-8r. Presidente da Província de ... 

N. 499.-A.viso de 31 de Outubro de 1861. 

Decide que o Subdelegado, que he nomeado Promotor Publico, niio póde 
voltar ao exrrcicio daquelle cargo sem nova nomeação. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio do Janeiro em 31 
de Outubro de 1861. 

Illm. e Exm. St·.- Sendo presente a Sua Magestado o Impe
rador o officio do V. Ex. sob n.o 10 de H de Janeiro deste 
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tinuo, reíatiyo q d!'lcis~o que dera, em ~onsulta qo Chefe dll 
Policia dessa Província, sobre dever o Cidadão Pedro Ferreira 
Mendes reas~lJ.mir p !:ll!Jrcici() <fo ctmm d" Subd~leg<!do da Ci
dade de Teffé que dcixára por ter sido nomeado para o lugar 
qf} promotor d~t Com<trcq da S9li1T!õe!! ~e que posteriormopte 
fôra exonerado, Manda o mesmo Augusto Sen~or respon<ler~lhe~ 
para sua intelligencia e devida execução, que dando-se por 
sua propria natpreza inpompatjbilidi!de manifesta entre aqpelles 
dous empregos, e seguindo-se da aceitação de um forços&rnente 
renuncia tacita de outro, não póde ser approvado o acto 4e 
Y: 'Ex., chamando o mencionado individuo a exercer as funcções 
de Subdelegado, que só assumir~ regularmente com nova no., 
meação, se assim convier ao serviço publico. 
Deu~ Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 

Sa!Jào Lobata.,---Sr. Presi<fente da Província do Amazonas. 

N .. 500.-FAZENDA.- Circular de 3l de Outubro de 1861. 

Roupas de crianças se devem considerar nas Alfandegas as que se destinao 
a individuos até 7 annos de idade. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 31 
de Oqlttbro 41:l Hi6f: 

José 1\Iaria da Silva Paranho~, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctores c!as Thesou
rarias de Fazenda, em conformidade da decisão dada nestl) data 
á Alfandega da Côrte, para que o fação constar aos Inspectores 
das demais Alfandegas, que d~vem ser· consideradas roupas de 
crianças, sujeitas aos direitos do art. 686 da Tarifa, aquellas 
que pelo seu tamanho, embora no córte ou rórma imitem as 
de homem, possiío ser destinadas a indivíduos até 7 annos de 
idade; deixandn á pericia dos Emprasados, com os recursos PR-:
dinarios, distinguir pelo tam.anho das roupas a idade presu
mida. 

José Mavia da Silva Paranhps. 



N. 501.·- Circular em 31 de Outubro de 18GL 

O sal_estr~I.Jgeiro rstá sujeito aos direitos de expediente. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 31 de 
Outubro de J 86 I. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, em eonformidade eom a deeisão dada nesta 
data ú Alfandega da Cilrte, para que o fação eonstar aos Ins
pectores das demais AlfandPgas, que o mesmo Tribunal declarou 
estar o sal estram(lliro sujeito aos rlin~itos de expediente, sendo 
que por equivoeo a Circular n. o 138 de 9 de Novembro do 
anno passado mandou incluir no art. 625 do Hegulamento das 
Alfandegas o § 21 do art. 512, ficando nesta parte revogada 
a referida Circular. 

José .Maria rla Silva Paranhos. 

N. 502.-Cin·.ular em 31 de Outubro de 1861. 

Assignntura, remessa c rntre~a das collecçóes de Leis aos respectivos 
assignantrs nas Pro,·incias. .-~ 

Ministerio dos N~gocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
31 de Outubro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, eom o 11m de faeilitar o serviço relativo 
ás assignaturas ou snbscl'ipções que se abrirão nas Províncias, 
em virtttde da Circular n.' 502 de 15 de l'\ovrmhro do anno 
passado, para a publicação das collecç<ics de Leis c Decisões 
do Governo, c de tornar mais prornpta c segnra a sua en
trega aos diversos assignantes, declara aos Srs. lnspeetores das 
Thesourarias de Fazenda, para Sl'll conhecimento c devidos 
effeitos, que fica d'ora em diante a cargo das mesmas The
sourarias a remessa de tacs collecçõcs, as quacs, em numero 
correspondente aos respectivos assignanles, passão a ser-lhes 
directamentc enviadas pela Typographia Narionnl como nesta 
data se lhe ordena : pelo que cumpre, que os ditos Srs. Ins
pectores mandem proceder á abertura da necessaria escriplu
ração, com cspeciticação dos nomes dos assignantcs, suas re
sidencias e numero de exemplares a cada um pertencente, 
providenciando para qtw a entrrga se effectue pelo Correio 



!la respectiva Capital, ú vista de cujo ollicio, ou nota do re
cebimento dos exemplares, se fará a descarga das Thcsou
rarias no competente livro: sendo que do mesmo modo devem 
dirigir-se ar, Alfandegas da Parnahyba, Santos, Panmaguá, Hio 
Grande do Sul c Urugunyana, quanto ás subscripçcJes ou as~ 
signaturas que nellas se veri!icâo, ás quaes os Srs. Inspectores 
das respectivas Thesourarias darfw conhecimento du presente 
disposição. 

José Maria da S1lva Paranlws. 

Na mesma data expedio-so ordem ú Typofraphia Nacional. 

N. 503.-Em 2 dn .'iovcmbro dP. 1811t. 

Sobre a rcstrie,ao úa emissão úos Bauct ~. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Jarwiro e:n 2 
de Novembro de 1861. 

Declaro a Vm. em resposta ao seu officio de 10 d() Outubro 
proximo findo, sobre a restriq·ão da emissão do novo Banco 
de Pernambuco, que nem a Lei n. o 1.083 de 22 de :\gosto do 
armo passado, nem o Hegu'arnento n." 2.685 de 10 de No
vembro do mesmo anno, exige que a rcstricçâo se torne elfee
tiva Jogo no principio ou em (;poca determinada do anno 
corrente; c que, portanto, o preceito legal fica satisfeito uma 
vez que o Banco tenha e!lectuado a dita rcslricção dentro desse 
anno. 

Deus Guarde a Yrn.-José Mm·ia da Silta Paranhos.
Sr. Fiscal do Novo flanco de Per1111mbnco. 

~- 504.- Em 2 de Noycmbro de 186l. 

Nüo estão sujeitos n sg_llo as requisições em fórma de o11icio dcpreeanúo 
a entrega do cmprcstimo do eofrc úe Orphiios, as coutas d') respectivo 
·capital e juros, os recibos c quitações, c os extractos das folhas dos linos 
de taes emprestimos; c sobre o scllo de certidao em requer;mcnto já 
sellado. 

1\'linisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio r!r .Janeiro em 2 
de Novembro de 1861. 

José 1\laria da Silva Paranho_;, Prrsidcnlc do Tribunal do 
l'hcsouro Nacional, declara ao S1·. ln,pe(·.tor da Tlwsouraria de 

flccisürs do (;oremo. lj:! 



I•"azenda da Bahia, para sua inlclligcncia e execução, c em res~ 
posta ao seu o!lieio n. 3',0 de r. de Setembro ultimo, que as 
n·quisições em fórma de u!Iieio do .I uiz de Orphãos não estão 
sn,ieitas ao sl'llo, JH~Ia PXtcpçfio estubcleeida no art. 85, § t,o 
do HPgillamcnto tlt\ :16 ele J)pzembro do anno passado: hem corno 
l.un\wrn 11~0 o i'S[;IO, t•t:r lirlude dos§% 6. 0 e 7. 0 1lo mesmo 
artigo c uh:i<'l'V;l•Jío 1." ao ;rrt. ;)~, <Js rontas 1pw alguns Juizes 
enviao aos Exactores para csdarceimento do capital e juros 
por cmprestimo, quando as requisições não contem il neccssaria 
discriminação, porque essas contas são consideradas como com
plemento das mesmas n·quisiçõcs; nem os recibos que os Thc
sourciros dos corres d:Js Orphfios, ou as quitações lavradas pelos 
Escrivães rcspectiYos, que as partes, em falta dos Thesourciros 
nos termos da Ordem n." :tJ de 28 de Fevereiro de 18481 

passão aos Exactores quando destPs rceebem dinheiros, nem, 
finalmente, os cxtraetos das folhas do livro de taes cmprestirnos, 
com as quars alguns dos ref(~ridos Exactores mostrão haver 
recebido ou despendido quai<IUCI' quantia, assignados por ellcs 
como Thcsoureiros dos mesmos cofres quando servem tncs lu
gares; por quanto, todos esses papeis, além de serem docu
mentos apresentados por Empregados Publicos para lcf!alisarern 
suas contas nas respcetivas Repartiçües, visto a entrega dos 
dinheiros de Orphãos ser abonada pelas Thcsourarias como 
!lcsprzas ao Collector na rt'mna do art. 7." da Ordem n." 51 
de 12 de Maio <In 18~2, se aehão eomprchcndidos na gcra
Jidade da expressão- papt~is de expediente- relativos a aelos 
a que as partes rorcm ohri;.wdas em virtude de Lei, Hegula
mentos ou I nstrucçõcs do novcrno , cxccptu::~das da taxa no 
referido art. 85 § 7." c art. G8 ohscrvacão 1.". Outrosim 
declara ao mesmo Sr. l11spector que a certidão passada na 
folha do requerimento em que fór pt~dida só deve pagar a clilfe
rcnça do sello, quando a mesma folha já estiver sellada · com 
a taxa de ecm n'•is. 

José Maria da Silt'a Paranhos. 

N. !103.- Em t~ de l\'ovcrniJro de 186f. 

NPga a iscAção tlc direitos a um despacho tl c dn.masco, franjas e galão de sPda 
(' tafrtit por nao srrrm taes objcclos ilroprios c l'xrlnsivos do culto 
divino. 

:Ministcrio dos Nogocio~ da I•"azcnda.-1\io de Janeiro em 4 
do Novembro de 1861. 

Illrn. e Exrn. Sr.-Corn:r.nnico a V. Ex., para seu contw~. 
dllWillO C nns f'OilVP!llf'Jl!í'·;, !Jlll~ foi inckih•i(Jo O I'f'fjflf'J'iln!'lltO 



da lnuanrladc da Santíssimo Sacrnmcnto da Freguczia da Sé 
dessa Provinda, pedindo isenção de direitos para o damasco, 
franjas ~~galão de seda e taf\~tá que mandou vir da Eumpa para 
seu uso, visto não serem t::cs ohjeetos proprios o exclusivos do 
culto divino, como cxigtl o % 3:1 do art. 512 do Hegulamcnto 
das Alf:Jmh'gas. 

Deus Guarde a V. l~x.~José j[aria da Silra f'a;·anho.~.
Sr. Presirlcnto da Proúncia do Par<Í. 

N. 50ti.-Gt:ERHA.-Circular de 5 de :\'or<~Iuuro de 18til. 

Dando cxplicaç.iirs áccrca do abono de fardamento ~o~ recrutas; e esta!H'
lecendo o fornecimento de um cnxrrgno ás pra\·lls do exercito, cn• 
su!Jstituiçno das esteiras, que são wpprimidas, bem como as po!ainns. 

3.• Dircctoria Geral.- Hio de .Janeiro.- Ministerio dos Nc
gocios da Guerra em 5 de I'íorcmhro de 18GI. 

Illm. c Exm. Sr.-l\ão tendo sido bem comprchendida por 
alguns corpos do exercito a 1." observação em relação á 5." 
da tabella de 23 de Junho do anno passado, relativa ;ís peças 
de fardam(mto que se devem distribuir ás prar:as elo cxcroito 
em épocas designadas; c podendo d'ahi rnsuHnr dnplicatas no:> 
abonos de um mesmo nnno, llque Y. Ex.. na intclligencia de 
que os recrutas, durante o ensino, tem direito ao rr>cebimcnlo 
de todas as peças d(~ fardamento que lhes concede a sobredita 
1.• observação, á cxccpç.ão d:1 sobrccas<Jca e calça de panno, 
que só lhes devem ser abon:Hlas depois li!IC pussarem a promptos. 
Os recrutas, porórn, dos corpos existentes nas Pro\•incins de 
Minas, Paraná, Santa Calharina P S. Paulo, dereHJ recelwr 
durante o inverno uma calça n uma fardcla de parmo: e aos 
que existem na Província do IUo l;rande do Sul, ahnnar-se-ha 
urna calça de panno e as blusa'> que s:1o conccdirhs ás demais 
praças pela observação 3. • da mesma ta bel la. Fica outrosirn 
estnbclecido o fornecimento, de seis em seis mezes, de um 
enxergão, cujo modelo scni remettido pelo Arsenal de (~ ucrra 
da C<lrte aos Conselhos Administrativos, para o t'ornecirncnto 
dos Arscnacs, em substituiçiio das esteiras, qtw são supprirnirlas. 
E eomo o calr:atlo que aetnalrnt~nlt~ S<~ fornert' ao <'xt·rcilo t'ti"P't 

desnr~cessario o uso das polainn~, fi::iin estas i;~u:dllt'"''" :'t!ppri ~ 
midas. 

Ht~~~s Guarde a Y. Ex- ,~farqu~: de Ca.ri:1s.-Sr. Pr::si
dente da Proyinr:ia de . 



N. 50í.-IMPEHIO.-Aviso de 5 de Novembro de 1861. 

Ao Dircrtor da Faculdade de Direito de ~- Paulo declarando que um can
didato, que prrtcndc iml'rcrer->c para o concurso da cadeira de Substi
tuto de latim, l'rancrz c ingll'z do enrso de jii'i'jiãrutorios, de\'c tirar ponto 
de todas estas matel'ins, c ser rxnminado em todas cllas, e nilo sórncutc 
n'uma. 

!~.-' Sccçilo.- Tiio de .laneim.- :\linistcrio dos Ncgoeios do 
Imperio em 5 de I\on·miJro de 1Sül. 

Tenho presente o oflit:io dt•ssa J)irectoria de 22 do mez pro
.ximo passado, no qual PXpiíe que, tendo o padre João Ja
eintho Gonçalvcs clt) Anrlradt~ de fazer o exame determinado 
pelo art. 55 do lle:.;ulamcu!o dt~ '~ dn Maio do 1856, a 11m de 
poder ser insrripto para o concurso ao lugar de substituto das 
cadt:iras de latim, franrt•z e in~~lt•z :mJH'xas a t•ssa Faculdade. 
suscitou-se a qncslão -- st• o !'X<>III<~ deverú versar successiv<J
mentc sobre cada tlllla <l<HJilellas malcrias, cujos pontos lan
çados na urna, eomo dcknnina o art. liG. serão tirados para 
esse fim em dias consecutivos, e em relação ús materias do 
exame, ou se, Jant:nd;~s promiscuamente na urna as de latim, 
franccz c inglez, deYt·r:í Vt·rs:a· o <'xame sômcnte sobre a ma
teria que fl\r d!'signada pl'la sorte. 

Em resposln cutnprr-me declarar a V. S., de ordem de Sua 
J\Iagcstade o lrnpt~rador. para seu eonhecimento c execução, 
<Jue, propondo-s<~ o candidato a inscrever-se para o concurso 
ao lugar de substituto de todas as rnaterias acima mrncionadas, 
não ficaria provnda a sua eapaeidnde profissional, como exigem 
os arts. 51 ~§r~. o e:;;) do supracitado HPgulanwnto, se? cx<Jme 
de que se !rata houV('SSP dt' n·rsar sobre nma dcllas somente. 

Cumpre portanto quP, <'111 observancia tio disposto no citado 
Hegulanwnto, o canditlato sPja examinado succcssivamente sobre 
tod;1s as referidas matr•rias, tirando ponto para cada uma dellas 
sobre as quaes serü arguido em dias consecutivos 

l>eus Guarde a Y. S.-Jrw! llrl~fonso de Sou:.a Ramos.
Sr. llirulor da raruldarlt• dP llin·ilo de ~- Paulo. 



N. 508.-:\IARINHA.-Aviso de G de Norembro de 1861. 

Manda admittir dezoito Fieis de commissilo, para scnirem a bordo dos 
nayi<-s ua Armada, nã--rana de Fieis da 1.• e :>.• ciHsse do Corpo de 
Otliciaes de Fazenda, de1·ogado para este efTeito o Si :>.o do art. 6. 0 do 
Aviso do 9 de .Fcl'crciro de 18GO. 

2. • Secção.- Rio de Janeiro. -l\Jinisterio dos Negocias da 
Marinha em 6 de Novembro de 186l. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo a pratica dcmonstr<Jdo que o nu
mero de fieis das duas class,•s eslabel1•cidas pt>lo art. 1." do 
Plano, que baixou com o Decn·to n." t.!HO, de 30 de Junho 
de 1857, hc manif•JstamPnte inferior ás necessidades do ser
viço da Arn:ad<J; c attcnd,•ndo á cotl\'eniencia de cs:abl'leccr-se 
um tirocinio para habilitar o pessoal, de que SI~ devem compor 
aquellas classes; Sua l\Jagcstade o lrnperiHlor Ha por bem, 
derogado o § 2." do art. G.• do Aviso de 9 de Fevereiro de 
1~60, Determinar o seguinte: 

1. • I•'ica V. Ex. autorisado, para admittir até dezoito Fieis 
de com missão, que pcrcPberão, quando embareados, os wn
cimenlos e vanbgr,ns concedidos aos l'ieis de 2. a classe do 
Corpo de Olliciacs de Fazenda; c que V. Ex. pode ·á d· S,Jcdir, 
qu;.llldo mal ~>crvirern, purltcipandu-o immcdialilliJenle a esta 
~ecretaria de Estado: 

2." Na falta absoluta de Fieis de 1.• classe disponíveis, 
V. Ex. nomeará, para embarcarem nos pequenos n<Jvios, de 
que trata o Aviso de 17 do supracitado mez ue F1~vereiro, 
os Fieis de 2." ciJsse, que mais aptidüo e zelo tPnhão mostrado 
no cumprimento de ~cus deveres, os quacs percebl'rão neste 
caso, além dos respectivos Yencimenlos, uma gratt!icução de 
dezoito mil réis mensaes; 

3. 0 su~citundo-sc duvidu sobre os vencimentos' que cabem 
aos Fieis de 1.' classe embarcados c tu ta1:s navios, " sendo 
de rigorosa justiça que funcçõ1's de mór n•s1,onsobilidade c im
portancia que as que lhes siio proprias St'jão llll'lhor retribuídas, 
lica ueclarado que aos mencionados fieis deve-se <Jbon<Jr, além 
do que lhes coulpPtc pela tabclL1, que baixou com o Aviso de 
12 de Hczembro de 1~57, a gratificação de dezoito mil réis 
acima estabelecida; 

!~.· Finalmente, esta gratificação àe dezoito mil r{:is, será 
n~tida como caução da responsabilidade dos mesu1os Fieis, 
para lhes ser paga, conforme se pratica cou; os ContiiiiSsJrios, 
dcpvis da liquidaçiio tias rcspeeti v as contas. 

Hcus t;uar·dc a V. Ex.-Joaquirn José lgnacio. -Sr. Chefo 
de Divisão Jnfcndmtc da l\larinha. 



N. 509.-:\GIUCULTUI~A. COMi\IEBCIO E OP.RAS PUBLIC.-\S. 
E::1 6 de 1';/ovembro de 1861. 

Conredc alguns fnvorrs á Companhia de navegação por vapor Pcrnambucaun. 

4. • Dircctoria.- Hio de Janciro.-,finistcrio dos Negocios da 
Agricultura, Commcrcio c Obras Jl ublicas em 6 de Novembro 
de 1861. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua l\[agcstade o 
Imperador o requerimento que pela Companhia Pernambucana 
de navegação costeira por vapor lhe foi dirigido, e que por V. I~x. 
me foi enviado com o seu officio de 3 de Julho ultimo, pe
dindo: 1. o que a sua sulm~nção seja elevada de 84: 000~000, que 
actualmente he, á 180:000w000 por tempo de vinte annos, a 
contar da data daquelle requerimento, ou :l:O(IO~OOO por viagem 
redonda, mínimo concedido ü Companhia menos favorecida; 
2. 0 que a Companhia seja dispensGda de tomar praticos nas 
diiTcrcntes barras de sua esc:ala, como he obrigada a fazer em 
virtude dos Hegulanw.ntos respectivos; a. o que não seja obri
gada a amortizar no seg-undo, terceiro c quarto a11nos a parte 
do emprestimo na fórnw do 1J11crcto n.o 2.511 de J!J. de De
zembro do 1859, fazendo-o, porém, do que estiver a devet· em 
prestações annuaes iguaes no decurso dos dez annos seguintes: 
ordenou o Mesmo Augusto Senhor qne a respeito deste reque
rimento consultasse ás SPcçües dús Negoeios do Impcrio c Fa
zenda do Const•lho de E,;tarlo; c por Sua Imrnediata Hesoluçilo 
de 26 do mez passado , Houve por bem Conformar-se com 
o Parecer das mesmas Secções, que declarando não poderem ter 
favoravcl deferimento o primeiro c terceiro pedido; qunnto 
ao segundo acPitnndo as solidas razões em que se fundou 
o A viso expedido pela Secretaria da Marinha em H de Abril 
de 1857, julga que se podem pr~rmittir á Companhia os mesmos 
favores concn<iidos :t Augusto Frederico do Oliveira e Fn·derico 
Coolon, a quem se d:•u · privik•gio exclusivo por quinze annos 
para estabelecerem um ou dous vapor,~s destinados ao ser
viço do porto de l'ernarnhuco, a saber: 1.0 que na entrada 
ou sabida dt>SSP porto os navios, que estando tws condições 
do llegulamcnto de 28 de Ft•verciro de 18.)4, ferem rebo
cados pelos vapores da Companhia, llqucm isentos rio paga
mento de metade da taxa da praticagem marcada no mesmo 
Hcgulamcn to, uma vez que o vapor rebocador srja com man
dado por pratico da barra, ou tcnh::J a seu bordo pessoa 
competentemente habilitada para essa prol1ssão em confor
midade do citado HPgulnmrnto de 22 tle Fcvereii'O; 2." que 
110 caso de se não verificarem as condiçües acima dita,, c terem os 
vaporf's da Companhia dn rccorrr•r nas suas entradas c sahidas 
élOS [ll'<ltiCOS do por[o, t'OrJIO U'~\"('fll fUZt'l' OS denHl.i!i narins, 



sei'<Í dispensada a tnxa addicional nwrcada no art. 4í do Re
gulamento de 2l de Fevereiro se tomarem pratico de sua escolha. 
O que tudo communico a V. Ex. para seu conhecimento e 
execução. 

Deus Guarde a V. Ex.-ftfanoel Feli::.ardo de Sou::.a e Mello.---
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. !.HO.- FAZE~DA.- Em G de 1'\orcmbro de 186t. 

rara prova <lo fall(•cimcnto llc nm credor da Fazenda Nacional tlcrc apre
sentar-se certidao de Qll.il!l_ passada pelo Parocho da respectiva Freguczi<i, 
c nU<> attcstado do Yigario da Vara da Comarca. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-nio de Janeiro em 6 
de Novembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional ordena ao Sr. Inspcctor da Thesouraria de 
Fazenda de Minas, que, por conta do credito do art. J.o, § 2. 0 

do Decreto n. 0 1.11~9 de 21 de Setembro proximo lindo puguc 
a quantia de quarenta c quatro mil cento c cincoenta e nove 
rbis (44:tll5!l) a Francisco de Assis Manso da Costa !leis como hcr
rlf'iro de sua mulhPr Francisca de Paula .Monteiro 1'\ogueira da 
Gama, a quem se ficou devendo a referida quantia proveniente da 
pensão que lhe não foi paga de 15 de Julho a 23 de Agosto 
de 1859. E achando-se no processo de liquidação da referida 
divida de exercício lindo um atlcstado do fallccimenlo da credora 
passado pelo Vigario da Vara da Comarca, em lugar dJ com
petente certidão de obito extrahida do respectivo livro. con
lormc as Resoluções de 13 de Julho de 183~ e 11 de Julho de 
1838, pelo Parocho da FrPguezia t;lll que falleccu a mesma 
eredora; rceommenda ao Sr. lnspcctor que não deve aceitar 
semelhantes attestados, sendo que se ordena o pagamento em 
questão, não por e!Teito de tal prova, mais em vista de outros 
documentos subsidiarias existentes no processo, que fazem certo 
o fallecimcnto da credora, c que a divida foi dcscripta em 
inventario. 

José Maria da Silva Paranhos. 



N. 511.- JUSTIÇA. -Aviso de 6 de Novembro de 186l. 

Ao Presidente de Sergipe. -Declara que o Aviso de G de Marco d'este 
anuo, que marcou um prazo aos scrventuarios de oficios de Justiça para 
tirarem seus ti tu los, nao hc applicaHI aos senentuãõOs SiiSpêiisos. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de Ja
neiro em 6 de Novembro de 18til. 

111m. c Exm. Sr.- A' presença de S. M. o lmpct·ador lcyci o 
oficio de V. Ex. sob n.• 123 c data de 2l de Junho ultimo, c bem 
assim a copia do que lhe dirigia o 4 • supplentc do Juiz Muni
cipal do Termo da Capplla, João de Andrade Brasiliano, consul
tando se o A viso de 6 de Março deste anno, que marcou um 
prazo aos servcntuarios de oficios de Justiça para tirarem seus 
títulos, era llpplicavel aos cidadãos Satyro de Souza Telles, e 
Antonio da Silva Lemos, que tendo sido nomeados por Decretos 
de 7 dn Dezembto de 1857, o primeiro para o lugar do Par
tidor e Contador, c o sPgundo para u de Distribuidor e Partidor 
do mPsmo Termo, não lratárão de extrahir as respectivas cartas, 
não obstante tPrem sido suspensos em correição pelo Juiz de 
Direito da Comarca, que lhes marcou um prazo para tal fim, 
prazo este que expirou sem que elles apresentassem a~ mesmas 
cartas. E o Mesmo Augusto Senhor, Ha por bem mandar 
declarar a V. Ex. que rssa Presidencia bem decidia, quando 
respondeu ao referido Juiz Municipal supplt•nte qnP aos men
cionudos cidadãos c aos sPrventuarios susprnsos de nenhuma 
fórma era applicavcl a dispthição do sobn·dito A viso. O que 
communico a V. Ex. para sua intelligencia, e para o fazer 
constar ao dito Juiz. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco de Paula de Negreiros 
Sayào Lo?ato.-Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 512.-Aviso de 7 de Novembro de 186f. 

Ao Presidente da Provinria do I\io de Janriro.- Resohc duvidas, apresen
tadas por um Juiz de DirPito, por causa do parentesco entre t•lle exis
tente e dous Adl'ogados do Fôro de um dos Termos da sua Comarca. 

2. • Secção.-Ministt•rio dos Negocias da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 7 de Novembro de 18131. 

Illrn. e Exm. Sr.-Levei ao alto conhecimento de Sua 1\Iages
tade o Imperador o olfieio dessa Presidencia, sob n .• 1. 054 de 
18 de .Junho !lo anno passn!lo, a!'ompanhando copia de um 



ofilcio do Juiz de Direito da Comarca de Cabo Frio, propondo 
as s1~guintcs duvidas: 1. ", se existindo em um dos Termos da
quella Comarca dous Advogados, sendo um sobrinho c outro 
cunhado desse Magistrado, podia, quando alli abrisse correição, 
rever os autos em tptc tivessem intervindo esses advogados'? 2.", 
se nas appellat;.ões crimes, r~cur,;os e aggravos, devia dar-se de 
suspeito'? 3. ", sn deverá consenti r que esses advogados defendão 
ou accusem no J ury que presidir'! 4. ", en: todos os processos, 
que podem ir ao Juiz de Dir<lito em gráo de recurso, ainda 
quando as respectivas razões não sejão produzidas por aquellcs 
advo1:ados, qual deverá ser o seu procedimento'! 5. ", se as dis
posiçües da Ord. Liv. 1.", Tit. 48, § 29, c Tit. 7H, § 45, c dos 
Avisos de 12 de Novembro de 18:J;J, n. 0 10G de 29 de Setembro 
de 1845, n." 266 de 3 de Dezembro de 1853, c n.o 115 de 27 de 
Abril de 185;} comprchendem lambem os sobrinhos ou só os 
cunhados, irmãos e filhos do julgador? 

E o i\lesmo Augusto Sen'wr, conformando-se com o parecer 
do Conselheiro Procurador da Corôa Soberania c Fazenda Na
cional, Houve por bem decidir, quanto á 1.~ dnvida, quo não 
lta inconveniente em que o CO!Tl'fredor tome conhecimento e 
proveja em processos ondl\ tenhão intervindo, como advogados 
ou procuradores, os parentes e cnnhados, de que tratão as Or
denações, porque clles de facto não procur;iri'ío perante o conc
gcdor, mas perante Juiz d!stinclo, e para com quem erão 
desimpedidos; quanto á 2." e 3.•, !JIIe deve dar-se de suspeito, 
porque a Ord. Liv. t.o Tit. !~8, %:mo proliilw !'xprcs:;amenl!\ 
nüo fazendo distincçüo alguma, c, no Tribunal do Jury, lte cun
siderado lambem julgador aquclle quo appliea a Lei ao facto; 
quanto á 4.• que, se os recursos nilo fon·m (~seriptos ou assignados 
por advogados impedidos, poderú coniH~cer r:e!les, ~alvo se 
souber que tacs recursos são obra dos advogados seu~ paremos, 
em fraude da Lei, porque, em l;ll caso, hc obrigado a dar o 
exemplo de fidelidade á mesma Lei ; quanto á !);' finalmente, 
que as Ordcnnçües c Avisos citados sú tomtHeltetulem pai, irmão, 
e cunhado do julgador no mesmo gr:ío. O qae lhe communicOo 
para sua intclligcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula dr JYcgreiros 
Sayào Lobato.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

Decisões do G otcrno. C4 



N. 513.- IMPEIUO.- Aviso do 7 de Novembro de 1861. 

Ao Ministro Provincial da Ordem de S. Francisco do Rio de Janeiro auto
risando a entregar á Irmandade da Ordr•m :.1.• da Penitencia da Cidade 
de Santos a I~rrja do Convrnto de Santo Antonio da mesma Cidade, 
bem como as competrntPs Imagens e adornos, ficando a mesma Irman
dade considerada como simpl<·s administradora. 

6. • Secção.- Rio de Janciro.-1\linisterio dos Negocios do 
lmperio em 7 de Novembro de 1861. 

Foi ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho 
de Estado sobro o requerimento em que a Irmandade da Ordem 
3. • da Penitencia da Cidade de Santos pede ao Governo Im
perial que lhe seja entregue a lgrf'ja do Convento de Santo 
Antonio, pertencente a essa corporação naquella Cidade, c bem 
assim os moveis, paramentos, alfaias c Imagens existentes na 
mesma Igreja; e Sua l\Iagcslade o Imperador, Conformando-se 
por sua immcdiata Resolução de 26 de Outubro proximo findo 
com o parecer da referida Secção', exarado em consulta de 8 
do dito mez, Ila por bem mandar autorisar a V. P. Revrn." a 
fazer a entrega, visto como não duvida V. P. Itcvrn.• confiar á 
mencionada Irmandade tão sómentc a administração da Igrl'ja 
e Imagens que nclla se achão com os competentes adornos 
do prata, excluindo porém os paramentos c alfaias que não 
servem de adorno ás Imagens, por serem necessarios a outros 
Conventos; mas com a clausula de que tudo se receba pot· 
inventario, ficando a Irmandade considerada como simples 
administradora c responsavd em todo o tempo a essa corpo
ração por tudo quanto receber, elo que se lavrará termo no 
acto da entrega, llrrnado pelos principaes funccionarios da 
Ordem Terceira, c revestido das formalidades legaes. 

O que communico a V. P. Ucvm.• para sua intelligencia e 
devida execução. 

Deus Guarde a V. P. Hcvm.•-José lldefonso de Sou::a Ramos. 
-.Sr. Ministro Provincial da Ordem de S. Francisco do ltio 
ile Janeiro. 



N. !.>14.-A.viso de 7 de Novembro de 1861. 

Ao Dirrclor da Faculdade de Dit·eito do Recife declarando qur um pro
fes~or de prcparalorioi, que deixou o cxcrricio da cadeira para servir 
outro cmprego, não trm tlircitv lt. sua jubilaçllo, nno só por não ter o 
tPmpo marcado pela lei, corno lambem por não estar impossibilitado dt> 
ser';ir. 

4.• Secção.- Uio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 7 de Novembro de 1861. 

lllrn. c Exm. Sr.-Em data de 26 do mez passado houve 
Sua l\Ingestadc o Imperador por bem resolver a consulta da 
Secçrio dos Negocios do I mperio do Conselho de Estado de 16 
de l\Jaio deste anno, relativa á reclamnção que José Pedro da 
Silva dirigio ao Governo Imperial contra o indeferimento de 
sua petição em que rcquerêra ser jubilado na cadeira de geo · 
mdria do curso de preparatorios dessa Faculdade, proferido de 
accordo com a resoluçiio de 24 de Agosto de 1859, tomada 
sobre consulta da referida Secção de 9 de Junho do mesmo 
anno; e de conformida(l!~ com aquella Imperial resolução de 
26 do mez passado, cornmunico a Y. Ex., para que o faça 
comtar ao reclamante, que niio tem lugar o contar-se, para 
a sua jubilnção com o ordenado por inteiro, o tempo de ser
viço que tem tido no emprego de Inspector da Thesouraria dessa 
Província, como já foi declarado em data de 7 de Junho pas
sado, nrlo só porque o art. 3:3 do fipgulamento annexo ao De
creto n.o 1.331 A de 17 de Fevereiro de 18M determina que 
não se conte aos professare:; o tempo empregado fôra do ma
gisterio, corno tambem porque o serviço, que o reclamante tem 
prestado naquclle emprego provincial, niio hc gratuito c obri
gatorio por lei para poder-lhe aproveitar a disposição du art. 26 
do Regulnmcnto de 5 de l\Iaio 1856. 

Tambcm não póde o reclamante ser jubilado com o ordenado 
correspondente ao tempo de eiTPrtivo excreicio no mng-isterio, 
visto que o art. 2!) do citado Decreto n.• 1.~~3l A de 17 de 
Fevereiro de 1851, combinado com os nrts. 58 do Decreto 
n.• 1.386 de 28 de Abril do dito anno, c 37 do Decreto n.• 1.556 
de 17 de Fevereiro de 1855, só lhe aproveitaria no caso de se 
achar impossibilitado de continuar no exercício do rnagisterio, 
o que não se verifica tendo deixado o exercício de sua cadeira 
para occupar o empn~go, que actualmente serve, de Inspcctor 
da Thesouraria provincial. 

Deus Guarde a V. Ex.-José llde(onso de Souza Ramos.
Sr. Director da Faculdade de Direito do Hecifc. 



N. 515.-Circular de 7 de No\'embro de 18()1. 

Aos l'rrsidentl•s das Proiincias para cumprirem as ordens rm vigor ar!'n'a 
dos motivos, por qne sancriot~Jo on dcixno de >lilnrciouar as t;is prolinria!'s. 

3.• Secção.- llio dn Janciro.-1\Jinisterio dos Ncgocios do 
lmpcrio em 7 de Novc!llbro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua l\laijcstade o Jmpcrador manda re
commendar n V. Ex. a fiel exccucüo das Circulares de ;) de 
Novembro de 18~2 c 11i de DrzmnÍH·o de 18'~5, de que ~~m·io 
uma copia nuthentica, pelas qu:1es St:l determinou aos Presi
dentes das Províncias f[Ul~ fL-:r•ss(~rn acompanh:u as lds provin
daes, que são cnviMlas a csb~ lUinistcrio, da c:tposição dos mo
tivos por que e lias for:1o sanccionadas on deix<Írão de o sr~r; e 
que n respeito das leis s:mccionadas pfdos antecessores, devi:1o 
os que fizessem a remessa dar a sua opinião ácerca do mere
cimento de taes leis, c envia r as leis a que se refairem as 
da remessa, acompanhadas da copia dos motivos de sua sancção. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jo.~é llde(o1tso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Pro\'incia de ...• 

Cirwlar. -IIlrn. c E-..:m. Sr.-S. 1\I. o Jmperndor Ha por 
lJctn que V. Ex .. quando remeller a esta Sccn~taria de Estado 
fios Negocios do lmperio as leis da Assemblt~a dessa Pro\'inci~r, 
faça no officio.que as ,u:omran!wr u:na cxposiçiio dos motivos 
por que sanccionou nu ddxou de sanccionar· cada urna dellns, 
a tlm de que com m:tior conll:~cime:lto de causa se possa re
solver como fdr cnnvcnicnte. O que particip:> a V. Ex. para 
sua intelligeneia c exccuriio. 

Deus Guarde a V. Ex. Palacio drJ Rio de Janeiro em S de 
Nov~mbm de 18'd. -CaYJdídoJosc de Araujo Vianna.-Sr. 
!•residente da Província de ... 

Circular. -lllm. c Exm. St·.- Tt~ndo-se por A viso de 5 
de Novembro de 18':.'.! dr!.t•rminado a t'~i;l pn~sidt•.neia q11r, 

qnando rcm!'LI.esse a e.>!a t-'1:cretaria d1! Estado dos Nt:goeio,; 
do trnpcrio as lcJs da n:<>p"ctiva Assernbl1~a, fizesse no olficio 
que as acompanha u:na cxposiçJo dos motivos por rruc s:lllrcio
nou ou deixou dn s;mceionar c<.da uma ddlas, para com maior 
conhecimento de eau,;a st• n·solvcr eomn fÚJ' con\'cnienlP, Ha 
por bem S. M. o ftn[ll'l'<Hl:JI' qu:• V. J~..:. dti exacto cumpri
mento ao c; i lado A viso, licanrlo a ll''m disto na i ntel l i~Pncia niio 
sú de qut~, quando alguma~ das ditas leis tenha sido sanccionda 
por antecessor seu, deve n;lo obstante Y. Ex. dar a sua opinit1n 
sohre o rncrreimenlo della, mas lam!Jern de que, quamlo ai· 
I:{IIHHl das mesmas leis S(~ rd·(~rir n outra, deve rcmetlt~-las jun
tas, st•ndo <Hfllroll:l a fJII') :1 ullilll:t se referir acompanh;1da da ró--



pia dos motivos da sua sancção. O qu~ lmlo comrnunico 
a V. Ex. para sr~u conhcl'irnr~nto e execução. 

Deus Guardt~ a , •. Ex. P,tlncio do Bio de Janriro rrn 1G 
de DezP-mbro de 18í5. -Manoel Alves Branco. -Sr. Pn~si
dcnto da Província de .•..•. 

N. 51G.- JUSTIÇ.\.- A\'iso d<~ 8 de Novembro ue 1SGI. 

Ao PrrsidrntP ria Província do Crarfi.-Drrlara qnr, rm ransas rommrrriars, 
<JU.11Hio jurarem suspeição o .luil ~1unidpal rle um THmo, o> srns sup
plt•utrs t• lodos os Vrrr~nrlorr•s ria Cnmara, púdt~ funrt'iunar o .Juiz 1\luui
ripal do Termo mais lizinhu. 

2." Secção.- illinistcrio dos Ncgocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 8 de Novembro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente :1 Sua Magcstadc o Impe
rador o oficio, datado de 14 de Novembro do anno passado, 
em flUC essa Presidcncia cxpüe que, tendo o negociante dn Praça 
de Pernambuco JoLtqnirn Bodrigues Tavares c Mello requerido 
provid<~ncias sobre o facto de nào ter sido dcspach:Jdo no Termo 
do Sobral urna sua petição no Juiz do Cornrncrcio, rcqucrPmlo 
a abertura da ralleneia de um seu devedor, lambem 1wgociantc 
naquella Cidade do Sobral, c isto porque junírf1o suspeição o 
.Tuiz i\Iunicipal, o~ seus suppkntrs c todos os Vcrt~adores da 
C.Jmara, resolvcrn V. Ex. ofTiciar ao Juiz Municipal de Sanla 
Quitcria, como o mais vizinho c pertencente :í Comarca do Sobral, 
para fnnccionar na causa do peticionario, pnr pareecr-llw isto 
mais cunsen.taneo com os prin_;ipios de direito para dar-se a subs
tituição dos .Juizes impedidos, visto como, não havendo di~posiçiio 
alguma de Lei, que previna a especie em questão, aellou, com
tudo, npplicaveis as disposiçür~s do ])f'crcto n." 2.012 ele f~ de 
Novembro de 185í, ~ 9." e Aviso n." 121 de 1!l de 1\taio dt' 1859, 
embora tratem de hypothescs diversas. E o Mesmo Augusto 
Seohor, tendo ouvido o Conselheiro Consultor dos Ncgocios da 
.Justiça, Honre por bem mandar approvar a decisão d:Jda por 
essa Presidencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de 1Yrgrciros 
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da l'rovineia do Ceaní. 



N.o :>17 .-FAZE:\DA. -Em U de l\ovembro de 181il. 

A Lei n.o 1.099 de 18 de Setembro de ISfiO nno nullilicou a :Jtlrilmiç.i o 
d:1s Asscmbléa> Provimiaes dt) k;;islarcm ;;obre loterias. 

l\JinistPrio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro ern !J 
de Novembro de 18ü 1. 

111m. c Exrn. Sr. -Cumpre-me declnrar a V. Ex., l'rn 

resposta ao ollido dessa Presidencia n." 1Li A, de 15 .Jc Fevereiro 
ultimo, ao qwd acompnnlwu por eopin a Lei Provincial já 
Silnccionada, n. • 37'~ de 20 rh~ Outubro de 1860 aulorisando 
a extraeç:lo de lot1~rias, que a Lei da Assernbléa Geral n.• 
1.0UH de 18 de Setembro do dilo anno, sobre cuja intelligencia 
se suscitiio duvidas, não nullillc:m o uireito em que ató hoje 
tem estado as Assembl1~as Povinciaes de legislarem s1bre lo
terias, por isso qun o seu llm n1o foi restringir os poderes 
ás mesmas Assembl{~as concedidos pelo Acto Addicional , mas 
súmenle autorisar o Governo a conceder loterias sob certas 
c dPicrminadas condições, revog-ando a Lei de (i de Junho 
de 1831. 

Deus Guarde a V. Ex.-José llfaria da Silva Paranlws.
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 518.- Em !J de Novembro de 18Gt. 

A Fazenda Provincial c ns l\Inuicipalirladrs devem pagar o~ direitos de 4 •:o 
da insinuação das doações que lhes fizerem quacsque1' pessoas. 

l\finisterio dos Ncgocios da Fazenda.-· Rio de Janeiro em 
9 de Novembro de 18ül. 

Haja V. S. de declar:Jt' no Collectm· das Hcndas r.eraes de 
Nictheroy, 11111 re,posta ao seu olflcio de 9 de Outubro pro
ximo pas>ado, que a doaçiío qtw o Coronel José Pereira dos 
Santos fez á Província do Rio de .Janeiro, de predios c terrenos 
que vão servil· para a Casa da Carnara Municipal e Cad~a da 
Nova Villa da Saquarema, deve pag:H r.."/. de insinuação na 
fôrma do § 43 da tabclla annexa á Lei de 30 de Novembro 
de 18H; porquanto não existe nesta Lei disposição que con
sagi'C isenção desse pagamento, c não he applicavel ao caso de 
que se trata a Lei n." 119 de 28 de Setetnbro de 1853 art. 
21, que he especial para a sit.a c sdlo das compras que fize
rem as Provincias, Camaras :\lunicipa1~s, ou quaesqucr auto-



ridades, de lenas ou predios para certos fins de utilidade pu
Llien. 

Deus Guarde a V. S.-José JJlaria da Silva Paran!tos.
Sr. Conselheiro Dircclor Geral interino das Rendas Publicas. 

N.• 519.-Em 11 ue Novembro do 1861. 

Sobre o processo c parwmcnto dr dcsprzas com as quantias que se man
dão pôe a di>posição das Presidcurias de Províncias. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 11 
de Novembro de 1861. 

.José l\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda de S. Pedro, em resposta ao seu oficio n.• 177 
de 31 de Agosto ultimo relativo· á execução da Ordem do The
souro n.• 82 de 2!~ de Julho anterior, mandando pôr a dis
posição da Presidcncia da Província a quantia de 12:000:t;OOO; 
que nos casos da citada ordem as palavras-á disposição da 
Presidencia- importão apenas autorisação para a mesma Pre
sidencia mandar fazer as obras ou quaesquer outros serviços, 
ficando habilitada até a quantia consignada na ordem para pagat· 
as mesmas obras ou serviços; devendo porém o pagamento ou 
pagamentos da dcspeza ser eiTectuado nas Thesourarías de Fa
zenda em "irtude das determinações da Presidencia, e em face 
dos respectivos documentos, que serão examinados e proces
sados na fórma da Legislação em vigor; porque em caso nenhum 
sahirá o dinheiro dos cofres das Thcsournrias para se ciTectuat' 
o pagamento c fazer-se a cscripturação em quacsquer outras 
Estações que não scjão as da Fazenda Nacional; como já se 
acha estatuído na Circular ás Prcsidencias de Províncias de 6 
de Outubro de 1859 e na Ordem á Thesouraria de Mato 
Grosso de 20 de Outubro de 18ü0 publicada no Boletim do 
Expediente do Governo. 

José .Maria da Silva Paranhos. 



N. 520.- DIPElUO.- Aviso de 11 de Novembro de 18G1. 

Ao Dir~ctnr d:t Faculdarlc de Dir~itn do n,~•·ife declarando: 1.• qne a um 
professot' ''" prcparatorios, 'I'~~' wntinúa un exercido do maflisterio, com
pi'Le a gr.tti11ca<;<1o addicíonal mt~r•~dida aos vro.r~~ssores do Colll•gi~• d.c 
I'Pdro 11; :>.o qtw para a ,.,,,..,.,s.tn da chta ~rallhca•;ão, c para a Jttlll
laçao uao s<~ conta o seniç" ft•ito fúra do magistcrio, sal~o sendo gratuito 
,. o!Jri~;Jtorio por Lei. 

rh• Secção.- Rio (I e Jandro .- i\linisterio dos Ncgocios do 
Imperio em 11 de Novembro de 18(H. 

111m. c Exm. Sr.- Swrlo ouvida a Scccão dos Negocio~ 
do lmperio do Conselho de Estado sobre o requerimento em 
qne o Bacharel 1\lanoel Ferreira da Silva, professor de his
toria e 1·\I'Og-raphia do curso de estudos preparatorios annexo 
a essa Faculdade, pede a grali!icaç;ío da quarta parte do seu 
ordenado, por ter completado 25 annos de senit;o c!Tcclivo 
no magislerio, o Governo Imperial, de conformidade com u 
parecer da referida Secção, exarado em Consulta de 6 de Se
tPmbro proximo passado, resolveu attender a esta prctcn
t:ão, uma vez que os profesiiores c substitutos das aulas 
preparatorias gozão, nos termos do art. 58 dos estatutos das 
Faculdades de Direito, das mesmas vantagens c obrigaçiíes 
que tiverem os Professores <lo Collegio de Pedro ll, e a estes 
compete a gratificação da quarta parte do ordenado quanuo 
continuão no exercício do magbtcrio depois de 25 annos de 
serviço. Deve-se porém contar o tt~mpo de e!Tcctivo serviço 
<lo peticionario de G de Fevereiro de 1836, em que entrou 
em execício, em virtude de nomeação do Governo, c não 
do dia 5 de l\laio de 18:35, em que começou a servir por 
nomeação do flrcsidcnte da Provinda. 

E por esta oecasião manda S. 1\J. o Imperador declarar a 
V. I~x., para servir da regra em casos semelhantes, que aos 
profassores dessa Faculdade não Sll <leve contar para a percepção 
da gratificação addicional, ou para a obtenção da jubilação, 
~enão o tempo de etfectivo ~erviço no magisterio, porque o 
Decreto n.• 1.331 A de 17 de Fe~ereiro de 185!1·, applicavel 
nesta parte assim aos professores do Collegio de Pedro 11, como 
ao~ das F a cu Idades de Direito ( art. 58 do Decreto n. • 1. 386 de 28 
de Abril de 185~, e 37 do Decreto n.• 1.556 de 17 de Fevereiro de 
1855) exige sempre esse serviço quando trata da jubilução e gratifi
cação addicjonal a que tem di r cito os Professores de instrucção 
primaria e secundaria do município da Côrtc. A unica excep
ção que a esta regra deve fazer-se relativamente aos professores 
tlt•ssa Faculdade he a que resulta do art. 2ti do Regulamento 
de 5 de :\laio de 185G, o qual determina que se lhes Je)em 



em conta as faltas provenientes de serviço Publico gratuito e 
ohrigatorio por Lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- José lfde{onso de Souza llamos.
Sr. Director da Faculdade de Direito do llccirc. 

-Por Aviso de 14 do corrente mandou-se applicar a doutrina 
de~te Aviso aos professores de inslrucção prionaria c secundaria 
do :\lunicipio da Cürtr•. 

1\. 521.-JUSTIÇA.-Aviso de 11 d1~ \on·mhro de 1861. 

An Presidente de Pernamhw·o.-Dcrl:1ra que ><Í r·m corrPiç~o podr•m os .Juizes 
de Direito impôr as penas disciplinares do art. :,o do lkrrcto n." 834 de 
2 de Outubro de 18.)1 á qualquer funccionario das jurisdirçües infr~riorcs, 
que se achem em culpa ou omissão, cxecptuando unieamcntc os Escri
vacs do Jury, por isso que perante taes Juizes de Direito servem em vir
tude do art. 21 do Decreto u." 707 de () de Outubro d•~ 18f,O. 

2.• Sccçlío. --1\Iinisterio dos Nrgocios da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 11 de Novembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Ao alto conhecimento de S. 1\I. o Impe
rador levei o officio dessa Presidencia, soh n." 161i e data de 20 
de Julho ultimo, participando que, tendo o Juiz de Direito 
interino da Comarca de Nazarclh, Joaquim .Josú de Oliveira An
drade, suspendido por trinta dias o Escrivão de Orphãos c 
Capellas, lgnacio Vieira de Mello, não sú por Ler elle praticado 
algumas omissiíes, como tambem pelo dezar que procurava 
lançar sobre o mesmo Juizo, envenenando alguns de seus actos 
de modo tal, quo ditricil seria dr•scobrir-lhe uma responsabili
dade dirccta e claramente provada, essa mesma Presidencia res
pondera-lhe que só em correição podião os Juizes de Direito 
impdr as penas di~ciplinares do art. 50 do Decreto n." 834. de 
2 de Outubro de 1851 á qualquer funccionario das jurisdicções 
inferiores, que se achasse em culpa ou omissão, exceptuando 
unicamente os Escrivães do Jury, por isso que perante taes 
Juizes de Direito servem em virtude do art. 21 do Decreto n." 
707 de 9 de Outubro de 1850; c que portanto, sendo menos 
regular a suspensão, de que se trata, ainda mais porque não 
havia para ella motivo fundado, corno declarou aquelle Juiz, 
confessando que seria difficil descobrir no procedimento do refe
rido funccionario urna responsabilidade dirccta c claramenle 
provada, ordenára-lhc que fiwsse o mencionado funecionario 
entrar no cxercicio de seu officio, procPdendo contra clle eon
forme o direito, se para isso houvesse justo fundamen1o. E o 

Decisões do Governo. ti:.> 



mc5mo Augusto Senhor Hmnc por hem mandar apprnrar a 
decisão dada por Pssa PresidPneia. O que com m unieo a Y. Ex. 
para sua intclligcncia c para o fi1zcr constar ;;o sDhrcdiln .Jui~. 

Deus (;uardc a V. Ex.- Franci.~ro de Pau/r~ r/,~ Ifc!irciros 
Sa!JÜO Lubato.- Sr. Pre:;id<•ntc da Província de l'ernnmhuco. 

!"obre a prrda <Ir uma quanl ia ele arrpc·r:da: ;lo clC' rrnrl.1s Jlllhiirns rcllll'llic!a 
pelo n·~w.:-ctinJ Cotl<'t'l:lr tiO~ c~·ra'.S da Tht?Stn:raria. 

Minislrrio rlos T.,.r;~o1~ins da F;:z:·nda.-Hio <le .Lt!ll'iro r·m 
13 rle KovemiJro de J!~(iJ. 

Josó :!'tlaria da s:lva Prli'an!IIJ>, Pr.•,;i:JI'Ill:~ r1o Tri !Jtlllal do 
Tlw;ouro Narion;d, rkr·l:trrl ao ~'r. h.;;w:·!or da Tl~t·so;~raria 
de Fazenda de Pr~rnilmhtlco ctn n•:;fHLil:í au orJI<·io :l. 0 HlO de 
18 de SPternhro ult.inw, C('l!' o me;m:1 Trihun:ll, ú 1 :sta das razões 
produzidas p1~lo Sr. Ins;11't:~or 110 dito o!lie!o, resolnu 0pprovnr 
a sna dceisi10, pela qtt<ll r,,i in:kf;·rilla a p:·et•'u<;:.1<l ,;o Collcctor 
ele Barreiros, Antonio dw; ~~antes Pinlit iro, a ''i'l' allivi<Jdo da 
indemnisaçfio da qn:1ntia Ül) !iJ7>(W.l, qu:·, f,·ado de ser en:rcguc 
ü 'filmouraria pelo saldo elo l'i'iHlillil'il~O <11~ 1:.)(\C-IRtil, per
dera-se com os n~spc•cliyos tlo:'illfH'illo~ 110 nau:·r,,Q·io da barca 
L1:nda, c releva:lo ao rn<·smo tenqJo o Supplil':tll!Lõ rlo juro c 
multn, em que inc:Jrn)a p::la mr;r·a, vi:;io que nsla <l:·n-sc por 
cireumstancia indcpcudcn!t~ d:~ sua vontad(:; eo111 a ohrigaçfio 
porém, de apresentar novos doeamt:ntos da de:;pt•za que cm•ctuou, 
para scr-IIJe abonada a sud Ílil[Jorlancia. 

José Maria da Silw Paranhos. 

'~. 52:L-DIPElUO.-- .\\Í:iLl rb J '•· de .\ovetubro de 18ü1. 

Ao Tlirector ela Faculdacle ele llin•ito elo 1\t'cil'•: dcclnrrmdo qnc n:ío tem 
lll~ilr a eonfen·uc·i;t do grao d(• Ba('llard formndo a 1nu Harbarrl da 
llnilcrsidade <k Cuirnlira, a qll:'rrt a ,\,,;emhlr'a (;pral Legi,latila conc<'tlt'u 
os tucsrnos direito."' d~· q;H~ ;Jut;io o~ fu:·Jnldu3 p:._·l~lS Faculdade.-; d~ l;u
pcrio, nem a r•xpi•ili<;:io d<• nova C'arta, h:blando uma apostilla na sua 
carta passada em Coiruhra, outle "c declare a appruraçào que obtere 
uacjuclla Facultlade. 

li." s~1CÇãO.- ruo r]p .lalll:iro.-::\TIIlislerro uos NPgocios do 
lmperio, em J!~ de Novernbto de H\ül. 

Illm. e Exm. Sr .-Cnrnmunico a Y. Ex., para seu conhe
ei~:J,'Ido e 1'\r'<'lll,ii>. q;w [(li inil:·l<·rith o I'I'I!III'I'ÍIIH'Illo em que 



o Bacharel formado em Direito pda Univcrsitlarlc de Coimbra 
José dá :\Iotll de Az:~rcd;l C:wrea pede se expcçüo as ncces
sarias ordens para que não srí lhe sr,ja cnnfi_•rido o gráo àrJ 
Jlachard por t:ssa FaeuldarlP, mas ta111br~lll passada a compe
tente carta, por ter siilo aiii a:>prurado em todos os exame:.; 
do curso d••s:;a mt·sma Fac:u Idade. 

A Lt'i n." :. tU rlc '2.í d;' Sde:uhro tle JRGO, I[W' l'ez exten
siva ao snpplinntc a di,pnsiç'ío do art. L" do Ikereto 11. o 

23 de :w dn A;insto dn 183 í., invocada por elln Cl!t faror de 
sua preh~nr,:io, nJo trata de nora colln~ão de gr;ío: limita-se 
a cmL>iderar co:no haLititac;io, para SI) pot!n ext:n:er os mes
mos car'..;o; p11u:icn'i a rp1c a lr:i :Hlrn!tt'' os ~):lf:ilar;•i' fonnn<!os 
nos cur:itlS t!e seit•ncias J:lrilii,·;u I' So::i:ll·~ do !mperio, os novos 
exnHws a qu:.: ma!HI.l suj1·il<Jr os lladl<lrei.; formatlos nns Uni
'ersiiln.dr•s ou Acarlc!nias l:sl.ran;,;·L·iras : Sl'lldo portanto sum
ciente, eomo !Jrm CI~lenf!l~ll '\-. Ex., d<: ill"~·orrliJ t:om a con
f(rcgaç::o de;;·n FJculdade, mna ::1~1nslilía ua ~~~uta pnssarla 
pela Univer:;idad<J rpw li1e r:11d·,~rio o t;r<ío tk ]l,lchar<'l, na 
tjual se deel:lrc a appro-_·ar::":o qu:_) o :;upplic;wl!J o!Jl('ve. 

Deus c;uan.l<J a V. Ex.-Jose llde(onso rle Snuzrt Ramos.
Sr. J)iredor da l<'aeu!dadr1 dn Dir<'ilo do Hct:il"t·. 

:\"". 5~'L- A viso dn 11. tle i\' oremLro de 181i L 

Ao Presidcnt<3 da Illm." Cnmnra l\lunieipal declarando que rlnc convocar 
supplentes, p:tra que pu>sa lunrr seS>;Io para deliberar sohrc ucgoeio 
urgente, \iSl<J Hão s•.' reunirPm os YPrc::dorcs em numero legal, jura
mentando u nnmero de supplcntrs preciso, se u.1o os honn·r já jura
mcntadt>S. 

3.• Seceão.-Ilio de Jnnniro.- ~Iinisterio dos Negocias do 
lmperio, 'em tr.. de Novembro <le HWl. 

Em sru omcio de !) do corrente mez expõe V. S. a 
impossibilidade que tem h;w!do de cumprir-se a disposição da 
lei, c a portnria deste ministerio que exiédn a apresentat:üo 
do orçamento dess·1 CamGra até ao dia 15 do cornmte, visto 
como não ha sido possível reunir-se numero le::;al de ycn•a
dores para qLw pos:;a haver sessão, c consulta se, nttenta a ur
gencia e imp:;rt1neia dos ncgocios sobre que a Camara tom 
de deliberar, pôde V. S., para obviar esse facto, ([Un por Ya
rias vezc5 se tem n~prodmidn, lançar mito da providencia do 
art. 28 da lei do 1." de Outubro de 182S, que manda con
vocar os imrw,di:.ttos em yotos aos V crcadores quando o im
pedimento destes passar de quinze dias, ou a urgcncia e impor
lancia dos negoeios exigir que •wja sessão. 



Em resposta manda Sua 1\Tagcstadc o Imperador declarar 
a V. S., para sua intelligcncia c execução, depois de ouvido 
o parecer do eonselhciro consultor deste mini1ltcrio, com o 
qual houve por bPrn conformar-se, que, sendo urgente o cum
primento daqucllc importante dever legal, já preterido pela 
impossibilidade que tem haYido de reunir-se a Camara, dá
se evidentemente uma das hypothcsrs em que a lei supraci
tada permilt~ o chamurnento de supplcntes; cumprindo por
tftnto qulil, se os niio houver juramentados, V. 8. convoque c 
juramento os que forem precisos para que possa funccionar 
a Camara c dur exccuçiio ás ordens do Governo, sendo entre
tanto multados os Vereadores IJUC sem motivo justificado ti
verem deixado de compan•(',l'f'. 

l1or modo identieo dnerú Y. S. proceder d'ora em diante 
em casos snmelhanl PS. 

Deus Guarde a V. S.-José Jfdefonso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da 111m." Cumara Municipal da Côrtr:. 

N. 52o. -AGIUCULTlJIU, COM!\JEHCIO E OBRAS PUBLICAS. 
Em H de Novembro de 1861. 

Ordena além de outras proyidcncias para regularidade dos Paquetes de 
vapor, que nenhum pagarncuto seja feito sem que se mostre terem sido 
satisfeitas todas as condiçücs, 11 que estcj11 sujeita a Companhia. 

4. • Dircctoria.- Hio de Janciro.-1\Iinisterio dos 1\'egocios da 
Agricultura, Commercio P Obras Publicas em 14 de Novembro 
de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-,0 Poder Legislativo concedendo amplos 
favores, quer pecuniarios, quer outros, ás Companhias que se 
tem destinado a estabelecer a navegação por vapor, tem tido 
em vista que esta navegação preste todàs aquellas vantagens, 
e eommodidades, qne della se devem esperar, c que lhe dão 
a superioridade sobre a navegação á vela. 

A primeira c de maiores consequencias hc sem duvida ne
nhuma a sua regularidade, que permitte que sejão submettidas 
a um calculo muito approximado muitas circumstancias, que 
antes erão quasi puramente cvcntuacs. Para que este fim seja 
conseguido convém que V. Ex. empregue todos os esforços para 
que, lli'lo stí aos vapores, que tocão nos portos dessa Província, 
não seja posto embaraço, que lhes obste a sua marcha regular, 
auxiliando-os antes, quanto seja possível, para que possão 
satisfazer a seus compromissos, corno procurará V. Ex. pm· 
todos os meios a seu itlcanee, que aquelles, a que estiverem 



fixados prazos cm"los para sahidas. nunca os excedão. E outro~ 
sim naquelles casos, em que tiver de ordenar qualquer paga~ 
ment() por subvenção, ou outro titulo em favor de alguma 
Companhia subsidiada, o não fará sem que eslt)ja provado 
haverem sido satisfeitas todas as condições, a que a mesma 
Companhia esteja sujeita, fazendo ell'ectivas todas as multas 
e penas, em que tiver incorrido em virtude da Lei, oo con~ 
traclo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Felizardo de Sou.:a e Mello.
Sr. Presidente da Pnnincia de ..• 

N. 526.-JUSTIÇ.\.- 1hiso de H dr, l\"ovcmbro de J8(jJ. 

Ao PrPsillcntP da Pro1inl'ia do Espírito Santo, 1IPI'Iara que dons irmnos niin 
podPm servir jnnl<lllll'llle, 11111 lfp .Iuiz de Orph;1os Supplentc c outro 
•le Escri1·fto do Juizo. 

2.• Secção.-~linislcrio dos Negocios da Justiça.- Ilio de Ja~ 
neiro em 14 de l\ovembro de J8{jt. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo o Presidente da Camara Muni
cipal da Villa da Serra, nessa Província, entrado em duvida se 
podia exercer as funcçüns de Juiz de Orphãos Supplenle sendo o 
Escrivão do Juizo seu irmiío; c havendo V. Ex. respondido pela 
negativa, porquanto, ainda que as Ord. Liv. 1. 0 Tit. 69 in 
princ., Tit. 79 ~ 45, c Tit. r.s § 29, não fallem expressamente 
dos Juizes c sim de pessoas empregadas na Justiça, comtud o, 
como bem decidido foi por Avisos de 28 de Julho de 18í3 c 3 
de Dezembro de 1853, deve-se entender por maioria de razão 
que nuo possa um Juiz servir com Empregados seus parentes 
dentro dos gráos prohibidos, estando o irmão no numero destes; 
conforme foi tudo participado á este Ministerio por officio dessa 
Presidcncia de 2 de Outubro ultimo: cabe-me communicar á 
V. Ex. que bem resolveu a questão proposta, até por estar com~ 
prehendida n'uma das hypothcses do Aviso n.o 263 de 30 de 
Setembro de 1859. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
SayãQ Lobato.- Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 
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N. 52í.- FAZI~~D.\.-Ern 14. de J'iovembro de 18Gl. 

O Collahorallor ela Tll<'>'Ollr:tria n:lo Jli'Hit~ f;rr .1<llllittido a roneurso jnnta
rnentt' <'OIH os Pratil','lll~_:·~; n·:-;~~~·divn~ <! n;tn dar-SP a hypothese tia ~.a 
parte do art. lR du J),·n•·lo de 1 \ de ~larvJ de J~(jil. 

l\Iinislf'fio elos :.'\l'~oc:ios da Fm:1•nda.-IIio de Janeiro em 
f!~ de I\ o vem bro de t (l,(i I . 

.Tos(~ Mari::~ da SiiYa Paranhos, Presidente do Tribunal d:J 
Thesouro Nacional, comHtnnkall(lo ao ~r. Inspcctor da The
souraria de Fazenda ck t ;(n az qut•, l'm n·sullado do ~~oncurso 
a que se prort•dcn n:1 IIH'·;ma ThPsouraria, e cujos papl'is vieriio 
com o seu otTicio 11. 0 5:1 de IL de .Jnllto ultimo, l(n·fio no
meados 2.'" Esl:riptnrarios rrhano ~.brqtti~S Lopt'S Fog-a(_'il e 
l•'rancisco l\Ia:wd da ~.itn t ::ildns, A:n:tntlt'ttse .Joaquim ltodn
gues Jardim, c l'ralit:<Hlle o Collahnrador Herculano Jmé Car
neiro de 1\ll'ndolH::t, olht'l'\a qw~ irn·;2:nlar:nt~nte foi admittido 
ao referido eon:.:arso, para pro; intc:1lo d;;s cicias vag-as de Es
cripturario e um Amanill'liSI', o Cn!laborailor l\Iendonça, por 
quanto, sendo a;wnas tn·s <~S V<lg-as, e tPtFlo-SI' inscripto quatro 
Praticantes par;; o !lll's:no colH'li!'SO, nfio SI~ dava a ltypotlwsc 
figurada da 2." p:tr(e do art. 18 do Derrdo n. 0 2.GHI de 14-
dc l\Iarço de 18GO. 

.Jusé JJ,'lria da Silra Paranlws. 

N. 52.3.- Em t'J. de l'\oyeutbro de 18fit. 

Scllo uc papeis dt' cre<lilo e r.;crípbs a onll'rn rm fúrma de cartas. 

Ministcrio dos 1\'p~ocios da Fazenda.- Rio ele Janeiro em 14. 
de Novembro de 18G!. 

José :\Iaria <l:t Silva P:tranho-;, Presi<lenlc do Tribunal do 
Thesouro :\acion:\1, c~HIIlllllttil'a ao Sr. ln~;pcctor da Thcsou
raria da Pro.-:ncia cb Parú, qu:~ foi ar1provada a sua decisão, 
da qual deu conta e:n ollieio 11. o t:U de 2S de Julho IJ.ltimo, 
declarando ao Collcdor da Capital da mnsma Província, que, 
quando em fúrma interior de cartas haja credito, ou escripto 
á ordem, nos lermo:, do art. 2. 0 n.Q 5 do Hcgulamento de 
10 de Julho de 1BSO, c art. 2. • n. o 5 do Regulamento de 26 de 
Dezembro de 1860, o sdlo devido h e o marcado no art. 1. o 

deste; m:.~s quando as cartas forem simples ordens, e queirão 
as partes sclla-las corno documentos, o sello deve ser apenas 
o fixo. 

José 1llaria da Silva Paranhos. 



N. 529.- Em H de i\orcllluro de 18GI. 

Arbitram~nto e processo de justificaç;lo da fiança de Curador geral de 
!Jrran<;as jacentes. 

l\linístcrio dos l\cgocios da Fazcnrla.-1\io de .Lltlciro r·m H 
<le l\orembro ~~~~ 1t:>l.i1 . 

.Jost; :\faria da Silva Paranhos, Pre.;irblt'~ do Tribnnnl elo 
Tiwsouro l\aeional, ordena ao Sr. Jn.;pedo:· da Tliesouraria 
de Fazenda da Província da Bahia, (~lll I'I'SJHh!a ilO S"ll om
eio n." 362 de 2[) de Setembro ultimo, !JIW IWfilisi!t• ao.Juiz 
de Orphãos c Ausentes as inrormaç11:~s :w::1•:;sari•1s para fixar 
provisoriamente o quantwn da lianr;.a a que li r~ sujPilo o Cura
dor geral de lwranç.as jacentes, l\l:lrcl'llino Dias da Bocha, e 
de ao Thcsouro r;onta desse arhitra:liL'tJl:) par.1 lin:1l appro
Yacão. 

Declara outrosim ao 111csmo Sr. lnipr~clnr: t.o que nas 
fianças de que se trata nfio te!ll lle intervir .Juizo algum, 
além do dos Feitos da Fawnr!a no caso dr! justilicaç;1o judicial 
da idoneidade do fiador; c 2." q1w a lol;t\~;1o p1·ovisoria, a 
que mandou proceder dos vencimentos do dito Curador, lw 
meio lt~gal para a cobranp dos dir<'il•ls a rpw csWo sujeitos 
os referidos vencimentos nos termo,; do.> Beg11lamentos de 26 
de .Janeiro de 1832 e 10 d'~ Abril de 18:H, rnas só por 
si não vale para o arbitramento da li:tnça, em rprestüo, como 
prescreve a legislação que rege a materia dus responsabilidades 
para com a Fazenda Nacional. 

José Maria d!t Silva Parr.tn!ws. 

~. 530.- Em H de :\on'IIJhro d!' HWI. 

O compr;ulor h~ obrig;túo (ll'lo pap:arnrnto da dr•·ima di' II'~J-fmclo e ria 
de hcran-:as c lc;Jados de uan rastl, cujo hi•rdeil'o ou fpgatario YPil
ucdor não lic encontrado, 

l\linistcrio dos l\'cgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em H 
de Novembro de 1861. 

Em solução a duvida proposta pela Recebcdoria da Côrte so
bre a pessoa a quem se devia fazer a in li mação para o pagamento 
da dccirna do uso-frnclo c da de Jwranr:as t~ il';:;ados da 
casa n.o 135 da nu do Prinl'ipc !lo;; Cajnl'iro; eo1npratla pela 
Compunhia da l~'ilrada d;J Ferro de D Pedro 11., visto lliio 
!'Tem sido encontrados os dr~vedorl's ori;;-inario.>, IJ;Jja \". S. 



de deélarar ao Administrador da mesma Recebedoria que deve 
proceder contra aquella Companhia, uma vez que não scjão 
encontrados os vendedores do uso-fructo c da mesma propriedade 
do dito predio, de quem a houve por compra a dita compa
nhia. 

Deus Guarde a V. S. -loHé Mf1ria da Silvfl Paranhos.-Sr. 
Conselheiro Uirector Ger:tl interino das Hendas Publicas. 

~. r.>:J 1.- Em H Novem !Jro r!<~ 1861. 

Pat·a que os Emprr~ados das ~\lfatuk~as r ~[,•sas de [{endas ~<'jJo rrrrza
dos no scrYiço na fúrma do art. 3i do llegnlamcuto ti!~ l!l de Se·· 
ternbro de 181i0. 

l\linistl1rio dos Nagocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 14 
de N ovcmbro de 18tH. 

José 1\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, dt~clara ao Sr. Jnspcctor da Thcsouraria 
de S. Pedro do lHo Grande do Sul, em resposta ao seu ofi
cio n.• 175 de 30 de Agosto ultimo, e para que o faça cons
tar ao Inspect~1r da AlfandPga da Cidade do Rio Grande, que 
os conferentes da mesma Alfandcga que se achão com exercício 
nas Mesas de Hendas a ella subordinadas, poderão continuar 
nessa commissão em quanto bem servirem, convindo porém que 
de seis em seis mews scjão revezados por outros empregados 
de igual ou de dilfeJ'f~ntc rlassc corno recommenda o art. 37 
do HPgulamento de 1fl de Setembro de 1860. 

José Maria da Silva Paranfwi. 

N. 532.- Em 14 de Novembro de 1861. 

Selio de requerimentos dus praças de prrt do Exercito. 

1\Jinisterio dos Negocios da Fazenda.-ltio de Janeiro em 14 
de Novembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao seu oficio 
n.• 42 de 13 de Setembro ultimo, quP, na fôrma da observação 
t.• da urt. 58 do Hl'gularrlf'nlo 11. 2.71!l de 2G dt) J)pzpmiJro do 



anno passado, <•stfío sujeitos ao imposto do sello os l'í'QIH'I'imen
los <las pra<,~as de pret do Exercito, salvos os que fon·w relativos 
uos processos de que trata o § 1!) do art. 85 do citado Regu
lauwnto. 

Deus Cuardc a V. Ex.-José J'J'laria da Silva Prtranhos.-Sr. 
l'residenle da Província da Bahia. 

"1. o:l:J.- Em I'~ de \on·:Hbro de 1!-)Gl. 

?\liniskrio do~ '\p;.;ocios <la F;JZ('(tda. --lto de J;~uciro em{',. 
de ;'\lovembro de UJül. 

José !\faria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, d<~clara ao Sr. lnspector da TIH'souraria !.le l•'a
uuda da Provlncia do Par(!, rJue !'oi confirmada a decisiio <:ons
lunte do seu oliicio n." 132 de 2:) de Julho ultimo, pela <}Ual o 
rn(~smo Sr. Inspectorjulg-ou improcedente a multa i11q;osta, pela 
Colleetoria da r.e3pectiva Capital, a Antonio de Padua Coimbra 
Junior, em raziio de niio ter se !lado com o se !lu proporcional. 
antes de ell'cctuar a 1enda de urn;.r cscr·uvn de José Francisco Ni
eoláo Junior, a carta de ordens que este lhe passára para tal fim 
e para pagar-se, com o produ do da dita venda, da som ma que lhe 
devia; por quanto as ditas cattas, que nenhuma relaçiio tem com 
os escriptos á ordem, de que tratiio os arts. 2, 21, 24, 51, 51,111 
c outros do Hegulamenlo de 2ü de DezcmlJro de 18GO, não estão 
sujeitas ao supracitado impostJ, tJe!ll conseguintemente á re~·ali
<.lação respectiva; e se são especial's, das que a lei permilte, só 
podem ser obri.~ddas ao se!lo ({Uanclo leem Je servir como docu
mento. 

José 3Irtrirt drt Silca Paran!tos. 

N. 534. -J USTIÇ.\.- A viso de J :i de :\oVl'lllbro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia da 1':11·ah) !Ja.- Declara •1uc o IH' azo mar
t:Jdo no art. 2ll do Decreto <!c 6 de .\hril de ts:,~ rlcve srr '"'ut:ulo aos 
Olliciars da Guarda 'iarional, qur <lcix<Jrcm o ncrririo durautc o imvc
uimeato de qualquer Clii!Jl'l'gO ci\if. 

Ministerio dos Negocios da Justip.-Hio de Janeiro em 15 
de Novembro de 18(i1. 

111m. ~~ Exm. Sr.-Expüe V. Ex. em seu ollicio datado de 
li t!P Xovernbro do ar111o proxinw passadn, fJIW, tendo ~ido 

IJecisucs do Governo. (iG 



consultauo sr o prazo marcado no art. 20 do Decreto 
n." 1.354 de G de Abril de 1854 devia ser contado aos Officiaes 
da Guarda Nacional, que deixarem o respectivo exercício du
rante o impedimento de outro qualquer emprego civil, res
pondera pela affirmaliva: Sua Magcstade o Imperador, tendo 
ouvido o Consultor dos Negocias da Justiça, manda approva1· 
a decisão dada por V. E'X. ;í refPrida consulta: o que com· 
munico a V. Ex., para seu conhecimento, e em resposta ao 
seu citado oficio. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayâ:o Lol.Jatu. -Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

N. 535.- A visu dP 15 de Novembro de 1861. 

Ao Pre~idrnte tia Pmvinria do Espirito Santo.- Declara que os Fiscae~t 
c Guard:•s nomeados pdas Camaras 1\lunicipacs nilo cstao isentos do 
scniço actilo da <iuarda Nacional. 

Ministerio dos Negocias da Jusliça.-Rio de Janeiro em 15 
de Novembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.--Sendo presente a Sua Magestade o lm~ 
perador o officio de V. Ex:. datado de 2 de Outubro ultimo, 
5ob n. 90, em que consulta, se os Fiscaes c Guardas no· 
meados pelas Camaras Municipacs são isentos, ou dispensados 
do serviço activo da Guarda Nacional, o !\lesma Augusto Senhor 
:Manda declarar a V. Ex:. que os referidos empregados ni'ío 
~ão isentos d() serviço activo da Guarda Nacional, mas que
os primeiros podem ser dispensados temporariamente por ordem 
de V. Ex:. na fórma do art. 18 da Lei de 19 de Setembro 
de 1850, nuo se achando no mesmo caso os segundos, a quem 
não assiste a qualidade de empregado, ou funccionario pu
blico: o que communico a V. Ex. para seu conhecimento, 
e em resposta ao seu citado oiTicio. 

Deus Guarde a V. J~x.- Prancisco de Paula de Negreiros 
Savão Lobato.- Sr. PrcsidentQ da l1 rovincia do Espirtto 
Santo. 



N. 536.-Aviso de 16 de Novembro de 1861. 

Dá providencias ácerca das prisões que se· fazem á ordem das autoridades 
distantes dos lugares em que sno etrcctuadas. 

Ministerio dos Ne~ocios da Justiça.- Hio de Janeiro em 16 
de Novembro de 1861. 

111m. e Exm. Sr.-Constando nesta Repartição que ditl'erentes 
autoridades, e mesmo pessoas do povo coslum;to prender á 
ordem seja do Presidente da Província, sr~a do Chere de Po
licia, com o proposito de impedir que os presos possão logo 
ddender-se perante as autoridades locaes a que estão imme
diatamcnte subordinados, ficando assim privados dos recursos 
que a tcgislação lhes garante; e devendo o Go\'erno Impe
rial cohibir a continuação de semelhante procedimento, e 
prover que a sorte do Cidadão não dependa do arbítrio e do 
capricho dos que de sua vontade, c scrn mnndalo ou jurisdicção 
prendem em nome da autoridade superior com evidente menos
preso das teis em vigor: Manda Sua MaRestade o lm pcrador 
que V. Ex. expeça as ordens mais terminantes a fim de qnc 
se não reproduza Uío flagrante abuso crn detrimento da lih·~r
dade individual, determinando que as autoridades que podem 
prender por jurisdicção prcpria só o fação á sua ordem ; c 
aquelles que como Cornmandantes de Forças, ou como Officiacs 
de Justiça, ou em fim qualquer d<., povo, nos casos t>m que h e 
permittido, fizerem ulguma prisão, a submellerão immediata
mente ao conhecimento de qunlquer autoridade competente do 
disti:ioto, ·que primeiro possa conhecer o deliberar sobre a sua 
regularidade e providencia, instaurando Jogo o processo respec
tivo, ou remettendo o preso com as provas colligidns á outra 
auto.ridade,. de accordo com os princípios c doutrina já exarados 
no Aviso de 31 de Janeiro de 1826, ou finalmente soltando-o, 
se não houve1· fundamento para a prisão, ou se mr caso de se 
poder livrar solto o r(·o. 

A esta regra só haverá limitação. para os casos em que a 
prisão seja ell'ectuada em virtude d.e deprecata, ou por escolta 
ou força mandada em perseguição de criminosos, sendo cnliio 
a prisão feita por ordem da autoridade deprecante, ou da que 
mandou a escoLa, ficando os presos á disposição dessas auto
ridades na conformidade das teis. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da l'rovincia de ... 



N. 537.- FAZEl\lH.- Ern iüde !\ovembro de 18Gt. 

í'obrc suhstituiçiio no cxercicio tk Guarda-Mtír. 

1\linistcrio dos Ne~ocios da Fazenda.- Hio <k Jant•iro c111 W 
de Novembro de ISGl. 

José l\larin da Silva Paranllns, Pn~'irlt•JJI!' !lo Trihunal elo TIH> 
souro Nacional, em n·sposla ao ollit:io do Sr. ln~pet:lor da Tll''
souraria de Fazenda da Provincia dll l'ianlly de 22 d1~ Ahrilul!i
mo n. 0 56, 'ao qual acompanhou por 1:opia o que lhe diri1-dr;1 o 
da resr:cctiva Alfanr!P~a dando conta d(~ 11'1\'1'1', a fim de Jlllr 1'111 

dia o scrviç,o, c cspl'ciallnenk o da Jli'OIIiplilk~t;iio dos lll;tppas 
estatistieos que se aclwvl'io 1'11• atrazo, CIICill'l'l'~ado os Conlút·n
tcs c Guarda-!\lór de conl't'ccinnn-Jos em tllll dt'lel'illinaílo prazo, 
sob pena de suspcnsfiu; dtwl;lra ao llii'SJno Sr. Inspl'rlor, para Sl'll 

con!IC'cimento, e para o l'az,·r constar ao da Allil!ldl'~il, q1w li•i 
npprovada a ddiberaçfio por t~lil' lomnda, ntt<·n!a :.1 ur;•,PII('ia e a 
necessidade da mndida; dcvenrln, pon'·m, noLlr-1111' qu•~ c111 casos 
1acs convém consultar prt'•vinnwn!c n Tlwsourarin, P a n;to h<IYCI' 
razão espccia I, que nfio ex pn•s,;ou, pr!'ft•ri r um dos Con ft'l'l'l i!t•:; 
para o exercido intt'rino dn (;uarda-i\i<'H', visto l(lll' lie l'SSa l'l<lssc 
c nfio a dos Escriptura!·ios a lJIW &e acha lllCIIOS soiJreciHTcg,.~da 
de traLalhos. 

Jos1: 1llari11 da Sil~Ja l'aran/,os . 

. 
N. 533.-- Em J H de Norembro de 1 RG1. 

A eireurnstanria Ue ~1\tll'ia da llH'JTadnria in'.orada na otTasi;\o da c-onr,•
n•ncia da sahida d:t All'aw.~P~a, nfto. t').ÍIIIC elo pa~anH•uto da dlfl'ert•ut,:a de 
•lireitos pela superioridade \Criticada nu qualidade da llH'Silla llll'ITaduria. 

l\Jinisterio dos Ne~ocios da Faz!'nda.- Uio de Janeiro em 18 
de Novembro de 18ül. 

Communko a Y. S., para o dn\'idn conhl'CÍilll'lllo, qun o Tri
Lunal do Theso:Jro inddt·rio o reeurso dt~ l\evii·re & Slerail da 
decisão dessa Alfand(•ga recusando-lhes a n~stitui~·ão da imporl;lll
cia de dill'eren~~n dos direitos d!' consuu1o pa~a Pm um tlc~paeho 
de chapéos de p<llha, por se [(•r vcrilic<1do na cotlfurcncia da 
sahida supcrioridadn na qualidadu tin parl(~ dos mesmos rlwpí~os; 
nilo lhes podendo aliú:i apnm·ilar a circlllmlaneia da avaria a !{Ue 
se soceorr(~rão, poi' ler clla sidn invocada f'úra de tempo. 

Deus Guarde a V. S.- José Maria da Silra l'aranltos.- Sr. 
Conselheiro luspcctor da .\ll'andc!:!a da Cúrle. 



N. 5:J!l.-GUEHIL\.-Aviso de 13 de i'íuvemhro de t8Hl. 

Supprirnindn-sr, no art. G~ dn Hrgnlatllcntn das cnfrrm<~ri>IS mili.[arcs. 11 
Jllllte rdatira ao l<>rurcinH•nto de• J>ào e Yinho; ileYrndo rntrar para as 
I'C:iJ>e<'liras raixas unirauH:ntc a iliiJlortanria do soldo 1: ctape. 

!L·' Din~r:loria Gr~ral.- 2." Scc<;iío.- Hio d~ Janeiro.- i\Iinis
lerio dos Ncgocios da t;w:rra em 18 de N(}lembro de 1861. 

Illrn. e Exrn. Sr.- Em soluçiio an seu ollicio n. 03;1 de 2L 
rle Outubro proximo passado, acn•npanlwndo a r<'prPse•nlaçiio 
do Commandanl.c das Arm;1s, sobre: a nwneira do av:.tliar c 
receber da Tlle~snararia da Faze·íula o p;io r: vinho, de: que 
lrala o art. 62 do H<'g-nlamento rk :;o dl' .l;m<:iru de·sle: anno, 
para as t:nfennarias; l<'DIIO a si;nifie:ar a \'. Ex. f(llt' l<'nclo-sn 
vcrifirado rp11:, na maior parte dos caso;, a itnporl;lllcia !lo 
soldo e da dape lu: sufiicil:ntn p:tra oer:orrer <Ís d<·srwzas dn 
lralamenlo das pr;H,:as d<H:ntl·s, c: por oulro lado S<'IH!o o pilo 
c vin!Jo arli:.;os de dida, rle,·e enkn:lt•r-se supprirnida a parte 
do art. G2 cbep1dle lle·gulamenlo. que enntllera <'sscs forneci
mentos como n•ceila rlas t•nf,:rrnari<~s, r~oirlinu<~rlllo a e·till'<tr 
para as respectiva; caixas unÍI'<lltwnlr• a i111porlarlri:1 do soldo 
c elapr•. Desta ddenninac;iio nenlllllll inconveni1~ntc pútlt~ rP
sultar, visto corno c•slit providenciado qtw, no casn de haver 
dc11eit, as Thesourarias supprão, e no de dar-se saldo, o recolhiio 
uos corres pu blicus. 

Deus Guarde a \'. Ex.-!Jfrrrquc:::; de Caxias.- Sr. Presi
dente da J>ro\·incia de Pemambuco. 

N. 510.-IMPEIUO.-Aviso <le 19 de Novembro de JSGt. 

Ao Prrsidrntc <la Provinria do Hio firande do l'lortr. ))p,·Jar;nlllo IJIH' a 111.· 
trihui~no eont·edida nos Prf'sidentPs das Pnnint'ias, de rouiH'('('I'f'lll pro\ i
soriauwnlP tias t·ki~~fil's dP \" erTadon·s t' .1 uiz('S d1~ Paz, ronlpi'dlt'lldt· a fa
l'uldadc taulo de nppnna-l;ls, t'fllllo de an11ulla-las, c 'JI"' •·sta de11: ser 
<:xrrdda tanto 11 respeito das primeiras eleiçücs, eomo das UO\iiS qnc se 
Jizcrcm, por serem as primeiras auuulladas. 

3.• Secção.-Hio de Janeiro.-1\Iinisterio dos ~egocios do Irn
perio em 19 da Novembro <le 18Gl. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho presente o officio"n. 0 SW de 2 <le 
Outubro proximo passado, ern que V. Ex. submd!e ü dt•e·isiio 
do Governo Imperial as sr·gninll's duyidas sobre a irllcrprdat;;1o. 
do art. 118 da Lei de 1U de Agosto de 1.Sitti: 

1." A' vista do que dispõe: o citado artigo podem (b Presi
dentes das l'rovincias annullar as e!eit'iil'~ d<~ Vere;1dorL·~ c Juizes 
de Paz, ou sómcnle <lpproHt-las pr~\i>uri<UlH~tJ!c '! 



2. • Dado o caso de que o Governo Imperial reconheça nos 
ditos Presidentes attribuição tanto para uma corno para outra 
cousa, deverá ser exercida essa faculdade sómente quando a 
eleição tiver lugar na época legal, ou tambern quando, por se 
ter annullado aquella, ou por outra qualquer razão, se tiver 
procedido á eleiçuo fúra dessa (:poca? 

Pondera V. Ex. que a annullação provisoria decretada pelos 
Presidentes não evita o inconveniente de não entrarem os elei
tos no exercido dos seus cargos no dia designado pela Lei, 
por isso que ella não prorluz seus eiTeitos sem a definitiva ap
provação do ar:to pelo Cov1~rno Imperial, antes da qual não 
se púde mandar proeed<:r a nnva <·l!:it;iío, porque, na h I pol hes<~ 
de não ser approvada pelo mesmo Goveruo a resolução do Pre
sidente, dar-se-hia o caso de haver duas eleições, ~.~;ma que o 
Presidente annullára provisoriamente, mas qu_e o (~overno ap· 
provára, outra a que rnand;íra proceder para evitar o inccin
venientc acima apontado. 

Em resposta declaro a V. Ex., de accordo. com o modo por que 
aló hoje tem sido executado o t:itado artigo, que aos Presidentes 
das Provincins compele a all.ribuiçã:l não só de approvar provi
soriamente as eleições munidpacs, como tambcm a de annul
la-las: no primeiro caso clles põem logo em execução a sua 
resolução, submettendo entretanto o acto á approvaçuo do Go
verno; e se por ventura este não o approva, os novamente 
eleitos niio cntrão em exercício, ou se isso já se tiver verificado 
rctirão-sc, c cedem o lugar aos Vereadores c Juizes de l'az do 
qnatriennio findo, que continuão em exercido emquanto não siio 
substituídos pelos da nova eleição a que se proceder, por não 
ter sido npprovado aqnelle ado, segundo o que está decidido 
pelos Avisos n." 18 de J 1 de Janeiro dr tsr~n c 1!)!) de 15 de 
Junho de 1858: no segundo caso, o da annullação, os Presi
dentes devem esperar pda decisão do Governo, sem que haja 
necessidade, como V. Ex. snppõc, de mandar-se proceder a 
nova eleição antes de ser dada a mesma decisão , pois que 
para o inconveniente resultante de qualquer demora que por 
ventura occorra h a o rcmcdio prcscripto pelos supracitados 
Avisos, continuando no exercido dos seus cargos os Vereadores 
c Juizes de Paz do quatriennio lindo. 

Outrosim declaro a V. Ex., quanto ao objecto da segunda 
duvida, que, sendo o fim da Lei evitar que entrem no exer
cício dos seus cargos autoridades, cuja eleição contiver nulli
dadtJs, a attribuição conferida aos Presidentes das Províncias 
pelo art. H8 da mencionada Lei deve ser exercida em qualquer 
das hypotheses de que V. Ex. trata. 

Deus Guarde a V. Ex.-.Tosé Ildc{onso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Provinda do Hío Grande do Norte. 



N. 541. -Aviso de f!) de Novembro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia de Pernambuco approvando a sna decisão, de 
haver incompatibilidad!l na accumulação da emprego de professor de 
rhetoriea do eurso de prP-para~orios da Falculdade de Direito, e de sup• 
plente do Juiz Municipal em cxcrcicio. 

IJ. a Secção.- Rio de .Janeiro. -l\Iinistcrio dos 1'\cgocios do 
lmpcrio, em Hl de Novembro 18ü1. 

lllm. c Exm. Sr.- Em resposta JO officio de V. Ex. 
n." 108 de G de Agosto ultimo, em que submettc ao Governo 
llllpcrial a sua deeisiío, pela qual resolveu que silo incom
paliYeis os empregos de professor de rhetorica do curso de 
preparalorios da facnldadc de direito c de juiz municipal 
suppienlc em exercício, lenho de dcclat'ar a V. Ex., de con
formidade com o Aviso do l\Iiuistcrio da Justiça de 9 do corrente, 
que o mesmo Governo approva a referida decisão, porquanto 
não sendo os officios publicos beneficios, mas verdadeiros en
eargos, onerados de deveres e obrigações; convindo que tacs 
deveres sejilo cumpridos satisfactoriamcntc, não hc possível que 
um professor de qualquer ramo de sciencias ou artes, obri
gado ao ponto c a dar exemplo de assiduidade em sua ca
deira, desempenhe cabalmente as funcçõcs de juiz municipal 
supplentc em exercício, qu<:.ndo os cncal'gos deste ultimo lu
gar são tacs, que muitas vezes excedem as faculdades physicas 
c moracs de um homem activo, e suffieicntcmente habilitado 
na theoria c pratica da legislnção c do foro. O que commu
nico a V. Ex. para seu conhecimento, c para o fazer constar 
ao dircctor da faculdade de direito dessa cidade. 

Deus Guarde a V. Ex.-José lldefon.~o de Soztza Ramos.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 542.- FAZENDA.- Em 19 de Novembro de 1861. 

Sobre liquidaçllo de uma divida de etercicios findos, que não constaya dos 
livros competentes. 

l\'Iinislcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro, em 19 
de Novembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidflnte do 'tribunal do The
souro Nacional, vendo do processo de divida de exercícios findos 
na importancia de 146:tP665 rs., cujo pagamento reclama o bacharel 
l<'clippe Alves de Carvalho, provenicntlil do ordenado qne venceu 



eomn Juiz de Din'ilo tla Comarc:t de Solimões da Provincia do 
Am:uonas, do t.o de :"101embro de I~:GS a IB de Janeiro de JR:J!), 
qnc a Tlwsouraria dt~ Fawn<la do Piauhy, contra o disposto na 
lnstrucção 2." da Cirettlar dt~ G de A'-\osto de HW7, se encarregou 
da n~specliva )il(llidaçiío, c isto ü vista' de urna ct~rtidão; advNk o 
mesmo Sr. lnspN·Ior pela !'alta que contm<'Ll<~u de liquidar e rc
eonht~c,~r uma divida qtw niiu ronslava dos \;Om[.H;ten[<)S livros, 
ronl~~ uniea c k;.:itima das inl'ornt:tt;iil's em ne~ocios desta natu-
reza. 

José Jlaria da Silca !'aranhas. 

N. ;)'=3.-CireuLu· em !!l de \'ove1nbro de 1SG1. 

O concursn p:u·a pr(\pnellim!•n!o das \iF!:I~ nns TIH':I!Jtlrari:IS deve srr aberto 
indepPitueute de auiurisa:;ão <'spel'iul. 

MinistPrio dos No~wcios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
1!) de Novcmbi'o de ·I~Wl. 

Josó Maria da Silva Paranhm, Presid1'nte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, dedara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, em arlditanwuto á Circular n. • 8 de 25 
de Janeiro rio corrente anuo, qtw sempre que se derem vagas 
nas referitl:ls Thesourarias de ln;;ares sujeitos a concurso na 
fúnna do Decreto rle H de :uar\o de 1860, devem abrir o 
dito concurso para o pret~ndtimento das mesmas vagas, in
dependentemente de autorisaçilo especial para esse fim; cum
prindo, quanto aos lugares de Praticantes, fazer repetir os 
concursos tantus vezes quantas forem precisas para que todas 
as vagas liquern preenchidas; e, quunlo ás das outras classes, 
que abrão os concursos logo que nas respectivas Thesourarias 
houver Empregados quo c~tejüo nas circurnstancias prescriptas 
pelo citado Decreto. 

Jcsé Maria da Silva Paranhos. 

N. 5'~4.- Circular eru 20 de Novembro de 1861. 

Sollrc o ~llo de passaportes. 

l\Iinislcrio dos 1\'i~goeio~; da f<awnda.- Hio de Janeiro em 20 
de N ovcmLro de 1SH 1. 

Jost·~ ~raria da Silva Parnnho>, Presidcnt·J do Tribunal do 
Thesouro "iat,ional, d1·dara, d1· coulormillade com a doutrina 



do art. 38, § 14, e art. 39 do Hcgulumcnto de 26 de De
zembro de 1860, aos Srs. Inspcctores das Thesournrias de Fa
zenda, para a devida intclligencia Q execução, que os sellos 
dos passaportes expedidos pelas Legações e Consulados estran
geiros para dentro do Jmperio, nos termos do art. !J. o do 
Decreto n." 1. 531 de 10 de Janeiro de 1855, c mais disposiçücs 
em vigor sobre taes doeum<~ntos, deve ser pago antes do -Visto
das Autoridades Brasileiras designadas no Decreto n. o 2.46fi 
de 21 de Setembro de 185!J ; e outrosim que os passaportes 
vindos de paiz estrangeiro só ficão sujeitos ao scllo se se 
ajuntarem a requerimentos em Juizo, ou quando dependerem 
do -Visto- das referidas autoridades, e untes deste, para 
que o estrangeiro se transporte de uma para outra Província, 
em conformidade do art. 8. o do citado Decreto 11. 0 1.5:U; 
ficando entendido que o imposto se não deve exigir mais de 
urna vez, ainda que o mesmo titulo sirva para di!Tcrentcs 
viagens. 

José Maria da Silva Paranhos. 

-Avisos na mesma data il Diretoria (~era! das Rendas c ao 1\li
nistcrio de Estrangeiros. 

N. 545.-IMPERIO.-Aviso 20 de Noycmbro de 1861. 

Ao Presidente da Pro,·incia do Paranú declarando que, cmquanto nã•J se 
apresentarem provas sufficieutes, de que um Cidadfio eleito para o cargo 
de V crg<!dor nno tinha ao tempo da eleição os dons a unos de domicilio 
exigidos pela Lei, dcrc prcvalct ~r a prcsumpçUo de que os tinha, c por
tanto dere o mesmo Cidarliio continuar a ~cr considerado Vereador. 

3.• Sccção.-Rio de Janeiro.-1\Iinisterio dos Nc3ocios do Im
pcrio em 20 de Novembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-l<~m oficio de 2'~ do mcz proximo passado 
submetteu V. Ex. á approvação do Governo lrnperinl a decisão 
que proferio sobre a representação dirigida a essa Prcsidencia 
pelo Major Fernando Pcitcado Hosas contra o procedimento 
que teve a Camara Municipal da Villa de Ponta Grossa, excluin
do-o do exercício de Vereador, que havia assumido na qualidade 
de t.• Supplentc, c \'hamando o Y<'rrador Candido l\Iendes 
Hiheiro de Camargo, não obstante não ter este naquclle Mu
nicípio, segundo allega o sobredito l\Iajor, o tempo de domicilio 
exigido pela Lei na época em que foi eleito. 

Em resposta cmn pre-me declarar a V. Ex. , de ordem de 
S. 1\J. o lmpcradOI", que não se achando devidamente provada 
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pelos documentos, que por copia acompanhárão o supracitado 
olficio de V. Ex., a circumslancia da falta do tempo de do
micilio allegada para annullar a eleição do Vereador Camargo, 
deve prevalecer a prcsHmpção de que foi elle r.~gularmente 
eleito, cumprindo portanto que, sn outras provas não existirem 
mais satisfactorias, c que melhor conyençüo da proccdcncia 
daquclla allegação, V. Ex. expnça á referida Camara Municipal 
as onkns convenientes, a Hm de que eontinue a ser considerado 
\" ernador o mencionado Camargo. 

lkus Guarde a V. J<:x.-Jvsé Jldc(onsv de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N. 5/•G.- FAZENUA.- Em 21 de 1'1/ove;nbro de 1861. 

Conw se deyc contar nos llan<:os o anno de impedimento para rada 
llircrtor suLstituiúo. 

Minislcrio dos Negoeios da F;IZI~nda.-Ilio de J',nciro em 21 
de NoYemhro de :l8ü1. 

lllm. c Exm. Sr.-Dcelaro a V. Ex., para fazer constar 
ao Presidente da Dirccção da-Caixa Sociedade Cornmcrcio
dessa Província, em resposta ao olficio que o mesmo Presidente 
dirigio a este l\Iinistcrio em 12 do corrente, que o art. 2.", ~ 13 
da Lei n." 1. 08:J de 22 de Agosto do anno prgximo passado 
resolve clara e terminantemente a questão proposta no dito 
oiTieio, pois l{lie lu~ expresso em o dito artigo, ~ 13, que o anno 
dn impedimento, para e;ula ])irector substiluido, deve ser eon
tado do dia da substituição e que, portanto, no caso de que 
trata o mencionado officio, os dons })irectores substitHidos no 
dia H de Abril ultimo sú poderão ser reolcitos depois de ter 
dt~corrido um anno conla1lo daquelle dia 11 de Abril. 

Deus Guarde a V. Ex.- José 1Ylaria da Silva I•aranhos.
St·. Pre.;idente da Provineia da Bahia. 



N. !547.-IMPELUO.-Avisode22 deNovembro de 18tH . 

• \o Prcsitlcntc da Pro1incia de t;o~·az approvando a sua d!'risrin, dtl IJIIC 

nao devem tomar parti' na clPição de mmnhros da Asscmhlra Lr~:islatha 
Provincial, lllllll cxl'rrrr <tl'to <tlgurn eleitoral, ah:nus Eleitores da Pro
l incia ainda n~o n•r.onheridos pela C<tmara dos Deputados. 

3." Secção.-Hio de Janciro.-l\1inisterio dos Nt•goeios do lm
perio em 22 de Novembro de 18!i1. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de \'. Ex. n.o G7 
dt\ G de Outubro proximo lindo, declaro-lhe que o t:ovrrno Im
perial approva, por ser conforme it tloutrina do Aviso n." HH 
de ~;3 dt1 Novembro de 1Hi}7, e ;i do art. 2. 0 das lnslruq·õt•s 
annexas ao Heerclo n." 2.621 de 22 dt1 A;.\osto dt\ 18GU, a 
t!Pdsão pela qual V .. Ex. declarou que llflo devem tomar parte 
na proxima eleição de nwrnbros da Asscrnhlt'·a Legislativa dtlSSa 
Provincia, nnm exercer aclo algum deitoral, os Eleitores da 
Parochia do Catalão, dons da da Conceição, e 11111 de cada uma 
das Parochias do J{io Claro, Pouso Alto, Palma, e Pcixt), cuja 
eleição ainda não foi approvada pela Camara dos Deputados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jo.çé lldefonso de Souza Ramos.
Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

N. 548.- FAZENDA.- Em 23 dP r\'ovemhro de 1H!i1. 

Transferrncia de •1polices da di1ida puhlil'a Plll fraet;firs dP S<'IIS rrspr<'tivos 
Yalorrs, e pagamento dos compctrnles juros. 

1\linislcrio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Jatl('ii'O em 23 
de Novembro de 18tH . 

.Josó Maria da Silva Paranhos, l'rcsirlcnle do Tl'ihunal do 
Tltesouro Naeional, em l'l'sposla ao olHei o n." 80 de 30 de 
,\bril ultimo do Sr. Inspedor da Thesouraria de Fazflnda 
de S. Pedro do Hio (~randc do Sul, reJa! ivo a transferflneia 
do apoliccs da divida publica em fracções de seus respectivos 
valores, dedara: 1.", qtw na ltypolht~SI) de 11111 individuo vender 
uma apolice a diversos, deve o vt~ndedor assignar a transli~
rencia, c tambcm os compradores, para poderem ser in,criptos 
eomo novos proprietarios da mesma A polict), não eadn um 
ern scpnrado, mas wunidos crn nm sú assento I) conta, visto 
que a Apolice nfin pódc ser fraeeionada; :!.", 1(111', na 1t1potltt•se 
de um destt)S indivíduos vnndcr aos outros co-possuidores da 
dita Apolicc a partr) t)lte IIH~ pcrl••ncc, dcVI'IIl assi,:nar a trans-



fercncia, como vendedores, todos os indivíduos que se achão 
inscriplos na qualidade de possuidores da Apolicc c assignat· 
depois, como compradores, todos os outros, menos aquello quo 
vendera a sua parte ; 3. o que, na hypothese de tocar por he
rança uma 1\police a diversos indivíduos, não se tem de fazer 
transferencia, mas na inseripção passa-se a Apolice herdada, 
ou legada, <lo norno do finado para os de seus herdeiros ou 
legalarios, e na conta correntn abre-se a todos elles urn titulo 
que os represente n~unidos como proprietarios da mesma Apolicc. 
Se alguns destes cnder aos outros a sua parte, dcvcr-se-ha 
proceder llil fórma da 2. a llypotllcse; !L 0 , <jllf', para O paga
lllentl) dos juros, deve-se <lbrir na folha rPspediva um s<i assento, 
no qual serão comprellcndidos todos os possuidores da Aprilice 
a que pertencer o juro a pugur; 5.o, que, pura o recebimento 
desse juro, deverão todos os consortes da Apolice assignur a 
Folha, ou sómenle urn eom procuração bastante dos outros. 

José Maria da Silva Paranhos. 

N. 54.9.- Em 2:3 de Novembro de 1861. 

Nomeaçao de quem sina o lugar de EscriY<io dos Feitos da Fazenda c 
de Otliciaes de .Justiça para o mesmo juizo. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Hio de .Janeiro em 23 
de Novembro de 1861. 

lllm. c Exm. Sr.-Cumprindo remover os embaraços que 
actuão sobre o regular andamento das causas da Fazenda 
Nacional n'essa Província, das quacs deu conta o Procurador 
Fiscal da respectiva Thesomaria á Directoria Geral do Conten
cioso do Thesouro Nacional ern officío de H! de l\Iarço ultimo; 
convém que V. Ex., no caso de não podor o Escrivão, a cujo 
cargo estiver o Carlorio dos Feitos da Fazenda, vencer com 
promplidão o ex pedientc delle, use da faculdade do Decreto 
n. o 1. 29:.. de 16 de Dezembro de 1853, art. 1. o, nomeando pessoa 
idonea para exercer o dito lugar, a quem poderá arbitrar urna 
gratificação annual razoavel, além do pagamento das contas 
lla fórma do Jtegulamcnlo de 28 de Abril de 1851, assim corno 
a dons ollieiaes de J usliça cuja nomeação será requisitada ao 
.Juiz competente. 

Deus Guardl~ a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente da Província de l\lalo t~10sso. 
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N. 51}0.- Em 23 de Novembro de 1861. 

Abono de i(ratificação a pessoa nomeada pela presidencia da Provinda para 
servir o lugar do Escrivrto do Juizo dos Feitos da Fazenda, e Officiacs de 
.Justiça; e sobre o pagamento de salario aos Empregados do mesmo Juizo. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 23 
de Novembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, no intuito de remover os embaraços que se 
apresentão contra o regular andamento das causas da Fazenda; 
ordena ao Sr. Inspedor da Thesouraria de Fazenda de l\Iato 
Grosso, que preste á respectiva Secção do Contencioso um Em
pregadn para os trabalhc3 da mesma, na fórma do J)ccreto 
n. o 870 de 22 de Novembro de f8iH. Outrosirn :mtorisa ao mesmo 
Sr. In~pector para pagar aos Empregados do Juizo dos Feitos 
os seus salarios c brat;agens, á proporção que praticarem os 
actos de seus officios nos processos da Fazenda Nacional, pelos 
meios estabelecidos no Itegularnento n. o H3 de 28 de Abril 
de 1851 ; e se a Presidencia da Provi ncia, usando da faculdade 
do art. t.o do Decreto n." 1.29~ de 16 de Dezembro de 1853 
art. 1. o, nomear pessoa idonca para servir de Escrivão dos Feitos 
da Fazenda, o Sr. Inspectm· lhe abonará a gratificação razoavcl 
que a mesma Pre~idcncia arbitrar, além do pagamento das custas, 
na fónna do citado Uegulamento de 28 de Abril, assim como 
a dous Officiaes de Justiça. 

José Maria da Silva Paranh~Js. 

N. 551. -Em 25 de Novembro de 1861. 

Deve prestar novamente juramento e fiança o Empregado interino que foi 
nomeado eifcctivo. 

illinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
25 de Novembro de 1861. 

·José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da P rovincia do Jlará, quo foi approvada a 
sua decisão, tomada em sessão da respectiva junta conforme 
consta do ollicio de 25 de Fevereiro ultimo sob n.o 33 não 
só na parte em que o dito Sr. Inspeclor declarou, rrspondendo 
a consulta que lhe dirigira por ofllcio de 14 do eitado mez 



o da Alfandega da mesma Província, -que, iÍ vista do dis
posto n:~ ordenação do Liv. 1." Tit. 2." § 12, e Decreto n." 1.073 
de ~lO de Novembro de 1852, art. 1. 0

, devem os Empregados 
prestar novo juramento tanto quando passão de uns para 
outros lugan~s, corno quando são nomeados para aquelles qw~ 
interinamente exercião, salvo porém o caso de ordenarem os 
Decretos de nomeação elleetiva qtw continuem a s1~rvir debaixo 
do juramento prestado quando interinos; mas lambem na 
parte em que lhe observou, <[tJe eorn os Empregados afiançados 
segu1~-se a pratica de os sujeitar a nova fiança quando tendo-a 
dado como interinos, são dl'pois nomeados definitivamente; sendo 
o fnndamnnto da nova fiança o principio de que aqui'!Ie que 
SI~ obriga por outn~m durant1: cPrlo espaço não se obriga para 
sempre. 

José Maria da Sih•a Paranhos. 

N. 552.- Em 2:i de N1nembro de 1861. 

Sobre o pagamento da f!ratifieação de exercido a um Desembargador durantr 
o tempo que Pstevc com assPnto na A>SI'IIlhlt'a l'ro\indal, tendo optadu 
pelos vencimentos do sPu lugar. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
25 do Novembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro :\'acionai, remetle ao Sr. Inspeclor da Thesouraria 
de Fazenda de Pernambuco os inclusos requerimentos do De
sembargador Jeronimo Martiniano Figueira de :Mello, acom
panhados do A viso de 2:3 do met. passado, no qual o l\'Iinis
terio da Justiça communica que Sua Magestade O Imperador, 
Conformando-SI~ com o parecer da SPcç:io n~spectiva rio Con
sdho de Estado, Houve por lH~m Deddir qtw o nwsmo Desem
bargador tem direi to ;i gralilieal_';';o de cxereieio qun lhe corrt
pelia corno membro da ltelação da dita Província, rdativamentn 
ao tempo em que esteve rom assento na Asscmbl{~a Legis
lativa Provincial, a lim de que o mencionado Sr. lnsprdor 
faça liquidar esta divida nos t1~rmos da Circular de 6 de 
,\gosto de 181.7. 

José Maria da Silva Paranhos. 
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N. 553. -Em 25 de Novembro de 1861. 

As Thesourarias dcyem instruir os recursos intcrpn· to1s de suas •lecisõcs para 
o Thcsouro com todas as peças rrlati1 as as weswas decisões. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro crn 
25 de Novembro de 1861. 

José }faria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, para se poder deliberar com inteiro co
nhecimento dn causa sobre u dPcisão do Sr. I nspcctor da Tlw
souraria de Fazenda de Pemambuco, constante do seu officio 
n." 116 de 7 de Junho ultimo, pela qual deu provimento ao 
recurso que a Companhia da l~strada de ferro da dita Pro
víncia interpóz do despac'w da Heccbcdoria concernente ao 
si'! lo da 8. • chamada do respectivo capital ; ordenu ao mesmo 
Sr. lnspeclor que envie ao Thesouro com a possivl'l brevidade, 
por copia authenticn, não só o despacho alludido com qunes
quer documentos que lhe servissem de fundnmento, e o re
curso interposto para a Thesouraria ncompanhado de todas 
as peças, que por ventura o instruíssem, mas tarnbern a in
formução da mesma UeePbcdoria em sustentação do seu aclo, 
e o parecer flscal ; ficando desde já na inlelligencia de que 
assim deverá proceder crn casos semelhantes. 

José Maria da Silva Paranlws. 

N. 55.i. -JUSTIÇA.-Aviso de 25 de de Novembro de 1861. 

Ao Presidente da ProYincia de Sergipe.- Hesolye dll\·itfas a respeito <la 
substiluiçào dos Juizl's de Direito. 

2.• Secção. -l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. -Rio de 
Janeiro em 25 de Novembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio d'essa Prcsidcncia, 
datado de 29 de Agosto do anno passado, em que he o Go
verno Imperial consultado a respeito das seguintes duvidas: J.• 
Competindo ao Presidente da Província, nn fórma do art. 17 
§ 7." da Lei de 3 de ])czembro de l8~1 designar os substitutos 
do Juiz de Direito, c marcando o art. 211 § 10 do Hcgulawcn
to de 31 de Janeiro de 1842 o prazo em que deve ter lugar, 
pôde o Jlrcsidente, não tendo sido feita a designa~· fio no tempo 
mareado, faze-la'!- 2. • No caso de mais de um Termo na 
comarca e designados os supplentes do Juiz Municipal de um 



Termo, entende-se tambem os Vereadores da Camara do mes
mo Termo, ou devem ser estes chamados na falta dos supplentes 
dos Juizes Municipaes de outro, que aliás tiver sido designado'!
cabe-me communicar a V. I~x. que Sua Mai(estadc o Imperador, 
Conform11ndo-se com o parceer do Conselheiro Consultor dos 
Negocios da .Justiça, Houve por bem Decidir, quanto a 1.• 
duvida, que, não tendo sido feita a designação dos substitutos 
dos Juizes de Direito no prazo marcado no art. 211 § 10 do 
Uegulamento n. o 120, dá-Sl! uma omissão legal que he necessario 
reparar em qualquer época, c, quanto a 2.•, que, esgotada a 
lista dos supplentes nomeados do Juizo Municipal para substi
tuição da vara de Direito, deve passar-se aos supplentcs no
meados do seguinte Termo, na ordem da designação, c só 
depois de esgotados todos os supplentes nomeados de todos 
os Termos deve correr-se pela mesma ordem da designação os 
V creadores, que são supplentcs subsidiarias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayao Lobato. -Sr. I' residente da Província de Sergipe. 

N. 555. ·-Aviso de 25 de Novembro de 1861. 

Ao Presidente da Provinda de Pernambuco. Declara quaes silo as appellações 
c recursos a que se refere o Aviso de 3 de Setembro de 1850. 

2. • Secção. - l\Iinistcrio dos Ncgocios da J ustiço. -Rio de 
Jonoiro om 25 de Novembro de 1861. 

lllm. o Exm. Sr.- Tendo o Juiz de Direito da Comarca 
do Pá o, d' Alho, nessa Província, entendido, a vista do A viso 
dt~ 3 de Setembro dn 18!i0, que o Escrivão pri vali v o do J ury 
nl'ío podia escrever nas appellaçtles crirninacs, intentadas do 
Juizo Municipal para o de Direito, c sim sómente naquellas 
que são dirigidas do Tribunal do Jury para o da Helação, 
por isso que o Aviso citado declara que o Escrivão privativo do J ury 
e Ex:ecuçlícs criminaes não he cornpetcntt) para escrever em 
processos diversos dos que lhe são privativos ; respondeu-lhe 
V. Ex:. que o Aviso se refere unicamente as appellaçõt)S e 
recursos intentados para os .T uizes de Direito, c não aos sub
mettidos a julgamento perante o Jury, aos de alçada dos Juizes 
de Direito, c aos que estes conhecem em correição, porque 
são escriptos pelos Escrivães do Jury: c Sua Magestade o Im
perador, a Quem tive a honra de apresentar toda a questão, 
exposta em officio dessa Prcsidencia de 28 de Julho do anno 
prcterito, tendo ouvido o Consdheiré) Consultm· dos Negoeios 



da Justiça, Houve por lwrn Approvar a ncsolu\'ÚO dada por 
V. Ex. O que lhe communieo para sua intclligcnda. 

J)~~us Guarde-a V. Ex.-Franci8co de Pauta de Nc.r;rciros 
Sayao Lobato.- Sr. Presitlent:J da Província d<J 1'<'1'11<1111-
huco. 

N. 55G.- GUEIHtA.- Cireuh1r 'Je 25 de NovernLro <l<l I 3GI. 

llelet·Ininando que as ThPsourarins ele FazPnda n.'io Jlii,!.UH'íll scddos I' oulrns 
\ encimentos lia I t uarda Nacional, St'lll q11c JH't'l'eda au! 1 H' i.'-';: 'Jio dc1 1 ;o" 
'c mo Imperial. 

lL a Directoria Geral.- 2." Secção.- Hio de Jané•i r o.- i\1 i
nisll'rio dos J'llegocios da f;l!<'!Téi <'111 25 de \'o\<llllbro d<J IH!il. 

l>etenninunclo Sua l\Jagc;;tade o Imperador <Jllil as Tlw:,oura
rias de Fazenda niío paguem soldos 11 ou!ros ,.,.JlcitiH'!ti"; da 
Gnarda Nacional, S<l!ll que pi'I'C<Jda aulorisaç;io do !;ovn:HI lnl
perial, assim o coaHuunico a \'. S. para st•u <'tlllÍH'<'iilll'll[o ,. 
iid CXeCIH;úo. 

Deus (;uardtl a V. S.--JJ!larque::; de Ca:cius.- ~Ir. !Ih)li'''!or 
da Thesoura.ria de Fazenda da Provincin de .... 

N. 557.-FAZE~DA.- J~m 2G de l\ovemhro th~ 1HüJ. 

Pela simples qualidade dP corrcspmult·n!P niío p(,d., al~lll'lll r<'< f'l~<·r di1 ida 
de outrt'lll ~<'111 ílprt'SPnlar Jll'tH'lll';u:;1o dt•-.lt·. 

1\finislcrio dos Negocios da Fuzenda.- Hio de .Janeiro <'111 2ü 
de Novembro de 18G1. 

.Tos<; l\laria da Silva Paranhos, l'residentn do Tri!Ju!IJI do TIH'
souro Nacional, em resposta ao oflicio 11. 41 dü 27 de .';larço uHi
mo, uo qual o Sr. Inspcclor da Tilesouraria de Faz('ntla do :\lara
nhão connnunica ter püg-o, por ordern da Presid(Jilcia da dita 
l>rovincia, a João Pedro Hibeiro coruo eorrespondc'nle UI' .los<·, 
Francisco de l\liranrla Ozorio, e indept~rulen!e rk i'roeuração, a 
quantia de 31j000, de lJUe Psle era cn·dor pelos forncci;:wnlos 
feitos ao vapor de guerra D. Pedro: declara ao me:;nw Sr. lns
peclor que inegulurrncnle proceclcu no cc:so em qw·:;Lio; por 
qnunto, sendo a materia privativa da adntini:,!ra<;:lo l 1:t Fazt·it:L:, 
nunpriu-lhc rcsolv<'l-la como l'n!.!':,dcs'a' ac<'r[ado, d::i<'!'\ a!Hio :.i 
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Presidtmcia que a sua determinação offendia directamcntc as 
allribuiçõcs da exclusiva compelencia da Thesouraria, c contra
ri<l\:t as disposições da Ordt:m do 30 de l\larço de 1819. 

José Maria da Silva l'aranltos. 

- Communicou-se na mesma data á Prcsidencia !la Província. 

N. ti58.- Em :.w tk Novembro de 18ti1. 

o ~:?~do art. \1. 0 tia Lri tlc '27 tle SetcmiJro de lS!iO hc súmente applicavel á 
C<'SS;io tias pnsses dos terrenos naeionars r de marinhas, e não entende rom 
o quantit<Itivo do ftlrü; que eontinúa a st'l' o mt•sruo. 

1\linistPrio dos Nt•gocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 26 
i\melllLro de 18ti1 . 

.Jost': Maria ua Silva Paranhos, Presidente do Tribunnl do Thc
souro Nacional, declara ao Sr. lnspeetor da Thesouraria de Fa
zenda da Hahia, em soluçfio da duYiLla constante do seu ollieio 
n." 291~ de 7 de Agosto proximo lindo, que o § icl do art. u.o da 
Lei 11."1.111~ de 2í de Setembro de 18ü0 he sómenle applicavel á 
ct:ssão das posses c domínios uteis dos terrenos Nacionaes c de 
marinhas de que trata o mesmo paragrapllo, c não se entende 
com o quantitativo do fôro, que continúa a ser !lc dous c meio por 
cento, calculado so!Jn~ os preços dos maiores lanços que em hasta 
publica forem aceitos pelas ditas posses e dominios uteis. 

E como, á vista da Circular de 20 de Agosto de 1835, que 
atlcnde, para a prd'crcneia do aforamento, á circumstancia de 
ler o prcleudente possibilidade d:• aproveitar o terreno em menor 
Pspaço de tempo, e da Ord<~m !10 2U de Setembro de 18:J3, qun 
n:comlltetula se facilitem os afCwamenlos lambem como base do 
en:scimeuto e commodu das po,·oaçücs, púdc acontecer que um 
pretendente ofl'ercça em praça maior lanço pela posse c dominio 
ulil do terreno, H laS que um outro, ofl'er!'ccndo lanço menor, se 
oLrigue a aproveitar o mesmo terreno em prazo certo c determi
nado, ou menor do que o marcado pelo outro pretendente: de
clara ao Sr. lnspeclor que deve-sn sempre preferir o mnior lanço, 
eompctindo ás Presideneias de llrovincia marcar, confúrme as 
inforrnaçõPS que obtiverem, c antes da praça, o prazo razoavel 
dt•ntro do t)nal dnv!'riÍ o krreno ser aproveitado por qut~Hl qtwr 
'!Ui' o iliÍll'ilr. 

José Maria da Silra Paran!ws. 



N :S:S!l.- Em 27 de Novembro de 18(il. 

A procur;Jç1io pilra rccdwr quantias mensars, errtas c dctenuinadas nilo hc 
bilstanfc para o r!'rPhinu~nto de uma rrslitui•;ilo por moti1·o arl'idl'llfal. 

1\linisterio dos !\'egoeios da Fazenda. -Hio d1~ Janeiro 1~111 27 
de Novembro de 1861. 

ncrlaro ao Sr. Arlrninislrador da HecPIJedoria da CúriP, Clll so
hH:ão ú ronsulta que me dirigio P!ll otlieio IL

0 2l !11~ 2\J rln Oulu
bro proximo passado, que a proeurar;fio passada pdo l'lllpn~sario 
da limpeza publica Luiz Bandeira de (;oun\t pari! n~cdwr dos 
cofres publii'OS as presl.aÇÕI'S mensacs devidas pelo Thi'Souro, não 
dá poderes ao mesmo t;ouv1\1 para reePhr~r a quanlia dr~ !dO:tiOOO, 
que se mandou resliluir ao rd'crido l'lllpresario por Portaria rk 
22 daquelle mez. 

José 1lfaria da Sdw Paranhus. 

~. !i60.-taJEI\I\.\. -Cirrular rk :?7 dr~l\o\cltthro de WHI. 

Dc!Prrllina !JIII' 111'111 115 onll'n> para trampnrtc dr onkiars "" pra•:as "" 
pret, nmn os a !testados de dPsrrnharipH', sPjil•l passados r111 duplil'al a, 
I' 11rm d'clles sc passe rPrtidão. 

·"'-" J)irectnria Geral.-Hio dP Janeiro.--l\linisll'l'io dos 
N!'gocios da (;ucrr<:l, em 27 de \oYI'Il!bro dn IHt;l, 

111m. c Exm. Sr. - J),: Y. Ex. as m~ci~SS<lrias prnYidcnti•ts 
para qne nem as ord1ms para transportes dn otlicia<~s ou prar;as 
de prel, nem os allt'slados de d1~sr~mharqne, snj;!o passados 
por duplieata, t' nr'lll tldles SI~ passe enrlirli1o, ~;nh t[Ualq11er 
prnlexlo, seryindo lat~s rlor.unwnlos <11~ titulo rl1~ di\id<t para 
HS eompanhias de Navegaçi\o lnnerr~:ll sm1s pa;.jilllll'lllos, r'lllll
pre aos respectivos agente'> lr'r loda a cauleLt para 1(111: sr: 
ni\o exlr;niem. 

()eus (; uarrln a V. Ex. - Jlfarqw:;:, de Ctt.cias. - :;r. Pm
sidnnle da Provinda rle ..... 



N. 561.-FAZEI\\DA.-l~m 28 de Novembro de 1861. 

1\e\alidaçfio e multa por pagamento de sello menor tio que o devido em uma 
- csrriptma "" ~otirdad<' Commerrial. 

l\linislerio dos Negoeios da FnzPnda.- llio de Janeiro em 28 
•IP !\ovcmbro de 1861. 

.lost'·l\laria da Silvrt l'aranhos, l'residnnte <lo Tribunal do The
souro Nacional, l'l'lliClte ao Sr. Inspcelor da Thesouraria dl) Fa
Z~'IHLl 1k S. P<'dro a:; <~opias inclusas doado de r<)Validaç.iío do 
sdlo dt) Hllla Pscriplur·a d;) s<H'i<•da!l<' eotnnwrcial lavrada tHlS 
lllllas do Talwllifio Faria, 1\a Cat'ital de;s3 l'rovincia em 12 dn 
l\1;1n:o !'o corrente nnno, por tl·r a mesma <·scriptnra pago ahi 
St.llll~·nln a t;na dn qnan·nla tnil rt'·is, contra o disposto na ohsnr
y;,çfio 1." ;í Talwlla· :l.a do Begulaml)lllo de 26 di) llczemhro do 
antw pa;;sado, visto que o prazo de duraçiío da dita soeiedade 
fH.Hle exe<'dPr de cill(~O annos, pela clausula l'Stipulada de dever 
t•lla durar emquanto as parles conlractanlcs niío a qnizessem dis
sol\,•r; e ordena fJUe o Sr. Inspcetor fa1:a irnpC1r pelos meios 
<'ompctentes a multa do citado Begulamento ao refPrido Tal>clliiío 

José lllaria da Silva Paranhos. 

:\. Gfi2.- Etn 28 de ~ovembro de 18GJ. 

n lllPin para Sl'l' um Juiz Plimi11~1lo do lançamento que se lhe fez por scnir 
d(• Contador ''111 ~PH Juizo, lw a intPrpo~it:fío dos rreur:-os legnr:-, c não 
:t ''qll~llli:J ao t;oyl'rno por iniPI"lll<'dio da Prr:-~idt•ncia da Pnninria. 

~liniskrio dos Ne!:(ocios lla Fazenda.- lHo de Janeiro em 28 
rle !\ovcmbro de 18G1. 

111m. e Exm. Sr.- ])()ti aro a V. Ex., em n·sposta ao seu offieio 
n." G3 de 30 de Outubro proximo lindo, que he caso previsto na 
Dt•dsão n. o 215 d() 20 de Agosto de 1858 o <lP que V. Ex. trata em 
o dito oflieio; devendo, pon'·n1 , o .Juiz 1\Iunicipal da Villa de 
llht'•os, que serve tnntbem o of!1cio de Contador no seu Juizo, 
n·quercr á respectiva l\TPsa de Hcndas o direito que lhe assistir 
t·ontra o lançamento do imposto de cscriptorio, que se lhe fez 
pur servir o dito officio de Contador, podendo recorrer do des
pndlo daquella J\'Icsa para a Thesouraria de Fazenda e desta para 
o Tltcsouro Nadnnal, por sPrem estes os meios administrativos 
1:nmpel<'nlcs em face da Legislação em vigor para qualquer 
fazer vah·r o seu direito ern materia fiseal. 

.Tos é Maria da Silva Paranhos. 



N. õ63.- Em 28 de Novembro de 1861. 

Sobre a designação 1lo entreposto ou trapiche pam o deposito dr 
mercadorias importadas. 

l\linisterio dos Negoeios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 28 
de Novembro de 18Gt. 

Jos•) Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tomando em considcraçfio o que informa o 
Exrn. Prcsidcntn da Provinrin das Alng<\as, em seu ortieio n." 23 
de 23 de Outubro ultimo, acerca dos motivos que Ievürão a res
pectiva Assembl~a Proyineial a decretar c a mesma Presideneia a 
c!Tcduar a rescisão do contracto crlebrado, em !) de Sdernhro de 
185!), com l\Ian11el lgnacio de Oliveira e Josó Vclloso Sonres & 
Filho, para receberem em deposito no seu trnpichc denominado 
- Companhia-, estabdecido na Capital de Pernambuco, todo o 
assncar que para essa Província h c enviado pela das A lag(Jas; c 
considerando por outro lado que a concessão do exclusivo em 
casos taes lw coaretar não só as atlribuiçõcs dos Clwfns das A 1-
fandrgns c J\Icsas de !tendas, nos quaes pelo art. 234 do Regula
mento de 1!) de Setembro de 1860 competem dcsi;m<1r o entre
posto (ou trapiche) para deposito das mercadorias, mas tambem o 
direito dos depositantes que, corno o permitte o mesmo artigo, 
podem pedir c indicnr o lrnpichc que devcní srr preferido, sem
pre que fôr possiycl e não olfnndcr os interrsses d;1 !iscalisa~·ão : 
declara ao Sr. lnspcclor da Thesouraria de Fazenda da llrovincia 
de Pernambuco, que fica revogada a Ordem de 10 de Julho de 
1858, que nutorisa o deposito <~xclusiyo de todo o assucar proce
dente das Alagôns no trapiehe do já referido l\Ianoel lgt~acio de 
Oliveira, c onlmw-lhc que dô suas prov1rl()ncias p<1rn que d'ora 
em diante se cumprão lielmcnte ns disposições lanlo do dito 
art. 23ft·, como do n." 2. o do art. 2õ!J., que exige que as partes de
clarem em seus requerimentos o trapiche para onde se destina o 
genero que querem depositar. 

Jose Maria da Silva Paranhos. 

-Na mesma dat<1 ex pedirão-se Avisos a respeito nos Presiden
tes das Pt:ovincias de Pernambuco c' Alagôas. 



N. 564.- Em 28 de Noyembro de 18tH. 

Carruagem ou eochc embora usado deve pagar direitos de importação. 

Minislerio dos Negoeios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 28 
d() Novembro d() 1861 . 

.los{~ !\Jari a da Silva Paranhos, Presidc~nte do Tribunal do The· 
somo Nacional, tendo em vista o officio do Sr. lnspeelor da 
Thesonraria do Hio Grande do Sul, n.o :n d<~ 2S d() Fevereiro do 
corrente anno, dando conta da maneira por que resolv<\ra urna 
consulta do fnspeclor da Alfandega de llrngnayana sobre o re
rpwrimcnlo crn qtw Adão .Jose clt> CarYalho pedia isenção dos 
dir<'itos de urn coche qtw import(ira do Estado Oriental para smt 
uso: d•~elara-llte que brm procPdcn dt•ddinrlo qtw o dito corlw 
estava snjnilo aos dirPilos dn <·onsnmo, não pori•m soh a comliç;io 
cl<• ser novo, porque aincla no raso contrario os clirc•ilos c~riio de
vidos, visto qu11 na Legislação enlfio em vi~or, assim eomo na 
aelnal. não ha disposição expressa aulorisando a isenção dos nws
mos. H eleva ou trosi m notar q ne, t ralando-se de um caso penclt•n
le, ele que a Thesomaria deveria tomar conhecimento em gráo de 
recurso, mais acertado ftlra que o Sr. lnspeclor se limitasse a de
volver simplesmente o reqtwrimento ú Alfand<'~a, reeommen
danclo-llte a strieta observanria das Portarias que lhe expt~clira c·m 
da la de 20 de Fevereiro, sob n .'" :30 e :lt. E porqu<' nada conste 
no Thesouro acerca do resultado do pretendido despacho, cum
pre que o Sr. lnspcctor inrornte se ltwe ou não lugar o pagamPnto 
dos direitos. 

José Ma ria da Silva l'aranhos. 

N. ;)65.- .JUSTIÇ\. -.\Yiso dn 30 ele 1\ovrmbro de lHfil. 

Ao l'rPsidcnle da Pro\ineia do Bio t;rand•• do !\orle.- E,pliea o modo 
por que de,·cm ser t·ohradas as multas, impostas pelo Juiz rlc Direito aos 
.Jurados residentes Plll Municipio di\erso daqucllc mu que tiYPr haYido a 
renni<1o do .J ury. 

2." Seeção.- Ministerio dos Nt~gorios da Justi<:a.- Hin ele 
Janeiro em 30 de Novembro tle 1861. 

lllm. c Exm. Sr -Tettdo a Camara l\lunieipal de Papari, 
nessa l'mvineia, eonsultaclo a Y. Ex. se p0dia a Camara l\lu
nieipal da eidade de t' . .José d() l\lipibiÍ razer a cobrança das 
multas, impostas pPio .luiz rlt~ llircito da Comarea aos .Jura-



dos residentes em outros 1\Iunicipios, a vista da doutrina do Aviso 
n.o 480 de 2!) de Dezembro de 1857, que determina que a Ca
mara do luga1· da reunião do J ury envie cu pia das sentenças 
para serem cobradas pelas Camaras dos lUunicipios, onde re
sidem os multados, e depois remettidas as multas a l\lunici
palidade, em que tiver lnvidu a reunião; respondeu Y. Ex. 
que o art. 483 do Regulamento n. o 120 apenas declarou que as 
mult11s devem ser entregues aos Procuradores das Camaras, 
sem todavia ter alterado a disposição do art. 286 do Co
digo do Processo, explicado pelo A viso de 1!) de Julho de 
183.l, que não se acha revogado, e antes pelo contrario foi 
confirmado pelos esclarecimentos do A viso de 2!) dt~ He
zernbro, acima citado, não se podendo dt•prehender que, tra
tando o art. t~s:J do destino das multas, estabelrcesse Pile 
que taes multas fossem cobradas pelas Camaras do lugar da 
reunião. ~E Sua l\lagcstade o Imperador, ú Quem tive a honra 
de apresentar o ollicio n." 126 de :3 de Novembro do anno 
passado, em que V. Ex. suhrnelte á Alta Consideração do 1\lcsmo 
Augusto Senhor a solução, que dera, Houve por bem Appro
va-Ia, depois de ter ouyido o Conselheiro Consultor dos Ne
gocios da .Justiça. 

Beus (;uarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Ne(;rciros 
Sayrlo Lobato.- Sr. Presidente da Província do Wo 1;rando 
do 1\'orte. 

N. 566.- A viso de 30 de Novembro de 1861. 

A viso no Commamlantt~ ~upcrior da r:uarda Nacional da Ctlrte.- Drrlar;t 
1'111 que pris!ít•s dcll'lll os Onieiaes da linanla 1'\nl'iotwl curnprir· :rs perws, 
l(IW lht•s forrm impo,tas pelas nutoridndcs l'i1·is. 

l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. - Hio de Janeiro em 30 
de :\'oyembro de HlG I. 

Sen(]:J presente a Sua 1\T:Jgestade o Imperador o oflicio de 
V. S. datado de JO de .Junho ultimo, sob no 779, relaliva
llll'nte fls prisnes onde os Otnciaes da (;uarda Nacional, dt>rern 
CUIHprir as penas que lhes forem impostas por sentença das 
autoridades eivis: O Mesmo Augusto Senhor tendo ouvido as 
Secçõ'es de Justiça, e Guerra do Conselho de Estado: Houve 
por bem Decidir pela Sua Imperial Resolução de 20 do cor
rente, IJW~, gozando os n~lcridos ofliciaes das honras c pri
vilegios conferidos aos de 1." Linha, não devem st~r recolhidos á 
prisüt•s civis, senão nos casos especificudos no art. G!i da Lei 



de 19 de Setembro de 1850, em que lcnhão de perder os 
postos, conforme declarou o Aviso de 2.7 de Junho de 1:857: 
o que communico a V. S. para seu conhecimento c em res-
posta ao seu citado omcio. 

Deus Guarde a V. S. - Francisco de Paztla de N egreirvs 
Saylio Lobato.- Sr. Brigadeiro Manoel Antonio da Fonseca 
Costa. 

N. 567.-IMPERIO.-Aviso de 5 de Dezembro de 1861. 

Ao Presidente tia Provineia de Mina' t;craes declarando que as authenticas 
tlus netas tias eleiçücs dos 1111'111'-rus das .\ssernlJl(·as !.q;isluti1as Pr·oiiu
ciaes não são rcmeltidas ao Go1errro. 

3." Secção.- Hio de Janeiro.- Ministerio dos Ncgocios do 
lmpcrio em 5 de Dezembro de 18GI. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo sido presente ao Governo Imperial 
o olíicio de 4 do mez passado da mesa do collcgio eleitoral 
da Cidade de Pouso-Alegre, remellendo a authentica das actas 
da eleição dos membros da Assemhl0a Legislativa Provincial 
pelo 5." dislrido dessa Provincia, a que se procedeu no dia 3 
do corrente mcz, l\Ianda Sua :\lageslade o lm perador declarar 
a V. Ex., para as communicações convenientes, que, conforme 
a expressa disposição do art. 84 da Lei n." 387 de 19 de Agosto 
de 18/t.ü, as authentieas das netas, que o art. 79 da mesma Lei 
manda remetter ao l\linisterio do lmperio nas eleições de De
pulados á As;embléa Ger;1l, devem ser enviadas ás Assembl0as 
Provinciaes, nas eleições dos seus men1llros, por intermedio dos 
Secreta rios das mesmas Asse mhléas. 

Deus Guarde a V. Ex.-José lldcfonso de Soztza Ramos.
Sr. !)residente da Província <I e Minas (;praes. 

N. 568.-FAZENDA.- Em 5 de Dezembro de 1861. 

lkclara de1·er sahir da Commissão arbitrada aos empregados de uma l\Iesa 
ole Ht•nt!n' n okspeza de lnzl's <la mt•,;ma 1\apartiçiio, por ser tal dcsJleza 
dt• t'X(Il'dil'nt<'. 

Mlnls!Prlo tios Nt•~odos tia Fat.l'lltla.- 1\io de Janeiro em 5 
til' 1lt•mu1hro dn IH!il. 

José l\laria ua· Silva Parauhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nadonal, communiea ao Sr. luspeelor da Thesouraria 



de Fazenda do Pamnú, em rrsposla no sru officio n. o 11G de 
8 de Outubro ultimo, quo npprova a sua deliberação de fazer 
conservar um lampeão na porta do prcdio em que funceiona 
a Mesa de Rendas de Antonina, devendo a despeza, que he de 
expediente, como a da luz destinada ao Corpo da Guarda, sahi1· 
da Com missão de 25 • f o, arbitrada pela ordem 11. • 59 de 22 do 
Outubro de 1856. 

José Maria da Sih-rt Paranho.c. 

N. 569.-- Em 5 de lJczcm bro de 18f.l1. 

O SPllo fixo de 1'1Hia mria folha <Ir papel scgmHio o sru l'urmalo, não pótle 
C\cetler de 200 n'is. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Tlio de Janeim em 5 
de Dezembro de :1861. 

José 1\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Thc· 
souro Nacional, communica ao Sr. Inspeetor da Thesouraria d1~ 
Fazcmda do Paraná, em resposta ao sc~u olfteio 11." 121 dn :!5 1In 
Outubro proxirno passado, qtH~ hc~m resolveu a c~onsulla do Col
leetor das Hc~ndas Geracs de Coritiha sohrn a intelligt~nria da 
observ<Jção 2." do art. 58 ~ :1. 0 do ltcgulnmnnlo dn 2fi de De
zembro de 1860, dcclar:mdo-lhe não poder nxet~dnr de 200 rs. 
o sello fixo de cada meia folha de papel, segundo o seu for
mato, na conformidadP da disposição 2. • do nrt. 11 ~ 9." da 
l.Pi n. o 1.114 de 27 do Setembro do armo proximo pas
sado. 

José Maria da Silva Paranho.~. 

N. 570.- Em 7 de Dezembro de 18GI. 

O pedido tias Thesourarias para :lllgmPnlo de nedil.o< d•·n- sPr jus! ifil·:ulu 
... tlemonslratlo l'lll d••ta lhl'. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Hio d•~ Janeiro ~~m 
7 de Dezembro de 1861. 

.José .Maria da Silva Paranhos, l1residenle do Tribunal do 
Thesouro Nacional, concedendo ar) Sr. luspecll)l' da Tllc;ou-
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raría d11 ·Famnda do Espirilo Santo o augnwnt.o d~ ct•edito 
eonslanln do seu otllcio n." 53 de 1 O de Outubro ul.limo, da 
quantia de 573:tiil59 para as despezas da verba « Alfandegas » 
no exercicio de 18G0-1P.61, lhe declara, que &emclhanteli pedidos 
devem ser justificados com a dcwonstraçüo da despeza feita n 
por fazer, df•senglobadamentn, a fim de que o Thesouro possa 
avaliar a tll't:l'ssidade do aUf4"11iento. E pur t$til occasii\O or
dena ao Sr. lnspPctor que informe qual a rnzão porque deixou 
de observar as disposi<;õcs das ordens de distribuição de cre
llilos, pedindo o de que se trata, depois de 11ndo o respec
tim exercício; e outrosim que informe se a despeza para 
q1w pede supplernento já foi e(fectuada ou não, c no caso afir
mativo qual a autorisação para fazú-la. 

José JJl a ?'ia dtt Silva Paranlw.ç. 

:\. i.i'l! .-lMI•EI\10.-A\iso 1k !l de l)pzf'rnh:o de 1R(i1. 

: ... l't·••sicl<-nlf" ela i'rn\Ínria do ~laranh:ín ciPt laranclo f! li<' 11HI lr.nt~ do ~P
IItinario Lpi':l'op::l, qw· 111~ HH'IIIi>ro ela \sse111lli<'a l<er<ll L(~gislativ;l, ll•ua 
clirc•ito ao ><'il 1 I'IH'Ín)('nfo IH' lo tt-111po dt•eorriolu oi(' sun 1olt;a (1 Provinl'ia 
ao dia o•m qur o'OH\rcou a ~ozar da lircnca roou·•~did;~ P.d\l Ordiu;1rio, 
qur lu• I'OIIIJ>Pirnll' para ront·Pclt'·-1;1, ni"io oh<tan!P ufio rulrar ln~o uo I'X(')'
t it·io éllllt·s dt· obl('l' a lict_'IH:a. 

G.a Seec:fío.- Hio de .Tandro.-:Minislerio dos l\iegocios do 
I nqwrio c til !) dn DPzcm bro de 1 H fi 1. 

! IIm. <' Exm. Sr. -Foi ouvida a Secçiío dos l\egoeios tlu 
r lll)WJ"io do Conscllio de Estado soht'f' o recurôo que o pro
I'UI'arlor Fiscal ela ThP,ountria dn Fawn1la d<'ssa Provinda 
inl•·rpôz da onkm que V. Ex. exp<~dio ;í mPsuta Th<•souraria 
cm 10 de .Janeiro deste ar111o (e solm~ o <lllttl Y. Ex. informou 
••ttt o!nl'io n." 2:í dP :27 do lllPSilHI lltPz ), para que ao llr. 
Joiio !'edro Dias Yicira, lente de rlwtoriea ~~ ~Pographia do 
St>minario Episcopal, se pagasse o respeclivo ordenado vencido 
do dia 1:1 dt• Setembro do anno passado, em que foi Pnccr
rada a Assuuhl{•a •;era! LPgblatiYa, de que dlc era membro 
eomo Drputado. atú o dia 27 do mesmo mm: e anno em que che
gou a essa Pnn iuria de seu re;:i'rsso da 0\rte, não obstante a 
orpo;.;ição qun a tal paganH•nto llzf'ra a Theso.uraria de (lCCOJ;du 

1'01:1 o pan·<·nr da Junta de Fazrnda de 2i de Novembro, sob 
os seguin1Ps fundamentos exarados nos pareceres da 3.a Secção 
da Contadoria de Fazepda e do Procura_dor Fiscal: 1.0

, porque, 
s<·gun!lo n ontem do Tlwsouro n. o 9f{ dP 25 dr Novembro de 



ts:m, () F.mprrgado Publico qUI', u~pois de finrla a St'Ssão tcglsa 
laliva, não volta ao exm·cicio do seu emprego, sú (:abe ser 
abonado do seu ordenado se obtiver licença; não estando 
aquelle lente neste caso, por isso que a licenç,a que elle obteve, 
em virtude da qual deixou de reassumir as funcções do ~fagis
terio depois de sua chegada <l Província, lhe foi concedida por 
autoridade incompetente, qual o Revm. Bispo Diocesano, qun 
sú púde dar licença aos Parochos, e não aos lent€s do Seminario, 
que na qualidade de Empregados Publicas, que são, sú a podem 
alcançar da autoridade Cível, na fúrma, da Lei de 3 de Outubro 
de 183'1., e mais Legislação em vigm·; 2. 0

, porque, quando seme~ 
lhante lie'ença pudesse vigorar, não aproveitava ella ao lente 
em questão, visto como desde a data de sua chegada á Pro
víncia atr~ a em que obtivera a mesma licença (G de Outubro), 
e o-Visto-,da Presidencia lançado nella a t:l de Outul>ro, de
correrão dias em que devia estar no exercício de sua cadeir11; 
e uma semelhante falta de fmquencia, nnterior a licençn, não 
p6de sr~r sanada, vnrilie;Hlo, corno cst:í, qrw o Ernprng:Hio Pu
!Jiko não vollnrt ao r~x,~r·eido do seu nmprP;.;o. 

J~ Sua l\Jag,!slade o imperador, de eonfonuidad<) eorn i\ sua 
Imrnediata Hesolução de 28 do mez pas:;ac!o, tomada sobre 
parecer da referida Sel':ção, exarado em Consulta de 26 de 
Setembro an!J)C(~drmle, i\Innda dedarar a V. Ex que niio pro~ 
C(!dem <ts razt:íPS do recurso: 1 .o, porque porln11r os Bh,pos con
ceder lil~ença aos lentes dos Se mina rios, ficando e!lu porém 
dependente do assentimento da autoridade Civil para produzü· 
todos os seus ell'eitos, do n~esrno modo por que se pratica u 
respeito dos Pnrochos; 2. 0 por:que, no caso de que se trata, 
o Presidente da Provineiu prestou o seu assentimento ú licença 
concedida pelo Bispo ; e não estando fixado em Lei o praao 
dentro do qual o empregado que he membro do Poder Le
gislativo, deve-se apresentar para exerçer o e11rprcgo, não sa 
póde cot)siderar excessivo o tempo que mediou entre a chcg~da 
daquelle empregado á Provirwia e a data da licença. 

Deus Guarde a V. Ex.- José lldefonso de Souza Ramos.-. 
Sr. Presidente da Provincia do l\Inranhão. 

d :ao sw.ss. &32 e 



N. 572.-JUSTIÇA. -Aviso un 9 uc Dezembro de 1861. 

I 11 "lias suscitadas a r~s~ 
Ao Prcsitlcntc !la Pro,inr.ia do Pia~Ihy.-Rr,so ~·c t·uv• 

peito do rcguueulo t c cus as. 

t.8:l6, n Rmprrgadn Publico quf', unpois de linda a st>ssão lcgis .. 
!ativa, não volta ao exnrcicio do seu emprego, sú 1:abe ser 
abonado do seu ordenado se obtiver licença; não estando 
aquelle lente neste caso, por isso que a licenç.a que eile obteve, 
em virtude da qual deixou de reassumir as funcções do Magis
terio depois de sua chegada á Provineia, lhe foi concedida pot· 
autoridade ineompdentc, qual o Revm. Bispo Diocesano, que 
só púde dar licença aos Parochos, e não aos lentes do Seminario, 
que na qualidade de Empregados Publicos, que são, só a podern 
aleançar da autoridade Cível, na fórrna da Lei de 3 de Outubro 
de 183',., e rnais Legislação em vigor; 2.", porque, quando seme
lhante lic"ença pudesse vigorar, não aproveitava ella ao lente 
em questlío, visto como desde a data de sua chegada á Pr(l
vincia atfi a em quo obtivera a mesma licença (G de Outubro), 
e o-Visto--da Presidencia lançado nella a 1:l de Outubro, de
conêrão dias em que devia estar no exercício de sua cadeira; 
e uma semelhante falta de frequencia, anterior a licença, não 
ptÍde ser sanada, vnrifieado, como est:J, qtw o Emprngntlo l'u
lllir:o não voltou ao ~~xnrddo do seu nmprngo. 

E Sua Magt~stade o Imperador, de eonfonuidadn eow u sua 
lrurnediata Hesolução de 28 do mez passado, tomada sobre 
parecer da referida Secção, exarado em Consulta do 2G de 
Setembro anl!~cl•.denle, 1\Innda dedarar a V. Ex que nflo pro
et~dem :ts raziks do recurso: 1 .", porque pork111 os Bh,pos eon
ceder liecnça aos lentes dos Seminarios, licando ella porém 
dependente do nssentimento da autoridade Civil para produzir 
todos os seus ell"eitos, do rnesruo modo por que se pratica a 
respeito dos Parochos; 2. 0 porque, no caso de que se trata, 
o Presidente da Província prestou o seu assentimento ;\ licença 
concedida pelo Bispo ; e não estando lixado em LPi o praw 
dentro do qual o emprt'gaclo que hc membro do Poder Le
gislativo, deve-se nprescntar para exercer o emprego, não se 
póde considerar excessivo o tempo que mediou entre a chegada 
daquelle empregado á Proviqeia e a data da licença, 

Deus Guarde a V. Ex.- José Ildefonso de Souza Ramos ...... 
Sr. Presidente da Província do Maranhão. 



N. 573. --A viso de 9 de Dezembro de 18G I. 

Declara que em quanto niío f<lr alterada a tahclla annexa ;w D1•rrrto 
n.0 2.:Hn de 5 de Fen~reiro de 185\J, dcn~·sc continuar a l'ohrar os rmo
lumentos de :>OSOOO peJos títulos de remoçao tf,s .luiz('s 1k llireilo d1• 
umas para outras Comar~as. 

Ministcrio dos i\egocios da Justi1:;:1. -!tio de Janeiro em fi dc 
llezernbro de 18GI. 

111m. c Exm. Sr. -Tenho a honr:1 1k c.onllll!Hlif'dl' ;i Y. Ex. 
para seu conhecimento que S. l\J. o Imperador, Conl'onnando
se mm o parecer da .SPcçfio de J usl i1::1 do Consi'l h o di~ Estado, 
Houve por hcrn Decidir, por Sua llll['erial !tesoi1H;iio rk q. do 
corrente, IJUe, em <Juanto 11iío für coHlpüleJitenH'nl:~ allera<la a 
tabella anncxa no Tkcrdo 11. 0 2.:l\fl d1~ l) d1~ F<~v~~n~iro de 
185!), deve-se continuar a cobrar o3 emolumentos de vinte 
mil réis pelos ti tu los de re~twçfio <los Juizes de I>in·ito de Ulllas 
para outras comarcas. Com esta cr>rHmuniear;iío ~'~'-'JHmdo ao 
Aviso de V. Ex. de r,. de Março ultimo COIICCI'IH'll[() a esv~ 
assumpto. 

Prevaleço-me da occasiiio JWra renovar o . .; meus prolr,l.o:·; 
de estima e considcraçiín a V. Ex. a quem Deus l;uanln.·-Fran
cisco de Paula de N cg1·ciros Sayiito Loúatu. - ,\' S. Ex. o 
Sr. José .Maria da Silva Paranhos. 

N. 574.-AGlliCULTUilA, COi\DiEllCIO E 01HL\S l'UnLIC:\~·:. 
Aviso de f) de Dczcmbm de 1BGJ. 

Obri~a a Agencia IJHC a Cornpanhi,1 dn ~í'~uros :i\larilinw' - ~c~mid;ull'
do Rio ~~~~ Janeiro, I'Siahclrecu na C;~pital da l'rorinl'ia de l'<·rnami>IH'n, 
a ringir·se nos balanços dns respcci.Í\ a-; OJH'fil(Ü('S ao JHodí'lu ;nnte\o no 
JJecreto n.o 2.67!.1 de 3 de Non•mbro de !tiGO. 

Dir<!cloria Central.- Rio de .Janeiro .-1\Tinislerio elos Nl'go
cios da Agricultura, COIIlllh;reio e Obras Puhl!r;IS Clll n de 
J)ezcmbro de 18G1. 

111m. c Exm. Sr.- Não snndo prorcdcntcs as razões alle~a
das pelos negociantes Guilherme Carvalho & Comp., r. o ollicio 
que dirigirão a V. Ex., e que acompanhou seu oLlicio de 12 
do mez passado, para se julgarem dispensados de apmsnnlar o 
balancete das openu;.ões <JlW tem f•lf,•ctuado e conl.ínuar;i a 
clfectum· a ag-cnl'ia da Companhi:t <li~ S<~p;uros l\laril.il!lilS s~~-
gnri<lade do Hio d:~ JatwirD, (':;la!H:iccida 11a Capital d1•:;::J l'ro
lincia, nos lermos do Decreto 11." :Um.l de :J de Nvn·mbro 11<;. 



1860, convém que V. Ex. lhes faça constar que, com quanto 
não sejão obrigados a confeccionar um balanço idcntico ao da 
Companhia de que bc filial a Agencia que admlnistrão, nem 
por isso se devem supp<ir desligados da obrigação de se cin
girem ao modelo anncxo ao referido JJccrcto, formulado para 
as Companhias de Seguros, em tudo o que fôr de possível exe
cução, quando tiverem de dar conta do estado das respectivas 
operações, ficando sujeitos ás penas que a v~gislação impõe 
aos seus infractores, se continuarem na inobservancia do citado 
Decreto, cujo cumprimento rccommcndo a V. Ex.: o que tudo 
já foi decidido em Aviso de 26 de Agosto ultimo. 

Heus Guardo a V. I~x.- Manoel Felizardo de Souza c hlello. 
- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 575. -Aviso lle 10 de Dezembro de 1861. 

Lrgitima o imprtlimcnto dos empregado,; publicos por occasi1lo de fallccC 
mcnto de pessoas de mas familias c por gala de casamento. 

Directoria Central.- Rio de Janeiro.- :Ministsrio dos Nego
dos da Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 10 do 
Jkzembro do 1861. 

111m. c Exm. St·.- Não encontrando no Decreto n. 0 2.748 
de 16 de Fevereim do corrente anno disposição alguma rela
tiva aos dias em que se devem considerar legitimamente im
}Jedidos os Empregados Publieos sujeitos ao .Minislerio a meu 
eargo, por oceasião de falleeimento de pessoas de suas famílias, 
e por gala de casamento, expeço nesta data :.~s providencias ne
eessarias para que seja seguida no mesmo Ministerio a regra 
que o Hegimento de 2U de Janeiro de 1812, posteriormente 
explicado pelas ordens do Thesouro n. 0

' !)8 de 21 de Abril de 
18Hl e 4-38 de 31 de Dezembro de 1856, cstatuio sobre seme
lhante assumpto para os Empregados Puhlicos subordinados á 
repartição a cargo de V. Ex. 

O que communico a V. Ex. em resposta ao Aviso ílUc tnc 
dirigio com data de 26 de Novembro ultimo. 

Deus Guarde á V. E:t.- Manoel Felizardo de Sottza e Mello. 
- Sr. José Maria da Silva Paranhos. 



N. 1>16. -IMPEIUO.- Aviso de 11 de Dezembro de H!Gl. 

Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro Ullprovanclo as dl'!ilH·ra<Joes 
da Prcsideocia pelas quaes forno annullados os trahalhos da .Junta rk !Jua
lificaçao de Votantes, t• do ConsPiho l\lunieipal dP Herurs11 da l'amdua 
•le Nossa Senhora da Conceição de An~ra <los R<'is, ,. '"' adiar a 11111a 
t•lcição de l'leitores 'I'"' se <leYia fazer pPia dita qualifir;u;ão. 

:p Secção.-Hio de Janeiro.- !llinistcrio dos 1\it·gocios do 
Impcrío em 11 de Dezembro de 18fH. 

lllrn. c Exrn. Sr.-Levei ao alto conhecimenlorlcS.l\I. nlllt
perador a representação de varios cir\,;Jdãos habitantes da Paro
chia de Nossa Senhora da Conceição da Cidatlr~ de A n~ra dos Heis, 
pertencente ao 4. • districto eleitora I dessa Jlrovihcia, e os o!D!'ios 
do Vice-Presidente da mesma, de 6 tJ 23 de A~bsto ultimo, ver
sando tudo sobre os actos pelos quaes o mcsll!(l Vice-Presidl'n!e 
resolveu : 1. o annullar a qualificaçfío de votantl's a que se pro
cedeu em Janeiro do corrente anno na dita Parocitia: 2." adiar· 
até a decisão do Governo linpcrial sobre ~:sta qnalilieação a elei
ção de Eleitores que devia ser feita ein o t.o tle Setembro passado; 
3.", finalmente, ánnullar tatnbem o Conselho .l\lunicipal de Re~ 
curso da referida Cidade de Angra dos Heis. 

E o Mesmo Augusto Senhor, confortnando-se por Sua Imnw
dlata Resolução de 30 de Novembro proximo passado com o pa
rocer da Secção dos NegoCias do ltnpcrlo do Cohsel!to de nstado 
exarado em Consulta de 26 de Ontubto anteccdehtc, Houve pot· 
bem approvar os referidos netos: o primeiro, por ler funccioüado 
como Membro da Junta de Qualificação o cidadão Alexandre lJcr~ 
nardino de Moura, que tllto sé àchava qualificado votante na pa
rochla, contra o que tlecidit'1lo, de accOrdo com o art. 1. o, ~ 1." 
do Decreto n.o 842 de 19 de Setembro de 1855, c o art. 5. 0 

do l)ecteto n. o 1.812 de 23 de Agosto de 185G, os Avisos de 8 
de M:àio c i 1 de .Junho do cbrrente anno; o sc~untlo, por depender 
da decisão definitiva do Governo Imperial, sobre a annullação da 
qualifica~ão dos votantes da rnencionàtla Parochia, o litzer-sc va
lidamente a eleição de Eleitores com a qualificação do anno pas
sado; e o terceiro, linàlmcntc, por ler servillo no Conselho :\lu
nicipal de Recurso da Cidade de Angra dos lteis corno Eleitor 
mais votado, nà falta dos Eleitores da freguezia, séde do Termo, 
o Cidadão Jose Francisco da Silva, rjfle não devia ser convbcado 
pára tal filfl, em conscquencla de srr igualmrnle o JuiJ. de 
Paz tila!s vobdo da Freguelia da U!!dta, de con!',Jrnrl•!acle com 
os Avisos n. 57 de 22 de Março de l8ft-7 e n." 65 de G de~ Abril 
do mesmo anno, § 2.0

, tendo além disto o dito Conselho dni
xadó de estar reunido os quinze dias marcados na Lei, rontra 
o que dispõe os Avisos n." 65 de 6 de Abril de J8i7 ~ 1. ". 
n. 0 60 de 10dc Maio, n." 10'1lle 5 de ~elembro de 1~5'j8, e n."23 



de 2:3 de .lancit·o de 18'~~L O qne eommunico a V. Ex. para 
seu eonhceimento. 

])cus f;uardc a V.Ex..-José Jldefonso de Souza Ramos.
~~·, Presidente da }1rovincia do Hio de Janeiro. 

N. 577. -Ar. JUCULTITRA, COi\JJ\rERCIO E OBRAS PUBLICAS. 
Portaria de 11 de Dezembro de 186L 

Jlá inslrucNrs proüsorias Jlara o plantio c consrrvacão dtts norcstas 
da '~ijuca c Painciras . 

.Sua l\Iagcstadc o Imperador Ha por hem approvar as se
{.(Uinlcs lnstrueções provisorias para o plantio c conservação das 
Jlorcstas da Tijuca c das Painciras. 

Art. 1." Nos terrenos nacionacs sitos na Tijuca c Paineiras, 
cstahclcccr-se-ha uma plantação rcgulm· de arvoredo do paiz. 

Art. 2." Esta plantação se fará especialmente nos claros das 
llornstas existentes nos ditos lugares pelo systema de mudas, 
dev<mdo-se estabelecer, nos pontos que forem para isso esco
lhidos, s!'mentciras ou viveiros de novas plantas. 

Art. 3. o A plantação se fará em linhas rectas parallelas entre 
si, sendo as de uma direcção perpendiculares ás das outras. 
O trabalho começará das margens das nascentes para um c 
outro lado, com a distancia de 25 palmos entre urnas c outras 
arvores. 

Art. !~.o As mudas que se cmpre~arem não terão menos de tres 
<mnos, nem mais de 15 de idade, c poderão ser colligidas nas 
matas das l'aineiras, devendo a plantação ter lugar na estação 
propria. 

Art. 5. o l1ara dirigir este sPrviço havcr:í um Administrador 
na floresta da Tijuca e outro na das Paineiras, com o venci
mento mensal de 90:1)000. 

Art. 6." Além destes emprc;.;ados haverá um feitor em cada 
Jlorrsta, encarregado cspecialmnnt.e da plantação c escolha das 
mudas, com o vencimento dia rio de 2:jji000, c tantos serventes 
quantos forrm julgados neccssarios, conforme o desenvolvimento 
do serviço com o vencimento lambem diario de 1:t)a00. 

Art. 7. 0 O lnspector (;era! das Obras Publicas poderá em~ 
pregar nest<~ serviço, como serventes, alguns dos escravos da 
nação que se achão :í sua disposição, com a gratificação de 100 
rl-is diarios, além do sustento c roupa. 

i\ rt. 8. o Aos Admini~lradores, feitores c serventes das 11o
rl'slas, incumbe impedir a !lamnilieação das arvores, devendo 
prender c remcllcr ú aulol'ida!le policial mais vizinha para ser 
Jlroecssada <J pessoa que !i_ir encontrada em llagranlc delicto. 



Art. 9." Empregarão todo o zelo na consel'vação das cslt'adás 
que atravcssão ou atravessarem as llorestas; n;io admitlindo 
dentro das ultimas individuo algum que não esteja competen
temente autorisado com a ncccssaria portaria de licença, quer 
seja ou não para caçar, c inspccdonando-as de modo que não 
sirvão dn asvlo a mal feitores. 

Art. 10. Os Administradores seriío de nomeação do "Ministro 
e S!1cretario de .Estado dos Negodos da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas; os outros empregados seriio nomeados pelo 
Inspector Geral das Obras Publicas do município da Ct!rle, o 
}JOr elle despedidos conforme as cxigencias do senifio. 

Art. f 1. Os Administradores receberão os seus Ycncimen!os 
á vista de um attestado do Inspector Geral; os outros empre
gados por via de uma feria quinzenal, organizada e assignada 
pelo respectivo Administrador, na qual poní o Engenheiro do 
districlo a no la de- Confere- e rubricará. Esta feria, depois 
de rubricada pelo Inspector Geral, na fôrma actualmentc em 
pratica, será remettida ao Thesouro para se froccdcr ao pa
gamento. 

Art. 12. Nos dias 1 e 1G dn cada mcz os Administradores 
entregarão ao Engenheiro do districto o ponto gnral da quin
znna, o qual depois de o rubricar rcmetlc-lo-ha á Bepartição 
Geral das Obras I>ublicas, para á vista delle se proceder á 
conferencia da feria. 

Este ponto Hc<~rá archivado na Hepartição competente. 
Art. 13. Quando houver necessidade de qualquer material, 

os Administradores farão um pedido na fôrma do cstylo aclual
mcntc em pratica. 

Art. 14. Os guardas das matas coutadas c encanamentos 
coadjuvarão os Administradores em tudo que fdr rdativo ao 
snrviço das florestas e em harmonia com as suas respectivas 
obrigaçües, prestando-se ás suas rcquisiçücs sempre que as 
necessidades do mesmo serviço exigirem. 

Art. 15. Os Administradores c Hl<IÍS empregados serão obri
gado• a residir nos lugares que lhes forem de~ignados para o 
trabalho ordinario de todos os dias, podendo ser transferidos 
temporariamente de um ponto para outro sempre que fôr isso 
necessario. 

Art. 16. Ilc expressamente prohihido o eúrto de madeiras 
de qualquer qualidade, llcando por isso responsavcis os Admi
nistradores, guardas das matas e mais empregados. 

Art. 17. No principio de cada mcz até o dia 8 fará o Admi
nistrador o relatorio do estado do serviço, mencionando o nu
mero de arvores plantadas, sua qualidade e idade provavel, c 
o numero de braços crr.pregados, informando sobre o estado 
da floresta, c se as novas planlat;ücs prosperão, e descrevendo 
qualquer outro serviço quo se houver feito durante o mez. Este 
rclatorio será enviado ao Engenheiro do districto, que o rcmet-

Decisões <lo Governo, iO 



terá á lnspecção Geral das Obras Publicas, depois de fazer sobre 
elle as considerações que julgar convenientes. 

Art. 19. O lnspector Geral das Obras Publicas c os Enge
nheiros dos districtos que comprehenderem as florestas das 
Painciras e Tijuca, inspeccionarão os trabalhos das mesmàs, 
c darão mensalmente conta do que ncllas observarem. 

Palacio do Rio de Janeiro em 11 de Dezembro de 18(31.
Manoel Felizardo de Souza e Mello. 

N. 578.-FAZENDA.- Em 12 de Dezembro de 181H. 

Os Guardas das Alfandegas ou Mesas de Rendas postos a bordo dos na~itJs 
dévem réceber sómente dos cofres do Estado todos os vencimentos a que 
tiverem diréito. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 
12 de Dezembro de 1861. 

Jos~ Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista a representação da Di
rectoria da Praça do Commercio da Cidade de Porto Alegre, 
contra a pratica de serem pagos pelos navios que se diri
gem ao porto da dita Cidade os Guardas postos a bordo 
dos mesmos pela Alfandega do lHo Grande, ou pela Mesa de 
Rendas de S. Josú do Norte, em virtude do que fôra estabe
lecido pelo art. 11 do Regulamento n.• 2.147 de 10 de Abril 
de 18!>8, que rcproduzio a doutrina do Decreto n. • 653 de 2t.. 
de Novembro de 1849, art. 4.•; e tomando outrosim em con
sideràção o que ácerca de semelhantes serviços dispõem os arts. 
379 c 380 do Regulamento n.• 2.647 de 19 de Setembro de 
1860, pelos quàes não se impõe ao Commercio se1r.elhante onus; 
recortunonda ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda de S. 
Pedro do Rio Grande do Sul, que expeça suas ordens ás Re
p:irtições competentes para que Sfl observe d'ora em diante 
o disposto no dito art. 379, com applicação aos referidos 
n~tvios, tlãó de\'endo os Guardas receber do Commercio, mas sim 
do Estádo, os Vétlclmetltos que lhe competirém durante o 
tempo de suá villgem do ida e volta. 

Jose Mdt·ia da Sil-va Paranhos. 

- Ctlmnmnicou-sc á Presidcrtcia lia Província. 



N. 579.-Em 12 de Dezembro de 1861. 

Sobre a cobrança de direitos de expediente de mercadorias já deSlJachadaS 
para consumo. 

Mlnisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 12 
de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fa
zenda da Província do Rio Grande do Norte, em resposta ao seu 
oficio n. • 52 de 30 de Julho de 1860, c para que o faça constar 
á Alfandega respectiva, que na fórma do Tit. 5.", caps. t.• e 5. 0 

do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, não são devidos 
direitos de expediente pelas mercadorias já despachadas para 
consumo, e transportadas dos portos habilitados de uma Pro
víncia para os não habilitados de outra, ou de uns para outros 
portos da mesma Província ; e sim das despachadas com carta 
de guia em uma Província que chegão a desembarcar nos portos 
habilitados de outra, salvas as excepções expressas no mencio
nado Regulamento: ficando portanto entendido, que as merca
dorias despachadas na Província de Pernambuco com destino 
á do Rio Grande do Norte não estão obrigadas aos respectivos 
direitos se forem descarregadas em Pirangi ou em outro qualquer 
porto ainda não habilitado da dita Província. 

José JJfaria da Silva Paranhos. 

N. 580.- Em 12 de Dezembro de 1861. 

Manda destacar, para desembaraço do comrncrcio
1 

trcs em11rcgatlos da He
c('bedoria da Bahia para arrecadarem na Alfanucga da mesma l'rovincia 
o sello fixo c proporcional. 

l\1inisterio dos Negocios da }'ilzendn.- Uio de Janeiro em 12 
de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, attendendo á representação da Junta Hirectora 
da Associação Commm·cial. da Prn~.a da Bahia, com as quaes se 
conformão as informações da Jlrcsidencia da llro~incia c da 
respectiva Thcsouraria de Fnzenda, ácerca do embaraço que 
solrre o commercio por ter de recorrer muitas vezes á Rcce
bcdoria das Rendas Internas, que se acha collocada na cidade 
alta, para ~ellar os seus titulos, ordena ao Sr. Jnspcctor da 



ThcsoUt'aria da mcsrlla Provinciu que fal.:a executar as seguin
tes inslrucções, de conformidade com o disposto no art. !)7 do 
Regulamento n.• 2.713 de 26 de Dezembro de 1860. 

1.• Destacar-se-hão da Rceeberlnria das Brnrlas Internas trcs 
empregados, um dos quaes será o Fid do Thcsourciro o os 
outros dous escolhidos pelo Administrador d'cntrc as dasscs de 
Escriptururios c Alllannenscs, para auxilinrcm, no cdificio rla 
Alfandega, a arrecadação dn iruposlo do sello fixo c proporeio
nal, que tiver de ser pago na mesnw J\ecc!Jedoria. 

2. • Estes Empregados assignarão o ponto na dita Alfandcga, 
c ahi estarão sob as vistas c fiscalisnção do respectivo lnspedor, 
que os nuxilianí, em tudo o qne depcnrl<'l' dr~ sua autoridade, 
para o fiel dPsempenho e boa onkru dll serviço que lhes lw 
prcserípto. 

As duvidas, porl·~m, f{Ul~ se suscitarem por oceasião da co
branç.a do imposto, de que ~e trata, serão dt·eididas, na fúrma 
d? art. 121 do Regulamento de 26 de Dezembro, pelo Admi
nistrador da Heerbedoria, debaixo de cuja jurisdieção continua
rão a estar os ditos empregados. 

3." A receita diari::t, que por este modo fOr arrecadada, serú 
recolhida irnpreterivelmento ao cofre da llecebedoria no dia 
immcdiato ao da cobrança. 

4 .. • A Thcsouraria de Fazenda, de aecordo com a ltecehe
doria, cstabelecrrá o mctltodo da cscripluração que se dev1~!'Ú 
seguir nesta arrecarlacão. 

5." O sobredito Fiel do Tllcsourciro, em seus impedimentos, 
será substituído por· quem o mesmo Tltcsomoiro designar, e os 
l~scripturarios ou Amanuenses por outros Emprep;ados da Be
cebedoria, da Thcsouraria ou da Alfandega, como mais facil c 
conveniente parecer ao Sr. Jnspector. 

G. • O scniço de Continuo scrú feito pelos Empn·,S'ados qun 
o desempenharem na Alf"anrlega ou na Hecchedoria, podendo 
o Sr. lnspector incumbi-lo desip;nadarn('nte a um d'<•ntre elles, 
se entender que a designação he ncccssaria ou preferível. 

7.• A dcspcza de mobilia c expediente sahini do credito dos
finado para as despczas da llecebeduria. 

José Man·a da Silva Paranhos. 

- Communicou- se á Prrsitlcneia da Província. 



N. 581.--IMPERIO.-Ci~·cular de f3 de\ :Orzcmbl·o dcJ1861. 

Aos Presidentes de Provincia drclarando qne as Villas, novamente cr~adas 
depois da designação geral dos collcgios cleitoraes feita em virtude da 
Le1, uão podem formar mllcgio, senão em yirtudc de a c to legislativo, 

3.• Sccção.-Hio de Janeiro.-1\Iinisterio dos Negocias do 
Jmperio em 1~3 de Dezembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.- Por Aviso de 15 de Outubro do anno 
findo, se declarou á Prcsidencia da Provi ncia de !\li nas Geraes 
que, determinando o § 3.• do art. 1.• uo Decreto n.• 1.082 
de 18 de Agosto uo mesmo anno, que haj5o tantos collcgios 
deiloracs quantas forem as Cidades c Yillas do lmperio; c 
não existindo disposi~ão alguma que exceptue ucsla regra as 
Villas creadas depois da divisão eleitoral das Províncias, nem 
havendo motivo para que se de semelhante cxcepção, devem 
formar collegios clcitoraes as Yillas novamente creadas logo que 
sPjâo installadas. 

POI' outro Aviso de 12 de Setembro ultimo se dL•clarou que, 
t!Ppois da designação geral dos collegios eleitoracs, feita em 
virtude do citado Decreto n.• 1.082, ntmhum púdc ser creado 
senão por acto legisi::Jlivo, á Yista da expressa disposição do 
art. 2.• do dito Decreto; c qUI\ por isso nos municípios ins
tallados depois daquella designação não dc\ern ser creados 
colh•gios eleitoraes, embora tt~nhão de dar mais de vinte elei
tores. 

Estando portanto em contradic<:fío os dous referidos Avisos, 
c convindo que sobre tão importante assumpto se t~xccutc a 
Lei de modo uniforme; Houve por bem Sua l\Iagcstade o 
Imperador ouvir a Secç.ão dos l\'cgocios do Imperio do Con
sellto de Estado, a qual, em Consulta de 9 do mez !indo, foi 
de parecer que a doutrina estabelecida pelo mencionado A viso 
de 12 de Setembro hc a verdadeira, <\ se deduz da eonfron
tação das disposif;ões do art. t.• ~ 3.", c do art. 2." daquelle 
})ecrclo, em virtude das quaes he indispcnsavel aeto legislativo 
para que se altere a primeira designação dos colll'gios eleito~ 
racs feita em obscrvancia do mesmo Decreto. 

Conlorrnando-sc o Mesmo Augusto Senhor com este parecer, 
por sua immediata resolução de 7 do corrente nJcz, manda 
declarar a V. Ex. que sú por Lei pôde ser altcraua a desig
nação dos collcgios eleitorars feita crn 18GO, ficando portanto 
revogado o rneneionado Aviso de 15 de Outubro do anrw pro
ximo preterito. 

Deus Guarde a V. l~x.-José 1/de(onso de Sou;:;a Ramos.
Sr. Presidente da Província de ..•. 



~ !l!SS ~ 

N. 582.-Aviso di' 1!l tlP nezP-mbro de 186t. 

Ao J?r(:~idepte 11• PrQvin,cia do t.l~nul\llío dcclanmdo qu~ 115 \~Ulaª. e1~inctu 
depois da designaçto geral dos (~oJiegjiJs clei~oraes f\llta em v1rt~dç .da 
J.eJ, C\lntiunllo a formar collegio, omquanto n3u kouver aclo legJs\abvo 
eu1 contrario. 

3.a Secção.-Rio de Jaueiro.-Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 13 de Dezembro de 1861. 

Ulm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua 1\lagcstade o bnperíldor 
o oficio de 18 de Outubro ultimo, em que V. El· pergunta 
se, tendo sido extincta a Villa de S. Vicente Ferrer d1Jpois de 
feita a divisão e designação dos collegios eleitorue~ de~sa J•ro
vincia, devem os seus eleitores vot\}r no collüiio do mupicipio 
de S. Bento, a que ficou incorporada a dita Villll, con~jde~ 
rl}ndo-se extincto o respectivo collegio eleltoral, ou sa deve 
este subsistir não obstante aquella extincção. · 

Sendo ouvida sobre o referido officio a Secção dos Negocios 
do Jmpcrio do Conselho do Estado, foi de parecer, e.m Con
sulta de 9 do mcz findo, que não podendo j\er \1\te,radp seoão 
P9f Lei, na fórma da segunda parte do art. 2. • do De(lreto 
n.o 1.082 de 18 de Agosto de 1860, a d~~ignação (}qs collegios 
eleitoraes feita em virtude do mesmo Decre.to, e dando-se e~!)a 
alteração tanto na creação corno na extincção de taes collejlÍO~, 
deve subsistir o da. e~tincta Villa de S. Vicento Feww. em
quanto o Poder Legislativo não resolver de outro modo. 

Conformando-se Sqa Magestade o Imperador <;OHl este pareçer 
por sua immediata resolução de 7 do corrente mel, qssün. o 
manda decla.rar a V. Ex. para sqa intelligenc~a ~ e~eo1,1ção. 

DciJs Guarde a V. Ex.-J os é Jldefonso de Sow;~ ~amQ~,-
81'. Presidente da Província do Maranhão. 

N. 583.-GUERll.A.- Aviso de 13 do Dezembro do 1861. 

Determinando que os Conselhos Economicos de todos os Corpos do exercito, 
f.\lÍstpates 11~s PrQvinçiai;, findo o semestre, remettão ás Tkesourarias; de 
fa~enda mua via do l,lalancete •le receita 11 despCZ1\ das enfermarias. 

t·" ~~reçtoçta Ger{ll.-:.',. • Secção.- ~ill (le ~ane\fQ..- Minis~ 
terio dos Nc~oc~o~ da Guerra em 13 de Dezl(mbro qe 1&61. 

lllm. e Exm. S~.- Muito regul(lr foi o procedimentQ da 
Thesouraria da Fazenda de sobr'estar no pagemento qe 378:jP17Q. 
deficit da caixa da enfermaria do 12. o Batalhão de Infantaria; 
pol'que, para ter lugar a indemnisação, cumpre verificar pré
viamPnte a rxistPrH·ia do dP!Icit por mnio da tomada de rontas. 



F.ntrotanto, como da demora que este processo occasloM, podem 
dar-se inconvenientes graves, que cumpre obviar, V. Ex. orde
lllll'íÍ. que os Çpnsalhos Economicos de todos os Corpos, findo o 
semestre, remcttão á Thosouraria da Fazenda uma via do balan
cete de .receita c dcspeza das enfermarias, á vista do qual so 
fará effectivo o preceito do Aviso de 12 de Abril de 185ft., reco
lhendo o saldo existente, ou satisfazendo o deficit, de cada uma. 
Este balancete deverá ser immediatamente remettido pela The
souraria da Fazenda á Directoria Ueral de Contabilidade deste 
Ministerio, para se verificar a sua cxactidiio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Pre~i
dento da Província de S. Pedro do Sul. 

N. !}Sr~.- FAZENDA.- Em 13 de Dezembro de f8Gf. 

Queima tja~ nqtas inutilisadas do Thesouro p~la Caha da Amortizaçllq. 

Ministcrio dos Negocjos da Fazenda.- Hio de Janeiro em 13 
de Dezembro de 1861. 

lllm. o li~m. Sr.- Deçlaro a V. Ex., em reposta ao seu 
omcio de 4- do corrante, que fica marcado o dia 18 dosta mez 
para a queima das diversas notas para essa fim rcservadl\S nessa 
RepnrLiçüo, devendo assistir a esse acto, em meu lugar, o Con
selhe.iro D{rector Geral da Contabilidade Joaquim Francisco 
Vi<)pnl). 

Coneprd.o com a Junta dessa Caix:a ~m quo a queima so faça 
no Ar~en&l elo Mllrinha, em qma das fornalhíls de qualquer das 
sua& ofllcina!i, para o que oosta occasião me dirijo ao Mlnisterio 
da :Marinha. · 

A conveniente publicidade deste acto deverá continuar a ser 
mantida por meio de annuncios pela imprensa, e fazendo-se 
não só a conferencia em um dos salões dessa Uepartição a 
portas abertas, mas tambcm a queima no Arsenal em presen
ça dos Membros da Junta c do Procurador da Corôa. 

Os caixões que contiverem os maços das notas conferidas 
deverão ser dopoi11 de l&cral\os o numerados, conduzidos para o 
Arsenal debaixo de guarda e ao ulcancc das vistas da Junta; 
e alli deverão ser por ella examinados, e verificada a sua exis
tcncia o estado, antes do proceder-se a queima, lanando-se do 
tudo a acta do co~tumc. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro Inspector Geral da Caixa da Amortização, 



N. 585.- Em 14. tll~ Dezembro de 1SG1. 

Casos de intenompimcnto de llr.cnçn~, uns tJnacs entretanto não se consí~ 
cJerãu estas renunciadas. 

Ministerio dos KPgocios da Fazenda.- Rio de Janeil'O em 14. 
de Dezembro de 1861. 

Jose Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional; n~meltc ao Sr. lnspeetm· da Thcsouraria de Fa
zPnda da Província tio Amnzonas, para seu ennhccimento, o 
Aviso junto por copia, <~xpedido em 31 de Ago5lo ullirno pelo 
l\linisterio da Justiça ao Presidente da mesma Província, visto 
conter elle a solução á consulta qun fez o Sr. Inspector no 
officio n." 8 dn 22 de 1\larr.o ultimo, relativamente aos venci
nwntos do Juiz de Direil() da Comarca de Solimõcs, Caetano 
Estellita Cavalcanti Pessoa ; observando-lhe porém, - que, nos 
termos do art. 23 do lkernlo de 29 de Janeiro de 1859, áquelle 
c não a este Ministerio devia ter sido dirigida a mesma con
sulta : c quanto á parte final uella- se os Ílresitlentes podem 
fazer vigorar licenças interrompidas, quando a interrupção 
não depende de vontade do licenciado, corno no caso do re
ferido Juiz, que, aehando-sc no gozo de uma licença concedida 
pelo l\linisterio da Justiça, n interrompeu com o exercício pot' 
tres dias, das funcções de Chefe de Polida interino, em virtude 
da ordem da llresidencin ; qne não se pótle fixnr urna regra 
g·eral pela qual se guiem as Tlwsourarias em taes casos, visto 
como sórnenle são eompetcntes para resolve-los os Ministerios 
a que pertencem os Empregados dt) que se tratar : deve en
tretanto o Sr. lnspector proceder de conformidade com a de
cisão proferida na questão vertente, que não considerou renun
ciada a licença, quando factos identicos se derem com Empre
gados do Fazenda. 

.José Maria da Silt'a Paranhos. 

N. 586.- Em 14. de Dezembro de 1861. 

Aos Empregados negligentes no exame c elas;;ilicaçiln das nwrcacJorias di'S• 
pal'lmdas s~ dcYem ap!Jlicar as penas du Hegulameuto das Alfnndegas. 

Ministerio dos Negocios 1la Fazenda.- Rio de Janeiro em 14 
de Dezembro de 1861. 

Communico a V. S., para o ueviuo conhecimento, que foi 
deferido o recurso que •;uilhcrnw de Cílslro & Comp. inter-



pozcrão em 12 de Abril proximo passado, do despacho dessa 
Alfandcga que os condemnou ao pagamento em dobro da dilfa
rença de 74:jJJ200 rs. contra a Fawnda Nucional, verificada em 
a conferencia da sabida, no despacho ele 50 peças de alpaca, 
das quaes, 30, cujos direitos deviiio ser calculados ccmo finas, 
pagárão com as outrns 20, como ordiunrias ; attenta a nenhuma 
parte que os recorrentes tiverão em semelhante engano c o 
que a seu favor dispüe a 2.' partP do art. GOG do Begulamento 
das Alfandegas; cumprindo qtw stjiío adycrtidos os Empre
gados que derão lugar a csse engano, c que em casos ana
Jogos Se appliqttCill aos IH'gligentes <JS penas IJUC O dito Ucgu
Jarncnto lhes impõe. 

Thcsouro Naeion01l !)!li t .1 de DezetHbrn de 1 f\ü 1.- José Maria 
da Silva Par anhos.- Sr. Cousellwiro I nspPctor tia Alfandega 
da Côrte. 

N. 587.-IMPERIO.-Aviso ut• JG de Dezembro de 1861. 

Ao Presidente da Provincia do Am~zonas npprovmulo as solHç<irs que deu 
ás eousultas que lhe f<'z 11 Camara .Muuicipal da Cidad•~ de Manáus 
sobre VercadorPs r. suppiPnt~s qilc niio comparc•·cm para prestar jHra
mento, nem aprcscntilo escusa dos car~os. 

3." Secrão.-Hio de Janciro.-~1inisterio dos !\'q::ocios do 
lrnpcrio êrn f(j de Dewmbro de 181H. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o officio n.• 54. de 22 
de Agosto ultimo, em que V. Ex. subrnette á consideração do 
Governo Imperial a soluçüo que deu aos seguintes quesitos 
propostos pela Camara Municipal da Capital dessa Província: 

1.• O vereador reei e i to qur~, f.eil:ln convidado para prestar 
juramento, não eomparPcP, ll!Jtn apresenta a sua escusa, na 
Júrma do art. 20 da Lei do 1." de Outubro de 18~8, incorre 
ua multa do art. 28 da mesma Lei'! 

2.• O cidadão que no quatrienulo findo era Vereador, e no 
actual fui eleito supplente, nfio comparecendo para prestar 
juramento depois de cotwidado, nem apresentando escusa, fica 
tambem sujeito á multa referida? 

3. • l)óde ser multado o \"(Jreador ou supplcnte eleito que 
n1o cornparecPr para prcstnr juramento depois de convenien
temente convi dado'? 

Fundando-se na díspooiçfio das Portarias de 28 de Fevereiw 
c 2 de Julho !lu 183:1, rn';pon!IPU Y. Ex. amrmalivamentc aos 
referi-dos quesitos, acc; :•scentanr!o que contra os eleitos que 
sendo chamndos para prestarem jurarne11lo cowo Yereadores 
ou supplentes nüo s•~ ar:·rscnl:io, n::'m dJo razões snllicientes 

IJt>cisõfs do Gorc:-no. 71 



para serem escusados, pód·~ haver procrdimrnlo criminal por 
infracção do art. 128 do Codigo penal. 

Em resposta cabe-me declarar que a decisão por V. Ex. dada 
está de accordo com o que se acha estabelecido pelas ciladas 

Jlortarias. 
Deus Guarde a V. Ex.-José Ildcf'onw de Sou~a Ramo~.-

~1'. Presi<knte da Pnnincia do Amawnas. 

N. 588.-AGRICULTURA, CO:\L\IEHCIO E OBHAS Pl;JHJCA~. 
Aviso de Hi 1k llPzrmbro de 18til. 

llrclara que nos tPrmos c!a l.Pi s;io pmliihitlns \olos por prueuradorrs para 
a eleiçJo de Dircctort'S das roinpailhin~ annn~ uws e <jH(' a i'l~SctuLléa grral 
dos respeetiYos .Areionistas (' !!<lo tiO (~O\PI'IIo tmprrird incumhe a decisão 
das dtniclas que rm >Ua nc·,·uc;~o otrc·;·;·n•rc•m ;ous Est:!tutos por cpH' el!as 

S(' l'l'gt'Hl. 

Directoria Central.- Hio tk .laneiro.-1\Iinisterio dos l\cgo
cios da Agricultura, Ctl!lllllen·.io c Ohras Publiens em 1 G de 
Dezembro de 18íit. 

Foi presente a Sua Magcstatle o I mpcrador o o meio de 27 de 
Julho ultimo, em que Ym., comD Presidente da Dircctori:J da 
Companhia de Se~uros Fitlelidad<·, cslahrledtla nesta Côrie, não 
sú trouxe ao conhecimento do \;overno Imperial as occurren
fias que liYerão lugar na sr·ssão da rPspecliva assemblt~a geral, 
celebrada no dia anterior, para o iim de se eleger a nova 
direcloria nos termos dos E~tatntos; mas lambem solicitou do 
mesmo Governo a solução das seguin!t•s ouvidas: 

l." Se, com pf~tiutlo a Y 111., rômo Pre;;identl~ tia Dirrctcria 
da referida Com[KIIlhin, a din~c<;ão dos trabalhos da nssemblúa 
gernl dos Accionislas, assiste-lhe o direito de n~eusar on 
aceitar as procurações pass11clas por indivíduos, que por Lei nüo 
teem a f:1cnldade de p<~ssa-las, para se fazerem representar na 
!'!eirão de Dirl'l'lorrs: 2> Se, nessa mc;ma qualidadr, lhe eompete a ycrificação 
da legalidade das procural;ões, salvo o direito de reclamação 
e protesto de quah[LH'r Aer;ionisla que se considere oiTcndido; 
ou si á asscmblóa geral elos Aecionistns incumbe tomar a si 
es5a verilienção, discuti-la ~~ tlcliherar sobre a validade ou mo
ralidade das prnl·nrar,fírs. 

E o Mesmo Augusto Sc~llllM, IPHt]() Ouvido o r.:. ,~eer da 
Secção 1h1s N•·:t.ocios do llll',l'~!'i•l <~·> Con:;dllo de Eslauo, ~lauda 
dcelnrar: 

t.• Oue c111 fac.e do ;~rt. 
Ticzcmbro, ('Orrthinat!n ('Oill 

I.! e ::2 lh' .\ ._.,, I p <I<· 1 f/.!:(\. 

':!.7 <lo Decrl'lo tl. 0 2.711 d<~ Fl de 
o~ U <lo art. 2.0 da L!'i 11.

0 1.0~6 
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rat;<1o para a eleição do Dircdores ou meutbro., da geren
eia ou administração das companhias c sociPdacles anonymas, 
devendo-se portanto considerar nulla a eleição a que se proce
deu na referida sessão de 23 de Julho para Dircctores dessa 
Companhia. 

2. 0 Que a decisão das questões relativas :í interpretação dos 
Estatutos de todas c quaesquer Companhias c Sociedades 
anonymas, com a unica exeepçfío do Banco do Brazil, per
tence ás respectivas assernbléa3 geraPs dos Accionislas c não ao 
Governo Imperial, a quçm no entanto devem ser trazidas as 
deliberações que por ventura forem tom::~das, corno já foi de
cidido em A1iso de,le 1\linislerio d\) í de Junho ultimo. 

O que commun:(o a Vm. para scn conhecimento, e intelli
g·pncia da asst)mbk~a ;~t'ral dos .\cciouistas di! Companhia dt) 
cuja J)in'cloria lw Pn·sidenlc. 

])()US Guan!P a Vm .-Manoel Fcli;:,ardo de Sou:;a e Mello. 
-Sr. Manoel Monteiro da Luz. 

N. 58\J.- F,\ZE~DA.- Em 1í de Dezembro U(' 1~Gl. 

Yenda de IJilhctcs de loteria das rro\indas na C•lrlP. 

l\Iinisterio do-; Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 17 
de Dezembro de 18!H • 

. Sendo evidente, em faec das disposi~:ões da Lei n. o 1.0!)!) de 
18 de Setembro de 181!0, que nesta CC.rte não podem ser ven
didos bilhetrs de loterias que não tenhão sido concedidas por 
Lei, c cuja extrncçfío não tenha sido decretada pelo Governo, 
nos termos dos ~~ 1. 0

, 2. 0 c 8. 0 do art. 2. 0 da mesma Lei 
n. 0 1.0!)!); chamo a attençfío de V. S. para o fac! o de pilr-sc ;\ 
venda nesta Cillade l,ilhctes de lokrias <k outrns Províncias, 
com o qual o!l'cndc-sc direclamcnlc o espírito daqnclla Lei, c 
perturba-se a ordem que o G;wcrno foi incumbido de manter 
nesta ma teria. 

Actualmcnte está sendo annunriada pelos jornacs desta Córlc 
a venda de bilhetes de uma loteria para a Matriz da nua-Vista, 
em Pernambuco, sem que fosse aulorisada, nem se saiba se foi 
pago o imposto legal. Pelo que rccom nwndo a V. S. que exija do 
agente da referida loteria nesta Côrtc que cxhiba a licença que 
obteve, c declare, com os documentos, se os tiver, quanto 
pagou de imposto pela dita licença e bilhetes. 

Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranh?s.
Sr. Dr. Chefe de Policia da Côrtc. 



N. 590.- Em 1H clt) JJezemhro de tSGI. 

As Thcsourarias dc;ern pPclir <'Olll a precisa antccipa~ilo os ôlUf'IIICil!Oi de 
credito ncccssarios. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em 
18 de Dezembro de 18Gt . 

.los.t Maria da Silva Paranhos, Pn•sidentP do Tribunal do The
souro Nacional, l<~ndo já s<~iPntifirado o Sr. Inspeelor da The
souraria de Fazenda da Provinda do Amazonas, pela ordt•nt 
n.• 40 de 16 do correntt~, da concessilo do augmento de creditn 
de 60~365 para a verba << Obras )) d<~stc 1\Iinistm·io, exereicio 
de 1860-61, determina-Ih<', <'rn additamento ;í dita ordem e 
como respostn ao otnr.io n." 2G <lP 10 d<) Agosto ultimo, no 
qual o então lnspcctor interino da Tlwsonraria, solicitando o 
referido augmcnto, communka ter pedido aos l\linislerios do 
Imperio, Justiça c Guerra os supplernentos' nect'ssarios para ns 
despezos a cargo dos mesmos, pelas rubricas eonslantes das 
demonstrações ao ditO oillcio <JiliiPXilS, <]UC informe lambem 
com brevidade, se tacs despezas forJo .i:í c~!Tecluarlas, c, nn 
caso amrmativo, por ordem de quem. ]~ n'esta or.casião julga 
conveniente declarar ao mesmo Sr. I nspeclor, que muito ir
regularmente procedeu o referido funcrionario, fazendo os seus 
pedidos com tão snnsivcl demora, contra as terminantes dis
poiições do Decreto de 7 de i\lilio de 18'd, c das ordens da 
distribuição de credito; por quanto contribuía assim, ou para 
que se fiscssem dcspczas sem allen;:ão ás rc•gras eslabelccidas,
se porventura as de que se tmt:1 nern ao menos liJráo autori
sadas pela Presidcncia sob sun responsabilidade ; perturband(} 
além disso, em tal hypothese, os calculos do Thcsouro, vist(} 
como não deu-lhe eonlweimento.no devido tempo do accres
cimo das dcspezas; ou para prejuízo dos credores do Estado, 
se os serviços correspondentes á importaneia dos supplemcntos 
reclamados deixárão de ser 11.1gos, n:io por filta de fundos, 
pois que a Thesonra1ia os ten•, rna:s unicamente de autori
sação. Outrosi;n lhe declara, que~, não teurlo ainda os supra
citados 1\linislerios resolvido cousa alguma sobre os supp.\c·· 
mcntos dircctamcnte solidladps pela Thcsonraria, nesta data 
se lhes omeia pedindo uma solução a tal respeito. 

José lllaria da Silva Paranhos. 



N. 591.-Cireular Em 18 de Dezembro de 1861. 

Rccommcnda ás Presidcneias de Prolinri.1s rrrlas provi•lenrias tendentes ao 
aperfeiçoamento da estati:;tica linancl'ira do lmperio, e it igualdade c uui· 
furmidadc do s)sLcma tributario .. 

1\f nistcrio dos N<~gocio.; da FJz~nda.- Rio de Janeiro em 
18 de Dezembro de 1861. 

lllm. e Exm. Sr.-No Tlwsouro Nacion;;J iniciou-se em 18aG, 
como se vê do Helatorio dct Fazenda dBsse anno, um trabalho 
do maior alcance para chPgarmos ao indispensavcl conhcei
mcnto de qnal seja a mas;~ total da' conlribuiç.õr~s de diversas 
origens, que pes1o soare o.; consumidores e 1Í industria uo 
paiz. 

Para este e.,tuuo, sem <luviua da m:-~ior ulilidaue no ponto 
de vista econornieo c financeiro, pois que com elle oblr!re
mos o aprefr~içoamPnto ua estatislic:t financeira do lmperio, e 
mais lai'de a Wo 11\~cessaria igu,Jluarl~~ e uniformilladc do no.;so 
systema tri)uttrio, e'l:pedir·ã,J-s~ circulares, exigindo das Pre
sidencias os darlos r1ue devião au..:iliar o Thesouro em seme
lhante tmbalho. 

Infelizmente, poróm, muib pouco se trrn conseguido até 
hoje; as informações recebidas são incompletas, c emquanto 
subsistir a divergencia que se nota na organisaçfío dos orça
mentos de muita! Provineias, e no seu systema linancial, será 
irnpossiwl chegarmos ao grandr~ flm que o Governo Imperial 
tem em vista, e para cuja consecução he mister ser eillcazmente 
auxiliado pelas Administrações Provinciaes. 

Algumas Províncias adoptarão já o systema dos cxercicios, 
contando o anoo financeiro de Julho a Junho, conforme se 
pratica na Hepartição gerill: e se todtJS seguissem o mesmo 
exemplo, que em nada lhns IH~ pn•judicial, leriamos dado o 
primeiro, n talvez o mais i1nportanle passo, nara conse~uirmos 
o recenseamento da receita e despeza lotai do lmpcrio em 
cada exercício. 

Outras limitão-se a orçar a despeza provincial c rnunicipnl 
deixando em branco o orçamento das receitns respectivas. 
Deste modo he irnpossivcl aprecinr a renda de tacs Provincins, 
sem ter presentes oi balanços de suus Thesourarias c Camaras 
l\Innicípaes. 

Hccommcndo, portanto, á mais seria consideração de V. Ex. 
este assurnpto; c espero que, compenetrando-se da sua im
portancia, farit introduzir na Hepartição de Fazenda dessa Pro
vincia ns praticas ua escripturação do Thesouro e Thesourarias 
C~eracs, reconhecidamente utcis pela experiencia de tantos 
annos, e hoje tão nceessarias para o fim que deixo relatado. 

Eufrctanlo, hc urgente c indispcnsavel que r. E\:. procure, 



pelos meios que entender, mais efficazes colher c rernctler ao 
Thesouro Nacional até aos primeiros dias de Abril 'proximo 
futuro as srguintes informações: 

t.• Um quadro de todas ns vcrbns de reeeita proviucinl e 
municipal, com indicnçiío do que· produzirão, por semestres, 
nos cinco ultimos a1mos, contndos do 1.• de Julho de 1856 
a Junho de JSGI. 

2.• Outro i;;ual da rkspeza nn mPstro período. 
3.• Nos mesmos quadros, ou em separado quaesqner obser

vações que orientem o conhecirnenlo do progresso ou decadcncia 
da renda da J'rovincia. 

Deus l.uarde a V. l~x.-./osé Maria da Silva Paranhos. 
Sr. Presidente da Província d1: •••. 

N. 592.- Em 19 de l>L'7.emhro de 18Gl. 

'· Sohrc o scllo dos bilhrtPs de emis;ilo Llo Ilanco do l\Iaranh3o. 

1\Iinistáio dos Negocios da Fazcmla.-Hio de Janeiro em 19 
de Dezembro de 1861. 

Jos6 ~Taria da Sill·a Par;:nlJos, Pn:sid::nte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communit·a ao ~3i'. Jn;pcctnr da Thesou
raria de Faz:nda do ~Iaranlifio, qtw o 1w:smo Tribunal, tendo 
em atlençiío a3 consideraçCi1•s rln cqnidade, qnn servirão de 
fundamento ú Portaria de 11 d1~ S1~tembro de HlGO, expedida 
;í Hc•cabednri<l da Côrta, !'m famr do Banco Commr:reial e 
Agrícola; n:solveu dar provimnn!o an recurso, que acompanhou 
o seu oiTieio n.• 107 d1~ 2:) de Outubro do anno passado, in
terposto pda Dirccçilo do Baneo do Maranhão sobre a maneira 
por qun lhe foi cobrado o sello dos bilhetes da emissão do 
mesrnn Ihnco no semestre de Janeiro a Julho de 18ü0; cum
prindo portanto fJllC o Sr. Inspt~c!or f'aç;:~ calcular o sello mar
cado no art. JO do D:::t~reto n." :2. 'dlO de ;}O de Setembro <k 
185\1 rias notas em circulação no principio de Janeiro de 1SGO 
c das que se cmittírã<o), durante o semestre, do valor de 50t!OOO 
para cima, de modo que nilo exceda o total da emissão au
torisada, nos termos do Aviso de 15 de Setembro de 1858, 
c na razão de 1.i00 réis por cada conto da somma, que faltar 
para essa emissão, afim de satisfazer-se o preceito da Lei de 
6 de Setembro de 1852, ainda em vigor no semestre de que 
se trata; ficando essa Thesouraria antorisada para restituir á 
reeorrent~ o r1ue dclla tiver rcecbiclo demais. 

José JJlaria da Silva Paranhos. 



N. 593.-IMPEIUO.-Aviso de 19 de Dezembro de 1861. 

Ao Presidente da Provintia do Pará romnmnicanrlo que s<io suhmcttídas 
ao conhecimento da Assembléa Geral Legislativa algumas Leis l'nn in
l'iaes do anno de ts;,g, por serem exorbitantes das attrihuiv>cs cou(cridás 
às- Ássemltléas Legislativas l'ruyinciaes. 

3.• Seeção.-Hio de Janeiro.-1\rinislerio do~ Nrgocios do 
Impcrio em 19 de Dezembro de 18ül. 

Illrn. c Exm. Sr.- Sobre os a elos le~islalivos dl'ssa Pro
vi nela, promulgados uo armo de 18:)9, ·roi ouvida a Secção 
dos Negocios do I rrq•crio do Conselho di) Estado; e de con
formitladc com o spu parecer, que se acha e~;arado em Consulta 
de 26 de Novembro proximo passéHlo, declaro a V. ]~x. o 
seguinte: 

1." Os netos n."' 329 c 343, que mantlilo contar certo tempo 
de scrviç.o a determinados empr1·gados publicos, sú pouern S<'l" 

considerad03 constitucion:Jes se alguma Lei houver anterior 
que marque regras p:Jra as aposentadorias, porque neste cnso 
serão os referidos actos dcclurações dessa Lei a respeito de 
tacs em pregados. 

2. 0 No aeto n." 3'l,G lw o art. 36 irnponuo penus aos Tabel
Iiães que lavrarem escripturas em certos c:Jsos. Esta dispõsição 
he exorbitante das fucnld<Jdes das Asscrnbléas Provinciaes. 

Ha 'tilmbcm o art. ft..• §~ :{, !~, 6, 9, 10, 11 c 13, que 
~st<Jbclecern impostos de cxportar;ão municipal, cuja natureza 
deve ser definida por lei geral. 

Não pôde a Secção interpôr parecer sobre o art. 11 desse 
acto, porque se refere ao art. S::l do Codigo de posturas, que 
não o acompanhou, acontecendo o mesmo a respeito do art. 
15, por se referir a uns artigos de postura que tarnbem não 
vierão juntos a esse acto. 

3.• No aclo n.o 35L lia o art. H, que nos §§ 10 c 18 esta
belece impostos de cxporta~;ão, a respeito dos quues as As
scrnbléas Provinciacs não podem legislar. 

Nos arts. 29, 30 c 4!., ha perdões de divid:Js que tem sido 
sempre considerados irregulares. 

Vão portanto ser subrnettiuos á Asscmhléa Gemi Legislativa 
os aetos de que aqui se faz menção, c cumpre que Y. Ex. 
remctta copias do :ut. 85 do Codigo de posturas a qu1;1 se 
refere o art. H do a c to n. o 316, e dos artigos de postums 
approvados pelo art. 15 do mesmo acto. 

Deus Guarde a V. Ex. -José llde(onso de Sou:a Ramos.
Sr. Presidente da Província do Pará. 



N. 1)!)4.- Aviso de 20 de Deowmbro de 1861. 

Ao Ministerio da Fazenda dcchll'atHio qna 1 h e a pratica 11.1 Secretaria de Estado 
dos Ncgocios do lrupt•rio sollrt• os dias dl' uoj<J roucedidos aos empregado~ 
por morte de parl'nte~, c d•• v,ala por rasa'inento. 

3.• Secção.-Riode Janriro.-1\Iinistcrio dos Negocios do 
Impcrio em 20 de Drzctnbro de 1Sü1. 

I IIm. c Exm. Sr -Satisfazendo a rcqnisição de V. Ex., cons
tante do Aviso de 2.5 de Novembro proximo passado, declaro a 
V. Ex. que a pratica desln ~eerl'l <Iria <IP I•>: ta elo a respeito do nojo 
dos elll(ll'l'gados, he concPdt~r-st· oito dias por morte ussim dos 
conju~es c nscendentes, de que trata o %:i." da Provisão de 29 
de Janeiro de 1812, por V. lü. citada, como dos descendentes, 
por f<lllccimento dos ctuacs nwrc:a a pragmatiea de 24 de Maio 
de 1740, cap. 17, o mesmo lt•rnpo de luto, que he de seis mezcs; 
c trcs dias por morte dos irmãos e cunhados, de que tambem 
tmta o citado ~ 5. o da dita Provisão, be~n como de sogros, ~enros 
c noras, que tem o mesmo tempo de luto, trcs mezcs, conforme o 
citado cap. 17 da referida pragmalica; c quanto á gala porca
samento, se tem concedido oito dia~, na conl'onnidade da mesma 
Provisão. Sendo esta pratica fundada nos prineipios da legislação 
citada, convem que eontinun a ser observuda. 

Deus Guarde a V. Ex.- José llde(onso de Souza Ramos.
Sr. José Maria da Silva Paranhos. 

N. 5!:15.-MARINHA.- Aviso de 20 de Dezembro de 1861. 

Approva a Tabclla de gratifiGaçõcs para os Imperiaes Marinheiros, qnc ser
virem de rraticos a bordo dos navios da Armada na navegação dos rios 
da Provincia de Mato Grosso. 

1.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios da 
Marinha em 20 de Dezembro de 1861. 

Illrn. e Exm. Sr.- Sua l\Iagcstade O Imperador, Attendendo 
á conveniencia de ubonar-sc gratíficaçües aos lrnpcriacs Mari
nheiros, que por suas habilitaçües forem na Província de Mato 
Grosso designados para servirem de Praticos a bordo dos navios 
da Armada na navegação tios rios, e bem assim de fixar-se 
regras, pelas quaes se regulem tacs abonos, em relação ás dis
t::mcias a percorrer e perigos a vencer, marcando-se os ditferentes 
pontos da partida, lia por bem, Conformando-Sél com o parecer 
do Conselho Naval, emittido ern Consulta n. o 5:28, do 10 do cor
rente, sobre a labella, que, em virtude do Aviso de 21 de Março 
do corrente anno, fôra organisadn pelo Commandante da Esta
ção Naval daquella Provinda, de nccordo com o Capitão do 
Porto, Approv:1r <1 l't'fl'!'ill:J 1;1bPI!a, rtlll' S<' nch::~ junta, nssignada 



pelo Consd heiro Dirrctor (~!'ral desta Srcrclaria de Estndo: 
o que cnrnrnuníco a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex. -Joaquim José lgnacio.-Sr. Chefe 
do Divisão, Encarregndo do Qu:ulel General da l\Iarinha. 

1'llDEJ,J,,\ clns grutifieaçi.c•s, «tllC comJlCtcm aos lmperiacs I 
M:tr•inhciros, qrw scr,·irc~nr dtl I•t•aticos u bot•do dos na• 
,·ios d:t Esta.,.ào Nantl de ltlato Grosso, de IJUC truta o 
Aviso desta data. 
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2Sft100 I Cuyahá ..•••.. 19SOOO 2G8100 22Htoo 283700 21$000 
I 
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I 

Dourados ..•• ········ 8SlUO 38100 9$700 r.sooo GftiOO 

--- --- --- ---

Villa 1\laria ••• ················· 11$200 17$800 t3Htoo 148500 

---
~~I Curumhá ••• -. ············· ············ :21$900 

I 
-~-l\liranda .•..•• ··································· &h1110 G,1á00 

I 
I AllltH[ucrquc. ..••.••••..•.••....•.•••...•..•.••.•.•••.•• ·11$100 

OBSEHVAÇÕES. 

1. • As praças de rnarinhagem terão as mesmas gratificações. 
2. • As gratificaçties da presente t.1bella são por viagens sim

ples, c não n•dondas. 
3. • Acontecendo não completar-se a viagem aos pontos desig

nados na tobella, os Praticos terão a gratificação eorrrspondentc 
ú distancia navegada, sendo as leguas dos rios Paraguay, S. Lou
renço e Aquidanana na razão de 100 réis, e nos rios Cuyabá c 
Miranda a 200 réis. 

4. • Quando passarem de Coimbra para baixo att\ a Assump
\'âo, vencerão 100 rs. por lcgua, que navegarem. 

5.• No livro de socrorros se mencionará no assentamento da 
praçn, que senio de Pratico, as viagens, que fizer corno tal, e 
se averbará a gratificação correspondente, logo que se realize. 

Secretaria de Estado dos Negocios da :Marinha em 20 de 
Dezembro de 1861.- Francisco X at:icr Bomtcmpo. 

Decisões do Gourno. 72 



MJ\PPJ\ das distancias relativas a differentes pontos da I 
Provlncia de !\lato Grosso, a que se refere o Aviso desta I' 

•lata. 

l>ISTA"'CIA~ Hl LEC.UAS llE 20 E\1 I:JÜO A :'iA- I 
VEGAR NOS 1\10";. 

---------------------
PORTOS. -~ ~ ~ . 

..0 Q o ~:;:; ~ ej ~~I. 
~ ~ ~~ ~ g ·;; 6 
8 <~) ... A.,., ~,::: 

,~ 

-o ..,.,.,"' 
>=<·;:; 

-------,-------- - --- --- --- ------
Dourados.... 79 27 5 .. •. . ... 111 
Vil la Maria.. i9 27 7G .. • • 
Curumi.Já..... 79 27 36 •• • • 
Miranda • • • • 7!1 27 53 23 
A lbuqucrque 79 27 55 •. • • 
Coimi.Jra. . . . 79 27 G9 • • .. 

.... 182 .... H2 
ta 195 

.... 161 . ... 17~ 

------- ------- --- --- --- --- --- --
Villa Maria .. .... . ... 81 .... . ... 81 
Curumbá .... .... . ... 31 .... . ... 31 

Doun,\Dos. l\liranda ..... . ... . ... 48 2:.1 13 81 
AII.Juquerque .... . ... 50 .... . ... 50 
Coimbra •••• .... . ... 6í .... . ... G1 

------- ------ -- -- --- -- -- ---
Curumbá ...• .... .... 112 .... .... 112 

V I LLA 1\IARIA. 
Miranda ..... . ... . ... 129 23 13 16á 
Albuquerque .... . ... 131 .... . ... 131 
Coimbra •••. .... . ... 14á .... .... 145 

------ ------- -------- ---
Miranda.... .... .. .. 17 23 13 53 I 

CunmmA'. Albuquerque • . • • • . • • 19 • • • • • • • • 19 
Coimbra.... .. . • • . .. 33 .. .. .. .. 33 

---;--:A-- Mbuqu;;.; ~ -- --2- -;;- -13 -;g-1 
liA• • Coimbra.... .... 16 23 13 52 

~~;~;;;;;;-Q~ ~;;-:~ ~ ~ 14 --- -- -.-1-1 

OBSERVAÇÃO. 

Pelo mappa acima foi calculada a tabella de gratificações 
aos Imperiaes Marinheiros, que servirem de Praticos nos navios 
da Estação l\'aval de l\Iato Grosso; sendo na razão de 100 rs. as 
leguas navegadas nos rios Paraguay, S. Lourenço e Aquidanana, 
e a 200 rs. as dos rios Cuyabá c Miranda, por serem estes de 
mais difficil navegação. 

Secretaria de Estado dos NPgocios da Marinha em 20 de De
zembro de 1861.- Francisco Xavier Bomtempo. 



N. 596.- J<'AZENDA.- Em 21 de Dezembro de 1861. 

Supprirne o lugar de fiscal de Banro do Rio Grande do Sul, e declara romo 
será supprida a inspecção c fiscalisação que o mesmo Fiscal exercia. 

Ministerio dos Negocias da Fazcnda.-Hio de .lnnciro em 21 
de Dezembro de 18tH. 

111m. e Exm. Sr.-O Governo Imperial entendeu que devia 
supprimir os lugares de J<'iscaes de sua nomeação nos Bancos 
de depositas c descontos, c de conformidade com esta sua 
decisão acaba de conccdur, por Decreto de 7 do corrente a 
•~xoncração pedida pelos diversos Fiscaes dos Estabelecimentos 
dt•ssa natureza. Com quanto o Banco do ]~io Grande do Sul 
tenha a faculdade de emissão pelo Decreto de sua incorporação, 
todavia he de facto um simples Banco de depositas c descontos, 
pois qne a sua emissão não excede ha muito tempo de uma 
nota de 10~000, q•Je não foi ainda recolhida por suppôr-se 
pcrdifln, c tem por maximo legal no corrente anno a somma 
de 242:P500 liquido de 7~500 em que importou a reducção 
approvada por Aviso de 13 de Setembro do corrente anuo, 
que annualmentc será restringida, em quanto o Banco não se de
clarar habilitado para pagar suas notas em ouro. Attendendo a 
estas circumstancias o Governo não duvidou tornar extensiva ao 
mesmo Banco aquella medida, e resolveu, pelo Decreto junto 
por copia, exonerar o respectivo Fiscal, ])r. 1\Ianoel l 1c
reira da Silva Ubatuba, a quem V. Ex. louvará, em nome 
do mesmo Governo, pelos bons serviços que prestou nesse cargo. 
A inspecção e fiscalisação que o sobredito funccionarit~ exercia, 
conforme o Decreto n. 2.680 de 3 de Noyembro de 1860 
será snpprida, d'ora em diante, por commissões da Thesouraria 
rle Fazenda, ou outras espcciaes, em t\pocas certas ou cx
traordinarias, nos termos do art. 5l do Decreto n. 2.711 de 19 
de Dezembro de 1860 e mais disposições em vigor que dizem 
respeito a tacs Estabelccimenloi. O que commu nico a V. Ex. 
para sua intelligencia e immcdiata execução. 

Deus Guarde a V. Ex. -Jusé Maria da Silva Paranhos.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 



N. 007.-Em 21 de Dezembro de J861. 

O trabalho de commissfio para liquidaçiío de contas fóra das horas de expe
diente, na o dc1 e ser feito nã 1\epartição. 

1\finisterio dos Ncgocios da Fnzenda.-Rio de Janeiro em 21 
de Dezembro de 18ü1. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, em additamento á ordem n.• 216 de 17 
de Outubro ultimo, autorisa o Sr. Inspector da Thrsournria 
da Provinein da llahia, para abonar ao porteiro o ao cartontriu 
da mesma Thesouraria a gralilicaçiio de to~ mcnsacs, que pro
pôz no seu officio n.• U2 de 4 do mez lindo, por se conserv<~rt'lll 
na Hepartição fóra das horas do expediente, a lim de coadju
varem o serviço da tomadn de contas. E eonslando do nwsnto 
oillcio que este serviço he feito na Thcsouraria, contra o llis
posto nas instrueçõrs n.• 5'~ rle 31 de Janeiro de 18GO, qw: 
manda confiar as conta$ ao Empregados para as liquidarem 
em suas cn~as, guardadas as cautelas recornrnendadas no art. 4 ." 
ordena ao Sr. I nspcctor que faça cessar aquella pratica, e 
observar as referidas instrucções; devendo por conseg-uinte 
cessar tarnbcm a supradila grati!icação arbitrada no porteiro• 
c cartorario logo que deixar de existir a causa por que lhe 
hc concedida. 

Jose Maria da Silw Paranhos. 

N. 5U8.-Em 21 de Dezembro de 1861. 

Snpprime os ln!l;arcs de Fisl'acs do 13anw-Commereio-e das Caitas-Uest•rva 
1\Ierl'anlil, Commcrciàl, Economka c de Econornias-,nn Bahi;t; e dedar·;t 
t:omo será snpprida a inspt•cção t: liscalis.tção que og di los Fiscues exerdilo. 

1\tinistcrio dos Ncgocios du Fazcnda.-Hio de Janeiro em 21 
de Dezembro de 18GI. · 

lllm. c Exm. Sr.-O Governo Imperial entendeu que devia 
supprimir os lugares de Fiscacs de sua nomeação nos Bancos 
de dcpositos e descontos, c dP conrormidadc com esta sua dc
cis1ío concedeu, por llecrelo de 7 do corrrnte, c juntos por 
copia, a exonPrnção que hnviiio pedido os Fiscnes do nanco 
f.ornmercio, Caixas HPst'rva l\Tt·reilnlil, Cornmercial, Economit~n, 
e de Econ<trniilS, eslaheleci!las nessa l'nninda; eumprin
tlo que V. Ex., 1~111 nome do Govllrno Imperial, louve aos 
Srs. Manoel Pinto ue Souzü Banlns, Casimiro de Senna 1\la-



durPirn, João Lndisl;ío Japiassú ele Figueiredo l\lello, Bomna·ldo 
Antonio de Seixas c cidadão l\Jnnocl Pereira Jk1stos Varella, 
pelos bons serviços que prestürão nesses cargos. A inspecção 
e !lsealisaçãu que os sobreditos funccionarios exercião, conforme 
o Decreto n." 2.680 de 30 de Novembro lk 18CO, senio sup
pridas d'ora em diante por Commissões da Tlwsouraria de Fa
Zll'lda, ou outras especiaes, em {·pocas eertas ou extraonlinarias, 
nos termos do art. 51 do Decreto n." 2.711 de 19 de De
zembro de 1860, e mais disposição em vigor, que dizem res
peito a taes Estabelecimentos. O que comrnunieo a V. Ex. 
pnra sna intclligcneia ~~ immediala PxectH;ão. 

D«~us l~uarde a V. Ex.-José j}lurút da Silva l'aranlw.~.
Sr. Presidente da l'rovincia da llahia. 

N. 5!:19. - Em 21 de D1:zcm bro de 1 SG 1. 

Sobre a intelligrncia c nppliracão das lris c rstylos militares {1,; roiii(Jauhias 
dos Guardas tias Alfandegas. 

1\Hnistorio dos Ncgocios da Fazcnda.-Bio de Janeiro em 21 
de Dezembro de 1861. 

Em resposta ao oficio dessa Repartição n. 167 rlc 20 de 
Agosto ultimo, que aeompan!iou as rrprcsen la«;ões do 11 uarda 
l\lór c do Commandante da Companhia dos t;uardas, mnlra 
a pratica por estes seguida de casan~m-se sem próvia licença 
de seu~ superiores, facto que os ditos funceionarios I'!'Jlltlão 
contrario as leis c cslylos militares, a qnc est;í sujeita a 
mesma companhia; deelaro a V. S. de conformidade com o 
disposto no art. 42 do Hegulamenlo de 19 de Setembro th~ 
18GO, que, com quanto seja certo, á vista do art. 1 '1!} § 1." 
desse Hegulamento, que ao refhido Commanrlante compeln 
fazer observar no serviço, disciplina c economia da força soh 
lieU commando os Regulamentos, Instrucçõcs, ordens e regras 
do serviço militar, tal disposição todavia deve ser entendida 
c adoptada no que fôr applieavcl como jü o prescreveu o art. 
3." das Instruc~õcs de 29 de Novembro do anno pn8sauo, 
c por tanto não deve ser com t11nto rigor que chegue a com
prchender o preceito militar de que se trata, al{~ por que o 
H{·gulamento nas condições de alistamento nfto dá prcferencia 
aos soll~Jiros. · 

Deus Guarde a V. S.- José Jlfarin da Silva Paranhos.
Sr. Conselheiro lnspcctor ua Alfandegada Côrtc. 



N. 600.-Ern 21 de Dezembro de J8(H. 

As gratificaçürs dos Guardas das A lfandr~as silo dr\ idas pelo c!Tc•:tivo 
cxerririo. 

l\linis~erio dos Ncgoeios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 21 
de JJezembro de 18tH. 

J)<~elaro a V. S., para sua intclligPnci·.J, e em solu<;ão á 
materia da representação do Commandante da eompnnhia dos 
Guardas dessa AlfandPga que acompanhou o ollicio que me 
li1i dirigido pela mesma 1\epartiç.ão, em 20 de Agosto ultimo 
11." Hi7, qn<', sendo as gralilkaç•ks c pnrcPnlagPtls, qualqu•·r 
que s<•ja a sua natureza, fundamento ou origPm, devidas lào só
mente pelo elfectivo excrcieio dos empregos, conforme se acha 
disposto no art. 10!~ do Hegulamento de 1!) de Setembro do 
anno passado, bem proeedPU a 1. a Contadoria da Directoria 
Geral da Contabilidade do Thesouro descontando na relação 
de mostra dos ditos Guardas pertencente ao· mez de Julho a 
gratificação do Guarda l\lanoel Martins Bosa correspondente a 
nove dias, ern que esteve preso ; atlcnd<•ndo, porém á necessidade 
qne ha de ler aquella companhia conhecimento das altent~·õ•~s 
lJUe se fizerem nas ditas relaçües, para a regularidade da sua 
escriptumção, conforme representa o respectivo Commandantc, 
ficão dadas as convenientes ordens para que se comrnuniquem 
a essa Alfandega a fim de que lh'as faça constar todas as al
terações que porrentura nas mesmas se elfectuarern. 

])cus Guarde a Y. S.-Jo.~é Jlfaria da Silva Paranhos.-Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandcga da Curte. 

N. 601 .-Em 2'~ de ])ezcmbro de J8GI. 

Os Olliciacs infcrio1·rs P- soldados reformados não ll1m assrntamcnfo no Thc
snnro, e sim nos Jinos competentes da ('ompanhia a que estiverem in
('Orporados. 

l\linlstorio dos Negodos da Fazenda.-Hio de Janeiro em 2~ 
de Dezembro de 1861. 

José :Maria da Silva Paranhos, Prcsid•~nle do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcetor da Thesouraria 
de Fazenda do Hio Grande do Sul, em resposta ao seu offi
do n.o 230 de 16 do mez ullimn, que, não tendo os Officiaes 
inferiores e soldados reformados, que são pagos nas Provindas, 
assentamento no Tlwsouro, c sim nos competentes livros do 



eommando da companhia, á que rstão incorporados, nos lermos 
tio Aviso n. • 2!~ de 17 de 1\Iaio de Hl4iJ, devolve ao Sr. 
Inspector a titulo do coronheiro do 13.• Batalhiio de Infan
taria, Antonio José Porfirio, que para semelhante fim remetteu 
ao Thcsouro. 

José iJ'Im·ia da Silva Paranhos. 

N. 602.- GUEIUL\.-Aviso de 2!~ de Dezcrnbrodc 1861. 

Drdarando que o 2.0 Esrripturario aposentado Antonio Joaquim Piuhriro de 
Carv11lho, c os <JUC estiverem nas mesmas cireumstancias, tem direito a 
<fUC sua aposentadoria srja rf'gulada 110s termos do art. 38 do !Jecreto 
n. 350 de 20 de Abril de 181 L 

!~.· DircctOI'iaGemi.-2.•Seccão.-Rio de Janeiro.-1\Ji
nisterio dos Negocios da Guerra' em 2!J de Dezembro de H\6 I. 

111m. e Exm. Sr.- Sua !\Iages! a de o Imperador, por Sua 
Jmmcdiala c Imperial Hesolução tle 21 deste rnoz, tornada sobre 
consulta das Secções reunidas de Guerra, Marinha e de :Fazenda 
do Conselho de Estado, Houve por bem Declarar, que o 2.• .Es
criplurario aposentado da extincta Contadoria Geral da Guerra, 
Antonio Joaquim Pinheiro de Carvalho, e os que estiverem nas 
mesmas drcumstancias, tem direito a que a sua aposentadoria 
seja regulada nos termos do art. 38 do Plano approvado pPio 
J)ecreto n. 350 de 20 de Abril de 18MJ. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias.- Sr. Jos<~ Maria 
da Silva Paranhos. 

N. 603.-FAZENDA.-Em 26 de D'ezembro de 1861. 

Os emolumentos dos titulos passados nas Thesourarias de Fazenda, embora 
assignados pelos Presidentes de Provincias, pertencem á Renda Geral do 
lmperio. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspecto1· da Thesouraria 
de Fazenda de 1\Iato CJrosso, em resposta ao seu officio n." 58, 
de 9 de Setembro ullimo, que os emolumentos dos titulos 
passados aos Empregados, pelas Secretarias das Thesourarills, 



n:t fórma do ~ /J. 0 do arl. GG <lo ltPgulamrnlo de 1!) dr S<~· 
lrmbro de 18UO, embora wia a nomeução ou approvação <los 
mesmos Emprrgados da al'lribuição da Presidencia da l'ro\·incia, 
perlencrm a Henda t;<·ral do lmperio, e devmn ser robrados em 
coulbrmidadn da Tahdla anrwxa uo Decreto n.o 3~8 de 1!) de 
Abril de 18M•·. Sendo os emohtnu•ntos uma indemnisação do 
sPrviço de braçagem, lw dato que, S!~ o rmprego hc geral, 
e o titulo da nomeação ou approvação he pnssado na Secre
tnrin da Thesournrin, os ernolumeutos respectivos constituem 
remia do Estado. 

José .Mariá da Silva Paranhos. 

N. GO.'J..-l~m 2G de Dezembro de 1861. 

Sobre o aforanH'nlo 1lc terrenos ue marinhas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de Dezembro de 18()1. 

Communico á lllrna. Camara l\Iunicipal da Côrte, em resposta 
ao seu otncio de 12 de Julho de 1857, que não póde ser 
approvado o acto pelo qual concedeu, o titulo de aforamento 
de mnrinhas, uns terrenos nn rua de Santa Luzia a nuarte Jos~ 
Leal c sua irmã, por quanto consta do respectivo termo de 
medição, não só que esta se fez da rua para o mar, deixan
do-se de tomar por ponlo de partida o preamar médio, o 
que vai de encontro ao disposto no art. 4.• das Instmcções 
de 14. de Novembro de 1832, como tambcm que 11 braças 
desses terrenos são puramente artil1ciaes, resultantes de atcnos 
sobre o mar, que não podem ser concedidos pela mesma Ca
mnra, na fôrma da Ordem de 21~ de Agosto de 18'd e outras; 
accrescendo que par,1 poder completar as 15 braças dadas por 
aforamento foi de mister aulorisar o aterro do mar na extensão de 
mais quatro braças, com manifesta infracção das disposições em 
vigor; cumprindo que informe desde quando, c por que titulo 
está de posse .dessl's terrenos, c se tem feito outras concessões 
de igual natureza, quacs, desde que tempo, e em virtude de 
que títulos. 

Jusé Maria da Silva Paran!ws. 



N. üOa.- Em 26 de J)czembro de 1861. 

~obre arrrtl!lamcnto de terrenos diam:mtiuos . 

.1\Tinistcrio dos 1\cgocios da f<Jzcnlla.- Rio. de Janeiro em 
26 de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva I\: ranhos, Presidente do Tribunal do 
'rhesouro Nacional~ tendo em vista harmonisar a lnstrucção 1:' 
da Ordem n. o 328 de 2fl de Outubro de 1859 com o disposto 
no art. 27 ~~ 2." e 5. 0 do Decreto n." 165 de 17 dn Agosto 
de 1846, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda 
da llahia. que o pagamento antecipado da taxa annua dos terrenos 
diamantinos, quando o arrendamento fOr feito por capitação, 
assim como o deposito do valor presumido de um anno, quando 
feito á porcentagem de que tmta o § 5." do art. 27 do rderido 
Decreto n. 0 465 de 17 de Atjosto de 184-6, só tem lugar depois 
da approva~ão definitiva do contraclo pelo Governo, c antes 
de lavrado o termo no livro competente na fúrma do § 2. 0 do 
mesmo artigo, de harmonia com o qual se deve entender o. 
sobredito§ 5. o, ficando por este modo ampliada a Ordem citada 
11.0 328 de 29 de Outubro de 1859. 

José IJiaria da Silw Paranlws. 

N. COG.-Em :w de Ikz:~mbro de 1S61. 

As Thesuurarias ôewm participar ao Mini.;terio compctrnte as ôceisõe~ •las 
Presiôcncias de Pro,·ineias sullrc os seus .tespadws nus casos do art. ~:1 
do Del'feto tlc 29 tlc .Janeiro dr l8&~J; c os Procurutlot'cs Fiseacs dcvPm 
interpôr recurso tias mcsmns decisões. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 26 
do Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thewnro Nacional, declarli ao Sr. lnspcctor da Thesouraria 
de Fazenda de S. Pedro que ncsbt data remette ao Ministerio 
da Guerra o seu ollicio n." 237 de 27 de Novembro ultimo, 
visto que, em face do art. 2!3 do Decreto n.' :!. .!14.3 de 27 de 
Janeiro de 1859, ao dito l\linislerio, c não ao da Fazenda, 
compete tomar conhecimento do aclo pelo qual o Exm. Vice
Presidente da I' rovincia julgou improcedente a duvida opposla 
pela 'fhesouraria ao pagamento do· vencimento do Patrão do 
escaler que se acha ao serviço do mesmo l\Iinisterio na Cidade 
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do Rio Grande, durante os dias em que este esteve doente; 
e outrosim observa ao Sr. Inspector, para que igualmente o 
faça sentir ao Procurador Fiscal da Thesouraria, que era dever 
desseo funccionario ter interposto recur~o da decisão da Vice
p residencili, conforme expressamente o recommenda o citado 
art. 23 do Decreto de 29 de Janeiro. 

José Maria da Silra I>aranho$. 

N. 607.- Em 27 de Dezembro de 1861. 

Formalidades IJUC devem ser oh~en a das nos concursos )Jara o pro1 imento 
de lugares uas Alfandégas. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 27 
de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o officio n. o 350 do Sr. 
lnspector da Thesouraria de Fazenda da Bahia de 6 de Se
tembro ultimo, ao qual acompanhárão as provas do concurso 
que teve lugar para o preenchimento da Hga de 4. 0 Escriptu· 
rario da respectiva Alfandega; responde-lhe que, posto o 
candidato Mclchiadcs Antonio Pereira Guimarães se deva con-

. siderar approvado, nos termos do Decreto n. o 2. 5ft.9 de 14 de 
Março de 1860, art. 12, c das lnstruq;õcs n. 0 571 de 18 de 
Dezembro do mesmo anno, declaração G.", todavia não mostrou 
que tinha a idade exigida pelo art. 81 do Ucgulamento das 
Alfandcgas, nem possue habilitações taes que possa ser pro
movido antes do interstício marcndo no ~ 2. 0 do art. 68 do 
dito Regulamento, em ürtutle da excepção que implicitamente 
se contém no art. 79. 

E porque no concurso em questão dcrão-sc omissões, como 
sejão: t.o, não ter-se observado o art. 15 do Decreto de 14 
de l\Jarço de 1860, que determina expressamente quo de cada 
concurso se lavre uma acta na qual se mencionem todas as 
circumstancias referidas no mesmo artigo; 2. o, não ter pre
cedido autorisação do fioverno para poderem ser dispensadas as 
materias designadas sob os n. 0

' 4 c ti do art. 74 do B.egula
mento de 19 t!e Setembro: ordena ao Sr. Inspector que abra 
novo concurso, quando houver pelo menos dous praticantes 
com o tempo de exercício exigido no art. 68 do sobredito 
Regulamento; ficando entendido que o mencionado praticante 
Melc!liadrs, bem como os outro~, qur com elle ror1parerêrão, 



devem sujeitar-se a novo exame para o accesso a que aspirão, 
c que o mesmo Sr. lnspector póde dispensar nesse exame aos 
candidatos que o requererem, alguma ou todas as materias de 
que tratão 05 n. •' '~ c (i do art. 7·~. 

Jo.~é Maria da Silva Paranhos. 

N. 608.- Circular em 27 de llezembro de 1861. 

Conw se •lcn~ proc~•l"r nas Alfandl'~as quando rrePbrrem 'olumes 
remettidos pelo I iovcruo para o scniço publico. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 27 
de Dezembro de 1861. 

José i\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesoura
rins de f'azenda que dêm as providencias precisas para que 
os [nspectores das Alfandegas, que lhes são subordinadas, logo 
que rcccLão algum volume com objectos remettidos pelo Governo 
para uso das Forças, ou dos Estabelecimentos publicos exis
tentes nas Províncias, o communiquem directamente á Prési
dencia, para que se proceda á. irnmediata arrecadação de taes 
objectos, c não se deteriorem por urna longa demora na AI~ 
fandega, como aeaba de acontecer com quatro caixões do 
fardamento remdtidos ás Províncias de S. Paulo c Alagóas, 
conforme participa o J\linisterio da Guerra em Aviso de .16 do 
corrente. 

José JJfaria da Silm Paranhos. 

N. 60!).- Circular de 30 de Dezembro de 1861. 

Sobre os Trapiches e dcpositos alfandegados destinados á mercadorias 
estrangeiras. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
30 de Dezembro de 1861. 

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naeional, á vista do art. 283 do Regulamento n.<> 
2.6!~7 de 10 de Setembro de 1860, o qual determina que aos 



trapiches c clcpositos alfandegados, exclusivamente destinados 
para mercadorias estrangeiras, que não tenhão pago direitos 
de consumo, são applicaveis todas as disposições do mesmo 
Regulamento concernentes ao rrgimen dos entrepostos particu
lares c mercadorias nelles depositndas; c bem assim que qunes
qucr outros ti·apichc$. arrnazcns, ou rkpositos nlfandegados, 
estão sujeitos (Js disposiçiics dos arts. 2HI a 22:l, 225, 228, 230 
<l 232, 23í, 23G a 2!~3, 246, 2n, e 24!) a 280: declara aos 
Srs. lnspctorrs das Thesourarias de Fazendn, que lhes cumpre 
providenciar a fim de que os das respectivas Allimrleg.1s marquem 
um prazo razoavcl aos Propríctarios ou Administradores dos 
.Estabelecimentos dessa natureza, para se habilitarem c accom
modarcm seus trapiches ou armazens ú legislação em vigor, sob 
pena de ser-lhes eassada a aul.orisação para receberem os 
sobreditos gcneros em dc~posito; observando-se tarnbern por 
parte das Alfandegas desde j:í tudo quanto em rel<1ção aos re
Jeridos Estabcleeimentos se aclw prcseripto no citado Rc!-(uln
mento, c puder ser executado independentemente de prazo. 

José Jlfaria da Silva Paranlws. 

-Em data dr~ 28 se rxpedio ordem no mesmo sentido ú 
'AlfandPga da Côrte. 

1\'. 610.-L\IPEiUO.-Aviso de:JOde Drz~mbro de 1861. 

;\o Presidente da Província <Ir· ~rrgipe approYaiHio a sua decisão de dcn~r o 
Juiz de Paz do quatriennio findo continuar a presidir os trabalhos da 
•JUalilicação de Yotantes da Paroehia de :\ossa Senhora dos Campos, que 
for:lo interrompidos; c declarando que tamhcm devem continuar a scnir 
11a .Junta os membros que para ella tinh:io sido eleitos, embora se dis· 
~•llvcsse o corpo eleitoral qn•~ o el.,gcu. 

3. • Sccção.-Rio de Janeiro.- Minislerio dos Negc .;ios do 
lmpcrio em 30 de Dezembro de 1861. 

Illm. c Exm. Sr.- Sobre o olneio de Y. Ex. n. 0 7:S de 17 
de Julho deste anno foi ouvida a Sec:çiío dos Negocias do lrnpc
rio do· Conselho de Estado; e ele conformidade com o seu pa
recer, exarado em consulta de 26 de Novembro proximo passado, 
déclaro a V. Ex., de ordem do Governo Imperial, que, tendo 
sido interrompidos os trabalhos da Junta de qualificação devo
tantes da parochia de Nossa Senhora dos Campos, em razão de 
haver mudado de domicilio o Escrivão do Juiz de Paz, era o 
Juiz que a convocára o competente para presidi-la na contimw
ção dos trabalhos, c não o do novo quatricnnio, como bem dcd
dio V. Ex. fundndo no Aviso de 28 de Fevereiro de 1850, CJU<~ 
,.,!alw]Pc'rll l':i~;a rlnn!ritn rl" acrt•rrln enm n letra expressa r!P 



art. UO da Lei n." 387 de 19 de Agosto de 18~~6, c com o De
creto n. 503 de 20 de Fevereiro de 18ft.7. 
· Quanto porém aos novos Eleitores, declaro a V. Ex. que clles 
não dcvião ser convocados, não obstante a doutrina do citado 
A viso de 28 de Fevereiro de 1850, a qual se refere ao processo 
primitivo da organisação das Juntas de Qualificação, que foi 
profundamente alterado pe!os Decretos n. osgtd de 19 d11 Setembro 
de 1855, art. t.o, § l.", n.o 1.812 de 23 de A~osto de 18:.>6, arts. 4", 
7. o e 17, c n.o 2.621 de 22 de Agosto de 1860, art. 4." 

No primitivo processo, excepto o caso do art. 6. 0 da Lei de 
eleições n. o 387 de l!J de Agosto de 18~6, as Juntas erão compos
tas dos proprios Eleitores e Supplentes, cujos poderes, expirando 
com a approvação dos novos eleitos, pcrdião os Eleitores c sup
plcnles da precedente Legislatura o direito de servir. 

Com o novo processo, porém, taes Eleitores c supplentcs li
milão-se a deger o~ membros das .T untas, e terminado esse a c to, 
terminada Lambem fka a sua missão. 

Nestes lermos as Juntas de Qualificação, uma vez eleitas com
petentemente, podem fnnccionar em todo o tempo neccssario 
para a conclusão dos trabalhos, embora se extendiío estes, por 
circumstancias especiaes, á época em que tcnhiio expirado os 
poderes dos Eleitores que lhes dérão o ser: são tribunaes, que, 
~endo legalmente constituídos, Mio dcixão de existir no prazo de 
sua jurisdicçiío por te1· desapparccido quem os nomeou. 

O Govemo Imperial, portanto, annullando os trabalhos dare
ferida Junta de Qualific:~ção, em que inlervieriío os novos Elei
tores, limita-se a re omm~ndar a V. Ex. a doutrina que fica ex
posta, não orden;mdo a reforma dos mesmos trabalhos, como faria 
em outra circumstancia, porque achando-se tão proxima a época 
em que tem de se proceder a nova qualificação de votantes niio 
haveria tempo de reformar-se aquclla. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jo.~é Ildefonso de Sou%a Ramos.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. 611.- Aviso de 31 de Dezembro de 1861. 

,Ao Presidente da Proyincia do Piauhy dcsapproYando o acto pelo qual o seu 
ant~ecsllor mandou faz~ r n.ova alllJE3Ç_ão geral dos mtos para Deputados 

· á Asscmbléa Geral Le!!ISlatlva, c appnnando o arto do mesmo seu nnte
fcssor, mand;mdo rrsponsabilisar os Ycrcalforcs IJUe intcnicrão na apu
ra~ilo declarada sem c licito . 

. 3• Sccçiio.-Rio de Janeiro.-1\linislerio dos Nep;orios do 
]rnperio em 31 de llezembro de 1861 . 

. 111m. e Exm. Sr.- Foi presente a S. 1\1. o Imperador o o Ui
Cio· do antecessor de V. Ex., n.o 97 de 6 de Março ultimo, snb
mettcndo ;i ilpprnvaçiio do l;overno Imperial a drliberar;ilu fJ!Ie 



tomou de a.liar a solemnidadc da apuração get·al dos votos para 
Deputados ;í Asscmbléa Geral Legislativa para 8 do mesmo mez, 
prazo que rcstt·ingio para o dia r~. por haverem pouco depois che
gado a.> actas dos Collcgios Eleitoraes, e declarar nulla c de ne
nhum elTeito a apuração feita pelo Presidente da Camara da Ca
pital, c mais qnatro V erradoms da sua parcialidade, em virtude da 
qual forão proclarnMlos Depntados áquella Asscmbléa dons can
didatos que se acha vão no r~. o c 5." lugar da votação, preterindo
se o 2. o votado por suppostas incompatibilidados, c o 3.0 sem 
causa alguma attcndivcl. 

Expõe o dito antccessm· de V. Ex. que, ;í vista de tão ille
gal procedimento, mandou suspt~nder c rcsponsabilisar os men
cionados Vereadores, c ordenou que o Vereador immcdiato em 
votos nos susrJllnsos nssurnissc a presidcncia da Camara, e que, 
convocados tantos Vereadores n Supplentes quuntos fossem os ne
cessarios. se procedesse a nma nova apuração, em que fossem 
observados os preceitos da lei. 

E o 1\lcsmo Augusto SPnhor, tendo-se conformado, por Sua 
lmmediata Resolução de 18 do corrente mez, com o parecer da 
Secção dos Negocios do lmpcrio do Conselho de Estado, exarado 
em consulta de 19 de Outubro ultimo, lia por bem declara•· o 
srguinte: 

Que não foi regular aquclla deliberação de mandar proceder 
á nova apuração, havendo j;í uma feita, ainda que illegalmente, 
pois que tal precedente piÍde dar lugar a muitos abusos, como 
o reconheceu a Camara dos Deputados no parecer relativo Úll 
eleições de5sa Província ; alt\m de que semelhante procedimento 
não póde apoiar-se nem na Lei do 1. • de Outubro de 1828, nem 
na de :3 de Outubro dL1 l83'~. por is>o que nfio se tt·atava de 
negocio puramente administrativo, caso este em que o Presi
dente da Província, como legitimo superior da Camam Munici· 
pai, podia reformar .mas decisões, mas guardadas certas forma
lidades. A attribuição de apurar authenticas das eleições de 
membros das Camaras Legislativas, conferida ás Municipalidades, 
he toda accidental e indilferente p:~ra a vida de taes corpor~-;ões, 
visto que não h e inherente á sua natureza. 

A Camara Municipal, funccionando em taes casos dentro da 
orbita de suas attribuições, não pôde ser embaraçada pelo Presi.· 
dente da Província, principio este que já foi reconhecido pelo 
Governo Imperial no Aviso deste Ministerio de 26 do Fevereiro 
ultimo, no qual se declarou á Prcsidencia da Província de 
S. Paulo que o Governo Imperial nada podia decidir ácerca de 
uma questfio de apuraçfio de votos para D.:!putados, por não ser 
negocio da sua competencia, tendo a lei deixado a solução ás 
Camaras Municipaes apuradoras, o em ultima instancia á Ca
mara dos ])cput.ados. 

Quanto pon;rn a dclibcração de manda r responsabilisar os 
Vt~rcadores que vinl:íriio a IPi, obrou rPgularmrnte o antecessor 
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de Y. Ex., pois que na qualidade de primeiro fiscal da exe
cução da Lei na Pmvincia tinha o direito de assim proceder, 
tanto mais quanto isso não importava reforma dos actos pra
ticados pela referida Camara Municipal como apuradora da clei
çlio; além de que achava-se revo~ado pelo§ 19 do art. t.o do 
Decreto ue 19 de Setembro de 1855 o Ml. 111 da Lei de 19 de 
Agosto de 18'16, no qual se determinava que qualquer proce
dimento judicial, ex-of!icio ou a requerimento de parte, por 
causa de irregularidades occorridas em eleições, só· poderia s<·r 
iniciado depois de verilicad:;s pela autoridade competente os po
deres conferidos pela eleição de que se tratasse. 

Deus Guarde a V. Ex.- José 1/de(uuso de Souza Ramos.
Sr. Presidente ua Província do l'iauhy. 

N. 612.- FAZE\DA.-Em 31 ue Dczombro de 18tH. 

Ycnda de bilhetes li~ loterias Pro1inciacs no :\lunicipio da CUI'tc. 

1\linisterio uos 1\\cgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 31 
de Dezembro de 18tH. 

Fico certo, pelo seu officio ue 24 deste rnez 11.0 39, dos 
motivos do seu procedimento, sem d1nida assaz rcflectido, a 
respeito da venda nesta Cidade dos bilhetes das loterias da 
I•rovincia de Pernambuco; previno, porém, a V. S., para seu 
governo d'ora em diante, visto que não foi ainda promulgado 
o Itegulamento concernente á execução da Lei n." 1.099 de 
18 de Setembro de 1860, que não he consiuerillla legal a 
venda de bilhetes de loterias Pnninciaes nesta Cidade sem 
prévia licença deste l\linisterio, com exccpçiio das loterias per
tencentes á Província do Uio de Janeiro, a respeito das quaes 
militilo circumstancias muito espt•ciaes. 

Deus Guarde a V. S.-José 111 a ria da Silvfl Paranhos.
Sr. Dr. Chefe de I•olicia da Córte. 

N. 613.-Em 31 de Dezembro de 1861. 

Sobre a importação de q~~lo despachado na Alfandcga da Corte. 

1\linisterio dos l\'e~oeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 31 
de Dezembro de 1861. 

Convindo que as rezes despachad:u, ou importadas por essa 
Alfandcga sigilo para seu destino acompanhadas de guia, em 
que se mencionem nào só a sua procedencia, mas tambcm a 
is~:nç~ão ou o pag-amento do rc~pectiro imposto, a fim de que 



se não rcprotluza o faclo de apprehPnsão por falta 1b s1mw-. 
lhante documento, como o que se deu ultimamente, por sup
põr-se que era gado destinado ao consumo do 1\lunicipio 
neutro, com 173 carneiros, pertencentes a Evaristo Juliano 
de Sá, que fazião parte de maior numero delles chegados de 
Montevidéo c despachados por es~;a Alfandl·ga I ines de direitos: 
assim o communico a V. S. para que haja de dar nPsle sen
tido as preeisas ordens. 

Deus Guarde a V. S.--Jost! Maria da Silra Paranlws.--
Sr. Conselheiro lnspeelor da Allimdega da Cl!rte. 

N. lillt-.- Em :H 1k Hezcmbro de t8G1. 

Cobrança de tit'llo tios hil!wte:; dos ll;111rns. 

l\linisterio dos Negoeios da Fawntla.- l~io de Janeiro em 31 
de Dezembro de 18li1. 

José l\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Tlw
souro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de 
·Fazenda de Pernambuco, em resposta no seu ollicio n • 15~ de 
23 de Julho ultimo, relativo ao sello proporcional da emissão 
do Novo Banco da mesma Provinda no exercício de 1860 a 
1861 : 1. •, que pela 2. a observaç.ão á ta bulia da 2. a classe do 
Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, são isentos do sello 
os bilhetes dos Bancos de circulação emitlidos para substituir 
outros que devão ser retirados em virtude de disposição legal, 
ou em conscquencia de l~llsilica~ão, quando dLlslc5 os mesmos 
e:;tabelccimentos já tenhão pago o referido imposto annual; 
2.• que o favor da Lei limita-se ao anno linanceiro ern que 
tiver lugar a substituição, e extenue-se unicamente ás notas 
que forem sendo emittidas dentro do prazo legal marcado para 
esse fim, até prefazerem a somma das resgatadas no mesmo 
período, liquido do abatimento autorisado pnlo ar L. 1. o~ 3. o 
do Decreto n.o 2.6ô.1. de 10 de Outubro de 1860: 3. 0 que no 
caso particular de que trata o Sr. Inspector, isto he, em re
lação ás notas de pequenos valores retiradas da circulação por 
força da Lei n. • 1.083 de 22 de :\gosto de 1860, a isenção do 
imposto he extensiva, com a sobredita limitação de tempo, 
não só aos bilhetes resgatados, porque assim o prescreve a 
mesma Lei em seu art. 1." § 2.", mas lambem aos emittidos 
para substitui-los, pelo que a respeito destes diz em geral a , 
citada disposição do Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, 
cujo pensamento he não aggr<~var os flancos em taes circums
tancias com a duplicação do imposto. 

José Maria da Silra Paranhos. 







ADDITA~IENTOS ÁS UECISÕES DO GOVERNO. 

18(; 1. 

:X. 1.-(;t;Elm.\.-=Aviso de 11 Fevereiro ti(~ 18(if. 

l'nn itlcnciantlo úcerca do fornccim~nto do fartlamr.nto rsprrial dos nhlllllll>' 
da f'Sroln central pelo .\rsrnal dr Ü\Wrra da Cilr!P, c do r"'l"'('tiyo dP>· 
t'Oilto, {t:; pra\as, qw• o rt't'Phl~rt~nL 

:L • llirectoria Geral.- Rio de Jnnciro.- :\IinistNio dos 
:\' t>gocios da Guerra, em 11 de FeYerei r o de 18G!. 

111m. c Exm. Sr.- Podendo-se conceder que os alumnos pra
•;as de pret dessa escola obtenhiío do Arsenal d.~ Guerra da 
côrtc a manufaetnra d.J seu fardamento especial, visto que ten
do direito á fardamento dado pelo Governo, não convém q Ut' 

rccebão pelos corpos o de que não podem usar, cmquanto 
alumnos, devendo estes, em geral, pelo art. 5. o do rL'spedivo 
Hegulamento de diseiplina de Hl do mcz proximo passado, 
ter o uniforme approvado pelo Aviso de) 28 rio mesmo mcz; 
lica V. Ex. autorisado a mandar organisar o pedido do far
damento necessario üs ditas praças, alirn de~ Se~ ord•~nar o seu 
fabrico naquellc arsenal, por conta das rncsmns: sendo a nota 
da respectiva importnncia rcmeltida a Y. Ex., para mnndar 
proc<'dcr ao dPvido deseonto a (:ada mna, tciln a dPclncção 
das peç>, que venccn~rn emquunlo estiverem estudando, do 
modo por ctuc se declarou que devia proceder o comm<HHiantc 
(Ia Escola l\lilitnr, sobre assumpto analogo, em AYi:;o de 7 de 
Janeiro ultimo, que, por eópia, transmitlo a V. Ex., ficando 
assilll sntisfeila a requisi\'<'io, qtw V. E~. me dirigio ('!11 7 (~ !:' 
do corrente, sob ns 11. 0

• tiH e 10:1. 
Deus (;uardc a Y. Ex.-Sdm.<Lião rlo Rego Hnrros.-Sr. 

Conselheirn d" Esladn .\!anocl Fc~lizardo de :-;onza P :\l,•llo. 



N. 2.- AGRICUL'fUHA, CO:m-IEBClO E OBIUS PUHUCAS. 
Em 20 ue l'lfaio de 1861. 

Permitte, mediante cerlas <:oudiçõe~, que se distribua aos cultores de hena 
mate, nos termos da I"ri n.o GOl de 18 de Setembro do 1850, as matas 
i:! a Nacao na zona de lO lrgnas da fronteira da Proyinria de S. Prdro 
<lo Rio Grande do Sul. 

Dlrcctoria CentraJ.-t.a Sceçào.-Hio do Jaueiro.-1\linis
terio dos Negodos da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas 
em 20 de l\laio de 1861. 

lllm. c Exrn. Sr.- Foi presente a Sua .Magcstadc o I m
pcrador o requerimento da Asscrnbléa Legislativa dessa Pro· 
vincia, solicitando do Governo Imperial autorisação, para quo 
srj11o gratuitamente concedidas por distribuiçõo aos actuaes 
cultores de hena mate, nos termos do art. 1." da Lei n. • GOl 
de 18 de Setembro de 1850, as matns da Nação na zona de 
dez lcguas da fronteira da mesma Província, onde existem 
abundantes hcrvacs; c o Mesmo Augusto Senhor, Conforman
do-Se, por Sua Immediata Hf'soluçiio de 15 do corrente, com 
o parecer da Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de 
Estado: Ha por bem conceder a autorisaçlío pedida, mediante 
as condições seguintes: 

1. • As terras que forem concedidas, serão realmente devo
lutas, e comprehendidas na zona das dez lcguas da fronteira. 

2. • A distribuição será feita em lotes de 250.000, 125.000 
ou 62.500 braças quadradas, conforme as forças de cada fa
milia; c em lotes de 62.500 braças, ou metade desta arca, 
se o concessionario mr solteiro sem familia. 

3. • Os lotes serão medidos c demarcados antes da concessão; 
guardadas, quanto fôr possível, as regras geracs estabelecidas 
para tacs medições. 

4.• Reservar-sc-ha uma arca de terras do uma legu!l em 
quadro, no lugar que pareça mais apropriado, para uma futura 
povoação, c onde se mandará fazer opportunamente a distri
buição de lotes urbano~, depois de levantada a competente 
planta. 

O que communico a V. Ex., para seu conhecimento; con
vindo que V. Ex. formule, ,. submctla ;í approvação do Governo 
Jmpcrial o l11~gulamenlo que deve ser observado na distribuição 
das datas de terras, c conservação das matas; c informe ao 
mesmo tempo quaes os terrenos exislentes fóra da referida 
zona, n onde se encontrão hcrvacs, indicando logo as medidas 
qnc sobre elles poder-se-hão tomar. 

ncus (;narde a V. Ex .-JJianocl Felizardo rlc Sou.:a 1.· 

1llrllo.-Sr. l'rcsidcnle da Prrninl'ia de S. Pedro. 



N. 3.- C:ircular de 29 de Maio de 186f. 

Drclura que nenhuma carta púrle ser devassada no Çorr~>io, nem mandada 
por este l1s :mtoridalles,· policiaes, mPsmo contendo notas falsas, em cujo 
easo devem ser sómente rcmettidas estas. , 

'L' Dircctoria.-Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Ncgocios 
da Agricultura, Commercio o Obras Publicas em 29 do Maio 
de 18Gl. 

Illm. c Exm. Sr.-O Ulrcclor Geral do Concio rrpresentou 
ao Governo Imperial cm_12 do l\larço do anno passado, que 
pela Administração do Correio do Par;í lhe fôra participado que 
tendo de dar consumo a algumas cartas atrazadas na fórma do 
Hegulamcnlo, procedendo á sua abertura prévia para verificar 
se continhão valores ou documentos importantes, achou em 
urna amostras de notas falsas, pdo que a rcrnctleu com estas ao 
Chefe de Policia, quo compareceu immcdiatamente na Admi
nistração c cxigio que lhe fossem mandadas á casa todas as car
tas que cstavão para ser consumidas: o que o mesmo Dircctor 
julgára menos J'egular. 

Sendo ouvidas a e3te respeito as Secções do Conselho de Es
tado das Repartições do Imperio e Justiça, e ordentlndo S. 'M. o 
Imperador que consultasse tambcm o Conselho de Estado pleno, 
a final Houve o mesmo Augusto Senhor por bem Approvar, 
por sua irnmediata Resolução de 27 do mez passado, o Jlarecer 
daquellas duas ditas Secções, que h c da fórma srguinte: 

1.0 Que a Administração do Correio da Provinda do Pará pro~ 
cQdcu mal quando enviou ao Chefe de Policia a carta que acom
panhava as amostras de notas falsas. A faculdade que o 1\egu
lamento lhe deu de abrir as cartas não antorisa os Empregados 
a ~~~-las, o muito menos a devassar ou divulgar o segredo dellas. 
O nrn dessa operação hc sómcntc recolher os valores ou docu
mentog 2rnportantes que as cartas contcnhão para que se não 
anniquillcm ou pereção peltl queima. ConsPqucntemcntc a cart:.l 
~m questão devia ser queimada c as notas falsas de per si só 
rernettidas á Policia, jü porque isso não importava violação do 
segredo da communicação, não revelava mesmo os nomes dos 
correspondentes, já po1·que tratava-se de um Yalor falsificado, 
que devia ser entregue ao exame da autoridade. 

2. 0 Que o Chefe de Policia procedeu mal aceitando a dita 
carta, e ainda peior sequestrando todas as ca1'las abertas por 
Psta occasiiio, cartas que devem ser restituídas á Administração 
do Correio para serem queimadns. 

E que consequcntcmenle convém, primeiro ordenar ao )li
rt~dor do Correio, que advirta ás Adminislraç<1cs locacs que de
vem proceder nos termos exposto~. c não nnnuir a tacs reqni
'Í\'Ü!)S illegaes: segundo, communicilr ao 1\linistro da .Juslit;a " 



expedição dc5sa ordem, c o facto occotTido para que csle provi
dencie de modo que esse procedct· illegitimo da autoridade Poli
cia! seja devidamente qualificado, e so não rcproduza mais. 

O quo tudo eommunico a r. Ex. para seu conheeimonto (~ 
devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza c JJfdlo. 
-Sr. Presidente da Província de .... 

~- í. -JUSTIÇA.- A\iso de 21 de Outubro do t81H . 

. \o l'resitl~ntc t111 Scrgipr.-Dcclara lfiiC são incompatiwi~ ns func~üt•s <lc 
Contador c l'<~rlitlor com as de Collrrtur, J·:~actot· " Agt·ntc do Cor
tTio. 

~-·Secção. -1\linist(~rio do• :\egoeios da Juslic:[l.- Hin tlfl 
Janeiro em 2L de Outubro de 18lil. 

ll!m. o Exm. Sr.- Lnn~i ao .\lln conhecimenln do Sua 
:\tagestadc o Imperador o olncio dessa Presidencin ~oh n. o 157 
de 21~ de .Julho do anno passado acompanhado do quo lho 
dirigiu o .Juiz Municipal e de Orphãos do Termo do llabaia
ninha, Joaquim Hodriguc•s Baptista da Silva, em que, recor-. 
rendo do uma decis;\o do anteccssnr de Y. Ex., consulta ao 
lroverno Imperial se o cidadão .loiio Esteves de Lima, Contador 
n Partidor daqnello Termo, pú!ln aeenmular as funcções de 
Collcclot·, 1~\ae!or c Agente do Correio, visto tcr·IIH' o mesmo 
antecessor de \' .. Ex. declarado qtw twnhnma dilficuldadt~ havia 
nessa accnmulac:fio, por quanto não crão os Collectorcs con:;i
derados Empregados de Fazenda, c nem tacs as func~;ões do 
Partidor e Contador, que não poss;lo os Collcctores dcst~mpenhar 
em easa, n rwrn tão sueet~ssivPis, qun privem o individuo do 
tempo preeiso para cxPrecr aq nell1•,; tlous oflidos, <lf'tTest·t~tHin 
não se aehar a indicada incotnpalibilidade na rlnsse das dn 
I(Ue truta o Aviso 11, 0 8!) de'~ un .Junho de 1817; decisão im
pugnada pelo dito l\lagislrado, j;í por julga-la om desaecordo 
c:nn a no;.;a legislação eivil, qtw veda a accunmlação de cargo' 
da Fazenda Gt•ral e Provincial nos intlividuos que servem dn 
officiacs de .Justiça, já porque Sl'ndo o Partidor e Contador 
ollicial se acha na dependenda das ordens do juiz, devendo 
comparecer nas andicncias para o dnsnmiH~nho de suas funcçiic:;, 
n ni'lo he possível que COIH~orra ao me~mo tPmpo ao Tribunnl. 
~~ <Í Colll'ctoria, Exadoria c Cnrrein ; notando -se que tendo o 
referido cidaditn como Collcrlor o Exador tln rl'rolhcr i1 Thc
souraria da Fazt'tHia ~;rral" l'rovinrinl os imposto~• arrnc;uJado~ 
no trintcstr;•, n;)o pôr!;) tl"'itr~ t''f"'':n 1l<' !rompo, t'lll qnr~ tt•m 



tlll ausentar-se para a capital <la Provincia, funceionar como 
Partidor e Contador, e tão pouco como Procurador ll<l Fa-
7enda (~era! c Provincial, em juizo, na fórma do Hegulamllnto 
Provincial de 20 do Março de 1!;~.8. tendo de arrecadar taxas, 
heranças e legados, e assistir aos inventarios, quando tambcm 
lhe cumpre exercer em tacs processos as funcçõcs de Partidm· 
•~ Contador. E o mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Con
selheiro Consultm· dos Negocios da .Justiça, Houve por betn 
:\landar declarar que he evidente a incompatibilidade do que 
se trata, c que a decisão do antecessor de V. Ex. deve ser 
reformada de conformidade com as raziies deduzidas pelo mcn
eionado Jujz. O quo camrnunico a V. Ex. para sua intt~l
ligencia c cxecuç11o, c para o fazer constar ao referido Juiz. 

Deus (luardc a V. Ex.- Francisco de l'aul11 de Nt•grciros 
Sayüo Lobato. - Sr. Presidente da Província d1• SPrgipc. 

N. 5.-l;UElUL\.-Circular de 11 de l'1o\embro de l!;ül. 

lJvterminantlo que se nãu pague wnrimcntns a nenhum n•c_rutatlor, tJue 
nno mostr~ nomeação ou appruvaçilu tlu Miuisturio da Guerra. 

4.• Direcloria Ceral.-2.• Secção.- Bio de Janeiro.-,Ii
nisterio dos Negocios da Guerra em 11 de Novembro de 18t.it. 

Sendo de nomeaçilo do Governo Imperial os rccrut.1dores, de 
que trata o art. t.• do Decreto n.• 2.821, de 21 de Agosto do 
mrrentc anno, fique V. S. na intclligencia de que não doHl 
mandar pagar vencimentos a nenhum, que não mostre nomea
ção ou approvação desta Secretaria de Estado. Por esta oceasiãu 
lernbr·o a V. S. nue os arts. 12 o 2~ do Hrr;ularnento, 'lllC haix.ou 
oom o Decreto 11. • 2.171 di\ 1 de !\I aio de 1858, estão l'lll vigor. 

Df'us Guarde a V. S.- M arqlli~Z de Cax·ias.- Sr. lnspeclor 
da .Thesouraria do Fazenda da ProYincia de .... 
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